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Zaćmiony Księżyc znad Zalewu 
Rożnowskiego. Faza całkowita, 
moment obserwacji 3.02 UT, tele
skop Newtona 165/1200 + Canon 
EOS 350D, 800ASA, czas naświe
tlania 6 s. Fot. Marcin Filipek

Znany amator niezwykłych zdjęć 
nieba i zabytków starożytnej Gre
cji Anthony Ayiomamitis musiał 
uciec się do „łapówki”, aby wyko
nać załączone zdjęcia. W Sounion 
faza całkowitego zaćmienia zaczy
nała się, gdy Księżyc był 29° nad 
horyzontem, a kończyła 50 minut 
później, gdy Księżyc był tylko 15° 
nad horyzontem. Lokalne światła 
zostały wyłączone przed zaćmie
niem i tylko blask Księżyca rozpra
szał mroki nocy. Aby uzyskać zdję
cie świątyni i Księżyca w jednej 
ekspozycji, autor musiał wjechać 
samochodem na ściśle zabronio
ny teren, przekupując strażników, 
i światłami samochodu oświetlić 
świątynię

Jasny bolid z 22.08.2007 i słup świetlny z 4.01.2007 sfotografowane 
przez Andrzeja Karonia -  patrz listy czytelników na s. 50
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Szanowni i Drodzy Czytelnicy,
Oddajemy w Wasze ręce kolejny, ju ż  734, zeszyt Uranii-Postępów 

Astronomii. W czasie, gdy jest on przygotowywany, minie 85 rocznica 
utworzenia Polskiego Towarzystwa Astronomicznego. PTA zostało powołane 
do życia w dniu 19 lutego 1923 r. w Toruniu, na ogólnym zgromadzeniu 
astronomów polskich z  okazji 450 rocznicy urodzin Kopernika. Podjęto wtedy 
dwie decyzje: utworzenia towarzystwa zrzeszającego zawodowych 
astronomów i rozpoczęcia starań o Narodowy Instytut Astronomiczny, dobrze 
wyposażoną i dostępną dla wszystkich badaczy ogólnonarodową placówkę 
badawczą. Dziś Polskie Towarzystwo Astronomiczne to jedno z  najstarszych 
w Europie stowarzyszeń astronomów, a spadkobiercą idei Narodowego Instytutu Astronomicznego 
jest Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika PAN w Warszawie. W ramach rozpoznania 
możliwych lokalizacji dużych instrumentów Narodowego Instytutu powstała stacja obserwacyjna 
na Łysinie, pracująca do końca II wojny światowej. W tym miejscu, na górze przemianowanej 
na Lubomir, stoi dzisiaj piękne, nowe obserwatorium, o którym pisaliśmy w poprzednim numerze 
naszego pisma. Rocznicę utworzenia Polskiego Towarzyska Astronomicznego czcimy dwiema 
książkami: jedną, wydaną kilka miesięcy temupt. Astronomem być..., zawierającą wspomnienia
0 życiu i działalności astronomów różnych pokoleń po 1920 roku i drugą, która właśnie się 
ukazała, przypominającą Sylwetki Astronomów Polskich XX w. Ta ostatnia przypomina tych, 
którzy ju ż  odeszli, a którzy tworzyli fundamenty współczesnej astronomii polskiej. Obie książki 
mają ocalić od zapomnienia i ludzi, i ich dzieła. Bardzo polecam Państwu obie pozycje.

Bieżący numer jest bardzo bogaty w treści dotyczące najnowszych badań astronomicznych. 
Otwiera go artykuł o czarnej dziurze w centrum naszej Galaktyki, która i mruga do nas, i „ tańczy ” 
przed nami. Pisze o niej Monika Mościbrodzka z CAMK-u w Warszawie. Andrzej Marecki z CA 
UMK w Toruniu przedstawia problem, ju ż  realizowany z udziałem toruńskiego radioteleskopu, 
otrzymywania w czasie rzeczywistym obrazów radioźródeł instrumentem o rozmiarach całej 
Europy. Grzegorz Nowak natomiast zmusza nas do rejleksji nad interpretacją obserwacji, które 
prowadzą do odkrywania planet wokół innych gwiazd i wskazuje zjawiska, które imitują obecność 
planet pozasłonecznych. W związku ze wspomnianą na początku rocznicą i zakończeniem 
wydawania Opera Omnia Kopernika, niżej podpisany przypomina, ja k  Toruń „żyje” duchem 
Kopernika i Jego dzieła.

Ciekawa jest relacja z wyprawy polskich olimpijczyków astronomicznych do Tajlandii na 
konkurs pierwszej Międzynarodowej Olimpiady Astronomicznej — przywieźli stamtąd 2 złote
1 3 srebrne medale. Gratulujemy im serdecznie! Bardzo interesująca je st też opowieść o Szkolnym 
Obserwatorium CCD w Niepołomicach.

O zbliżających się zaćmieniach Słońca przypomina Adam Michalec, a o nowym narzędziu 
internetowym, za pomocą którego podglądać możemy i glob ziemski, i niebo, pisze Roman 
Schreiber.

Polecam Państwu felieton Darka Graczyka w Galerii Galaktyk, felieton muzyczny Jacka 
Drążkowskiego i kalendarz astronomiczny Tomasza Sciężora.

Życzę Państwu przyjemnej lektury i mii

Toruń, w lutym 2008 r.
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czytelnicy piszą...

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!

Okular do teleskopu 
z powłoką MC

Każdy amator wie, co to 
znaczy mieć teleskop z dobrze 
wykonanymi zwierciadłam i 
i marnej jakości okularami. 
Obserwacje takimi okularami 
tracą na wartości. Ja mam oku
lary mikroskopowe, z rosyjskich 
i czeskich lunetek oraz okulary 
Plossl 10 mm i 7,5 mm. Nieste
ty, te okulary nie zadowalały 
mnie. Można kupić dobre oku
lary, np. lantanowe, ale trzeba 
się liczyć z dużym wydatkiem. 
Przeglądając okulary w Inter
necie, okazało się, że wpa
dłem na genialny sposób zdo
bycia tanim kosztem świetne
go okularu, dającego obraz 
bardzo dokładny na całej po
wierzchni soczewki. Obecnie 
wykonuje się zdjęcia aparata
mi cyfrowymi, a stare zenity 
z czasów komuny leżą sobie 
na półce. Z obiektywu zenita 
można wykonać okular do te
leskopu, te obiektywy standar
dowe mają wyśmienite so
czewki z powłoką MC.

Jak wykonać z obiektywu 
okular? Soczewkę z przodu 
obiektywu nie wykręcamy, na
tom iast rozkręcamy część 
tylnąobiektywu, która jest mo
cowana do aparatu, po zdję
ciu opraw wykręcamy dwie 
soczewki: jedną płaskowy- 
pukłąi drugą wklęsłowypukłą. 
Obudowa obiektywu odkręco
na nie będzie nam już potrzeb
na. Soczewka wklęsłowypukłą 
jest nam niepotrzebna, nato
miast soczewka płaskowypu- 
kła jest ponownie zamontowa
na. Taki zestaw okularu daje 
nam wyśmienity obraz w ob
serwacjach Słońca lub noc
nych przy zbliżeniu 40x. Mo
żemy obraz zwiększyć, stosu
jąc telekonwerter 2 lub 3x. Do 
zamocowania okularu z wycią
giem teleskopu potrzebna nam 
jest złączka, którą można ku
pić w firmie Astrokrak. Jest to 
jedyny i mały wydatek. Złącz
ka ta ma dwukrotne wejście 
dla okularów o różnej średni
cy, które jest mocowane jedną 
śrubą. Pierwsze wejście jest 
odpowiednie do zamocowania 
okularu Plossl; po odkręceniu 
śruby usuwamy tulejkę i mamy 
wejście odpowiednie dla na
szego okularu o średn icy 
50,8 mm. Jest ona odpowied

nia do zamontowania nowego 
okularu, który ma średnicę 
50 mm. Plusem tego okularu 
jest to, że prowadzimy obser
wacje z odległości kilku centy
metrów oka od okularu. Oso
by, które noszą okulary, nie 
muszą ich zdejmować. Ja ten 
okular wykorzystuję w tele
obiektywie MC MTO 11 CA 
i w teleskopie firmy BRESSER 
114 mm x 500 mm.

Jerzy Zagrodnik 
Krosno

Witam!
Na wstępie pragnę wyrazić 

słowa sympatii, za piękne pu
blikacje moich zdjęć w ostatnim 
numerze „Uranii-PA”.

W ostatnim czasie podjąłem 
próbę sfotografowania pierw
szej odkrytej soczewki grawita
cyjnej, czyli podwójnego obra
zu kwazara Q 0957+561, so- 
czewkowanego przez galakty
kę eliptyczną.

Odległość obiektu szacowa
na jest na 9 mld lat świetlnych, 
jasność 17 mag., a odległość 
kątowa składników (iluzorycz
nych) to 6,1". Ku mojemu za
skoczeniu obiekt był widoczny 
na wszystkich sześciu ekspo
zycjach, jakie wykonałem. Na 
trzech z nich pozostał ewident
nie rozdzielony, jedną z tej trój
ki musiałem odrzucić ze wzglę
du na mały błąd prowadzenia. 
Tak więc zdjęcie powstało 
z dwóch ekspozycji, trochę 
szumi, ale soczewka jest. 
Param etry techniczne to: 
2008.02.12.00:12 -00:30CSE. 
Reflektor Newtona 250/1520 + 
Nikon D70s, w ognisku głów
nym teleskopu. Eksp. 2*300 s, 
IS01600.
Pozdrawiam serdecznie,

Mariusz Świętnicki

Szanowna Redakcjo!
Przesyłam swoje zdjęcia, 

które są swego rodzaju kroniką 
tego, co ciekawego działo się 
na niebie od stycznia 2007 do 
stycznia 2008. Dołączam też 
CD w wersji elektronicznej. 
Zdjęcie słupa świetlnego wyko
nałem Sony Cybershot S600 
a pozostałe Sony DSC-H9. 
Większość jest zrobiona w Ol
kuszu, gdzie mieszkam. Łączy 
je wspólne motto: „A cóż pięk
niejszego nad niebo, które

przecież ogarnia wszystko, co 
piękne" (M. Kopernik).

Andrzej Karoń 
Olkusz

Szanowna Redakcjo!
Ośmielony faktem wydruko

wania wjednym z poprzednich 
zeszytów „Uranii -  PA” kilku 
moich utworów, postanowiłem 
jeszcze raz spróbować swoich 
sił i przesłać Państwu wiersz, 
który napisałem niedawno; po
dobnie jak poprzednio opubli
kowane w Waszym piśmie, 
nawiązuje on w pewien sposób 
do tematyki astronomicznej 
i otoczki kulturowej, która wokół 
naszej ukochanej dziedziny 
nauki wytworzyła się w ciągu 
tysiącleci. Jeśli Państwo opu
blikujecie niniejszy utwór, będę 
bardzo wdzięczny. Życzę miłej 
lektury.

Z poważaniem
Adam Derdzikowski 

Wróblewo-Osiedle

Atlas

Na górze
Wysokiej, bardzo wysokiej 
Stoi Atlas

U jego stóp dywan z chmur 
Nad jego głową błękitne skle
pienie nieba

Od niepamiętnych czasów 
Trzyma je
Na swych przepotężnych 
ramionach

Zeus -  pomysłowy wynalazca 
Wielu mniej lub bardziej 
Wyrafinowanych metod tortur 
Ukarał go

Ciężkim brzemieniem 
firmamentu

Za nieposłuszeństwo 
Lub jak chcą inni 
Za wolność słowa i czynu

Kara była surowa 
Na szczęście Atlas 
Jest nie byle jakim atletą

Już jako dziecko 
Przenosił góry 
Zawracał biegi rzek 
Dla żartu nocą 
Przenosił statki kupców 
Na drugi brzeg morza

Początkowo bluźnił przeciwko 
bogom
Nienawidził nieba, 
które trzyma 
Nad głowami
Niczego nieświadomych ludzi

Nieraz myślał, aby rzucić 
gwiazdy
W przepaść pod nogami 
Zginąć odważnie 
Pogrzebać cały świat

Jednak nie potrafił

Nie — nie dlatego wcale, 
że żałował
Całej tej pstrokatej hałaśliwej 
masy
Na wpół anonimowych bóstw

Żal mu było ludzi 
Słabych, kruchych ludzi

Ma do nich Atlas szczególną 
słabość
Słabość, jak się zdaje, 
rodzimą

Dokończenie na s. 80
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52 Czarna dziura w Mlecznej Drodze
Monika Mościbrodzka
W centrum naszej Galaktyki coś błyska. Już 10 godz. obserwacji wystarczy, aby zoba
czyć coś bardzo ciekawego. Zaobserwowano najpierw 20-krotny wzrost jasności cen
trum w promieniowaniu rentgenowskim, następnie przesunięte w czasie pojaśnienia 
w zakresie fal milimetrowych i submilimetrowych. Co się dzieje?

58 e-VLBI, czyli radiowa interferometria wielko- 
bazowa w czasie rzeczywistym
Andrzej Marecki
A utor przedstawia problemy rozwoju technik zwiększających rozdzielczość otrzymywa
nych obrazów radiowych, od pierwszych instrumentów wykorzystujących syntezę aper- 
tury przez interferometrię na bardzo długich bazach VLBI, do najnowszych metod in
terferometrii wielkobazowej w czasie rzeczywistym, czyli e- VLB1

62 Zjawiska imitujące pozasłoneczne planety
Grzegorz Nowak
Poszukiwanie planet, a najbardziej planet podobnych do Ziemi, krążących wokół gwiazd, 
jast jednym z najbardziej wiodących tematów współczesnej astronomii. Takich planet 
nie możemy zobaczyć, o ich istnieniu wnioskujemy z różnego rodzaju pomiarów: astro- 
metrycznych, fotometrycznych czy spektroskopowych. Autor analizuje zalety i wady 
różnych metod poszukiwania planet pozaslonecznych i wskazuje na pułapki, jakie są 
w nich ukryte

68 Toruńskie Copernicana
Andrzej Woszczyk
Kopernik urodził się i wychował w Toruniu. Toruń od wieków jest dumny z tego faktu. 
Autor, jako Prezes Towarzystwa Naukowego w Toruniu uczestniczył w warszawskiej 
Sesji Naukowej PAN z okazji ukończenia lacińsko-polskiej edycji Dziel wszystkich Wiel
kiego Astronoma i przedstawił tam różne przejawy dumy i pamięci Torunia o swym 
najsłynniejszym obywatelu

W kolorze: Rho Ophiuchi (w. II-III); Międzynarodowa Olimpiada z Astronomii 
i Astrofizyki (w. IV); Galeria Uranii (o.II, III)

72 rozmaitości: Zalążki życia w planetarnym dysku  ( 72); Czy tu powstają  
planety podobne do Ziemi? (72); Tau Bootis zmieniła biegunowość magne
tyczną (73); Google Earth —  Sky (74); Czyżby odkryto system planetarny taki 
ja k  nasz? (75)

76 z kraju i ze świata: Mikołaja Kopernika OPERA OMNI A —  zwieńczenie 
dzieła (76); Zebranie Zarządu PTA w 85 rocznicą powstania Towarzystwa (77) 

78 astronomia w szkole: Pierwsza Międzynarodowa Olimpiada z Astrono
mii i Astrofizyki (78); Szkolne obserwatorium CCD (81)

84 galeria obiektów NGC: NGC 4388 
88 kalendarz astronomiczny 2007: Maj —  czerwiec
93 poradnik obserwatora: Spojrzenie w sierpniowe zaćmienie Słońca
94 recenzje: Rocky Kolb „Ślepi obserwatorzy nieba ”
95 astronomia i muzyka: Przedwiosenny remanent
96 relaks z Uranią: Krzyżówka 
96 ciekawe strony internetowe

NA OKŁADCE
Czy te dwie pozostałości po supernowych są ze sobą związane? By na to odpowiedzieć, ośmiome
trowy Teleskop Gemini, znajdujący się na górskim szczycie w Chile, skierowano na nietypowy, 
wielki, dwupłatowy obłok nazwany DEM L316. Powstały obraz, a także dane zebrane przez orbi
talne Obserwatorium Promieniowania X  Chandra pokazują, jak bardzo różne są te dwie pozosta
łości. W szczególności mniejsza powłoka wygląda na związaną z supernową typu la, gdy wybu
cha biały kaizeł, a większa na pozostałość supernowej typu 11, gdy wybucha normalna masywna 
gwiazda. Ponieważ te dwa typy gwiazd ewoluują w zupełnie różnych skalach czasowych, przy
puszczalnie nie powstał)' razem i nie są zapewne fizycznie związane. Wziąwszy też pod uwagę, że 
nie ma dowodów, by powłoki się zderzały, zakłada się obecnie, że są one przypadkowo nałożone. 
DEM L316 leży około 160 000 lat świetlnych stąd, w sąsiedniej galaktyce Wielkiego Obłoku Ma
gellana, rozciągając się na ponad 140 lat świetlnych, w południowym gwiazdozbiorze Złotej Ryb
ki (Dorado).

Fot. Gemini Observatory, GMOS-South, NSF
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Czarna
dziura
w
Mlecznej
Drodze
Tajemnicze błyski

W centrum naszej Galaktyki coś bły
ska. Opublikowane w grudniu 2007 r. 
obserwacje pokazują, że wystarczy 10 
godzin, aby zobaczyć coś bardzo cie
kawego. Obserwacje były prowadzo
ne jednocześnie przy pomocy trzech 
urządzeń, w trzech różnych zakresach 
w idm ow ych: teleskopem  Chandra 
prowadzono obserwacje w zakresie 
rentgenowskim, Caltech Sumbilimiter 
Observatory prowadziło obserwacje na 
falach 850 mikrometrów, a Very Large 
Array dostarczyło obserwacji radio
wych na falach 7 oraz 13 mm. Yusef- 
Zadeh i współpracownicy donoszą, co 
zobaczyli: silne pojaśnienie w zakresie 
rentgenowskim, o czynnik blisko 20, 
pojaśnienie w zakresie fal radiowych, 
przy czym emisje na fali 13 mm były 
zapóźnione w stosunku do emisji na 
7 mm średnio o 20 min. Po blisko 
dwóch godzinach pojawiło się słabe po

jaśnienie w zakresie fal submilimetro- 
wych. Co się dzieje?

Obserwacje centrum Mlecznej Dro
gi są prowadzone od dawna, a od ponad 
dziesięciu lat wiemy, że w centrum na
szej Galaktyki znajduje się masywna 
czarna dziura i właśnie z jej okolic do
chodzą te rozbłyski.

Czarne dziury rv teorii 
i n> przyrodzie

Istnienie czarnych dziur przew i
dziano w oparciu o rozważania teore
tyczne. Już w 1784 r. John Mitchell 
opublikował w „Philosophical Trans
actions o f the Royal Astronomical So
ciety o f London” pracę o możliwości 
istnienia czarnych gwiazd —  gwiazd 
tak zwartych, że prędkość ucieczki 
z ich powierzchni przekracza prędkość 
światła, a zatem światło z takiej gwiaz
dy nie może uciec, gwiazda jest niewi
doczna, a jej istnienie można wykryć
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tylko opierając się na rozważaniach teo
retycznych.

Mechanika Newtona nie jest co praw
da odpowiednia do opisu takich zjawisk, 
ale ogólna teoria względności potwier
dziła zasadniczo prosty pomysł Mitchel
la, dodając jednak istotne modyfikacje. 
Zgodnie z teorią Einsteina czarna dziu
ra to centralna osobliwość, ograniczona 
powierzchnią zwaną horyzontem. Jeśli 
coś raz wpadnie pod horyzont zdarzeń 
(pod powierzchnię czarnej dziury), to już 
nie może się spod niego wydostać. Je
żeli czarna dziura nie ratuje (nie ma mo
mentu pędu), jej promień horyzontu jest 
nazywany promieniem Schwarzschilda 
i określony wzorem RSchw = 2GM/c2, 
gdzie G to stała grawitacji, M to masa 
czarnej dziury, a c to prędkość światła. 
Wzór ten, trochę przez przypadek, zga
dza się dokładnie z przewidywaniem 
Mitchella! Ale ratujące czarne dziury są 
już mniejsze. W dodatku przestrzeń 
wokół czarnej dziury zgodnie z teorią 
względności jest zakrzywiona, dlatego 
też materia znajdująca się wokół niej za
chowuje się w sposób szczególny. Tak
że fotony wyemitowane przez materię 
spływającą (akreującą) do czarnej dziu
ry zachowują się inaczej niż w płaskiej 
przestrzeni. Ich trajektorie mogą ulec za
krzywieniu, jeśli znajdą się wystarcza
jąco blisko czarnej dziury. Np. pomimo 
że zostaną wyemitowane w kierunku do 
obserwatora, mogą zmienić kierunek 
lotu i nigdy ich nie zobaczymy.

Jeżeli do czarnej dziury wpadnie 
znaczna ilość materii, to masa czarnej 
dziury wzrasta. Czarne dziury mające 
zasoby gazu w swoim otoczeniu mogą 
przyciągać go grawitacyjnie i rosnąć. 
Proces ten zwany jest akrecją.

Czarne dziury nie świecą, wobec tego 
bardzo trudno jest znaleźć bezpośrednie 
obserwacyjne dowody na istnienie ta
kich obiektów. Gdzie zatem ich poszu
kiwać? Tam, gdzie jest jasno!

Akrecja, czyli opadanie materii na 
czarną dziurę, może być niezwykle wy
dajnym źródłem energii, jeżeli cząstki 
przed wpadnięciem pod horyzont zdo
łają zamienić znaczącą część swojej 
energii na promieniowanie. Tak właśnie 
odkryto czarne dziury: w 1964 r. zapro
ponowano, że opadanie materii na ma
sywne czarne dziury jest mechanizmem 
odpowiedzialnym za zjawisko kwaza- 
ra, wkrótce potem udowodniono, że 
znaczna część układów dwóch gwiazd 
emitujących promieniowanie rentge

Rys. 1. Wizja artystyczna akrecji w kwazarach. Na większych odległościach znajduje się 
zimny, pyłowy torus, wewnątrz którego jest gazowy — dużo gorętszy —  dysk akrecyjny. 
W tym przypadku widać także strugę wypływającej materii (tzw. dżet). W centrum znajduje 
się supermasywna czarna dziura, która połyka gaz z dysku, co powoduje wzrost jej masy. 
Źr.: NASA/CXC/M .Weiss

nowskie zawiera właśnie czarną dziurę 
jako jedną z gwiazd.

Czarne dziury w astronomii wystę
pują zatem zasadniczo w dwóch odręb
nych kategoriach. Pierwsza grupa to 
czarne dziury o małych masach, najwy
żej 10 mas Słońca. Występują głównie 
w rentgenowskich układach podwój
nych (są to tzw. galaktyczne czarne dziu
ry). Drugi rodzaj występuje w centrach 
galaktyk. Te z kolei wyróżniają się 
znacznie większą masą, od milionów do 
miliardów mas Słońca i są zwane super- 
masywnymi czarnymi dziurami. Galak
tyczne czarne dziury powstają z normal
nych, ale stosunkowo masywnych 
gwiazd w trakcie ich ewolucji: po wy
czerpaniu paliwa termojądrowego 
gwiazda kurczy się pod działaniem sa- 
mograwitacji i tworzy czarną dziurę. 
Tworzenie masywnych czarnych dziur 
jest nadal dyskutowane, nie ma pewno

ści, co było ich zarodkiem, ale zasadni
czym etapem ewolucji był wzrost ich 
masy w wyniku akrecji. Rozważa się też 
istnienie czarnych dziur o pośrednich 
masach, ale argumenty obserwacyjne za 
ich istnieniem nie sąjeszcze przekony
wające.

Supermasywne czarne dziury 
w aktywnych jądrach galaktyk 
i w pobliskich galaktykach

Obecnie przyjmuje się, że wszystkie 
galaktyki posiadają supermasywną 
czarną dziurę w swoich centralnych re
gionach. W aktywnych jądrach dziury 
takie, jak sama nazwa wskazuje, są ak
tywne, tzn. akreujądużo materii, pocho
dzącej prawdopodobnie z regionów cen
tralnych galaktyki macierzystej. Tempo 
akrecji może dochodzić nawet do kilku 
czy kilkunastu mas Słońca na rok 
(w kwazarach). Materia, spadając do
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Rys. 2. Rentgenowski obraz centrum galaktyki. Bok obrazka to 8,4 arc min ~ 20 pc. Centrum 
Galaktyki, zaznaczone jako duża elipsa Sagittarius A, podzielono schematycznie na część 
wschodnią Sgr A East — najprawdopodobniej pozostałość po supernowej oraz część za
chodnią Sgr A West, wewnątrz którego znajduje się bardzo jasne, zwarte radioźródło Sgr A*, 
zaobserwowane po raz pierwszy w 1974 r. w Obserwatorium Green Bank. Źr. NASA/CXC/ 
MIT/F.K.Baganoff et al.

dziury, traci swoją energię grawitacyjną 
na rzecz energii promieniowania, co po
woduje silne świecenie w wielu zakre
sach promieniowania (od fali radiowych, 
podczerwonych, poprzez ultrafioletowe 
i optyczne do promieni rentgenowskich). 
Najbardziej popularny, tzn. najlepiej 
odwzorowujący obserwacje jest model, 
w którym akreująca materia formuje 
dysk akrecyjny. Tworzy się on, gdy ma
teria opada do centrum grawitacji po 
orbitach spiralnych. Rys. 1 przedstawia 
wizję artystyczną przebiegu procesu 
akrecji w kwazarach. Obecne obserwa
cje, niestety, nie dostarczają obrazów
o dostatecznej rozdzielczości, aby bez
pośrednio obserwować dyski akrecyjne. 
Ale wiadomo, że tylko dyski akrecyjne 
produkują dostateczne ilości promienio
wania i tylko one mogą odtworzyć wid
ma energetyczne (strumień energii jako 
funkcja częstotliwości promieniowania) 
aktywnych jąder galaktyk.

Centra galaktyk, które znajdują się 
blisko nas, między innymi także centrum 
Drogi Mlecznej, nie świecą już tak in
tensywnie jak odległe kwazary. Nie bar
dzo wiadomo, czemu tak się dzieje. Jed
na z teorii tłumacząca takie zachowanie 
w ewolucji galaktyk mówi, że dysk akre- 
cyjny po jakimś czasie może rozpaść się 
na poszczególne gwiazdy. Akrecja ule
ga wtedy zastopowaniu. Według innej 
teorii materia w centrach mniej aktyw
nych galaktyk nie spływa do czarnej 
dziury w formie cienkiego dysku akre-

cyjnego, lecz w postaci grubego, gazo
wego torusa. Takiej niedyskowej akre
cji może towarzyszyć silny wypływ 
materii w postaci wiatru. Może on blo
kować napływ materii z zewnętrznych 

obszarów i w sumie 
tempo akrecji ulega 
znacznej redukcji, a co 
za tym idzie, także i ja
sność. Dokładne zba
danie procesów  za
chodzących w jądrze 
naszej Galaktyki może 
rzucić światło na ten 
problem. Ale zacznij
my od początku: od 
obserw acji oraz od 
tego, jak  naukowcy 
doszli do stwierdze
nia, że supermasywny 
ciemny obiekt rezydu
je  także i w centrum 
Drogi Mlecznej.

Wycieczka po 
centrum Drogi 
Mlecznej

Za centrum Drogi 
M lecznej uważa się

zwarte (2 j.a. — jednostki astronomicz
ne, 1 j.a. = l,5 x l0 13cm), silnie świecące 
radioźródło o nazwie Sgr A* położone 
na tle gwiazdozbioru Strzelca. Źródło to 
oddalone jest od Słońca o około 7,6 kpc 
(parsek, 1 pc = 3 x ł0 18 cm). Obiekt ten
i jego okolice obserwuje się w wielu za
kresach promieniowania. To, co widać 
ludzkim okiem, czyli promieniowanie 
optyczne, jest całkowicie zaabsorbowa
ne przez pył i gaz w dysku galaktycz
nym. Obecnie obserwacje tego obiektu 
są prowadzone w dziedzinie radiowej, 
podczerwieni, w zakresie rentgenow
skim oraz gamma.

Centrum Galaktyki, oprócz obser
wacji w różnych długościach fal, moż
na oglądać także w różnych skalach. 
Obrazek jest dość skomplikowany. Ry
sunek 2 przedstawia obraz (bok obraz
ka to 8,4 arc min, czyli około 20 pc) 
centrum Galaktyki wykonany przez 
rentgenowskiego satelitę Chandra oraz 
nałożony schematyczny rysunek przed
stawiający dwa główne składniki tam 
występujące. Wyróżniamy tzw. Sgr A* 
East (po lewej stronie), który charakte
ryzuje się nietermiczną emisją (jest to 
prawdopodobnie pozostałość po super-
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Rys. 3. Molekularny pierścień otaczający Sgr A West. Bok 
obrazka to około 6,4 pc. Spiralne ramiona, zaznaczone 
niebieskim konturem (gaz świecący w linii HU) znajdują 
się wewnątrz torusa. Źr. zdjęcia: http://ircamera.as.anzo- 
na.edu/NatSci102/NatSci102/lectures/galcenter.htm
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nowej, która wybuchła około 300 lat 
temu), oraz emitujące termiczne pro
mieniowanie Sgr A West (po prawej 
stronie), w którego centrum znajduje się 
zwarte radioźródło Sgr A*.

