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Dziwny przypadek wiekowej galaktyki

Galaktyka I Zwicky 18 (na zdjęciu po lewej) do niedawna kryto, że populacja starych, słabych gwiazd jest wymie-
byta uważana za jedną z najmłodszych galaktyk, ponie- szana z populacją młodych, jasnych. Sądzi się obecnie, że
waż wiek jej jasnych gwiazd oceniano na 500 min lat. Ale galaktyka I Zwicky 18 ma ten sam wiek, co jej sąsiadki,
dlaczego ona sama była podobna do galaktyk urodzonych około 10 mld lat, ale zachodzą w niej intensywne procesy
we wczesnych fazach istnienia Wszechświata, a wokół niej formowania relatywnie jasnych gwiazd. Przypuszcza się,
występowały galaktyki znacznie starsze? A ponadto dla- że te procesy są wspomagane przez oddziaływanie grawi-
czego jest ona tak blisko, tylko 59 min lat światła od naszej tacyjne pobliskiej małej galaktyki widocznej po prawej stro-
Galaktyki? Ostatnie obrazy uzyskane przez teleskop ko- nie I Zwicky 18.
smiczny Hubble'a pomogły rozstrzygnąć te dylematy: od- Źródło: HST/NASA/ESA i A. Aloisi (STScl)
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Szanowni i Drodzy Czytelnicy,
Przygotowywaliśmy ten zeszyt w okresie 50-lecia pojawienia się pierwszego 

sztucznego satelity Ziemi rozpoczynającego intensywną eksplorację Kosmosu 
przez człowieka. Wszystkie media wspominały to wydarzenie. Te chwile 
zaskoczenia i podniecenia przypomina nam Lech Kordylewski, który jako  
dziesięciolatek był wtedy na tarasie Obserwatorium Krakowskiego i wraz 
z astronomami i przedstawicielami mediów poszukiwał nowego ciała na niebie.
I  to właśnie jemu, gołym okiem, a nie astronomom uzbrojonym w rozmaite 
instrumenty, przypadł zaszczyt wypatrzenia na niebie pierwszego sputnika. Tym 
wspomnieniem otwieramy zeszyt,, Uranii-Postępów Astronomii

A dalej to zagłębiamy się już we współczesnych problemach astrofizyki. Andrzej Baran 
wprowadza nas w arkana badań niezwykłej gwiazdy, gorącego podkarła Balloon 090100001. 
Pokazuje, ja k  ważne są precyzyjne pomiary fotometryczne i ich analiza oraz szeroka współpraca 
międzynarodowa. A w przypadku tytułowej gwiazdy, ja k  ważnym zjawiskiem są pułsacje i ja k  można 
z takich obserwacji wnioskować o budowie wewnętrznej gwiazdy.

Obserwacje pól elektromagnetycznych o ekstremalnie niskiej częstotliwości na powierzchni Ziemi 
to względnie nowa i trudna dziedzina pracy astronomów i geofizyków. Przedstawia ją  nam Andrzej 
Kulak. Bez determinacji i odwagi badawczej grupy entuzjastów sprzed kilkunastu lat pewnie nie 
doszłoby do podjęcia w Polsce tego rodzaju badań. A dzisiaj ta grupa może się poszczycić ciekawymi 
rezultatami i szeroką współpracą międzynarodową. Ale trzeba mieć mocne nerwy, aby dokonywać 
pomiarów w bezludnych bieszczadzkich ostępach leśnych w towarzystwie wilków i niedźwiedzi.

Z  wydarzeń krajowych szeroko relacjonujemy kielecki Zjazd Polskiego Towarzystwa 
Astronomicznego. Zjazd obdarzył godnością Członka Honorowego PTA p ro f Józefa Smaka 
z Warszawy i wybrał nowy Zarząd Główny PTA z pro f Edwinem Wnukiem z Poznania jako  
Prezesem. Dotychczasowy Prezes uznał, że nie uchodzi, aby po czterech kadencjach jeszcze raz piąty 
kandydować na tę funkcję.

Wobec zbliżającej się 25 rocznicy śmierci profesora Michała Kamieńskiego, dyrektora 
Obserwatorium Warszawskiego od 1923 do 1945 r. i „Ojca całej polskiej szkoły badawczej komet”, 
piórem Krzysztofa Ziółkowskiego przypominamy sylwetkę tego wybitnego polskiego astronoma.

W Astronomii w szkole piszemy o ruchu planet w Układzie Słonecznym, o nowym szkolnym 
obserwatorium astronomicznym w Gawłowie koło Bochni oraz o obserwacjach supernowych 
w ramach międzynarodowego programu EU-HOU wykonywanych przez uczniów z Niepołomic.

W Galerii obiektów NGC Darek Graczyk opisuje ciekawe odkrycia w mgławicach NGC 4361, 
4395 oraz pobliskie 4399 i 4400, a w Poradniku obserwatora doradzamy, co obserwować w Wężu 
i Wężowniku. Jest wiele ciekawych nowości w Rozmaitościach.

Kalendarz astronomiczny obejmuje ju ż pierwsze miesiące przyszłego roku. Rok 2008 będzie 
rokiem dwóch zaćmień Słońca, obrączkowego w dniu 7 lutego i całkowitego w dniu 1 sierpnia. To 
drugie będzie widoczne w Polsce jako zaćmienie częściowe. Będą też dwa zaćmienia Księżyca, 
całkowite 21 lutego i częściowe 16 sierpnia. Obydwa będzie można obserwować w Polsce. Dojdzie 
też do kilkakrotnych zakryć Plejad przez Księżyc i zakryć planet. Zbliży się do Słońca ok. 40 znanych 
komet.

Zwracamy uwagę na książkę N. de Grasse'a Tysona i D. Goldsmitha ,, Wielki początek” 
i ewolucje muzyczne „Jarrowato, tangerinowato i...gawdzikowato".

Życzę Państwu przyjemnej lektury’

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

Niektóre opinie wyrażone przez 
naszych Autorów czy to w re
cenzjach książek, czy w arty
kułach, powodują dość zdecy
dowane reakcje Państwa PT. 
Czytelników. Cieszymy się 
z echa, jakie wywołują publiko
wane przez nas treści, ale nie
kiedy te reakcje zaskakują nas 
swoją ostrością. Oto przykład:

Szanowny Panie Redaktorze!
Jestem długoletnim czytel

nikiem „Postępów Astronomii”. 
Pismo jest interesujące i czer
pię z niego dużo ciekawych 
i wzbogacających informacji. 
Czytam także recenzje ksią
żek. Często są one —  moim 
zdaniem —  celne, gdyż znam 
recenzowane pozycje. Jednak
że recenzja, która ukazała się 
w ostatnim numerze (5), napi
sana przez Pana T. Zbigniewa 
Dworaka o książce pt. „Global
na katastrofa” wydaje mi się 
niestosowana i szkodliwa. Re
cenzent w ostrych słowach, 
które znamionują także Jego 
wcześniejszy styl recenzowa
nia, skrytykował recenzowaną 
pozycję i odniósł się do niewła
ściwej polityki edytorskiej Wy
dawnictwa Amber.

Co do tego nie mam za
strzeżeń i podzielam zdanie 
recenzenta. Nawiązanie jednak 
w tej recenzji do Hegla i w pew
nym sensie porównanie go czy 
postawienie obok autorów skry
tykowanej książki „Globalna ka
tastrofa” jest niestosowne i ra
żące. Recenzent pisze: „Na 
przykład wiadomo, że Hegel był 
filozofem z gatunku <mętnych 
bajtloków>, a po jego śmierci 
jego uczniowie zamiast spuścić 
zasłonę milczenia, opublikowali 
całą spuściznę, do reszty go 
kompromitując”. Gdyby Pan 
T. Zbigniew Dworak przeczytał 
tę całąspuściznę Hegla i jązro- 
zumiał, to wiele by się z niej 
nauczył.

Pismo wydawane przez 
Pana Redaktora jest czytane 
również przez filozofów oraz 
uczniów i studentów. O ile dla 
tych pierwszych uwagi zawarte 
w recenzji stanowiąjedynie do
wód ignorancji autora, o tyle dla 
tych drugich mogą one być 
szkodliwe i zniechęcać do po
ważnego traktowania filozofii, 
jeśli przeczytają tak lekcewa
żącą opinię o jednym z najwięk
szych filozofów wszech czasów.

Tego rodzaju wycieczki na 
teren filozofii są —  moim zda
niem —  kompromitujące dla 
astronomów, niekiedy nawet 
skądinąd znamienitych.

Z poważaniem
Kazimierz Kopczyński 

Łódź

Odpowiedź Autora krytykowa
nej recenzji:

Szanowny Panie!
Z ogromnym zdumieniem 

przeczytałem ten pełen agresji 
list, chociaż przypomina mi on 
także słynne szekspirowskie 
„wiele hałasu o nic”. Jeśli Pan 
jest heglistą to współczuję. Ja 
preferuję Schopenhauera i Rus
sella. A tak w ogóle jako astro
nom i fizyk mam z filozofami 
swoje porachunki, zwłaszcza 
z takimi (jak np. A. Comte), któ
rzy z zarozumialstwem i uporem 
godnym lepszej sprawy lansują 
niewiele warte idee w gruncie 
rzeczy nie mając pojęcia,
o czym się wypowiadają (zob. 
pozycję Fizyka a filozofia He- 
isenberga, którą sobie bardzo 
cenię, czy też wiele pozycji ks. 
prof. Michała Hellera, którego 
również wielce poważam).

Co się tyczy rzeczonej re
cenzji, to właśnie rozmyślnie 
użyłem dla porównania tak dra
stycznego kontrastu i nietrud
no się domyślić, dlaczego —  
więc nie ma co pisać o igno
rancji (chyba że Pańskiej). Na
tomiast pogląd na działalność

W artykule pt. „Astronomia na Akademii Świętokrzy
skiej” opublikowanym w „Uranii-Postępach Astrono
mii” nr 5 z roku 2007 we wstępie dotyczącym historii 
Instytutu wykorzystano materiały pochodzące ze stro
ny internetowej Instytutu Fizyki AŚ. Fragmenty doty
czące badań naukowych i obserwacji, jak też wykres 
zmian jasności planetoidy i zdjęcie komety są autor
stwa dr. Pawła Kankiewicza, pracownika Zakładu 
Astrofizyki AŚ.

Marcin Drabik i Janusz Krywult

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

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

Przy mniejszych formatach dla stron czarno-białych:

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

Istnieje możliwość negocjowania warunków.

Zapraszamy na nasze lamy!

Hegla zaczerpnąłem od Lema 
(Wizja lokalna). Nie zaopatrzy
łem go w cudzysłów, bo nie jest 
to dosłowny cytat —  a i sam 
Lem zaczerpnął go był od in
nych filozofów —  ale może 
szkoda, że się na Mistrza nie 
powołałem. Przytaczam zatem 
in extenso ostateczne niejako 
wypowiedzi autora Filozofii 
przypadku zawarte w pozycji 
Tako rzecze... Lem (s. 353):

„Nikt z filozofów nie zmęczył 
mnie nigdy tak jak właśnie He
gel, więc kiedy pisałem o nim 
jako o mętnym bajtloku, doda
jąc, że precyzyjny dureń jest 
mniej szkodliwy od mętnego, 
bo są męty ciemne i patrzą 
przez to na głębię, wówczas 
rzeczywiście wrażało to moje 
faktyczne przekonania. Hegel 
jest dla mnie potwornym męt- 
niakiem!”.

I nieco dalej (s.367):
„Co się tyczy ontologii Mark

sa, wolałbym, żeby był sobie 
uczynił biblioteczne okolę prze
sunięte w stronę Gibbsa od 
strony Hegla. Wiem, że zesta
wienie nie filozofującego empi
ryka, jakim był Gibbs, z filozo
fem czystej maści, jakim był 
Hegel, brzmi dziwacznie, ale 
Gibbs jako (zdaje mi się) pierw
szy wprowadził w obręb po
znawczych rozważań przyrody 
pojęcia probabilistyczne, któ
rych Marksowi zabrakło, i za
stąpił je dialektyką. Ale dialek- 
tyki w ogóle nie można sforma
lizować, przez co jest tyle jej 
wykładni, ilu myślicieli, a orto
doksyjnej broni się z zupełnie 
pozarzeczowych przyczyn”.

Tak właśnie postępuje Pan 
w swoim liście, deklarując się 
prawie że jako typowy homo 
sovieticus. Jeżeli znowu czymś

Pana uraziłem, to najmocniej 
przepraszam.

Z poważaniem
T. Zbigniew Dworak 

Kraków

Szanowny Panie Redaktorze, 
Dopiero w tym roku odkry

łam Pańskie bardzo interesu
jące czasopismo i zachwyciłam 
się nim. Pochodzę ze święto
krzyskiego. Z dzieciństwa pa
miętam, że niebo nad Ziemią 
Kielecką było zawsze pełne 
gwiazd. Dzięki „Uranii" będę 
mogła łatwiej rozszyfrować ta
jemnicze znaki na niebie i tro
chę zrozumieć ich znaczenie. 
Jestem Panu wdzięczna za nu
mer poświęcony astronomii na 
ziemi świętokrzyskiej. Dopiero 
teraz dowiedziałam się, że
i w tym rejonie są ciekawe tra
dycje badań astronomicznych.

Gratuluje pięknego czasopi
sma i życzę sukcesów w jego 
wydawaniu.

Beata Krawczyk 
rodem z Końskich 

obecnie z Wrocławia

Gratuluję bardzo interesujące
go dla mnie numeru „Uranii” 
poświęconego w tak dużym 
stopniu życiu astronomiczne
mu w moim regionie, tj. na zie
mi świętokrzyskiej. Myślę, że 
kolejne województwa zasługują 
na cykliczny przegląd (na 
łamach kolejnych zeszytów 
„Uranii -  PA”), który dotyczyłby 
astronomicznych dokonań, jak 
również zapoznawałby z ośrod
kami badawczymi znajdujący
mi się na ich terenie.

Pozdrawiam!
Grzegorz Kubicki
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244 Obserwacja pierwszego sputnika
Leszek Kordylewski
W okresie przygotowań tego zeszytu mijała 50 rocznica pojawienia się pierwszego sztucz
nego satelity Ziemi. Autor wspomina ten okres i podniecenie wywołane pojawieniem 
się nowego ciała niebieskiego. Jako dziesięciolatek dostąpił zaszczytu udziału w próbie 
pierwszych obserwacji sputnika w Obserwatorium Krakowskim. I  okazało się, że to nie 
astronomowie ze swymi przyrządami, ale on, okiem nieuzbrojonym, dostrzegł pierwszy 
nowe ciało nad horyzontem Krakowa.

248  Balloon090100001  —  niezwykła nazwa, 
niezwykła gwiazda
Andrzej Baran
Autor przedstawia badania gorącego podkarła, gwiazdy noszącej nazwę Balloon 
090100001. Przypomina historię odkrycia tych niezwykłych i ciekawych gwiazd oraz 
wtajemnicza czytelnika we współczesne arkana badań pulsacji gwiazdowych i wypły
wających z nich wniosków dotyczących struktury wewnętrznej tych gwiazd. Gorąco 
polecam ten artykuł studentom astronomii.

256  Pola ekstremalnie niskiej częstotliwości 
na powierzchni Ziemi
Andrzej Kułak
Przekonanie o istnieniu pól elektromagnetycznych o ekstremalnie niskiej częstotliwości 
na powierzchni Ziemi było żywe wśród badaczy praktycznie od eksperymentu Hertza 
przeprowadzonego w końcu XIX w. Ale istotny postęp w zrozumieniu i obserwacjach 
nastąpił dopiero w połowie X X  w. dzięki pracom W.O. Schumanna, który w 1952 r. opu
blikował rozwiązania równań pola i częstotliwości własne naturalnej wnęki, którą tworzą 
przewodząca powierzchnia Ziemi i jonosfera, przedzielone atmosferą, a Międzynaro
dowy Rok Geofizyczny 1957/58 przyczynił się do wykrycia tych rezonansów. Dziś mamy 
coraz pełniejszy, ale niezwykle złożony obraz powiązań aktywności elektromagnetycz
nej Ziemi i planet z procesami zachodzącymi na Słońcu i w heliosferze.

w  kolorze: Zjazd PTA w Kielcach (o. II, w. I, II-III); Galena Uranii (w. IV, o. Ill, IV) 

246 rozmaitości: Duże obserwatorium astronomiczne wystawione na sprzedaż 
(246)', Wybrano lokalizację dla Wielkiego Teleskopu Magellana (GMT), a wielki 
teleskop 30-m jest w budowie (246); Sąsiadka z neutronów (247); Zderzenie 
komety ze Słońcem (247)

264 z  kraju: XXXIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Astronomicznego (264); Nowe 
szkolne obserwatorium astronomiczne (267); Piknik meteorytowy we from- 
borskim kraterze (267)

268 z  kart historii: Michał Kamieński (1879— 1973) 
272 astronomia w szkole: Twarzą w twarz z supernową; Ruch planet w Ukła

dzie Słonecznym 
276 galeria obiektów NGC: NGC 4361, NGC 4395
279 poradnik obserwatora: Interesujące obiekty: Wąż, Wężownik
280 kalendarz astronomiczny 2008: Styczeń-luty
286 recenzje: N. de Grasse Tyson, D. Goldsmith: Wielki Początek. 14 miliar

dów kosmicznej ewolucji
287 astronomia i muzyka: Jarrowato, tangerinowato i... gawdzikowato
288 relaks z  Uranią: Krzyżówka 
288 ciekawe strony internetowe

NA OKŁADCE
NGC 3603, olbrzymia mgławica, w której znajduje się jedna z najbardziej masywnych gro
mad Drogi Mlecznej, obszar intensywnego tworzenia się gwiazd. Niektóre z  gwiazd groma
dy mają 115 mas Słońca, co jest graniczną, największą masą dopuszczalną przez współcze
sne teorie budowy gwiazd.

NGC 3603 jest położona w ramieniu spiralnym Drogi Mlecznej zwanym Carina, około 
20 tys. lat światła od Systemu Słonecznego. Prezentowane zdjęcie pokazuje młodą gromadę 
otoczoną wielkimi chmurami pyłu i gazu. Większość gwiazd tu widocznych ma kolor niebie
ski, bo są bardzo gorące. Ich promieniowanie ultrafioletowe i szalone wiatry gwiazdowe 
wymiotły pył i gaz, tworząc pustą jamę wokół gromady.

Fot.: HST, NASA/ESA, Jesus Maiz Apełłaniz i David de Martin
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Leszek Kordylewski Obserwacja
pierwszego
sputnika

Sputnik 1, który de facto 
otworzył nową erę w dziejach 
ludzkości, byt epizodem 
w wyścigu zbrojeń zimnej 
wojny i miał być tylko testem 
możliwości nowej radzieckiej 
rakiety m iędzykon tyn entaln ej 
R-7 służącej do przenoszenia 
ładunków jądrowych.
Przyszły nowy obiekt 
kosmiczny stanowiła 
hermetycznie zamknięta kula 
Z polerowanego aluminium 
(aby dobrze odbijała 
promieniowanie słoneczne 
i nie pozwoliła na przegrzanie 
się wnętrza), w której środku, 
w atmosferze azotu, znajdował 
się nadajnik radiowy o mocy 
1 wata, z wyprowadzonymi na 
zewnątrz 4 antenami 
radiowymi o długości 2,4 do 
2,9 m. Nadajnik emitował 
sygnały na częstotliwościach
20.005 i 40,002 MHz, a jego 
zasilanie stanowiły 3 baterie 
srebrno-cynkowe (wyczerpały 
się po 22 dniach).
Całkowita masa tego obiektu 
wynosiła 83,6 kg, a średnica
58.5 cm. Grubość 
aluminiowego korpusu 
wynosiła 2 mm.
Sputnik 1 został wystrzelony 
Z kosmodromu w Bajkonurze 
w Kazachstanie w dniu 4 X  
1957 r. Osiągnął orbitę, której 
perigeum było 214 km, 
a apogeum 938 km. Obiegał 
Ziemię w ciągu 96,19 min. 
Powrócił do atmosfery, gdzie 
uległ całkowitemu spaleniu, 
w dniu 4 stycznia 1958 r.
(red.)

W zbiorach Muzeum Uniwer
sytetu Jagiellońskiego „Col
legium Maius” w Krakowie 

znajduje się stary globus, który różni się 
od większości globusów, gdyż nie po
siada osi, lecz jako wolna kula jest osa
dzony w wyścielonym aksamitem trój- 
nożnym siedzisku. Pamiętam ten globus 
z dzieciństwa, gdy stanowił część zabyt
kowych zbiorów Obserwatorium Astro
nomicznego UJ przy ul. Kopernika 27 
w Krakowie. W budynku Obserwato
rium mieszkaliśmy z tytułu pracy moje
go Ojca, astronoma Kazimierza Kordy- 
lewskiego (1903— 1981), który zasłynął 
później jako odkrywca Pyłowych Księ
życów Ziemi.

Wielka sala Obserwatorium na II pię
trze z tarasem obserwacyjnym wycho
dzącym na Ogród Botaniczny pełna była 
mniej lub bardziej osobliwych przed
miotów i instrumentów naukowych. 
Odwiedzały ją  liczne wycieczki i ama
torzy astronomii. Jako dziecko dostępo
wałem zaszczytu prywatnego kontaktu 
ze zgromadzonymi tam eksponatami. 
Ojciec mój, znany jako popularyzator 
nauki, wyznawał swą zasadę „bawiąc

uczyć, ucząc bawić”, którą stosował tak
że wobec swoich dzieci. Za pomocą 
tegoż globusa jako kilkulatek dowiedzia
łem się, że Ziemia jest okrągła, gdy Oj
ciec puszczał go w wir, jak piłkę po dłu
gim dywanie wyścielającym posadzkę 
sali. Na tymże globusie uczyłem się 
nazw kontynentów, oceanów, tu także 
znajdowałem odległe cele astronomicz
nych ekspedycji Ojca.

Na globusie do dziś są widoczne 
przyklejone ręką mojego Ojca koloro
we konfetti, zbierane przez nas z dziur- 
kacza do papierów. Te przedziwne 
„ozdoby” zabytkowego globusa uwa
żam za oryginalny „zabytek współcze
snej nauki”, gdyż wiąże się on z obec
nie obchodzonym  50-leciem  Ery 
Kosmicznej, wyznaczonej półwieczną 
rocznicą um ieszczenia pierw szego 
sputnika w Kosmosie (4 października 
1957).

Krążki konfetti przyklejane były na 
globus w nieprzypadkowych punktach. 
Stanowiły one markery tych lokaliza
cji na Ziemi, w których radioamatorzy 
meldowali już o odebraniu sygnałów 
radiowych z przelatującego nad tym
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Sputnik, czyli „towarzysz podróży”, jak można przetłumaczyć tę nazwę, w petnej krasie 
Fot. NSSDC, NASA

miejscem sputnika. Wiadomości prasy 
i radia podawały jako sensacje, gdzie 
i kiedy odebrano „bipania” z Kosmo
su, ale jedynie mój Ojciec zebrał te dane 
razem, w sobie znanym celu. Jako au
tor „metody kalkowej” na podstawie 
takich niewielu danych biegle wyzna
czył orbitę sputnika w niedługim cza
sie po ogłoszeniu umieszczenia go na 
orbicie. W dobie supersekretności so
wieckiej kosmonautyki Kordylewski 
był w stanie także w ten sposób zloka
lizować miejsce startu sputnika, którym 
był ściśle tajny kosmodrom w głębi 
Związku Sowieckiego.

Dane z globusa umożliwiły Kazimie
rzowi Kordylewskiemu obliczenie mo
mentu, kiedy sputnik pojawi się nad Kra
kowem. Jak dotąd nikt nigdy nie 
obserwował sztucznego satelity Ziemi, 
gdyż było to zupełnie nowe zjawisko. 
Nie wiadomo było, czego się spodzie
wać. Czy wizualna obserwacja będzie 
w ogóle możliwa? Ojciec mój uważał, 
że metaliczna powierzchnia sztucznego 
satelity może dawać wystarczający od
blask światła słonecznego, by go ujrzeć. 
O świcie przed wschodem Słońca astro
nomowie zgromadzili się na górnym 
tarasie Obserwatorium. Wkrótce miało 
się okazać, kto pierwszy dostrzeże nie
znane dotąd nikomu ciało niebieskie.

Oprócz pracowników Obserwato
rium obecni byli zaproszeni przedstawi
ciele lokalnej prasy. Media nie donosiły 
o niczym innym, jak tylko o niespodzie
wanym umieszczeniu przez Sowietów 
sputnika w Kosmosie. Perspektywa zo
baczenia go na własne oczy w akcji na 
nieboskłonie wydawała się dziennika

rzom warta niezwykle wczesnego roz
poczęcia dnia. Ja również, jako dziesię
ciolatek, dostąpiłem zaszczytu obecno
ści w tym niecodziennym wydarzeniu, 
jakim miała być pierwsza obserwacja 
sputnika, pierwszego w dziejach sztucz
nego ciała niebieskiego. Zostałem po
uczony przez rodziców, że pod żadnym 
pozorem nie wolno mi się odzywać ani 
w jakikolw iek sposób przeszkadzać 
w tym historycznym, bądź co bądź, mo
mencie.

Mijały długie minuty oczekiwania. 
Astronomowie niecierpliwie obszuki- 
wali niebo przy pomocy wszelkich do
stępnych im instrumentów optycznych.

Czekałem z niecierpliwością, aż ktoś 
wreszcie wypatrzy sputnik i wskaże, 
gdzie go znalazł. Z upływem czasu ros
ło rozczarowanie obecnych. Czyżby 
Kordylewski jednak się pomylił? Wy
znaczony czas minął, optymizm Kordy- 
lewskiego, że sputnika da się zobaczyć, 
wydał się przesadzony... Nikt nie dawał 
jednak za wygraną i poszukiwania trwa
ły nadal.

Zaznajomiony z obserwacjami noc
nego nieba niemalże od niemowlęctwa, 
wpatrywałem się w znane mi gwiazdo
zbiory z nadzieją, że poranne, wczesne 
wstawanie jednak nie pójdzie na mar
ne. Nie zdawałem sobie sprawy, że jako 
jedyny patrzyłem na całość firmamen
tu, podczas gdy astronomowie usiłowa
li dostrzec słabo świecący obiekt przy 
pomocy przyrządów ograniczających im 
pole widzenia.

W pewnej chwili zauważyłem, że jed
na z gwiazd nie tylko zmienia intensyw
ność swego światła, delikatnie pulsuje 
swym blaskiem, ale także przesuwa się 
wolno po niebie. Aby upewnić się, że to 
mi się nie zdaje, wybrałem jąjako szczyt 
trójkąta z dwiem a innymi jasnym i 
gwiazdami. Stwierdziłem zaraz, że 
kształt tego trójkąta jednak się zmienia! 
Nie wytrzymałem, przełamałem zakaz 
nieodzywania się i w ciszy ogólnego 
skupienia zaszeptałem: „Ta gwiazda się 
rusza!!!” Natychmiast lunety skierowa
ły się w tę stronę. Tak, to było to, sztucz
ne ciało niebieskie umieszczone na nie-

Kazimierz Kordylewski na tarasie Obserwatorium Krakowskiego ok. 1960 r. (Fot. CAF —  ze 
zbiorow rodzinnych)
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Autor wspomnienia w Centrum NASA w Houston w Teksasie (USA) w sierpniu 2007 r. 
Fot. Anna M. Kordylewska

bie przez człowieka, a mnie udało się je 
dostrzec jako pierwszemu.

Prawdopodobnie nie był to sputnik, 
który w wyznaczonym przez Kordy- 
lewskiego czasie przeleciał niezauwa
żony z powodu zbyt małych rozmiarów 
i słabego świecenia. To, co było przed
miotem spektakularnej mojej obserwa
cji było zapewne postępującym za sput
nikiem , w ydłużonym  w kształcie, 
wirującym członem rakiety, stąd oscy
lacje blasku odbitego światła. Wydarze
nie było niezapomniane, gdyż stanowi
ło autentycznie pierwszą obserwację 
w swoim rodzaju. Jeszcze tego same
go dnia łamy „Dziennika Polskiego”, 
„Gazety Krakowskiej” oraz „Echa Kra
kowa” doniosły o tym historycznym 
wydarzeniu, którego świadkami była 
zaledwie garstka osób —  w większo
ści już dziś nieżyjących.

Obserwatorium Krakowskie przy ul. 
Kopernika przez wiele późniejszych lat 
stanowiło Centrum Obserwacji Sztucz
nych Satelitów. Przez pół wieku niebo 
zapełniło się nieprzebranym  rojem 
sztucznych satelitów, z których korzy
stamy na co dzień.

Opisane wydarzenie sprzed lat ma nie 
tylko znaczenie historyczne, gdyż doty
czy wydarzeń mających miejsce u ko
lebki „Ery Podboju Kosmosu”. Poza 
osobistymi emocjami, które przeżyłem 
wtedy i które są we mnie żywe do dziś, 
z perspektywy czasu widzę dwa istotne 
wnioski płynące z tego wydarzenia, ak
tualne także obecnie.

Po pierwsze, rola „nieuzbrojonego 
oka” jest niejednokrotnie niedoceniana,

rozmaitości

Duże obserwatorium astronomiczne 
wystawione na sprzedaż

Uniwersytet w Toronto (Kanada) zde
cydował, że zamyka i wystawia na 
sprzedaż Obserwatorium Davida Dun- 
lopa (David Dunlop Observatory). DDO 
powstało w latach 30. XX w. i jest cią
gle miejscem, gdzie znajduje się naj
większy kanadyjski teleskop optyczny. 
Najważniejsze wyposażenie stanowi 
188-cm teleskop paraboliczny zbudo
wany w 1935 r. dzięki fundacji Jessie 
Dunlop na cześć jej męża Davida. 
W chwili uruchomienia był to jeden 
z największych teleskopów na świecie. 
Uniwersytet uznał obecnie, że znajdu
jące się na północ od Toronto obser
watorium jest zalewane światłami i py
łami wielkiej metropolii w takim stopniu,

podczas gdy fascynacja zaawansowany
mi przyrządami umniejsza wagę ich 
ograniczeń. Czas pokazał, że najwięk
sze odkrycie Kazimierza Kordylewskie- 
go zostało dokonane także „gołym 
okiem”. Oko ludzkie uważał On za naj
doskonalszy i najbardziej uniwersalny 
przyrząd optyczny, od którego nic lep
szego nie udało się dotąd skonstruować.

Po drugie, moja opowieść podkreśla 
podobnie często niedocenianą rolę nie- 
wyszkolonego obserwatora, który nie 
skażony rutyną dostrzec może to, co 
umyka z pola widzenia fachowców. 
Mając to na względzie, kilkanaście lat 
później Ojciec mój, Kazimierz Kordy- 
lewski, posłużył się grupami amatorów

że nie pozwala to na prowadzenie ani 
działalności dydaktycznej, ani badaw
czej na odpowiednim w dzisiejszych 
czasach poziomie. Ponadto sam tele
skop, pomimo ciągłej modernizacji 
i uzupełnianiu jego oprzyrządowania, 
pozostaje teleskopem z lat 30.

Uzyskane ze sprzedaży środki będą 
wykorzystane do utworzenia w Uniwer
sytecie w Toronto Instytutu im. Dunlo- 
pa, który będzie się koncentrował na ba
daniach astronomicznych, na kształce
niu na poziomie magisterskim i doktor
skim oraz szerokim wyjściu z naukami
0 Wszechświecie do społeczeństwa, 
kontynuując w ten sposób misję Obser
watorium Dunlopa.

Zamknięcie Obserwatorium Dunlo
pa w Toronto jest bardzo smutnym wy
darzeniem dla tamtejszych astronomów
1 m iłośników  gw iezdnego nieba.

astronomów dla obiektywnego udoku
mentowania swego odkrycia Pyłowych 
Księżyców Ziemi. Temat ten, niezmier
nie dramatyczny i ciekawy, doczeka się 
może kiedyś osobnego opisu.

Autor, najmłodszy syn znanego 
astronoma krakowskiego Kazimie
rza Kor dylewskiego, jest biologiem 
pracującym w dziedzinie biologii 
komórki i ultrastruktury tkanek 
oraz bioetyki. Jest absolwentem  
i docentem Uniwersytetu Jagiel
lońskiego. Obecnie pracuje w Uni
wersytecie Chicagowskim w USA

W 1996 r. zamknięto w Toronto Plane
tarium im. McLaughlina i do tej pory nie 
ma żadnych planów budowy nowej, po
dobnej placówki. Ogłoszone decyzje 
o losie pięknego i wielce zasłużonego 
dla astronomii obserwatorium spra
wiają że największa kanadyjska metro
polia będzie pozbawiona instytucji, 
w której publiczność miałaby dostęp do 
współczesnych zdobyczy w iedzy 
o Wszechświecie.

(aw)

Wybrano lokalizację dla Wielkiego 
Teleskopu Magellana (GMT), a wiel
ki teleskop 30-m jest w budowie

Budowany przez konsorcjum amery
kańskich uniwersytetów i instytucji pod 
przewodnictwem CALTECH-u i Uniwer
sytetu Kalifornijskiego Wielki Teleskop 
Magellana (Giant Magellan Telescope —
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rozmaitości

GMT) stanie na Cerro Las Campanas 
w chilijskich Andach. Tak ostatnio zde
cydowano. Jego uruchomienie planowa
ne jest w roku 2016. Wtedy będzie to 
największy teleskop optyczny świata. 
Jego efektywna powierzchnia zbiorcza 
będzie odpowiadała teleskopowi o śred
nicy 22 m. Obecnie nazwa „teleskop 
Magellana” powiązana jest z dwoma te
leskopami 6,5 m, które są własnością 
Instytucji Carnegiego i pracują na górze 
Las Campanas, tej samej, na której ma 
stanąć Wielki Teleskop Magellana.