Patrząc w mniej więcej tej samej ska
li, ale w falach radiowych, obserwuje się 
molekularny pierścień, głównie złożo
ny z molekuł HCN (rys. 3, patrz pier
ścień), który częściowo przypomina to
rus występujący w aktywnych jądrach 
galaktyk. Torus ten otacza region Sgr A 
West wraz z Sgr A*.

Obserwacje tego samego obszaru 
w linii HII, tzn. na częstotliwości, 
w której promieniuje zjonizowany wo
dór, wskazują na to, że gaz uformował 
trzy spiralne ramiona (rys. 3, patrz kon
tury), o nazwach: ramię wschodnie, ra
mię północne oraz łuk zachodni. Ra
miona spiralne określa się mianem 
minispirali.

W mniejszych skalach w kwadracie 
o boku około 0,5 pc (rys. 4), czyli we
wnątrz molekularnego pierścienia, rezy
duje gromada gwiazd. Obserwacje spek
troskopowe wskazują że są to głównie 
gwiazdy typu Wolfa-Rayeta oraz gwiaz
dy olbrzymy typu O i B. Dokładniejsze 
obserwacje wykazały, że np. gwiazda 
o nazwie IRS 13 to tak naprawdę gro
mada złożona z co najmniej 7 gwiazd 
różnego typu. Obecnie podejrzewa się, 
że gromada ta może zawierać czarną 
dziurę o pośredniej masie rzędu 1000

mas Słońc. Byłaby to 
więc już druga czar
na dziura w centrum 
Galaktyki! Gdyby 
tak masywny obiekt 
w IRS 13 nie wystę
pował, gromada nie 
byłaby związana gra- 
witacyjne, a obser
wacje wskazują, że 
jest. Jeśli popatrzy się 
na centralny region 
w tej samej skali 
oczami teleskopu 
Chandra, widać, że 
grom ada gw iazd  
w centrum Galaktyki 
świeci także w zakre
sie X (rys. 5). Więk
szość tego promie
niowania pochodzi 
ze zderzających się 
wiatrów produkowa
nych przez gwiazdy.
W samym centrum, 
odpowiadającym po
zycji radioźródła, ob
serwuje się rozciągłą emisję rentge
nowską.

Zbliżmy się teraz jeszcze bardziej do 
radioźródła Sgr A*. W odległości około 
10 lat świetlnych od Sgr A* (co odpo
wiada odległości mniejszej niż 0,02 pc), 
w podczerwieni obserwuje się kolejną, 
tzw. wewnętrzną gromadę gwiazd. To

właśnie gwiazdy z tej gromady posłu
żyły do wyznaczenia masy Sgr A*, 
o czym za chwilę. Gromada jest złożo
na z bardzo młodych, masywnych 
gwiazdy typu O i B (rys 6). Jedna z nie- 
odgadnionych zagadek to pytanie: dla
czego tak młode gwiazdy znajdują się 
aż tak blisko centrum? Gwiazdy te mają 
po kilka milionów lat, co wskazuje na 
to, iż musiały narodzić się mniej więcej 
w miejscu, gdzie się je obecnie obser
wuje, nie miały czasu na to, aby prze
być długą drogę. Z drugiej jednak stro
ny supermasywny obiekt znajdujący się 
w centrum nie pozwala na formacje 
gwiazd tak blisko siebie z powodu dzia
łania silnych sił pływowych. Zagadka 
ta zwana jest paradoksem „młodości” 
w centralnej gromadzie gwiazd.

Na rysunku 6 przedstawiono złoże
nie zdjęć z teleskopu Keck obserwują
cego w podczerwieni wraz z zaznaczo
nymi orbitami gwiazd w centralnej 
gromadzie. Obrazek pokazuje, jak zmie
niały się pozycje gwiazd w przeciągu 
około 10 łat. W miejscu oznaczonym 
gwiazdką znajduje się zwarte radioźró
dło Sgr A*. Tak dokładny obraz, na któ
rym wyraźnie widać gwiazdy w promie
niu mniej więcej 10 lat świetlnych od 
centralnej czarnej dziury, można uzy
skać dzięki nowoczesnej technice obser
wacyjnej zwanej optyką adaptacyjną.
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Rys. 5. Gromada gwiazd w centrum galaktyki widziana w promieniach X. Większość 
promieniowania pochodzi ze zderzających się wiatrów gwiazdowych. Obiekt IRS 13 
prawdopodobnie zawiera czarną dziurę o pośredniej masie około 1000 mas Słońca. 
Źr. Baganoff i inni. 2003, ApJ
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Polega ona na tym, że dystorsje spowo
dowane przez poruszającą się atmosfe
rę ziemską są automatycznie kompen
sowane m.in. przez dynamiczną zmianę 
kształtu jednego z luster teleskopu pod
czas obserwacji.

Jak wyznacza się masę supermasyw- 
nej czarnej dziury? Gwiazdy w groma
dzie centralnej orbitują wokół Sgr A*. 
Z biegiem czasu można zrekonstru
ować ich orbity keplerowskie. Z para
metrów tych orbit jest możliwe wyzna
czenie masy centralnego obiektu, która 
najlep ie j pasu je  jed n o cześn ie  do 
wszystkich orbit. Do tej pory jedna 
z najbliższych gwiazd (SO-2 na rys. 6) 
prawie zakreśliła orbitę zamkniętą. Naj
now sze oszacow ania dają w artość 
masy centralnego obiektu 3,6 min mas 
Słońca. Położenie centrum masy wy
znaczone z orbit pobliskich gwiazd po
zostaje w zgodzie z pozycją zwartego 
radioźródła Sgr A*. Obserwacje Sgr A* 
to obecnie najsilniejszy dowód na ist
nienie supermasywnych czarnych dziur 
we Wszechświecie. Istnienie obiektu 
tak m asywnego i jednocześnie tak 
zwartego jest możliwe tylko w przypad
ku czarnej dziury.

Emisję radiową (a także podczer
w oną oraz rozciągłą rentgenowską) 
z Sgr A* zaczęto więc interpretować 
jako emisję z akrecji na czarną dziurę. 
Z analizy widma promieniowania wia
domo, że akrecja na czarną dziurę 
w tym wypadku nie przypomina akre
cji dyskowej. Co więcej, jak do tej pory 
nie zaobserwowano zaćmienia żadnej 
gw iazdy przez dysk akrecyjny, co 
prawdopodobnie nastąpiłoby, gdyby 
dysk tam był. Co zatem tam się dzieje? 
Problem wygląda zagadkowo.

Pierwsza niespodzianka czeka nas 
przy ocenie, jak dużo masy wpada do 
tej czarnej dziury. Jak już zostało wspo
mniane, masywne gwiazdy w central
nej gromadzie są źródłami bardzo sil
nych wiatrów. Tempo utraty wiatru przez 
jedną gwiazdę olbrzyma typu O lub B 
to około 10 7 masy Słońca/rok. Teore
tycznie wiatry te, pochodzące z dużej 
ilości gwiazd, powinny dostarczać czar
nej dziurze wystarczająco dużo materii 
do akrecji i mocniejszego świecenia. 
Jednak tak nie jest. Tempo akrecji osza
cowane ze świecenia obszaru centralne
go jest 1000 razy mniejsze niż spodzie
wane z wiatrów gwiazdowych.

Centralna czarna dziura mimo fazy 
słabej akrecji przejawia jednak oznaki 
aktywności. W zakresie rentgenowskim 
przynajmniej raz dziennie przez parę 
godzin poziom emisji rośnie kilka razy 
powyżej średniego. Może to być spo
wodowane zmienną w czasie akrecją 
oraz efektami ogólnej teorii względno
ści. Rozbłyski widać także w zakresie 
podczerwonym. W zakresie radiowym 
źródło świeci niemal na tym samym 
poziomie przez cały czas. Jak wspo
mniałam na wstępie, zmienność w róż
nych zakresach widmowych jest wza
jemnie powiązana. Co jednak powoduje 
tę szybką zmienność tempa akrecji?

Modele akrecji w Sgr A *
Jeśli akrecja na czarną dziurę w cen

trum Mlecznej Drogi nie wygląda jak 
akrecja w kwazarach przedstawiona na 
rys. 1, to trzeba rozważyć inne możli
wości.

Skoro ilość opadającej materii jest tak 
niewielka, plazma ta jest zapewne prze
zroczysta i emituje promieniowanie 
z całej objętości. Natomiast zupełnie nie 
wiemy, jaki jest moment pędu opadają
cej materii, bo numeryczny opis wiatrów 
gwiazdowych okazuje się jeszcze nie
zadowalający. Zatem rozważa się akre- 
cję bez momentu pędu, z dużym mo
mentem pędu oraz przypadek pośredni. 
Gdy materia nie ma momentu pędu, 
opada bezpośrednio do czarnej dziury, 
zderzenia cząstek są nie dość częste 
i wydaje się, że wtedy przewidywana 
jasność jest zbyt mała w stosunku do 
tego, co widzimy. Gdy moment pędu jest 
duży, tworzy się coś w rodzaju dysku 
akrecyjnego, ale przezroczystego i bar
dzo grubego, i taki model jest obecnie 
dość popularny, choć nie wyjaśnia przy
czyn zmienności.

Dlatego w swoich badaniach zjawi
ska zajmuję się właśnie przypadkiem 
pośrednim jako najbardziej obiecują
cym. Pracuję nad tym zagadnieniem 
jako doktorantka Centrum Astronomicz
nego w Warszawie, ale także w czasie 
dłuższych pobytów w USA na Uniwer
sytecie w Las Vegas, gdyż zagadnienie 
jest złożone i trudno byłoby je  rozwią
zać bez szerszej współpracy. Modelo
wania, które w ykonuję, w ym agają 
używania specjalnie do tego celu na
pisanych programów komputerowych.

Praca polega na określeniu, jak po
czątkowo wygląda gęstość i prędkość 
materii w pobliżu czarnej dziury i ile
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Rys. 6. Gromada gwiazd w bezpośrednim sąsiedztwie supermasywnej czarnej dziury zaob
serwowana przez teleskop Keck. Region ten monitoruje się od 15 lat (orbity oraz pozycje 
gwiazd zmieniające się w czasie zaznaczono różnymi odcieniami). Z  orbit gwiazd można 
obliczyć masę centralnego obiektu, którą interpretuje się jako masę centralnej czarnej dziury. 
Pozycja radioźródła zaobserwowanego dużo wcześniej, oznaczonego gwiazdką zgadza się 
z pozycją masy centralnej wyznaczonej z orbit gwiazd. Źr. Keck/UCLA Galactic Center Group
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Rys. 7. Rysunek przedstawia wyniki działania kodu nume
rycznego symulującego spływanie gazu do czarnej dziury 
(pokazany jest przekrój symulacji wzdtuż osi X). Czarna dziura 
jest usytuowana w punkcie (0,0). Osie X i Z pokazują odleg
łość od czarnej dziury w jednostkach jej promienia Schwarz- 
schilda. Strzałki pokazują kierunek prędkości gazu. Więk
szość z nich skierowana jest do czarnej dziury (to efekt dzia
łania silnej grawitacji). Gaz w tym przykładzie uformował gruby 
dysk wokół centralnego obiektu. Widać, że gęstość jest naj
większa dla z = 0. Źr. obliczenia własne autorki

materii jest później systematycznie do
starczane do obszaru objętego oblicze
niami, a następnie kod numeryczny ob
licza ewolucje tego gazu w silnym polu 
grawitacyjnym z uwzględnieniem róż
nych fizycznych procesów, takich jak 
działanie siły odśrodkowej, efekty ci
śnienia gazu lub promieniowania. Przy
kład działania takiego kodu ilustruje 
rys. 7, na którym przedstawiony jest 
przekrój symulacji wzdłuż osi X w pew
nej chwili czasu. Czarna dziura znajdu
je się w punkcie (0,0). Osie X i Z poka
zu ją  od leg łość  od czarnej dziury  
w jednostkach prom ienia Schwarz- 
schilda. Dla czarnej dziury w Sgr A* 
promień ten wynosi 1012 cm. W tym 
przypadku akreujący gaz po jakimś cza
sie uformował gruby dysk wokół czar
nej dziury (czerw onożółty region). 
Strzałki pokazują kierunki prędkości po
ruszającego się gazu, a kolory jego gę
stość (gęstość gazu rośnie od koloru 
czarnego do żółtego). Tego typu mode
lowanie pozwala częściowo odtworzyć 
zmienną emisję w Sgr A*. Dzieje się tak, 
ponieważ moment pędu jest zbyt duży, 
aby materia mogła swobodnie opaść do 
czarnej dziury, a zbyt mały, aby utwo
rzył się stabilny dysk akrecyjny. Zamiast 
tego materia kłębi się, a tempo akrecji 
ulega znacznym zmianom w czasie. Cie
kawe jest także, że część materii, zamiast 
wpływać do środka, wypływa wzdłuż 
osi symetrii określonej przez moment 
pędu materii. Znając rozkład gęstości 
i ruch materii, obliczam rozkład tempe
ratury w ośrodku, a następnie obliczam 
wysyłane w danym momencie promie
niowanie.

Zgadując wielokrotnie warunki po
czątkowe mam nadzieję odtworzyć ob
serwowane rozbłyski. Nie jest to jednak 
wcale proste. Kody numeryczne, ze 
względu na stopień skomplikowania, 
liczą ewolucje gazu dość długo. Np. 
przedstawiony na rys. 7 model wyma
gał obliczeń trwających około miesiąca 
(używając jednego procesora). Dlatego 
też uwzględnianie dodatkowych proce
sów fizycznych, które lepiej odtworzy
łyby obserwacje, jest trudne.

Sgr A * jako najlepsze 
laboratorium do badania 
czarnych dziur

Supermasywna czarna dziura w cen
trum naszej Galaktyki jest wyjątkowa, 
jako nam najbliższa. Co więcej, w jej 
przypadku możliwa do osiągnięcia prze

strzenna zdolność 
rozdzielcza obser- 
wacj i j est bezprece
densowa. Na przy
kład inna ciekawa 
s u p e r m a s y w n a  
czarna dziura o ma
sie 3x l0 ,)mas Słoń
ca w M87 znajdują
ca się w odległości 
17 Mpc, ma roz
miar kątowy na nie
bie około 3,5 mi- 
k r o s e k u n d y ,  
podczas gdy roz
miar kątowy Sgr A* 
je s t trzykro tn ie  
większy, około 100 
mikrosekund. Z ko
lei galaktyczne 
czarne dziury, po
mimo że niektóre z 
nich znajdują się 
znacznie bliżej nas, 
są mniej masywne, 
a więc i mniejsze 
g e o m e t r y c z n i e .
Słynna czarna dziu
ra w układzie po
dwójnym Cyg X-1 
o masie około 8,7 
mas Słońca leży w 
odległości 2,5 kpc 
od Ziemi i ma roz
miar kątowy zaled
wie około 6x10 " 
sekund łuku! „Na
sza” supermasywna czarna dziura jest 
więc doskonałym laboratorium na testo
wanie efektów ogólnej teorii względno
ści, jak i teorii akrecji w bardzo bliskich 
odległościach od horyzontu.

Dlatego planuje się obserwacje, któ
re pozwolą na jeszcze precyzyjniejsze 
przyjrzenie się Sgr A*. Obecnie obser
wacje o najlepszej rozdzielczości rzędu 
130 mikrosekund łuku wykonywane są 
za pomocą sieci interferometrów VLBI 
w zakresie radiowym. W najbliższej 
przyszłości planuje się obserwacje wy
sokiej rozdzielczości w zakresie pod
czerwonym za pomocą interferometrów 
VLTI (Chile). Pozwoli to na obrazowa
nie regionów centralnych z rozdzielczo
ścią rzędu milisekund łuku. Celem tych 
obserwacji będzie znalezienie podczer
wonego odpowiednika zwartego źródła 
radiowego Sgr A*. Być może obserwa
cje te pozwolą odkryć kolejne gwiazdy 
jeszcze bliżej centralnej supermasywnej

czarnej dziury. Wstępnie opracowywa
ne są też koncepcje obserwacji rentge
nowskich wysokiej rozdzielczości, jak 
MAXIM. Marzeniem astronomów jest 
jednak zobaczyć po raz pierwszy cień 
tej czarnej dziury na tle nieba. Wyma
gałoby to umiejętności prowadzenia ob
serwacji w zakresie fal milimetrowych 
lub rentgenowskich z rozdzielczością co 
najmniej 50 mikrosekund łuku, a raczej 
lepszą. Zobaczymy wtedy efekty ogól
nej teorii względności w bezpośrednim 
działaniu!

Monika Mościbrodzka jest dokto
rantką w Centrum Astronomicznym 
PAN w Warszawie. Pracuje w dzie
dzinie astrofizyki wysokich energii. 
Interesuje się czarnymi dziurami 
w centrach galaktyk
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Andrzej Marecki e - VLBI, 
czyli radiowa 
interferometria 
wielkobazowa 
w czasie 
rzeczywistym
Rozdzielczość obrazu wynikają

cego z przetworzenia informa
cji niesionej przez falę elektro

magnetyczną to zdolność do pomiaru 
odległości kątowych w obrębie promie
niującego obiektu, a tym samym możli
wość rozróżniania jego detali: im jest ona 
większa, tym mniejsze są rozmiary kąto
we elementów obiektu, jakie mogą zo
stać odwzorowane na jego obrazie. Nie
zależnie od metody owego przetwarzania 
rozdzielczość jest zawsze skończona, to 
fakt doskonale wszystkim znany, zwłasz
cza w dziedzinie astronomii. Jesteśmy bo
wiem, przynajmniej intuicyjnie, świado
mi tego, że gdy przy użyciu teleskopu 
zrobimy zdjęcie jakiegoś obiektu, po
wiedzmy tarczy Księżyca, to na nic się 
zda oglądanie naświetlonej kliszy pod 
mikroskopem w poszukiwaniu śladów 
pozostawionych na powierzchni Srebr
nego Globu przez astronautów. Co praw
da, materiały fotochemiczne poszły już 
dziś do lamusa wyparte przez matryce 
CCD, czyli „cyfrowe” aparaty fotogra
ficzne, ale nawet dysponując profesjonal
nymi matrycami CCD mającymi kilka
naście milionów pikseli i dysponując 
najlepszym oprogramowaniem do obrób
ki zdjęć, nie da się dowolnie powiększać 
zdjęcia tak, by móc dostrzec dowolnie 
małe szczegóły obrazu. Poniżej pewnej
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granicy rozmiarów kątowych detali 
obiektu na obrazie ich nie będzie, bo po 
prostu nie zostaną odwzorowane przez 
układ optyczny teleskopu.

Dlaczego tak się dzieje i czym uwa
runkowane są owe graniczne rozmiary 
kątowe detali obiektu, po przekroczeniu 
której obraz będzie ich pozbawiony? 
Otóż pomijając ewentualne niedoskona
łości optyki teleskopu, a także wpływ at
mosfery, skończona rozdzielczość jest 
skutkiem skończonej długości fali A 
i ograniczonego rozmiaru apertury tele
skopu D; rozdzielczość zależy po prostu 
od stosunku A/D, który to stosunek (po 
uwzględnieniu pewnej stałej) nazywa się 
kryterium Rayleigha. Bardzo dobrym 
przykładem instrumentu astronomiczne
go, gdzie z funkcjonowaniem tego kry
terium spotykamy się niejako „w czystej 
postaci”, jest kosmiczny teleskop Hub- 
ble’a (HST). Brak wpływu atmosfery 
i dobra jakość (skorygowanej w 1993 r.) 
optyki sprawia, że rozdzielczość HST jest 
ograniczona tylko przez nie właśnie. 
A zatem to długość fali światła (setki na
nometrów) oraz średnica HST (2,4 m) de
terminują jego rozdzielczość: 40 milise
kund kątowych.

Kryterium  Rayleigha działa bez 
względu na długość fali. Pozostaje ono 
zatem ważne także dla fal radiowych,
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Rys. 1. Idea syntezy apertury. Łącząc odległe teleskopy tak, by tworzyły interferome
try, a następnie przekształcając funkcję widzialności listków interferencyjnych na ob
raz, uzyskujemy rozdzielczość równoważną rozdzielczości teleskopu o średnicy rów
nej najdłuższej bazie (tu: 1000 km). (Źródło: http://www.jive.nl/dokuwiki/doku.php/ 
expres:outreach)

a więc, w odniesieniu do najczęściej 
używanych w astronomii fal centyme
trowych, fal elektromagnetycznych set
ki tysięcy razy dłuższych od fal świetl
nych. Gdy policzymy zatem, jaka będzie 
rozdzielczość typowego radioteleskopu, 
to okaże się, iż będzie ona na poziomie 
minut kątowych. Przykład: instrument
o 40-m średnicy zwierciadła dysponu
je zdolnością rozdzielczą tylu minut ką
towych, ile centymetrów długości ma 
odbierana fala. Nie bez konsternacji 
stwierdzamy, iż pojedyncze radiotelesko
py mają zdolność rozdzielczą wyraźnie 
gorszą od ... nieuzbrojonego oka ludzkie
go, to bowiem ma rozdzielczość poniżej 
jednej minuty.

Czy zatem radioastronomowie są ska
zani na widzenie nieba jakby przez ma
towe szkło? Na szczęście nie. Dobra, a w 
pewnych warunkach, o czym dalej, na
wet rewelacyjna zdolność rozdzielcza 
obserwacj i radiowych jest możliwa dzięki 
pracom prof. Martina Ryle’a z Cambrid
ge, który w roku 1946 skonstruował 
pierwszy wieloelementowy interferometr 
radiowy. Wcześniej Ryle wykazał bo
wiem teoretycznie, że kryterium Rayle- 
igha można niejako „obejść”, jeśli obser
wacji dokonuje się interferometrem, 
którego elementami są anteny radiowe. 
Dokonując transformacji Fouriera funk
cji widzialności prążków interferencyj
nych (w terminologii radioastronomów 
zwanych raczej „listkami interferencyj
nymi”), uzyskujemy informację o obra
zie, a rozdzielczość jest w tym przypad
ku uwarunkowana już nie rozmiarami 
samych anten, ale odległością pomiędzy 
nimi, czyli długością tzw. bazy interfero
metru. Tak więc uzyskiwanie obrazów 
poprzez interferometrię, zwane w radio
astronomii syntezą apertury, stało się pod
stawowym narzędziem przy tworzeniu 
radiowych map nieba, a Martin Ryle zo
stał uhonorowany (w 1974 r. wraz z An
thony Hewishem) Nagrodą Nobla.

W ciągu 30 lat od ukazania się pio
nierskich prac Ryle’a i jego kolegów (He- 
wish, Vonberg, Smith i Elsmore) skon
struowano kilka instrumentów opartych
o syntezę apertury, wśród których naj
większe i najważniejsze to 5-km teleskop 
Ryle’a w Cambridge, Westerbork Syn
thesis Radio Telescope w Holandii, 
MERLIN w Wielkiej Brytanii i bodajże 
najbardziej znany Very Large Array 
(VLA) w USA. Bazy tych interferome
trów mieszczą się w zakresie od 18 m (te
leskop Ryle’a) do 200 km (MERLIN), co

przekłada się odpowiednio na kątowe 
zdolności rozdzielcze od kilkunastu mi
nut do kilkunastu milisekund. Przy zało
żeniu, że obserwacje MERLIN-em pro
wadzimy na fali 6 cm —  wtedy jego 
rozdzielczość wyniesie 40 milisekund, 
możemy MERLIN-a uważać za radiowy 
analog HST. Wszystko się tu zgadza: sko
ro MERLIN ma tworzyć obrazy na fa
lach sto tysięcy razy dłuższych niż to czy
ni HST, musi mieć tyleż razy większe od 
niego rozmiary.

W tym momencie dość oczywiste sta
je  się pytanie: czy te 200 km to już jest 
górna granica naszych możliwości? 
Przecież stosowanie syntezy apertury 
nie powinno mieć żadnego górnego 
ograniczenia w dziedzinie długości baz! 
Rzeczywiście. Z teoretycznego punktu 
widzenia nie ma żadnych przeciwwska
zań, żeby elementy interferometrów 
były usytuowane w dowolnie wielkich 
odległościach. Taką „wielką” odległo
ścią mogłoby być np. 1000 km, co ozna
cza, że wirtualny teleskop ma synte
tyczną aperturę o średnicy równej 
1000 km (rys. 1). Pójdźmy jednak da
lej. A gdyby tak zaaranżować interfero
metry np. z udziałem radioteleskopów 
w całej Europie, od Wielkiej Brytanii po 
Polskę czy nawet Ukrainę, która swój 
radioteleskop ma na Krymie? W ten spo
sób można by stworzyć sieć dającą roz
dzielczość około 10 razy lepszą niż 
MERLIN. Podobnie Amerykanie mogli
by ustawić anteny na terenie całego kra
ju, a nawet wykorzystać Hawaje i Wy
spy Dziewicze (np. administrowaną 
przez USA wyspę Saint Croix), co da
łoby bazę ponad 8600 km, a tym samym 
rozdzielczość rzędu milisekundy.

Idea transkontynentalnych a może
i nawet globalnych interferometrów ra
diowych nie jest bynajmniej szalona. Co 
więcej, nie jest wcale nowa, jako że nur
towała umysły radioastronomów już 
w latach 60. XX w. Nadano jej nawet na
zwę: interferometria wielkobazowa (Very 
Long Baseline Interferometry— VLB I). 
Z realizacją VLBI był jednak, a do pew
nego stopnia aż do dzisiaj nadal jest, fun
damentalny problem: jak fizycznie połą
czyć tak odległe anteny, by powstały 
interferometry? Dopóki bowiem odległo
ści są małe, np. rzędu kilku czy kilkuna
stu kilometrów, łącza mogą mieć postać 
po prostu klasycznych kabli. W przypad
ku MERLIN-a rolę łączy spełniają radio- 
linie (stąd zresztą wzięła się nazwa tej in- 
stalacji: Multi-Element Radio Linked 
Interferometer Network), jednakże dla 
odległości rzędu tysięcy kilometrów tego 
typu rozwiązanie okazało się niemożli
we do zastosowania w praktyce.

Cóż zatem robić? Z dzisiejszej per
spektywy odpowiedź nasuwa się natych
miast: a gdyby tak radioteleskopy połą
czyć przez Internet? Taka odpowiedź jest 
oczywiście genialna w swej prostocie
i oczywistości, ale ma w sobie coś z dia
logu wnuczka i babci: „Babciu, a jakie 
ty oglądałaś dobranocki w telewizji, jak 
byłaś mała?” „Kochanie, jak ja  byłam 
mała, to ... jeszcze nie było telewizji.” 
Nie zapominajmy więc, że powszech
ność, lub zgoła powszedniość, Interne
tu to kwestia dopiero ostatnich lat, pod
czas gdy w latach 60., a nawet 70. 
XX w., kiedy to zaczęto eksperymento
wać z VLBI, nie istniało absolutnie nic, 
co przypominałoby obecny Internet. Co 
prawda faktem jest, że pierwszą trans-
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Rys. 2. Schemat rejestracji obserwacji VLBI na taśmach. (Źródło: Wikipedia)

misję między komputerami prze
prow adzono 29 października 
1969 r., którą to datę uważa się za 
formalną datę narodzin ARPA- 
NET-u, tj. prototypu Internetu, to 
jednak za znacznie bardziej realną 
datę powstania Internetu należy 
uważać 1 stycznia 1983 r., kiedy 
to wszystkie komputery ARPA- 
NET-u przestawiono na używanie 
protokołu TCP/IP, który do dziś 
pozostaje podstawowym kodem 
porozumiewania się komputerów 
przez sieć. Pierwsza sieć uniwer
sytecka w USA rozwijająca „za
wrotną” prędkość 56 kb/s, nb. 
będąca pierwszym cywilnym za
stosowaniem Internetu, zaistniała 
w roku 1985, a jego burzliwy rozwój 
w środowisku akademickim przypadł 
lata 90. Znaczącą datą jest tu zwłaszcza 
6 sierpnia 1991 r., kiedy to w CERN-ie 
ujrzał światło dzienne projekt World 
Wide Web (WWW). Dzisiejszym ma
turzystom nie wyobrażającym sobie 
życia bez e-maila, Gadu-gadu i surfowa
nia po wirtualnym świecie chyba trud
no uwierzyć, że wszechobecny dziś 
skrót „www” jest młodszy od nich sa
mych.

Zanim jednak odpowiemy sobie na 
pytanie, czy stworzenie wirtualnej sieci 
interferometrycznej o wysokiej rozdziel
czości pracującej na falach radiowych 
w czasie rzeczywistym przez Internet jest 
możliwe przy dzisiejszym stanie techni

ki, zobaczmy, jak sobie radzono w sytu
acji braku odpowiednich łączy, a więc 
przez okres z górą 30 lat. Otóż całkiem 
nieźle. Sprytna, a przy tym wcale sku
teczna, metoda polega na rejestracji prze
kształconego do postaci cyfrowej sygna
łu odebranego przez radioteleskop wraz 
z bardzo precyzyjną informacją o czasie 
(pochodzącą z zegarów atomowych) na 
nośnikach magnetycznych (rys. 2). Na
stępnie nośniki te transportuje się w jed
no miejsce i synchronicznie odtwarza 
(rys. 3). Tak więc w czasie obliczania 
funkcji widzialności listków interferen
cyjnych (tzw. korelacji), co jest esencją 
procesu syntezy apertury, strumień da
nych z obu „końców” interferometru 
miast płynąć w czasie rzeczywistym

z faktycznych anten, pobierany jest z no
śników magnetycznych, na których zo
stał uprzednio zapisany. Opierając się na 
tej filozofii VLBI jest realizowana od ok. 
40 łat aż do dzisiaj.

Metoda ta obarczona jest jednak pa
rom a niedogodnościam i, a są one 
związane właśnie z posługiwaniem się 
owymi, tak ogólnie tu nazywanymi, no
śnikami magnetycznymi zastępujący
mi realne łącza. Czym są te nośniki? 
Przez wiele lat były to po prostu taśmy 
magnetyczne różnych typów i standar
dów. W tym miejscu trzeba wspomnieć 
o kluczowym parametrze decydującym 
o sensowności całego przedsięwzięcia, 
a mianowicie o szerokości odbierane
go a następnie rejestrowanego pasma. 
Ujmując rzecz najkrócej: powinno ono 
być możliwie jak najszersze, aby za
pewnić możliwie najlepszą czułość in
strumentu. Praktyka pokazała, że aby 
móc obserwować również słabe obiek
ty radiowe, pożądane byłyby pasma 
rzędu 100 MHz, a to oznacza koniecz
ność rejestracji cyfrow ych danych 
w tempie setek milionów próbek na se
kundę! Zderzamy się tu zatem z nie lada 
problemem technicznym, a mianowi
cie jak na taśmie magnetycznej zapi
sywać strumień informacji w tak za
wrotnym tempie. Czy może to być 
poczciwa kaseta VHS, o której dziś już 
pomału zapominamy? Owszem, kaset 
VHS używano w VLBI aż do lat 80. 
XX w., ale tempo zapisu 4 Mb/s pozwa
lające na rejestrację pasma zaledwie 
2 MHz ograniczało możliwości obser
wacyjne VLBI do zaledwie paru tuzi
nów radioźródeł. Począwszy od lat 80. 
XX w. aż do roku 2005, w roli nośni
ków w ystępow ały specjalne taśmy

Tape C Tape B Tape A

Rys. 3. Schemat korelacji obserwacji VLBI zapisanych na taśmach. Fringe visibility to 
funkcja widzialności listków interferencyjnych. Jej odwrotna transformata fourierow
ska jest przyczynkiem obrazu. (Źródto: Wikipedia)
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o szerokości jednego cala, standardo
wo pozwalające na zapis w tempie do 
256 Mb/s. W tej technice przeprowa
dzono bardzo wiele obserwacji VLBI 
o ogromnej wartości naukowej.

Calowe taśmy przysparzały jednak 
rozlicznych kłopotów na czele z zawod
nością zapisu i kosztami transportu. Od 
2004 r. były one sukcesywnie zastępo
wane przez bardzo pojemne dyski, do
kładnie takie same, jakie obecnie insta
luje się w pecetach. Przyczyna tak 
późnego zastąpienia taśm dyskami była 
prozaiczna: dopiero od kilku lat pojem
ności tych ostatnich —  setki megabaj
tów —  i duże prędkości zapisu/odczy
tu przy jednocześnie dram atycznie 
spadających cenach uczyniły z nich 
rozsądną alternatywę dla nieporęcz
nych i zaw odnych taśm . O becnie 
w VLBI używa się pakietów złożonych 
z 8 dysków. Taki pakiet ma pojemność 
kilku terabajtów. Konieczność organi
zowania kosztownego ich transportu 
jednak pozostała.

Powtórzmy więc zadane tu wcze
śniej pytanie: a może by jednak spró
bować transferu danych z radiotelesko
pów przez Internet? Koszty przesyłki 
nośników i wszelkie problemy logi
styczne wówczas znikają. (Oczywiście, 
tu z kolei m ogą się pojawić koszty 
dzierżawienia stosownych łączy, ale to 
już zupełnie inna sprawa). Ale bodajże 
najistotniejszą zaletą VLBI w czasie 
rzeczywistym, czyli e-VLBI, byłoby ra
dykalne przyspieszenie procesu reduk
cji danych; w przypadku klasycznej 
VLBI trzeba było zazwyczaj całymi ty
godniami, jeśli nie wręcz miesiącami 
(!), czekać na rezultat korelacji, a więc 
efekt całej obserwacji. Do tego zawsze 
dochodziła niepewność, czy w każdym 
obserwatorium wszystkie ustawienia 
aparatury i oprogramowania były pra
widłowe. W sytuacji, gdy obserwacje 
robi się „w ciemno”, zdarzyć się może 
(i zdarzało się to nieraz), że jakaś banal
na pom yłka operatora popełniona 
w trakcie obserwacji wychodziła na jaw 
dopiero w trakcie korelacji, a zatem wte
dy, gdy nie było już najmniejszych szans, 
by ją  skorygować. W e-VLBI wszelkie 
błędy techniczne mogą być usuwane na 
bieżąco, a gdy wszystkie elementy ca
łego systemu pracują poprawnie, widać 
to natychmiast, a wyniki naukowe uzy
skuje się w czasie rzędu godzin.

Realizacja koncepcji e-VLBI nie jest 
jednak zagadnieniem trywialnym. Jak

bowiem podkreślono powyżej, aby czu
łość wirtualnego teleskopu była odpo
w ied n ia , pasm o re jes tro w an eg o , 
a w przypadku e-VLBI— transmitowa
nego sygnału musi być bardzo szerokie, 
tzn. rzędu setek megabitów na sekundę. 
Jeśli na dodatek chcielibyśmy, aby 
e-VLBI miała przewagę nad techniką 
klasyczną pokazanie której to przewa
gi ma znaczenie zarówno merytorycz
ne, jak i „polityczne” przy ubieganiu się 
o środki na finansowanie e-VLBI, to 
prędkość transmisji powinna przekra
czać 1 Gb/s. Bez żadnych przerw i „za
torów” na całym łączu o długości rzędu 
tysięcy kilometrów! Takie wymagania 
są bardzo poważnym wyzwaniem nawet 
przy obecnym poziomie zaawansowa
nia technologii sieciowych. Okazuje się 
bowiem, że standardowy Internet pra
cujący na zasadzie przełączania pakie
tów i protokole TCP/IP nie jest w stanie 
sprostać takim wymaganiom. Na łączu 
e-VLBI nie może być żadnego innego 
ruchu, a „po drodze” nie powinny być 
zainstalowane żadne routery. Najlepiej 
zatem gdy dysponujemy dedykowanym 
traktem światłowodowym, tzw. light- 
path. Po wielu staraniach natury orga
nizacyjnej i przygotowaniach technicz
nych taka wydzielona sieć funkcjonuje 
w Europie w odniesieniu do sześciu ra
dioteleskopów; wśród nich znajduje się 
32-m instrument Centrum Astronomii 
UMK. Anteny te są połączone światło
wodami z Joint Institute for VLBI in Eu
rope (JIVE) mieszczącym się w Dwin- 
geloo w H olandii, gdzie w czasie 
rzeczywistym dokonuje się korelacji 
strumieni danych. Tak powstała europej
ska sieć e-VLBI, czyli e-EVN (electro
nic European VLBI Network).

Po trwającej parę lat serii testów 
e-EVN staje się już narzędziem rutyno
wo służącym nauce. Wyższość e-VLBI 
nad (nadal regularnie praktykowaną) 
klasyczną VLBI realizowaną w oparciu 
o transport dysków jawi się szczególnie 
dobrze w przypadku obiektów szybko- 
zmiennych, jak np. gwiazdy supernowe, 
kiedy to możliwość szybkiego zaaran
żowania obserwacji i krótki czas ocze
kiwania na wynik są kluczowe. Sztan
darowym przykładem jest tu supernowa 
SN2007gr obserwowana przez e-EVN 
6/7 września 2007 r., a więc po upływie 
mniej niż miesiąca od wybuchu, który 
nastąpił w galaktyce NGC 1058 między 
10 a 15 sierpnia. (SN2007gr została od
kryta 15.08.2007, podczas gdy na obra

zach NGC 1058 z 10.08.2007 była jesz
cze nieobecna.) Wynik obserwacji przy 
użyciu e-EVN przedstawia rys. 4 (patrz 
s. III kolorowej wkładki).

Na rok 2008 przewidziane są kolej
ne etapy rozw oju e-VLBI. Przede 
wszystkim do e-EVN dołączone zostaną 
dwa wielkie radioteleskopy: 305-m 
w Arecibo (Puerto Rico) i 100-m w Ef- 
felsbergu (Niemcy), co wydatnie po
większy czułość całej sieci. Z drugiej 
zaś strony oczekiwany jest znaczący 
skok rozdzielczości za sprawą przyłą
czenia teleskopu w Szanghaju. Tym 
samym wkrótce zostaną wyeliminowa
ne dwie główne słabości e-EVN, które 
sprawiają że technologii dyskowej na
dal się używa, gdy zależy nam na uzy
skiwaniu radiowych obrazów o naj
wyższej rozdzielczości i najlepszym 
możliwym stosunku sygnału do szumu. 
Gdy zaś prędkość łączy zostanie pod
niesiona do 10 Gb/s, nad czym obec
nie pracujemy, e-EVN stanie się naj
lepszą realizacją techniki VLBI. Nie 
bez powodu zatem na 1 lutego 2008 r. 
ogłoszono już termin pierwszego na
boru w konkursie projektów obserwa
cyjnych e-EVN, gdyż taka jest normal
na droga staran ia się o dostęp do 
wszelkich unikalnych instrumentów 
obserwacyjnych współczesnej, profe
sjonalnej astronomii.

Na zakończenie wypada dodać, iż 
rozwój e-VLBI nie byłby możliwy bez 
znacznych nakładów  finansowych. 
Głównym źródłem finansowania jest tu 
projekt EXPReS (Express Production 
Real-time e- VLBI Service), będący czę
ścią Szóstego Programu Ramowego 
UE, realizowany w latach 2006— 2009, 
w ramach którego jest przewidziane 
wsparcie w łącznej kwocie 12,4 min 
euro, z czego 3,6 min euro to dotacja 
UE. W projekcie EXPReS uczestniczy 
19 instytutów z 14 krajów, w tej licz
bie Centrum Astronomii UMK. Wię
cej informacji o projekcie EXPReS, 
a w konsekwencji o e-VLBI, można 
znaleźć: na http://www.expres-eu.org/ 
papers.html.

Andrzej Marecki, dr hab. w Cen
trum Astronomii UMK. Interesuje 
się strukturą radioźródeł i ich kla
syfikacją. Od lat uczestniczy w ob
serwacjach VLBI różnych obiektów 
i rozwoju tej techniki badań
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Zjawiska
imitujące
pozasłoneczne
planety

Spośród wielu możliwych metod 
poszukiwania pozasłonecznych 
planet najczęściej są wykorzy

stywane obecnie metody pośrednie, 
tzn. takie, które nie pozwalają na bez
pośrednie zaobserwowanie planety, 
ale polegają na badaniu prędkości, po
łożenia bądź krzywej jasności gwiaz
dy, w których obecność planety może 
się objawiać. Do nich należy zarówno 
metoda astrometryczna mierząca po
łożenie gwiazdy na niebie, metoda 
pomiarów prędkości radialnych, dzię
ki której możemy mierzyć prędkość 
gwiazdy z dokładnością nawet poni
żej 1 m/s oraz metody fotometryczne 
(tzw. metoda tranzytów i mikroso- 
czewkowania), a także metoda chro- 
nometrażu pulsarów i białych karłów. 
W metodach pośrednich kryją się jed 
nak pułapki, gdyż zmiany współrzęd
nych astrom etrycznych, prędkości 
ra d ia ln y c h  bądź krzyw ej b lask u  
gwiazdy, które interpretujem y jako 
obecność planety, mogą być w niektó
rych przypadkach generowane przez 
samą gwiazdę lub jej towarzysza, któ
ry nie jest jednak planetą, a małoma- 
sywną, słabą gwiazdą albo brązowym 
karłem. Przedstawię głównie te zjawi
ska, które mogą generować niskoam- 
plitudowe okresowości w krzywych 
prędkości radialnych gwiazd, bardzo

podobne do tych w yw oływ anych  
obecnością planety.

Pośrednie metody poszukiwania 
pozasłonecznych planet

Najlepszą z metod pośrednich jest 
metoda astrometryczna (rys. 1), która 
pozwala na wyznaczenie wszystkich 
param etró w  o rb ita ln y ch  p lanety , 
łącznie z inklinacją, czyli kątem na
chylenia orbity planety do płaszczy
zny nieba, co daje możliwość wyzna
czenia rzeczyw istej m asy planety. 
Niestety precyzja pomiarów astrome
trycznych potrzebna na zaobserwowa
nie ruchów gwiazdy powodowanych 
obecnością planet, takich jak Jowisz, 
musi być rzędu co najmniej dziesią
tek mikrosekund łuku dla gwiazd bli
skich Słońcu (do 10 parseków) i jesz
cze w iększa  d la  gw iazd  bardziej 
odległych. Należy przy tym zauważyć, 
że metoda astrometryczna nie jest ide
alna. Symulacje obserwacji astrome
trycznych pokazały, że obecność plam 
na powierzchni gwiazdy może powo
dować periodyczne przesunięcia cen
trum jasności gwiazdy o wartości dzie
siątek mikrosekund łuku, które mogą 
być pomyłkowo zinterpretowane jako 
sygnał od planety. Z powierzchni Zie
mi maksymalna dokładność tradycyj
nych pom iarów  astrom etrycznych
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wynosi około 100 mikrosekund łuku 
oraz 10 mikrosekund przy zastosowa
niu technik interferom etrycznych 
w podczerwieni, co stało się impulsem 
do rozwoju orbitalnych misji astrome- 
trycznych, takich jak amerykański 
SIM czy europejska GAIA. Jednak 
planowany termin rozpoczęcia tych 
misji to odległy jeszcze rok 2015.

Pozostają więc inne metody, z któ
rych bardzo obiecująca jest tzw. me
toda tranzytów, pozwalająca na mie
rzenie spadków jasności gwiazdy 
powodowanych przejściem planety na 
tle tarczy gwiazdy (rys. 2). Pozwala 
ona na wyznaczenie okresu, odległo
ści i promienia planety, ale również 
inklinacji jej orbity, która musi być 
bliska 90°, żeby zakrycie gwiazdy 
przez planetę mogło nastąpić. Aby jed
nak uzyskać masę zaćmiewającego 
gwiazdę obiektu, musimy wykonać 
pomiary prędkości radialnych, a prak
tyka obserwacyjna pokazała, że małe 
spadki jasności, do złudzenia przypo
minające krzywe zmian blasku tran- 
zytujących gorących jowiszy, mogą 
być powodowane przez małomasyw- 
ne, słabe gwiazdy. Poza tym metoda 
ta z powierzchni Ziemi jest najbardziej 
czuła na planety olbrzymy, na krótkich 
okresach orbitalnych, czyli na tzw. 
gorące jowisze. Precyzja pomiarów 
fotometrycznych potrzebna na odkry
cie planet o promieniach Ziemi, a na
wet mniejszych, jest dostępna znowu 
spoza ziemskiej atmosfery. Obecnie 
już od roku działa francusko-europej- 
ska misja CoRoT, dzięki której odkryte 
zostały dwie p lanety  jow iszow e
o okresach zaledwie 1,5 dnia, nato
miast na początku 2009 r. obserwacje 
spoza ziemskiej atmosfery rozpocznie 
metrowy fotometr NASA —  Kepler.

Druga z metod fotometrycznych — 
metoda obserwacji zjawisk mikroso- 
czewkowania, z którą tak samo jak 
z poprzednią metodą wiąże się polski 
projekt Obserwatorium Astronomicz
nego Uniwersytetu Warszawskiego 
OGLE (U-PA 1/2007), pozwala na 
detekcję planet o masach Ziemi. Jed
nak obserwacje zjawisk mikrosoczew- 
kowania są niepowtarzalne, gdyż opie
rają się na przypadkowym przejściu 
gwiazdy nazywanej soczewką na tle 
gwiazdy obserwowanej (nazywanej 
gwiazdą soczewkowaną), co powodu
je rozszczepienie obrazu obserwowa
nej gwiazdy objawiające się charak

terystycznym wzrostem jej jasności, 
w którym obserwujemy anomalie, jeś
li przechodząca gwiazda (soczewka) 
posiada planetę (rys. 3). Z kolei meto
da chronometrażu, dzięki której zosta
ły odkryte pierwsze pozasłoneczne 
planety wokół pulsara PSRB1257+12 
(PA 2/1992), wymaga, aby obserwowa
na gwiazda była precyzyjnym zegarem 
pozwalającym na mierzenie bardzo nie
wielkich odchyłek w czasie przyjścia 
sygnału od niej, przez co tą metodą 
zostały odkryte do tej pory planety 
wokół tylko trzech gwiazd — wspo
mnianego wcześniej PSR B1257+12, 
PSR B 1620-26 oraz w ostatnim roku 
wokół pulsującej gwiazdy V391 Pe- 
gasi.

Metoda prędkości radialnych
Najbardziej efektywną metodą po

szukiwania pozasłonecznych planet 
okazuje się pierwsza z wymienionych 
na początku metod, czyli metoda po

miarów prędkości radialnych gwiazd, 
dzięki której odkryto ogromną więk
szość spośród 270 znanych do tej pory 
pozasłonecznych planet. Polega ona na 
mierzeniu przesunięć linii w widmie 
gwiazdy powodowanych efektem 
Dopplera, tym samym, który zmienia 
częstotliwość sygnału dźwiękowego 
poruszającego się źródła (na przykład 
podawanej zawsze przy okazji wyja
śniania efektu Dopplera, przejeżdża
jącej obok nas na sygnale karetki). 
Gwiazda posiadająca planetę porusza 
się wokół centrum masy układu, któ
ry tworzy z planetą, a ruch ten powo
duje zmianę częstotliwości przycho
dzących do nas fotonów, a więc 
i zmianę długości fali, czyli przesunię
cie wszystkich linii w widmie gwiaz
dy w stosunku do ich laboratoryjnych 
długości. Oczywiście przesunięcia li
nii powodowane ruchem gwiazdy pod 
wpływem obecności planety są niezwy
kle małe i aby je precyzyjnie zmierzyć, 
należy używać tysięcy linii i dyspono
wać bardzo stabilnym spektrografem 
albo używając zwykłego spektrografu, 
przepuszczać światło gwiazdy przez 
pojemnik zawierający opary moleku
ły I2, która daje bardzo dobre widmo 
porównania pozwalające na mierzenie 
prędkości radialnych z dokładnością 
3 m/s przy stosunku sygnału do szu
mu w widmie równym 200. Prędkość 
radialna Słońca powodowana obecno
ścią Jowisza wynosi 12,5 m/s, więc 
metodą komórki z molekułą I2 można 
rutynowo poszukiwać planet olbrzy
mów wokół gwiazd o masach Słońca
i mniejszych, szczególnie jeśli są to 
gorące jowisze. Znając przesunięcia 
linii w widmie gwiazdy (AA), może-

Rys. 2. Metoda tranzytów
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Rys. 3. Metoda mikrosoczewkowania grawitacyjnego

my obliczyć je j prędkość radialną 
(RV), korzystając ze wzoru opisujące
go efekt Dopplera: AA/A = RV/c, gdzie 
A to laboratoryjna długość fali, a c to 
prędkość światła.

Wadą metody prędkości radialnych 
jest to, że nie możemy wyznaczyć kąta 
nachylenia płaszczyzny orbity plane
ty do płaszczyzny nieba, co powodu
je , że otrzym ujem y jedyn ie  dolne 
ograniczenie na masę planety, czyli 
tzw. Msin(i), które dopiero po podzie
leniu przez wartość sinusa kąta inkli
nacji daje rzeczywistą masę planety. 
Oczywiście dzieląc M sin(i) równe, 
dajmy na to, 8 Mj (Mj to masa Jowi
sza) przez najbardziej prawdopodobną 
wartość sin(i) równą 0,866 dostajemy 
rzeczywistą masę równą 9,24 MJ; czyli 
nadal poniżej 13 M,, które stanowią 
górną granicę masy planet. Może się 
jednak zdarzyć, że inklinacja jest na 
tyle mała, że po podzieleniu przez 
sin(i) rzeczyw ista m asa „planety” 
znajdzie się pomiędzy 13 a 80 MJ5 czy
li w zakresie mas brązowych karłów 
lub nawet powyżej 80 MJ5 które sta
now ią dolną granicę mas gwiazdo
wych. Taki los spotkał kandydatkę na 
planetę wokół gwiazdy typu GO V HD 
33636 o Msin(i) równym 9,3 Mr  Po 
wykonaniu pomiarów astrometrycz- 
nych za pomocą HST w 2006 i 2007 r. 
okazało się, że inklinacja orbity towa
rzysza HD 33636 wynosi zaledwie 4 
stopnie, co przełożyło się na rzeczy
wistą masę równą ponad 130 Mj i po
kazało, że towarzysz HD 33636 jest 
małomasywną gwiazdą.

Zjawiska imitujące okresowości 
planetarne w krzywych 
prędkości radialnych

Historia HD 33636 pokazuje, że 
przynajmniej część z kandydatek na 
planety odkrytych metodą pomiarów 
prędkości radialnych gwiazd, zwłasz
cza tych o M sin(i) bliskich 13 MJ; 
może okazać się brązowymi karłami 
lub nawet małomasywnymi gwiazda
mi. Aby jednak się o tym przekonać, 
należy wyznaczyć inklinacje ich orbit,

#

a to będzie możliwe dopiero po wy
konan iu  p recyzy jnych  pom iarów  
astrom etrycznych za pom ocą misji 
kosmicznych, takich jak  GA1A lub 
SIM. Jednak nieznajomość kąta inkli
nacji nie jest jedyną wadą powyższej 
metody. Przesunięcia linii w widmie 
gwiazdy mogą bowiem zachodzić nie 
tylko na skutek ruchu gwiazdy wokół 
centrum masy układu planetarnego, 
ale również z powodu zniekształceń 
profili linii widmowych, które mogą 
być generowane nieradialnymi pulsa- 
cjami gwiazdy bądź niejednorodno
ściami jej fotosfery, takimi jak plamy 
czy protuberancje, zmieniające widmo 
gwiazdy wraz z jej obrotem. Ilustruje 
to rys. 4 przedstawiający wybraną li
nię z widma gwiazdy z widocznym 
w jej profilu zniekształceniem powo
dowanym obecnością plamy. Wraz 
z obrotem gwiazdy plama przesuwa 
się w prawą stronę, a odpowiadające 
jej zniekształcenie w profilu linii wid
mowej przemieszcza się wzdłuż, po
wodując stopniowe, niewielkie prze
sunięcia dna linii. P rzesunięcia te 
przekładają się na odpowiednie war
tości prędkości radialnych gwiazdy, 
których amplituda przy odpowiedniej 
konfiguracji może wynosić kilkadzie
siąt m/s, czyli tyle, ile zazwyczaj wy
noszą amplitudy prędkości radialnych 
gwiazd posiadających planety typu

oś rotacji gwiazdy
Rys. 4. Zniekształcenie profilu linii widmowej powodowane obecnością plamy na po
wierzchni gwiazdy przesuwa się wzdłuż profilu linii, zmieniając położenie jej minimum. 
Zmiany położenia minimum linii przekładają się na obserwowane prędkości radialne 
gwiazdy
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jowiszowego. Taki sam efekt będą 
dawały nieradialne pulsacje, podczas 
których pewne części powierzchni 
gwiazdy, zbliżając się do nas, będą 
dawały widmo z liniami przesunięty
mi w kierunku niebieskiego zakresu, 
natomiast inne części powierzchni, 
oddalając się od nas, dadzą widmo z li
niami przesuniętymi w kierunku za
kresu czerwonego. Sumaryczne wid
mo od całej powierzchni gwiazdy 
będzie więc zawierało linie widmowe 
ze zniekształceniami w profilach, któ
re z okresem pulsacji będą przesuwa
ły się wzdłuż profili linii widmowych 
i powodowały przesunięcia dna linii, 
przekładające się na prędkości radial
ne gwiazdy.

Pozostaje pytanie, w jaki sposób 
zbadać, czy mierzone prędkości radial
ne są efektem ruchu gwiazdy wokół 
centrum masy układu, który tworzy 
ona z planetą, czy też efektem niera- 
dialnych pulsacji bądź rotacji gwiaz
dy połączonej z obecnością plam na 
jej powierzchni? Możemy to osiągnąć, 
badając zniekształcenia profili linii 
w widmie gwiazdy, ponieważ w wy
padku nieradialnych pulsacji lub rota
cji połączonej z plamami na p o 
w ie rzch n i g w iazdy  to w łaśn ie  
zniekształcenia przesuw ające się 
wzdłuż profili linii widmowych będą 
powodowały ich przesunięcia. Nato
miast w przypadku gwiazdy posiada
jącej planetę linie widmowe nie mogą 
być zniekształcone i jedynym wyja
śnieniem ich przesunięcia będzie efekt 
Dopplera, spowodowany ruchem 
gwiazdy wokół środka masy układu, 
który tworzy ona z planetą.

Badanie asymetrii profili linii 
widmowych

Oczywiście zniekształcenia w pro
filach linii widmowych, które powo
dują przesunięcia dna linii o wartości 
przekładające się w prędkościach ra
dialnych na dziesiątki, ewentualnie 
setki m/s są tak niewielkie, że nie je 
steśmy w stanie ich bezpośrednio zi
dentyfikować. Jednak odchylenia pro
fili linii od kształtu symetrycznego 
możemy stosunkowo łatwo zmierzyć, 
stosując tzw. metodę centroidów. Cen
troid to po prostu środek odcinka 
łączącego lewy, czyli tzw. czerwony 
piksel w profilu linii absorpcyjnej 
z prawym, czyli niebieskim pikselem. 
Na górnym panelu rys. 5 pokazana jest

przykładowa linia 
absorpcyjna z pik
selami zaznaczony
mi w profilu symbo
lami kwadratów. Na 
osi pionowej są 
odłożone wartości 
znormalizowanego 
do jedynki strumie
nia, natomiast na osi 
poziomej, zamiast 
długości fali, jest 
odłożona wartość 
prędkości radialnej 
obliczonej ze wzoru 
Dopplera (AA/A =
RV/c), przy czym A 
to długość fali mini
mum lin ii, nato 
miast AA to różnica 
pomiędzy długością 
fali minimum linii 
a długością fali da
nego piksela w pro
filu. Ponieważ dłu
gości fal pikseli 
leżących na lewo 
od m inim um  są 
mniejsze od długo
ści fali minimum li
nii, prędkości radialne będą tam ujem
ne, natomiast na prawo od minimum, 
gdzie długości fal pikseli są większe 
od długości fali minimum, prędkości 
radialne będą dodatnie. W rzeczywi
stości piksele w czerwonej i niebie
skiej części profilu nie leżą na tym 
samym poziomie znormalizowanego 
strumienia, więc jeśli decydujemy się 
na piksele z lewej części profilu, mu
simy poprzez interpolację znaleźć po 
prawej stronie profilu piksele, które 
będą leżały na tym samym poziomie 
znormalizowanego strumienia. Na 
rys. 5 piksele te są zaznaczone w pra
wej części profilu jasnymi kwadrata
mi. Znając wartości prędkości radial
nych pikseli w lewej i prawej części 
profilu linii widmowej, możemy zna
leźć pozycje środków łączących je od
cinków, czyli centroidów, których 
zbiór biegnący od dna linii do jej 
skrzydeł nazywamy linią centroidów.

Charakterystyczny kształt linii cen
troidów, przypominający literę C (dol
ny panel rys. 5) wynika z istnienia 
w fotosferze gwiazdy granulacji. Jeśli 
jednak w profilu linii pojawi się znie
kształcenie generowane na przykład 
plamą na powierzchni gwiazdy i prze

suwające się wzdłuż profilu wraz 
z okresem rotacji, to linia centroidów 
będzie ulegała wyraźnym zniekształ
ceniom, odchylając się w prawą i lewą 
stronę. Zniekształcenia te możemy 
bardzo dobrze opisać ilościowo, wpro
wadzając wielkość nazywaną rozpię
tością prędkości centroidów (ang. bi
sector velocity span, czyli w skrócie 
BVS), która jest różnicą pomiędzy 
wartością prędkości punktu z górnej 
części linii centroidów, oznaczonego 
v(3) a wartością prędkości punktu 
zdolnej części (v(l)). BVS mierzy 
więc nachylenie linii centroidów, któ
re się stopniowo zmienia, jeśli w pro
filu linii przesuwać się będzie znie
kształcenie generowane obecnością 
plamy. Ponieważ jednak zniekształce
nia profilu linii widmowej, a co za tym 
idzie jej linii centroidów mogą być 
bardzo skomplikowane w przypadku 
nieradialnych pulsacji, musimy wpro
wadzić jeszcze jedną wielkość, dzięki 
której będziemy mogli je wychwycić. 
Jest to tzw. krzywizna centroidów, 
oznaczana w skrócie BC, od ang. bi
sector curvature, zdefiniowana w na
stępujący sposób: BC = (v(3) -  v(2)) 
-  (v(2) -  v(l)). Mierząc dwie wyżej
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w prow adzone w ielkości, jesteśm y 
w stanie badać zniekształcenia linii 
widmowych w czasie i określić, co jest 
źródłem  przesunięć m inim ów linii 
(efekt Dopplera czy też zniekształce
nie przesuwające się wzdłuż profilu 
linii), a tym samym stwierdzić, czy ob
serwowana gwiazda krąży wokół ba- 
rycentrum  masy pod wpływem od
działywań grawitacyjnych planety czy 
też pulsuje nieradialnie lub rotuje, po
siadając na swojej powierzchni plamę. 
Jak się okazało, metoda centroidów 
była potrzebna ju ż  przy odkryciu 
pierw szej pozasłonecznej p lanety  
wokół gwiazdy typu Słońca —  51 Pe- 
gasi.