GMT będzie się składał z 7 luster
0 średnicy 8,4 m zgrupowanych w formie 
rozety na jednym montażu i kierujących 
promieniowanie do jednego, wspólnego 
ogniska. Od 1993 r., gdy powstał pierw
szy teleskop, a następnie od 1996 r., gdy 
zbudowano drugi, największym na świe- 
cie teleskopem optycznym jest teleskop 
Kecka na Hawajach, który stanowią dwa 
teleskopy o średnicy 10 m. Już w roku 
przyszłym palmę pierwszeństwa dla po
jedynczego teleskopu odbierze im hisz
pański teleskop 10,4 m GranTeCan na 
Wyspach Kanaryjskich. W fazie końcowej 
jest też budowa teleskopu LBT (Large 
Binocular Telescope) w Arizonie z dwo
ma teleskopami 8,4 m na wspólnym mon
tażu i ze wspólnym ogniskiem. Ale nie 
koniec na tych olbrzymach. Właśnie trwa 
budowa teleskopu 30-m (Thirty Meter 
Telescope— TMT) i ostatnio dostała nowy 
zastrzyk pieniędzy. Do CALTECH-u
1 jego partnerów prowadzących ten pro
jekt dołączyło Kanadyjskie Stowarzysze
nie Uniwersytetów prowadzących bada
nia astronomiczne, a fundacja Gordona 
i Betty Moore (współtwórców Intela) dała 
dodatkowo 15 min dolarów. Poprzednio 
owi dobroczyńcy tego projektu wpłacili na 
ten cel 35 min dolarów, co z poprzednio 
zebranymi 64 min daje realne szanse na 
pomyślne zakończenie prac projekto
wych i budowy tego olbrzyma do, jak się 
planuje, 2016 r.

Główne zwierciadło TMT będzie się 
składało z 492 heksagonalnych luster 
indyw idualnie ustawianych, które 
utworzą powierzchnię zbierającąo śred
nicy 30 m, kierującą promieniowanie do 
wspólnego ogniska. Oczywiście będą 
odpowiednie systemy laserowe regula
cji i optyki adaptywnej. Lokalizacja tego 
teleskopu zostanie zdecydowana do 
maja 2008 r. Rozważane są Chile, Ha
waje i Meksyk.

(aw)

Sąsiadka z neutronów
Odkryto ósmą gwiazdę neutronową 

która znajduje się w tzw. stanie izolowa-

6/2007

nym. Calvera, bo tak nazwano nowy 
obiekt, nie jest związana z pozostałością 
po wybuchu supernowej, nie posiada 
żadnego towarzysza ani też nie rejestru
je się w jej sygnale żadnych pulsacji ra
diowych.

Naukowiec z Uniwersytetu McGill 
w Montrealu Robert Rutledge porównał 
dane z katalogu satelity ROSAT zawie
rającego 18000 źródeł rentgenowskich
i stwierdził, że źródło o nazwie 1RXS 
J141256.0+792204 nie posiada swego 
odpowiednika w żadnym z katalogów 
obiektów zarejestrowanych na falach 
radiowych, podczerwonych i optycz
nych. Niemiecko-amerykański satelita 
ROSAT zbierał dane w latach 1990— 
— 1999. Grupa zainteresowanych źró
dłem astronomów postanowiła dokład
nie określić jego położenie i w 2006 r. 
otrzymała dane z satelity Swift potwier
dzające jego istnienie. Po siedmiu latach 
Calvera emitowała mniej więcej tyle 
samo energii z zakresu X, co w czasach 
obserwacji przez ROSAT-a. Udało się 
potwierdzić, że gwiazda nie ma żadnych 
związków z innymi obiektami niebieski
mi. Astronomowie wykorzystali ogrom
ny teleskop na Hawajach — Gemini 
North i przeprowadzili jednoczesne ob
serwacje z rentgenowskim obserwato
rium Chandra. Okazało się, że w miej
scu źródła nie widać żadnego obiektu 
w zakresie optycznym. Calvera może 
być zatem gwiazdą neutronową choć 
nie jest do końca wiadome, jakiego typu.

Położenie gwiazdy wysoko ponad 
płaszczyzną Galaktyki również jest nie 
lada zgadką. Gwiazda neutronowa to 
ostatnie stadium ewolucyjne gwiazd 
masywnych i pozostałość po ich wybu
chu w postaci supernowej. Przed eks
plozją gwiazda ta musiała znajdować się 
w dysku galaktycznym, jej obecne poło
żenie szacuje się na 250 do 1000 lat 
świetlnych od Ziemi. Calvera jest zatem 
położoną najbliżej nas gwiazdą neutro
nową z dotychczas odkrytych.

(kw)

Artystyczna wizja Calvery. Źr. Penn State Univ.
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Zderzenie komety ze Słońcem
20 kwietnia tego roku jeden z pary 

satelitów-obserwatoriów Solar Terrestrial 
Relations (STEREO) Amerykańskiej 
Agencji Kosmicznej NASA zarejestrował 
obraz zderzenia komety ze strumieniem 
masy wyrzuconej ze Słońca. Po raz 
pierwszy jesteśmy świadkami takiej ko
lizji z innym ciałem niebieskim.

Koronalny wyrzut masy, olbrzymi ob
łok namagnesowanego gazu uwolniony 
z powierzchni Słońca spowodował roz
członkowanie plazmowego ogona ko
mety Enckego i pojaśnienie jego części. 
Wyrzuty takie są bardzo gwałtownymi 
erupcjami materii o masie przekracza
jącej kilka miliardów ton, a prędkość ich 
rozchodzenia szacuje sie na 100— 
—3200 km/s. Z powodu szerokiego za
sięgu niszczenia po dotarciu do Ziemi 
koronalne wyrzuty masy porównuje się 
do huraganów. Te słoneczne burze po
wodują geomagnetyczne zawirowania 
niebezpieczne dla poprawnego funkcjo
nowania satelitów, komunikacji radiowej 
czy układów zasilania. Na szczęście wy
rzuty masy rozchodzą się na dużej prze
strzeni, więc ich zetknięcie z Ziemiąjest 
słabsze niż oddech dziecka.

Naukowcy próbują dociec, jakie były 
fizyczne podstawy rozbicia ogona kome
ty. Podejrzewają że mogło dojść do tzw. 
magnetycznej rekoneksji, podczas któ
rej przeciwnie skierowane linie pola 
magnetycznego wokół komety oddzia
łują z polem magnetycznym wyrzutów 
koronalnych. Linie pola komety łączą się 
ze sobą ich rozerwanie uwalnia olbrzy
mie porcje energii, która mogła rozczłon
kować ogon. Taki sam proces zachodzi 
w ziemskiej magnetosferze podczas 
geomagnetycznych burz, rozniecając 
zorze polarne i inne zjawiska.

Komety są lodowymi odłamkami z cza
sów formowania się Układu Słonecznego 
miliardy lat temu. Pozostałości te najczę
ściej występują w zimnych i odległych ob
szarach Układu, lecz od czasu do czasu, 
w wyniku przyciągań grawitacyjnych po
bliskich planet, komet lub innych ciał zda
rza się, że obiekt taki zostanie wybity ze 
swej orbity i zacznie podążać w kierunku 
Słońca. W pobliżu źródła ciepła, jakim jest 
gwiazda, gaz i pył komety zaczynają pa
rować i tworzyć ogon. Zazwyczaj kome
ty posiadają dwa ogony: pyłowy i słab
szy gazowy, plazmowy.

Kometa Enckego podróżowała we
wnątrz orbity Merkurego, gdy koronalny 
wyrzut masy po raz pierwszy do niej do
tarł i rozbił ogon. Kometa ta jest drugą 
poza Halleya, pojawiającą się okresowo.

(kw)
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Andrzej Baran Balloon
090100001

—  niezwykła 
nazwa, 
niezwykła 
gwiazda

Gorące podkarly, do których 
zalicza się Balloon090100001, 
są znane ju ż od ponad 50 lat, 
jednak dopiero odkrycie 
pulsacji w tych gwiazdach 
otworzyło nam drogę 
do badania ich wnętrz. 
Spośród kilku tysięcy 
zaobserwowanych gorących 
podkarlów tylko 
u kilkudziesięciu z nich 
wykryto okresowe zmiany 
jasności, które wytłumaczono 
pulsacjami gwiazdowymi. 
Pomimo ie  gwiazda 
Balloon090100001 jes t jedną  
z ostatnich, u której wykryło 
pulsacje, obecnie jest 
najbardziej intensywnie 
badanym pulsującym  
podkarlem. Cóż to więc jest 
ten Balloon?

I. Odkrycie nowej grupy 
gwiazd

Większość gwiazd o barwie niebie
skiej' , widocznych na naszym niebie, to 
gorące obiekty ciągu głównego, utworzo
ne niedawno z materii dysku galaktycz
nego. Szansa znalezienia młodej gorącej 
gwiazdy daleko od dysku jest niewielka. 
Obserwuje się jednak gwiazdy, których 
barwa jest niebieska, z dala od płaszczy
zny Galaktyki. Zatem muszą to być 
obiekty zaawansowane ewolucyjnie. Je
den z pierwszych przeglądów mających 
na celu poszukiwanie takich obiektów 
został przeprowadzony w latach 40. 
ubiegłego wieku przez Miltona Huma- 
sona i Fritza Zwicky’ego. W okolicy pół
nocnego bieguna galaktycznego zaobser
wowali oni 31 gwiazd, które wykazywały 
nadwyżkę promieniowania w niebieskiej

1 Również nazywane gwiazdami niebieski
mi.

części widma. Na podstawie szerokości 
linii widmowych lub ruchów własnych 
tylko dwa obiekty sklasyfikowano jako 
już wówczas znane białe karły. Widma 
pozostałych 29 gwiazd wyglądały nor
malnie2. Gdy założyli, że są to gwiazdy 
ciągu głównego, otrzymali odległość 
Małego Obłoku Magellana, a odległość 
wyznaczona na podstawie obiektów 
o mniejszej jasności wypadłaby w oko
licy galaktyki M31. Obserwowane obiek
ty nie mogły być zatem położone na cią
gu głównym. Problem dużych odległości 
znikał, gdy założono, że są to obiekty 
populacji U. Na wykresie Hertzsprunga- 
-Russella (H-R) gromady kulistej były
by one położone po niebieskiej stronie 
gałęzi horyzontalnej (EHB, Extended 
Horizontal Branch) i miałyby jasność 
absolutną M y = 0. Takie niebieskie 
przedłużenie gałęzi horyzontalnej obser-

2 Normalnie oznacza tutaj —  podobnie do 
gwiazd ciągu głównego.

248 U r a n i a  -  POSTĘPY ASTRONOMII 6/2007



4.5

5 .0

O )

6.0

6.5
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Rys. 2. Fragment krzywej zmian blasku Bal09 uzyskany przy użyciu 80-cm teleskopu 
na Teneryfie. Oprócz szybkich zmian jasności w wyniku oscylacji w modach ciśnienio
wych, długofalowe zmiany będące wynikiem oscylacji w modach grawitacyjnych są 
również dobrze widoczne

log Teff

wowano dla ubogich w metale gromad 
kulistych3. Założenie to było jednak tyl
ko przypuszczeniem.

Klasyfikacja nowo odkrytych gwiazd 
jako obiekty EHB została potwierdzona 
w latach 50. przez Jessego Greensteina, 
który analizując widma wyznaczył od
ległość do jednej z gwiazd tego samego 
rodzaju, co odkryte przez Humasona 
i Zwicky’ego. Wywnioskował on rów
nież, że te zagadkowe gwiazdy przypo
minają niebieskie obiekty obserwowane 
dotychczas w różnych gromadach kuli
stych. W ten sposób potwierdził przy
puszczenie odkrywców i udowodnił 
przynależność tej grupy gwiazd do Ga
laktyki. Analizując gromady kuliste, za
uważył również, że obserwowane w nich 
obiekty niebieskie muszą mieć mniejszą 
jasność absolutną niż gwiazdy ciągu 
głównego tych samych typów widmo
wych i nazwał je gorącymi podkarłami4.

II. Kolejne przeglądy nieba
Przegląd nieba w poszukiwaniu sła

bych niebieskich obiektów5 wykonany 
przez Humasona i Zwicky’ego przyniósł 
niespodziewane odkrycie nieznanej 
wcześniej grupy gwiazd —  gorących 
podkarłów. Odkrycie to zachęciło innych 
obserwatorów do wykonania przeglądów 
nieba, których celem było poszukiwanie 
kolejnych obiektów tego typu. Pierwsze 
przeglądy, oprócz wspomnianego, to Luy- 
ten Blue (LB) oraz Feige. Kolejne prze-

3 Jednym z pierwszych, który obserwując 
grom ady kuliste zauw ażył, że niektóre 
gwiazdy są jaśniejsze na kliszy fotograficz
nej niż obserwowane wizualnie, był Edward 
Barnard (ostatnia dekada XIX w.). Wywnio
skował stąd, że gwiazdy te wypromienio- 
wują najwięcej energii w niebieskiej części 
widma lub w ultrafiolecie.
4 W literaturze podkarłami są nazywane za
równo gwiazdy ciągu głównego o niskiej 
zawartości metali, jak i gorące obiekty po
łożone na gałęzi horyzontalnej. Obie grupy 
gwiazd różnią się typem widmowym i sta
tusem ewolucyjnym. Te pierwsze są gwiaz
dami późnych typów widmowych: F,G lub 
K, te drugie to obiekty typu O lub B. O ile 
podkarły późnych typów są gwiazdami cią
gu głównego, o tyle gorące podkarły są 
obiektami bardzo zaawansowanymi ewolu
cyjnie. Jeżeli nie zaznaczymy inaczej, w ni
niejszym artykule nazwy podkarzeł używać 
będziemy do określenia gorącego podkarła.

5 Poprzez słabe niebieskie obiekty (z ang. 
faint blue objects) rozumie się zwykle gorą
ce gwiazdy, które pod względem jasności 
absolutnej są słabsze niż gwiazdy ciągu 
głównego o podobnych temperaturach efek
tywnych.

glądy, np. Tonantzintla (TON), Kiso Ul
traviolet (KUV), Kitt Peak — Downes 
(KPD), pokrywały większą część nieba 
i sięgały słabszych gwiazd. Ostatni z wy
mienionych był jednym z nielicznych, 
który pokrywał obszar w pobliżu płasz
czyzny Galaktyki. Jednym z najwięk
szych przeglądów, składającym się 
z trzech części, jest Palomar Green 
(PG). Jego uzupełnieniem, pokrywają
cym niebo południowe, są przeglądy: 
Edinburgh — Cape (EC) oraz Montreal 
Cambridge. Innym przeglądem, również 
składającym się z dwóch części, był The 
Hamburg Quasar oraz jego południo
wy odpowiednik The Hamburg/ESO. 
W ramach tego przeglądu wykorzysty
wano dwie kamery Schmidta, przez co 
jest on także zwany Hamburg— Schmidt 
(HS). W odróżnieniu od pozostałych 
głównym jego celem było wykrywanie 
radiowo cichych kwazarów. Słabe niebie
skie obiekty to produkt uboczny. Podob

nie jest dla nadal trwającego przeglądu 
Sloan Digital Sky Swvey (SDSS). Głów
nym celem tego przeglądu są obiekty po- 
zagalaktyczne i jest on pierwszym, w któ
rym zdjęcia nieba są wykonywane 
techniką CCD.

Wyniki większości przeglądów poka
zują, że najliczniejszą grupę słabych nie
bieskich obiektów, ponad 50%, stanowią 
gorące podkarły. Jest ich ponad dwukrot
nie więcej niż odkrytych białych karłów. 
Tak duża liczebność ich populacji suge
ruje, że badanie budowy i ewolucji tych 
gwiazd może być istotne zarówno w po
znaniu struktury i ewolucji gromad kuli
stych, jak i całej Galaktyki. Podkarły od
krywane w ram ach przeglądów  to 
w ogromnej większości obiekty tzw. pola 
galaktycznego. Ich obecność została jed
nak także potwierdzona w gromadach 
otwartych i kulistych oraz zgrubieniu 
Galaktyki. Podejrzewa się też, że wystę
pują w galaktykach eliptycznych, w któ-
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Rys. 3. Widmo fourierowskie uzyskane dla danych 
z 2004 r. Panel górny przedstawia jego oryginalną wer
sję, tj. bez usuwania jakiegokolwiek modu, podczas gdy 
na panelu dolnym trzy mody z rejonu 2,8 mHz o naj
większych amplitudach zostały usunięte. Dzięki temu 
mody o niewielkich amplitudach są lepiej widoczne

rych mogą być odpowiedzialne za tzw. 
efekt UV upturn6.

Wykorzystując wyniki wymienionych 
oraz innych mniej znanych przeglądów, 
Roy 0stensen opracował aktualny kata
log gorących podkarłów. Jest on formą 
interaktywnej bazy zawierającej obecnie 
ponad 2300 obiektów. Wiele nowych 
podkarłów przyniesie zapewne przegląd 
SDSS, w którym nie sklasyfikowano 
jeszcze wszystkich obiektów gwiazdo
wych.

III. Skład chemiczny atmosfer 
gorących podkarłów

Pierwsze badania spektroskopowe 
podkarłów pokazały, że na podobieństwo 
gwiazd ciągu głównego niektóre z nich 
charakteryzowały się silnymi liniami 
wodorowymi serii Balmera, a inne wy
kazywały silniejsze linie helu. Obserwo
wane widma nie były identyczne dla 
wszystkich obiektów tej grupy, ale po
siadały wspólne cechy, dzięki czemu 
można było podjąć się klasyfikacji wid
mowej. W 1968 r. Wallace Sargent i Le
onard Searle zaproponowali podział pod
karłów na dwa typy: podkarły typu 
widmowego O (sdO, z ang. subdwarf O
—  type) oraz typu widmowego B (sdB, 
z ang. subdwarf B — type). Według nich, 
w widmach podkarłów są widoczne sze
rokie linie widmowe serii Balmera, dużo 
szersze niż dla gwiazd ciągu głównego 
o podobnej temperaturze efektywnej, 
przy czym w widmach podkarłów wi
docznych jest tylko 10— 12 linii serii Bal
mera. Dwa typy podkarłów można od
różnić na podstawie linii helu A=4686 A. 
Gwiazdę klasyfikuje się jako sdB, jeśli 
w widmie nie widać wspomnianej linii. 
W 1975 r. Bodo Baschek i John Norris 
wprowadzili również term in sdOB. 
Oznacza on najgorętsze gwiazdy sdB, 
których widma wykazują cechy pośred
nie dla podkarłów sdB i sdO. Oprócz 
dwóch dominujących składników, wodo
ru i helu, atmosfery gwiazd sdB zawie
rają również pierwiastki cięższe.

IV Budowa i ewolucja gwiazd 
sdB

Podkarły typu widmowego B znaj
dują się na niebieskim przedłużeniu ga
łęzi horyzontalnej. Temperatura efek
tywna oraz grawitacja powierzchniowa 
dla gwiazd sdB zawierają się w grani
cach: Tefr= 20 000— 40 000 K, log g = 
5,0— 6,0. Gwiazda jest zbudowana 
głównie z niezdegenerowanego jądra he

lowego, w którym za
chodzą reakcje syntezy 
helu w węgiel i tlen. Ta 
część gwiazdy stanowi 
98% całkowitej masy, 
k tó ra  w ynosi około 
0,5 M0. Ma ona wodo
rową otoczkę, w której 
ze w zględu na m asę 
m niejszą od 0,05 M0 
nie mogą zaistnieć reak
cje syntezy wodoru w 
hel. W zwykłych gwiaz
dach na gałęzi horyzon
talnej reakcje te —  za
chodzące w tzw. shellu
—  zwiększają dwukrot
nie moc promieniowa
nia gwiazdy.

Budując model ewo
lucyjny gorącego pod- 
karła, rozważa się naj
częściej gw iazdę, w 
której nieznany proces 
fizyczny usunął znaczną 
część wodorowej otocz
ki, zostawiając taką kon
figurację, która na swej 
ścieżce ewolucyjnej przechodziłaby 
przez rejon EHB. Prekursor gwiazdy sdB 
powinien mieć na ciągu głównym masę 
co najmniej 0,8 M0 . W jądrze takiej 
gwiazdy, które zawiera 10% jej całkowi
tej masy, zachodzą reakcje syntezy wo
doru w hel. Gwiazda przebywa w tym 
stanie około 10'° lat. Po wypaleniu wo
doru helowe jądro, w którym nie jest już 
produkowana energia, nie może utrzy
mać konfiguracji statycznej i się zapada. 
Kontrakcja jądra zostaje zatrzymana, gdy 
materia, z której jest zbudowane, staje się 
zdegenerowana. Reakcje syntezy wodo
ru są kontynuowane w otoczce. Gwiaz
da wchodzi w kolejny etap ewolucji, którą 
jest gałąź czerwonych olbrzymów i prze
bywa tu około 109 lat. Paląca się otoczka, 
w której produkowany jest hel, zwiększa 
masę helowego jądra, powodując jego 
dalszą kontrakcję. W miarę jak jądro się 
zapada, temperatura w nim wzrasta, 
a warstwy zewnętrzne się rozszerzają. Na 
wykresie H-R gwiazda przesuwa się pra
wie pionowo w górę. Na tym etapie ewo
lucyjnym gwiazda musi stracić dużą 
część swojej masy (-0,3 M0), aby osia
dając na gałęzi horyzontalnej, znalazła się 
na jej tzw. niebieskim przedłużeniu. Do
kładny mechanizm utraty masy nie jest 
jednak znany.

Wyniki przeglądów nieba pokazują,

że podkarły występują jako gwiazdy 
pojedyncze, a także wchodzą w skład 
układów podwójnych. Wskazuje to na 
możliwość istnienia różnych ścieżek 
ewolucyjnych prowadzących do niebie
skiego przedłużenia gałęzi horyzontal
nej. W 2003 r. Zhanwen Han przedsta
wił modele ewolucyjne, w których utrata 
masy mogłaby nastąpić w wyniku wia
tru gwiazdowego, prowadząc do poje
dynczej gwiazdy sdB oraz przepływu 
masy pomiędzy składnikami w układzie 
podwójnym.

Na gałęzi horyzontalnej gwiazda sdB 
spędza około 108 lat. Po wypaleniu helu 
w jądrze reakcje syntezy są kontynuowa
ne w helowym shellu. Przypuszcza się, 
że ze względu na zbyt małą masę wodo
rowej otoczki gwiazda nie będzie w sta
nie podtrzymać palenia wodoru. N ie wej - 
dzie więc na gałąź asymptotyczną, lecz 
podąży bezpośrednio na ścieżkę stygnię
cia białych karłów.

V Pulsujące podkarły typu 
widmowego B

Już w latach 50. ubiegłego wieku, ana
lizując widma bogatych w hel gorących

6 Efekt ten polega na w zroście strumienia
w  w idm ach tych galaktyk w  zakresie A =
1000-2500 A.
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Rys. 4. Schematyczne widmo fourierowskie w rejonie modu dominującego, tj. 2,8 
mHz. Znaczące zmiany nieśrodkowych składników multipletów są dobrze widoczne. 
Liczby w pobliżu multipletów oznaczają rozszczepienie składników w eHz. Amplitudy 
są przedstawione w skali logarytmicznej

podkarłów oraz białych karłów, na pod
stawie kształtu dwóch linii helu Jesse 
Greenstein wywnioskował, że obiekty 
tego typu mogą wykazywać krótkookre
sowe zmiany jasności. Greenstein nie 
podjął się próby tłumaczenia, co mogło
by być odpowiedzialne za te zmiany, jed
nak zachęcał potencjalnych obserwato
rów do projektowania obserwacji tak, aby 
możliwe było wykrycie ewentualnych 
zmian jasności. Pierwsze pulsujące białe 
karły odkryto już w 1968 r. Pomimo że 
gorące podkarły są w stanie ewolucyjnym 
poprzedzającym ścieżkę stygnięcia bia
łych karłów, prawie do końca poprzed
niego wieku nie przypuszczano, że mogą 
one również wykazywać pulsacje. Do
piero w latach 90. ubiegłego wieku Gil- 
les Fontaine wraz ze swoim doktorantem 
Stephanem Charpinet podjęli prace nad 
skonstruowaniem modelu gwiazd sdB, 
uwzględniając również pulsacje gwiaz
dowe. W 1997 r. przedstawili teoretycz
ny model gwiazdy sdB, który przewidy
wał możliwość wzbudzenia modów 
pulsacji w tych gwiazdach. Niezależnie 
i niemal równocześnie pierwszego pul
sującego podkarła typu widmowego B 
(gwiazdy typu V361 Hya) zaobserwowa
ła, zupełnie przypadkowo, grupa astro
nomów z obserwatorium południowo
afrykańskiego (SAAO).

1. Przypadkowe odkrycie 
pulsujących podkarłów

W ramach zasadniczej części przeglą
du EC dokonywano pojedynczych obser

wacji fotometrycznych fragmentów nie
ba, a dla wyselekcjonowanych na pod
stawie tych obserwacji gwiazd niebie
skich w ykonywano widm a niskiej 
rozdzielczości. Widma służyły do doko
nania wstępnej klasyfikacji. W śród 
gwiazd niebieskich odkrywano m.in. bia
łe karły i obiekty typu AM CVn. Jeśli od
kryta gwiazda okazała się być białym 
karłem z odpowiednią wartością tempe
ratury efektywnej, włączano ją  do prób
ki gwiazd, w których poszukiwano 
zmienności typu ZZ Ceti. Na podstawie 
sp e k tro sk o p ii je d e n  z ob iek tów , 

EC 14026-2647, został 
przypadkowo oznaczony 
jako gwiazda typu wid
mowego F lub G. Wi
doczne w jego widmie 
pasma charakterystyczne 
dla gwiazd późnych ty
pów widmowych były dla 
obserwatora przeprowa
dzającego wstępną klasy
fikację oznaką przynależ
ności do wspomnianego 
t y p u  w i d m o w e g o .  
Wskaźniki barw okazały 
się jednak charaktery
styczne dla gwiazd gorą
cych. Pomimo że kolejne 
widma lepszej rozdziel
czości nie pomogły w jed
noznacznej klasyfikacji, 
obiekt ten oznaczono jako 
DAZ (biały karzeł z linia
mi wodoru i Cali) i włą

czono do listy gwiazd, dla których wy
konywano szybką fotometrię. Analizując 
dane fotometryczne EC 14026-2647, 
Dave Kilkenny otrzymał w widmie fou
rierowskim maksima na dwóch często
tliwościach, które zinterpretowano jako 
pulsacje. Gdy otrzymano widma wyso
kiej rozdzielczości, okazało się, że oprócz 
wspomnianych pasm widać też kilkana
ście linii serii Balmera, co wykluczało 
możliwość klasyfikacji tego obiektu jako 
pojedynczego białego karła lub gorące
go podkarła. Dokładna analiza spektro
skopowa pokazała, że problemy z klasy- 
fikacjąbyły spowodowane tym, że obiekt 
EC14026-2647 to nie gwiazda pojedyn
cza, lecz układ podwójny składający się 
z gorącego podkarła oraz chłodnego to
warzysza. Podwójność powodowała wi
doczne cechy charakterystyczne zarów
no dla gwiazd gorących, jak i chłodnych. 
Gorący podkarzeł, składnik główny tego 
układu, był pierwszym zaobserwowanym 
pulsującym podkarłem. Obecnie jest zna
ny jako V361 Hya. Od tej prototypowej 
gwiazdy cała klasa krótkookresowych 
pulsujących podkarłów nosi nazwę 
gwiazd typu V361 Hya.

Jak do tej pory udało się odkryć około 
40 pulsujących gwiazd typu V361 Hya. 
Wszystkie obiekty, u których stwierdzo
no pulsacje, należą do tzw. pola galak
tycznego. Znane gwiazdy typu V361 Hya 
w ystępują w szerokim zakresie po
wierzchniowej grawitacji, lecz najlicz
niejsze są w obszarze gorących gwiazd 
sdB. Ich temperatury efektywne zawie-

HJD-2453000.0

Rys. 5. Diagram O-C dla wszystkich składników try- 
pletu. Nachylenie dodatnie w 2005 r. oznacza wydłu
żenie okresu modu, podczas gdy ujemne jego skróce
nie. Niewielkie ujemne nachylenie modu środkowego 
jest również widoczne
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rają się w przedziale 29000+36000K. 
Najjaśniejsza z gwiazd typu V361 Hya 
jest obiektem o jasności B = 11,8 mag., 
co powoduje, że odkrycia tych gwiazd 
nie są łatwe. Typowa amplituda zmian 
jasności oraz okres pulsacji tych gwiazd 
to odpowiednio 10 mmag. i 3 min. Ist
nieją jednak takie obiekty, których am
plituda przekracza nawet 50 mmag., 
a okresy pulsacji dochodzą do 8 min 
(V338 Ser, Balloon090100001). Pulsacje 
gwiazdowe powodują okresowe zmiany 
jasności i prędkości radialnej materii 
gwiazdy. W przypadku oscylacji radial
nych widzimy zazwyczaj tylko kilka 
wzbudzonych modów. Gwiazdy sdB pul
sują w tak wielu modach i bliskich siebie 
okresach, że musimy brać pod uwagę 
również mody nieradialne. Zgodnie 
z modelami teoretycznymi, jak i wykry
tymi okresami tych modów uważa się, 
że gwiazdy te pulsują w modach niera- 
dialnych typu ciśnieniowego.

2. Przypadki chodzą parami
Kolejne lata przyniosły następne nie

oczekiwane odkrycie. W ramach swoje
go projektu Betsy Green prowadziła ob
serwacje gwiazd sdB wchodzących

w skład układów podwójnych. Głównym 
celem tego projektu było poszukiwanie 
zmian jasności spowodowanych np. za
ćmieniami w układzie podwójnym, efek
tami eliptyczności lub odbicia. Jedną 
z obserwowanych gwiazd był obiekt 
PG1716+426. Obserwacje doprowadzi
ły do odkrycia zmian jasności, jednak nie 
można ich było wytłumaczyć poprzez 
efekty, które spodziewano się zaobserwo
wać. Krzywa zmian blasku tego obiektu 
była podobna do tych obserwowanych 
dla gwiazd typu V3 61 Hya z tym, że okre
sy zmian jasności były o rząd wielkości 
dłuższe niż dla tych pierwszych. Dodat
kowe obserwacje, a następnie analiza fou
rierowska potwierdziły, że zmiany jasno
ści są wynikiem pulsacji gwiazdowych. 
Mechanizm ich wzbudzania nie był wów
czas znany. Maksymalne amplitudy 
oscylacji poniżej 3 mmag. oraz okresy 
pulsacji równe 0,5—2 godziny stanowi
ły typową charakterystykę zmian jasno
ści. Obecnie wiemy, że gwiazdy te pul
sują w modach grawitacyjnych, a za 
wzbudzanie zarówno modów ciśnienio
wych, jak i grawitacyjnych w gwiazdach 
sdB odpowiedzialny jest mechanizm 
kappa.

3. Dwie hybrydki
W 2006 r. Sonja 

Schuh przedstawiła 
p o w t ó r n ą  a n a 
l i z ę  g w i a z d y  
HS0702+6043, która 
już wcześniej została 
sklasyfikowana jako 
gwiazda typu V361 
Hya. Przeprowadzona 
przez nią analiza poka
zała, że oprócz dwóch 
modów o krótkich 
okresach i względnie 
dużych amplitudach, 
w widmie fourierow
skim jest widoczne 
dodatkowe m aksi
mum, występujące 
w rejonie niskich czę
stotliwości (mody 
typu g). Taki przypa
dek nie był dotychczas 
obserwowany, a po
nadto modele teore
tyczne, które dobrze 
opisywały pulsujące 
gwiazd sdB, nie prze
widywały wystąpienia 
równocześnie modów

p i g w jednym obiekcie. Bardziej intere
sująco wygląda inny obiekt tej grupy: 
Balloon090100001 (Bal09), w którym 
oprócz szerokiej gamy modów ciśnienio
wych wykryto co najmniej 16 modów 
o długich okresach. Takie hybrydowe 
obiekty są szczególnie interesujące, 
gdyż zgodnie z obecnie znaną teorią 
mogą umożliwić badanie większej czę
ści gwiazdowego wnętrza. Położenie 
gwiazd typu V361 Hya oraz PG1716 na 
diagramie log(Teff, g) jest przedstawio
ne na rys. 1.

Innym ciekawym obiektem wykazu
jącym podwójne cechy jest PG1336-018. 
Ten obiekt, oprócz wykrytych pulsacji 
typu ciśnieniowego, wchodzi również 
w skład układu podwójnego, dla którego 
zaobserwowano zaćmienia. Analiza ob
serwacji fotometrycznych takiego ukła
du nie jest łatwa, zmiany jasności spo
wodowane pulsacjami są nałożone na 
zaćmienia.

VI. Obserwacje pulsujących 
gwiazd sdB

Badania gwiazd pulsujących dąjąnam 
alternatywną, a często jedyną możliwość 
poznania budowy wewnętrznej gwiazd. 
Pulsacje to zmienność fizyczna, która jest 
efektem ruchów materii wewnątrz oraz 
na powierzchni gwiazdy. Teoretyczne 
modele gwiazd pulsujących muszą więc 
zawierać informacje o wewnętrznej 
strukturze gwiazd. Obserwując zmiany 
jasności spowodowane pulsacjami i po
równując je z teorią, możemy zatem 
wnioskować o budowie wewnętrznej 
gwiazd pulsujących.

Obserwacje gwiazd pulsujących ana
lizujemy szeregami Fouriera. Mając dany 
ciąg obserwacji, przechodząc na płasz
czyznę okresów (widmo fourierowskie) 
można w łatwy sposób zobaczyć okre
sowości występujące w analizowanych 
danych, które pojawiają się jako maksi
ma w widmie fourierowskim. Musimy 
pamiętać, że maksima te są najlepiej okre
ślone, gdy ciąg obserwacji jest nieskoń
czenie długi. Ze względu na możliwości 
techniczne takie obserwacje nie są moż
liwe i dlatego pojawiają się nam efekty 
utrudniające analizę fourierowską, np: 
szerokie maksima utrudniające dokład
ne wyznaczenie okresu i amplitudy mo
dów pulsacji lub rozdzielenie dwóch 
bliskich modów albo aliasy boczne (do
bowe), które są odzwierciedleniem 
przerw w obserwacjach. Aby unikać tych 
efektów, analizując obserwacje gwiazd
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Rys. 6. Diagramy O-C dla modu o największej amplitudzie 
(panel górny) oraz jednego z modów typu g (panel dolny) 
dla trzech sezonów obserwacyjnych. W 2006 r. O-C dla 
modu dominującego wykazuje zmiany wyższych rzędów 
niż liniowe. Może to oznaczać zmiany okresu również 
w czasie trwania obserwacji. Liczby przedstawiają warto
ści częstotliwości tych modów. Do wyliczenia O-C przyję
to efemerydę uzyskaną dla danych z 2004 r.
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Rys. 7. Podobnie jak dla rys.6, ale dla trzech składników 
trypletu. Zmiany środkowego modu są już tu doskonale 
widoczne. Ujemne nachylenie oznacza skracanie okresu. 
Duża różnica w zmianach okresu modów nieśrodkowych i 
środkowego może być wynikiem odmiennego mechanizmu 
powodującego zmiany ich okresów

pulsujących, powinno się jak najdłużej 
i nieprzerwanie prowadzić ich obserwa
cje. Można to uzyskać na dwa sposoby: 
prowadzić obserwacje z satelity lub wy
korzystując kilka obserwatoriów położo
nych na różnych długościach geograficz
nych.