Historia odkrycia i badań 
51 Pegasi b

Wiele grup obserwatorów na całym 
świecie starało się odkryć pierwszą 
planetę wokół gwiazdy podobnej do 
Słońca, jednak żadna z nich z pewno
ścią nie spodziewała się odkrycia pla
nety o masie Jowisza w odległości 
zaledwie 0,05 jednostki astronomicz
nej, czyli w odległości ponad 100 razy 
bliższej niż odległość Jowisza od Słoń
ca i prawie 7,5 razy bliższej niż odle
głość od Słońca pierw szej planety 
naszego układu —  Merkurego. Teore
tycy nie przewidzieli istnienia takich 
planet jak  gorące jowisze i po odkry
ciu 51 Peg b mieli spore kłopoty z wy
jaśnieniem, w jaki sposób planeta jo 
w iszowa może przem ieścić się tak 
blisko swego słońca (to, że nie mogła 
ona powstać w tak bliskiej odległości 
od gwiazdy można było wykluczyć

w oparciu o modele formowania ga
zowych olbrzymów). W tej sytuacji 
pojawiły się alternatywne modele pró
bujące wyjaśnić krzywą prędkości ra
dialnych 51 Pegasi (rys. 6) w inny spo
sób niż poprzez obecność planety. 
Najlepiej jednak będzie opowiedzieć
0 wszystkim od początku.

Szwajcarscy astronomowie z Ob
serwatorium w Genewie, Michel May
or i Didier Queloz donieśli o odkryciu 
planety wokół 51 Pegasi 6 paździer
nika 1995 r. podczas konferencji Cool 
Stars, Stellar Systems, and the Sun, od
bywającej się we Florencji. Wyzna
czony przez nich z krzywej prędkości 
radialnych okres wyniósł 4,23 dnia, 
a półamplituda zmian w krzywej 59 
±3 m/s, co przekłada się na dolną gra
nicę masy planety równą 0,47 Mr  Po 
doniesieniach Mayora i Queloza po
miary prędkości radialnych 51 Pegasi 
w ykonali w połow ie października 
amerykańscy astronomowie Geoffrey 
Marcy i Paul Butler wraz ze swymi 
współpracownikami. Po dwóch mie
siącach obserwacji uzyskali 100 po
miarów prędkości radialnych, wyzna
czając okres planety na 4,21 dnia
1 półamplitudę na 51,0 ±1,5 m/s, co 
dało dolne ograniczenie na masę pla
nety 0,41 Mj. Swoje pomiary Michel 
Mayor i Didier Queloz opublikowali 
pod koniec listopada w czasopiśmie 
Nature, natom iast G eoffrey Marcy 
i Paul Butler dwa tygodnie później, 
w grudniu w Biuletynie Amerykańskie
go Towarzystwa Astronomicznego. Na 
początku 1996 r. zaczęły pojawiać się 
prace teoretyków, próbujących wyja

śnić powstawanie 
planet takich jak  
51 Peg b tzw. me
chanizmem migra
cji planet o lb rzy 
m ów  w d y sk u  
protoplanetamym, 
we wczesnej fazie 
fo rm o w a n ia  s ię  
układów planetar
nych. Jednak już 
rok później poja
wiły się prace su
gerujące, że krzy
w a p rę d k o ś c i 
radialnych 51 Pe
gasi może być ge
n erow ana  n i e - 
r a d i a l n y m i  
pulsacjami.

Pierwszą pracą podającą jako alter
natywne wyjaśnienie krzywej prędko
ści radialnych 51 Pegasi nieradialne 
pulsacje tej gwiazdy był opublikowa
ny w lutym 1997 r. krótki, w formie 
listu do czasopism a Nature artykuł 
kanady jsk iego  astronom a D avida 
Graya, który od dawna używał meto
dy centroidów  do badania fotosfer 
gw iazdow ych. D ysponow ał on 39 
widmami 51 Pegasi zebranymi przez 
siebie w latach 1989— 1996 w ramach 
projektu badania aktywności magne
tycznej gwiazd. Widma 51 Pegasi zo
stały uzyskane przez Graya za pomocą 
1,2-m teleskopu Uniwersytetu w Za
chodnim  O ntario , w yposażonego  
w spektrograf coude o rozdzielczości 
R=A/AA= 100 000, co pozwalało na bar
dzo dokładne badanie zmienności pro
fili linii widmowych, a właściwie pro
filu jednej ty lko linii neutralnego 
żelaza na długości fali 6252,57 A. Dla 
tej linii Gray wyznaczył rozpiętość 
prędkości centroidów (BVS) w kolej
nych chwilach czasu, po czym sfazo- 
w ał je  z ok resem  w yznaczonym  
z krzywej prędkości radialnych przez 
Mayora i Queloza, równym dokładnie 
4,2293 dnia. Sfazowana krzywa BVS 
nie zdawała się zawierać w sobie na 
pierwszy rzut oka żadnej okresowo
ści, jednak po uśrednieniu kolejnych 
punktów pom iarowych co 0,1 fazy 
zaczęły się one układać wzdłuż sinu
soidy o półamplitudzie 45 m/s, a więc 
dość bliskiej półamplitudzie w krzy
wej prędkości radialnych. Ten rezul
tat oraz fakt, że Mayor i Queloz wy
konywali obserwacje spektrografem
0 ro zd z ie lczo śc i ponad  dw a razy 
mniejszej (rozdzielczość używanego 
przez nich spektrografu ELODIE wy
nosiła 42 000), skłoniły Davida Graya 
do w ysunięcia wniosku, że krzywa 
prędkości radialnych 51 Pegasi jest ge
nerowana nieradialnymi pulsacjami, 
a nie ruchem gwiazdy pod wpływem 
obecności planety. Dokładniejszą ana
lizę wykonanych przez siebie obser
wacji Gray przeprowadził wspólnie 
z astro n o m em  z O b serw a to riu m  
McDonald w Teksasie, Artim Hatze- 
sem. Praca ukazała się w listopadzie 
tego samego roku. Autorzy przepro
wadzili powtórną analizę obserwacji 
wykonanych teleskopem w Ontario
1 w funkcji fazy okresu wynikającego 
z krzywej prędkości radialnych 51 Pe
gasi przedstawili tym razem krzywi-
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Rys. 6. Sfazowana krzywa prędkości radialnych 51 Pegasi
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Rys. 7. Krzywa BC linii neutralnego żelaza Fe I 6252,57 A otrzymana przez Graya 
i Hatzesa z obserwacji 51 Pegasi teleskopem w Ontario, stażowana z okresem wyni
kającym z pomiarów prędkości radialnych uzyskanych przez Mayora i Queloza, przed 
uśrednieniem punktów pomiarowych co 0,1 fazy (górny panel) i po ich uśrednieniu 
w fazie (dolny panel)

znę centroidów (BC). Znów na pierw
szy rzut oka w sfazowanej krzywej BC 
nie było widać żadnej okresowości, 
jednak po uśrednieniu pomiarów co 
0,1 fazy zaczęły  się  one układać 
wzdłuż sinusoidy (rys. 7).

Jednak już trzy miesiące później 
ukazała się kolejna praca poświęcona 
51 Pegasi, w której zostały przedsta
wione pomiary prędkości radialnych 
oraz analiza zmienności profili linii 
widmowych uzyskanych 1,5-m tele
skopem na Mount Hopkins w Arizo
n ie, w yposażonym  w sp ek tro g ra f
0 rozdzielczości R =  50 000. Ponieważ 
rozdzielczość widm była zbyt mała, 
żeby w ykonać precyzyjne pom iary 
zniekształceń profili linii widmowych 
metodą centroidów, autorzy posłużyli 
się inną, bardziej zaawansowaną tech
niką tzw. dekom pozycji funkcjam i 
H erm ite ’a. W w yniku tej analizy  
otrzymali oni górną granicę na zmien
ność profili linii w widmie 51 Pegasi, 
która okazała się niezgodna z wynika
mi Graya i Hatzesa. Był to sygnał 
wskazujący, że hipoteza planetarna 
może się jednak okazać prawdziwa, 
a hipoteza nieradialnych pulsacji błęd
na. Okazało się, że ten sygnał nie był 
fałszywym alarmem. Na samym po
czątku stycznia 1998 r. w tym samym 
numerze Nature ukazały się dwie pra
ce: pierwsza autorstwa Davida Graya 
przedstawiająca wyniki jego nowych 
obserw acji te leskopem  w O ntario
1 druga autorstwa Artiego Hatzesa ze 
współpracownikami, przedstawiaj ąca 
wyniki obserwacji 2,7-m teleskopem 
H arlana Sm itha w O bserw atorium  
McDonald wyposażonym w spektro
graf o rozdzielczości 220 000. Wyni
ki obydwu prac były jednoznaczne —  
profile linii w widmie 51 Pegasi nie 
ulegały okresowym zmianom, krzywe 
BVS i BC były stałe w czasie z cha
o tycznym  rozrzutem  na poziom ie 
100 m/s dla pojedynczych linii i na po
ziomie 20 m/s po uśrednieniu pomia
rów dla wszystkich analizowanych li
nii. Nieradialne pulsacje jako źródło 
prędkości radialnych 51 Pegasi mogły 
zostać wykluczone. Najlepszym wy
tłumaczeniem okresowej zmienności 
w prędkościach radialnych pozostała 
planeta typu Jowisza. Oczywiście pla
neta wokół 51 Pegasi została dodat
kow o po tw ierdzona poprzez brak 
zmienności w krzywej jasności na po
ziomie większym niż 0,02 mag. 51

Pegasi b utrzymała pozycję pierwszej 
pozasłonecznej planety wokół gwiaz
dy podobnej do Słońca.

Jednak w następnych latach zosta
ły odkryte gwiazdy, dla których dowie
dziono poprzez pomiary zmienności 
profili linii widmowych metodą cen
troidów oraz poprzez pomiary fotome- 
tryczne, że ich krzywe prędkości ra
dialnych są  generow ane na skutek 
obecności plamy na powierzchni ra
tującej gwiazdy. Należy do nich mię
dzy innymi odkryta w 2001 r. przez 
Szwajcarów w Obserwatorium Haute- 
Provence przy pomocy tego samego 
teleskopu i spektrografu co 51 Pegasi 
b, gwiazda HD 166435. W jej krzy
wej prędkości radialnych występuje 
okresowość, do której dość dobrze 
można dopasować 3,8-dniową orbitę 
o ekscentryczności 0,2 i półamplitu- 
dzie 83 m/s, co odpowiada planecie 
o dolnej granicy masy Msin(i) równej 
0,6 Mj. Nie jest to jednak kolejny go
rący jowisz, ale plama na powierzch
ni szybko ratującej młodej gwiazdy 
nachylonej do naszej linii widzenia 
pod dość ostrym kątem 30 stopni, co 
powoduje, że znajdująca się blisko 
bieguna gwiazdy plama nie znika ni
gdy z naszego pola widzenia, znie
kształcając z okresem rotacji gwiazdy 
profile jej linii widmowych, co skut
kuje przesunięciami tych minimów,

przekładającymi się na obserwowane 
prędkości radialne.

Jak widać, poszukiwanie pozasło- 
necznych planet nie je s t zadaniem  
łatwym i wymaga dużej ostrożności 
w interpretacji danych obserw acyj
nych. Historia ich poszukiwań poka
zuje, że łatwo możemy pomylić pla
netę z plamą bądź pulsującą gwiazdą, 
chociaż czasami, jak w przypadku 51 
P eg asi, p o m yłka  m oże n as tąp ić  
w drugą stronę. Niemniej jednak mu
simy pamiętać o tym, że większość 
z odkrytych pozasłonecznych planet to 
dopiero kandydatki na planety, których 
potwierdzenie będziemy musieli osią
gnąć za pomocą precyzyjnych pomia
rów astrom etrycznych, a n a jlep ie j 
poprzez bezpośrednią  detekcję or
bitalnymi teleskopami wyposażonymi 
w koronografy bądź wykorzystujący
mi tzw. technikę interferometrii z ze
row aniem  do w ygaszenia  św iatła  
gwiazdy i uzyskania obrazów krążą
cych wokół nich planet.

Grzegorz Nowak jest doktorantem 
w Centrum Astronomii Uniwersy
tetu Mikołaja Kopernika w Toru
niu. Przedmiotem Jego badań są 
planety pozasloneczne i zjawiska, 
które mogą je  imitować
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Toruńskie 
Copernicana

Toruń to miasto Kopernika. Tu 
urodził się Wielki Astronom i od 
wieków w Toruniu doceniana 

jest Jego wielkość i rola w historii ludz
kości. Jego imię przyjęło istniejące od 
przeszło 400 lat Gimnazjum Toruńskie, 
jego imię nosi szpital miejski, fabryka 
słynnych pierników toruńskich, Książ
nica Miejska, Uniwersytet i wiele innych 
instytucji.

Pierwszy pomnik Kopernika ufundo
wał dla Torunia już w 1766 r. hrabia Jó
zef Jabłonowski. Popiersie Astronoma 
wykonał rzeźbiarz krakowski Wojciech 
Rogowski. Rajcy Miejscy uznali jednak, 
że pomnik ten nie jest dość okazały i za
m iast przed ratuszem, postawili go 
w miejscowym kościele parafialnym, 
w kaplicy chrzcielnej, gdzie Kopernik 
był ochrzczony, tuż pod epitafium Astro
noma, które zostało tam ulokowane już 
w końcu XVI w. Sami zaś zamówili po
mnik bardziej godny Kopernika u Ber- 
tela Thorvaldsena. Zmieniona sytuacja 
polityczna nie pozwoliła wtedy na od
słonięcie tego pom nika w Toruniu 
i stanął on w roku 1830 w Warszawie, 
przed Pałacem Staszica. Wielki Astro
nom siedzi wygodnie, jak  gościowi 
przystało , i uw ażnie obserw uje to 
wszystko, co dzieje się w samym sercu 
naszej dumnej stolicy. W Toruniu zaś 
stanął inny pomnik, według projektu 
rzeźbiarza F. Tiecka. A stało się to do
piero w roku 1853, czyli upłynęło od

tego momentu nieco więcej niż 150 lat.
Kilkanaście lat później duch Koper

nika zmobilizował światłą część społe
czeństwa Torunia i Pomorza do zwarcia 
swych sił do wysiłku intelektualnego 
i dania świadectwa polskości tych ziem, 
wbrew propagandzie okupanta. I tak 
w roku 1985 powstało Towarzystwo Na
ukowe w Toruniu —  nie Toruńskie, 
ograniczające się tylko do Torunia, 
a w Toruniu, działalnością swą obejmu
jące cały nasz kraj i kraje sąsiednie. To
warzystwo to było pierwszą polską or
ganizacją naukową na Pomorzu. TNT 
w swym statucie postanowiło odbywać 
doroczne Zebrania Plenarne w dniu 
rocznicy urodzin Wielkiego Toruńczy- 
ka. I ten wymóg statutowy spełniany jest 
do dzisiaj.

450 rocznica urodzin Kopernika 
w 1923 r. dała okazję do różnego rodza
ju zgromadzeń patriotycznych w Toru
niu. Trzeba przypomnieć, że Toruń, po 
latach niewoli, odzyskał niepodległość 
dopiero w 1920 r. Tym większy był tu 
wybuch radości i dumy narodowej, 
zwłaszcza pod patronatem Rodaka, Mi
kołaja Kopernika. W tym czasie zjecha
li do Torunia astronomowie polscy ze 
wszystkich ośrodków astronomicznych.

* Fragment przemówienia na Sesji w Pała
cu Staszica w dniu 10 grudnia 2007 r. z oka
zji zakończenia wydania Opera Omnia Mi
kołaja Kopernika. O Sesji patrz s. 74 w tym 
zeszycie.
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Pomnik Mikołaja Kopernika pod toruńskim ratuszem. Fot. Andrzej Romański

Tu radzili nad stanem i potrzebami astro
nomii polskiej. Powołali do życia Pol
skie Towarzystwo Astronomiczne, zde
cydowali o utworzeniu Narodowego 
Instytutu Astronomicznego. Ta ostatnia 
idea po drugiej wojnie światowej prze
kształciła się w koncepcję Centralnego 
Obserwatorium Astronomicznego PAN, 
by w końcu, 50 lat po narodzeniu się idei, 
zostać zrealizowana w postaci Centrum 
Astronomicznego im. Mikołaja Koper
nika PAN w Warszawie, które jest dzi
siaj znakomitym ośrodkiem badań astro
fizycznych.

Zainspirowani uroczystymi obchoda
mi rocznicy urodzin Kopernika nauczy
ciele i młodzież słynnego Gimnazjum 
Akademickiego w Toruniu rozpoczęli 
studiowanie dzieła Kopernika i za po
mocą instrumentów astronomicznych 
poznawanie ciał i zjawisk niebieskich 
w założonym tam szkolnym obserwato
rium astronomicznym. Młodzież odby
w ała  sem in aria  k o p ern ik o w sk ie , 
a w rocznicę urodzin Kopernika— aka
demie kopernikowskie. Ta tradycja 
rocznicowych akademii odrodziła się 
po drugiej wojnie światowej w postaci 
ogólnomiejskich Wieczornic Koperni
kowskich, najpierw pod patronatem 
Polskiego Towarzystwa Miłośników 
Astronomii i przedwojennego opieku
na Kółka Astronomicznego w Gimna
zjum, profesora Jana Szyca, a później 
w postaci W ieczornicy Kopemikań- 
skiej w Muzeum Okręgowym, miesz
czącym się w Ratuszu Staromiejskim 
w Toruniu. I trwa to do dzisiaj. Obok 
wykładów, astronomicznego i „histo
rycznego”, jest zawsze jakaś specjalna 
wystawa i krótki koncert. Dzięki rozbu
dzanej ciągle świadomości kopemikań- 
skiej przez Toruński Oddział Polskiego 
Towarzystwa Miłośników Astronomii 
doszło do organizacji w Toruniu, w do
mu urodzin Wielkiego Astronoma, Mu
zeum Mikołaja Kopernika, które po
w stało  w połow ie lat 1960. i je s t 
oddziałem Muzeum Okręgowego w To
runiu. Od początku lat 1960. Polskie To
warzystwo Miłośników Astronomii pro
wadziło starania o budowę w Toruniu 
popularnego, w ówczesnej nomenklatu
rze, „Ludowego” Obserwatorium Astro
nomicznego i Planetarium'*. Z idei tej 
udało się zrealizować tylko organizację 
Planetarium w 1994 r. nazwanego im.

** Szerzej na ten temat w „Postępach Astro
nomii” nr 2/1994, s. 82-87.

Profesora Władysława Dziewulskiego, 
organizatora Uniwersytetu w Toruniu
1 jego Obserwatorium Astronomiczne
go. Położone na terenie zespołu staro
miejskiego Torunia przyjęło już przeszło
2 miliony widzów i jest jednym z naj
lepszych, choć nie największym, plane
tariów polskich.

Działalność młodzieży w Gimna
zjum Toruńskim doprowadziła do nada
nia imienia Mikołaja Kopernika tej szko
le w roku 1927. To imię szkoła nosi do 
dzisiaj i ciągle odbywają się tam rocz
nicowe akademie kopernikowskie.

Imię Mikołaja Kopernika było też 
magnesem, który przyciągnął do Toru
nia profesorów i inny personel Uniwer
sytetu Stefana Batorego z Wilna, który 
po drugiej wojnie światowej pozostał 
poza granicami naszego państwa. Ra
zem z profesorami Uniwersytetu Jana

Kazimierza we Lwowie założyli w To
runiu Uniwersytet Mikołaja Koperni
ka (decyzja rządowa o utw orzeniu 
UMK ma datę 24 sierpnia 1945 r.) 
Z konwojem USB przyjechało do To
runia troje astronomów —  tylko tylu 
ocalało z pożogi wojennej. Byli to prof. 
Władysław Dziewulski, doc. Wilhelmi
na Iwanowska i dr Stanisław Szeligow- 
ski. Władysław Dziewulski, były rek
tor USB i senior konwoju, stał się od 
razu aktywnym organizatorem nowe
go uniwersytetu i przez 2 kadencje peł
nił funkcję prorektora. Ale też natych
miast rozpoczął starania o organizację 
astronomicznego warsztatu pracy, czyli 
obserwatorium astronomicznego. Pisał 
listy do władz i znanych sobie astrono
mów, których efektem były nadchodzą
ce do Torunia instrumenty i książki. 
Wśród tych przesyłek był znany z pio-
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Gmach Towarzystwa Naukowego w Toruniu. Źródło: Wikipedia

nierskich badań na przełom ie XIX 
i XX w. astrograf Drapera, który nad
szedł do Torunia w 1947 r. ze słynne
go Obserwatorium Harvarda w Cam
bridge w USA. Od tej chwili rozpoczęły 
się intensywne poszukiwania miejsca 
na obserwatorium, negocjacje z wła
dzami na temat przyznania uniwersy
tetowi wybranych terenów i budowa 
pierwszego pawilonu obserwacyjnego. 
Wszystko tu było nowe: nowe wymo
gi budowlane w dziewiczym terenie, 
dziwny, kulisty i obrotowy dach, dziw
ny instrument na oddzielnym słupie itp. 
Na szczęście astronomowie przywieź
li z Wilna rysunki tamtejszego pawilo
nu obserwacyjnego i po adaptacji uda
ło się go szybko zbudować. Kopuła 
drewnianej konstrukcji została całko
wicie zbudowana w Toruniu i zajmu
jąc całą szerokość drogi na przestrzeni 
12 km przewieziona z Torunia do miej
scowości Piwnice, gdzie wybrano miej
sce na Obserwatorium Astronomiczne 
U niw ersytetu M ikołaja Kopernika. 
Ewenementem na dzisiejsze nawet cza
sy był sposób umieszczenia kopuły na 
prawie dwupiętrowym budynku —  bez 
dźwigu, po równi pochyłej, zupełnie tak 
samo jak przed wiekami zawisł dzwon 
Tuba Dei, największy średniowieczny 
dzwon w Polsce, na wieży kościoła św. 
Janów w Toruniu (dzisiejsza Katedra 
Toruńska). I w połowie 1949 r. rozpo
częły się w Piwnicach regularne obser
wacje astronomiczne, które trwają do 
dzisiaj. Później dostawiano tam nowe 
pawilony z kopułami, nowe teleskopy, 
w tym największy w Polsce 90 cm te
leskop optyczny systemu Schmidta- 
Cassegraina (którym wykonane przeze 
mnie zdjęcia zdobią okładki jubileuszo
wego wydania dzieł Kopernika) i radio
teleskopy. N ajw iększem u w Polsce 
i Europie Środkowej 32 m radiotelesko
powi profesor Wilhelmina Iwanowska 
w czasie uroczystej ceremonii chrztu 
w 1994 r. nadała imię Mikołaja Koper
nika.

Nieopodal gmachu Gimnazjum i Li
ceum Mikołaja Kopernika w Toruniu 
stoi gmach Towarzystwa Naukowego. 
Ma już przeszło 120 lat. Zbudowany 
w czasach zaborów jako „Muzeum”, stał 
się istotną na Pomorzu ostojąpolskości. 
Tu rozpoczęły się kolekcje archeologicz
ne i inne stanowiące zaczątek Muzeum 
Okręgowego w Toruniu. Tu rozpoczęło 
się organizowanie biblioteki nazwanej 
Książnicą Miejską im. Mikołaja Koper

nika, tu rozpoczęły się serie wydawni
cze dokumentujące przeszłość okolicz
nych ziem, które są kontynuowane do 
dzisiaj. Tu wreszcie po drugiej wojnie 
światowej przybyli z Wilna uczeni zna
leźli miejsce pracy i naukowej refleksji 
oraz ponownego zagłębiania się w lite
raturze bogatych zbiorów księgozbioru 
TNT. Towarzystwo Naukowe w Toru
niu stało się forum kontaktów nauko
wych powstającego do życia środowi
ska naukowego Torunia.

Obchody 410 rocznicy śmierci Ko
pernika w 1953 r. dały pierwszy impuls 
do badań kopernikowskich w Toruniu. 
Pionierem tych badań był profesor Ka
rol Górski, historyk, mediewista. To On 
zainteresow ał tym tem atem  swych 
uczniów i odegrał później bardzo ważną 
rolę w przygotowaniach naukowych do 
pięćsetnej rocznicy urodzin Astronoma. 
Epokę Wielkiego Toruńczyka, Jego 
życie i działalność zaczęli dokumento
wać tak znani dzisiaj uczeni, jak Marian 
Biskup, Zenon Hubert Nowak, Stefan 
Cackowski i inni. Najpierw chodziło
o sprawy polskości Kopernika, o pocho
dzenie i związki rodzinne, o dom i śro
dowisko, w którym wzrastał. Później 
doszła do tego działalność publiczna 
Astronoma, stosunki na terenach, gdzie 
przyszło Mu żyć i działać, czyli w Pru
sach Królewskich i na Warmii. Współ
pracujący z historykami astronom z Po
znania  Jerzy  D obrzycki dociekał 
tajników warsztatu naukowego Wiel
kiego Astronoma. Odkrycie w archi
wum Gimnazjum Toruńskiego portretu

Astronoma, którego technologia malar
ska pochodziła z epoki bliskiej czasom 
życia Kopernika, jak to udowodnił Le
onard Torwird z Wydziału Sztuk Pięk
nych Toruńskiego Uniwersytetu Miko
łaja Kopernika, otw orzyła rozdział 
studiów nad ikonografią Astronoma.

W okresie zbliżającego się 500-le- 
cia urodzin Wielkiego Toruńczyka na
stąpiła istna koncentracja badań zwią
zanych z postacią i epoką Kopernika. 
Towarzystwo Naukowe w Toruniu sta
ło się ośrodkiem badań, popularyzacji 
i wydawcą dzieł naukowych i popular
nonaukowych stanowiących niejako 
fundament merytoryczny przygotowań 
jubileuszowych. Publikowano liczne 
artykuły, recenzje i notatki w wyda
wanych przez TNT od 1908 r. „Zapis
kach H istorycznych” i w ydaw ano 
materiały źródłowe związane z Prusa
mi Królewskimi w okresie życia Ko
pernika. Powołano specjalną Komisję 
Kopernikowską pod przewodnictwem 
Wilhelminy Iwanowskiej, która koor
dynowała różne prace i inicjatywy 
przygotowujące do obchodów koper
nikowskich w Toruniu i w ziemi cheł
mińskiej.

Astronomowie toruńscy swoje przy
gotowania zaczęli od studiów nad epoką 
i dziełem Mikołaja Kopernika. Epokę
i historię Prus Królewskich pomagał im 
poznawać prof. Karol Górski przez spe- 
cjalnie dla astronomów prowadzone 
wykłady i seminaria. Astronomię Koper
nika pomagał im poznawać Jerzy Do
brzycki, wtedy już z Warszawy. Razem
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czytaliśmy i omawialiśmy poszczegól
ne księgi De Revolutionibus. Wykłady 
ówczesnego docenta Jerzego Dobrzyc- 
kiego pozwalały astronomom zgłębić 
matematykę Kopernika, jego rozumie
nie niektórych zjawisk astronomicznych 
i funkcjonowanie używanych przez nie
go instrumentów. Ta wiedza przyczyni
ła się znacznie do kompetentnego gło
szenia później wykładów i pogadanek
0 astronomii Mikołaja Kopernika, jego 
epoce i działalności. A z tymi wykłada
mi astronomowie jeździli po całym pra
wie świecie— do USA i Kanady, do kra- 
jów europejskich i do wschodnich 
sąsiadów.

Staraniem Towarzystwa Naukowego 
w Toruniu i wspomnianej wyżej Komi
sji Kopernikowskiej została wydana se
ria książeczek popularnonaukowych, 
tzw. Biblioteczka Kopemikańska, któ
rej celem było przybliżenie czytelnikom 
postaci i dzieła Wielkiego Toruńczyka 
oraz jego epoki. W Biblioteczce tej zna
lazły się pozycje omawiające dom i śro
dowisko rodzinne Mikołaja Kopernika, 
miasto, w którym się urodził, jego dzia
łalność publiczną, jego warsztat pracy 
itp. Astronomowie skupili się oczywi
ście na treściach astronomicznych do
tyczących zarówno epoki, w której żył 
Kopernik, nowego obrazu świata kreślo
nego przez Niego, jak i czasów współ
czesnych. Niektóre pozycje miały po 
kilka wydań i swe wersje lub tłumacze
nia obcojęzyczne angielskie, niemieckie, 
czeskie, a nawet hiszpańskie i esperan
to. Słowem, Biblioteczka Kopemikań
ska TNT cieszyła się wielkim uznaniem
1 powodzeniem. Poza tą serią wydaw
niczą, w cyklu prac popularnonauko
wych TNT wydane zostało Mikołaja 
Kopernika „O Obrotach”, księga I, 
z przedmową i posłowiem Jerzego Do- 
brzyckiego— ta pozycja miała dwa wy
dania.

Największym wydarzeniem Roku 
Kopernikowskiego 1973 były w Toru
niu międzynarodowe kongresy nauko
we: Colloquia Copernicana i obrady 
Nadzwyczajnego Kongresu Międzyna
rodowej Unii Astronomicznej z sympo
zjum na temat współczesnych badań 
Systemu Słonecznego. Wiele miesięcy 
wcześniej Toruń, jak każda dobra gospo
dyni, przygotowywał się do przyjęcia 
tych gości. A porządki trzeba było robić 
w bardzo wielu dziedzinach — od zwy
kłego zamiatania miasta i mycia np. 
ścian wnętrz gotyckich kościołów toruń

skich, budowę hoteli (które otrzymały 
nazwy Kosmos i Helios), po taki dro
biazg, jak plan Torunia. Toruń od wie
ków miał duże znaczenie strategiczne, 
ale po wybudowaniu pierścieni fortyfi
kacji wokół miasta w końcu XIX w. 
i osadzeniu tu znacznego garnizonu róż
nych wojsk stał się miastem „fortecą”. 
I ta sytuacja trwała do lat 70. XX w. 
Trzeba było wielu starań, aby ten nimb 
tajemnicy wojskowej Twierdzy Toruń 
choć trochę przełamać i aby odpowied
nie wysokie, a nawet najwyższe czyn
niki PRL, zgodziły się na opublikowa
nie planu Torunia z zaznaczonymi 
zabytkami związanymi z Kopernikiem. 
A i tak plan ten był mało wiarygodny, 
bo przecież trzeba było tego czyhające
go na pożarcie nas imperialistycznego 
wilka zmylić. I tak na wydanym wtedy 
planie np. linia kolejowa biegła po le
wej stronie drogi, choć w rzeczywisto
ści była po prawej, a ulica krótka była 
na planie długa i kręta. Wszystkie pro
porcje były zmienione, ale jednak prze
łamany został mit tajemnicy i uczestni
cy kongresów dostali do ręki pierwszy 
w PRL plan miasta Kopernika.

Na Instytucie Historii Nauki i Tech
niki PAN spoczywał trud przygotowań 
merytorycznych i wydania materiałów 
Colloquia Copernicana, ale toruńczy- 
cy, pracownicy Uniwersytetu Mikoła
ja Kopernika i PAN-owskich placówek 
naukowych w Toruniu odpowiedzialni 
byli za tzw. organizację lokalną tych 
imprez. Trud organizacji naukowej 
i „lokalnej” imprez Nadzwyczajnego 
Kongresu M iędzynarodowej Unii 
Astronomicznej spoczywał na pracow
nikach Instytutu Astronomii UMK. 
Miałem przyjemność przewodniczenia 
Komitetowi przygotowującemu obie te 
imprezy w Toruniu oraz uczestniczy
łem w międzynarodowym komitecie 
naukowym Sympozjum MUA „Explo
ration of the Solar System” w randze 
sekretarza tego gremium (de facto p.o. 
przewodniczącego) i później redakto
ra, wraz z dr Cecylią Iwaniszewską, 
materiałów tej konferencji. Trzeba pa
miętać, że nie było wtedy poczty elek
tronicznej, a na telefoniczne połącze
nie międzymiastowe trzeba było czekać 
parę godzin. Telefonowanie za granicę 
było już problemem kilku dni oczeki
wania, zaś wysyłka paczki z materia
łami do druku do zagranicznego wy
dawcy musiała przejść odpowiednią 
procedurę sprawdzającą i uzyskać

łaskawą zgodę. Z przysłowiowymi kło
dami rzucanymi pod nogi mieli do czy
nienia wszyscy w naszym kraju pracu
jący nad upamiętnieniem dzieła i życia 
naszego genialnego Astronoma.

Pomnikiem życia i dzieła Mikołaja 
Kopernika w Toruniu z okazji Jego 500 
rocznicy urodzin jest campus Uniwer
sytetu Jego imienia. Był to ówcześnie 
pierwszy w Polsce projekt, całkowicie 
od nowa, kompleksowo zaplanowane
go na obrzeżach miasta miasteczka uni
wersyteckiego. I choć de facto cały To
ruń jest miastem uniwersyteckim, to 
jednak dzięki rocznicy kopernikowskiej 
i tej inwestycji Uniwersytet Jego imie
nia zdobył nowy wyraz, nowe laborato
ria i nowe przestrzenie rozwoju. I cam
pus służy dziś rozrosłej do 45 tys. braci 
studenckiej i jej różnorodnym potrze
bom, oraz przeszło 4-tysięcznej kadrze 
naukowej 15 wydziałów kopemikań- 
skiej uczelni.

Obok Uniwersytetu-pomnika, po
wstały też w okresie obchodów 1973 r. 
inne pomniki mające wskazywać na ści
słe związki miasta z Kopernikiem. A to 
zbudowano wielkie astrolabium i usta
wiono je na ważnym komunikacyjnie 
placu, w innym miejscu postawiono ar
tystyczną wizję Systemu Heliocentrycz- 
nego, gdzie indziej dużych rozmiarów 
zegar słoneczny itp. itd. Ta tendencja 
trwa do dzisiaj. Niedawno wielki zespół 
marketów nazwano Galerią Koperni
kowską, Książnicę Miejską przemiano
wano na Książnicę Kopernikowską, 
a jedną z fontann w centrum miasta prze
budowuje się, aby nadać jej kształt Sys
temu Słonecznego Kopernika. Mamy 
nadzieję, że wkrótce będzie wędrowała 
po niebie planetoida „Toruń”.

Toruń jest naprawdę miastem Koper
nika, tradycją kopemikańską żyje i ją 
pielęgnuje. Tym bardziej, jako przedsta
wiciel środowiska naukowego Torunia 
cieszę się, że Instytut Historii Nauki
i Techniki PAN ukończył wydanie dzieł 
wszystkich Mikołaja Kopernika mimo 
wszelkich przeciwności losu. Gratuluję 
cierpliwości i wytrwałości w pokonywa
niu napotykanych przeszkód, i osiągnię
tego rezultatu.

Autor jako Prezes Towarzyska Na
ukowego w Toruniu na wspomnia
nej Sesji przypominał o tym, jak  
duch Kopernika żyje w Toruniu
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Zalążki życia 
w planetarnym dysku
Astronomowie z Carnegie Institution 
odkryli pierwsze dowody wskazujące na 
to, że w dysku czerwonego pyłu otacza
jącego odległą gwiazdę występują zło
żone cząsteczki organiczne. Sądzi się, 
że gwiazda o nazwie HR 4796A leżąca 
w odległości 220 lat świetlnych od Ziemi 
znajduje się w późnej fazie ewolucji, tej, 
w której powstają planety.

Obserwacji gwiazdy w świetle pod
czerwonym dokonano przy użyciu Wie- 
loobiektowego Spektrometru Bliskiej 
Podczerwieni zamontowanego na tele
skopie kosmicznym Hubble’a. Uczeni 
odkryli, że światło z zakresu widzialne
go i podczerwonego ulegające rozpro
szeniu na materii dysku otaczającego 
gwiazdę jest nienaturalnie czerwone. 
Barwę taką dają duże organiczne mole
kuły węglowe zwane tholinami. Struktu
ry widmowe nie pasują do żadnych in
nych substancji barwiących na czerwo
no, np. tlenku żelaza. W dzisiejszych 
czasach tholiny nie powstają w sposób 
naturalny, gdyż tlen w ziemskiej atmo
sferze szybko spowodowałby ich roz
pad. Wydaje się więc prawdopodobne, 
iż związki te istniały miliardy lat temu na 
prymitywnej Ziemi i stały się prekurso
rami biomolekuł, z których powstały 
żywe organizmy. Tholiny odkryto również 
na innych obiektach naszego Układu 
Słonecznego np.: w kometach, na księ
życu Saturna, Tytanie. Odkrycie dotyczą
ce gwiazdy HR 4796A jest pierwszym 
doniesieniem o występowaniu tholinu 
poza Układem Słonecznym.

Gwiazda ma około 8 min lat i znaj
duje się w gwiazdozbiorze nieba połu

dniowego, Centaurze. Jej masa i tem
peratura dwukrotnie przekraczają masę 
i temperaturę Słońca i jest dwudziesto
krotnie od niego jaśniejsza. Pyłowy 
dysk wirujący wokół gwiazdy odkryto 
w 1991 r. Odkrycie to stało się czoło
wym dowodem przyłapania układu pla
netarnego w pierwotnej fazie tworzenia.

Źródło: sciencedaily
(,kw)

Czy tu powstają planety 
podobne do Ziemi?
Wydaje się, że małomasywny dysk 
wokół małomasywnej gwiazdy może być 
miejscem powstawania planet 
podobnych do Ziemi. Grupa ja
pońskich astronomów, za po
mocą japońskiego teleskopu 
Subaru uzyskała obrazy oko- 
łogwiazdoweg dysku wokół 
młodej, małomasywnej gwiaz
dy FN Tau. Gwiazda ta znajdu
je się w obszernym obszarze 
tworzenia się gwiazd w gwiaz
dozbiorze Byka w odległości 
460 lat światła od Ziemi. Jej 
wiek jest oceniany na 100 tys. 
lat, a masa na 1 /10 masy Słoń
ca. Astronomowie użyli koro- 
nografu z optyką adaptywną 
na 8-m teleskopie japońskim 
na Hawajach.

Okołogwiazdowy dysk jest mieszaniną 
gazu i pyłu wokół młodej, nowo powsta
łej gwiazdy. Dyski występują prawie we 
wszystkich podobnych do Słońca gwiaz
dach we wczesnych fazach ich ewolucji, 
a planety zwykle powstają w dyskach. 
Możemy też mówić o „dyskach protopla- 
netarnych”, ponieważ stałe cząsteczki 

dysku zderzają się ze sobą i przy
legają do siebie, tworząc „plane- 
tozymale”, które w czasie kolej
nych procesów zlepiania się mogą 
utworzyć obiekty o masach „pla
netarnych”. Wobec takiego scena
riusza powstawania planet bada
nia młodych gwiazd i otaczających 
je struktur jest niesłychanie intere
sujące i wiele grup badawczych 
podejmuje trud badań takich obiek
tów. Dotychczas odkryto około 270 
planet wokół odległych gwiazd, ale 
wszystkie te odkrycia zostały do
konane jako wnioski płynące z in
nych, tzw. pośrednich metod. Tu 
relacjonowane uzyskanie obrazu 
dysku wokółgwiazdowego daje 
nadzieję na bliskie już bezpośred
nie obserwacje planety pozasło- 
necznej.

Obserwacje dysków protoplanetar- 
nych nie są sprawą łatwą. Są małe i ich 
jasność jest znacznie słabsza od ich 
centralnej gwiazdy. Dotychczas znane 
jest tylko kilka przypadków uzyskania 
obrazów dysków, w tym tylko dwa dys
ki wokół gwiazd podobnych do Słońca. 
Wszystkie gwiazdy były znacznie ma- 
sywniejsze niż Słońce. Relacjonowany 
przypadek dotyczy gwiazdy znacznie 
mniejszej niż Słońce i dysku znacznie 
mniej masywnego niż dotychczas ob
serwowane. Poprzedni rekord detekcji 
małomasywnego dysku należał do 
gwiazdy TW Hya, której dysk jest 7 razy 
bardziej masywny niż FN Tau.

Dysk wokół FN Tau jest klasyfikowa
ny jako protoplanetarny dysk optycznie 
gruby, zwarty i prawie dokładnie okrąg
ły. Jego promień oceniono na 260 jed
nostek astronomicznych, co jest wielko
ścią podobnądo innych obserwowanych 
dysków. W dysku nie znaleziono żad
nych struktur, spiral, ramion i innych ano
malii. Masa dysku jest oceniana na 6% 
masy gwiazdy centralnej, co stanowi re
kordowo małą wielkość.

Jakie planety mogą powstawać w dys
ku wokół FN Tau? Wszystkie dotychczas 
odkryte planety są raczej dużymi, podob
nymi do Jowisza planetami gazowymi. 
Najmniej masywna egzoplaneta ma 
masę 5 razy większą od masy Ziemi. Po
nieważ dysk wokół FN Tau otacza gwiaz
dę o bardzo małej masie, przypuszcza 
się, że zawiera on podobne do Ziemi pla
nety. Co więcej, prowadzone analizy 
wskazują na to, że tylko podobne do Zie
mi planety mogą się w tym dysku two
rzyć. Brak planet podobnych do Jowisza 
w dysku FN Tau jest zgodny z teoretycz
nym oczekiwaniem astronomów.

Źródło: Subaru Telescope, NAOJ 
Pressrelease Feb. 8.08

(aw)

Obraz dysku gwiazdy w promieniach widzialnych 
i podczerwonych. „Dziura” znajdująca się w środku 
dysku mogłaby pomieścić cały Układ Słoneczny. 
(Fot. John Debes)
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Do artykułu A. Mareckiego 
„e-VLBI — interferometria 
wielkobazowa w czasie rze
czywistym” (patrz. s. 61)

Rys. 4. Radiowy obraz supernowej 
SN2007gr uzyskany przy użyciu 
e-EVN z obserwacji 6/7.09.2007. 
Niebieski okrąg pokazuje rozdziel
czość teleskopu optycznego, przy 
pomocy którego odkryto SN2007gr. 
Takie rozmiary ma nierozdzielony 
„punkt” w rozumieniu obserwacji 
optycznej. Żółty okrąg pokazuje roz
dzielczość interferometru radiowe
go VLA. Rozdzielczość e-EVN to 7 
milisekund kątowych, jednak super
nowa jest na tym etapie swojej eks
pansji — ok. 3 tygodni od wybuchu 
— wciąż nierozdzielona przez VLBI. 
Mimo że odległość do galaktyki 
NGC 1058, w której wybuchła 
SN2007gr, wynosi wynosi 23 min lat 
świetlnych, supernowa jest wykry
walna radiowo techniką e-VLBI na 
poziomie 5,6 sigma. (Autor: Zsolt 
Paragi, Joint Institute for VLBI in Eu
rope)

Residual I map. Array: EVN 
SN2007GR at 4.974 GHz 2007 Sep 06

100 0 -100

Right Ascension (mas)
Mop center: RA; 02 43 27.9BO. Dec: +37 20 44.700 (2000.0) 
Displayed range: —0.00031 7 ■+ 0.000422 Jy/beam

Jy/beom

Soczewka grawitacyjna Q 0957 + 561 (17 mag., 6,1”, wskazana na powiększeniu), NGC 3079 (11,5 mag.), 
PGC 28990 (15,4 mag.) i NGC 3073 (14 mag.). Fot. Mariusz Świętnicki -  patrz listy czytelników na s. 50
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Międzynarodowa Olimpiada z Astronomii i Astrofizyki

Grupa polskich „olimpijczyków”. Od lewej: P.Polesiuk, Sz. Jędrze
jewski, W. Świątkowski, P. Bienias, T. Smoleński

Symbol I Międzynarodowej Olimpiady z Astronomii i Astrofizyki

Grupa leaderów zwiedza Obserwatorium Astronomiczne Sirindhorn Uniwersy
tetu w Chang Mai, wyposażone w 50-cm teleskop

Tomasz Smoleński z Radomia odbiera dyplom 
z rąk Ministra Edukacji Tajlandii

Zawodnicy biorący udział w I Międzynarodowej Olimpiadzie z Astronomii i Astrofizyki
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Pole magnetyczne gwiazdy Tau Bootis zmieniło swą biegunowość magnetyczną z północnej 
na południową. Takie zjawisko, znane dotychczas tylko dla Słońca, zaobserwowano po raz 
pierwszy dla gwiazdy. Wydaje się, że częstość jego występowania na tej gwieździe jest 
większa niż na Słońcu, a powoduje to interakcja z pobliską masywną planetą.
Źródło: Karen Teramura (UH IfA)

Tau Bootis zmieniła 
biegunowość magnetyczną
Od wielu lat znany jest fakt, że Słońce 
zmienia kierunek swego pola magne
tycznego co 11 lat. Teraz odkryto (po raz 
pierwszy) podobne zjawisko dla gwiaz
dy. Właśnie, podobna do Słońca gwiaz
da Tau Bootis w ciągu ostatniego roku 
zmieniła swe pole magnetyczne z pół
nocnego na południowe. Odkrycia tego 
dokonał międzynarodowy zespół astro
nomów za pomocą kanadyjsko-francu- 
skiego-hawajskiego teleskopu na Hawa
jach. Liderami astronomów obserwują
cych Tau Boo byli Francuzi Jean-Fran- 
ęois Donati i Claire Moutou.

Zmiana biegunowości magnetycznej 
Słońca jest ściśle związana z okresem 
występowania plam słonecznych. Ostat
nie minimum słoneczne, czyli okres, gdy 
plam słonecznych jest najmniej i kiedy 
właśnie następuje zmiana biegunowo
ści magnetycznej, był w drugiej połowie 
roku 2007. Pierwsze plamy z nowego 
cyklu pojawiły się w styczniu 2008 r. Cykl 
zmian biegunowości pola magnetyczne
go Słońca ma bezpośredni wpływ na kli
mat na Ziemi. Niektórzy uczeni sądzą 
nawet, że z tym zjawiskiem związana 
była tzw. mała epoka lodowa w XVII w. 
Pole magnetyczne Ziemi też zmienia 
swąbiegunowość, aczkolwiek mniej czę
sto i nieregularnie.

Tau Bootis jest bardzo interesującą 
gwiazdą. Znajduje się w odległości 51 lat 
światła od nas. Jest podobna do Słońca, 
chociaż trochę gorętsza i bardziej masyw
na (20%). Bardzo blisko jej powierzchni, 
bo w odległości 20 razy mniejszej niż 
odległość Ziemi od Słońca, krąży plane

ta. Jest to planeta olbrzym, 6,5 razy bar
dziej masywna niż Jowisz. Jej bliskość 
i masa spowodowały, że gwiazda ratuje 
w okresie ruchu orbitalnego planety. Jest 
to dokładnie takie samo zjawisko, które 
doprowadziło do tego, że nasz Księżyc 
ratuje wokół Ziemi w ten sposób, że wi
dzimy zawsze jego tę samą stronę.

Odkrycie zjawiska zostało dokonane 
w czasie obserwacji mających na celu 
uzyskanie szczegółowej mapy pola ma
gnetycznego Tau Boo. Ponieważ astro
nomowie „przyłapali” tę gwiazdę w fazie 
zmiany pola magnetycznego w czasie

prowadzonych przez dwa lata obserwa
cji, to pewnie zjawisko to na Tau Boo jest 
znacznie częstsze niż na Słońcu. Nie
wykluczone, że bardzo masywna plane
ta, która potrafiła zmusić gwiazdę do 
szybszej rotacji, przyśpiesza również 
działanie jej maszyny magnetycznej. 
Astronomowie planują dalsze obserwa
cje, aby uchwycić moment ponownej 
zmiany biegunowości i lepiej zrozumieć 
rolę pola magnetycznego w gwiazdach 
i na Słońcu, (aw)

Źródło: Uniwversity of Hawaii Press 
Releases, Feb.2008.

na rozkładówce:
Młode gwiazdy w chmurze wokół Rho Ophiuchi

Chmury kosmicznego pyłu i osadzone w nich nowo narodzo
ne gwiazdy świecą w podczerwieni — tu widziane przez tele
skop kosmiczny Spitzera i pokazane w sztucznych barwach.

Jest to jeden z najbliższych nam obszarów formowania 
się gwiazd, część kompleksu chmur Rho Ophiuchi. Znajduje 
się on w odległości 400 lat świetlnych od nas na południo
wym skraju gwiazdozbioru Wężownika (Ophiuchus). Poka
zany tu obszar rozciąga się na przestrzeni 5 lat świetlnych.

Po urodzeniu się w wielkiej chmurze zimnego molekular
nego wodoru, nowo utworzona gwiazda ogrzewa otaczający 
pył i powoduje jego świecenie. Badania tego obszaru w pro
mieniowaniu podczerwonym odkryły ok. 300 powstających 
lub nowo narodzonych gwiazd, których średni wiek jest oce
niany na zaledwie 300 tys. lat. Przypomnijmy, że nasze Słoń
ce ma 5 mld lat.

Fot. NASA / JPL-Caltech / L. Allen & D. Padgett
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Google Earth — Sky
Współczesne urządzenia badawcze do
starczają coraz więcej informacji, po
wstają archiwa, w których sągromadzo- 
ne dane w ilościach przekraczających 
możliwości ich bieżącej wyczerpującej 
analizy. Coraz więcej materiałów i baz 
danych dostępnych jest w obrębie sieci 
WWW. Jednąz udanych i interesujących 
prób udostępnienia części wspomnia
nych zasobów szerszej publiczności jest 
projekt Google Earth. Pod adresem http:/ 
/earth.google.com/ można znaleźć dar
mowy program Google Earth (na dzień 
dzisiejszy jest to wersja 4.2), który umoż
liwia dostęp do bardzo szczegółowych 
danych geograficznych: zdjęć satelitar
nych, map, informacji turystycznych do
tyczących wielu obszarów naszego glo
bu. Autorzy programu oprócz wersji pra
cującej pod Windows oferują również 
wersje pracujące pod Linuxem oraz 
Mac OS.

Oprogramowanie łączy się z serwe
rami zawierającymi konkretne informa
cje w momencie, kiedy są one potrzeb
ne — unika się w ten sposób ładowa
nia plików „na zapas”, uzyskując jed
nocześnie wrażenie płynności, np. przy 
powiększaniu wybranego obszaru po
wierzchni Ziemi. Do dyspozycji mamy 
szereg tzw. warstw (mogą one być włą
czone lub niewidoczne) — np. na zdję
cie satelitarne miasta możemy nałożyć 
oznaczenia dróg i ulic, położenia hote
li, zobaczyć zdjęcia wybranych obiek
tów często będące dziełem użytkowni
ków Google Earth. Mogą oni korzystać 
z tzw. Keyhole Markup Language — 
KML (szczegóły dotyczące tego ciągle 
rozwijającego się języka opartego na 
standardzie XML znajdziemy pod ad
resem http://code.google.com/apis/kml/ 
documentation/), dzięki czemu sąw sta
nie wzbogacić zasoby wykorzystywa

ne przez program, jak i sposoby ich uży
cia. Część narzędzi kodujących w KML 
operacje w rodzaju nałożenia nowego 
obrazu na już istniejącą warstwę jest 
dostępna z poziomu menu programu — 
ich użycie nie wymaga uprzedniej zna
jomości KML. W chwili obecnej oprócz 
zainteresowanych amatorów z Google 
Earth korzystają też naukowcy. Oto kil
ka tytułów abstraktów z ostatniego, gru
dniowego spotkania (2007 Fall Me
eting) Amerykańskiej Unii Geofizycznej: 
„Innovative Uses of Google Earth to Fa
cilitate Scientific Understanding of Me
teorological Observations, Forecasts 
and Analyses”, „Google Earth Visuali
sations of Marine Automatic Identifica
tion System (AIS): Monitoring Ship Traf
fic in National Marine Sanctuaries”, „Go
ogle Earth as a Vehicle to Integrating 
Multiple Layers of Environmental Satel
lite Data for Weather and Science Ap
plications”, „Google Earth for the Advan
cement of Science". Pomiędzy czerw
cem roku 2005 a wrześniem 2007 pro
gram Google Earth został pobrany po
nad 250 milionów razy.

Od sierpnia ubiegłego roku Google 
Earth został wzbogacony o dodatkowy, 
bardzo ważny element — Sky. Jest on 
oparty na tej samej zasadzie, co część 
dotycząca Ziemi — na tle podstawowej 
warstwy przedstawiającej niebo widzia
ne z danego miejsca obserwacji są 
umieszczone dodatkowe warstwy, któ
rych widoczność jest kontrolowana przez 
użytkownika. Pojawianie się coraz słab
szych obiektów jest zautomatyzowane 
i zsynchronizowane z kątowym rozmia
rem obszaru nieba wypełniającym w da
nym momencie okno programu. Google 
Earth umieszcza swoje dane na kuli 
obserwowanej z zewnątrz, Sky korzysta 
z tych samych algorytmów do przedsta
wienia sfery niebieskiej obserwowanej 
od wewnątrz. Ostatnia wersja (4.2) daje

dostęp do szeregu warstw dostępnych 
poprzez rozbudowany katalog.

Podstawowymi źródłami obrazów 
wykorzystywanych przez program są: 
Digitized Sky Survey (DSS), Sloan Digi
tized Sky Survey (SDSS) i 130 zdjęć 
wykonanych z pomocą teleskopu Hub- 
ble’a (HST). Prosty przewodnik po pro
gramie pozwala szybko zapoznać się 
z jego podstawowymi możliwościami. 
Użytkownik wiedzący niewiele o astro
nomii może przejść do Centrum Eduka
cyjnego, gdzie czeka na niego przewod
nik po galaktykach i krótki opis życia 
gwiazd. W oknie programu pojawia się 
omawiany jako przykład obiekt — sta
nowi on nie tylko ilustrację do tekstu, któ
ry widzimy w tym momencie w oddziel
nej ramce, ale etykietka do niego dołą
czona prowadzi do bardzo nieraz ob
szernych źródeł informacji, w skład któ
rych wchodzą też takie bazy danych 
astronomicznych, jak SIMBAD czy NED, 
nie wspominając o licznych odnośnikach 
do analogicznych obiektów. Astronom 
amator dysponujący lornetką czy małym 
teleskopem też znajdzie coś dla siebie 
w kąciku podwórkowej astronomii (Bac
kyard Astronomy). Oddzielną propozycją 
są warstwy pokrywające całe (albo pra
wie całe) niebo. Najprostsza to konste
lacje w postaci linii łączących najjaśniej
sze gwiazdy danego gwiadozbioru. Mo
żemy też nanieść na sferę niebieską ilu
stracje z map nieba Heweliusza, stare 
mapy Cassiniego (nie mylić z Giovanni 
Domenico Cassinim, który jest m.in. od
krywcą nazwanej na jego cześć prze
rwy w pierścieniach Saturna). Z nowych 
obserwacji dysponujemy m.in. mapami 
nieba w podczerwieni (IRIS) oraz ma
pami promieniowania tła uzyskanymi 
przez misję WMAP. Oczywiście posłu
gując się „infrastrukturą” Sky, można 
nałożyć na siebie mapy czy obrazy uzy
skane dla różnych zakresów widma i po
chodzące z baz danych nieużywanych 
jeszcze przez Sky (lub wygenerowanych 
w ramach przyszłych obserwacji).

Poprzez katalog warstw można do
trzeć do tzw. dedykowanych obserwa
toriów — chodzi o misje HST, Chandra, 
Spitzer, GALEX, IRIS (IRAS) oraz 
WMAP. Obrazy uzyskane przez te urzą
dzenia można nakładać na aktywne już 
warstwy. Oferowany zakres widmowy 
obejmuje tu mikrofale, podczerwień, 
światło widzialne, nadfiolet oraz promie
niowanie rentgenowskie. Dane wspo
mniane do tej pory są danymi archiwal
nymi, uzyskanymi często przed kilku laty, 
albo i dawniej, jest jednak dostępna 
i warstwa dynamiczna (VOEventNet)

2/200874

Podstawowe funkcje Sky — wszystko w jednym miejscu...
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działająca na zasadzie łącza RSS i do
starczająca bieżące informacje integro
wane natychmiast po otrzymaniu z ob
razami Sky: dotyczy to błysków gamma 
i mikrosoczewkowania grawitacyjnego. 
Wiadomości o błyskach gamma są uzy
skiwane poprzez monitorowanie cyrku- 
larzy GCN oraz za pośrednictwem 
GRBLog. Informacje na temat ostatnich 
zaobserwowanych przypadków mikro
soczewkowania są otrzymywane z pro
jektu OGLE.

Sky korzysta z wielu źródeł informa
cji, które można znaleźć w Internecie, 
pośród nich znalazła się nawet Wikipe- 
dia. Ale są też komentarze Earth & Sky 
Podcasts (zarówno w postaci tekstowej, 
jak i krótkich plików dźwiękowych).