Wykorzystanie obserwacji gwiazd 
pulsujących do badania wnętrz gwiazdo
wych wymaga przeprowadzenia identy
fikacji modówpulsacji. Polega to na okre
śleniu, jaki jest rząd radialny i azymutalny 
oraz stopień każdego (ewentualnie jak 
największej liczby) z wykrytych w wid
mie fourierowskim modów. Mając iden
tyfikację modów, możemy porównać czę
stotliwości modów otrzymanych z modeli 
teoretycznych z tymi, które zaobserwo
wano. Identyfikacja ta nie jest jednak 
łatwa. Tylko dla nielicznych gwiazd udaje 
sie to zrobić. Jednym z takich gorących 
podkarłów jest Balloon090100001.

1. Niezwykły przegląd 
i pojawienie się balonowych 
gwiazd

Podczas przeglądu nieba przeprowa
dzonego przez Jay Bixlera i jego współ
pracowników, klasyfikowano obiekty 
wykazujące nadwyżkę w ultrafiolecie. 
Przegląd ten został dokonany z użyciem 
balonu stratosferycznego, w którym za
instalowano niewielki instrument służą
cy do detekcji obiektów silnie promie
niujących w niebieskiej części widma. 
Balon ten wykonywał loty w latach 
1979— 1990, a w czasie trwania swojej 
misji zaobserwował około 100 obiektów, 
które sklasyfikowano później jako pod- 
karły sdB, sdO i białe karły. Jednym 
z nich był Balloon090100001 (Bal09). 
Nazwa, którą obiekt ten został oznaczo
ny, bierze się właśnie stąd, że przegląd 
wykonany był podczas lotu balonowego. 
Dwie pierwsze cyfry oznaczają numer 
lotu, następne cztery to numer kliszy, na 
której obiekt jest widoczny. Ostatnie trzy 
oznaczają numer bieżący na kliszy. Wy
konali oni również widmo Bal09, co po
zwoliło sklasyfikować tę gwiazdę jako 
sdB i wyznaczyli temperaturę efektywną 
oraz logarytm grawitacji powierzchnio
wej tego obiektu, odpow iednio na 
32500K oraz 6,0. Dzięki tym parametrom 
Bal09 został włączony do programu ob
serwacyjnego, który miał na celu wykry
cie ewentualnych zmian jasności spowo
dowanych pulsacjami.

Pulsacje w Bal09 zostały wykryte 
przez Raquel Oreiro w 2003 r. Kiedy opu

blikowano to odkry
cie, stało się oczywi
ste, że jest to obiekt 
dogodny do przepro
wadzenia wielobarw
nej fotometrii, a także 
spektroskopii. Obec
nie jest to najjaśniej
szy znany pulsujący 
gorący podkarzeł, po
siada względnie dłu
gie okresy, jak i duże 
amplitudy zmian ja 
sności, sięgające na
w et 70 m m ag. dla 
modu dominującego.

2. Obserwacje 
foto metryczne 
oraz
spektroskopowe 
gwiazdy Bal09

Pierwsze obserwa
cje Bal09 prowadzo
no przez 5 tygodni 
w sierpniu oraz wrze
śniu 2004 r. za po
mocą 60-cm telesko
pu w Obserwatorium 
Astronomicznym na 
Suhorze. Dodatkowe 
dane obserwacyjne 
udało się zebrać przy 
użyciu 1,5-m telesko
pu w Obserwatorium 
Loiano we Włoszech, 
a niezależne obserwa- 
cje były przeprowa
dzone również przez 
Oreiro za pom ocą 80-cm teleskopu 
w Obserwatorium Teide na Teneryfie. 
Fragment takich obserwacji jest poka
zany na rys. 2. Analiza zebranych ob
serwacji pokazała, że gwiazda ta jest naj
bardziej interesująca spośród wszystkich 
pulsujących podkarłów.

W widmie fourierowskich wykryto 
kilkadziesiąt modów pulsacji, w tym 
równoodstępny tryplet, a także co naj
mniej kilka maksimów w rejonie wystę
powania modów grawitacyjnych. Po
nadto mody pulsacji w tym obiekcie 
wydawały się grupować w kilku rejo
nach, być może kolejnych owertonach 
modu fundamentalnego. Takie cechy nie 
były równocześnie obserwowane w żad
nym dotychczas odkrytym pulsującym 
podkarle.

Obserwacje Bal09 były prowadzone 
również podczas kolejnego sezonu ob

serwacyjnego, w 2005 r. Tym razem w ce
lu zwiększenia poziomu detekcji modów, 
co może przełożyć się na większą liczbę 
wykrytych modów, a także zmniejszenia 
aliasów bocznych, obserwacje prowadzo
no przy wykorzystaniu wielu teleskopów 
zlokalizowanych na półkuli północnej: 
80-cm (Teide, Teneryfa), 60-cm (Suho- 
ra), 90-cm (Sierra Nevada, Hiszpania), 
40-cm (Baker, Missouri), lm  (Lemmon, 
Arizona), 60-cm (Mauna Kea, Hawaje), 
lm  (Lulin, Tajwan), 60-cm (Sobaeksan, 
Korea Płd.).

Obserwacje przeprowadzone w 2005 r. 
potwierdziły większość dotychczas wy
krytych modów, a także umożliwiły wy
krycie innych modów, w tym kolejnego 
multipletu, tym razem kwintupletu (pięć 
maksimów), w tym samym rejonie czę
stotliwości co mod o największej ampli
tudzie i wspomniany tryplet. Pojawienie
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Rys. 8. Porównanie kwintupletu w dwóch sezonach obserwacyjnych. Doskonale wi
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się kwintupletu pozwoliło zidentyfiko
wać wszystkie mody występujące w tym 
rejonie widma fourierowskiego. Obser
wacje Bal09 przeprowadzono również 
w 2006 r., a obecnie, w 2007 r. są konty
nuowane. Głównym celem tych obser
wacji jest monitoring amplitud oraz czę
stotliwości modów o największych 
amplitudach, a także multipletów. Do 
tego celu wykorzystywane są tylko dwa 
teleskopy: 60-cm na Suhorze i 40-cm 
w Missouri.

Ze względu na stosunkowo dużąjas- 
ność Bal09 obserwacje fotometryczne nie 
są jedynymi, które udało się przeprowa
dzić. W 2004 r. przy użyciu Nordic Opti
cal Telescope John Telting przeprowadził 
obserwacje spektroskopowe. Zmiany 
amplitud prędkości radialnej w wyniku 
oscylacji gwiazdowych stanowią nieza
leżny pomiar częstotliwości modów. Są 
one pomocne w identyfikacji modów 
pulsacji, a także umożliwiają wyznacze
nie zmian promienia gwiazdy spowodo
wanych pulsacjami. Uzyskane widma 
pokazały również, że temperatura efek
tywna gwiazdy w wyniku pulsacji zmie
nia się o 1200 K.

3. W idmo fourierowskie
Na panelu górnym rys. 3 jest przed

stawione widmo fourierowskie Bal09 
wyliczone na podstawie danych z 2004 r. 
(widmo dla kolejnych sezonów obser
wacyjnych wygląda podobnie). Panel 
dolny zawiera to samo widmo, ale po 
usunięciu trzech modów o największych 
am plitudach, dzięki czemu mody
0 mniejszych amplitudach stały się le
piej widoczne. W rejonie niskich czę
stotliwości, poniżej 1 mHz, łatwo za
uważyć mody grawitacyjne. Największe 
amplitudy sięgają 3 mmag., ale w 2006 r. 
były już dwa razy większe. Szczegóło
wa analiza ujawniła około 15 modów 
grawitacyjnych. Mody ciśnieniowe
1 grawitacyjne występują w różnych re
jonach gwiazd sdB, przez co ich jedno- 
czesność występowania pozwala nam na 
dokładniejsze określenie struktury we
wnętrznej tych gwiazd.

Pierwsze niezależne mody ciśnienio
we pojawiają się na częstotliwościach 
około 2,8 mHz. To rejon modu dominu
jącego o amplitudzie osiągającej 50 
mmag. Tak duże amplitudy to niezwy
kła rzadkość wśród gwiazd pulsujących 
podkarłów. Tylko dwie zaobserwowa
ne gwiazdy miały amplitudy przekracza- 
jące tę wartość, jednak amplitudy te

zmieniają się dość znacząco, więc ich 
wartość jest silnie zależna od momentu 
obserwacji. Wyniki identyfikacji tego 
modu pokazują że jest on czysto radial
ny, a zmiany promienia nim spowodo
wane sięgają 1,7%. Ponadto w rejonie 
tym wykryto wspomniane już multiple
ty: tryplet i kwintuplet.

Multiplety są wynikiem zniesienia 
degeneracji jednego z parametrów pul
sacji, a mianowicie rządu azymutalne- 
go m i mogą następować w wyniku np. 
rotacji gwiazdy. Multiplety są bardzo 
pożądanymi cechami widma fourie
rowskiego, gdyż pozwalają na niemal 
pewną identyfikację modów pulsacji 
(tzn. określenie dwóch z trzech warto
ści parametrów pulsacji / oraz m, które 
opisują kątową geometrię pulsacji dla 
danego modu). Dla trypletu oznacza to 
trzy mody, dla których parametry l i m 
wynoszą: (1,-1), (1,0) oraz (1,1), a dla 
kwintupletu pięć modów o parametrach 
(2, -2), (2, -1), (2, 0), (2, 1) oraz (2,2). 
Zakładając, że widoczne multiplety są 
wynikiem rotacji gwiazdy, możemy tak
że wyznaczyć okres tej rotacji. Jedyną 
niewiadomą jest tutaj tzw. stała Ledoux, 
która jest uzależniona od struktury 
gwiazdy, ale z modeli teoretycznych 
wiemy, że dla gorących podkarłów oraz 
modów ciśnieniowych jej wartość jest 
bliska zeru. Przy takim założeniu otrzy
mujemy ponad 7-dniowy okres obrotu 
Bal09. Trudno tu cokolwiek sądzić o ta
kim okresie, gdyż tylko dla kilku gwiazd

udało się wyznaczyć jego wartość. Dla 
V338Ser rotacja jest bardzo szybka (kil
ka godzin), dla Feige48 to kilkanaście 
godzin.

Kolejne grupy modów ciśnieniowych 
znajdują sie w okolicy 3,75 mHz, 4,6 
mHz i 5,5 mHz. Typowe amplitudy mo
dów z danego rejonu maleją wraz z ros
nącą częstotliwością a odstępy pomię
dzy nimi są podobne, ale niejednakowe 
i też maleją w tym samym kierunku. Nie
stety, w żadnym z tych rejonów nie wy
kryto multipletów. Obecnie, zgodnie 
z wynikami wyliczeń teoretycznych, 
uważa się, że cztery rejony modów ci
śnieniowych (od 2,8 mHz do 5,5 mHz) 
są kolejnymi owertonami.

Pozostałe rejony, oznaczone nie
bieską literką c, to mody kombinacyj
ne. 1 tak, dla częstotliwości 5,6 mHz 
występuje pierwsza harmonika modu 
o największej amplitudzie (fl) oraz 
kombinacje tego modu ze składnikami 
tiypletu, dla 8,4 mHz — druga harmo
nika modu fl, dla lmHz i 6,6 mHz to 
kombinacje modu fl i modu o najwięk
szej amplitudzie z rejonu 3,8 mHz (od
powiednio różnica i suma). Najciekaw
sze mody kombinacyjne pojawiają się 
na częstotliwości 2,4 mHz. Są to kom
binacje pomiędzy modem fl i modami 
grawitacyjnymi, a więc kombinacje mie
szane. Obecnie nie potrafimy jeszcze 
wykorzystać modów kombinacyjnych 
do identyfikacji parametrów pulsacji tak, 
jak się to robi dla białych karłów, ale
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kombinacje mieszane dają nam inną 
ważną informację. Ich istnienie świad
czy o tym, że oba typy pulsacji są wzbu
dzone w tym samym obiekcie, w tym 
przypadku Bal09.

Obserwacje prowadzone w kilku se
zonach umożliwiły porównanie otrzy
manych wyników i sprawdzenie, czy 
amplitudy oraz okresy pulsacji w Bal09 
zmieniały się na przestrzeni kilku lat. 
W  żadnym z sezonów obserwacyjnych, 
analizowanych oddzielnie, nie zauwa
żono znaczących zmian okresów pulsa
cji. Nie oznacza to, że wielkości te się 
nie zmieniają. Skala czasowa ewentual
nych zmian może być znacznie dłuższa 
od czasu, w którym obserwacje były pro
wadzone. W okresie, kiedy prowadzo
no obserwacje Bal09, dla żadnej pulsu
jącego podkarła nie stwierdzono zmian 
częstotliwości (jednym z powodów 
mógł być bardzo ubogi materiał obser
wacyjny), jednak obecnie wiemy, że dla 
obiektu V39 IPeg takie zmiany zaobser
wowano. Dane zebrane z siedmiu sezo
nów obserwacyjnych pokazały, że czę
stotliwości modów w tej gwieździe 
wykazują dwa trendy zmian: parabolicz
ny oraz sinusoidalny. Ten drugi trend 
wytłumaczono istnieniem planety obie
gającej macierzystą gwiazdę (można to 
potraktować jako metodę wykrywania 
planet pozasłonecznych podobną do tej 
stosowanej dla pulsarów).

Porównując częstotliwości modów 
wykrytych w Bal09 zauważono, że 
zmieniły się one już w skali jednego 
roku, jednak dla większości modów 
zmiany te nie są duże. Inaczej wygląda 
sytuacja dla nieśrodkowych składników 
multipletów. Zmiany ich częstotliwości 
były dwa rzędy wielkości większe od 
błędów formalnych. Oznaczało to zmia
nę rozszczepienia7 multipletów, efekt, 
który nigdy dotąd nie był obserwowany 
w jakiejkolwiek gwieździe pulsującej.

4. Zmiana rozszczepienia 
multipletów

Na rys. 4 jest przedstawiono schema
tyczny rozkład częstotliwości w rejonie 
modu dominującego. Zaznaczone są na 
nim częstotliwości modów wykrytych 
zarówno w 2004, jak i 2005 r.

Na rysunku tym widać, że zmiana 
częstotliwości nastąpiła tylko dla niecen-

7 Przez rozszczepienie należy tu rozumieć 
odległość pomiędzy sąsiednimi składnika
mi.

tralnych składników obu multipletów. 
Niestety, dwa składniki kwintupletu nie 
zostały wykryte w 2004 r. Zmiana roz
szczepienia multipletów nie jest jedna
kowa dla wszystkich składników. Ich 
rozszczepienie też nie jest jednakowe. 
Największa zmiana nastąpiła dla ze
wnętrznych składników kwintupletu, dla 
którego rozszczepienie było też najwięk
sze, a najmniejsza występuje dla skład
ników wewnętrznych, dla których roz
szczepienie było najmniejsze. Oznacza 
to korelacje pomiędzy wielkością roz
szczepienia a zmianą tej wielkości. Śred
nie rozszczepienie zmieniło się o około 
15% w ciągu jednego roku. Zmiany okre
sów składników trypletu są też przedsta
wione na wykresie O-C (rys. 5). Przy 
wyliczaniu wartości O-C przyjęto liniową 
efemerydę oraz częstotliwości, które 
otrzymano dla danych z 2004 r. Z tego 
powodu O-C dla wszystkich składników 
trypletu w 2004 r. są bliskie zeru i punk
ty nakładają się na siebie. Inaczej jest dla 
2005 r. Mod centralny wykazuje niewiel
kie zmiany, podczas gdy dwa pozostałe 
mody wykazują już bardzo znaczące 
zmiany O-C.

Na rys. 6 i 7 przedstawione zostały 
diagramy O-C dla kilku wybranych 
modów, wykrytych w trzech sezonach 
obserwacyjnych. Widać na nich, że na
chylenia wykresów modów dla po
szczególnych sezonów różnią się, co 
oczywiście oznacza zmianę okresu. Naj
większe zmiany można zauważyć dla 
bocznych składników trypletu, jednak 
zmiany pozostałych modów, w tym rów
nież środkowego składnika trypletu, są 
również dobrze widoczne. Wstępne wy
niki analizy dotychczas zebranych da
nych w 2007 r. pokazują, że rozszcze
pienie jest zbliżone (aczkolwiek trochę 
większe) niż w 2004 r. Może to sugero
wać okresową zmianę częstotliwości. 
Niestety, nie są prowadzone ciągłe ob
serwacje tego obiektu, co uniemożliwia 
stwierdzenie, jaki jest dokładny charak
ter ich zmian.

Zmiana rozszczepienia multipletów 
nie była jak dotąd obserwowana dla żad
nej z gwiazd pulsujących. Istnienie mul
tipletów wyjaśnia się z reguły rotacją 
gwiazdy, która powoduje jej odejście od 
kształtu sferycznego, w wyniku czego 
następuje zniesienie degeneracji para
metru m. Porównując wyniki uzyskane 
dla Bal09 w odstępie jednego roku, trud
no nadal utrzymywać, że tylko powol
na rotacja gwiazdy jest odpowiedzialna

za widoczne multiplety. Zmiana roz
szczepienia oznaczałaby wówczas przy
śpieszenie rotacji gwiazdy o kilkanaście 
procent, co w ciągu jednego roku wy
daje się być mało prawdopodobne. Je
żeli potwierdzi się okresowość zmian 
rozszczepienia, wówczas może to ozna
czać np. precesję osi pulsacji względem 
osi rotacji gwiazdy, spowodowanej np. 
istnieniem bliskiego towarzysza. Nieste
ty, wytłum aczenie obserwowanych 
zmian rozszczepienia będzie wymaga
ło jeszcze wielu lat obserwacji tego 
obiektu.

Multiplety, a dokładnie kwintuplet, 
wykazują jeszcze jedną ciekawą cechę. 
Jeżeli zakładamy, że rotacja ciała sztyw
nego jest odpowiedzialna za powstanie 
multipletów, wówczas powinny być one 
równoodległe. Na rys. 8 można łatwo 
zauważyć, że multiplet ten jest syme
tryczny, ale nie równoodległy. Efekt taki 
można wytłumaczyć rotacją różnicową 
na powierzchni gwiazdy. Rotacja różni
cowa nie była jak dotąd obserwowana 
w żadnym gorącym podkarle. Jeżeli po
wyższe wytłumaczenie okaże się słusz
ne, wówczas obecne modele teoretyczne 
tych gwiazd będą musiały zostać zrewi
dowane, gdyż bazują one na rotacji ciała 
sztywnego.

Przeprowadzone obserwacje Bal09 
oraz ich analiza pokazują, że oprócz tro
chę dziwacznej, a wręcz śmiesznej na
zwy, gwiazda ta sama w sobie jest bar
dzo niezwykła. Wiele efektów, które dla 
niej zaobserwowano, nie było jak dotąd 
wykrytych w żadnej innej gwieździe 
pulsującej lub chociażby w innym go
rącym podkarle i jeszcze przez wiele lat 
Bal09 będzie wyzwaniem dla teorety
ków. Przy okazji, wyniki tych obserwa
cji pokazują, że przy użyciu teleskopów 
małych rozmiarów, czyli tych o średni
cach poniżej 1 m, nadal można zebrać 
bardzo bogaty i ciekawy w wynikach 
materiał obserwacyjny.

Dr Andrzej Baran jest pracowni
kiem A kadem ii Pedagogicznej 
w Krakowie. Omawiana gwiazda 
była przedmiotem Jego rozprawy 
doktorskiej bronionej na UMK 
w Toruniu w 2006 r.
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Andrzej Kulak Pola
ekstremalnie
niskiej
częstotliwości 
na powierzchni 
Ziemi

W powszechnym odczuciu 
zakres częstotliwości 
radiowych zaczyna się 
znacznie powyżej 100 Hz.
Nie dziwi to, gdyż ziemska 
radio kom unikacja, 
radioastronomia czy 
astronomia gamma stale 
podążają w kierunku wyższych 
częstotliwości. Czy po drugiej 
stronie widma może dziać się 
coś interesującego? Okazuje 
się, że tak, przynajmniej gdy 
chodzi o fizykę planet.
Na razie nie istnieje 
wprawdzie radioastronomia 
gwiazdowa ani galaktyczna 
ELF (Extremely Low 
Frequency), ale tylko 
ze względów technicznych.
Jej inicjacja wymaga 
wyniesienia odpowiednio 
czułych systemów odbiorczych 
poza strefę ziemskiej 
magnetosfery i stanie się to 
zapewne w niedługiej 
przyszłości.

T o, że częstotliwości radiowe 
uważamy za małe lub duże, wią
że się z możliwością budowy 

skutecznych anten. Antena ma zadowa
lającą powierzchnię efektywną i wyma
gane charakterystyki kierunkowe, gdy 
jej rozmiary są większe od długości fali. 
Tymczasem częstotliwości 100 Hz od
powiada długość 3000 km i bardzo trud
no wyobrazić sobie inżynierię fal o czę
stotliwościach jeszcze niższych, np. 
10 Hz, których długości są większe od 
średnicy Ziemi. Dlatego nie należy się 
dziwić, że pierwsza próba detekcji fał 
ELF podjęta w 1890 r., a więc zaledwie 
trzy lata po eksperymencie Hertza, wy
magała śmiałej wyobraźni astronoma. 
Prof. A. E. Kenelly, współtwórca pomy
słu, późniejszy autor koncepcji istnienia 
jonosfery, z oczywistych powodów 
przyjął, że oprócz światła i ciepła Słoń
ce zapewne emituje zaburzenia elektro
magnetyczne o częstotliwościach sły
szalnych. Swój pomysł konsultował 
z prof. E. S. Holdenem, dyrektorem Ob
serwatorium Licka w Kalifornii, z któ
rym wspólnie doszli do wniosku, że ob

serwacja w tym zakresie widma jest 
wskazana. Zbudowana w tym celu przez 
laboratorium T. Edisona instalacja od
biorcza składała się z 7 zwojów izolo
wanego drutu rozpiętego na słupach ota
czaj ących rozległe złoża rudy żelaza 
w stanie New Jersey. Detektorem były 
czułe słuchawki podłączone bezpośred
nio do końców drutu [pasjonujący opis 
tej gigantycznej anteny ferromagnetycz
nej można znaleźć w historycznej już 
książce „Radioastronomia” F. G. Smi
tha]. Brak odbieranych sygnałów 
świadczył nie tylko o istnieniu nie zna
nej jeszcze wówczas jonosfery zasła
niającej Słońce, ale, dzisiaj to wiemy, 
także o małej czułości urządzenia. Era 
elektroniki dopiero się zbliżała. Gene
rowane zapewne w antenie Edisona 
prądy wzbudzane przez pola planetar
ne o częstotliwościach akustycznych— 
świsty — były za słabe, by poruszyć 
membrany słuchawek i musiały czekać 
na odkrycie jeszcze pół wieku. Brak 
sukcesów w zakresie ELF prześlado
wał również innego wielkiego inżynie
ra tej epoki, N. Teslę. Jego wizja dale-
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Ramka 1: Rezonans Schumanna
W 1952 r. W. O. Schumann opublikował rozwiązania równań pola elektro
magnetycznego, uwięzionego pomiędzy dwoma współśrodkowymi prze
wodzącymi powierzchniami sferycznymi, symbolizującymi powierzchnię 
Ziemi i jonosferę. Częstotliwości własne tej niezwykłej wnęki są równe

/, = z --- V«(« + !)•2 n  a
gdzie a jest promieniem Ziemi, n — numerem kolejnego modu drgań a c 
prędkością światła. Z formuły wynika, że pola powinny rezonować na czę
stotliwościach: 10,6, 18,4, 26,0, ... Hz. Już pierwszy pomiar szumów at
mosferycznych, przeprowadzony w 1960 r. przez M. Balsera i C. A. Wa
gnera z Lincoln Laboratory wykazał, że częstotliwości rezonansowe wnę
ki są niższe i wynoszą ok.: 8, 14, 20, ... Hz. Przyczyną jest mniejsza od 
prędkości światła prędkość rozchodzenia oddziaływań w falowodzie Zie
mia — jonosfera, spowodowana wnikaniem pola EM do jonosfery (np. dla 
8 Hz v =  0,75 c). Odbijająca pole ELF jonosfera jest znacznie gorszym 
przewodnikiem prądu niż powierzchnia Ziemi. Głębokość wnikania pola 
(tzw. efekt naskórkowy) zależy od częstotliwości fali i profilu przewodno
ści dolnych warstw D i E, dlatego poprawna formuła na częstotliwości 
rezonansowe jest skomplikowana.

Pole EM okrąża Ziemię kilkakrotnie, zanim zostanie pochłonięte. Współ
czynniki dobroci kolejnych modów są w przybliżeniu równe: 4, 5, 6, ... 
Dzięki sferycznej symetrii wnęki cechy obserwowanych sygnałów zależą 
wyłącznie od odległości obserwator — źródło (brak wyróżnionego punktu 
na sferze — zasada kosmologiczna). Umożliwia to lokalizację źródeł na 
powierzchni Ziemi. Lokalizację ułatwia dodatkowo zjawisko tłumienia. Am
plituda fal docierających do obserwatora po krótszej drodze jest większa 
niż fal biegnących dookoła Ziemi. Różnica amplitud jest odpowiedzialna 
za tzw. składową transmisyjną pola, która jest niezależną miarą odległo
ści pomiędzy obserwatorem a źródłem.

Rys. 1. Rezonator Ziemia — jonosfera. Pola ELF są uwięzione pomiędzy powierzch
niowymi warstwami planety oraz dolnymi warstwami jonosfery ziemskiej

kosiężnego systemu przesyłania ener
gii elektrycznej na częstotliwości 6 Hz 
pochłonęła z czasem wszystkie jego do
chody i doprowadziła do bankructwa 
(rezonans Ziemi, patent nr 787412 
z 1905 r.). Przez następne 50 lat w elek
trodynamice pól ELF nie działo się nic 
istotnego. Pogorszyły się jedynie moż
liwości eksperymentowania z powodu 
rozwoju sieci energetycznych na całym 
świecie, skutecznie zanieczyszczają
cych eter w promieniu setek kilome
trów od ośrodków cywilizacyjnych.

Ponowne zainteresowanie zakresem 
ELF zainicjow ał W. O. Schumann. 
W 1952 r. opublikował on rozwiązania 
równań pola i częstotliwości własne na
turalnej wnęki, którą tworzą przewodzą
ca powierzchnia Ziemi i jonosfera, prze
dzielone atmosferą. Ich wartości były 
ściśle związane z rozmiarami Ziemi i by
ły równe: 10,6,18,4,26,0,... Hz. Wkrót
ce, w 1957 r. proklamowano Między
narodow y Rok Geofizyczny, który 
przyczynił się do odkrycia szeregu pól 
rezonansowych ultraniskiej częstotliwo
ści (ULF —  Ultra Low Frequency: 
0,003— 3 Hz), powstających w magne- 
tosferze. Zachęcało to do poszukiwania 
przepowiadanych rezonansów Schu
manna. Pierwsze bezsporne obserwacje 
naturalnego szumu planety w zakresie 
ELF przeprowadzili w 1960 r. M. Bal- 
ser i C. A. Wagner z Lincoln Laborato
ry. Rolę anteny składowej elektrycznej 
poła pełnił izolowany pionowy maszt 
metalowy o wysokości 30 m, ustawio
ny na pustyni meksykańskiej. Ekspe
ryment ten był zarazem sprawdzianem 
nowych rozw iązań aparaturowych. 
W szerokopasmowym niskoszumowym 
torze odbiorczym zastosowano po raz 
pierwszy dolnoprzepustowy filtr anty- 
aliansingowy i absolutną nowość: 6-bi- 
towy lampowy przetwornik analogowo- 
cyfrowy (częstotliwość próbkowania 
90 Hz). Przy jego pomocy zapisywano 
12-minutowe binarne szeregi czasowe 
na taśmie magnetycznej, które już w la
boratorium zamieniano w ciągu 2 godz. 
na widma przy pom ocy szybkiego 
komputera IBM 709 (nie istniał jesz
cze algorytm FFT). Największym za
skoczeniem odkrywców były zmierzo
ne częstotliwości pierwszych modów 
wnęki równe: 8, 14 i 20 Hz. Okazało 
się, że są niższe o ok. 30% od przewi
dywanych przez Schumanna. Wygląda
ło to tak, jakby Ziemia w zakresie ELF 
była większa niż w pozostałych zakre

sach widma. Odkrycia pól naturalnych 
na powierzchni Ziemi zapoczątkowały 
intensywny okres badań planetarnych 
w zakresach ULF/ELF trwający do 
dziś. Ukazują one stopniowo niezwy
kle złożony obraz powiązań aktywno
ści elektromagnetycznej Ziemi i planet 
z procesami zachodzącymi na Słońcu 
i w heliosferze.

Pola ELF wokół planet
Pola obserwowane w zakresie ULF 

są generowane głównie w magnetosfe-

rze ziemskiej, gdzie propagują się w po
staci fal alfvenowskich, poruszających 
się wzdłuż linii sił pola magnetycznego 
Ziemi. Fale te są uwięzione, ponieważ 
nie mogą pokonać rosnącej gęstości jo
nosfery ziemskiej i odbijają się po jej 
wewnętrznej stronie. Współczynniki tłu
mienia fal są na tyle małe, że odbicia 
mogą się odbywać wielokrotnie. Fale 
pokonują drogę tam i z powrotem, od
bijając się w punktach sprzężonych po
łożonych na obydwu półkulach, w miej
scu przecięcia danej lokalnej linii sił pola
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Ramka 2: Obserwatorium pól ELF „Hylaty”
Obserwatoria pól ELF są narażone, jeszcze bardziej niż 
optyczne, na smog elektromagnetyczny wielkich miast. 
Prawdopodobnie jedynym czystym zakątkiem Polski 
w tej części widma są Bieszczady (ok. 3 osób na km2). 
Dlatego Obserwatorium Pól ELF Uniwersytetu Jagiel
lońskiego usytuowano w bezludnej okolicy, w pobliżu 
Bieszczadzkiego Parku Narodowego, z dala od linii sie
ci energetycznych, które wleką zakłócenia z centrów cy
wilizacyjnych. Ze względu na autonomiczny charakter 
obiektu aparatura jest zbudowana w oparciu o techno
logie mikromocowe, zapewniające nieprzerwaną 2-mie- 
sięczną pracę bez uzupełniania energii w akumulato
rach. Pole antenowe oraz pomieszczenie aparaturowe

X

znajdująsię pod ziemią poniżej strefy zamarzania. Tem
peratura aparatury zimą nie spada poniżej +3°C. Stacja 
jest wyposażona w 4 szerokopasmowe układy odbior
cze ELF, układ sterowania i archiwizacji, odbiornik GPS 
(pomiar czasu), łącze radiowe UHF i układy zasilania. 
Dane pomiarowe (ok. 50 MB na dobę) są gromadzone 
w blokach pamięci flash. W razie potrzeby można je prze
syłać w czasie rzeczywistym łączem radiowym do ser
wera stacji, znajdującego w pobliskiej leśniczówce. Pole 
ELF jest obserwowane w zakresie częstotliwości od 0,03 
do 60 Hz (11 oktaw) z dynamiką 16 bitów (96 db). Stale 
jest prowadzona rejestracja dwóch składowych magne
tycznych pola Bx (kierunek NS) i By (kierunek EW). Częs

totliwość próbkowania sygnałów 
wynosi 175 s-1. W stacji pracują 
obecnie szerokopasmowe niskoszu- 
mowe ferromagnetyczne anteny ak
tywne o długości 1000 mm o pozio
mie szumu własnego 0,05 pT/Hz1/2 
na 10 Hz. Pole antenowe stacji jest 
oddalone o ok. 100 m od pomiesz
czenia aparaturowego. Jest to bez
pieczna odległość, przy której obec
ność człow ieka nie zakłóca 
pomiarów pola ELF (wleczenie 
ziemskiego pola magnetycznego 
przez ruch tkanek, prądy czynno
ściowe, akcja serca itp.).

Wielkie, wręcz nieocenione zna
czenie dla pracy stacji ma współpra
ca z Dyrekcją Lasów Państwowych 
i życzliwymi mieszkańcami pobliskiej 
miejscowości Zatwarnica.pomieszczenie podziemne stacji 

Rys. 1. Schemat blokowy stacji

podziemne pole antenowe ELF

Rys. 2. Pomieszczenie podziemne stacji

Rys. 4. Antena aktywna AA1000 Rys. 3. Układ odbiorczy ELA 7
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magnetycznego z jonosferą. Obraz tych 
zjawisk jest zatem ściśle uzależniony od 
szerokości geomagnetycznej obserwa
tora. Dla danego obserwatora długość 
„struny magnetycznej” jest ustalona, 
a częstotliwość podstawowa obserwo
wanego pola jest związana z rezonan
sem półfalowym. Na obszarze Polski 
(szerokość geomagnetyczna ok. 50°) 
częstotliwość pierwszego modu wyno
si ok. 0,03 Hz (okres 30 s). Stojąc na po
wierzchni, Ziemi widzimy jedynie zja
wiska polowe towarzyszące procesowi 
odbicia fal na wysokości ok. 300 km nad 
nami. Pełna ich obserwacja jest możli
wa tylko z pokładu satelitów ziemskich 
(np. DEMETER).