Głównym celem twórców Sky było 
stworzenie narzędzia pozwalającego na 
sensowną integrację bogatych zasobów 
istniejących danych astronomicznych. 
Sky może być wykorzystywany w bar
dzo różnych celach, poczynając od 
pierwszych kontaktów z niebem i astro
nomią można zbierać informacje o kon
kretnych obiektach czy typach obiektów, 
można udostępniać własne dane, kon
taktować się z innymi użytkownikami 
programu czy używać Sky do badań 
naukowych, tak jak ma to już miejsce 
dla Google Earth. Przykładowo może
my nałożyć na siebie obrazy tej samej 
galaktyki w podczerwieni, ultrafiolecie 
i na falach radiowych. Gdy dysponuje
my dużą ilością danych czy adresów in
ternetowych wiążących się z danym ob
szarem nieba, to możemy je uporząd
kować tak, aby nie pojawiały się wszyst
kie naraz, zatykając przy okazji łącze in
ternetowe, ale były dostępne stopniowo, 
np. w miarę powiększania obszaru na 
ekranie. Potrzebną do tego hierar
chiczną strukturę danych można utwo
rzyć z plików źródłowych napisanych 
w KML z użyciem dodatkowego narzę
dzia (darmowy program Regionator — 
http://code.google.eom/p/regionator/). 
Inne narzędzie (wcs2kml — http://co- 
de.google.com/p/wcs2kml/) służy do do
pasowania obrazów astronomicznych 
do projekcji używanej w Sky i do wyge
nerowania odpowiadajacego tej transfor
macji skryptu w KML. Utworzone w jed
nym miejscu pliki KML mogą być prze
słane pocztą elektroniczną np. do kole
gów czy współpracowników, umożliwia
jąc im dokonanie tych samych operacji 
na danych u siebie.

Szereg podstawowych informacji do
tyczących Sky można znaleźć w pracy, 
z której m.in. korzystałem, pisząc tę 
notkę: „Sky in Google Earth: The Next

Frontier in Astronomical Data Discovery 
and Visualization” umieszczonej na ser
werze arXiv (arXiv:0709.0752v2 [astro- 
ph] 10 Sep 2007). Autorami są Ryan 
Scranton, Andrew Connolly, Simon Kru- 
gho, Jeremy Brewer, Alberto Conti, Ca
rol Christian, Craig Sosin, Greg Coom- 
be oraz Paul Heckbert.

Roman Schreiber

Czyżby odkryto system 
planetarny taki jak nasz?
W połowie lutego 2008 r. prasa całego 
świata, za czasopismem „Science”, po
dała wiadomość o prawdopodobnym od
kryciu systemu planetarnego podobne
go do naszego. Dla nas miała ta wiado
mość dodatkowy smaczek, bowiem od
krycie zostało dokonane przy udziale 
Polaków, a ściślej zespołu OGLE Uni
wersytetu Warszawskiego, mającego 
swą bazę obserwacyjną w Chile. W isto
cie odkryto dwie planety, pomniejszoną 
wersję Jowisza i Saturna, wokół gwiaz
dy odległej od nas o 5 tys. lat światła. 
Odkrycie zostało dokonane przy pomo
cy zjawiska mikrosoczewkowania gra
witacyjnego — obie planety zostały od
kryte, gdy, widziane z Ziemi, przecho
dziły przed bardziej odległą gwiazdą 
i działając jak soczewka, wzmocniły jej 
blask. Nastąpiło bardzo duże, bo aż 500- 
-krotne wzmocnienie jasności tej odle
głej gwiazdy. Zjawisko obserwowano 
przez 2 tygodnie, od końca marca do po
czątku kwietnia 2006 r. Najpierw do
strzegł to polski program OGLE, kiero
wany przez prof. Andrzeja Udalskiego, 
w dniu 28 marca 2006 r. i stąd nazwa 
obiektu OGLE-2006-BLG-109. Zaalar
mowani pojawieniem się tego zjawiska 
astronomowie z wielu ośrodków na kuli 
ziemskiej (m.in. w Nowej Zelandii, Ta
smanii, Korei, Izraelu, Chile, na Wyspach 
Kanaryjskich i USA) śledzili pilnie jego 
przebieg, a prof. Andrew Gould z Ohio 
na bieżąco interpretował napływające 
pomiary i koordynował całą akcję.

Najpierw w nadchodzących pomia
rach fotometrycznych Gould dostrzegł 
dystorsję blasku, którą zinterpretował 
jako spowodowaną obiektem (planetą?)
o masie Saturna. Niespełna dzień póź
niej, nowe zaburzenie blasku wskazy
wało na drugą większą planetę wokół 
tej samej gwiazdy. W ciągu następnych 
miesięcy pracy nad tym zjawiskiem Scott 
Gaudi potwierdził, że pierwotna interpre
tacja była poprawna, a Dawid Bennet 
jeszcze bardziej uszczegółowił pierwot
ny model zjawiska. Tak więc nowo od
kryte planety wydają się być gazowe,

podobnie jak Jowisz i Saturn, ale mają 
rozmiary tylko 80% naszych olbrzymów. 
Krążą wokół gwiazdy o połowę mniej
szej od naszego Słońca. Ta gwiazda 
posiada też znacznie mniejszy blask — 
emituje tylko 5% energii naszej dzien
nej gwiazdy — i ma znacznie niższą tem
peraturę.

Wydaje się, że ten nowy system sło
neczny jest małym analogiem naszego 
systemu. Większa planeta jest prawie 
tak samo masywna w porównaniu do 
masy gwiazdy, jak Jowisz do naszego 
Słońca. Mniejsza planeta ma też taki 
sam stosunek masy jak Saturn do Słoń
ca w naszym układzie. Podobnie mniej
sza z planet jest prawie dwa razy dalej 
od gwiazdy niż większa, zupełnie tak 
samo jak Saturn, który jest dwa razy 
dalej od Słońca niż Jowisz. Chociaż 
gwiazda jest znacznie słabsza od Słoń
ca, temperatury obu planet są podobne 
do temperatur Saturna i Jowisza, ponie
waż one znajdują się bliżej swej gwiaz
dy. Temperatura planety jest bardzo 
ważnym parametrem w procesie formo
wania się takiego obiektu, ponieważ 
wyznacza ona ilość materiału, jaki jest 
dostępny dla tworzenia się planety. Wie
lu badaczy sądzi, że największa plane
ta naszego systemu utworzyła się 
w miejscu Jowisza, dlatego że jest to naj
bliższe Słońcu miejsce, gdzie lód może 
się tworzyć.

Przypomnijmy, że dotychczas za po
mocą zjawiska mikrosoczewkowania 
grawitacyjnego, w którego teorię ogrom
ny wkład włożył niedawno zmarły, nie
odżałowany profesor Bohdan Paczyń
ski, odkryto 4 planety, co razem z obec
nie relacjonowanym odkryciem powięk
sza tę liczbę do sześciu. Odkrycie dwóch 
planet „olbrzymów" w czasie jednego 
zjawiska mikrosoczewkowania pozwa
la sądzić, że tego rodzaju systemów pla
netarnych jest wiele w naszej Galakty
ce. Ponadto wydaje się, że odkrycie pla
net usytuowanych w odległościach po
dobnych do naszego Jowisza i Saturna 
pozwala sądzić, że w tym układzie pla
netarnym jest jeszcze miejsce na pla
nety podobne do Ziemi. Ich masa jest 
jednak za mała, aby je odkryć za pomocą 
efektów grawitacyjnych i innych technik 
stosowanych obecnie w poszukiwaniu 
planet. Ale autorzy odkrycia sądzą że 
w przyszłości, techniki mikrosoczewko
wania nowej generacji, wykorzystujące 
teleskopy na powierzchni Ziemi i w Ko
smosie, będą zdolne udowodnić istnie
nie systemów podobnych naszego
i z prawie wszystkimi naszymi planetami.

(aw)
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z kraju i ze świata

Mikołaja Kopernika OPERA OMNIA 
— zwieńczenie dzieła

Koniec 2007 roku przyniósł 
łacińsko-polską edycję Pism  
pomniejszych Mikołaja Koper

nika —  tom zamykający jego Dzieła 
wszystkie, monumentalne i prowadzo
ne z rozmachem przedsięwzięcie, doku
mentujące i porządkujące dzieło naj
większego polskiego uczonego.

Warmiński kanonik, urodzony w To
runiu a wykształcony w Krakowie i Ita
lii, stał się sławny za sprawą dzieła De 
revolutionibus (Norymberga 1543), 
czyli O obrotach, w którym wyłożył 
kosmologię i matematykę świata helio- 
centrycznego. Wiemy o tym wszyscy. 
Zwykle jednak zapominamy, że wśród 
spuścizny po Koperniku zachowało się 
także kilka drobniejszych dzieł, pism 
i listów. Niektóre z nich były wydane 
za życia astronoma, inne krążyły po Eu
ropie w rękopiśm iennych kopiach, 
a jeszcze inne dotrwały do naszych cza
sów w pojedynczych egzemplarzach 
i teraz drzemią w archiwach. Jest tego 
niewiele, ale teksty te ukazują Koper
nika nie tylko w roli uczonego, lecz tak
że jako tłumacza prozy dydaktycznej, 
lekarza, administratora, ekonomistę czy 
epistolografa.

Tom Pism pomniejszych Kopernika 
zawiera wiele smakowitych tekstów. 
Czytelnik znajdzie tu debiut książkowy 
uczonego, czyli jego tłumaczenie Listów 
obyczajowych, sielskich i miłosnych Teo- 
filakta Symokatty, pisarza tworzącego 
w VII w. w Konstantynopolu, opubli
kowane w Krakowie w 1509 r. A zatem 
pierwsza była nie rozprawa astrono
miczna, lecz literackie ćwiczenie w sty
lu renesansowym, polegające na prze
łożeniu greki na łacinę (tłumaczenia na 
język polski dokonał Jan Parandowski). 
Tak zaś rozpoczyna się traktat o refor
mie monetarnej, napisany przez astro
noma, obserwującego nie ciała niebie
skie, a psucie pieniądza, praktykowane 
przez zakon krzyżacki: „Choć nieskoń
czona jest ilość plag, które zazwyczaj 
powodują upadek królestw, księstw 
i rzeczypospolitych, to moim zdaniem 
najgorsze są cztery: niezgoda, śmiertel-

MIKOŁAJ KOPERNIK
dzieła wszystkie

ność, jałowość ziemi i podły pieniądz” 
(tłum. Ewa Jolanta Głębicka). Zachowa
ły się także do naszych czasów Lokacje 
łanów opuszczonych z lat 1516-1521 
spisane przez Kopernika, pełniącego 
funkcję administratora dóbr kapituły 
warmińskiej i osadzającego w opusto
szałych z powodu wojny gospodar
stwach chłopów. Przykładowa notatka: 
„Jan objął 3 łany, z których zbiegł Ast- 
man; dostanie 1 krowę i czwartą część 
zasiewów, otrzyma zwolnienie z najbliż
szego czynszu, a po raz pierwszy zapła
ci go w 1519 roku. Na okres 3 lat porę
czyli zań tam że B rusien, Andrzej 
iHensel. Działo się 29 stycznia 1517 
w obecności pana kapelana i chłopca 
mego Hieronima” (tłum. Jerzy Drew
nowski; to wydanie nie zawiera opubli
kowanych już wcześniej przez Mariana 
Biskupa przekładów polskich). Dodaj
my, że łan to niecałe 17 hektarów. Z to
mu Pisma pomniejsze dowiemy się rów
nież, że wśród surowców zapisanych 
w receptach sporządzonych przez astro
noma, cieszącego się sławą dobrego me
dyka, można znaleźć rumianek, ślaz i ru
tę, ale też dżdżownice, lisi olej, glinkę 
armeńską, bursztyn i koral. Pisma po
mniejsze zawierają także 17 listów Ko
pernika z lat 1518— 1541, pisanych do 
biskupów warmińskich Ferbera i Dan-

tyszka oraz do księcia Albrechta Hohen
zollerna.

W omawianym tomie znalazło się 
oczywiście miejsce dla fragmentów 
astronom icznych. N ajw ażniejszym  
z nich jest Zarys podstaw astronomii, 
znany także jako Commentariolus —  to 
pierwsze sformułowanie heliocentrycz- 
nej teorii Kopernika na piśmie, pocho
dzące sprzed 1514 r. Edycja ta jest ewe
nementem w skali światowej, gdyż daje 
pełny tekst łaciński z wariantami, spo
rządzony przez Jerzego Dobrzyckiego 
na podstawie trzech zachowanych ręko
pisów (żaden, niestety, nie wyszedł spod 
ręki astronoma z Fromborka) —  w Au
striackiej Bibliotece Narodowej w Wied
niu, bibliotece Królewskiej Akademii 
Nauk w Sztokholmie i w bibliotece 
King’s College w Aberdeen. Tekstowi 
łacińskiemu towarzyszy polski przekład. 
Na początku Kopernik lapidarnie stresz
cza geometrię astronomii Klaudiusza 
Ptolemeusza i stwierdza: „[...] tego ro
dzaju system nie wydawał się ani dosta
tecznie doskonały, ani wystarczająco 
zgodny z rozumem”. Następnie przed
stawia siedem założeń, które posłużą mu 
do konstrukcji nowego systemu. Drugie 
z nich brzmi tak: „Środek Ziemi nie jest 
środkiem świata, lecz tylko środkiem 
ciężkości i sfery Księżyca”. Ostatnie 
zdanie Zarysu, zapowiadające wielką 
rewolucję w nauce o Kosmosie, stwier
dza: „Wystarczą więc w sumie 34 koła 
dla wytłumaczenia całej budowy świa
ta i całego korowodu planet” (tłum. Je
rzy Drewnowski). Dwa kolejne teksty 
astronomiczne Kopernika to: słynny List 
przeciw Wernerowi z 1524 r., w którym 
astronom z Fromborka odnosi się kry
tycznie do średniowiecznych teorii pre
cesji, oraz zapiska z parametrami orbit 
planetarnych z należącego do astrono
ma notatnika, tak zwanego Raptularzy- 
ka uppsalskiego.

Łacińsko-polski wolumin Pism po
m niejszych  w ieńczy w ielo tom ow ą 
i wielojęzyczną (były wydania angiel
skie, francuskie i rosyjskie oraz publi
kacje faksymiliów rękopisów) edycję
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z kraju i ze świata

Dzieł wszystkich Kopernika, której pół 
wieku temu podjął się zespół polskich 
historyków nauki i filologów. Przedsię
wzięcie skupiało uczonych z różnych 
ośrodków w kraju, ale instytucjonalne
go wsparcia udzieliła mu Polska Aka
demia Nauk, a pracami zawiadywał 
ośrodek, który pierwotnie był Zakła
dem Historii Nauki, powołanym do 
życia w 1954 r. w strukturach PAN, 
później zaś stał się funkcjonującym po 
dziś dzień Instytutem Historii Nauki 
PAN w Warszawie. To właśnie jeszcze 
w Zakładzie w 1958 r. zorganizowano 
Pracownię Badań Kopernikańskich, 
którą kierował najpierw Aleksander 
Birkenmajer, a następnie Paweł Czar
toryski. Szczegółowo historię realiza
cji wydania Dzieł wszystkich Koperni

ka omawia w przedmowie do Pism po 
mniejszych  redaktor naukowy tego 
tomu, Andrzej Wyczański. Warto pod
kreślić, że mimo dużej rozpiętości 
w czasie kolejne tomy zachowały jed
nolitą, charakterystyczną i elegancką 
szatę graficzną. W przypadku ostatnie
go tomu duża w tym zasługa współwy- 
dawcy —  Wydawnictwa Sejmowego.

Z tak doniosłej okazji, jaką było uka
zanie się Pism pomniejszych, 10 grud
nia 2007 roku Polska Akademia Nauk 
zorganizowała uroczystą sesję, która od
była się w Pałacu Staszica w Warsza
wie pod honorowym patronatem Mar
szałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 
oraz ze wsparciem i pod auspicjami Pre
zesów Polskiej Akademii Umiejętności, 
Towarzystwa Naukowego Warszaw

skiego, Kasy im. Józefa Mianowskiego, 
Polskiego Towarzystwa Astronomiczne
go oraz Towarzystwa Naukowego w To
runiu. Zebranych powitał prezes PAN, 
prof. Michał Kleiber, który osobom 
związanym z edycją Dzieł wszystkich 
Kopernika od pierwszego do ostatniego 
woluminu wręczył listy gratulacyjne. 
W dalszej części sesji omówiono pro
blemy redakcyjne i organizacyjne, towa
rzyszące edycji ostatniego tomu oraz 
całej serii Dzieł wszystkich (Andrzej Wy
czański, Kalina Bartnicka i Jacek So
szyński), Andrzej Woszczyk przedstawił 
toruńskie Copernicana, a Michał Ko
kowski i Jarosław Włodarczyk dywago
wali o przyszłości badań kopemikań- 
skich.

Jarosław Włodarczyk

Zebranie Zarządu PTA w 85 rocznicę 
powstania Towarzystwa

W' czwartek 15 lutego 2008 r. 
odbyło się w Toruniu Zebra
nie Zarządu Głównego Pol

skiego Towarzystwa Astronomicznego. 
Przypadało ono prawie dokładnie w 85 
rocznicę powstania naszego Towarzy
stwa, bowiem PTA zostało powołane 
do życia w Toruniu na pierwszym, po 
odzyskaniu niepodległości, zjeździe 
astronomów polskich z okazji 450 rocz
nicy urodzin Mikołaja Kopernika 19 
lutego 1923 r. Z tego powodu Zebranie 
miało szczególny charakter.

Przybyłych do Torunia astronomów 
pow itał dziekan W ydziału F izyki, 
Astronomii i Informatyki Stosowanej 
prof. Józef Szudy i dyrektor Centrum 
Astronomii UMK prof. Andrzej Kus. 
Akcenty 85-lecia PTA przewijały się 
w przemówieniach powitalnych, ale 
rozwinęły się w czasie przedstawienia 
książki „Sylwetki Astronomów Pol
skich XX wieku” (patrz ostatnia strona 
okładki), która właśnie ukazała się 
z okazji tej rocznicy i którą otrzymali 
wszyscy obecni członkowie Zarządu. 
Ale najbardziej „medialną” informacją 
związaną z rocznicą PTA była wiado
mość, że staraniem astronomów toruń
skich i ich przyjaciół, jedna z planeto
id otrzyma imię „Toruń” . Będzie to

planetoida 12999 = 1981QJ2 odkryta 
przez astronoma amerykańskiego Teda 
Bowella z Obserwatorium Lowella 
w Arizonie 14 września 1981 r. Ted Bo- 
well, jako odkrywca, ma prawo zgło
sić propozycję nazwy i, nakłoniony 
przez Tadeusza Michałowskiego z Po
znania (absolw enta astronom ii na 
UMK), taką propozycję złożył i zosta
ła ona przyjęta przez Komisję Nazew
nictwa Międzynarodowej Unii Astro
nomicznej. Tak więc obok planetoid 
naszących imię polskich miast: Pozna
nia, Warszawy i Wrocławia, miasto Ko
pernika będzie sławione również w Ko
smosie.

W normalnym programie Zebrania 
było sprawozdanie Prezesa prof. Edwi
na Wnuka, z zebrania Europejskiego 
Towarzystwa Astronomicznego, które 
odbyło się w Leidzie w końcu stycznia 
br. Uczestniczyli w nim przedstawiciele 
prawie wszystkich narodowych towa
rzystw astronomicznych Europy. Było 
to pierwsze takie zebranie. Prezes mógł 
się przekonać o tym, jak ceniona jest 
astronomia polska w Europie, która ma 
nie tylko wyśmienite rezultaty badaw
cze, ale też sieć instytucji popularyzu
jących naukę o Wszechświecie na wy
sokim poziomie i aktywne organizacje

miłośników astronomii. Ponadto nasze 
czasopismo „Urania” jest jednym z naj
starszych astronomicznych czasopism 
popularnonaukowych w Europie i wy
soko oceniana zarówno za treści mery
toryczne jak i szatę graficzną.

N ajw ażniejszym  celem zebrania 
EAS było wzajemne poznanie się oraz 
koordynacja działań w związku z Ro
kiem Astronomii 2009. Zacząć oczywi
ście trzeba od stron internetowych czy
telnych dla wszystkich i zawierających 
podstawowe wiadomości o poszczegól
nych towarzystwach i ich działalności 
oraz dane kontaktowe. Problemy Roku 
Astronomii 2009 w Polsce zajęły dużą 
część czasu obrad Zarządu. Inne spra
wy to oczywiście sprawy „Uranii-Pos- 
tępów Astronomii”, sprawy finansowe 
Towarzystwa i inne bieżące sprawy, 
w tym dyskutowana na Zjeździe w Kiel
cach sprawa medalu za osiągnięcia na
ukowe. Zarząd jednogłośnie wypowie
dział się za ustanowieniem „Medalu im. 
Profesora Bohdana Paczyńskiego”, któ
ry przyznawany byłby przez specjalną 
kapitułę za wybitne osiągnięcia badaw
cze w dziedzinie astronomii. Dalsze pra
ce nad tą koncepcją odłożono do następ
nego zebrania.

(aw)
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Pierwsza Międzynarodowa Olimpiada 
z Astronomii i Astrofizyki

Ogólnopolskie olimpiady przedmiotowe mają w Pol
ice  już ponad 50-letnią tradycję. Jednąz najstarszych 
jest Olimpiada Astronomiczna, organizowana co

rocznie przez Planetarium Śląskie, począwszy od roku szkol
nego 1957/1958.

Od ponad 45 lat, niezależnie od olimpiad przedmiotowych 
organizowanych w wielu krajach, uczniowie szkół średnich 
mogą również konkurować poziomem swej wiedzy z rówie
śnikami z innych krajów, startując w międzynarodowych olim
piadach z matematyki, fizyki, informatyki, biologii, chemii 
i innych przedmiotów. Reprezentanci Polski wielokrotnie od
nosili w tych zawodach duże sukcesy, na przykład w minio
nym roku zdobyli łącznie 23 medale, w tym 9 złotych, 7 srebr
nych i 7 brązowych.

W roku 2007 do grupy międzynarodowych olimpiad przed
miotowych dołączyła olimpiada z astronomii i astrofizyki. 
Została ona zorganizowana przez Uniwersytet w Chiang Mai 
w Tajlandii, w dniach od 30 listopada do 9 grudnia 2007 r.

Z inicjatywą powołania Olimpiady Astronomicznej wy
stąpiła grupa astronomów z Tajlandii, a w pracach Komitetu 
Organizacyjnego brali udział również przedstawiciele Pol
ski: przedwcześnie zmarły dr Waldemar Gorzkowski oraz dr 
Paweł Janiszewski, którzy przekazali swoje wieloletnie do
świadczenia związane z organizacją Międzynarodowej Olim
piady Fizycznej. Opracowany regulamin Międzynarodowej 
Olimpiady z Astronomii i Astrofizyki zakładał między inny
mi, że mogą w niej uczestniczyć co najwyżej pięcioosobowe 
delegacje z poszczególnych krajów, przy czym żaden z uczest
ników nie może mieć ukończonych 20 lat w dniu 31 grudnia 
roku, w którym odbywają się zawody, a ponadto, każdy 
z uczestników musi być uczniem szkoły średniej lub jej ab
solwentem w roku zawodów. Uczniom może towarzyszyć co 
najwyżej dwóch opiekunów, tzw. „leaderów”, których obo
wiązkiem jest m. in. udział w pracach Lokalnego Komitetu 
Organizacyjnego, przełożenie tematów zadań z języka an
gielskiego na język ojczysty uczniów oraz kontrola prac za
wodników własnego kraju.

W statucie przewidziano, że organizatorzy pokrywają 
wszystkie koszty pobytu zawodników i ich opiekunów w miej
scu Olimpiady, natomiast koszty podróży są opłacane przez 
Ministerstwa Edukacji krajów uczestniczących. Zgłoszenie 
delegacji do udziału w Olimpiadzie zobowiązuje dany kraj do 
podjęcia się organizacji zawodów w przyszłości. Zakres obo
wiązującego materiału jest zawarty w tzw. „sylabusie”, który 
z dużym wyprzedzeniem został opublikowany na stronie in
ternetowej I Międzynarodowej Olimpiady [www.ioaa.info].

Zawody Olimpiady składają się z dwóch części: w części 
pierwszej, praktycznej, zadaniem uczniów jest przeprowa
dzenie pod kontrolą organizatorów elementarnych obserwa
cji astronomicznych. Za poprawne wywiązanie się z kilku 
prostych zadań obserwacyjnych zawodnicy mogą uzyskać 
maksymalnie 20 punktów. Uzupełnieniem części praktycz

nej jest analiza dostarczonych wyników innych obserwacji, 
za co również można uzyskać co najwyżej 20 punktów. W dru
giej części zawodów, tzw. teoretycznej organizatorzy przy
gotowują do rozwiązania 15 krótkich zadań (po 2 punkty każ
dy) oraz trzy dłuższe problemy, obejmujące łącznie 30 
punktów (po 10 punktów każdy). Tak więc, maksymalnie 
z obu części zawodów można uzyskać 100 punktów.

Uczestnicy Olimpiady są klasyfikowani według liczby 
uzyskanych punktów. Jako kryterium przyznania złotego 
medalu Olimpiady przyjęto następującą zasadę: oblicza się 
średnią arytmetyczną trzech najlepszych wyników i uznaje 
się, że jest to poziom odniesienia (100%) dla pozostałych 
zawodników. Zawodnicy, którzy uzyskają liczbę punktów 
większą od 90% tak obliczonej średniej trzech najlepszych 
wyników, są nagradzani złotym medalem. Uczniowie, uzy
skawszy co najmniej 78% punktów, otrzymują srebrne me
dale, zaś ci, którzy zgromadzili więcej niż 65% punktów —  
medale brązowe. Zawodnicy, zdobywając więcej niż 50%, 
a mniej niż 65% punktów, otrzymują dyplomy honorowe.

Ponadto wyróżnia się ucznia, któiy zdobył największą licz
bę punktów, a także najlepszego zawodnika w części praktycz
nej i najlepszego zawodnika w części teoretycznej. Komitet 
Organizacyjny może również przyznać specjalne wyróżnienia, 
np. za szczególnie oryginalne rozwiązania zadań.

Stronę polską w I Międzynarodowej Olimpiadzie z Astro
nomii i Astrofizyki w Tajlandii reprezentowali laureaci 50. 
krajowej Olimpiady Astronomicznej:
—  Szymon Jędrzejewski (tegoroczny absolwent VILO w Ra
domiu),
—  Piotr Polesiuk (uczeń I LO w Wałbrzychu),
—  Witold Świątkowski (uczeń XIV LO we Wrocławiu),
—  Tomasz Smoleński (tegoroczny absolwent VI LO w Ra
domiu),
—  Przemysław Bienias (uczeń I LO w Łodzi).

W charakterze „leaderów” zawodnikom towarzyszyli: mgr 
Grzegorz Stachowski z Katedry Astronomii AP w Krakowie 
oraz autor niniejszego artykułu. Realizacja wyjazdu była moż
liwa dzięki specjalnej dotacji Ministerstwa Edukacji Naro
dowej, a także dzięki wsparciu finansowemu Akademii Pe
dagogicznej w Krakowie, Planetarium Śląskiego, Związku 
Nauczycielstwa Polskiego i Redakcji „Głosu Nauczycielskie
go”. Sam wyjazd był poprzedzony dwoma trzydniowymi 
„obozami kondycyjnymi” w Krakowie i Chorzowie, mający
mi na celu możliwie dobre przygotowanie do udziału w Olim
piadzie.

I Międzynarodowa Olimpiada z Astronomii i Astrofizyki 
została zorganizowana dla uczczenia 80-lecia urodzin króla 
Tajlandii Ramy IX (przypadających w dniu 5 grudnia 2007), 
oraz 84 rocznicy urodzin księżniczki Galyani Vadhana. Jak 
się podkreśla, król Tajlandii od wczesnej młodości intereso
wał się i nadal się interesuje astronomią, wielokrotnie wspie
rając różne przedsięwzięcia astronomiczne.
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Miejsce organizacji Olimpiady nie zostało wybrane przy
padkowo. Uniwersytet w Chiang Mai, będący organizatorem 
Olimpiady, należy do największych uczelni Tajlandii, a w jego 
ramach intensywnie pracuje grupa astronomów tajlandzkich 
na czele z prof. Boonraksarem Soonthomthumem, autorem 
licznych prac naukowych z dziedziny gwiazd zmiennych za
ćmieniowych. W najbliższych czasie w górach Tajlandii na 
wysokości ponad 2200 m n.p.m. ma powstać duże obserwa
torium astronomiczne, w którym zostanie umieszczony tele
skop o średnicy zwierciadła 2,4 m.

Miasto Chiang Mai, zwane tajlandzką „Różą Północy”, 
jest położone na wysokości 300 m n.p.m., około 700 km na 
północ od Bangkoku. Pod względem wielkości i znaczenia 
jest drugim miastem Tajlandii. Chiang Mai zostało założone 
z końcem XIII w. i przez kilka stuleci było stolicą Królestwa 
Lanny, zwanego też Królestwem Miliona Pól Ryżowych. 
W samym mieście, które zachowało średniowieczny układ 
ulic i fragmenty murów obronnych, spotyka się liczne świą
tynie buddyjskie, a nad miastem, na wysokości ok. 1022 m 
n.p.m. góruje słynny w całej Tajlandii zespół świątyń Doi 
Suthep. We wnętrzu wspaniałej, złotej pagody znajdują się 
relikwie Buddy.

Ostatecznie w I Olimpiadzie wzięło udział 85 zawodni
ków. Reprezentowane były następujące państwa: Azerbejdżan, 
Bangladesz, Białoruś, Boliwia, Brazylia, Chiny, Grecja, In
die, Indonezja, Iran, Korea, Laos, Litwa, Myanmar (Birma), 
Polska, Rumunia, Singapur, Słowacja, Sri Lanka (Ceylon), 
Tajlandia oraz Ukraina. W charakterze obserwatora wystąpił 
Nepal. Brak było przedstawicieli m. in. krajów Zachodniej 
Europy, Rosji, a także Stanów Zjednoczonych, Kanady i Au
stralii. Mimo to, jak zauważono, w Olimpiadzie brali udział 
reprezentanci ponad połowy ludności świata.

Delegacja polska odbyła długą podróż z Warszawy przez 
Paryż i Bangkok. Na lotnisku w Chiang Mai organizatorzy 
powitali zarówno Polaków, jak i wszystkie inne delegacje tra
dycyjnym nałożeniem wieńców z kwiatów orchidei i pamiąt
kowym zdjęciem. Jeszcze w tym samym dniu odbyło się uro
czyste spotkanie w szystk ich  delegacji, a w ieczorem  
zawodnicy zostali zakwaterowani w kampusie uniwersytec
kim, podczas gdy „leaderów” umieszczono w hotelu niemal 
w centrum miasta. Telefony komórkowe i laptopy zawodni
ków zostały zdeponowane, aby uniemożliwić im jakiekol
wiek porozumiewanie się na zewnątrz. W przypadkach awa
ryjnych, ewentualny kontakt mógł nastąpić tylko poprzez 
organizatorów.

W sobotę, 1 grudnia 2007 r. odbyła się uroczystość inau
guracyjna, w trakcie której oprócz okolicznościowych prze
mówień nastąpiła prezentacja wszystkich uczestników, Po in
auguracji zawodnicy wzięli udział w zwiedzaniu kampusu 
uniwersyteckiego, a wieczorem odwiedzili uniwersyteckie 
Obserwatorium Astronomiczne Sirindhom, położone na sto
ku pobliskich gór.

W tym samym czasie odbyło się pierwsze zebranie Komi
tetu Olimpiady, w trakcie którego przedstawiono „leaderom” 
tematy zadań obserwacyjnych. Zostały one przedyskutowa
ne i przełożone na języki ojczyste zawodników.

Zawody obserwacyjne polegały na wykonaniu pod nad

zorem organizatorów kilku ćwiczeń, przy czym każdy uczest
nik miał do dyspozycji lornetkę, a także prosty instrument 
przeziemikowy (celownicę), którym była rurka o długości 
około 40 cm i średnicy ok. 1 cm, umieszczona na statywie 
z monturą paralaktyczną. W tej części zawodów uczestnicy 
mieli za zadanie:
—  poruszając celownicą wskazać przebieg równika niebie
skiego,
—  nastawić celownicę na punkt równonocy wiosennej,
—  nastawić celownicę na najjaśniejszą gwiazdę w tzw. czwo
roboku Pegaza (oczywiście, zawodnicy nie mieli do dyspozy
cji atlasów nieba ani obrotowych map nieba),
—  nastawić celownicę na gwiazdę a  Arietis,
—  zaczynając od gwiazdy a  Tauri, przestawić celownicę 
o 35 stopni w kierunku północnym oraz 6 stopni w kierunku 
zachodnim (wzdłuż okręgów na sferze niebieskiej!), a następ
nie nastawić celownicę na najjaśniejszą gwiazdę w polu wi
dzenia.

Używając lornetki, należało:
—  na dostarczonej mapce Hyad zidentyfikować na niebie 
gwiazdę y  Tau i ocenić jej jasność przez porównanie z jasno
ścią innych gwiazd w polu widzenia lornetki,
—  narysować (zachowując odpowiednią skalę i kierunki) 
galaktykę M31 w Andromedzie.

Druga część tego etapu polegała na analizie danych obser
wacyjnych. Na wstępie przedstawiono krótki, wielokrotnie 
powtarzany film, będący animacją ruchu galileuszowych księ
życów Jowisza, a zadaniem olimpijczyków było zidentyfi
kowanie księżyców i podanie ich nazw.

W kolejnym zadaniu, z analizy serii fotografii Księżyca, 
wykonanych pomiędzy 8 i 13 czerwca 2006 r., należało wy
znaczyć moment pełni, a następnie obliczyć tzw. wiek Księ
życa w dniu urodzin Alberta Einsteina (14 marca 1879). Istot
nym elementem tego zadania było oszacowanie błędów. 
W zadaniu trzecim olimpijczycy otrzymali tabelę zawiera
jącą współrzędne równikowe czterech ciał niebieskich dla każ
dego dnia danego roku. Należało podać nazwy tych ciał (były 
to: Słońce, Jowisz, Wenus i Mars), wskazać, który z obiek
tów mógł być najdłużej obserwowany w ciągu nocy w da
nym roku kalendarzowym, podać datę tej obserwacji, a w koń
cu nakreślić dla tej daty położenia wszystkich obiektów na 
schemacie Układu Słonecznego i obliczyć elongacje obiek
tów.

W części „teoretycznej” Olimpiady zawodnicy najpierw 
musieli udzielić odpowiedzi na 15 krótkich pytań. Oto nie
które z nich:
—  Pomiędzy południem 1 lipca a południem 31 grudnia upły
wa 183 dób słonecznych. Ile upływa dób gwiazdowych?
—  Kometa obiegająca Słońce osiąga maksymalną odległość 
31,5 AU, zaś minimalną odległość 0,5 AU. Podaj okres orbi
talny komety.
—  W jakiej długości fa li najsilniej promieniuje gwiazda 
o temperaturze powierzchni 4000 K?
—  Moc promieniowania supernowej jest 1010 razy większa 
niż Słońca. Jeśli taka supernowa świeciłaby na niebie takja
sno ja k  Słońce, w jakiej byłaby odległości?
—  Krater na powierzchni Księżyca ma średnicę 80 km. Czy
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można dostrzec ten krater gołym okiem, jeśli średnica źrenicy 
oka wynosi 5 mm?
—  Gdyby nastąpiło grawitacyjne zapadnięcie się Słońca do 
postaci nierotującej czarnej dziury, jaki byłby promień je j 
horyzontu zdarzeń (jej promień Schwarzschiłda)?

Po wpisaniu odpowiedzi na specjalnym arkuszu, zawod
nicy mieli do rozwiązania trzy kolejne (znacznie trudniejsze) 
zadania, dotyczące:

1. Pozasłonecznej planety i jej temperatury powierzchni.
2. Układu podwójnego gwiazd.
3. Soczewkowania grawitacyjnego.
W pierwszym zadaniu podano promień szybkorotującej 

planety, jej albedo oraz odległość od gwiazdy o mocy pro
mieniowania L. W rozwiązaniu należało obliczyć m. in. stru
mień dochodzącego promieniowania od gwiazdy do po
wierzchni planety, podać, jaka część dochodzącego strumienia 
jest absorbowana przez planetę, a także obliczyć średnią tem
peraturę planety, wynikającą z własności ciała doskonale czar
nego.

W zadaniu drugim znane były masy gwiazd i odległość 
między nimi, a także prędkość kątowa w ruchu orbitalnym. 
Zakładając wolny przepływ masy między składnikami (przy 
ich niewielkich rozmiarach i braku rotacji), należało m. in.:
—  obliczyć moment pędu i energię kinetyczną układu,
—  podać relację pomiędzy prędkością kątową w i odległo
ścią D pomiędzy gwiazdami,
— przyjmując, że w interwale czasu At gwiazda o masie M 
traci masę AM,, obliczyć wartość Aw w funkcji w, M,, M2, 
i AM,.

W zadaniu trzecim należało m. in.:
—  dowieść poprawności podanego wzoru na promień pier
ścieniowego obrazu powstałego w szczególnym przypadku, 
gdy źródło światła leży dokładnie na linii łączącej obserwa
tora i soczewkę grawitacyjną,
—  obliczyć promień kątowy pierścienia dla podanych war
tości liczbowych,
—  ocenić, czy zdolność rozdzielcza teleskopu Hubble’a jest

wystarczająca dla dostrzeżenia struktury pierścienia rozpa
trywanego w poprzednim punkcie.

Ocena rozwiązań poszczególnych zadań była dokonywa
na przez organizatorów, natomiast kserokopie zaszyfrowa
nych arkuszy odpowiedzi zostały przedstawione „leaderom”, 
którzy mieli obowiązek zapoznania się z rozwiązaniami wła
snych zawodników i mogli dokonać własnej oceny. Dla wy
jaśnienia ewentualnych rozbieżności i ustalenia ostatecznej 
punktacji, organizatorzy przewidzieli specjalna sesję „mode
rating”. W przypadku delegacji polskiej rozbieżność w oce
nach dotyczyła jedynie kilku szczegółów, które zostały bar
dzo szybko wyjaśnione.

Zakończenie I Olimpiady z Astronomii i Astrofizyki od
było się przy udziale Ministra Edukacji Tajlandii, prof. Wi- 
chit Srisa-ana, przedstawicieli miasta Chiang Mai oraz Władz 
Uniwersytetu. Po podliczeniu zdobytych punktów okazało się, 
że dwa pierwsze miejsca zdobyli reprezentanci Tajlandii, zdo
bywając odpowiednio: 87,8 oraz 85,3 punktów (na 100 moż
liwych). Wśród grona złotych medalistów znaleźli się dwaj 
reprezentanci Polski: Tomasz Smoleński z Radomia oraz Prze
mysław Bienias z Łodzi. T. Smoleński uzyskał także specjal
ne wyróżnienie dla zawodnika, który zdobył największą licz
bę punktów w części teoretycznej zawodów (59,2 na 60 
możliwych). Pozostali zawodnicy (Sz. Jędrzejewski, W. Świąt
kowski i P. Polesiuk) uzyskali srebrne medale. W nieoficjal
nej klasyfikacji polska delegacja zajęła trzecie miejsce, po 
Tajlandii i Indiach. Za polską drużyną uplasowali się zawod
nicy z Chin, Rumunii i Indonezji.

Końcowym akcentem uroczystości finałowej było 
przekazanie delegacji Indonezji proporca Międzynarodowej 
Olimpiady z Astronomii i Astrofizyki. To właśnie Bandung 
w Indonezji (w pobliżu którego znajduje się słynne Obser
watorium Astronomiczne Bosscha) będzie miejscem, gdzie 
w dniach 19-28 sierpnia 2008 r. odbędzie się druga Między
narodowa Olimpiada Astronomiczna. Kolejna, trzecia Olim
piada odbędzie się wiosną 2009 r. w Iranie.

Jerzy Kreiner

Dokończenie ze s. 50

Mijały więc epoki 
Niestrudzony Atlas 
Z czasem polubił niebo

Studiował je dokładnie i nie
ustannie
Co musiało w końcu 
Przynieść wartościowe wyniki

Dokonał wielu fascynujących 
odkryć
Którymi dzielił się z parą alba
trosów
Gniazdujących 
Na potężnym masywie 
Jego barku

Szczególną sympatią Atlas ob

darzył
Konstelację obok Lutni

Wyobraża sobie 
Ramiona rozpięte szeroko 
Tors wyciągnięty na kaukaskiej 
skale
Z pulsującąw okolicy podbrzu
sza
Karmazynową gwiazdą— 
Ciemnąjak krew 
Pulsującą jak ból

A niżej Orzeł
Nienasycony jak nienawiść 
Samozwańczego pana Olimpu

Wreszcie na prawo Herakles 
Błogosławiony oswobodziciel 
Spryciarz, któremu Atlas 
Szybko zapomniał

Pewien niesmaczny i okrutny 
żart

Tak, tak, kochani 
Wbrew wszelkiej logice 
Atlas pokochał niebo

Kara wymyślona przez Zeusa 
Przestała być dotkliwa

I — jak myśli sobie czasami 
Nasz cierpliwy tytan
— Nie bez złośliwości — 
Spełnia swoją dydaktyczną rolę

Kazamaty stały się obserwato
rium
Wysokogórskie warunki 
Zamiast odbierać oddech 
Brakiem powietrza —

Pozwalają oglądać 
Zapierające dech w piersiach 
Niebieskie spektakle

Toteż Atlas
Niezbyt tęskni za wolnością 
Nie miota już przekleństw 
Nie strąca z bezsilnego gnie
wu
Kamiennych lawin

Podobny do gigantycznej ska
ły
Porośniętej mchem 
I gniazdami ptaków 
Spogląda nieruchomo w niebo

W pozie 
Bezgranicznego 
Zdumienia 
I zachwytu.
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Szkolne obserwatorium CCD

Nocne niebo usiane gwiazdami, tajemnicze zjawiska Na początek będzie potrzebny nam zwykły statyw foto- 
przyrodnicze: wszystko to zachwyca swoim pięknem, graficzny. W miarę możliwości, możemy się pokusić o roz- 
Ludzie od niepamiętnych czasów obserwowali za- budowę naszego zestawu o większe teleobiektywy, montaż 

chowanie przyrody. Starali się ją  poznać, aby lepiej zrozu- paralaktyczny, itp. 
mieć otaczający ich świat. Najstarszym detektorem było ludz
kie oko. Jednak począwszy od Galileusza, zaczęto korzystać 
z coraz większej liczby przyrządów detekcyjnych i pomiaro
wych. Zakres obserwacji został znacznie rozszerzony, np. 
przez konstrukcję różnego typu coraz potężniejszych telesko
pów, radioteleskopów, fotometrów, spektrometrów oraz ka
mer. Aktualnie nauka oddaje nam do dyspozycji matryce 
C C D . Po raz pierwszy zastosowano je  w latach 70. ubiegłe
go stulecia w przemyśle filmowym. Później ich walory do
strzegła astronomia i zaczęła wykorzystywać je do rejestro
wania promieniowania pochodzącego od ciał niebieskich.
Dzisiaj dzięki nim lekcje szkolne mogą stać się ciekawsze 
i bardziej interesujące, każdy uczeń może przeprowadzić sa
modzielne obserwacje zarówno makro-, jak i mikroświata.
Pomagają nam w tym m.in. liczne projekty europejskie. Sam sprzęt to nie wszystko, potrzebne jest także odpo-

W Niepołomickim Młodzieżowym Obserwatorium Astro- wiednie oprogramowanie. Do tych celów został napisany pro- 
nomicznym realizujemy projekt europejski „Wszechświat gram SalsaJ. Pozwala on na rejestracje obrazu z kamerki za- 
w zasięgu ręki” -— EU-HOU. równo na czasach standardowych, jaki i na długich okresach

„Hands-On Universe, Europe” oferuje pomoc w naucza- naświetlania. Oprócz tego, za jego pomocą można wykonać 
niu astronomii w szkołach. Głównym celem EU-HOU jest całą obróbkę cyfrową materiałów uzyskanych w czasie ob- 
unowocześnianie edukacji w zakresie nauk przyrodniczych, serwacji. Należy dodać, że jest on darmowy oraz ciągle udo- 
Rezultatem poznawania astronomii przy użyciu nowych tech- skonalany!
nologii jest rozbudzenie zainteresowania nauką wśród Oto przykład zdjęcia wykonanego przez taki zestaw (oko- 
uczniów. Projekt bazuje na rzeczywistych obserwacjach, do- lice gamma Cygni): 
konywanych przez uczniów za pomocą udostępnionych na
rzędzi i programów dydaktycznych. Są one projektowane przy 
bliskiej współpracy naukowców i nauczycieli, tak aby były 
pomocne w nauce astronomii.

Polski partner (Centrum Fizyki Teoretycznej; Polska Aka
demia Nauk) opracował projekt szkolnych obserwatoriów 
CCD. Podstawowym jego założeniem było stworzenie ogól
nodostępnego, taniego a zarazem posiadającego ogromne 
walory dydaktyczne narzędzia.

Projekt jest oparty na wykorzystaniu ogólnodostępnych 
kamerek internetowych, odpowiednio przystosowanych do 
zastosowań astronomicznych (i nie tylko).

Podstawowa modyfikacja polega na wymianie oryginal
nego obiektywu i zastosowaniu w jego miejsce innych narzę
dzi optycznych (teleobiektywów, teleskopów itp.). Dodatko
wo dokonano niewielkiej zmiany w układzie elektronicznym, Można na nim dostrzec obiekty poniżej 11 wielkości gwiaz- 
co umożliwiło wykonywanie ekspozycji dłuższych niż stan- dowej. Proszę zwrócić uwagę, że przy obiektywie o ognisko- 
dardowe. wej zaledwie 58 mm pole widzenia, jakie otrzymujemy, to

jedynie 2,58 x 3,44 stopnia kwadratowego.
Nasze pierwsze obserwacje możemy rozpocząć od obiek

tów nam najbliższych. Księżyc jest jednym z najwdzięcz
niejszych obiektów obserwacji. Często podziwiany nie
uzbrojonym okiem, może odkryć przed nami kolejne swoje 
tajemnice. Liczne kratery, nabierające przestrzennego kształ
tu w pobliżu terminatora, mogą zachwycić niejednego ob
serwatora.
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Oto najprostszy przykład takiego zestawu:

obiektyw fotograficzny pierścień redukcyjny kamera intemel
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Zdjęcie terminatora jest mozaiką kilkunastu ekspozycji 
złożonych w jeden obraz.

Jeśli dysponujemy filtrem słonecznym, możemy spróbo
wać rozpocząć przygodę ze Słońcem. Także tutaj webkamer- 
ka może okazać się przydatnym narzędziem. Przeprowadzić 
można obserwacje powierzchni Słońca (fotosfery), jak i przy
jrzeć się uważniej wybranej plamie słonecznej.

M o^.

*

Należy podkreślić, że obserwacje Słońca wiążą się z ryzy
kiem utraty wzroku oraz uszkodzenia sprzętu. Warto je do
kładnie zaplanować i przeprowadzić z dużą ostrożnością!!!

Kiedy nabierzemy odpowiedniego doświadczenia oraz 
swobody posługiwania się sprzętem, możemy rozpocząć 
dalszą eksplorację naszego Układu Słonecznego.

Bez problemu odnajdziemy na nieboskłonie najjaśniejsze 
planety.

Powyżej zamieszczono zaledwie kilka przykładów zasto
sowania kamerki internetowej. Temat nie został tutaj w żaden 
sposób wyczerpany. Na niebie pozostaje jeszcze sporo obiek
tów, które czekają na „odkrycie” przez nas.

Duża wydajność kwantowa detektorów CCD w stosunku 
do innych odbiorników promieniowania umożliwia obserwa
cję jasnych gwiazd zmiennych (najlepiej do 11 wielkości 
gwiazdowej). Do tych obserwacji zachęcamy dopiero po na
braniu odpowiednich umiejętności. Same obserwacje nie są 
trudne. Dłuższy i bardziej wymagający jest proces obróbki 
otrzymanych danych.

Program „Wszechświat w zasięgu ręki” — EU-HOU 
szkolnych obserwatoriów astronomicznych CCD można re
alizować z uczniami przeciętnymi, daje on jednak możli
wość poszerzania i pogłębiania wiedzy uczniom zdolnym 
i zainteresowanym astronomią. Uczniowie mają możliwość 
wpływania na treść, przebieg zajęć i jej modyfikowanie. No
woczesna szkoła stara się zapewnić każdemu ze swoich 
uczniów rozwijanie zainteresowań. Dzisiaj w każdej szkole 
jesteśmy w stanie zbudować takie obserwatorium CCD. 
Życzymy udanych obserwacji przy bezchmurnym niebie.

Monika Maślaniec 
Łukasz Maślaniec 

Młodzieżowe Obserwatorium Astronomiczne 
w Niepołomicach

Strony internetowe:
1. http://www.pl.euhou.net/
2. http://moa.home.pl/
3. http://www.pl.euhou.net/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=29&ltemid=152
4. http://www.moa.home.pl/astro/obserw/obserw_eu-hou_soaccd.htm
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NGC 4388
i M86 („Urania-PA” 4/2001), z którymi tworzy charaktery
styczną konfigurację: trójkąt równoboczny. Rysunek NGC 
4388 i jej sąsiadek wykonany przez tych rozmiarów tele
skop załączony jest obok. Większe teleskopy pozwalają 
wyraźniej dostrzec podział na jaśnie jszą wydłużoną cen
tralną część oraz zewnętrzną słabą poświatę, na którą skła
dają się ciasno nawinięte ramiona spiralne. Ramion nie 
można jednak dostrzec oddzielnie, gdyż galaktykę tę obser
wujemy prawie równolegle do płaszczyzny jej dysku i zle
w ają się one ze sobą. Galaktyka ta leży bardzo blisko geo
metrycznego środka wielkiej gromady galaktyk w Pannie 
utożsamianego z olbrzymią galaktyką eliptyczną M87 (Ura
nia-PA 4/2001) — odległość pomiędzy nimi w rzucie na sfe
rę niebieską wynosi tylko 1,2°, co odpowiada odległości około 
350 kps (1,1 min lat świetlnych). Co więcej, dynamiczny 
środek gromady galaktyk w Pannie leży w pobliżu galakty
ki eliptycznej M86, a NGC 4388 jest od niego odległa tylko 
o około 0,5°.

NGC 4388 zaliczana jest do galaktyk typu Seyferta 2, 
czyli galaktyk spiralnych, w których widmach obserwuje się 
wąskie linie emisyjne pochodzące z centralnych części, bę
dące przejawem aktywności jądra. Jest to jedna z najbliż
szych galaktyk tego typu i pierwsza odkryta w gromadzie 
galaktyk w Pannie. Jest dość silnym źródłem promieniowa
nia radiowego i rentgenowskiego. Średnica galaktyki wyno
si około 40 kpc, jest więc nieco większa od Drogi Mlecznej.

ł .

ł T.

Zdjęcie NGC 4388 wykonane przez teleskop Subaru na Hawajach. Pole widzenia zdjęcia to około 5'x3,5'. Na lewo, w górę od jądra galaktyki 
jest widoczny (zarejestrowany w specjalnych filtrach wąskopasmowych) wielki obłok zjonizowanej materii
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a (J2000) 12h, 25,7m
ó (J2000) +12° 40'

Gwiazdozbiór Panna
Typ Galaktyka spiralna SAb

Jasność fotograficzna 11,9
Jasność wizualna 11,3

Jasność absolutna Mv -19 ,8
Rozmiar 6,3’x4,5’

Odległość -16 ,7  Mpc
Prędkość radialna +2540 km/s

17 kwietnia 1784 r. Wiliam Herschel zanotował tę galak
tykę w swoim dzienniku i opatrzył numerem katalogowym 
H 2.168. Opis w katalogu NGC jest następujący: „bardzo 
słaba, wydłużona”.

Ze względu na niewielką jasność całkowitą i dość duże 
rozmiary trudno ją  zaobserwować w teleskopach o średnicy 
mniejszej niż 20 cm. Przez 20-cm teleskop najłatwiej do
strzec galaktykę przy powiększeniu około 100— 150 razy jako 
s łabą cienką poświatę wydłużoną w kierunku E-W. Przy 
znaczniejszych powiększeniach kompletnie zlewa się z tłem. 
W teleskopie o średnicy 25 cm można zauważyć, że cen
tralna część galaktyki jest nieco jaśniejsza. Przy powiększe
niu około 80 razy w polu widzenia okularu powinny być wi
doczne jednocześnie dwie duże galaktyki eliptyczne: M84
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Rysunek okolic NGC 4388 (u góry rysunku) wykonany tele
skopem o średnicy 25 cm przy powiększeniu 80«. W polu wi
dzenia okularu są widoczne galaktyki eliptyczne M84 i M86 
u dołu rysunku, które wraz z małągalaktykąNGC 4317 (w środ
ku) tworzą zarys „twarzy” — NGC 4388 to „usta”

Jednak jej centralne obszary są znacznie bardziej aktywne. 
Obserwacje w linii wzbronionej tlenu 0 [lll] (X = 500,7 nm) 
oraz linii Ha pozwoliły stwierdzić, że wokół jądra znajdują 
się dwa bardzo rozległe i skomplikowane pod względem 
struktury obszary zjonizowanego gazu. Obszary te mają 
z grubsza kształt stożków, których wierzchołki są skierowa
ne w kierunku jądra galaktyki. Stożki emisji są ustawione 
w przybliżeniu prostopadle do płaszczyzny dysku galaktyki. 
Wskazywać to może, że NGC 4388 zawiera jądro typu Sey- 
ferta 1 (obiekty te charakteryzują się szerokimi liniami emi
syjnymi widocznymi w ich widmach), które zasłonięte jest 
przed nami przez gruby obłok pyłu międzygwiazdowego 
znajdujący się wokół jądra tej galaktyki i mający kształt toru- 
sa. Na poprawność tej hipotezy wskazuje niezależnie bar
dzo wysoka gęstość kolumnowa wodoru obserwowana 
w kierunku centrum galaktyki oraz jej jasność w zakresie 
promieni X szacowana na około 2 1042 ergów, co jest dość 
typowe dla jąder typu Seyfert 1. W obrębie obu stożkowych 
obszarów znajdują się wydłużone, cienkie radiowe struk
tury obserwowane przez VLA, będące najprawdopodob
niej strugami zjonizowanej materii wysyłanej przez aktyw
ne jądro.

W zakresie promieniowania miękkiego X (energie foto
nów poniżej 5 keV) gromada galaktyk w Pannie zdomino
wana jest całkowicie przez emisję promieniowania z M87: 
środek emisji pochodzącej z gorącego gazu międzygalak- 
tycznego pokrywa się z tą galaktyką, silne promieniowanie 
X pochodzi ponadto z jądra M87 oraz strugi, która jest z nie
go emitowana. Pozostałe galaktyki w gromadzie mają jas
ność wtym zakresie widma na poziomie 1/100 jasności M87. 
Jednak w zakresie twardego promieniowania X (energie fo
tonów ponad 5 keV) okazuje się, że dla energii fotonów rów
nej 8 keV i więcej najjaśniejszym źródłem promieniowania 
w gromadzie galaktyk w Pannie jest NGC 4388! W zakresie 
ponad 20 keV galaktyka ta całkowicie dominuje promienio
wanie pochodzące z gromady. Nic dziwnego, że była ona 
pierwszą galaktyką typu Seyferta 2, której promieniowanie 
zarejestrował satelita INTEGRAL obserwujący w zakresie 
ekstremalnie twardego promieniowania X. Samo jądro uda
ło się dostrzec z pomocą obserwatorium satelitarnego 
CHANDRA.

NGC 4388 porusza się z prędkością około 1500 km/s 
w stosunku do gromady, oddalając się od nas. Prędkość ta 
jest tak duża, że wciąż część astronomów wątpi, czy galak
tyka ta należy do gromady i czy nie leży ona daleko za nią.

Jednak odległość wyznaczona do niej z pomocą relacji Tul- 
ly-Fischera pozostaje w zgodzie z odległością leżących w po
bliżu na sferze niebieskiej galaktyk eliptycznych M87 i M86, 
z którymi wydaje się być powiązana dynamicznie. NGC 4388 
ma bardzo mało wodoru w ośrodku międzygwiazdowym. 
W porównaniu z typową galaktyką spiralną podobnych roz
miarów ma ona tylko 15% neutralnego wodoru. Obserwacje 
radiowe wykazały, że wodór neutralny rozciąga się tylko na 
odległość 10 kps od centrum galaktyki, co stanowi 50% roz
miarów dysku. W przeciętnej galaktyce spiralnej obszar neu
tralnego wodoru rozciąga się znacznie poza jej złożony 
z gwiazd dysk. Co się stało z tą materią? Czy to możliwe, 
żeby cały gaz międzygwiazdowy został skonsumowany 
przez procesy gwiazdotwórcze, czy też może od początku 
NGC 4388 była uboga w wodór? Możliwa odpowiedź na to 
pytanie pojawia się, gdy uświadomimy sobie, że galaktyka 
ta przemierza centralną część gromady galaktyk w Pannie 
z olbrzymią prędkością 1500 km/s w stosunku do między- 
galaktycznego gazu gromady. Okazuje się, że pod wzglę
dem deficytu wodoru neutralnego NGC 4388 nie jest wyjąt
kiem, gdyż wiele galaktyk spiralnych znajdujących się w cen
tralnych częściach gromad galaktyk ma podobne deficyty. 
Spośród 22 najjaśniejszych galaktyk spiralnych w obrębie 
gromady w Pannie aż 14 z nich ma ubytek wodoru rzędu 
miliarda mas Słońca każda. Jak to wyjaśnić? Gdy galaktyka 
przemierza centralne części gromady, przechodzi przez ob
szar o największym ciśnieniu gazu międzygalaktycznego. 
Wywołuje to efekt podobny do oporu aerodynamicznego, 
jakiego doznaje ciało poruszające się w powietrzu. Im więk
sza prędkość obiektu, tym oczywiście większa siła oporu. 
Gaz znajdujący się w galaktyce zostaje z niej dosłownie 
wypchnięty przez ciśnienie gorącego gazu stanowiącego 
ośrodek, przez który przemieszcza się galaktyka. W przy
padku NGC 4388 prędkość jej względem ośrodka jest tak 
duża, że efekt ten (zwany po angielsku ram pressure strip
ping) spowodował utratę niemal całego wodoru neutralne
go, jaki ona posiadała.