W zakresie nieco wyższych często
tliwości (0,3— 6 Hz) obserwuje się pola 
związane z rezonansem fal Alfvena 
uwięzionych w jonosferze (w literatu
rze: IAR —  Ionospheric AlfVen Reso
nance). Rezonator ten istnieje dzięki 
temu, że gęstość jonosfery maleje gwał
townie po obydwu stronach najgęstszej 
warstwy F, co stwarza to warunki do 
wewnętrznego odbijania się fal (podob
nie jak  w przypadku fal świetlnych 
w płycie szklanej). Obserwuje się tu 
mod podstawowy i wyższe częstotliwo
ści harmoniczne, sięgające dwudziestej. 
Na średnich szerokościach geograficz
nych częstotliwość podstawowa wyno
si ok. 0,4 Hz. Pola IAR są dobrze wi
doczne w Polsce. Źródła pobudzeń IAR 
są słabo poznane.

W zakresie wyższych częstotliwo
ści powyżej 6 Hz dominują pola pro
pagujące się w falowodzie Ziemia—  
jonosferą. Są one generowane głównie 
przez wyładowania elektryczne w at
mosferze. Ze względu na małą wyso
kość odbijających warstw jonosfery (na 
tych częstotliwościach 55— 90 km) 
w porównaniu z długością fal (rzędu 
ułamka obwodu planety), propagacja w
falowodzie Ziemia------ jonosferą aż do
częstotliwości 1500 Hz jest jednomo- 
dowa (podobnie jak w mikrofalowych 
liniach paskowych). Współczynnik tłu
mienia fal w zakresie ELF jest niezwy
kle mały i wynosi ok. 0,3 dB/Mm na 
10H z(l M m = 1000 km). Tylko w tym 
zakresie fale mogą obiegać Ziemię wie
lokrotnie (poza sporadycznie obserwo
wanymi przypadkami jednokrotnego 
obiegu pola obserwowanego w zakre
sie HF), dlatego propagacja aż do 100 
Hz ma charakter wyraźnie rezonanso
wy, przepowiadany przez Schumanna.

Najniższa częstotliwość rezonansowa, 
wynoszącą ok. 8 Hz, jest związana z 
rozmiarami Ziemi, fale o długościach 
większych od jej obwodu „nie mieszczą 
się” na planecie.

Warunki propagacyjne w zakresie 
ELF są bardziej stabilne niż w jakim
kolwiek innym zakresie. Typowe róż
nice tłum ienia tras pom iędzy trasą 
nocną a dzienną są rzędu 50%, a dobo
we wahania trasy dookólnej na ogół nie 
przekraczają 1% (poza sporadycznymi 
wyjątkami w aktywnej fazie cyklu sło
necznego). Podobnie wysoka jest stałość 
parametrów propagacji w 11-letnim cy
klu słonecznym, zmiany współczynni
ka tłumienia pola w falowodzie Ziemia 
— jonosferą nie przekraczają 15%. Już 
na początku rozwoju radiokomunikacji 
ugruntował się pogląd, że fale o często
tliwościach poniżej 10 kHz są nieprzy
datne do łączności z powodu potrzeby 
stosowania zbyt długich anten i małej 
użytecznej szerokości pasma przenosze
nia. Małe tłumienie, stałość warunków 
propagacji, brak stref martwych oraz 
duża głębokość wnikania pola pod po
w ierzchnię wody zw róciły  jednak  
w końcu uwagę na zalety zapomniane
go zakresu ELF. W szeregu eksperymen
tów przeprowadzonych w latach 70. 
przez amerykańską marynarkę wojenną 
(US Navy Wisconsin Test Facility —  
WTF) na częstotliwościach 45 i 75 Hz 
dokonano pomiarów współczynników 
propagacji na trasach o długości rzędu 
kilkunastu Mm. W badaniach tych za
stosowano po raz pierwszy ziemne an
teny nadawcze o dużych długościach. 
Eksperymenty dowiodły, że możliwa 
jest budowa sprawnych i niezawodnych 
łącz radiowych o zasięgu globalnym. 
Pracujące obecnie systemy nadawcze 
(na częstotliwościach: 76 i 82 Hz) za
pewniają przy mocy nadawania rzędu 
1 MW połączenie z dowolnym niewiel
kim układem odbiorczym na kuli ziem
skiej znajdującym do 300 m pod p o 
w ie rz c h n ią  o c e a n u . L o k o w an ie  
systemów łączności w zakresie ELF nie 
jest uregulowane prawnie. Do dzisiaj do
kumenty ITU (International Telecom
munication Union) nie normują przy
działu częstotliwości poniżej 10 kHz. 
Obecnie najniższą zatwierdzoną często
tliwością roboczą, na której pracują sta
cje systemu nawigacji OMEGA, jest 
10,2 kHz. Nadawcy w zakresie ELF 
muszą przestrzegać w swoich krajach 
jedynie norm środowiskowych, iden

tycznych jak dla pól sieci przesyłowych 
50 i 60 Hz. Jedynym przejawem zainte
resowania instytucji międzynarodowych 
polami poniżej 10 kHz są raporty doty
czące normowania szumów natural
nych, obejmujące zakres od 0,1 Hz do 
300 GHz [patrz np. Raport CCIR 670, 
1986]. Radiokomunikacja w zakresie 
ELF nie zahamowała na szczęście ba
dań pól naturalnych. Nieliczne stacje 
radiowe pracujące powyżej 60 Hz nie 
mają praktycznie wpływu na naziem
ne obserwacje pól magnetosferycznych 
i rezonansu Schumanna. Z kolei ze 
względu na ekranującą warstwę F jono
sfery pola tych stacji są słabo widoczne 
w magnetosferze.

Badania pól ELF 
w falowodzie 
Ziemia—-jonosferą

Przestrzeń pomiędzy powierzchnią 
Ziemi i jonosferą stanowi unikalną 
wnękę o symetrii bliskiej sferycznej. 
Podobne wnęki elektromagnetyczne 
posiadają te planety i księżyce, których 
jonosfery utrzymują się nad całą ich po
wierzchnią, tzn. także po stronie noc
nej . Do obiektów, które staną się w naj
bliższym czasie przedmiotem badań 
pod tym względem , należą Wenus, 
Mars i Tytan.

Dominującym źródłem pól natural
nych pompujących wnękę Ziemia—jo- 
nosfera są elektryczne wyładowania at
mosferyczne powstające w światowych 
centrach burzowych. Stosunkowo duża 
globalna częstość wyładowań, sięgają
ca 70 na sekundę (ok. 10 uderzeń na 1 
okres drgań pierwszego modu 8 Hz) 
sprawia, że pole w ziemskim rezonato
rze ma charakter kolorowego szumu 
gaussowskiego. Pomimo małego współ
czynnika konwersji energii wyładowań 
na energię pola rezonansowego (rzędu. 
10'*’), we wnęce znajduje się stale ok. 
1000 J energii. Równoważna tempera
tura szumowa pola jest bardzo wysoka 
i wynosi ok. 1024 K. To wyjaśnia, dla
czego rezonans Schumanna można ob
serwować przy pomocy stosunkowo 
niewielkich anten ferromagnetycznych 
(o długości rzędu 1 m). Gęstość spek
tralna amplitudy składowej magnetycz
nej pola w pierwszym maksimum re
zonansu wynosi ok. 3 pT/H zl/2. Dla 
porównania, na samotnej zimnej pla
necie, z dala od gwiazd, system odbior
czy ELF musiałby się zmierzyć z de- 
tekcjąkosmicznego promieniowania tła
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o temperaturze ok. 2,7 K, której odpo
wiada w zakresie ELF gęstość ampli
tudy rzędu 10-'2 pT/Hzl/2.

Mechanizm nieustannego pompo
wania wnęki przez burze (nie ustają 
nawet na chwilę w ciągu doby) spra
wia, że możliwe jest jej badanie bez 
potrzeby budowania sztucznych stacji 
nadawczych. Obraz obserwowanego 
pola jest jednak złożony, zarówno ze 
względu na wielość działających jed
nocześnie źródeł, jak i skomplikowaną 
fizykę wnęki. Ponieważ do częstotliwo
ści 1500 Hz wysokość odbijających 
warstw jonosfery jest mniejsza od po
łowy długości fali, oznacza to, że pro
pagacja jest jednomodowa. Ułatwia to 
modelowanie falowodu Ziemia—jo- 
nosfera (a stąd wnęki), gdyż zamiast 
równań Maxwella można stosować bez 
utraty istotnych informacji o mechani
zmie propagacji obwodowe równania 
Kirchoffa. W takim ujęciu falowód Zie
mia—jonosfera jest dwuwymiarową 
sferyczną linią transmisyjną podobnie 
jak linia paskowa w zakresie mikrofa
lowym. Pionowy profil przewodnictwa 
jonosfery  w każdym  punkcie sfery 
przekłada się na parametry propagacji 
linii zależne od częstotliwości. Parame
try te rekonstruow ano  stopniow o 
w miarę postępu badań dolnych warstw 
jonosfery D i E. Pomiary przewodnic
twa tych warstw utrudnia mały współ
czynnik jonizacji plazmy jonosferycz- 
nej i niska częstość zderzeń. Pierwsze 
wiarygodne modele powstały w latach 
60. w wyniku pomiarów laboratoryj
nych plazmy niskociśnieniowej, po
miarów rakietowych i radiowego son
dowania pionowego w zakresie VLE 
Obecnie modele przewodnictwa dolnej 
jonosfery są doskonalone głównie dzię
ki badaniu propagacji wyładowań at
mosferycznych w zakresie ELF i VLF.

Interpretacja obserwowanych sy
gnałów ELF bez zaawansowanego mo
delowania wnęki jest skazana na nie
powodzenie. Użyteczny model wnęki 
musi odpowiadać nie tylko na pytania, 
jakie są częstotliwości kolejnych mo- 
dów i ich dobroci, ale także opisywać 
rozkład pola we wnęce dla dowolnego 
rozmieszczenia źródeł i zadanych wła
ściwościach górnej ściany, czyli stanie 
fizycznym całej jonosfery. Dolna ścia
na, lądy i oceany, przewodzi znacznie 
lepiej i jest traktowana w modelach jako 
ściana idealna. Ponieważ głębokość 
wnikania pola ELF do jonosfery jest

Ramka 3: Obserwacje pola ELF 
w Obserwatorium „Hylaty”

Typowy przebieg składowej magnetycznej pola ELF obserwowanej w ciągu 
300 s, przedstawia rys. 1.

czas [s]
O 5 0  1 0 0  1 5 0  2 0 0  2 5 0  3 0 0

8 0

6 0

4 0

20

0

-2 0

-4 0

- 6 0

- 8 0

Rys. 1. 300-sekundowy przebieg naturalnego pola ELF na powierzchni Ziemi, obserwo
wanego w zakresie częstotliwości 0,03—60 Hz

W przebiegu ukryte są pola powstające w magnetosferze, jonosferze 
i atmosferze ziemskiej. Rozdzielenie składowych poszczególnych pól wy
maga zastosowania odpowiednich metod filtracji. W najniższym zakresie 
częstotliwości 0,003—0,1 Hz obserwuje się podstawowy mod półfalowy 
rezonansu fal Alfvena w magnetosferze (MR — Magnetospheric Reso
nance — na naszych szerokościach geomagnetycznych pulsacje Pc3). 
Przykład takiego wzbudzenia o typowym dla Bieszczad okresie 27 s przed
stawia rys. 2. Amplitudy drgań rezonansu sięgają 200 pTpp.

0343a, 9 08 1995, 10:15:00 UT
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Rys. 2. Pole rezonansu fal Alfvena w magnetosferze Ziemskiej obserwowane na sta
cji Hylaty

W zakresie nieco wyższych częstotliwości, 0,1—6 Hz, obserwuje się 
pola związane z rezonansem fal Alfvena uwięzionych w gęstych warstwach 
jonosfery ziemskiej (IAR — Ionospheric Alfven Resonance). Na stacji Hy
laty są to drgania o amplitudach nie przekraczających kilku pT, o charak
terystycznej dla Bieszczad częstotliwości podstawowej wynoszącej ok. 
0.4 Hz. Zazwyczaj równocześnie obserwuje się kilkanaście kolejnych 
modów drgań. Zjawisko IAR występuje nocą gdyż tylko wówczas w gór
nych warstwach jonosfery występuje dostatecznie duży gradient gęstości 
zapewniający warunek wewnętrznego odbicia fal. Powyżej 6 Hz domi
nują pola propagujące się we wnęce Ziemia—jonosfera. Ze względu na 
małe tłumienie propagacja tych pól ma charakter rezonansowy, przewi
dywany przez Schumanna. Pola ELF we wnęce są wzbudzane przez 
wyładowania elektryczne nieustannie przebiegające w atmosferze ziem
skiej. Średnio w ciągu sekundy zachodzi ok. 70 wyładowań na całej Zie
mi. Główny wkład do rezonansu Schumanna wnoszą wyładowania po
chodzące z trzech centrów burzowych znajdujących się w Azji, Afryce 
i Ameryce. Rys. 3 przedstawia widmo spektralne pola ELF otrzymane z 20- 
minutowego szeregu obserwacyjnego. Widocznych jest 7 pierwszych 
maksimów rezonansu Schumanna. W widmie, oprócz linii naturalnych, 
widoczne wąskie linie sieci energetycznych 50/3 Hz (koleje zachodnie)
i 50 Hz (sieć energetyczna).
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Rys. 3. Widmo rezonansu Schumanna obserwowanego w ciągu 20 min

Pole elektromagnetyczne wewnątrz wnęki ma złożoną strukturę, gdyż 
oprócz składowej rezonansowej (fale stojące) zawiera składową transmi
syjną pola (fale biegnące), pochodzącą bezpośrednio ze źródeł. Obser
wator rejestruje superpozycję obydwu pól, a stosunek ich amplitud zale
ży od odległości do źródła. Udział obydwu składowych w sygnale jest 
przyczyną asymetrii pików rezonansowych i wpływa na położenia ich 
maksimów. Np. z modelu propagacji wynika, że maksimum rezonansowe 
pierwszego modu przemieszcza się w granicach od 7,7 Hz (małe odleg
łości) do 8,1 Hz (duże odległości) (patrz rys. 4).

Bz, 1=1

Rys. 4. Zależność częstotliwości składowej magnetycznej pierwszego rezonansu Schu
manna od odległości kątowej obserwator—źródło, przewidywana przez model propagacji

Zjawisko przesunięcia potwierdzają obserwacje. Stacja Hylaty w cią
gu dnia znajduje się w różnych odległościach od światowych centrów bu
rzowych, co pociąga za sobą znaczne zmiany częstotliwości rezonanso
wej, przedstawione na rysunku 6 (składowe Bx, By, krzywe górne). Po
miar „prawdziwych" częstotliwości rezonansowych wnęki wymaga oddzie
lenia składowej transmisyjnej od składowej rezonansowej pola. Jest to 
możliwe przy zastosowaniu metody dekompozycji pola, opracowanej przez 
Zespół PRS. Po oddzieleniu składowej transmisyjnej wartości częstotli
wości rezonansowych obydwu składowych w małym stopniu zmieniają 
się w ciągu doby, są podobne (krzywe dolne), co świadczy o małej anizo
tropii wnęki.

Rys. 5. Dobowe zmiany częstotliwości pierwszego rezonansu Schumanna obserwo
wane w Bieszczadach (górne krzywe). Krzywe dolne przedstawiają „prawdziwe" czę
stotliwości wnęki Ziemia—jonosfera, otrzymane po wyeliminowaniu z sygnału składo
wej transmisyjnej pola

zależna od częstotliwości (efekt naskór
kowy) a sama jonosfera niejednorod
na, prędkość fazowa i współczynnik 
tłumienia falowodu Ziemia—jonosfe
ra są skomplikowanymi funkcjami czę
stotliwości (zjawisko dyspersji). Z tego 
powodu własności wnęki planetarnej 
bardzo się różnią od typowej metalo
wej wnęki mikrofalowej. Np. obser
wowane częstotliwości rezonansowe 
wnęki: 8, 14, 20 Hz,... są znacznie niż
sze od częstotliwości własnych wnęki 
idealnej, wyliczonych przez Schuman
na (10,6, 18,4, 26,0,... Hz). Z tych sa
mych powodów częstotliwości rezo
nansowe trudno jest zmierzyć, gdyż 
silne dyspersyjne tłumienie wnęki uza
leżnia wynik pomiaru od odległości po
między obserwatorem a nieznanym 
z reguły źródłem. Dzieje się tak dlate
go, ponieważ pole w każdym punkcie 
wnęki jest superpozycją pola rezonan
sowego i pola fal biegnących bezpo
średnio ze źródeł (ramka 1). Interferen
cja obydwu tych składowych powoduje 
asymetrię krzywych rezonansowych 
i przesunięcia ich maksimów. Np. z te
go powodu składowa magnetyczna 1 
modu pola podlega tzw. efektowi „po- 
niebieszczenia”, częstotliwości maksi
mów są tym większe, im dalej znajdują 
się źródła (odwrotnie niż w modelach 
kosmologicznych). Zmiany te są sto
sunkowo duże, np. częstotliwość 1 
modu centrum burzowego obserwowa
nego z odległości 5 000 km jest równa 
ok. 7,6 Hz i wzrasta do ok. 8,1 Hz przy 
odległościach 15 000 km. Inną przy
czyną kom plikacji jest asymetria 
oświetlenia jonosfery, która prowadzi 
do anizotropii wnęki. Pionowy profil 
przewodnictwa jonosfery w strefie noc
nej (warstwa E) jest inny niż w strefie 
dziennej (warstwa D). Złożenie oby
dwu zjawisk, ruchu terminatora oraz 
zmieniającego się rozkładu burz na po
wierzchni planety sprawia, że pole wnę
ki rejestrowane przez pojedynczego ob
serwatora ulega skomplikowanym 
wahaniom dobowym.

Podstawowym problemem badacza 
pól ELF jest umiejętność analizy sygna
łów, które rejestruje. Sprowadza się ona 
do umiejętności znajdowania rozwią
zań odwrotnych, tzn. rekonstruowania 
rozkładu źródeł i stanu fizycznego wnę
ki na podstawie analizowanego prze
biegu pola. Od razu widać, że dzięki 
prawie sferycznej geometrii wnęki jest 
to możliwe, gdyż własności sygnałów
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rejestrowanych w dowolnym jej punk
cie powinny zależeć jedynie od odle
głości obserwator—źródło (zasada ko
smologiczna). Komplikację stanowi 
fakt, że część efektów w sygnale po
chodzi od zmieniających się parame
trów samej wnęki, związanych z zabu
rzeniami dolnych warstw jonosfery 
i muszą być one oddzielone. Okazuje 
się, że współistnienie pól rezonanso
wych i fal biegnących ułatwia oddzie
lanie efektów ewolucji źródeł od efek
tów  ew olucji w nęki. Pozw ala na 
konstruowanie takich algorytmów ana
lizy sygnałów, które oddzielają wpływ 
poszczególnych czynników na sygnał 
(metoda dekompozycji pola).

Możliwość osobnych pomiarów pa
rametrów fizycznych wnęki i charak
terystyk  źródeł energii p rzesądza
o dwóch kierunkach badań. Pierwszy 
pozwala na doskonalenie modeli wnę
ki i stale przesuwa granicę możliwości 
śledzenia m ałych zaburzeń wnęki. 
Dzięki temu stale rezonująca wnęka 
może być traktowana jako wielki de
tektor czynników kosmicznych, które 
zaburzają przewodnictwo jej górnej 
ściany, w pierwszym rzędzie strumieni 
promieniowania UV, X i gamma, a tak
że wysoko energetycznych protonów. 
Kulisty kształt detektora zapewnia jed
noczesny ogląd całego Kosmosu. Nie 
oznacza to jednak, że charakterystyka 
detektora jest bezkierunkowa. Dzięki 
pomiarowi rozkładu pola tła we wnęce 
można ustalić, w którym miejscu do
szło do zaburzenia, a więc określić kie
runek, skąd nadszedł sygnał. Głównym

czynnikiem deformującym wnękę jest 
oczywiście Słońce. Możliwość śledze
nia wpływu aktywności słonecznej na 
wybrany parametr planetarny była jed
nym z motywów podjęcia w 1993 r. ba
dań rezonansu Schumanna przez nasz 
zespół. W Krakowie od 50 lat są pro
wadzone radiowe obserwacje Słońca 
w zakresie VHF/UHF i analizy jego 
zmienności (obecnie częstotliwości 
400, 800, 1600 i 2800 MHz) i kuszące 
było śledzenie zmian dobrze zdefinio
wanego parametru geofizycznego, któ
ry podlega wpływom różnych rodza
jów aktywności Słońca.

Drugi kierunek to badanie źródeł po
budzających wnękę. Oprócz analiz 
składowej rezonansowej tła i mapowa
niu rozkładu centrów burzowych na 
planecie, ważnym kierunkiem badań 
naturalnego pola ELF jest śledzenie 
sporadycznych, krótkotrwałych pobu
dzeń wnęki, tzw. Q-burstów {tran
sients). Każde krótkie, znacząco silne 
pobudzenie rezonatora wywołuje odpo
wiedź rezonansową wnęki wystającą 
ponad tło i widoczną przez dowolnego 
obserwatora na świecie. Badanie pro
filu odpowiedzi pozwala na wyznacza
nie parametrów i lokalizację źródła. W 
1995 r. dzięki badaniom O-burstów 
odkryto m. in. nową klasę silnych do
datnich wyładowań doziemnych CG+ 
generowanych przez mezoskalowe ko
mórki burzowe (MCS) [Boccipio, Wil
liams —  MIT]. Obecnie bada się tą 
drogą sygnały ELF pochodzące od in
nych zjawisk związanych z różnymi 
formami wyładowań w górnych war

stwach atmosfery, określanymi ogólnie 
jak o  TLE-s ( Transient Lum inous  
Events), takich jak: sprites, blue jets  czy 
elves. Jednym  z ciekawych odkryć 
ostatnich lat jest potwierdzenie wpły
wu impulsów elektromagnetycznych 
towarzyszącym zjawiskom TLE-s na 
jonizację warstwy D.

Obserwatorium pól ELF 
w Bieszczadach

Obserwacje pól naturalnych na po
wierzchni Ziemi wymagają poszukiwa
nia nie zakłóconych obszarów planety. 
W Europie pozostało takich miejsc nie
wiele, głównie na północy kontynen
tu. W centrach miast i wokół ośrodków 
przemysłowych temperatura szumowa 
zakłóceń w zakresie ELF przekracza 
setki do miliona razy poziom tła (na 
środku Błoń Krakowskich, gdzie nie 
ma żadnych instalacji elektrycznych, 
10 000 razy). Podjęcie decyzji o obser
wacji pól ELF w Polsce wymagało 
pewnej dozy odwagi. Dzięki zdetermi
now anem u zespołow i entuzjastów  
z Obserwatorium Astronomicznego UJ 
udało się w 1993 r. znaleźć w Biesz
czadach nie zakłócony kawałek plane
ty. Czystość elektromagnetyczna wy
branych zakątków Bieszczad okazała 
się bliska epoce przedindustrialnej, cy
wilizacja jest tu widoczna jedynie dzię
ki wąskim liniom spektralnym świato
wych sieci energetycznych: 16,66, 50 
i 60 Hz oraz wspomnianych stacji 76 
i 82 Hz. Pierwsze widmo składowej 
elektrycznej pola rezonansu Schuman
na zarejestrowano 13 czerwca 1993 r. 
przy pomocy jednokanałowego prze- 
strajanego nanowoltomierza selektyw
nego. Temat badań był ryzykowny i tyl
ko dzięki prywatnemu finansowaniu 
powstała w 1994 r. nowoczesna apara
tura odbiorcza Elżbieta I, która dała 
początek obserwacjom profesjonalnym 
(ramka 2). Przez wiele lat były one pro
wadzone w seriach dobowych lub kil
kudniowych, kilkanaście razy w ciągu 
roku. Pomiary w bezludnej okolicy, peł
nej wilków i niedźwiedzi, wymagały 
szczególnych predyspozycji, które 
szybko zredukowały grupę obserwato
rów do jednej osoby. Obserwacje na 
szczęście okazały się bardzo pożytecz
ne. Dzięki wysokiej jakości zapisów 
pola, rozwijaniu badań modelowych
i nowych metod analizy sygnałów, wy
niki naszych prac stawały się stopnio
wo coraz bardziej znaczące. Bardzo
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Pracownia Rezonansu Schumanna
zajmuje się najniższymi energiami w ramach Zakładu Astrofizyki Wysokich 
Energii OA UJ. W krakowskich badaniach pól ELF uczestniczy wielu sympa
tyków tej tematyki. Szeroko pojętą grupę badawczą stanowią: 

inż. Sławomir Kłucjasz, 
dr Piotr Koperski, 
inż. Jerzy Kubisz, 
dr Andrzej Kułak, 
prof, dr hab. Stanisław Micek, 
dr inż. Janusz Młynarczyk, 
dr Adam Michalec, 
mgr inż. Zenon Nieckarz, 
dr Anna Odzimek, 
prof, dr hab. Michał Ostrowski, 
dr Stanisław Zięba.

Rezultaty badań byłyby nieosiągalne bez koleżeńskiej atmosfery współ
pracy i pasji tych osób.

C0 ^ 1A * * 2 ^

ważnym czynnikiem porządkującym 
badania były i są Bieszczadzkie Spo
tkania ELF w Dwemiczku. W 2004 r. 
zapadła decyzja o budowie stałego ob
serw atorium  pól ELF, pracującego 
w sposób ciągły. Idea otwartej w 2006 r. 
stacji jest oparta na wieloletnich do
świadczeniach aparaturowych i obser
w acyjnych. S tacja je s t ulokow ana 
w bezludnej okolicy, w pobliżu Biesz
czadzkiego Parku Narodowego, z dala 
od sieci energetycznych. Pole anteno
we (anteny m agnetyczne) oraz po
mieszczenie aparaturowe znajdują się 
pod ziemią, poniżej strefy zamarzania 
(ramka 2). Czterokanałowa aparatura 
odbiorcza jest zbudowana w oparciu
o nowoczesne technologie niskoener- 
getyczne i może pracować przez ponad 
2 miesiące bez uzupełniania energii 
w akumulatorach. W yposażona jest 
w inteligencję niezbędną do przeżycia 
w skrajnie trudnych warunkach. Archi
wizuje dane pomiarowe w blokach pa
mięci flash, ale mając do dyspozycji 
łącze radiowe, może je  przesyłać w cza
sie rzeczywistym do serwera stacji, 
znajdującego w pobliskiej leśniczów
ce w Zatwamicy. Pozwoli to w najbliż
szej przyszłości prezentować w Inter
necie „on line” wyniki wybranych 
analiz pól.

O becnie P racow nia R ezonansu 
Schumanna (PRS) grupująca badaczy 
pola ELF mieści się w Zakładzie Astro
fizyki Wysokich Energii OA UJ, który 
uczestniczy m. in. w projekcie H.E.S.S. 
(fotony gamma o częstotliwościach 
1029 Hz). Prawdopodobnie jest to jedy
ny zakład naukowy na świecie o tak 
szerokim zakresie zainteresowań spek
tralnych, obejmujących z górą 30 rzę
dów wielkości. Do ważniejszych wy
ników kilkunastoletnich badań PRS 
należy opracowanie modeli propagacji 
rezonansowej pola ELF we wnęce Zie
mia—jonosfera, modeli rezonansu IAR 
oraz nowych metod analizy sygnałów 
pozwalających na niezależne badanie 
parametrów fizycznych wnęki i prze
strzennego rozkładu źródeł na po
wierzchni Ziemi (ramka 3). W pierw
szym  z kierunków  są prow adzone 
badania parametrów propagacji pola 
ELF, związane z kondycją dolnych 
warstw jonosfery. Długoletnie obser
wacje pozwoliły na wyznaczenie zależ
ności pomiędzy aktywnością radiową 
Słońca (SRF —  strumień radiowy na 
2800 MHz —  Ottawa), a współczyn

nikiem tłumienia falowodu Ziemia— 
—jonosfera w zakresie ELF. Obecnie 
prowadzone są analizy krótkookreso
wych zmienności parametrów wnęki 
w powiązaniu z różnymi czynnikami 
pogody kosmicznej. W drugim nurcie 
badań są prowadzone analizy czaso
przestrzennego rozkładu aktywności 
źródeł. Obserwacja pola ELF w zakre
sie 7 pierwszych pików rezonansowych 
Schumanna (6— 50 Hz) pozwala na 
tworzenie globalnych map aktywności 
burzowej w czasie rzeczywistym (sta
ła czasowa 15 min). Możliwościami 
takimi nie dysponuje żaden inny sys
tem  śledzący (system y satelitarne 
widzą jednocześnie znikomy fragment 
powierzchni Ziemi). Śledzenie indek
su aktywności elektromagnetycznej 
ELF planety pozwala na badanie po
wiązań pomiędzy modelami ELF a mo
delami globalnego stałoprądowego ob
wodu elektrycznego (Global Electric 
Circuits —  GEC) oraz wpływu różnych 
czynników związanych z pogodą ko
smiczną na oba te systemy. W zespole 
prowadzi się ponadto badania nad zja
wiskami typu transient, m. in. związa
nymi ze zjawiskami typu sprite (uczest
nictwo w kampaniech Euro Sprite 2005 
i 2007). Obserwacja sprite, wielkich 
wyładowań zachodzących pomiędzy 
szczytami mezoskalowych komórek 
burzowych (MS —  Mesoscale System) 
ajonosferą, wyzwalanych przez po
przedzające je  wyładowania dodatnie 
chmura—grunt (CG+), umożliwia ba
danie istotnego składnika mechanizmu 
przepływu ładunku w górnych war
stwach jonosfery, decydującego m. in.

0 wartości jej potencjału i stałym polu 
elektrycznym na powierzchni Ziemi. 
W tej dziedzinie partnerem jest Insty
tut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk 
prowadzący codzienne pomiary stałe
go pola elektrycznego Eo? (średnio 
130 V/m) w Świdrze k. Warszawy oraz 
Uniwersytet w Leicester.

Badania zjawisk elektromagnetycz
nych w zakresie ELF przynoszą stale 
zaskakujące wyniki i nie widać kresu 
odkryć ich powiązań z różnymi syste
mami heliosfery. W ciągu ostatnich 
dziesięciu lat tematyka ELF rozwinęła 
się znacząco w wielu ośrodkach (ram
ka 3). Istnienie magnetosfer, jonosfer
1 aktywności elektrycznej atmosfer na 
większości planet i księżyców Układu 
Słonecznego spraw ia, że rezonans 
Schumanna stanie się wkrótce ważnym 
narzędziem ich badania. Doświadcze
nia zgromadzone na Ziemi zostaną 
w przyszłości przeniesione na inne 
układy. W pierwszym rzędzie zapew
ne pójdą pod obserwację wnęki rezo
nansowe na Marsie i księżycu Saturna 
—  Tytanie. W dalszej kolejności roz
poczną się badania międzyplanetarnych 
pól ELF.

Dr Andrzej Kulak jest adiunktem 
A kadem ii G órniczo-H utniczej 
w Krakowie i liderem grupy badaw
czej rezonansów Schumanna przy 
Zakładzie Astrofizyki Wysokich 
Energii Obserwatorium Astrono
micznego UJ

6/2007 U r a n i a  -  POSTĘPY ASTRONOMII 263



z  kraju

XXXIII Zjazd 
Polskiego Towarzystwa Astronomicznego

K
olejny Zjazd Członków i Sym
patyków PTA przeszedł do hi
storii. Gościły nas tym razem 
Kielce, siedziba Akademii Świętokrzy

skiej, w dniach od 17 do 21 września 
2007 r. Posiedzenia odbywały się nie
opodal Instytutu Fizyki i Obserwatorium 
Astronomicznego, w nowoczesnym bu
dynku Instytutu Zarządzania i Admini
stracji AŚ, dysponującym piękną aulą. 
Ponad 120 uczestników Zjazdu w więk
szości zamieszkało w nowoczesnym 
akademiku „Odysseja”, oddalonym od 
miejsca obrad o około 20 min marszu. 
Śniadania i kolacje były serwowane 
w sali Instytutu obok auli, natomiast na 
obiady byliśmy dowożeni autobusami 
do restauracji „Winnica” w centrum 
miasta, co powodowało pew ną nie
wielką stratę czasu. Jeśli już o czasie 
mówimy, to były z nim od początku 
Zjazdu kłopoty, bowiem zapowiedzia
ny wykład inauguracyjny ks. prof. Mi
chała Hellera nie odbył się z powodu 
niespodziewanej choroby wykładowcy. 
Wobec zaistniałej sytuacji na inaugura

cję Zjazdu wysłuchaliśmy ciekawego 
wykładu prof. Michała Ostrowskiego pt. 
„Obserwatorium astronomii gamma
H.E.S.S.”. Dalej zaś Zjazd toczył się 
zgodnie z zaplanowanym przez LKO 
programem, z tym że często brakowało 
nam czasu na dyskusje po referatach, 
gdyż program był bardzo bogaty, by nie 
pow iedzieć zbytnio przeładowany. 
W uroczystym  otw arciu Zjazdu 18 
września o godz. 11.00 uczestniczyli za
bierający głos: Wojewoda Świętokrzy
ski Grzegorz Banas i JM Rektor Aka
demii Świętokrzyskiej Prof. Regina 
Renz, która otwierając obrady XXXIII 
Zjazdu, przypomniała historię powsta
nia PTA i przypadające w roku przy
szłym 85-lecie naszego Towarzystwa. 
Ponadto na otwarciu Zjazdu byli obec
ni: Prorektor AŚ prof. Jacek Semaniak, 
Dziekan W ydziału M atem atyczno- 
Przyrodniczego AŚ prof. Bartłomiej 
Jaskowski i Dyrektor Instytutu Fizyki 
AŚ prof. Marek Pajek.

Na wniosek Prezesa PTA prof. An
drzeja Woszczyka zebrani minutą ciszy 

uczcili pamięć naszych 
K olegów  zm arłych w 
okresie między Zjazdami 
Towarzystwa: Tadeusza 
Jarzębowskiego, Andrze
ja  Marksa, Kazimierza 
Schillinga, Bohdana Pa
czyńskiego i Grzegorza 
Kaczmarczyka.

N astępnie W icepre
zes dr K rzysztof Ziół
kowski wręczył Preze
sowi prof. Andrzejowi 
Woszczykowi przyznany 
Mu przez jury medal im. 
W łodzim ierza Zonna 
„Za popularyzację wie
dzy o W szechświecie” 
—  medal nr 13! Zebrani 
nagrodzili laureta owacją 
na stojąco. N atom iast 
laureatem Nagrody Mło
dych PTA został dr Łu
kasz Stawarz z Krakowa, 
który zdążył przyjechać 
z USA dopiero w drugim

dniu Zjazdu. Odebrał On z rąk Prezesa 
stosowny dyplom i nagrodę pieniężną 
oraz wygłosił referat pt. „Emisja dżetów 
w AGN” w sesji poświeconej astrofizy
ce wysokich energii.

Zgodnie z ubiegłoroczną decyzją 
Zarządu Głównego PTA i w uzgodnie
niu z LKO poproszono czworo na
szych koleżanek i kolegów, aby popro
wadzili następujące sesje tematyczne, 
dobierając odpow iednio wcześniej 
stosownych, ich zdaniem, prelegentów, 
a mianowicie:

I. Wielkoskalowa struktura Wszech
świata —  Piotr Flin.

II. Astrofizyka Wysokich Energii —  
Bożena Czerny.

III Rezultaty pracy „małych” instru
mentów —  Jerzy Kreiner.

IV. Astrobiologia —  Ewa Szuszkie
wicz.

Wpłynęło to niewątpliwie na wysoki 
poziom i bogactwo prezentowanych 
wystąpień, aż czasem... brakowało wła
śnie czasu na dyskusje. Ponadto, tuż po 
wykładzie inauguracyjnym, mieliśmy 
możność wysłuchać wykładu gościnne
go astrobiologa prof. Andre Bracka „De
sperately Searching for a Second Gene
sis” . Natomiast 20 września odbył się 
wykład okolicznościowy, który wygło
sił prof. Paweł Rudawy „Fleliofizyka 
2007”. Zdaniem większości uczestni
ków Zjazdu wykład ten okrzyknięto 
najlepszym  w ystąpieniem  spośród 
wszystkich zaprezentowanych na Zjeź- 
dzie w Kielcach. Łącznie w czterech 
sesjach wygłoszono 32 referaty, nie li
cząc ww. Tyleż samo przedstawiono na 
plakatach, w czasie trwających non stop, 
w przerwach między obradami, sesjach 
plakatowych.

W środę, 19 września, po południu, 
członkowie Towarzystwa zgromadzili 
się na Walnym Zebraniu. Najbardziej 
uroczystym momentem zebrania była 
decyzja (tajne głosowanie nad wnio
skiem ZG PTA) przyznania przez Wal
ne Zebranie PTA„Honorowego Człon
kostwa PTA” prof. Józefowi Smakowi 
z CAMK-u. Laudację wygłosił i sto
sowny Dyplom Honorowego Członka

XXXIII Zjazd 
Polskiego Towarzystwa 

Astronomicznego

Kielce, 1 7 - 2 1  wrzesień 2007 

www.pu.kielce.pl/uci/zjazd

Komitet Naukowy:

A.Woszczyk
B. Czerny 
P. Flin
J . M. Kreiner 
E. Szuszkiewicz

Lokalny Komitet 
Organizacyjny:

M. Drabik 
P. Flin 
J. Krywult

Miejsce obrad: 
Instytut Z arządzania AŚ 

Kielce, ul. Świętokrzyska 21

Sponsorzy:
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Zdjęcie przedstawia spadochroniarza, który swobodnie spada z zamkniętym jeszcze spado
chronem, uchwyconego w kadrze podczas fotografowania Księżyca bliskiego pełni. Wykona
ne zostało 24 czerwca 2007 r. nad lotniskiem Aeroklubu Gliwickiego przy pomocy teleskopu 
Synta Sky-Watcher 1200/200 i aparatu Canon 350D. Fot. Wojciech Piskorz

Astronomem byc

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

Stron 235, cena 27,00 zł. Można zamawiać listownie (TNOiK, ul. Czer
wona Droga 8, 87-100 Toruń), elektronicznie (www.tnoik.torun.pl), tele
fonicznie 056/6223807, faksem 056/6223123 lub w Redakcji „Uranii— 
-Postępów Astronomii”.

to zbiór wspomnień, wywiadów, rozmów z astronomami polskimi, któ
rzy tworzyli fundamenty współczesnej astronomii polskiej. Poznajemy 
ich motywacje podjęcia studiów astronomicznych, warunki pracy, w ja
kich dane im było pracować: prowadzić badania, kierować badaniami 
innych, uczyć, organizować warsztat pracy, walczyć z przeciwnościa
mi losu i ludzi.
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Goście zjazdu —  w środku pani rektor Akademii Świętokrzyskiej, profesor Regina Tenz

PTA w ręczył prezes Towarzystwa, 
a zgromadzeni astronomowie nagrodzi
li uhonorowanego Profesora gromkimi 
oklaskami.

Obrady pod przewodnictwem prof. 
M ichała Różyczki przebiegały dość 
sprawnie, chociaż czasami widać było nie 
najlepsze przygotowanie Walnego Zebra
nia przez ZG PTA, szczególnie w czasie 
przedstawiania zagadnień związanych ze 
sprawą „Astronomia 2009” i dyskusji nad 
przystąpieniem Polski do ESO. Ostatecz
nie zgromadzeni członkowie PTA zade
cydowali, aby odpowiednie stanowiska 
w tych sprawach zajął już nowy Zarząd 
Główny PTA.

Po stanowczej rezygnacji prof. An
drzeja Woszczyka z dalszego prezeso
wania, nowym Prezesem ZG PTA w ka
dencji 2007— 2009 został wybrany prof. 
Edwin Wnuk z Poznania. Na wicepre
zesa Walne Zgromadzenie powołało 
ponownie dr. Krzysztofa Ziółkowskie
go z CBK. Do nowego Zarządu Towa
rzystwa weszli: prof. Bożena Czerny 
z Warszawy, prof. Ewa Szuszkiewicz ze 
Szczecina, dr Agnieszka Kryszczyńska 
z Poznania, dr Maciej Mikołajewski 
z Torunia i dr Adam Michalec z Krako
wa. Decyzją nowego Prezesa, funkcję 
sekretarza nadal pełnić będzie dr Adam 
Michalec, a funkcję skarbnika dr Ma
ciej Mikołajewski. W skład Komisji Re
wizyjnej weszli: prof. Michał Tomczak, 
dr Henryk Brancewicz i prof. Jerzy Si
korski. Wybrano Sąd Koleżeński w oso

bach: prof. Józef Smak, prof. Honorata 
Korpikiewicz, dr Jerzy Kuczyński, prof. 
Konrad Rudnicki i prof. Joanna Miko
łajewska.

Poruszono, jak wspomniałem powy
żej, kilka ważnych kwestii, które prze
kazano do rozpatrzenia przez nowy 
Zarząd PTA, w tym propozycję usta
nowienia przez PTA medalu im. Boh
dana Paczyńskiego „Za wybitne osią
gnięcia w astronomii i astrofizyce” . 
Wysokość rocznej składki członkow
skiej pozostawiono na niezmienionej 
wysokości, czyli 60 zł. Nowy Zarząd, 
decyzją Walnego Zebrania, ma się za
stanowić nad jej ewentualnym podnie
sieniem, przy jednoczesnym rozsyłaniu

do wszystkich członków PTA aktualnie 
wydawanych numerów „Uranii-Postę- 
pów Astronomii”.

Jako że nie samą nauką astronomo
wie żyją, po zakończeniu obrad przygo
towano dla uczestników Zjazdu dodat
kowe atrakcje. Zaproponowano m.in. 
wieczorem 18 września w centrum mia
sta, również dla mieszkańców Kielc, 
instalację (światło, dźwięk) autorstwa 
artysty dr. Jani Puntosa z Krakowa 
pt. COPERNICUS. Pokaz ten (prapre
m iera) był poświęcony zdobyczom 
współczesnej nauki (astronomii, fizy
ki), której korzenie tkwiąw filozofii ko- 
pemikańskiej. Samo widowisko popsu
ła nieco aura, gdyż był to jedyny 
deszczowy wieczór w czasie Zjazdu. 
LKO zaproponowało uczestnikom Zjaz
du możliwość wysłuchania wieczorem 
19 września w Filharmonii Świętokrzy
skiej koncertu „Mozart i gwiazdy”. Wy
konawcami byli: Agnieszka Kurowska 
—  sopran, Adam Kruszewski —  bary
ton i Orkiestra Filharmonii Świętokrzy
skiej pod batutą Jacka Rogali. W pro
gramie koncertu wysłuchaliśmy m.in. 
uwertury do „Wesela Figara”, arii Figa
ra i Fłrabiny oraz z „Don Giovanniego” 
duetu Don Giovanniego i Zerliny.

Oficjalnie Zjazd zakończył się spo
tkaniem koleżeńskim, które odbyło się 
w Leśnym Dworze, gdzie Honorowy 
Członek PTA Prof. Józef Smak podzię
kował i pogratulował w imieniu wszyst
kich uczestników prof. Piotrowi Flino- 
wi tak dobrej i sprawnej organizacji 
XXXIII Zjazdu.
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W piątek rano, 21 września, czeka
ła na chętnych wycieczka autokarowa 
po ziemi świętokrzyskiej, ale o niej na 
końcu.

Powodzenie całej imprezy, jaką jest 
odbywający się co dwa lata Zjazd człon
ków PTA, zapewnia Lokalny Komitet 
Organizacyjny. W Kielcach stanowili go 
prof. Piotr Flin, dr Janusz Krywult i mgr 
Marcin Drabik. W okresie samego Zjaz
du w prace LKO włączyli się aktywnie 
dr Monika Biernacka i dr Paweł Kukie- 
wicz oraz piątka studentów fizyki AŚ. 
Dzięki ich sprawnym wysiłkom uczest
nicy Zjazdu mogli się zarejestrować i za
kwaterować oraz zaopatrzyć w teczki, 
pełne niezbędnych informacji o Zjeź- 
dzie, Kielcach i ziemi świętokrzyskiej. 
Wszystkie te dobra były możliwe dzię

ki sponsorom, o których zabiegali człon
kowie LKO. Oto najważniejsi sponso
rzy XXXIII Zjazdu PTA: Akademia 
Świętokrzyska, PTA, Ministerstwo 
NiSZW, Kielecki Festiwal Nauki, Fun
dacja Astronomii Polskiej, miasto Kiel
ce, Browar Belgia, producent napojów 
firma Dodoni z Suchedniowa, firma cu
kiernicza Maspek z Zawichostu, agen
cja wydawnicza JP, agencja reklamowa 
„Triset”, Polskie Radio „Kielce”, „Ga
zeta Wyborcza” i Telewizja Polska — 
oddział Kielce.

W imieniu Zarządu Głównego PTA 
i wszystkich uczestników Zjazdu ser
decznie dziękuję sponsorom za uboga
cenie naszego spotkania w Kielcach. Jak 
wspomniałem, Zjazd zwieńczyła wy
cieczka autokarowa po ziemi święto

krzyskiej, a konkretnie zwiedziliśmy 
dawny klasztor benedyktyński na Świę
tym Krzyżu, gdzie obecnie rezydują oo. 
oblaci. Przy pięknej pogodzie witał nas 
tam i pożegnał napis Om et labora. To 
dobry znak i hasło dla nowego Zarządu 
Głównego PTA wobec czekających nas 
wyzwań w związku z akcją Astrono
mia 2009”, czyli upływu 400 lat od cza
su, gdy Galileusz zastosował lunetę do 
obserwacji astronomicznych nieba. Ach, 
znów ten czas...

Panie Profesorze — tu zwracamy się 
do Ks. Prof. Michała Hellera — astro
nomowie wciąż czekają na Pański wy
kład „O czasie”, a teraz życzymy jak naj
szybszego powrotu do zdrowia.

Adam Michalec

Profesor Józef SMAK członkiem honorowym 
Polskiego Towarzystwa Astronomicznego

Walne Zebranie członków PTA w Kielcach, w dniu 19 
września 2007 r. nadało najwyższe wyróżnienie PTA 

Profesorowi Józefowi Ignacemu SMAKOWI, członkowi 
rzeczywistemu Polskiej Akademii Nauk, pracującemu 
w Centrum Astronomicznym im. Mikołaja Kopernika 
w Warszawie.
Józef Smak urodził się w styczniu 1936 r. Studia astrono
miczne odbył w Uniwersytecie Warszawskim w latach 
1953— 1957. Kolejne stopnie naukowe zdobywał też na 
UW, odpowiednio w latach 
1962 — doktorat, 1968 — ha
bilitację i w 1973 — profesurę.
Jego badania dotyczą fotome
trii i spektrofotometrii gwiazd 
zaćmieniowych i dysków akre- 
cyjnych. Znane powszechnie 
w świecie naukowym są jego 
badania teoretyczne struktury 
dysków akrecyjnych oraz ewo
lucji układów  podwójnych 
gwiazd. Kierował badaniami 
wielu młodych astronomów, 
promował 5 doktorów astrono
mii, recenzował wnioski habili
tacyjne i profesorskie wielu pol
skich astronomów.
P ro fesor Józe f Smak ma 
ogromne zasługi organizacyjne 
dla polskiej astronomii. Był 
przewodniczącym Komitetu Or
ganizacyjnego Nadzwyczajne
go (Kopernikowskiego) Kongre
su Międzynarodowej Unii Astro
nomicznej w Polsce, opracował Profesor Smak przemawia 
wraz z prof. Bohdanem Pa- Fot. Marcin Drabik

czyńskim i zrealizował koncepcję budowy Centrum Astro
nomicznego im. Kopernika Polskiej Akademii Nauk i przez 
szereg kadencji był dyrektorem tego Centrum, gromadząc 
w nim szereg wybitnych astronomów. Był z-cą Sekreta
rza Naukowego Wydziału III PAN. Reprezentował polskie 
środowisko astronomiczne w Międzynarodowej Unii Astro
nomicznej m.in. jako oficjalny reprezentant Polski w tej 
organizacji. Przez 2 kadencje był wiceprezydentem MUA. 
Przez szereg kadencji był członkiem Centralnej Komisji 

d/s stopni i tytułów naukowych. 
Jako sekretarz Zarządu Głów
nego PTA, w roku 1970. zorga
nizował wyprawę 23 astrono
mów jachtem rybackim na kon
gres M iędzynarodowej Unii 
Astronomicznej w Brighton 
w Wielkiej Brytanii. Był sekreta
rzem Redakcji „Uranii” i „Postę
pów Astronomii”, redaktorem 
„Acta Astronomica” itp. Sło
wem, przez wiele lat, na róż
nych stanowiskach i w różnych 
organach naukowych, służył 
owocnie środowisku polskich 
astronomów.
Astronomowie zebrani w Kiel
cach, nie tylko w głosowaniu, 
ale i w owacji na stojąco, wyra
zili swoje uznanie dla dotych
czasowych dokonań Profesora 
Smaka dla polskiego środowi
ska astronomicznego i serdecz
nie gratulowali Mu tego wyraź

na spotkaniu towarzyskim, nienia.
(aw)
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Nowe szkolne obserwatorium astronomiczne

Na astronomicznej mapie Polski 
pojawił się nowy, jasny punkt. 
W dzień przesilenia letniego, 21 

czerwca 2007 r., w Gawłowie koło 
Bochni otwarto Szkolne Obserwatorium 
Astronomiczne. Z inicjatywy dyrektor
ki miejscowego Zespołu Szkół Gmin
nych im. M ikołaja Kopernika, przy 
wsparciu wójta gminy Bochnia mgr. inż. 
Jerzego Lysy, wykorzystując fundusze 
programu „Rzeczpospolita interneto
wa”, w krótkim czasie udało się adapto
wać poddasze Domu Ludowego. Nad 
dachem, na szczycie wieży obserwacyj
nej, króluje 3-metrowa kopuła z tworzy
wa firmy „Uniwersał”, wewnątrz której 
na stabilnym słupie zamontowano tele
skop systemu Schmidta-Cassegraina 
„MEADE”LXD —  75 SC 8 z lustrem 
o średnicy 203 mm, z montażem para- 
laktycznym wyposażonym w system 
GO-TO. W pomieszczeniach poddasza 
umieszczono pracownię komputerową 
bibliotekę i czytelnię książek i czaso
pism astronomicznych, a także salę ćwi
czeń wyposażoną w sprzęt multimedial
ny, no i oczywiście pom ieszczenia 
sanitarne. Zakupiono również pomniej
sze instrumenty: lornetę „Vixen” 20x80 
na statywie typu „żuraw” z przeciw
wagą, lornetkę „Soligor” N V 10><50 i cy
frową lustrzankę Canon 350D z tele
obiektywem i pierścieniami pośrednimi 
do teleskopu. Do tego dochodzi sprzęt

multimedialny w po
staci komputera-lap- 
topa, rzutnika i ka
merki internetowej.
U dało się rów nież 
załatwić możliwość 
czasowego wyłącza
nia pobliskiej lampy 
ulicznej, co sprawi, że 
nocne niebo będzie tu 
naprawdę ciemne. W 
następnym etapie jest 
planowana dobudo
wa zwróconego na 
południe dużego bal
konu, który będzie pełnił rolę tarasu ob
serwacyjnego. Wtedy też zakupiony 
zostanie instrument do pokazów Słońca 
—  prawdopodobnie refraktor o średni
cy od 80 do 100 mm z filtrem Corona
do. Warunki w nowym obserwatorium 
pozwolą nie tylko wykonywać obserwa
cje i pokazy, ale uczyniąje w pełni bez
piecznymi —  pamiętajmy, że w godzi
nach wieczornych i nocnych korzystać 
z niego będzie młodzież, a nawet dzie
ci. Bliskość Bochni (Gawłów leży w za
sięgu miejskiej linii autobusowej), mia
sta powiatowego z siecią szkół średnich, 
zaowocuje zapewne możliwościami 
prowadzenia pokazowych lekcji fizyki 
z astronomią na żywo, a doskonałe wa
runki obserwacyjne przyciągną nauczy
cieli innych szkół z powiatu bocheń

skiego. Kierownikiem Szkolnego Ob
serwatorium Astronomicznego w Gaw
łowie został nauczyciel fizyki w tam
tejszym  gimnazjum, mgr Sławomir 
Wójcik, w zajęciach obserwacyjnych 
będzie uczestniczyła wolontariuszka 
Justyna Zuzia, obecnie studentka astro
nomii na Uniwersytecie Jagiellońskim, 
zaś Młodzieżowe Obserwatorium Astro
nomiczne w Niepołomicach nadal bę
dzie życzliwie wspierać tę wspaniałą 
lokalną inicjatywę.

Małgorzata Kozłowska, 
Grzegorz Sęk

Kontakt:
Zespół Szkół Gminnych im. Mikołaja Koper
nika w Gawłowie 
Gawłów 64, 32-711 Bogucice 
tel. 0-14-68-59-500 
http://www.zsggawlow.repubiika.pl/

Piknik meteorytowy we fromborskim kraterze

Członkowie Polskiego Towarzy
stwa Meteorytowego mają swo
je  walne zjazdy podobnie jak 

PTA raz na dwa lata, ale jakby tego było 
im mało, często organizują mniej for
malne spotkania zwane popularnie „pik
nikami meteorytowymi”. Ostatnio (4 
sierpnia br.) taki piknik miał miejsce na 
terenie Obserwatorium Astronomiczne
go we Fromborku. Obserwatorium to 
jest usytuowane na Żurawiej Górze od
dalonej od miasta ok. 1,5 km. Znajdują 
się tam dwa krateropodobne twory, któ
re swego czasu były badane pod kątem 
meteorytowego pochodzenia, ale hipo
teza ta nie została naukowo potwierdzo
na. Magia miejsca i w nie mniejszym

stopniu gospodarza spotkania, Andrze
ja S. Pilskiego, sprawiły, że do From
borka zjechała prawie dwudziestka me- 
teorytofilów, mile spędzając czas na 
rozmowach, oglądaniu przywiezionych 
okazów oraz zwiedzaniu obserwato
rium. Była też możliwość zobaczenia 
wystawy meteorytów z bogatej kolek
cji pana Kazimierza Mazurka, która go
ściła właśnie w murach muzeum.

J. Drążkowski

Na zdjęciu obok: uczestnicy pikniku mete
orytowego pod pawilonem nowego 65-cm 
teleskopu we fromborskim obserwatorium. 
Fot. Jarosław Bandurowski (więcej zdjęć na 
stronie http://jba1 .republika.pl/spotkania.htm 
#frombork2007)
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Michał Kamieński (1879-1973)

Podczas wiosennego kongresu 
Amerykańskiej Unii Geofizycz
nej w 2007 r. przedstawiono 

m.in. rezultaty badań geologicznych 
i geofizycznych 26 miejsc na obszarze 
Ameryki Północnej, z których wynika, 
że niespełna 13 tys. lat temu eksplodo
wał w atmosferze Ziemi nad terytorium 
dzisiejszej Kanady jakiś obiekt kosmicz
ny. Analizy pobranych tam próbek ma
terii oraz zachowanych śladów dewasta- 
cji ekosystemu spowodowanej tym 
wydarzeniem, pozwoliły sformułować 
przypuszczenie, że mógł to być wybuch 
jądra zderzającej się z Ziemią komety. 
Doniesienia o tym ożywiły w pamięci 
zapomniane dziś prace Michała Ka
mieńskiego poświęcone poznaniu ruchu 
komety Halleya w przeszłości. W arty
kule opublikowanym w 1961 roku w Ac
ta Astronomica pokazał on mianowicie, 
że ta naj słynniej sza z komet w roku 9541 
przed Chr. mogła przelecieć koło Ziemi 
w odległości porównywalnej z odległo
ścią Księżyca. Kamieński spekulował, 
że przy tak dużym zbliżeniu jakiś frag
ment oderwany od jądra komety mógł 
trafić w Ziemię, a wywołana tym kata
strofa mogła być przyczyną zatopienia 
legendarnej Atlantydy.

Zastanawiająca bliskość czasowa hi
potetycznego wydarzenia z dziejów na
szej planety, wydedukowanego z jednej 
strony na podstawie rozważań astrono
micznych sprzed prawie półwiecza 
i z drugiej ze współczesnych dociekań 
nauk o Ziemi, jest dobrą okazją do przy
pomnienia niezwykłej postaci Michała 
Kamieńskiego, profesora Uniwersytetu 
Warszawskiego i dyrektora jego Obser
watorium Astronomicznego w latach 
1923— 1944, astronoma, który zasłużył 
na miano twórcy polskiej szkoły badań 
kometamych. Drugim powodem uzasad
niającym powstania tego artykułu może 
też być wypadające w tym roku stulecie 
rozpoczęcia badań mchu komety Wolfa 
1, którym ten wybitny polski astronom 
poświęcił niemal całe życie.

Michał Kamieński urodził się 24 li
stopada 1879 roku na Białej Rusi w ma
jątku ziemskim Dembrówka w powiecie 
czerekowskim ówczesnej guberni mohy- 
lewskiej Cesarstwa Rosyjskiego. Wspo

minając u schyłku życia swe dzieciństwo, 
Kamieński zwierzył się przyjaciołom, że 
jego ojcem był właściciel majątku (oby
watel ziemski, jak wtedy się mówiło), 
a matką wiejska dziewczyna, o której 90- 
letni profesor wyrażał się z wielką czu
łością — moja mamusia. Wyróżniający 
się nieprzeciętnymi zdolnościami Michał 
pierwsze nauki pobierał w Pskowie, gdzie 
na wiosnę 1898 r. ukończył gimnazjum 
klasyczne. W jesieni tego samego roku 
wstąpił na Uniwersytet w Petersburgu. 
Studia na wydziale fizyczno-matema- 
tycznym ukończył w 1903 r. z dyplomem 
I stopnia i od razu został powołany do 
służby państwowej w charakterze astro
noma nadetatowego w Głównym Obser
watorium Astronomicznym w Pułkowie 
koło Petersburga. Spełniły się w ten spo
sób młodzieńcze marzenia Michała, aby 
zdobyć klucz do obserwatorium. Uzyska
nie go traktował jak wejście w posiada
nie klucza do tajemnic nieba. Tym klu
czem, jak później podkreślał, było 
„umiłowanie prawdy naukowej, samoza
parcie w pracy i niezłomna wola dotar
cia do wytyczonego celu. Ale cel ten był 
daleki, a droga ciernista — per aspera 
ad astra.” (to słowa z przemówienia prof. 
Józefa Witkowskiego wygłoszonego 
podczas uroczystego posiedzenia Rady 
Naukowej Zakładu Astronomii Polskiej 
Akademii Nauk w maju 1964 roku po
święconego sześćdziesięcioleciu pracy 
naukowej prof. Michała Kamieńskiego).

Pracując na stanowisku astronoma- 
-rachmistrza pod kierunkiem wybitnego 
badacza mchu komety Enckego Oskara 
Backlunda (1846— 1916), ówczesnego 
dyrektora Obserwatorium w Pułkowie, 
Kamieński poznawał arkana obliczeń 
orbitalnych. Z zapałem prowadził też 
obserwacje astrometryczne na kole wer
tykalnym, instrumencie zainstalowanym 
w Pułkowie przez Wilhelma Struvego 
(1819— 1905). Najbardziej wciągnęły 
jednak młodego astronoma rachunki ko- 
metame, a ujawnione talenty w tym za
kresie i pasja, z jaką uczestniczył w pra
cach Backlunda dotyczących komety 
Enckego spowodowały, że już w 1907 r. 
została mu powierzona do samodzielnych 
badań kometa Wolfa 1. W ten sposób 
zaczął się chyba jedyny w swoim rodza

ju „flirt” Kamieńskiego z kometą, której 
oddał prawie wszystkie swe siły twórcze, 
a ona rozsławiła go w świecie.

Rozpoczęte sto lat temu obliczenia 
poświęcone poznaniu ruchu komety 
Wolfa 1 Kamieński wytrwale prowa
dził niezależnie od tego, gdzie był za
trudniony i czym się musiał zajmować. 
W 1908 r. otrzymał stypendium Peters
burskiej Akademii Nauk, które umożli
wiło mu przygotowanie się do złożenia 
egzaminów m.in. z matematyki, mecha
niki nieba, geodezji i astronomii praktycz
nej, koniecznych do osiągnięcia wyższe
go stopnia naukowego. Przez kilka 
miesięcy 1909 r. był nauczycielem ma
tematyki i fizyki w Kałudze. Tam też, 
w dniu 15 czerwca 1909 r., zawarł zwią
zek małżeński z Marią Dembicką (ur. 
1886). Stopień naukowy magistra astro
nomii i geodezji (przewyższający rangą 
dzisiejszy doktorat, a uprawnieniami zbli
żony do habilitacji) Kamieński uzyskał 
na Uniwersytecie w Petersburgu w maju 
1910 r., chociaż już rok wcześniej został 
powołany na służbę w Wydziale Hydro
graficznym Rosyjskiej Marynarki Wojen
nej w porcie Aleksandra III koło Lipawy, 
gdzie został mianowany zarządzającym 
Izbą Instrumentalną i Wydziałem Map 
Morskich. Zorganizował tam wydawa
nie codziennych map synoptycznych, 
odkrył i dokładnie zbadał anomalie de
klinacji magnetycznej w okolicach Li
pawy, wyznaczył kierunki magnesowe 
potrzebne dla badania dewiacji kompa
sów okrętowych.

W 1914 r. Kamieński został przenie
siony do portu wojennego we Włady- 
wostoku gdzie początkowo pełnił obo
wiązki astronoma portu, a następnie 
zorganizował Obserwatorium Morskie 
i od 1919 r. był jego naczelnikiem. 
Oprócz obliczeń orbity komety Wolfa 1 
prowadził w tym czasie badania w za
kresie magnetyzmu ziemskiego, mete
orologii i hydrografii, kreślił mapy sy
noptyczne wschodniej Syberii oraz 
zakładał stacje badawcze lodów arktycz- 
nych wzdłuż zachodniego wybrzeża Pa
cyfiku od Władywostoku aż po Cieśni
nę Beringa.

Na początku 1920 r. Kamieński opu
ścił stanowisko naczelnika Obserwato-
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rium Morskiego we Władywostoku „nie 
tylko — jak napisał w swym curriculum 
vitae — wskutek inwazji bolszewickiej”, 
lecz przede wszystkim dlatego, że zachę
cony, a może wręcz zobligowany przez 
prof. Tadeusza Banachiewicza, „pragnął 
porzucić służbę rosyjską” i powrócić do 
odradzającej się po łatach niewoli Pol
ski. Aby zdobyć łundusze na kosztowną 
podróż z Dalekiego Wschodu, przyjął za
proszenie Departamentu Hydrograficzne
go Cesarskiej Marynarki Wojennej w Ja
ponii i w maju 1920 r. rozpoczął w Tokio 
dwuletnią służbę. Zajmował się tam m.in. 
układaniem efemeryd par gwiazd dla do
kładnych wyznaczeń szerokości geogra
ficznych metodą Piewcowa w strefie od 
+20° do +40°. Praca ta była ważna i mog
ła mieć duże znaczenie dla pomiarów 
geodezyjnych i topograficznych m.in. 
Sahary, Afganistanu, Chin i innych tery
toriów znajdujących się w tej strefie. Nie
stety rękopis i wszystkie notatki jej doty
czące spłonęły w pożarze gmachu 
Departamentu Hydrograficznego po sil
nym trzęsieniu Ziemi, które nawiedziło 
Tokio w dniu 1 września 1923 r. Ale Ka
mieński od lipca 1922 r. był już w Pol
sce. Po kilkumiesięcznym pobycie 
w Krakowie przybył do Warszawy, gdzie 
w marcu 1923 r. został mianowany pro
fesorem Uniwersytetu Warszawskiego 
i dyrektorem Obserwatorium Astrono
micznego.

Objęcie przez prof. Michała Kamień
skiego kierownictwa Obserwatorium 
Warszawskiego zaczęło okres intensyw
nego (oczywiście na miarę ówczesnych 
możliwości) rozwoju astronomii w stoli
cy. Zdając sobie sprawę, że słabo wypo
sażone i zlokalizowane w śródmieściu 
Obserwatorium Astronomiczne nie ma 
możliwości prowadzenia liczących się 
w świecie prac obserwacyjnych, Kamień
ski skierował zainteresowania podległych 
mu astronomów głównie na zagadnienia 
teoretyczne. Priorytetem było oczywiście 
badanie ruchu komety Wolfa 1, ale zde
cydował się także powtórzyć i znacznie 
udoskonalić obliczenia efemeryd par 
Piewcowa dla dokładnych wyznaczeń 
szerokości geograficznych. Korzystając 
z pomocy młodszych kolegów w prowa
dzeniu żmudnych rachunków (przede 
wszystkim M. Bielickiego, H. Kazimier- 
czak-Połońskiej i L. Zajdlera), Kamień
ski podejmował starania prowadzące do

wzbogacenia obserwatorium o nowe in
strumenty, zorganizował nowoczesną 
służbę czasu, rozpoczął wydawanie prac 
obserwatorium jako „Publications of the 
Astronomical Observatory of the Warsaw 
University” (w latach 1925— 1939 uka
zało się 12 tomów) i wreszcie— co może 
było wtedy najważniejszym dziełem 
energicznego dyrektora — doprowadził 
do powstania, tuż przed wybuchem II 
wojny światowej, Obserwatorium Astro
nomicznego i Meteorologicznego na gó
rze Pop Iwan w Czarnohorze jako zamiej
scowej stacji obserwacyjnej i filii 
Obserwatorium Uniwersytetu Warszaw
skiego. Kamieński patronował także dzia
łalności amatorskiej w astronomii, cze
go wyrazem było m.in. pełnienie funkcji 
prezesa Polskiego Towarzystwa Miłośni
ków Astronomii od 1924 r., z krótką 
przerwą, aż do roku 1939.

Aktywność Kamieńskiego zarówno 
na polu naukowym, jak i w zakresie dzia
łań organizacyjnych bardzo szybko zo
stała dostrzeżona na świecie i od razu 
spotkała się z wielkim uznaniem. Dowo
dem może być choćby to, że już w 1927 r. 
został wyróżniony godnością członka 
honorowego Królewskiego Towarzystwa 
Astronomicznego (Royal Astronomical 
Society) w Londynie. Z polskich astro
nomów taki zaszczyt spotkał w tym cza
sie jeszcze tylko prof. Tadeusza Banachie
wicza. W tym samym roku został też 
wybrany członkiem korespondentem 
Polskiej Akademii Umiejętności oraz 
członkiem rzeczywistym Towarzystwa 
Naukowego Warszawskiego.

W okresie II wojny światowej Ka
mieński pozostawał w Warszawie. 
Wprawdzie Uniwersytet został zamknię
ty, ale władze okupacyjne uznały, że jego 
placówka astronomiczna może okazać się 
potrzebna (np. dla zapewnienia służby 
czasu czy też opracowywania prognoz 
meteorologicznych) i zezwoliły — po
dobnie jak obserwatoriom w Krakowie 
i we Lwowie— na ograniczone funkcjo
nowanie warszawskiego Obserwatorium 
Astronomicznego. W ośrodku pozbawio
nym najlepszych instrumentów, które na 
początku 1940 r. zostały wywiezione 
przez Niemców do Poznania, z narzuco
nym od kwietnia 1942 r. kierownictwem 
w osobie prof. Kurta Waltera z Obserwa
torium w Poczdamie (zarządcy wszyst
kich obserwatoriów astronomicznych na 
terenie Generalnej Guberni), z drastycz
nie zredukowanym personelem i w trud
nych dziś nawet do zrozumienia warun
kach okupacyjnej rzeczywistości, 
Kamieński wytrwale i z samozaparciem 
kontynuował swe badania. Koncentro
wał się głównie na obliczeniach zmian 
orbity komety Wolfa 1 pod wpływem 
wielkich planet Układu Słonecznego. 
Wyniki tych prac opublikował po woj
nie w 8 artykułach, które ukazały się 
w 1946 r. w wydanym przez Polską 
Akademię Umiejętności tomie zatytu
łowanym List o f the works achieved in 
the field o f Mathematics and Sciences 
in Poland during the German occupa
tion 1939—1945. Wtedy też opracował 
zręby tzw. metody cyklicznej dla znaj
dowania orientacyjnych pozycji ciał 
Układu Słonecznego w dużych interwa
łach czasu, którą później z powodzeniem 
stosował w pracach poświęconych chro
nologii astronomicznej.

Wybuch Powstania Warszawskiego 
w dniu 1 sierpnia 1944 r. położył kres 
okupacyjnej egzystencji Obserwatorium. 
Jego gmach doszczętnie spłonął wraz 
z pozostałymi po grabieży instrumenta
mi, bogatą biblioteką, mieszkaniami 
astronomów. Kamieński z żoną, a także 
dr Jan Gadomski z rodziną, straciwszy 
dach nad głową, znaleźli schronienie 
w pobliżu lotniska na Okęciu. Trudów tu
łaczki nie zdołała jednak przetrzymać, 
chora od wielu lat na serce, żona Profe
sora — Maria Kamieńska, która zmarła 
po kilku tygodniach ówczesnej ponie
wierki; pochowana została na cmentarzu
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w Brwinowie koło Warszawy. W końcu 
października Kamieński dotarł do Kra
kowa, gdzie wkrótce rozpoczął —  
wspólnie z prof. Józefem Witkowskim
—  starania o utworzenie w Krakowie 
tymczasowej pracowni Obserwatorium 
Warszawskiego. Spotkały się one z życz
liwością nowych władz i już w lutym 
1945 r. pracownia została formalnie uru
chomiona. Sprawami organizacyjnymi, 
a przede wszystkim staraniami o odbu
dowę gmachu w Warszawie, zajmował 
się głównie Gadomski, dzięki czemu 
Kamieński mógł powrócić do pracy na
ukowej.

Wkrótce po wznowieniu działalności 
Uniwersytetu Warszawskiego prof. Mi
chał Kamieński został niespodziewanie 
przeniesiony na emeryturę i pozbawiony 
wszystkich stanowisk; pełnienie obo
wiązków kierownika Obserwatorium 
Astronomicznego powierzono dr. Jano
wi Gadomskiemu, a kuratorem katedry 
astronomii mianowano matematyka prof. 
Kazimierza Kuratowskiego. Te zaskaku
jące i niezrozumiałe decyzje były zapew
ne konsekwencją wszczęcia postępowa
nia dyscyplinarnego przeciwko prof. 
Kamieńskiemu przez działającą w latach 
powojennych w Warszawie „Wyższą 
Komisję Dyscyplinarną dla Profesorów 
Szkół Akademickich”, której przewod
niczył prof. Jan Wasilkowski, późniejszy 
rektor Uniwersytetu Warszawskiego. Nie 
udało się dotrzeć do materiałów tej ko
misji, a znajdująca się w Archiwum Akt 
Nowych w Warszawie teczka osobowa 
prof. Kamieńskiego zawiera tylko doku
menty przedwojenne. Ze wspomnień 
osób pamiętających tamte wydarzenia 
(zarówno utrwalonych drukiem, jak 
i przekazywanych w rozmowach) moż
na jednak wnioskować, że było to jakieś 
wielkie nieporozumienie, a może po pro
stu prymitywna intryga, próbująca wy
korzystać fakt pełnienia przez Kamień
skiego funkcji w aparacie okupacyjnym 
dla skompromitowania potencjalnego 
konkurenta do uniwersyteckich zaszczy
tów. Trzeba podkreślić, że identyczne role 
kierowania obserwatoriami astronomicz
nymi w czasie okupacji spełniali prof. 
Tadeusz Banachiewicz w Krakowie oraz 
prof. Eugeniusz Rybka we Lwowie, co 
po w ojnie spotkało się z uznaniem 
i wdzięcznością, a nie z absurdalnym 
oskarżeniem.

Do pracy w Uniwersytecie Warszaw
skim prof. Michał Kamieński już nie wró
cił. Ale wkrótce po powstaniu Polskiej 
Akademii Nauk i utworzeniu w jej struk
turze Zakładu Astronomii, objął w nim 
na krótko stanowisko profesora. We 
wrześniu 1960 r. przeszedł już definityw
nie na emeryturę, pozostając jednak czyn
nym współpracownikiem Komisji Komet 
działającej w ramach Komitetu Astrono
mii PAN.

W 1963 r. prof. Kamieński powrócił 
na stałe do Warszawy, gdzie zamieszkał 
w maleńkim, ale własnym mieszkaniu 
w ogromnym „bloku” przy ul. Koperni
ka. Mimo podeszłego wieku nadal był 
bardzo aktywny: oprócz intensywnej pra
cy naukowej dużo czytał, prowadził bo
gatą korespondencję, uczestniczył w se
minariach i zebraniach naukowych, 
odwiedzał i gościł u siebie licznych przy
jaciół. Jako młody adept astronomii słu
żyłem w tym czasie Profesorowi pomocą 
w załatwianiu różnych spraw, przepisy
waniu na maszynie nowych artykułów 
czy listów, bieganiu na pocztę, czasem 
robieniu zakupów. Trudno oprzeć się po
kusie wspomnienia zabawnego szyfru, ja
kim w związku z tym często się porozu
miewaliśmy. Gdy np. odbierałem telefon 
z lakoniczną informacją: „Panie Krzysiu
—  planetoida numer 14”, to natychmiast 
szedłem do cukierni Bliklego na Nowym 
Świecie, aby kupić 10 ciastek i szybko 
zanieść je  Profesorowi. Tego dnia bo
wiem oczekiwał wizyty pani Ireny, przy
jaciela domu Kamieńskich jeszcze sprzed 
wojny, a planetoida numer 14 nosi na
zwę Irena. Ciastka musiały pochodzić od 
Bliklego; przy ich zakupie wystarczyło 
powiedzieć, dla kogo są przeznaczone, 
aby otrzymać wytworną paczuszkę z od
powiednio dobranymi smakołykami. 
Znany warszawski cukiernik należał do 
grona bliskich przyjaciół Kamieńskiego.

Prof. Kamieński bardzo lubił nadawać 
swoim znajomym różne pseudonimy, 
które nie tylko coś o nich mówiły, ale tak
że wyrażały jego nieodmiennie życzliwy 
do nich stosunek. I tak np. o dr Halinie 
Jaśkowej, która w Obserwatorium Kra
kowskim zajmowała się m.in. tłumacze
niem na angielski prac nadsyłanych do 
, Acta Astronomica”, mówił „Halina Bri- 
tannica”, o prof. Stefanie Piotrowskim 
z wielką atencją, ale i z lekkim przymru
żeniem oka —  „Stephanus Magnus”,

a o dr. Janie Mietelskim, u którego do
strzegał objawy angielskiej „flegmy” —  
, John Buli”. Moją żonę Elżbietę zwykł 
nazywać (nie wiem dlaczego) „Elizabeth 
the First”.

Kamieński był wymagającym i su
rowym profesorem, ale jednocześnie 
bezpośrednim, pogodnym i dowcipnym 
człowiekiem. Był wspaniałym wykła
dowcą oraz uroczym gawędziarzem. 
Pamiętał wiele wesołych dykteryjek 
związanych z pracą astronoma, lubił 
wspominać lata swego terminowania 
u boku sławnych astronomów w Pułko- 
wie, często opowiadał o Japonii, a nawet 
z lubością wykonywał przy różnych oka
zjach tajemnicze gesty charakterystycz
ne dla kultury japońskiej. Wśród znajo
mych Kamieńskiego długo wspominano 
np. zakończenie wizyty u niego młode
go Japończyka, odwiedzającego Warsza
wę i chcącego przy okazji poznać sław
nego polskiego astronoma, o którym 
pamięć w japońskim środowisku astro
nomicznym jest ciągle żywa. Żegnając 
gościa, sędziwy gospodarz kilkoma sło
wami wypowiedzianymi po japońsku 
(i z nieco skrywanym urwisowskim 
uśmieszkiem na twarzy) wprawił go 
w taką radość, wręcz euforię wyrażoną 
jakimiś gestami i niezrozumiałymi okrzy
kami, że trudno go było uspokoić. Do
piero później, przepraszając zdumionych 
świadków, wyjaśnił, że nie potrafił ina
czej wyrazić swego zdziwienia i zasko
czenia, iż w dalekiej Polsce spotkał 
kogoś, kto tak dobrze zna i czuje ducha 
japońskich obyczajów.

Powojenna aktywność naukowa prof. 
Kamieńskiego była skoncentrowana 
przede wszystkim na dwóch kometach: 
Wolfa 1 i Halleya. Kometę okresową 
Wolfa 1 odkrył Max Wolf w 1884 r. i od 
tej pory obserwowano ją  podczas każde
go powrotu w pobliże Słońca z wyjąt
kiem roku 1904, gdy —  jak pisze Ka
mieński w artykule opublikowanym 
w „Uranii” w 1968 r. —  „po śmierci jej 
pierwszego badacza, pastora A. Thraena, 
nikt nie dopilnował obliczenia jej efeme
rydy na ten rok”. Największym wyzwa
niem dla badacza ruchu komety Wolfa 1 
było jej wielkie zbliżenie do Jowisza 
w 1922 r. (na odległość 0,125 AU), które 
radykalnie zmieniło kształt orbity (odleg
łość peryhelium wzrosła od 1,58 do 
2,47 AU, a okres obiegu wokół Słońca
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zwiększył się z 6,82 na 8,31 r.). Kamień
skiemu początkowo nie udawało się po
wiązać jednym systemem elementów 
orbity wszystkich pojawień się komety 
w okresie 1884— 1919 i dopiero gdy wią
zał każde dwa kolejne jej ukazania się 
w tym okresie, stwierdził, że średni ruch 
dzienny komety stale się zmniejsza. Od
krył w ten sposób tzw. zjawisko decele- 
racji w ruchu komety. Następnym suk
cesem Kamieńskiego było rachunkowe 
„przeprowadzenie” komety Wolfa 1 
przez tzw. sferę oddziaływania Jowisza 
podczas zbliżenia w 1922 r., co umożli
wiło jej odnalezienie na niebie w 1925 r. 
bardzo blisko przewidywanej pozycji. 
1 wreszcie dzięki obliczeniom Kamień
skiego kometę można było obserwować 
we wszystkich kolejnych powrotach do 
Słońca, a nowe obserwacje dostarczały 
danych do poprawień orbity i opisania ru
chu komety jednym systemem elemen
tów w coraz dłuższym przedziale czasu. 
Istotną rolę w tych pracach odegrali 
uczniowie i współpracownicy Kamień
skiego, głównie Maciej Bielicki i Helena 
Kazimierczak-Połońska. Ta ostatnia kon
tynuowała dzieło swego nauczyciela, co 
zaowocowało opracowaniem (już oczy
wiście za pomocą komputera) teorii ru
chu komety Wolfa 1 na przestrzeni stule
cia 1884— 1994. Jej monografia na ten 
temat, poświęcona pamięci prof. M. Ka
mieńskiego, ukazała sięw 1982 rokujako 
tom XVIII „Prac Instytutu Astronomii 
Teoretycznej Akademii Nauk ZSRR”.

Wkład Kamieńskiego w poznanie ru
chu komety Wolfa 1 doczekał się wy
jątkowego uznania, jakim były starania 
prof. Siergieja K. Wsiechswiatskiego 
z Kijowa, aby zmienić jej nazwę na ko
metę Wolfa-Kamieńskiego. W swych 
publikacjach wielokrotnie używał już 
nawet tej nazwy. Jednak decydująca
o tym Międzynarodowa Unia Astrono
miczna, doceniając wielkie znaczenie 
prac Kamieńskiego dla badań kometar- 
nych, nie ośmieliła się odstąpić od bar
dzo dawna utartego zwyczaju nazywa
nia kom et w yłącznie nazw iskam i 
odkrywców, a nie ich badaczy, i nie zde
cydowała się na ryzykowny precedens. 
Innym jeszcze dowodem wyjątkowego 
znaczenia prac Kamieńskiego poświę
conych komecie Wolfa 1 może być tak
że to, że wyniki wielu jego obliczeń były 
traktowane jako swego rodzaju wzorzec,

który służył do kontrolowania i testo
wania programów komputerowych dla 
obliczeń orbitalnych opracowywanych 
w latach 60. przez uczniów Kamień
skiego.

Ostatnie lata swego długiego i praco
witego życia Kamieński poświęcił kome
cie Halleya. Szerokie horyzonty umysłu 
wybitnego astronoma kazały mu bowiem 
podjąć starania wykorzystania ścisłego 
warsztatu badacza ruchu ciał niebieskich 
w analizach dotyczących chronologii 
dziejów starożytnych. Według niego bo
wiem kometa Halleya niby „ognista 
wskazówka niebieskiego zegara od wie
lu tysięcy lat zaznacza szereg zdarzeń 
w dziejach ludzkości”. Myślą przewod
nią Kamieńskiego w badaniach ruchu ko
mety Halleya było spostrzeżenie, że wza
jemne położenia w przestrzeni komety
i najsilniej zakłócających jej ruch planet 
Jowisza i Saturna, powinny się cyklicz
nie powtarzać w dostatecznie dużych in
terwałach czasu, obejmujących nawet kil
ka tysięcy lat. Znalazł on cztery takie 
cykle i —  opierając się na wynikach 
wcześniejszych rachunków —  obliczył 
momenty przejść komety Halleya przez 
peryhelium aż do połowy dziesiątego ty
siąclecia przed narodzeniem Chrystusa. 
Licząc od współczesności okres ten 
obejmuje 150 obiegów komety wokół 
Słońca.

Opierając się na dawniejszej sugestii 
G. Norlinga, że wizje anioła stojącego 
między ziemią i niebem z mieczem wy
ciągniętym nad Jerozolimą które miał 
król Dawid (1 Km 21, 16), można tłu
maczyć pojawieniem się komety, Ka
mieński doszedł do wniosku, że mogła 
nią być kometa Halleya jaśniejąca na nie
bie w maju 1010 r. przed Chr. Ponieważ 
wizję Dawida wiąże się z rozpoczęciem 
budowy świątyni jerozolimskiej, uzysku
jemy tym samym precyzyjną datę tego 
ważnego wydarzenia dziejów starożyt
nych. Podobnie interpretując zjawisko 
dymiącego pieca i gorejącej pochodni, 
gdy Bóg zawierał przymierze z Abraha
mem (Rdz 15,17), jako ukazanie się ko
mety Halleya, oraz przyjmując za kroni
karzem Eckstormiusem, cytowanym 
w słynnym siedemnastowiecznym dzie
le polskiego arianina Stanisława Lubie- 
nieckiego „Theatrum Cometicum...”, że 
gdy Abraham miał 70 lat, ukazała się ko
meta w konstelacji Barana pod planetą

Mars, Kamieński obliczył, że Abraham 
urodził się w roku 1850 przed Chr.

Na podstawie wnikliwych analiz róż
nych informacji o kometach i związanych 
z nimi wydarzeniach, zawartych m.in. 
w dziele Lubienieckiego, oraz obliczo
nych przez siebie momentów pojawień 
się komety Halleya, Kamieński znalazł 
ponadto, że zburzenie Troi nastąpiło 
prawdopodobnie w roku 1150 przed Chr., 
a zniszczenie Sodomy i Gomory w roku 
1751 przed Chr. Co więcej, kometa Hal
leya i odpowiednie notatki kronikarzy 
umożliwiły mu sformułowanie hipotezy, 
że biblijny potop nastąpił w roku 3850 
przed Chr. Wprawdzie Kamieński —  
w przeciwieństwie do Halleya— nie upa
tryw ał przyczyny tego kataklizm u 
w spadku na Ziemię komety, jednak uwa
żał, że nastąpił on w czasie pojawienia 
się na niebie komety Halleya. Według Ka
mieńskiego spadek na Ziemię jakiegoś 
odłamka jądra komety Halleya mógł być 
także przyczyną katastrofy legendarnej 
Atlantydy. Wydarzyć się to mogło w roku 
9541 przed Chr., gdy kometa przeleciała 
bardzo blisko Ziemi, w odległości — jak 
pokazały jego obliczenia —  porówny
walnej z odległością od niej Księżyca.

Te wszystkie rozważania i spekulacje 
są oczywiście tylko intrygującymi domy
słami i być może atrakcyjnymi ciekawost
kami. Łatwowierne traktowanie ich jak 
naukowo stwierdzonych faktów byłoby 
równie nieuzasadnione jak kategorycz
ne zaprzeczanie ich sensu. Ale niezwy
kłość komety Halleya i rzetelność badań 
Kamieńskiego usprawiedliwiają docie
kliwość również i w tej dziedzinie.

Niemal całe życie Profesor Kamień
ski cieszył się dobrym zdrowiem. Zmarł 
18 kwietnia 1973 r. po krótkiej chorobie 
spowodowanej przypadkowym, niefor
tunnym upadkiem na ulicy. Pochowany 
został —  zgodnie z życzeniem —  na 
cmentarzu parafialnym w Brwinowie 
koło Warszawy, obok grobu swojej żony. 
Doc. Maciej Bielicki, uczeń i chyba naj
wierniejszy współpracownik prof. Mi
chała Kamieńskiego, podkreślił we wzru
szającym przemówieniu na pogrzebie, że 
jego ,największą spuścizną jaką zosta
wił poza licznymi pracami naukowymi 
jest to, że stał się Ojcem całej szkoły ba
dawczej orbit komet”.

Krzysztof Ziołkowski
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Twarzą w twarz z supernową*

Jesienią 2006 r. zgromadzono w Młodzieżowym Obser- 
w atorium  A stronom icznym  w N iepołom icach 
(www.moa.home.pl) sporo fotografii okolic gwiazd su

pernowych, wykonanych za pomocą zdalnie sterowanych te
leskopów dostępnych w ramach programu European Hands- 
On Universe (www.pl.euhou.net). Impulsem do wykonania 
tych fotografii było powstanie Portalu Supernowych (http:// 
www.eu-hou.net/supemovae), założonego i prowadzonego 
przez torunianina Krzysztofa Rochowicza i jego uczniów. 
Żeby usprawnić proces opracowywania danych pomiarowych, 
utworzono zespół uczniowski, w którym funkcje biblioteka
rza objęła współautorka artykułu (P.S.). W trakcie wykony
wania obserwacji, w miarę przybywania danych liczbowych 
postanowiono wykorzystać zebrany materiał do przygotowa
nia referatu na XXIII Ogólnopolski Konkurs na referat z za
kresu astronomii i astronautyki. W trakcie przygotowań te
matyka referatu została wzbogacona o optyczne i radiowe 
obserwacje mgławicy Krab, będącej pozostałością po wybu
chu gwiazdy supernowej z 1054 r.

Od dwóch lat uczniowie uczęszczający na zajęcia pozasz
kolne do MOA w Niepołomicach mają możność korzystania 
ze zdalnie sterowanych instrumentów obserwacyjnych, takich 
jak 2-metrowe teleskopy Faulkesa, jeden położony w Parku 
Narodowym Haleakala na Hawajach, na wysokości 3055 m 
(Faulkes Telescope North), a drugi w Siding Spring 
w Australii na wysokości 1300 m (Faulkes Tele
scope South), 25-centymetrowy teleskop Ironwo- 
od North Obserwatory systemu Ritehey-Chretie- 
na położony na arizońskiej pustyni, radioteleskop 
Onsala w Szwecji o 2-metrowej czaszy oraz 7- 
metrowa antena paraboliczna w Jodrell Bank w 
Wielkiej Brytanii. Kilka razy w tygodniu w MOA 
są prowadzone obserwacje przy pomocy tych na
rzędzi; najczęściej używane są FTN oraz INO.
Głównym celem obserwacji jest gromadzenie ma
teriałów fotometrycznych. Procedura pomiarów ja
sności obiektów punktowych, w naszym wypad
ku gwiazd supernowych, polegała na użyciu 
programu SalsaJ, który został napisany dla uczest
ników programu EU-HOU. Program ten pozwala 
na zautomatyzowanie procedury pomiarowej, 
optymalizując średnicę diafragmy i automatycz
nie uwzględniając poziom tła nieba w okolicy ba
danego obiektu. Wyniki pomiarów fotometrycz
nych w raz ze w spółrzędnym i obiektów  są 
zapisywane w formacie arkusza kalkulacyjnego, 
co pozwala na ich masowe opracowywanie z uży
ciem ogólnie dostępnych programów. Oczywiście 
w polu widzenia teleskopu oprócz obiektów o ba
danej jasności musi się znajdować co najmniej jedna gwiaz
da porównania. Dla gwiazd supernowych, zalecanych do ob

* Artykuł powstał na podstawie referatu Pauliny Sowickiej „Twarzą 
w twarz z supernową”, który zdobył 1 miejsce na XXIII OMSA w 
Grudziądzu w roku 2007.

serwacji przez Portal Supernowych, informacje o jasności i po
łożeniu gwiazdy porównania są podawane w taki sposób, aby 
użytkownik z łatwością mógł je  użyć. Dostępna jest również 
mapka okolicy gwiazdy supernowej o rozmiarach 8 x 8  mi
nut kątowych. Na mapce wskazane jest położenie gwiazdy 
supernowej i gwiazdy porównania, a także naniesiona siatka 
współrzędnych równikowych na epokę 2000, co pozwala na 
łatwe ustawienie teleskopu tak, aby obydwie te gwiazdy zmie
ściły się w polu widzenia. Korzystając z ułatwień, jakie stwa
rza Portal Supernowych, wykonano w MOA szereg obser
wacji, kierując się wyłącznie kryterium  optymalnych 
warunków fotometrycznych.

Opracowanie tych obserwacji było prowadzone przez 
grupę ośmiorga uczniów. Program SalsaJ, posiadający wbu
dowany moduł fotometrii obiektów punktowych, jest wy
godnym i przyjaznym dla użytkownika narzędziem pracy. 
Współautorka artykułu, pełniąca funkcję bibliotekarza pro
jektu, nie tylko prowadziła własne obserwacje, ale też spraw
dzała każdy pomiar, po czym, konsultując się z prof. Le
chem Mankiewiczem, szefem programu EU-HOU na Polskę, 
umieszczała liczbowe wyniki na Portalu Supernowych. 
W ten sposób w ciągu kilku miesięcy uzbierała się pokaźna 
liczba danych obserwacyjnych, które w pewnym momen
cie stanowiły ponad 30% wszystkich zasobów portalu.

Obserwacje i pomiary jasności gwiazd supernowych 
w naszym zespole są kontynuowane, jednakże w miesiącach 
wiosennych liczne awarie teleskopów FTN i FTS znacznie 
spowolniły tempo przyrostu nowych informacji. Ciągle jed
nak trwa szkolenie nowych uczestników projektu, każdego

1

Fot. 1. Obraz mgławicy Krab powstał przez złożenie kilkunastu fotografii wykona
nych przy pomocy 2-metrowego teleskopu Faulkesa
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m iesiąca kilka osób nabywa 
umiejętności posługiwania się 
danymi z Portalu Supernowych 
oraz programem SalsaJ, zatem 
kiedy obydwa teleskopy wzno
wią swoją działalność w pełnym 
zakresie, liczny zespół będzie 
gotow y do aktyw nej pracy 
w projekcie.

Przy okazji obserwacji gwiazd 
supernowych zainteresowała nas 
kwestia pozostałości po nich.
Najsłynniejszą jest oczywiście 
mgławica Krab, obiekt oznaczo
ny symbolem M l w katalogu 
Messiera. W okularze naszego 
teleskopu systemu Cassegraina- 
M aksutowa o średnicy lustra 
18 cm jawi się ona jako delikatna mgiełka, dopiero wykona
nie szeregu długoczasowych ekspozycji (50 x 30 s) pozwoli
ło na wydobycie struktury wewnętrznej obiektu. Jednak do
piero użycie teleskopu INO ukazało złożoność tej struktury. 
Dla jej dokładnego poznania wykorzystano archiwalne zdję
cia wykonane teleskopami FT. Używając 29 osobnych barw
nych ekspozycji, wykonano złożenie, które prezentuje całe 
bogactwo szczegółów budowy tej mgławicy (fot. 1). Źródłem 
energii rozświetlającej mgławicę jest pulsar 3C144, który 
nie dość że promieniuje radiowo z modulacją 0,033 sekun
dy, to jeszcze obdziela całą okolicę strumieniami wysoko
energetycznych elektronów. Można się było spodziewać, że 
tak dynamiczne procesy, związane z ruchem materii gazo
wej podgrzewanej przez strumień elektronów dadzą się udo
kumentować przy pomocy teleskopów Faulkesa. I rzeczy
wiście, na fotografii (fot. 2), która powstała przez złożenie 
dwóch zdjęć mgławicy Krab, wykonanych w odstępie ponad 
dwóch lat, widać wyraźnie zmianę rozmieszczenia materii, 
szczególnie dobitnie w otoczeniu pulsara. Prosty rachunek 
pokazuje, że charakterystyczna prędkość tego procesu wy
nosi 0,03 c, czyli około 10 000 km/s. To prędkość gigantycz
na, wskazująca na zaangażowanie bardzo wysokich energii, 
których źródłem może być tylko pulsar. Porównanie naszej 
fotografii ze zdjęciem z teleskopu Hubble’a potwierdza fakt 
zachodzenia dynamicznych procesów w bezpośrednim oto
czeniu pulsara.

W trakcie obserwacji gwiazd supernowych okazało się, 
że dwie z nich —  SN2006dd i SN2006mr —  widoczne były 
w tej samej galaktyce— NGC1316 (fot. 3). Stworzyło to szan
sę niezależnego wykonania oceny odległości do tego obiektu 
przy pomocy zależności
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Fot. 2. Nałożenie dwóch obrazów mgławicy Krab, wykonanych w odstępie ponad dwóch lat ukazuje 
dynamikę zmian w okolicy pulsara 3C144. Porównanie poprzedniego obrazu z fotografią wykonaną 
przez teleskop Hubble'a potwierdza wniosek o szybkich zmianach rozmieszczenia świecącej materii 
wewnątrz tej mgławicy

SN2006dd

SN2006mr

£> = 10 5

Otrzymano następujące wyniki: 
dla SN2006dd —  D = 63 min lat św. 
dla SN2006mr —  D = 206 min lat św.

Ponieważ światło odległych obiektów, wędrując do nasze
go oka, w zdecydowanej większości wypadków ulega osła-

Fot. 3. Gwiazdy supernowe SN200dd i SN2006mr w galaktyce 
NGC1316 przez pewien czas były widoczne równocześnie

bieniu o nieznanej skali, można powiedzieć, że wyznaczono
w ten sposób tylko górną granicę odległości, co oznacza, że
galaktyka NGC1316 znajduje się nie dalej niż około 63 min
lat świetlnych od Drogi Mlecznej.

Możliwość używania zdalnie sterowanych teleskopów i ra
dioteleskopów (program Eu-HOU) stanowi wielki postęp i da
je potężne narzędzia obserwacyjne, przy pomocy których 
uczniowie mogą osiągać rezultaty istotne z punktu widzenia 
dydaktycznego i naukowego. Tak też i nasza praca, polegają
ca na użyciu narzędzi współczesnej astronomii, została doce
niona pierwszym miejscem na XXIII Ogólnopolskim Mło
dzieżowym Seminarium Astronomicznym w Grudziądzu, 
a także została wyróżniona w międzynarodowym konkursie 
astronomicznym „Catch a Star!”. Nagroda otrzymana w Gru
dziądzu —  ufundowana przez Polskie Towarzystwo Astro
nomiczne 102-milimetrowa luneta na montażu paralaktycz- 
nym — już służy swojej właścicielce zarówno do obserwacji 
obiektów nocnego nieba, jak też wraz z filtrem foliowym do 
obserwacji tarczy Słońca.

Paulina Sowicka 
Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Niepołomicach

Grzegorz Sęk 
Młodzieżowe Obserwatorium 

Astronomiczne w Niepołomicach
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Ruch planet w Układzie Słonecznym

Matematyczny opis ruchu planet i innych ciał kosmicz
nych był jednym z najbardziej fundamentalnych 
zagadnień frapujących astronomów od czasów sta
rożytnych do epoki Oświecenia, a wprowadzanie coraz do

kładniejszych poprawek do tego opisu jest nadal jednym 
z istotnych nurtów mechaniki nieba —  działu astronomii ba
dającego wszelkiego rodzaju ruchy ciał niebieskich. Zasad
niczo pierwszy poprawny opis ruchu planet w Układzie Sło
necznym pochodzi od słynnego astronoma niemieckiego 
Johannesa Keplera. Uogólniając wnioski wynikające z ob
serwacji ruchu Marsa, podał on trzy prawa nazwane później 
prawami Keplera. Brzmią one następująco:
1) Wszystkie planety obiegają Słońce po elipsach, mających 

jedno wspólne ognisko, w którym znajduje się Słońce.
2) Promień wodzący planety, poprowadzony ze Słońca do 

planety, zakreśla podczas ruchu planety dookoła Słońca 
w równych odstępach czasu równe pola.

3) Kwadraty okresów obiegów poszczególnych planet wokół 
Słońca są do siebie w stosunku takim, jak trzecie potęgi 
wielkich półosi ich orbit.
Prawa te miały początkowo empiryczny charakter i do

piero Newton w swoich Matematycznych zasadach filozofii 
przyrody opublikowanych w 1687 r. pokazał, że są one kon
sekwencją prawa powszechnego ciążenia. Co prawda już 
Kepler przeczuwał, że odkryte przez niego prawa ruchu wy
magają sił przyciągania pomiędzy ciałami, a Hooke potrafił 
nawet doświadczalnie pokazać, że pierwsze prawo Keplera 
implikuje istnienie pomiędzy Słońcem a planetami siły przy
ciągania malejącej odwrotnie z kwadratem odległości! Wy
jaśnienie tajemniczych keplerowskich praw ruchu planet sta
nowiło olbrzymi sukces ówczesnego przyrodoznawstwa i było 
ukoronowaniem dzieła Newtona. Klasyczny, newtonowski 
dowód praw Keplera oparty na rozwiązaniu równań ruchu 
planety w polu grawitacyjnym Słońca jest pod względem 
metodologicznym bardzo elegancki, niestety w zasadzie wy
kracza poza matematyczne umiejętności uczniów szkół śred
nich. Z drugiej strony problem ruchu po orbitach eliptycz
nych (a w ogólności po stożkowych) w polu centralnej siły 
grawitacyjnej jest jednym z uniwersalnych zagadnień astro
nomicznych. Dotyczy ono nie tylko planet, planetoid, komet 
czy też sond międzyplanetarnych w Układzie Słonecznym, 
ale odnosi się również do opisu ruchu tak odległych obiek
tów jak gwiazd podwójnych, planet wokół pulsarów czy ga
laktyk satelitarnych obiegających o wiele bardziej masywne 
galaktyki sąsiednie. Tak więc maksymalne przybliżenie 
uczniom tego zagadnienia wydaje się ze wszech miar poży
tecznym.

Poniżej proponujemy podejście do tego problemu wyja
śniające, w jaki sposób na podstawie praw Keplera można 
matematycznie określić prawo powszechnej grawitacji. Oczy
wiście prawo powszechnej grawitacji jest pierwotną właści
wością materii i prezentowana poniżej metoda ukazuje jedy
nie sposób zbliżony do rozumowania Newtona, a nie jest 
dowodem słuszności prawa powszechnego ciążenia.

Z pierwszych dwóch praw Keplera wynika, że planety 
krążą po orbitach płaskich ze stałą prędkością połową. Z tego 
faktu Newton wyciągnął wniosek, że na planety działają siły 
centralne, których kierunki przechodzą przez środek Słońca. 
Rzeczywiście prędkość połowa planety o, czyli pole zakre
ślane przez jej wektor wodzący w jednostce czasu wyraża się 
następującym wzorem:

r x v
( 1)

gdzie r oraz v oznaczają wektor wodzący planety oraz jej 
prędkość w przyjętym układzie odniesienia. Powyższa formu
ła może być prosto uzasadniona w oparciu o elementarną geo

metrię. Z drugiej strony moment pędu planety L jest równy: 

L = m r x v ,  (2)

gdzie m jest masą planety. Z powyższych dwóch równań 
wynika, że a  = L/2m. Jednocześnie stałość prędkości polowej 
pociąga za sobą stałość momentu pędu. Opierając się na dru
giej zasadzie dynamiki dla ruchu obrotowego, wnioskujemy, 
że skoro moment pędu planety jest stały, to moment siły, z jaką 
działa na nią Słońce, musi być równy zeru, a tak jest tylko 
w przypadku sił centralnych. Pokażemy teraz, jak pierwsze 
prawo Keplera pozwala określić charakter siły działającej ze 
strony Słońca na planetę (i odwrotnie). Zgodnie z pierwszym 
prawem Keplera równanie eliptycznej orbity planetarnej 
w przyjętym układzie odniesienia ma postać:

r = - (3)ł + ecos0 ’

gdzie a, e i p  = a(l —  e2) oznaczają odpowiednio dużą półoś, 
mimośród i tzw. parametr elipsy Pamiętając o tym, że mo
ment pędu L planety o masie m może być wyrażony następu
jąco:

L = mr<p, (4)

obliczamy kolejno pierwszą r i drugą pochodną r czasową 
promienia wodzącego planety:

d  r /, ,vi pe  sin0
'• = — Lp(l + e c o s0 )J= ----------

dt (l + ecos0)
Le sin( 

mp

.. d ( Lecosó ■ L~
r = T S r>= ---------- x 0 = TTdt mp m r

ecosc

,(5)

(6)

W oparciu o równanie elipsy (3) równanie (6) określające 
r zapiszemy w postaci:

r = 2 2 m r (7)

Ponieważ siła działająca na planetę jest centralną tzn. skie
rowaną wzdłuż promienia wodzącego, więc przyspieszenie, 
jakiemu poddana jest planeta, jest również centralne, tzn. ma 
tylko jedną składową radialną ar. W kinematyce dowodzi się, 
że składowa radialna przyspieszenia w biegunowym ukła-
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dzie odniesienia wyraża się następująco:

ar —r -  rtj>2. (8)
Wykorzystując równania (3) i (6), wyrazimy siłę F  działa

jącą na planetę następująco:

F = mar = -
mpr~ (9)

S m 2J l - e 2o =  =  
T

( 10)

F  = - (U)

Z trzeciego prawa Keplera bezpośrednio wynika, że dla 
dowolnej planety wyrażenie Ana*IT1 =fi jest wielkością stałą 
i dlatego:

F = H>n
2 (12)

Tak więc siła wywołująca ruch planety jest skierowana 
centralnie, ku Słońcu i jest odwrotnie proporcjonalna do kwa
dratu odległości planety od Słońca. Prędkość połowa planety 
może być wyrażona jako iloraz pola elipsy S  zakreślanej przez 
jej promień wodzący i okresu obiegu T . Opierając się na pro
stych geometrycznych zależnościach otrzymamy:

Zatem siła grawitacji jest proporcjonalna do masy planety 
m. W oparciu o trzecią zasadę dynamiki Newton doszedł do 
wniosku, że siła ta jest również proporcjonalna do masy Słońca 
M@, co pozwala zapisać prawo powszechnego ciążenia dla 
mas punktowych i m2 w postaci

Gm.m2F = ■ (13)

Wykorzystując to równanie oraz uzależniając moment pędu 
od prędkości polowej o  oraz parametr elipsy p  od wielkości 
mimośrodu i dużej półosi, możemy równanie (12) napisać 
w postaci:

A m i m

gdzie G jest stałą grawitacji — jedną z uniwersalnych stałych 
przyrody. Warto zaznaczyć, że Newton przeprowadził rów
nież inne rozumowanie, którego istota polegała na porówna
niu przyspieszenia grawitacyjnego przy powierzchni Ziemi 
z przyspieszeniem dośrodkowym, jakiego doznaje Księżyc 
w ruchu dookoła naszej planety. Rozumowanie to również 
prowadziło do wniosku, że działanie siły ciężkości Ziemi 
maleje odwrotnie z kwadratem odległości od jej centrum.

Piotr Gronkowski

teleskopy i akcesoria astronomiczne

www A S T R O K R A K p i

(5/2007
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galeria obiektów NGC

NGC 4361
a (J2000) 
ó (J2000) 

Gwiazdozbiór 
Typ

Jasność fotograficzna 
Jasność wizualna 

Jasność absolutna Mv 
Rozmiar 

Odległość 
Prędkość radialna

12h, 24,5m 
-1 8 ° 47 
Kruk
Mgławica planetarna
10,3
10,9

1,9’x1 ,9’
-1 ,3  kpc 
+10 km/s

pływami, jak w przypadku NGC 4361. Mgławica ta była 
badana z pomocą teleskopu kosmicznego Hubble'a, jed
nak nie udało się stwierdzić podwójności jej jądra. Niewy
kluczone, że gwiazda o masie 1 M8 może być towarzy
szem jądra mgławicy i stymulować wypływ masy z niej. 
Wiek mgławicy ocenia się na około 5— 9 tys. lat w zależno
ści od modelu, jaki się przyjmie.

Obiekt ten odkrył William Herschel 7 lutego 1785 r. Opis 
w katalogu Dreyera: „bardzo jasna, duża, okrągła, cętko- 
wana, nagle silnie jaśniejąca ku środkowi, widoczne jądro". 
Ze względu na dość dużą jasność całkowitą mgławica ta 
może być dostrzeżona przez teleskop o średnicy 10 cm 
jako mała, jaśniejsza w środku plamka światła. Teleskop
0 średnicy 20 cm pozwala dostrzec słabe jądro mgławicy
1 że jes t ona rozmyta na brzegach. Zastosowanie filtru 
zwiększającego kontrast tła nieba na ogół trochę pomaga 
przy obserwacjach wizualnych. W teleskopie o średnicy 
30 cm można zauważyć, że jądro otacza jaśniejsza, pier
ścieniowa struktura, wokół której rozciąga się słaba, owal
na w kształcie poświata. Na zdjęciach mgławicy wyraźnie 
można dostrzec dwa naprzeciwległe w stosunku do jądra 
pojaśnienia tej poświaty dające złudzenie słabo wykształ
conych ramion spiralnych, co powoduje jej morfologiczne 
podobieństwo do galaktyki spiralnej z poprzeczką; niektó
rzy astronomowie mylnie ją  brali za taką!

NGC 4361 należy do mgławic planetarnych o wysokim 
stopniu wzbudzenia tworzącej ją  materii. Jądro mgławicy 
ma jasność około 13 mag. w zakresie wizualnym. Tworzy 
je małomasywny biały karzeł o temperaturze rzędu 80 tys. K 
i typie widmowym O (stąd wysoki stopień jonizacji mgławi
cy). Mgławica znajduje się daleko nad płaszczyzną dysku 
galaktyki (z ~ 800 pc), biały karzeł ma znaczący deficyt 
metali (w sensie astrofizycznym oczywiście) a sama mgła
wica małą masę, co wskazuje, że jest to obiekt II populacji. 
Mała masa mgławicy przekłada się na jej małą jasność po
wierzchniową.

Struktura mgławicy składa się z wielu koncentrycznych, 
lecz dość nieregularnych otoczek. Kilka lat temu zapropo
nowano na podstawie dokładnej analizy przestrzenno-ki- 
nematycznej, że jest to przykład mgławicy posiadającej 
dwie pary naprzeciwległych wypływów masy z jądra, czyli 
będącej kwadrupolarem (cztery wypływy biegunowe). Ko
lejne otoczki są wzbudzane przez fale uderzeniowe zwią
zane ze strugami wypływającej materii. Fale te powodują 
że pomiędzy sąsiednimi otoczkami istnieją nagłe, skoko
we zmiany temperatury rzędu 5000 K.

Ze względu na strukturę mgławicy nie jest jasne, czy 
jądro mgławicy jest pojedyncze, czy to układ podwójny 
gwiazd. Obecnie panuje wśród badaczy przekonanie, że 
mgławice planetarne bipolarne (mające dwa naprzeciwle
głe wypływy) oraz kwadrupolarne powstają jako efekt po
dwójności ich jąder. W układzie podwójnym wzajemny 
wpływ składników może powodować, że istnieje preferen
cyjna płaszczyzna symetrii wypływu (na przykład płaszczy
zna orbity układu), a nawet mogą być dwie różne takie 
płaszczyzny i wtedy mielibyśmy mgławicę z czterema wy

Fot. 1. Mgławica planetarna NGC 4395. Złożenie ekspozycji RGB 
z 40-cm teleskopu Ritchey-Cretien. Pole widzenia około 5'x5'

Fot. 2. Zdjęcie NGC 4361 wykonane w filtrze wąskopasmowym Ha 
przez 1,1-metrowy teleskop w obserwatorium Lowella. Strugi wypły
wające z jądra nadają mgławicy kształt przypominający galaktykę 
spiralną
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galeria obiektów NGC

NGC 4395
a (J2000) 
ó (J2000) 

Gwiazdozbiór 
Typ

Jasność fotograficzna 
Jasność wizualna 

Jasność absolutna Mv 
Rozmiar 

Odległość 
Prędkość radialna

12h, 25,8m 
+33° 33’
Psy Gończe 
Galaktyka spiralna SAd 

10,9 
10,5 
-18,5 
13,2’x11,0’
4,3 Mpc 
+319 km/s

NGC 4395

NGC 4401

2 stycznia 1786 r. William Herschel zanotował w swoim ka
talogu mgławic i gromad gwiazd dwa nowe i blisko siebie 
leżące obiekty: H V-29.1 oraz H V-29.2. Pierwszy to central
ny obszar galaktyki spiralnej NGC 4395, a drugi to jasny 
i rozległy obszar Hll znajdujący się w ramieniu spiralnym 
galaktyki, który obecnie ma osobne oznaczenie w katalogu 
Dreyera jako NGC 4401. Oprócz tego dwa inne duże ob
szary Hll w tej galaktyce zostały skatalogowane w połowie 
XIX w. przez lorda Rossę jako osobne mgławice. Znamy je 
obecnie jako NGC 4399 i 4400. Opis galaktyki w katalogu 
NGC: „nadzwyczaj słaba, bardzo duża, północno-zachod- 
nia z dwóch mgławic". Ma ona małąjasność powierzchniową 
oraz stosunkowo duże rozmiary całkowite, stąd do jej ob
serwacji należy stosować małe i średnie powiększenia. Li
mit rozmiarów teleskopu, który pozwala ją dostrzec, zależy 
silnie od jakości nieba —  w ciemną noc, daleko od źródeł 
światła, przy dobrej przejrzystości można ją dostrzec z po
mocą instrumentu o średnicy 15 cm. Zauważyć można wte
dy jedynie słabą bezkształtną poświatę techniką zerkania. 
Większy teleskop o średnicy około 25 cm pozwala zoba
czyć jaśniejszy obszar centralny oraz 2—3 jasne obszary 
Hll na tle nieregularnego zarysu całej galaktyki na wschód 
od jej centrum. Nawet w dużym teleskopie o średnicy 40— 
50 cm dysk galaktyki jest jedynie ledwo widoczną poświatą 
która przestaje być widoczna przy dużych powiększeniach. 
Ramiona spiralne są w zasadzie niewidoczne, trudno też 
dostrzec jądro galaktyki. Około 0,5’ łuku na północny wschód 
od jądra znajduje się gwiazda o jasności 14,5 mag. należą
ca do Drogi Mlecznej.

NGC 4395 ma stosunkowo niewielką jasność absolutną 
w zakresie wizualnym, wynoszącą -18,5 mag., która jest 
podobna do jasności absolutnej M33. Obie galaktyki mają 
też podobne rozmiary —  średnicę około 16 kpc, co stanowi 
nieco ponad połowę średnicy Drogi Mlecznej. Są jeszcze 
inne podobieństwa: obie prawie nie posiadają zgrubienia 
centralnego i składają się praktycznie tylko z dysku, ramio
na spiralne są dość nieregularne z dużą ilością jasnych ob
szarów Hll, zawierają prawie taką samą ilość neutralnego 
wodoru HI, wreszcie w obu galaktykach jądro galaktyki sta
nowi bardzo masywna i niezwykle gęsto upakowana gro
mada gwiazd o masie większej niż 1 min mas Słońca. Na
chylenie dysku NGC 4395 do linii widzenia jest niewielkie 
i wynosi tylko 38°.

Galaktyka ta leży w bliskiej gromadzie w Psach Gończych 
(gromada M 94 —  patrz: U-PA 4/2007) i należy do najwięk
szych galaktyk w tej gromadzie. Zainteresowanie nią gwał
townie wzrosło, gdy pod koniec lat 80. ubiegłego wieku Alek- 
sej Fillipenko i Wallace Sargent donieśli o odkryciu w NGC 
4395 aktywnego jądra typu Seyfert 1. Jest to najbliższa zna-

NGC 4400 NGC 4399

Fot. 3. Centralna część galaktyki NGC 4395 wraz z zaznaczonymi 
jasnymi obszarami Hll z DSS. Północ jest u góry, pole widzenia oko
ło 8'x8'

Fot. 4. Obraz galaktyki NGC 4395 uzyskany za pomocą 40-cm tele
skopu Ritchey-Cretien. Pole widzenia około 15’x22'. Północ jest u góry

na aktywna galaktyka Seyferta. Ponadto strumień energii, 
jaki wysyła jej jądro, jest najmniejszy spośród wszystkich 
znanych jąder galaktyk aktywnych. Czyni to więc z NGC 
4395 unikatowy obiekt, który od około 15 lat jest bardzo in
tensywnie badany, a najdokładniej badane są oczywiście
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galeria obiektów NGC

jego centralne obszary. Jądro tej galaktyki ma więc typowe 
oznaki aktywności: silnąi szeroką linię emisyjną wodoru Ha, 
silną emisję w linii wzbronionej tlenu [O III], emituje dużo 
energii w dalekim ultrafiolecie, ponadto w tym zakresie wid
ma obserwuje się wiele silnych linii emisyjnych wielokrotnie 
zjonizowanych pierwiastków, linie w zakresie ultrafioletu nie 
mają charakterystycznych profili P Cyg, które są oznaką 
obecności masywnych gwiazd typu OB., a to wskazuje, że 
promieniowanie ultrafioletowe nie pochodzi od gorących 
gwiazd i musi mieć inne źródło. W połowie lat 90. odkryto, 
że jądro NGC 4395 jest dość silnym radioźródłem wysyłają
cym prawie tyle energii co najsilniejsze radioźródło w na
szej Galaktyce, pozostałość po supernowej w Kasjopei Cas 
A. Do tego należy dodać, że jest to też zmienne źródło pro
mieniowania rentgenowskiego. Wszystkie te cechy wska
zują na obecność niemal typowego AGN-u. Samo jądro jest 
nieco wydłużone, eliptycznego kształtu i ma średnicę około 
50 pc, ale centralne obszary jądra wyróżniają się fantastycz
nym zagęszczeniem gwiazd rzędu miliona na parsek sze
ścienny i bardzo niebieskim kolorem wskazującym na obec
ność w nim dużej ilości masywnych gwiazd(podobnie jak to 
ma miejsce w Centralnej Gromadzie w naszej Galaktyce).

Charakterystyczne dla galaktyk nie mających zgrubienia 
centralnego jest to, że ich centralne gromady gwiazd sąjakby 
gołe, nie mają w otoczeniu innych podobnych sobie gro
mad czy skupisk gwiazd i materii międzygwiazdowej (patrz 
zdjęcie obok). To pozostaje w kontraście z otoczeniem, ja
kie ma jądro naszej Galaktyki (które można zobaczyć na 
przykład dzięki satelicie podczerwonemu Spitzer) czy M31, 
czyli galaktyk dużych i masywnych. To tyle w tym odcinku 
galerii. Do NGC 4395 powrócę w następnym numerze „Ura
nii”, aby opisać pasjonujące poszukiwania czarnej dziury 
w jądrze tej galaktyki i co z tego wynikło.

Dariusz Graczyk

fl
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Fot. 5. Rysunek galaktyki NGC 4395 
wykonany przez Billa Ferrisa z pomocą 
25-cm teleskopu przy powiększeniu 
189 razy

Fot. 6. Centralna część NGC 4361 wraz z fragmentem połnocno- 
-zachodniego ramienia spiralnego zawierającym kilka obszarów Hll. 
Złożenie RGB zdjęć wykonanych Teleskopem Kosmicznym Hubble’a 
(HST) z pomocą kamery ACS. Pole widzenia około 3,5'x3,5'. Północ 
u góry. Jasna, duża plamka światła w lewym dolnym rogu to central
na gromada tej galaktyki pokrywająca się w jądrem. Jasny punkt na 
lewo ponad gromadą to gwiazda naszej Galaktyki
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Fot. 7. Centralna gromada NGC 4395 w zbliżeniu. Zdjęcie uzyskane 
w zakresie niebieskim widma z pomocą tzw. nowej kamery planetar
nej zamontowanej na HST. Pole widzenia około 5,5'x5,5'. Widać 
wydłużenie gromady oraz obszar silnej emisji w linii [O III] na prawo 
od gromady. Obszar ten jest związany prawdopodobnie z wyrzutem 
materii z jądra galaktyki

Fot. 8. Najbliższe otoczenie jądra NGC 4395 zarejestrowane z po
mocą HST w bliskiej podczerwieni (około 800 nm). Zwraca uwagę 
kontrast gęstości gwiazd w gromadzie centralnej i w jej bezpośred
nim sąsiedztwie. O tym, jak mała jest gęstość materii w centralnym 
obszarze NGC 4395, świadczą dwie galaktyki tła, które prześwie
cają przez jej dysk!
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poradnik obserwatora

Interesujące obiekty: Wąż, Wężownik
Obiekt

Rodzaj
obiektu

a
[ h : m : s ]

<5 V
[mag.]

Rozmiary
kątowe

Obserw. wizualne 
D[mm] / pow.

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

WĄŻ
1C 4756 GO 18:38:54,0 +5:26:00 4,6 40' 30-50/10-30x 40-70/135-500

M 5 GK 15:18:33,8 +2:05:00 5,7 23'

M 16 GO 18:18:48,0 -13:47:50 6,0 8' 30-50/20-50x 40-70/500-1200

NGC 6605 GO 18:16:06,5 -14:59:00 6,0 29' 30-50/10-30x 40-70/135-500

NGC 6604 GO 18:18:06,0 -12:14:00 6,5 6' 40-60/30-60x 50-70/500-1200

NGC 6539 GK 18:04:49,8 -7:35:07 8,9 7,9' 60-90/60-80x 60-80/500-1200

NGC 6535 GK 18:03:50,7 -0:17:47 9,3 3,4' 80-100/60-80x 80-100/1500

IC 1276 GK 18:10:45,7 -7:12:40 10,3 8'

NGC 5921 G 15:21:56,3 +5:04:13 10,7 4,9’x4,0’ 120-150/100x 150/800-1500

NGC 5962 G 15:36:31,6 +16:36:28 11,3 3,0'x2,1'

NGC 5970 G 15:38:30,0 +12:11:11 11,5 2,9'x1,9'

NGC 6118 G 16:21:48,7 -2:17:01 11,7 4,7'x2,0' 200-250/120x 200-250/2000

NGC 6070 G 16:09:58,6 +0:42:36 11,8 3,5'x1,9’

Pal 5 GK 15:16:06,0 -0:07:00 11,8 6,9'

NGC 6012 G 15:54:13,6 +14:36:08 11,9 2,1'x1,5'

WĘŻOWNIK
Melotte 186 GO 18:01:00,0 +3:00:00 3,0 240' 30-50/8-20 x 30-50/58-300

IC 4665 GO 17:46:12,0 +5:43:00 4,2 70'

NGC 6633 GO 18:27:15,1 +6:30:30 4,6 20' 30-50/10-30x 40-70/135-500

M 12 GK 16:47:14,5 -1:56:50 6,1 16'

Collinder 350 GO 17:48:06,0 +1:18:00 6,1 45'

M 62 GK 17:01:12,6 -30:06:42 6,4 15' 40-60/30-60x 50-70/500-1000

M 10 GK 16:57:08,9 -4:05:56 6,6 20'

M 19 GK 17:02:37,7 -26:16:03 6,8 17'

NGC 6401 GK 17:38:36,0 -23:55:00 7,4 4,8'

M 14 GK 17:37:36,1 -3:14:43 7,6 11'

M 107 GK 16:32:31,9 -13:03:11 7,8 13' 50-80/40-60x 60-80/500-1000

M 9 GK 17:19:11,8 -18:30:57 7,8 12'

NGC 6572 MP 18:12:06,4 +6:51:15 8,1 15” 80-120/120x 100-150/4000

NGC 6316 GK 17:16:37,4 -28:08:22 8,1 5,4'

NGC 6356 GK 17:23:35,0 -17:48:45 8,2 10’

NGC 6293 GK 17:10:10,4 -26:34:52 8,3 8,2'

NGC 6304 GK 17:14:30,0 -29:28:00 8,3 8’ 60-90/60-80x 60-80/500-1200

NGC 6355 GK 17:23:58,6 -26:21:11 8,6 4,2'

NGC 6235 GK 16:53:25,4 -22:10:36 8,9 5’

NGC 6284 GK 17:04:28,8 -24:45:51 8,9 6,2'

NGC 6287 GK 17:05:09,4 -22:42:27 9,3 4,8'

NGC 6366 GK 17:27:44,3 -5:04:34 9,5 13'

NGC 6342 GK 17:21:10,2 -19:35:12 9,5 4,4' 80-100/60-80x 100/500-1200

Trumpler 26 GO 17:28:30,0 -29:29:00 9,5 7'

NGC 6517 GK 18:01:50,6 -8:57:30 10,1 4’

NGC 6325 GK 17:17:59,2 -23:45:55 10,2 4,1'
NGC 6384 G 17:32:24,2 +7:03:39 10,4 6,2’x4,1' 120-150/100x 150/800-1500

NGC 6426 GK 17:44:54,7 +3:10:15 10,9 4,2'

IC 4634 MP 17:01:33,6 -21:49:32 10,9 24'' 200/120-150x 200/4000

NGC 6369 MP 17:29:20,4 -23:45:33 11,4 38"

NGC 6309 MP 17:14:04,3 -12:54:37 11,5 19" 250/120-150x 200-250/4000

G — galaktyka, GK -  gromada kulista, GO -  gromada otwarta, MP —  mgławica planetarna 
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kalendarz astronomiczny 2008

Rok 2008
W roku 2008 wystąpią dwa zaćmienia Słońca: obrączko

we, widoczne 7 lutego z południowych obszarów podbiegu
nowych Ziemi, oraz całkowite, widoczne 1 sierpnia w Azji. 
Drugie z wymienionych zaćmień widoczne będzie w Polsce 
jako częściowe. Dojdzie także do dwóch zaćmień Księżyca: 
całkowitego 21 lutego i częściowego 16 sierpnia. Obydwa te 
zaćmienia będzie można obserwować w Polsce.

W 2008 r. kilkakrotnie dojdzie do zakryć gromady otwartej 
Plejady przez Księżyc. Z Polski można będzie te zjawiska 
obserwować w dniach: 12 marca, 23 sierpnia, 20 września 
oraz 12 listopada. Można będzie także obserwować zakrycia 
planet przez Księżyc: 10 maja zakrycie Marsa i 1 grudnia za
krycie Wenus.

W 2008 roku do Słońca zbliży się 40 znanych komet, z któ
rych dwie będzie można być może obserwować nawet przez 
większe lornetki.

Styczeń

Data 2008 P[°]

1 2,35 -2,95 321,18
3 1,38 -3,18 294,84
5 0,41 -3,41 268,50
7 -0,56 -3,64 242,16
9 -1,52 -3,86 215,82
11 -2,48 -4,07 189,48
13 -3,43 -4,28 163,15
15 -4,38 -4,49 136,81
17 -5,31 -4,69 110,48
19 -6,24 -4,88 84,14
21 -7,15 -5,07 57,81
23 -8,05 -5,25 31,48
25 -8,94 -5,42 5,14
27 -9,81 -5,59 338,81
29 -10,66 -5,75 312,48
31 -11,50 -5,90 286,14

P — kąt odchylenia osi obrotu Słońca mierzony od 
północnego wierzchołka tarczy;
B0, L0 — heliograficzna szerokość i długość środka 
tarczy;
25d09h22" 
wynosi 0°

heliograficzna długość środka tarczy

Księżyc
Bezksiężycowe noce będziemy mieli na początku stycz

nia, bowiem kolejność faz Księżyca jest w tym miesiącu na
stępująca: nów 8d11h37m, pierwsza kwadra 15d19h46m, pełnia

Rys. 1. Merkury, Wenus i Jowisz nad wschodnim horyzontem 
(w Warszawie) w styczniu i lutym 2008 na początku świtu cy
wilnego (około godzinę przed wschodem Słońca)

Słońce
Ziemia w swym ruchu po orbicie okołosłonecznej znaj

dzie się najbliżej Słońca 3 stycznia o 4h, a zatem Słońce bę
dzie wtedy w perygeum w odległości około 147 min km. Dni 
stają się coraz dłuższe. W Warszawie 1 stycznia Słońce 
wschodzi o 6h45m, zachodzi o 14h33m, a 31 stycznia wschodzi 
o 6h19m, zachodzi o 15h20m. W styczniu Słońce wstępuje 
w znak Wodnika.

Dane dla obserwatorów Słońca (na 0h czasu UT)

22d13h35m i ostatnia kwadra 30“05h03m. W apogeum Księżyc 
znajdzie się w dniu 3 stycznia o 8h05m, w perygeum 19 stycz
nia o 8h33m i ponownie w apogeum 31 stycznia o 4h24m.

Planety, planety karłowate i planetoidy
W drugiej połowie stycznia można próbować dostrzec Mer

kurego, wznoszącego się wieczorem coraz wyżej nad połu
dniowo-zachodnim horyzontem. W dniu 24 stycznia, pod ko
niec zmierzchu cywilnego (tj. ok. godzinę po zachodzie Słoń
ca) planetę, świecącą z jasnością-0,4m, będzie można zoba
czyć na wysokości ok. 8° nad horyzontem. Przez teleskop 
zobaczymy wtedy tarczę Merkurego o średnicy 7”, w fazie 
zbliżonej do kwadry.

Nad ranem możemy zobaczyć obniżającą się coraz bar
dziej Wenus, świecącą jako „Gwiazda Poranna” z jasnością 
- 4m. O ile na początku stycznia, ok. godzinę przed wscho
dem Słońca, można ją  zaobserwować na wysokości ponad 
15° nad horyzontem, to pod koniec miesiąca wielkość ta zma
leje do jedynie ok. 7°. Przez teleskop będzie można wtedy 
zobaczyć tarczę planety o średnicy 13”, w fazie zbliżającej 
się do pełni.
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Przez cały styczeń, w pierwszej połowie nocy, 
zobaczymy Marsa, świecącego w gwiazdozbio
rze Byka. Po grudniowej opozycji Ziemia oddala 
się od Marsa, w  związku z czym spada zarówno 
jego jasność (od - 1 ,5m do -0 ,6m), jak też średni
ca tarczy (od 15” do 12”). Nadal jednak będzie 
możliwa obserwacja szczegółów powierzchnio
wych przez niewielkie teleskopy amatorskie.

W pierwszych dniach stycznia nad ranem, 
nisko nad południowo-wschodnim horyzontem, 
pojawi się Jowisz, jednak pod koniec miesiąca 
jego wysokość nad horyzontem, mierzona go
dzinę przed wschodem Słońca, wyniesie zale
dwie 5° co, pomimo jasności wynoszącej aż 
- 2 m, bardzo utrudni nawet dostrzeżenie planety 
na tle zorzy porannej.

W drugiej połowie nocy, w gwiazdozbiorze 
Lwa, widoczny jest zbliżający się do opozycji 
Saturn, jako „gwiazda” o jasności 0,6m. Oczy
wiście główną „atrakcją” Saturna jest jego sys
tem pierścieni, którego główne składowe są wi
doczne nawet przez niewielkie teleskopy ama
torskie —  do dostrzeżenia „Szczeliny Cassinie- 
go” wystarczy teleskop o średnicy lustra 10 cm 
przy powiększeniu 100x.

W styczniu można jeszcze wieczorem pró
bować odnaleźć Urana, świecącego w gwiaz
dozbiorze Wodnika z jasnością 5,9m, jednak jego 
wysokość nad horyzontem (mierzona pod ko
niec zmierzchu astronomicznego, czyli dwie 
godziny po zachodzie Słońca) zmaleje w ciągu 
miesiąca od prawie 30° do zaledwie 12°. Nep
tun znajduje się na niebie 10° niżej, co przy ja
sności zaledwie 8m sprawia, że już na początku 
miesiąca jego obserwacja jest bardzo trudna, 
a w połowie stycznia staje się niemożliwa.

W  pierwszej połowie nocy w gwiazdozbio
rze Wieloryba znajdziemy planetę karłowatą (1) 
Ceres, świecącą z jasnością 8,2m: 1 I: 2h35,2m, 
+9°34'; 11 I: 2h36,2m, +10°26’; 21 I: 2h39,8m, 
+11°25’; 31 I: 2h45,4m, +12°31\

Planeta karłowata (134340) Pluton wscho
dzi nad ranem niedługo przed wschodem Słoń
ca i jest niewidoczna, ginąc w blasku zorzy po
rannej.

Komety
Na początku stycznia 2008 r. na najmniejszą 

odległość do Ziemi (2 stycznia na 0,2527 j.a.) 
zbliży się kometa krótkookresowa 8P/Tuttle: 1 I: 
1h36,2m, +26°16’, 5,9m; 11 I: 2h07,7"\ -10°16 ’, 
5,9m; 21 I: 2h30,7m, -30°39’, 6,4m; 31 I: 2h48,8"\ 
-41°06’, 7,0"’.

Obserwacje komety na początku miesiąca 
ułatwi niezwykle wysokie położenie na niebie, 
jednak jej wysokość nad wieczornym horyzon
tem będzie szybko maleć i pod koniec stycznia 
jej obserwacje staną się niemożliwe. W związ
ku z tym, że będzie to zapewne obiekt silnie roz
myty, o średnicy kilkunastu minut kątowych 
(mniej więcej połowy średnicy tarczy Księżyca), 
najlepszym sprzętem obserwacyjnym do jej do
strzeżenia będzie lornetka. Pamiętajmy również,

Rys. 3. Trasa planety karłowatej (1) Ceres na tle gwiazd gwiazdozbioru Wieloryba 
w styczniu 2008 (zaznaczone gwiazdy do 9m)

w styczniu 2008 (zaznaczone gwiazdy do 9m)

do 6,5m)
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że położenie komety, a zwłaszcza jej jasność, mogą się nie
co różnić od przewidywanych.

Meteory
W dniach od 1 do 5 stycznia promieniują Kwadrantydy 

(QUA). Maksimum aktywności spodziewane jest 4 stycznia. 
Radiant meteorów leży w gwiazdozbiorze Smoka i ma współ
rzędne rekt. 15h18m, deki. +49°. Nazwa roju pochodzi od nie
istniejącego już na dzisiejszych mapach gwiazdozbioru Qua- 
drans Muralis, umieszczonego w początkach XIX w. na gra
nicy gwiazdozbiorów Smoka, Herkulesa i Wolarza. Obserwa
cjom Kwadrantydów w tym roku nie będzie przeszkadzał zbli
żający się do nowiu Księżyc.

*  *  *

1d Gwiazda zmienna długookresowa R Leo (miryda) (9h47,6m, 
+11°26’) osiąga maksimum jasności (5,8m) [mapka zamiesz
czona w „Uranii-PA” 3/2004],

1d09h Minimalna libracja Księżyca (6,5°) w kierunku Mare Hum- 
boldtianum (zacienione).

2d Księżyc Saturna Tytan w maksymalnej elongacji wschodniej. 
3d01h36m Gwiazda zmienna zaćmieniowa HU Tau osiąga mini

mum jasności. Jasność gwiazdy spada od 5,9m do 6,7m [mapka 
zamieszczona w „Uranii-PA” 5/2006],

3d04h Ziemia w peryhelium na swej okołosłonecznej orbicie w odl.
147 min km od Słońca.

5d01h Złączenie Wenus z Księżycem w odl. 8°.
5d07h Maksymalna libracja Księżyca (6,8°) w kierunku krateru Plato 

(oświetlony).
5d16h18m Gwiazda zmienna r/ Aql (cefeida) osiąga maksimum ja

sności (3,5m).
5d17h01m Gwiazda zmienna ó Cep (cefeida) osiąga maksimum 

jasności (3,5m) [mapka zamieszczona w „Uranii-PA” 5/2007], 
5d19h59m Gwiazda zmienna zaćmieniowa WW Aur osiąga mini

mum jasności. Jasność gwiazdy spada od 5,8m do 6,6m [mapka 
zamieszczona w „Uranii-PA" 5/2006],

7d13h Złączenie Jowisza z Księżycem w odl. 5°.
8d19h53m Gwiazda zmienna K Gem (cefeida) osiąga maksimum 

jasności (3,6m).

9d18h Złączenie Merkurego z Księżycem w odl. 0,8°.
10d Księżyc Saturna Tytan w maksymalnej elongacji zachodniej. 
10d Gwiazda zmienna długookresowa X Oph (miryda) (18h38,3m, 

+8°50’) osiąga maksimum jasności (8,0m) [mapka zamiesz
czona w „Uranii-PA ” 2/2003],

10d Gwiazda zmienna długookresowa R Peg (miryda) (23h06,6m, 
+10°32') osiąga maksimum jasności (7,8m) [mapka zamiesz
czona w „Uranii-PA" 5/2004],

10d21h 1 1m Gwiazda zmienna zaćmieniowa WW Aur osiąga mini
mum jasności. Jasność gwiazdy spada od 5,8m do 6,6m [mapka 
zamieszczona w „Uranii-PA" 5/2006],

11d01h49m Gwiazda zmienna ó Cep (cefeida) osiąga maksimum 
jasności (3,5m) [mapka zamieszczona w „Uranii-PA" 5/2007], 

11d02h Złączenie Neptuna z Księżycem w odl. 1°.
11d14h Minimalna libracja Księżyca (5,2°) w kierunku Oceanus 

Procellarum (zacieniony).
12d20h32m Gwiazda zmienna r] Aql (cefeida) osiąga maksimum 

jasności (3,5m).
13d00h Złączenie Urana z Księżycem w odl. 2°.
15d Gwiazda zmienna długookresowa RT Cyg (miryda) (19h43,6m, 

+48°47') osiąga maksimum jasności (7,3m) [mapka zamiesz
czona w „Uranii-PA" 1/2002],

15d22h23m Gwiazda zmienna zaćmieniowa WW Aur osiąga mini
mum jasności. Jasność gwiazdy spada od 5,8m do 6,6m [mapka 
zamieszczona w „Uranii-PA" 5/2006],

16d00h01m Gwiazda zmienna zaćmieniowa Algol (fi Per) osiąga 
minimum jasności. Jasność gwiazdy spada od 2,1m do 3,4m 
[mapka zamieszczona w „Uranii-PA" 5/2007],

17d07h Maksymalna libracja Księżyca (6,8°) w kierunku krateru 
Ciavius (zacieniony).

18d Księżyc Saturna Tytan w maksymalnej elongacji wschodniej. 
18d23h30m Gwiazda zmienna 'ę Gem (cefeida) osiąga maksimum 

jasności (3,6m).
20d00h46m Gwiazda zmienna r] Aql (cefeida) osiąga maksimum 

jasności (3,5m).
20d01h Złączenie Marsa z Księżycem w odl. 0,6°.
20d16h46m Słońce wstępuje w znak Wodnika, jego długość eklip- 

tyczna wynosi wówczas 300°.
21d19tl24m Gwiazda zmienna <5 Cep (cefeida) osiąga maksimum 

jasności (3,5m) [mapka zamieszczona w „Uranii-PA” 5/2007], 
22d05h Merkury w maksymalnej elongacji wschodniej od Słońca 

w odległości 18°38’.
22d23h Złączenie Merkurego z Neptunem w odl. 0,3°.
23d01h Minimalna libracja Księżyca (5,5°) w kierunku Mare Fe- 

cunditatis (zacienione).
25d03h Złączenie Saturna z Księżycem w odl. 3°.
26d Księżyc Saturna Tytan w maksymalnej elongacji zachodniej. 
26d00h47m Gwiazda zmienna zaćmieniowa WW Aur osiąga mini

mum jasności. Jasność gwiazdy spada od 5,8,rl do 6,6"' [mapka 
zamieszczona w „Uranii-PA” 5/2006],

27d04h11m Gwiazda zmienna a Cep (cefeida) osiąga maksimum 
jasności (3,5m) [mapka zamieszczona w „Uranii-PA’’ 5/2007], 

27d05h01m Gwiazda zmienna ?/ Aql (cefeida) osiąga maksimum 
jasności (3,5m).

28d07h Merkury nieruchomy w rektascensji.
29d03h07,rl Gwiazda zmienna 'ę Gem (cefeida) osiąga maksimum 

jasności (3,6m).
29d19h10m Gwiazda zmienna zaćmieniowa HU Tau osiąga mini

mum jasności. Jasność gwiazdy spada od 5,9m do 6,7m [mapka 
zamieszczona w „ Uranii-PA ” 5/2006],

30d Gwiazda zmienna długookresowa R Aur (miryda) (5h17,3m, 
+53°35’) osiąga maksimum jasności (7,7m) [mapka zamiesz
czona w „Uranii-PA” 3/2003],

30d22h Mars nieruchomy w rektascensji.
31d Gwiazda zmienna długookresowa S Vir (miryda) (13h33,0m, 

-7°12’) osiąga maksimum jasności (7,0m) [mapka zamiesz
czona w „Uranii-PA’’ 6/2005],

31d01h59m Gwiazda zmienna zaćmieniowa WW Aur osiąga mini
mum jasności. Jasność gwiazdy spada od 5,8m do 6,6m [mapka 
zamieszczona w „Uranii-PA” 5/2006],

Rys. 6. Konfiguracja pięciu najjaśniejszych księżyców Satur
na w styczniu 2008 (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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Luty
Słońce

Dni stają się coraz dłuższe. Słońce wędruje po części 
ekliptyki położonej pod płaszczyzną równika niebieskiego, 
ale jego deklinacja wzrasta w ciągu miesiąca od -17° do 
-8 °, w związku z czym dnia przybywa prawie o dwie godzi
ny: w Warszawie 1 lutego Słońce wschodzi o 6h18m, zacho
dzi o 15h22m, a 29 lutego wschodzi o 5h24m, zachodzi 
o 16h14m. W lutym Słońce wstępuje w znak Ryb.

7 lutego wystąpi obrączkowe zaćmienie Słońca, niewi
doczne w Polsce, natomiast 21 lutego całkowite zaćmienie 
Księżyca, widoczne w Polsce.

Dane dla obserwatorów Słońca (na 0h czasu UT)

ta 2008 P[°] Bn[°] LoH
1 -11,92 -5 ,98 272,98
3 -12,73 -6 ,12 246,64
5 -13,52 -6 ,25 220,31
7 -14,30 -6 ,38 193,98
9 -15,05 -6 ,50 167,65
11 -15 ,78 -6,61 141,31
13 -16 ,50 -6,71 114,98
15 -17 ,19 -6 ,80 88,65
17 -17 ,85 -6 ,89 62,31
19 -18,50 -6 ,96 35,97
21 -19,12 -7 ,03 9,63
23 -19,72 -7 ,09 343,29
25 -20 ,29 -7 ,14 316,95
27 -20,84 -7 ,18 290,61
29 -21,36 -7,21 264,27

2 -21,86 -7 ,23 237,92

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

B0, L0 —  heliograficzna szerokość i długość środka 
tarczy;

21d17h33m —  heliograficzna długość środka tarczy 
wynosi 0°.

Księżyc
Bezksiężycowe noce będziemy mieli na początku lute

go, bowiem kolejność faz Księżyca jest w tym miesiącu na
stępująca: nów 7d03h44m, pierwsza kwadra 14d03h34m, peł
nia 21d03h30m i ostatnia kwadra 29d02h18m. W perygeum 
Księżyc znajdzie się 14d00h56m, a w apogeum 28d01h25m.

Planety, planety karłowate i planetoidy
W drugiej połowie miesiąca, nad ranem, bardzo nisko 

nad południowo-wschodnim horyzontem teoretycznie moż
na zaobserwować Merkurego, jednak 28 lutego, na początku 
świtu cywilnego, wzniesie się on na maksymalną wysokość 
jedynie niecałe 3°, co w praktyce czyni nawet jego dostrze
żenie w blasku zorzy porannej, niemożliwym, pomimo ja 
sności równej 0,2m.

Z pewnością łatwiej będzie dostrzec świecącą niedale
ko Merkurego, z jasnością aż —4m, planetę Wenus. W ciągu 
miesiąca warunki jej widzialności szybko się jednak pogar
szają i pod koniec lutego obserwacja Wenus staje się nie

możliwa.
Warunki widzialności Marsa w porównaniu do stycznia 

praktycznie się nie zm ieniają jednak w związku ze stale 
zwiększającą się odległością od Ziemi średnica jego tarczy 
maleje w ciągu miesiąca od 12"  do 9” przy jasności spadają
cej od -0 ,6 m do +0,2m.

Warunki obserwacji Jowisza w porównaniu ze styczniem 
nieznacznie się poprawiają pod koniec lutego możemy go 
już znaleźć, godzinę przed wschodem Słońca, na wysoko-

Rys. 7. Schemat obrączkowego zaćmienia Słońca w dniu 7 
lutego 2008 [wg F. Espenak, NASA/GSFC]

F. Espenak. NASA 's GSFC Fri, Jul 2. 

s unearth. gs/c. nasa.gov/eelipse/eclipse.html

Zewn./Wewn. 
Kontakty półcienia

PI = 01:38:29.4 UT 
P4 = 06:11:54.8 UT

Zewn./W ewn. 
KontaKty cienia
Ul =03:19:42.8 UT 
U2 = 03:28:44.5 UT 
U3 = 04:21:59.7 UT 
U4 = 04:30:54.6 UT

Rys. 8. Schemat całkowitego zaćmienia Księżyca w dniu 21 
lutego 2008 [wg F. Espenak, NASA/GSFC]

N
i

Półcień Ziemi

M om sntykontaM ów
PI = 00:34:59 UT 
Ul = 01:42:59 UT 
U2 = 03:00:34 UT 
U3 = 03:51:32 UT 
U4 = 05:09:07 UT 
P4 = 06:17:16UT
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ści ponad 9° nad południowo-wschodnim horyzontem, świe
cącego z jasnością - 2 m.

Przez całą noc możemy obserwować Saturna, który pod 
koniec miesiąca znajdzie się w opozycji do Słońca. W związ
ku z tym tarcza planety osiągnie największą w 2008 r. wiel
kość, wynoszącą ponad 20”, co ułatwi obserwacje nie tylko 
struktury chmur w je j atmosferze, lecz także szczegółów sys
temu pierścieni. Ułatwiona będzie również obserwacja księ
życów Saturna. Już przez lornetkę dostrzeżemy Tytana 
(8,1m), teleskop o średnicy 10 cm umożliwi zobaczenie Te- 
thys (10,0m), Dione (10,2m), Rheę (9,5m) i lapetusa (od 10,1m 
w maksymalnej elongacji zachodniej do 12,1m w maksymal
nej elongacji wschodniej), natomiast teleskop o średnicy 25 
cm pozwoli powiększyć naszą „kolekcję" o Mimasa (12,7m) 
i Enceladusa (11,5m).

Uran i Neptun znajdują się na niebie w pobliżu Słońca 
i są niewidoczne.

Pod koniec lutego możemy nad ranem próbować odna
leźć planetę karłowatą (134340) Pluton, jednak niezbędny 
jest do tego teleskop o średnicy lustra przynajmniej 25 cm. 
Na początku świtu astronomicznego (dwie godziny przed 
wschodem Słońca) znajdziemy go wtedy na wysokości 13° 
nad po łudniow o-w schodnim  horyzontem , św iecącego 
w gwiazdozbiorze Węża z jasnością 13,9m: 17 II: 18h02,5m, 
-17°09 ’; 25 II: 18h03,2m, -17°08 ’; 4 III: 18h03,8m, -17°07 ’.

W  lutym w pobliżu opozycji nie znajduje się żadna jasna 
planetoida.

M eteory
W dniach od 15 lutego do 10 marca promieniują należą

ce do kompleksu N/irginidów, ó Leonidy (DLE). Maksimum 
aktywności tego mało aktywnego roju przypada 25 lutego. 
Radiant meteorów leży w gwiazdozbiorze Lwa i ma współ
rzędne rekt. 7h00m, deki.+16°. Warunki obserwacji w tym roku 
są bardzo złe, gdyż obserwacjom meteorów przeszkadzał 
będzie świecący niedaleko radiantu Księżyc po pełni.

*  *  *

1d12h Złączenie Wenus z Jowiszem w odl. 0,6°.
1d16h Maksymalna libracja Księżyca (6,9°) w kierunku krateru Plato 

(oświetlony).
1d22h Złączenie Merkurego z Neptunem w odl. 3°.
2d Gwiazda zmienna długookresowa U Ori (miryda) (5h55,9m, 

+20°11’) osiąga maksimum jasności (6,3m) [mapka zamiesz
czona w „Uranil-PA ” 6/2004],

2d Gwiazda zmienna długookresowa RR Sgr (miryda) (19h55,9m, 
-29°11’) osiąga maksimum jasności (6,8m) [mapka zamiesz
czona w „Uranii-PA” 2/2004],

2d21h53m Gwiazda zmienna zaćmieniowa HU Tau osiąga mini
mum jasności. Jasność gwiazdy spada od 5,9m do 6,7m [mapka 
zamieszczona w „Uranii-PA" 5/2006],

3d Księżyc Saturna Tytan w maksymalnej elongacji wschodniej. 
4d Gwiazda zmienna długookresowa o Cet (Mira) (2h19,3m, -2°58’) 

osiąga maksimum jasności (3,4m) [mapka zamieszczona 
w „ Uranii—PA " 1/2006],

4d06h Złączenie Jowisza z Księżycem w odl. 5°.
4d16h Złączenie Wenus z Księżycem w odl. 5°.
4d23h14m Gwiazda zmienna zaćmieniowa HU Tau osiąga mini

mum jasności. Jasność gwiazdy spada od 5,9m do 6,7m [mapka 
zamieszczona w „Uranii-PA" 5/2006],

6d18h Merkury w koniunkcji dolnej ze Słońcem.
6d21h46m Gwiazda zmienna ó Cep (cefeida) osiąga maksimum 

jasności (3,5m) [mapka zamieszczona w „Uranii-PA" 5/2007], 
7d Obrączkowe zaćmienie Słońca. Pas fazy obrączkowej prze

chodzi przez Antarktydę oraz przez południowy Pacyfik. Faza

maksymalna równa 0,965 nastąpi o godzinie 3h55m w punk
cie o współrzędnych ip = 68°S, A = 151°W. Maksymalny czas 
trwania fazy obrączkowej dla obserwatora na Ziemi będzie 
wynosił 2m12s. Częściowe fazy zaćmienia będą widoczne na 
całej Antarktydzie, Nowej Zelandii, południowo-wschodniej 
Australii oraz w południowo-zachodniej części Oceanu Spo
kojnego. W Polsce zaćmienie niewidoczne.

7d02h Złączenie Merkurego z Księżycem w odl. 5°.
7d12h Złączenie Neptuna z Księżycem w odl. 1°.
7d22h33m Gwiazda zmienna zaćmieniowa Algol (fi Per) osiąga 

minimum jasności. Jasność gwiazdy spada od 2,1m do 3,4m 
[mapka zamieszczona w „Uranii-PA" 5/2007],

Rys. 10. Konfiguracja pięciu najjaśniejszych księżyców Satur
na w lutym 2008 (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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8d16h Minimalna iibracja Księżyca (4,8°) w kierunku Mare Orien
tate (zacienione).

9d02h39m Gwiazda zmienna zaćmieniowa U Oph osiąga minimum 
jasności. Jasność gwiazdy spada od 5,9m do 6,6"'[mapka za
mieszczona w „Uranii-PA” 3/2002],

9d07h Złączenie Urana z Księżycem w odl. 1,5°.
10d19h22m Gwiazda zmienna zaćmieniowa Algol (fi Per) osiąga 

minimum jasności. Jasność gwiazdy spada od 2,1m do 3,4m 
[mapka zamieszczona w „Uranii-PA” 5/2007],

10d20h Neptun w koniunkcji ze Słońcem.
11d Księżyc Saturna Tytan w maksymalnej elongacji zachodniej. 
14d10h Maksymalna Iibracja Księżyca (6,8°) w kierunku krateru 

Maurolycus (oświetlony).
16d Gwiazda zmienna długookresowa T Her (miryda) (18h09,1m, 

+31°01’) osiąga maksimum jasności (8,0m) [mapka zamiesz
czona w „Uranii-PA" 2/2006],

16d08h Złączenie Marsa z Księżycem w odl. 0,7°.
17d17h44m Gwiazda zmienna >/ Aql (cefeida) osiąga maksimum 

jasności (3,5m).
18d16h Merkury nieruchomy w rektascensji.
19d Księżyc Saturna Tytan w maksymalnej elongacji wschodniej. 
19d06h51m Słońce wstępuje w znak Ryb, jego długość ekliptycz- 

na wynosi wówczas 330°.
20d 11h Minimalna Iibracja Księżyca (4,7°) w kierunku Mare Fe- 

cunditatis (oświetlone).
21d Całkowite zaćmienie Księżyca, widoczne w Ameryce Połu

dniowej, centralnej i wschodniej części Ameryki Północnej, 
na Grenlandii, w zachodniej części Afryki, w Europie zachod
niej i północnej oraz na Atlantyku; w zachodniej części Ame
ryki oraz na wschodnim Pacyfiku przy wschodzie Księżyca, 
oraz w pozostałej części Afryki i Europy, w środkowej Azji 
i w zachodniej części Oceanu Indyjskiego przy zachodzie Księ
życa. Przebieg zaćmienia: początek zaćmienia półcieniowe
go: 0h35m, początek zaćmienia częściowego: 1h43m, począ
tek zaćmienia całkowitego: 3h01m, maksimum zaćmienia: 
3h26m, koniec zaćmienia całkowitego: 3h52m, koniec zaćmie
nia częściowego: 5h09m, koniec zaćmienia półcieniowego: 
6h17m. Zaćmienie widoczne w Polsce przy wysokości Księży
ca nad horyzontem, w momencie maksimum, wynoszącej 20°. 
Koniec zaćmienia półcieniowego wystąpi już po zachodzie 
Księżyca w Polsce.

21d10h Złączenie Saturna z Księżycem w odl. 3°.
22d19h24m Gwiazda zmienna zaćmieniowa WW Aur osiąga mini

mum jasności. Jasność gwiazdy spada od 5,8m do 6,6m [mapka 
zamieszczona w „Uranii-PA” 5/2006],

23d00h08m Gwiazda zmienna ó Cep (cefeida) osiąga maksimum 
jasności (3,5m) [mapka zamieszczona w „Uranii-PA" 5/2007], 

24d09h Saturn w opozycji do Słońca.
24d21h58m Gwiazda zmienna t] Aql (cefeida) osiąga maksimum 

jasności (3,5m).
25d Gwiazda zmienna długookresowa V CrB (miryda) (15h49,5m, 

+39°34’) osiąga maksimum jasności (7,5m) [mapka zamiesz
czona w „Uranii-PA” 1/2005],

27d Księżyc Saturna Tytan w maksymalnej elongacji zachodniej. 
27d09h Złączenie Merkurego z Wenus w odl. 1°.
27d20h36m Gwiazda zmienna zaćmieniowa WW Aur osiąga mini

mum jasności. Jasność gwiazdy spada od 5,8m do 6,6m [mapka 
zamieszczona w „Uranii-PA" 5/2006],

29d Gwiazda zmienna długookresowa S CMi (miryda) (7h32,7m, 
+8°20’) osiąga maksimum jasności (7,5m) [mapka zamiesz
czona w „ Uranii-PA " 2/2005],

29d22h Maksymalna Iibracja Księżyca (7,0°) w kierunku krateru 
Plato (oświetlony).

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

Aby otrzymać datę w obowiązującym w styczniu i lutym 
w Polsce „czasie zimowym", należy dodać 1 godzinę.
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Momenty złączeń planet z Księżycem podane są dla 
współrzędnych Warszawy. Dla każdego złączenia podano 
momenty największego zbliżenia obiektów na niebie. Poda
ne są wszystkie złączenia, nie tylko widoczne w Polsce.

Współrzędne równikowe podane są dla Epoki 2000.0.

Opracował T.Ściężor

nej ę Gem (7h04m06.5s, +20°34’). Podane jasności gwiazd porówna
nia (pole widzenia wynosi 25°, północ u góry)

Rys. 12. Zmiany długości południka centralnego tarczy Marsa (L) 
o północy UT w styczniu i lutym 2008. Aby określić długość południ
ka centralnego Marsa w danym momencie, należy pamiętać, że w cią
gu godziny wzrasta ona o ok.15°

dów (DLE) w okresie od 15 lutego do 15 marca
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recenzje U-PA

N. de Grasse Tyson, D. Goldsmith: 
Wielki Początek. 14 miliardów lat 
kosmicznej ewolucji. Przełożył Piotr 
Rączka. Wyd. Prószyński i S-ka, 
seria „Na ścieżkach nauki”, s. 254, 
Warszawa 2007.

Dzieło to, podobnie jak ostatnio wie
le innych z tej dziedziny, jest napisane 
w sposób nieklasyczny, prowadząc opo
wieść od początku świata po dzień dzi
siejszy i od pierwotnego praatomu (Yle- 
mu?, Boskiej Cząstki, czyli bozonu 
Higgsa?), przez kwazary, galaktyki i ich 
gromady, powstawanie gwiazd, Układu 
Słonecznego, po obecny stan Ziemi i jej 
biosfery. To cenna zaleta tej książki. 
Drugą jest niemal całkowity brak wzo
rów fizycznych, co nie męczy mniej wy
robionego miłośnika astronomii.

Część I — Jak powstał Wszechświat? 
— otwiera bardzo ważne stwierdzenie: 
„Na początku była fizyka”. I w rzeczy sa
mej — materię, energię, przestrzeń 
i czas, jak również charakter oddziały
wań między nimi, opisuje fizyka. Właści
wie należałoby dodać do tego jeszcze 
informację, ponieważ za jej przepływ też 
odpowiadają procesy fizyczne. Tak się 
jednak składa, iż Wielki Początek jest ta
jemnicą spowity. Przed Erą Plancka, czy
li wcześniej niż 10^3 sekundy, załamuje 
się cała dotychczas znana fizyka. Mo
żemy jedynie domniemywać, iż w tej 
osobliwości początkowej występowała 
tzw. superunifikacja, tj. wszystkie cztery 
znane obecnie oddziaływania fizyczne 
(elektromagnetyczne, słabe, silne, gra
witacyjne) były połączone w jedno. 
Wszechświat wyłaniał się z odłączeń od 
siebie kolejnych oddziaływań: najpierw 
grawitacyjnych, potem silnych, słabych, 
wreszcie elektromagnetycznych.

Dalej autorzy opisują ważny pro
blem istnienia antymaterii we Wszech- 
świecie. Jest to również bardzo delikat
na sprawa. Zgodnie bowiem z zasadą 
symetrii w przyrodzie powinno powstać 
tyleż antymaterii, co i materii, czego jed
nak się nie obserwuje. Przyjmuje się 
zatem, że na skutek — jak fizycy to okre
ślają— zerofluktuacji Wszechświat zdo
minowała ta substancja, którą nazywa
my materią. Dodać należy, iż autorzy 
wdają się w jeszcze bardziej subtelne 
rozważania na temat istnienia tylko jed
nego typu materii w Kosmosie.

„Niech stanie się światło" — tak 
autorzy rozpoczynają kolejne rozważa
nia na temat początków Wszechświata. 
Określenie Big Bang oznacza nie tylko 
Wielki Wybuch (rozbłysk), lecz również 
„Wielki Huk”, co m. in. potwierdziła mi

sja COBE wykrywająca ponadto bardzo 
drobne niejednorodności (fluktuacje) 
w promieniowaniu tła. W konsekwencji 
te niejednorodności w rozkładzie ener- 
gii-materii przyczyniły się do powstania 
galaktyk oraz ich gromad.

Dwa następne rozdziały zostały po
święcone niezwykle ważnemu, chociaż 
wcześniej jakby nieco zaniedbywanemu 
problemowi tak zwanej ciemnej materii 
oraz... ciemnej energii. Po raz pierwszy 
czytałem tak dobre opracowanie tego te
matu. Tak zwanej, ponieważ nie chodzi 
tylko o klasyczną ciemną materię (np. 
ciemne mgławice pyłowe), lecz również 
egzotyczną (jak np. czarne dziury). Jesz
cze więcej emocji wzbudziła ciemna 
energia, która wykazała ścisły związek 
ze stałą kosmologiczną wprowadzoną 
swego czasu ad hoc przez Einsteina do 
jego równań, a także z zagadnieniem 
inflacji podczas wczesnej fazy ekspan
sji Wszechświata. Okazało się, iż owa 
ciemna energia daje około 70% wkładu 
do średniej gęstości Wszechświata, co 
oznaczałoby, iż jest on rzeczywiście pła
ski (euklidesowy) i jego ekspansja bę
dzie trwała wiecznie. Co więcej, autorzy 
rozważają możliwość istnienia wielości 
wszechświatów, z których nasz miałby 
być najbardziej sprzyjający życiu.

Część II opisuje wspominane powy
żej pochodzenie galaktyk i struktury Ko
smosu. Autorzy zaczynają dość zwyczaj
nie — od odkrycia galaktyk, owych „wysp 
Wszechświata”, co tak naprawdę nastą
piło dopiero w ubiegłym wieku, mimo 
wcześniejszych sugestii Williama Her- 
schela i Alexandra von Humboldta. Dalej 
przedstawiają wnikliwie kwestię jednorod
ności oraz izotropowości Wszechświata, 
przynajmniej w dużej skali. Obecnie nie 
jest to już tak oczywiste, jak zakładała 
wcześniej zasada kosmologiczna, ponie
waż w całkowicie izotropowym i jedno
rodnym Kosmosie nie mogłyby powstać 
galaktyki. W dodatku era inflacji „zatarta” 
poniekąd informację o wcześniejszym 
stanie Wszechświata.

Część III — Narodziny gwiazd — od
nosi się głównie do naszej Galaktyki, jako 
że proces tworzenia gwiazd został tu naj
lepiej poznany. Sądzę jednak, iż niezbyt 
fortunnie autorzy zatytułowali rozdział 9: 
Z pyłu powstały, w pył się obrócą. Pierw
sze gwiazdy pojawiły się na skutek kontr
akcji obłoków gazowych — wodorowo- 
helowych. Ponadto nic prawie nie 
wspominają że pierwszymi obiektami 
Galaktyki, nie tylko naszej, były tzw. gro
mady kuliste zawierające od kilkuset ty
sięcy do milionów gwiazd II (a może na
wet i III?) populacji. Co więcej — autorzy

„błądzą” w tym rozdziale, nie mogąc się 
zdecydować, jak przeprowadzić zasad
niczy wywód: od gwiazd III populacji do 
gwiazd I populacji (m. in. Słońca). O wie
le poprawniejszy jest rozdział 10 traktu
jący o podstawowych pierwiastkach we 
Wszechświecie, w tym o tzw. pierwiast
kach życia. Dalej autorzy gładko prze
chodzą do kwestii powstawania planet. 
Akurat znamy to tylko w przypadku Ukła
du Słonecznego; wszystkie inne relacje 
o pozasłonecznych planetach są na ra
zie mało wiarygodne. I nawet dla nasze
go Układu wiadomości autorów stały się 
już przestarzałe — uznaje się obecnie tyl
ko osiem planet: cztery typu ziemskiego 
(Merkury, Wenus, Ziemia, Mars) i cztery 
gazowe olbrzymy (Jowisz, Saturn, Uran, 
Neptun). Natomiast Pluton został zdegra
dowany do roli obiektu w Pasie Kuipera 
na peryferiach Układu Słonecznego.

Ostatnia część — Narodziny Życia — 
jest wyraźnie autorstwa Donalda Gold- 
smitha, który wcześniej napisał książkę 
W poszukiwaniu życia na Marsie.

Zamyka książkę „Epilog”: Szukając 
naszego miejsca w kosmosie.

Niestety, autorzy zdołali popełnić tak
że kilka merytorycznych błędów w swo
jej, skądinąd dobrej pozycji. Przede 
wszystkim niezbyt precyzyjnie przedsta
wili eksplozje gwiazd supernowych typu 
la, myląc poniekąd masę jądra gwiazdy 
z masą gwiazdy. Prezentowana relacja 
odnosi się raczej do gwiazd nowych wy
buchających w układzie olbrzym-biały 
karzeł, co udowodnił Kraft oraz Krzemiń
ski (astronom polski). Słońce traci 4 min 
ton na sekundę, a nie 200 min ton, jak to 
podali autorzy. Nie bardzo też jest jasne, 
skąd się wziął termin „380 000 lat po Wiel
kim Wybuchu”? Na ten temat są wśród 
kosmologów podzielone zdania. W Czę
ści V dotyczącej m. in. życia w Układzie 
Słonecznym (oprócz Ziemi) autorzy upor
czywie piszą na kilkunastu stronach 
o etanie, by wreszcie poprawić to na me
tan. Trzeba jednak przyznać, iż dość 
efektownie wyłożono w tej części możli
wość powstania życia w głębi gorących 
wód oceanów ziemskich oraz prawidło
wo rozróżniono problematykę SETI od 
wątpliwej jakości doniesień o UFO. 
W zasadniczym tekście piszą też o „stop
niach Kelvina”, podczas gdy prawidłowo 
należy używać sformułowania „kelwiny”. 
Wreszcie największe potknięcie: w Słow
niku definiują oni jon: atom, który stracił 
jeden lub więcej ze swoich elektronów. 
Czyżby nie wiedzieli, że jonem jest też 
atom, który pozyskał jeden lub więcej 
elektronów?

T. Zbigniew Dworak
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astronomia i muzyka

Jarrowato, tangerinowato i... gawdzikowato

Jedną z imprez kończących Olsz
tyńskie Lato Artystyczne był kon
cert muzyki J.M. Jarre'a granej 

przez dwóch młodych muzyków: Rad
ka Tymeckiego i Grzegorza Pałetko. 
Muzykom towarzyszył olsztyński chór 
Collegium Musicum. Całość okraszały 
pokazy laserowych efektów. Nie brako
wało wizualizacji, wśród których zna
lazły się również efektowne animacje 
obiektów astronomicznych, gdyż królo
wała muzyka z dwóch pierwszych płyt 
JMJ, czyli tych uznanych za najbardziej 
„kosmiczne”. Publiczność dopisała tak, 
iż można było pomyśleć, że to auten
tyczny Jarre zawitał do Jakubowego gro
du, a dymy gęsto spowijające wykonaw
ców i graficzne rozłożenie tekstów na 
plakatach dodatkowo dawały pretekst do 
takiego wrażenia. Kto nie wierzy, może 
poszukać i zobaczyć filmiki zamieszczo
ne w internetowym serwisie YouTube.

Z kolei wrzesień był hojny dla miło
śników brzmień innego weterana elek
tronicznego i kosmicznego grania— ze- 
społu Tangerine Dream. Klimaty 
i dźwięki znane z utworów tego zespo
łu przypomina bowiem twórczość 
Vandersona (było o nim sporo w po
przednim zeszycie „Uranii-PA”), jak 
i muzyka grana przez toruński duet Ję- 
draszek-Zawadziński (zobacz: „Urania- 
-PA” 3/2004).

Vanderson wystąpił w Jaśle na im
prezie pt. „Dogonić Kosmos” a zorga

nizowanej z okazji 50-lecia wystrzele
nia pierwszego sztucznego satelity Zie
mi. Koncert nosił tytuł „Ticket To The 
Moon” i miał całkiem niezłą i adekwatną 
oprawę, o czym można się przekonać, 
oglądając obszerne fragmenty tego wy
stępu w serwisie YouTube.

W tym samym serwisie można rów
nież znaleźć fragmenty (niestety, nie te 
najlepsze z końca koncertu) występu 
Sławomira Jędraszka i Tomasza Zawa- 
dzińskiego, który uświetniał zakończe
nie Otwartych Mikrolotowych Mis
trzostw Polski („Niebo bez granic”) 
i dodatkowo zbiegł się z hucznym feto
waniem przez toruńczyków II miejsca 
w plebiscycie „Siedem cudów Polski” 
•— zdobyła je nadwiślańska panorama 
grodu Kopernika.

Dosyć już tego ciągłego powielania 
starych brzmień! — może ktoś zaopo
nować. W takim razie „ktosiowi” mam 
do zaoferowania coś, co wymyka się 
jednoznacznym klasyfikacjom, choć nie 
jest pozbawione elementów przywodzą
cych różne skojarzenia z dobrze znany
mi i łubianymi kawałkami muzyczny
mi. Tym czymś jest wydana w ubiegłym 
roku płyta Narcyza Gawdzika pt. „On 
The Revolutions Of The Mental Sphe
res”. Album oscyluje na granicy elek
troniki, rocka i ambientu. Płyta jest in
strumentalną podróżą poprzez nastroje 
i różnorodne kompozycje, daleka od ja
kiejkolwiek wtómości, co powoduje, że

muzyki powinien się zapoznać. Dla mi
łośników astronomii dodatkową atrakcją 
będą tytuły utworów: Alcyone Enter, 
Alcyone Exit, Aldemmins Speed, Algol 
Astro Night Club, Altairs Summer, Dre
ams About Alioth, System O f Albireo, 
Way To Alfard. Bowiem trzeba tu przy
pomnieć, że Narcyz Gawdzik był przed 
laty wielokrotnym uczestnikiem „Waka
cji w Planetarium” organizowanych we 
Fromborku, a jeden z utworów dedyku
je organizatorowi tej akcji, Andrzejowi 
S. Pilskiemu.

Jacek Drążkowski

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

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

Nr 44 116022020000000055305241

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

Karolina Wojtkowska 
Centrum Astronomii UMK 

ul. Gagarina 11, 87-100 Toruń

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

ON THE REVOLUTIONS OF THE MENTAL SPHERES

właściwie mamy do czynienia z nową 
formułą muzyczną. Ciekawe tematy me
lodyczne, duża rozpiętość dynamiki 
utworów, orkiestrowe smaczki oraz licz
ne partie gitarowe tworzą niezapo
mnianą aurę tego materiału. O Obrotach 
Sfer Myślowych to album, z którym każ
dy fan nowoczesnej i atmosferycznej
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relaks z Uranią Krzyżówka

i____

W'„Uranii-PA” nr 4/2007 zamieściliśmy krzyżów
ką, której rozwiązaniem jest hasło BIAŁY KA
RZEŁ. Nagrody za prawidłowe rozwiązania 

wylosowali: Adam Derdzikowski z Naruszewa i Krzysztof 
Wątrobicz z Radziejowa. Nagrody (książki) wyślemy pocztą.

Do rozwiązania nowej krzyżówki tradycyjnie wystarczy 
zapoznanie się z zawartością bieżącego zeszytu „Uranii-PA”. 
Rozwiązanie stanowią litery w zaznaczonej kolumnie.

1)
2)

3)

6)

7)
8) 

9)

11)

12)

16)
17)

Para satelitów obserwująca Słońce 
Autor dzieła „Fizyka a filozofia’’
Ojciec Leszka Kordylewskiego

4) Jego imię nosi obserwatorium astronomiczne w Toronto
5) Tworzy z Ziemią swoisty falowód 

Upamiętnia go m.in. 30-metrowy teleskop 
„Towarzysz podróży”
Niezakłócony sztucznymi falami E-M kawałek Polski 
Zbankrutował, chcąc wykorzystać ELF do przesyłania energii 
elektrycznej na odległość 

10) W styczniu 2008 widoczna w Wielorybie 
Jednostka częstotliwości 
Nowy prezes ZG PTA

13) Wielki pasjonat rachunków kometarnych
14) Najbliższa znana obecnie gwiazda neutronowa
15) Jako jeden z pierwszych zauważył istnienie gwiazd wypromie- 

niowujących większość energii w niebieskiej części widma 
Obserwowano je w ramach programu EU-HOU 
Należy do nich Balloon090100001

Wśród autorów prawidłowych odpowiedzi rozlosujemy 
dwie płyty CD z muzyką Vandersona Echoes O f Darkness 
(patrz felieton „Astronomia i muzyka” w poprzednim zeszy
cie „Uranii”) z autografem autora. Na rozwiązania czekamy 
do końca grudnia br. Osoby nie będące prenumeratorami „Ura
nii-PA”, aby wziąć udział w losowaniu nagród, muszą dołą

czyć do rozwiązania kupon umieszczony w lewym górnym 
rogu tej strony. Prenumeratorzy mogą przesyłać rozwiązania 
drogą elektroniczną.

APOLLO OVER n a  MOON: A VHW FKOM ORBIT (NASA SP Ml)

APOLLO OVER THE MOON

A View I1 ram Orbit
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Ciekawe strony internetowe.

Dziś proponuję podróż w stosunkowo nieodległą przeszłość, jednocześnie w bli
skie sąsiedztwo Ziemi, czyli na Księżyc, ale widziany „oczyma” misji Apollo 15, 
16 i 17 — http://www.hq.nasa.gov/ofFice/pao/History/SP-362/contents.htm. Ha
rold Masursky, George W. Colton oraz Farouk El-Baz opisują aparaturę i meto
dykę systematycznego fotografowania powierzchni Księżyca w ramach misji Apol
lo. Udało się w ten sposób sfotografować około 20% powierzchni Księżyca. Frzeba 
pamiętać, że projekt Apollo zakończył się w 1972 r. — nie było wtedy jeszcze 
całej elektroniki, do jakiej przywykliśmy — przede wszystkim fotografii cyfro
wej — nośnikiem informacji była błona fotograficzna. Możemy przyjrzeć się 
szeregowi tak otrzymanych zdjęć. Każda z udostępnionych fotografii posiada 
dokładny opis oraz jest umiejscowiona na tarczy Księżyca. Proponowany dziś 
adres jest jednym z licznej grupy adresów związanych z historią NASA. Można 
je znaleźć pod adresem http://history.nasa.gov/.
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W  ciągu sierpnia tego roku uczestniczyłem w stażu badawczym w Piwnicach pod Toru
niem wraz ze studentami, dla których były to praktyki. W  tym czasie miałem okazję do 
zrobienia wielu ciekawych zdjęć, m.in. halo słonecznego  —  zjawisko to trwało przez 
godzinę, około  7 rano (również z radioteleskopem w tle), tęczy i wyładowań atmosfe
rycznych. Pozdrawiam, Rafał Sarniak
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4 To zdjęcie Księżyca zostało zrobione 30 września br. o 22.09 UT, aparatem Canon 
EOS 350D, w ognisku głównym teleskopu Newtona 300/1800. Jego autorem jest 
Marcin Filipek
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