Zbliżenie na obszar zjonizowanej materii (negatyw zdjęcia wykona
nego przez teleskop Subaru) w filtrach linii wzbronionej tlenu 0[lll]
i Ha
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Radiowa mapa neutralnego wodoru w okolicach NGC 4388 nałożona na zdjęcie z DSS. 
Widoczny jest potężny (długi na ponad 100 kpc) ogon materii wypchniętej z NGC 
4388 przez ciśnienie gazu międzygalaktycznego. Owal pokrywa się z obszarem zjoni- 
zowanej materii. Zwraca uwagę odkształcenie ogona w pobliżu galaktyki M86
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Zdjęcie rentgenowskie (zakres 0,7— 10,0 keV) okolic NGC 4388 wykonane przez sa
telitę ASCA. Jedynym silnym źródłem promieniowania jest tutaj tylko NGC 4388. Go
rąca gazowa korona M86 jest na granicy detekcji satelity, a drugiej wielkiej galaktyki 
M84 w ogóle nie widać

NGC 4387-

Co się stało z tym wodorem? Po
mimo że obserwowano dokładnie oto
czenie wielu galaktyk, w których zare
jestrowano znaczący deficyt neutral
nego wodoru, to tylko w przypadku 
NGC 4388 zauważono jakąkolwiek po
zostałość po nim. Jest nią potężna, 
rozciągająca się na około 35 kps struk
tura mająca w przybliżeniu kształt stoż
ka i zna jdu jąca  się na północny 
wschód od jądra galaktyki — patrz 
zdjęcia obok wykonane przez teleskop 
Subaru na Hawajach w zakresie 
optycznym. Ta struktura to w istocie 
wielki obłok zjonizowanego wodoru 
(obserwowany głównie w linii Ha). Jest 
on złożony z wielu włókien i pasm, któ
rych prędkości radialne są przesunięte 
w kierunku fioletu w stosunku do pręd
kości radialnej NGC 4388. Wygląda 
więc na to, że jest to wodór wyrwany 
z galaktyki i częściowo wyhamowany 
(o około 300—500 km/s) przez ośrodek 
międzygalaktyczny, zjonizowany przez 
promieniowanie pochodzące z aktyw
nego jądra galaktyki (AGN-u) oraz 
przez falę uderzeniową wywołaną ru
chem gazu z prędkością naddźwiękową 
w ośrodku. Masa tego obłoku stanowi 
jednak tylko bardzo nieznaczny ułamek 
brakującej masy gazu. A co z resztą? 
Część tej brakującej reszty udało się 
znaleźć dzięki obserwacjom radiowym. 
Okazało się, że znaleziono bardzo roz
legły obłok w kształcie silnie wydłużo
nego ogona atomowego wodoru o dłu
gości prawie 100 kpc. Ciągnie się on 
aż po okolice galaktyki M 86 — patrz 
zdjęcie obok. Masa tego obłoku jest 
szacowana na około 350 min mas 
Słońca, co stanowi 1/3 brakującej 
masy. Struktura obłoku wskazuje, że 
większość wodoru została utracona 
przez NGC 4388 w czasie, gdy prze
chodziła ona w pobliżu M86. Ta galak
tyka eliptyczna posiada bardzo roz
ległą otoczkę, którą szczególnie do
brze widać na zdjęciach wykonanych 
z długa ekspozycją. To odegrało de
cydującą rolę. Co się dalej stanie z tym 
wodorem? Na ogół gaz ten zasila mię
dzygalaktyczny ośrodek. Jeżeli jednak 
gaz wydarty z galaktyki ma odpowied
nią gęstość, to może zajść proces gra
witacyjnego kondensowania jego ob
łoków. Część z tej materii wraca z po
wrotem do macierzystej galaktyki, na
tomiast reszta może uformować nie
wielkie, karłowate galaktyki lub też izo
lowane obłoki neutralnego wodoru po
ruszające się w obrębie gromady.

Dariusz Graczyk
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A S T O Q K P A K

F.P.U .H . ASTROKRAK, ul. Mogilska 51, 31-545 Kraków 
e-mail: astrokrak@astrokrak.pl - www.astrokrak.pl 

tel.: (12) 413 55 26, fax: (12) 417 31 81 
sklep czynny: pon. - pt. 9-17, sob. 10-15

DOŁĄCZ DO GRONA ODKRYWCÓW Już czwarta supernowa została odkryta naszym teleskopem!

B R E S S E R
SERIA MESSIER - nowe ceny!!!

(Teleskopy na montażu paralaktycznym 
z najbogatszym wyposażeniem dodatkowym)

Refraktor R-90............................... 999.00
Refraktor R-I02..........................1899.00
Refraktor R-I27L....................... 2699.00
Refraktor R-I27S....................... 2899.00
Refraktor R-I52..........................3499.00
Newton N-I30............................1099.00
Newton N-I50............................1699.00^  or=iioiM

SERIA SKYVIEW PRO
(Teleskopy na montażu paralaktycznym SkyView Pro 

z  opcjonalnym napędem, G 0-T0 lub Intelliscope)

Refraktor 80mm ED APO.........od 3350.00
Refraktor lOOmm EDAPO.......od 5500.00
Refraktor I20mm EDAPO.......od 9250.00
Refraktor 120mm........................ od 3350.00
Maksutow 127mm........................od 3350.00
Maksutow 150mm........................od 4450.00
Maksutow I80mm....................... od 5999.00
Newton 203mm...........................od 3350.00

LORNETKI
ASFERYCZNE 1NIGHT VISION 1
7x50.................... 485.00 J1
10x50.................. 495.00

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

Sky-watcłier
TELESKOPY - najniższe ceny!!!

Newton I I4mm EQ2..........................595.00
Newton I30mm EQ2..........................695.00
Newton 150mm EQ3-2...................1235.00
Dobson 8” Classic..............................1075.00
Dobson 8" Pyrex................................ 1275.00

xi n r  a  I E *
OKULARY I SOCZEWKI BARLOWA

Plóssl (6-40mm/1,25")..................od 105.00
Ortoskop. (6-12,5mm/1,25”) .....od 250.00
Erfla (30-52mm/2”)........................ od 315.00
Szerokokątne (67°/5,7-25mm)...od 299.00 
Szerokokątne (8277,5-18mm)...od 499.00
Barlow 2x/l,25.......................................105.00
Barlow l,6x/2".......................................350.00
Plóssl podświetlany ( 10mm/1,25”)..525.00

0||p)

NASADKI KĄTOWE
45° 1,2571,25".......................................105.00
90° 1,2571,25".......................................125.00
45° M42xl/I,25"................................... 125.00
90° M42x 1/1,25"....................................145.00
90° 272" 98%..........................................395.00
Prowadząca 90° 2"/T2 z podgl.........625.00

M E A D E
NOWE CENY!!!

NOWOŚĆ!!! - SERIA LX200R GPS
(Teleskopy Ritchey-Chrśtiena na montażu widłowym 

z pełną automatyką naprowadzania GO-TO)

8” (203mm)..................................................13925.00
10" (254mm)................................................18925.00
12” (305mm)................................................23850.00
14” (356mm)............................................... 35995.00
16” (406mm)............................................... 69500.00

SERIA LDX-75
(Teleskopy na montażu paralaktycznym 

z systemem GO-TO)

5” (I27mm refraktor)................................. 5075.00
6” (I52mm refraktor).................................6095.00
6” (I52mm Schmidt-Newton).................5175.00
8” (203mm Schmidt-Newton).................6125.00
8” (203mm Schmidt-Cassegrain)............ 8325.00
10” (254mm Schmidt-Newton)...............6925.00

SERIA ETX
(Teleskopy Maksutowa na montażu 

widłowym z systemem GO-TO)

90PE (90mm)...................3889.00
I05PE (I05mm)..............4899.00
I25PE (I25mm)............. 5995.00

SERIA LIGHTBRIDGE DeLuxe
(Teleskopy kratownicowe na montażu Dobsona)

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

A k c e so r ia  M E A D E

OKULARY Z SERII 5000
Plóssl (6075,5-40mm)...........od 499.00
SWA (68°/16-40mm)............. od 899.00
UWA (8274,7-30mm).........od 1050.00 m m

KAMERY CCD
(Z oprogramowaniem Autostar Suite)

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

COR NADO
TELESKOPY i FILTRY SŁONECZNE Ha

i od 2825.00

SERIA MT - nowe ceny!!!
(Teleskopy Newtona 

na montażu paralaktycznym)

MT-910 I I4mm............. 999.00
MT-750 I52mm..........1450.00
MT-800 200mm..........1999.00

LUMICON
OKULARY 

PODŚWIETLANE
(Z krzyżem nitek)

I2,5mm ortoskop.........585.00
25mm Kellner.................275.00

FILTRY MGŁAWICOWE NASADKI KĄTOWE
Deep Sky 1,25”........... 375.00 Enhanced 1,25”..............365.00
Deep Sky 2” ..................730.00 Enhanced 2”................... 695.00
UHC 1,25”....................375.00 LumiBhte 1,25" 98%....550.00
UHC 2” ......................... 730.00 LumiBrite2” 98%.......... 875.00
OIII 1,25” ...................... 375.00
OIII 2” .............................730.00
H-Beta 1,25"................375.00
H-Beta 2"...................... 730.00
Comet 1,25” .................375.00
Comet 2” ...................... 730.00

.umibrite2 98% ...... 875.01

IRANO METR1A **•2000.©
-\3 DEEP SKY ATLAS

Moon

I - A , . . , 6-

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

MAPY I GLOBUSY OPROGRAMOWANIE
Obrotowa mapa nieba....8.00 Starry Night Pro+......1050.00
Karta Messiera.............. 13.00 Starry Night Pro............. 650.00
Karta Caldwella............. 13.00 Starry Night Enth...........335.00
Mapa Księżyca................13.00 CoolSky 2.0....................... 39.00
Globus Księżyca..........225.00 Maxim DL......................1250.00

SkyMap Pro..................... 375.00
SkyChart III.....................169.00
Desktop Universe........825.00
Sky Tools 2 CD............... 425.00

SKY PUBLISHING
FILTRY

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

ASTROKRAK
TELESKOPY I AKCESORIA

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

9 1o
ZŁĄCZKI I REDUKCJE

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

WYCIĄGI OKULAROWE
(Do refraktora, Newtona 

lub Cassegraina)

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

| | l

N iniejszy cennik jest jedynie niew ielkim  fragm entem  oferty. Spraw dź w szystkie nasze produkty na www.astrokrak.pl
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Maj
Słońce

Wznosi się po ekliptyce nadal coraz wyżej ponad rów
nik niebieski, w związku z czym dzień jest coraz dłuższy 
i w ciągu miesiąca przybywa go o ponad godzinę: w War
szawie 1 maja Słońce wschodzi o 3h05m, zachodzi o 18h02m, 
a 31 maja wschodzi o 2h21m, zachodzi o 18h47m.

W maju Słońce wstępuje w znak Bliźniąt.

Dane dla obserwatorów Słońca (na 0h czasu UT)

Data 2008 P [°] BQ [°J____LQ [°]

1 -24,08 -4,14 166,32
3 -23,70 -3,94 139,88
5 -23,30 -3,73 113,44
7 -22,87 -3,51 87,01
9 -22,41 -3,30 60,56
11 -21,93 -3,08 34,12
13 -21,41 -2,86 7,67
15 -20,88 -2,63 341,22
17 -20,31 -2,40 314,77
19 -19,72 -2,17 288,31
21 -19,10 -1,94 261,85
23 -18,46 -1,71 235,39
25 -17,80 -1,47 208,93
27 -17,11 -1,23 182,47
29 -16,41 -0,99 156,00
31 -15,68 -0,75 129,54

P — kąt odchylenia osi obrotu Słońca mierzony od 
północnego wierzchołka tarczy;
B0, L0 — heliograficzna szerokość i długość środka 
tarczy;
13d13h55m — heliograficzna długość środka tarczy 
wynosi 0°.

Księżyc
Bezksiężycowe noce wystąpią na początku maja, gdyż 

kolejność faz Księżyca jest w tym miesiącu następująca: 
nów 5d12h18m, p ierwsza kwadra 12d03h47m, pełnia 
20d02h11m i ostatnia kwadra 28d02h57m. W perygeum Księ
życ znajdzie się 6d03h19'r a w apogeum 20d14h28m.

Planety, planety karłowate i planetoidy
Przez cały miesiąc, wieczorem, nisko nad północno- 

-zachodnim horyzontem można dostrzec Merkurego, któ
ry 11 maja, w godzinę po zachodzie Słońca, wzniesie się 
na wysokość aż 11°, świecąc wtedy zjasnością+0,1m. Przez 
teleskop można zobaczyć tarczę planety o średnicy 8”, 
w fazie zmniejszającej się po kwadrze.

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

Wieczorem, wysoko na niebie w gwiazdozbiorze Raka, 
można obserwować Marsa, świecącego z jasnością zale
dwie + 1,4m. Przy średnicy tarczy planety niewiele przekra
czającej 5”, teleskopowa obserwacja jakichkolwiek szcze
gółów powierzchniowych jest praktycznie niemożliwa.

Jowisza możemy odnaleźć nad ranem, świecącego 
w gwiazdozbiorze Strzelca, na wysokości jedynie 16° nad 
południowym horyzontem, z jasnością -2 ,5 m. Tak niskie

A [°]

Rys. 1. Merkury nad zachodnim horyzontem (w Warszawie) 
w maju 2008 pod koniec zmierzchu cywilnego (około godzinę 
po zachodzie Słońca)

położenie planety znacznie utrudni obserwacje teleskopo
we szczegółów układów chmur w jej atmosferze, można 
jednak oczywiście śledzić zjawiska w układzie jego księ
życów galileuszowych.

Wieczorem, w gwiazdozbiorze Lwa, w pobliżu jego naj
jaśniejszej gwiazdy, Regulusa, zobaczymy Saturna świe
cącego z jasnością 0,4m.

Uran i Neptun przebywają na niebie w pobliżu Słońca 
i są niewidoczne.

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

W maju nie jest widoczna żadna jasna planetoida.

Meteory
W dniach od 19 kwietnia do 28 maja promieniują mete

ory z roju eta Akwarydów (ETA), związanego z kometą 
Halleya, we wstępującym węźle jej orbity (obserwowany 
był już w VII w. w Chinach). W roju tym obserwuje się ja
sne, szybkie meteory, pozostawiające bardzo długie ślady. 
Maksimum aktywności roju przypada w tym roku w dniu 5 
maja o godzinie 18 UT. Radiant meteorów leży w gwiazdo
zbiorze Wodnika i ma współrzędne: rekt. 22,5h, deki. -1°. 
W tym roku występują szczególnie dobre warunki obser
wacji tego ciekawego roju, gdyż w dniu jego maksimum w 
obserwacjach nie będzie przeszkadzał Księżyc będący 
dokładnie w nowiu.

W dniach od 3 do 12 maja promieniują meteory z no
wego roju epsilon Lirydów (ELY), związanego z kometą 
C/1983 (IRAS-Araki-Alcock), która w 1983 r. przeszła w od
ległości jedynie 4,7 min km od Ziemi. Rój ten jest bardzo 
słabo zbadany, znany właściwie jedynie z obserwacji foto
graficznych. Maksimum jego aktywności przypada w tym 
roku w dniu 8 maja o godzinie 18 UT. Radiant meteorów 
leży w gwiazdozbiorze Lutni i ma współrzędne: rekt. 19,1h, 
deki. +44°. Także i w obserwacjach tego ciekawego roju 
nie będzie przeszkadzał Księżyc tuż po nowiu.

*  *  *
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Rys. 2. Położenie i ruch własny radiantu meteorowego eta Akwary-
dów (ETA) w okresie od 20 kwietnia do 25 maja

1d06h Maksymalna libracja Księżyca (7,9°) w kierunku Mare Orien
tate (oświetlone).

1d21h Złączenie Urana z Księżycem w odl. 2°.

2d23h27m Gwiazda zmienna zaćmieniowa U Oph osiąga minimum 
jasności. Jasność gwiazdy spada od 5,9m do 6,6m [mapka 
zamieszczona w „Uranii-PA" 1/2008],

3d12h Saturn nieruchomy w rektascensji.

4d22h Złączenie Wenus z Księżycem w odl. 5°.

5d Gwiazda zmienna długookresowa R Boo (miryda) (14h37,2m, 
+26°44’) osiąga maksimum jasności (7,2m).

6d17h Minimalna libracja Księżyca (6,5°) w kierunku krateru Mau- 
rolycus (oświetlony).

6d22h Złączenie Merkurego z Księżycem w odl. 1,5°.

8d Księżyc Saturna Tytan w maksymalnej elongacji wschodniej.

Rys. 3. Położenie i ruch własny radiantu meteorowego epsilon Liry-
dów (ELY) w okresie od 5 do 15 maja

9d Gwiazda zmienna długookresowa RS Lib (miryda) (15h24,3m, 
-22°55 ’) osiąga maksimum jasności (7,5m) [mapka zamiesz
czona w „Uranii-PA" 1/2004],

9d14h Jowisz nieruchomy w rektascensji.

10d Gwiazda zmienna długookresowa R Psc (miryda) (1h30,7m, 
+2°52’) osiąga maksimum jasności (8,2m) [mapka zamiesz
czona w „Uranii-PA” 2/2006],

10d13h Złączenie Marsa z Księżycem w odl. 0,2°.

11d21h Maksymalna libracja Księżyca (7,3°) w kierunku Mare Fe- 
cunditatis (oświetlone).

11d22h16m Gwiazda zmienna zaćmieniowa 1143 Cyg osiąga mi
nimum jasności. Jasność gwiazdy spada od 5,9m do 6,4m [map
ka zamieszczona w „Uranii-PA” 1/2005],

12d21h Złączenie Saturna z Księżycem w odl. 3°.

Rys. 4. Konfiguracja galileuszowych księżyców Jowisza w maju 
2008 (I -  lo, II -  Europa, III -  Ganimedes, IV -  Callisto). Prze
rwa w trasie księżyca oznacza przebywanie satelity w cieniu 
planety. Zachód na prawo od środkowego pasa (tarczy plane
ty), wschód na lewo

Rys. 5. Konfiguracja pięciu najjaśniejszych księżyców Satur
na w maju 2008 (III -  Tethys, IV -  Dione, V -  Rhea, VI -  Tytan, 
VIII -  lapetus). Zachód na lewo od środkowego pasa (tarczy 
planety), wschód na prawo

2/2008 U r a n i a  -  POSTĘPY ASTRONOMII 89



kalendarz astronomiczny 2008 cf >

13d Gwiazda zmienna długookresowa RS Vir (miryda) (14h27,3m, 
+4°41’) osiąga maksimum jasności (8,1'").

13d20h35m Gwiazda zmienna ?/ Aql (cefeida) osiąga maksimum 
jasności (3,5m) [mapka zamieszczona w„Uranii-PA" 6/2007],

14d04h Merkury w maksymalnej elongacji wschodniej od Słońca 
w odległości 21°47’.

14d16h Zakrycie gwiazdy v Leo (4,3m) przez ciemny brzeg Księży
ca przed pełnią, na wysokości 31° nad horyzontem, widocz
ne w całej Polsce (Wrocław 16h50m — Lublin 17h00m).

16d Księżyc Saturna Tytan w maksymalnej elongacji zachodniej.

18d20h48m Gwiazda zmienna d Cep (cefeida) osiąga maksimum 
jasności (3,5m) [mapka zamieszczona w „Uranii-PA" 5/2007],

20d15h59m Słońce wstępuje w znak Bliźniąt, jego długość eklip- 
tyczna wynosi wtedy 60°.

21d Gwiazda zmienna długookresowa R Vir (miryda) (12h38,5m, 
+6°59’) osiąga maksimum jasności (6,9m) [mapka zamiesz
czona w „Uranii-PA" 1/2003],

21d00h50m Gwiazda zmienna rj Aql (cefeida) osiąga maksimum 
jasności (3,5m) [mapka zamieszczona w „Uranii-PA” 6/2007],

23d07h Minimalna libracja Księżyca (6,0°) w kierunku Sinus Iri
dium (oświetlona).

24d Księżyc Saturna Tytan w maksymalnej elongacji wschodniej.

24d13h Złączenie Jowisza z Księżycem w odl. 3°.

26d18h Neptun nieruchomy w rektascensji.

26d21h Merkury nieruchomy w rektascensji.

27d03h Złączenie Neptuna z Księżycem w odl. 0,3°.

29d06h Złączenie Urana z Księżycem w odl. 3°.

29d22h31m Gwiazda zmienna £ Gem (cefeida) osiąga maksimum 
jasności (3,6m) [mapka zamieszczona w „Uranii-PA" 6/2007],

30d01h Maksymalna libracja Księżyca (8,5°) w kierunku krateru 
Schickard (oświetlony).

• •
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. *.6 2

Rys. 6. Mapa gwiazdozbioru Wolarza do obserwacji gwiazdy 
zmiennej R Boo (14h37m11,6s, +26°44’12”). Podane jasności 
gwiazd porównania (pole widzenia wynosi 7°, północ u góry)

Czerwiec
Słońce

W czerwcu deklinacja Słońca wzrasta aż do dnia prze
silenia letniego, 20 czerwca, kiedy osiągnie wartość mak
symalną: Słońce wstępuje wtedy w zodiakalny znak Raka, 
rozpoczynając w ten sposób astronomiczne lato. W związ
ku z tym w czerwcu przypada najdłuższy dzień i najkrótsza 
noc w roku na naszej półkuli.

W Warszawie 1 czerwca Słońce wschodzi o 2h20m, za
chodzi o 18h48m, a 30 czerwca wschodzi o 2h18m, zachodzi 
o 19h01m. Najwcześniej Słońce wzejdzie w dniu 17 czerw
ca (2h14m), najpóźniej zajdzie w dniu 24 czerwca (19h01m).

Dane dla obserwatorów Słońca (na 0h czasu UT)

Data 2008 P[°] BoH L0n

VI 1 -15,31 -0,63 116,31
3 -14,55 -0,39 89,84
5 -13,77 -0,15 63,37
7 -12,98 0,09 36,90
9 -12,17 0,34 10,43

11 -11,34 0,58 343,96
13 -10,50 0,82 317,49
15 -9,65 1,06 291,01
17 -8,79 1,29 264,54
19 -7,91 1,53 238,06
21 -7,03 1,76 211,59
23 -6,14 2,00 185,11
25 -5,25 2,23 158,64
27 -4,35 2,45 132,17

VI 29 -3,44 2,68 105,69
VII 1 -2,54 2,90 79,22

P — kąt odchylenia osi obrotu Słońca mierzony od 
północnego wierzchołka tarczy;
B0, L0— heliograficzna szerokość i długość środka 
tarczy;
9d18h54m — heliograficzna długość środka tarczy wy
nosi 0°.

Księżyc
Bezksiężycowe noce będziemy mieli na początku 

czerwca, bowiem kolejność faz Księżyca jest w tym mie
siącu następująca: nów 3d19h23m, pierwsza kwadra 
10d15h04m, pełnia 18d17h30mi ostatnia kwadra 26d12h10m. 
W perygeum Księżyc znajdzie się 3d13h12m, a w apogeum 
16d17h30m.

Planety, planety karłowate i planetoidy
Merkury i Wenus znajdują się na niebie w pobliżu Słoń

ca i są niewidoczne.
Wieczorem, coraz niżej nad zachodnim horyzontem, 

można obserwować Marsa. W pierwszych dniach czerw
ca, godzinę po zachodzie Słońca, planeta znajduje się na 
wysokości 27° nad horyzontem, natomiast 30 czerwca wiel
kość ta wyniesie już jedynie 13°. Pod koniec miesiąca ja
sność Marsa wynosi już jedynie 1,6m, przy średnicy tarczy 
zaledwie 4,5”.

W porównaniu z majem wydłuża się okres obserwacji
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Jowisza, można go obserwować przez całą drugą połowę 
nocy w gwiazdozbiorze Strzelca, górującego jednak na 
wysokości zaledwie 16° nad horyzontem.

Pogarszają się warunki obserwacji Saturna, którego 
jeszcze na początku czerwca można odnaleźć wieczorem 
na wysokości 34° nad południowo-zachodnim horyzontem. 
Planeta z dnia na dzień świeci jednak coraz niżej nad ho
ryzontem i pod koniec miesiąca można próbować ją  do
strzec na wysokości już tylko 15°.

Po koniec miesiąca nad ranem teoretycznie staje się 
możliwa obserwacja Urana i Neptuna, jednak w ich do
strzeżeniu przeszkadzać będzie niskie położenie nad ho
ryzontem i jasne niebo okresu „białych nocy”.

„Białe noce" są także przyczyną, dla której w czerwcu 
praktycznie kończy się okres obserwacji Plutona.

W czerwcu nie jest widoczna żadna jasna planetoida.

Meteory
W dniach od 22 czerwca do 2 lipca promieniują mete

ory z roju czerwcowych Bootydów (JBO). Rój ten obser
wowany był w 1916 r., następnie być może w 1921 i 1927 r., 
po czym zaniknął. Dużym zaskoczeniem było ponowne 
pojawienie się czerwcowych Bootydów w 1998 r. i to od 
razu jako aktywnego roju — tzw. zenitalna liczba godzinna 
(ZHR) przez ponad pół doby wynosiła wtedy od 50 do po
nad 100! Macierzysta kometa roju, 7P/Pons-Winnecke 
przechodziła przez peryhelium w styczniu 1996 i ponow
nie w maju 2002. Obecnie orbita komety zbliża się do orbi
ty Ziemi na odległość aż 0,24 j.a., tak więc aktywność 
z 1998r. musiała być związana ze starszym materiałem 
krążącym po orbicie rezonansowej z Jowiszem (z 1819, 
1869 lub 1825 r.). Tegoroczne maksimum przewidywane 
jest w dniu 27 czerwca ok. godziny 2h30m UT. Radiant me
teorów leży w gwiazdozbiorze Wolarza i ma w tym dniu 
współrzędne: rekt. 14h56m, deki. +48°. W obserwacjach

tych niezwykle wolnych meteorów w pierwszej połowie nocy 
nie będzie przeszkadzał Księżyc po ostatniej kwadrze.

1d Księżyc Saturna Tytan w maksymalnej elongacji zachodniej.

3d19h Złączenie Wenus z Księżycem w odl. 4°.

3d23h10m Gwiazda zmienna ó Cep (cefeida) osiąga maksimum 
jasności (3,5m) [mapka zamieszczona w„Uranii-PA” 5/2007],

4d03h Złączenie Merkurego z Księżycem w odl. 6°.

4a2T' Minimalna libracja Księżyca (5,8°) w kierunku Mare Austra- 
le (oświetlone).

7d Gwiazda zmienna długookresowa R UMa (miryda) (10h44,6m, 
+68°47’) osiąga maksimum jasności (7,5m) [mapka zamiesz
czona w „Uranii-PA” 1/2004],

Rys. 8. Konfiguracja galileuszowych księżyców Jowisza w 
czerwcu 2008 (I -  lo, II -  Europa, III -  Ganimedes, IV -  Calli- 
sto). Przerwa w trasie księżyca oznacza przebywanie satelity 
w cieniu planety. Zachód na prawo od środkowego pasa (tar
czy planety), wschód na lewo

Rys. 9. Konfiguracja pięciu najjaśniejszych księżyców Satur
na w czerwcu 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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7d15h Merkury w koniunkcji dolnej ze Słońcem.
7d15h Złączenie Merkurego z Wenus w odl. 3°.
8d Gwiazda zmienna długookresowa R Dra (miryda) (16h32,6m, 

+66°45’) osiąga maksimum jasności (7,6m) [mapka zamiesz
czona w „Uranii-PA" 6/2002],

8d01h Złączenie Marsa z Księżycem w odl. 2°.
9d Księżyc Saturna Tytan w maksymalnej elongacji wschodniej. 
9d04h Wenus w koniunkcji górnej ze Słońcem.
9d06h Złączenie Saturna z Księżycem w odl. 3°.
10d Gwiazda zmienna długookresowa W And (miryda) (2h17,6m, 

+44° 18’) osiąga maksimum jasności (7,4m) [mapka zamiesz
czona w „Uranii-PA” 6/2003],

11d Gwiazda zmienna długookresowa R Lyn (miryda) (7h01,3m, 
+55°20’) osiąga maksimum jasności (7,9m) [mapka zamiesz
czona w „Uranii-PA” 2/2005],

11d12h Maksymalna libracja Księżyca (8,0°) w kierunku Mare 
Humboldtianum (oświetlone).

17d Księżyc Saturna Tytan w maksymalnej elongacji zachodniej. 
18d Gwiazda zmienna długookresowa R Sgr (miryda) (19h16,7m, 

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

20d Gwiazda zmienna długookresowa R Oph (miryda) (17h07,8m, 
-16°06') osiąga maksimum jasności (7,6m) [mapka zamiesz
czona w „Uranii-PA” 3/2007],

20d12h Minimalna libracja Księżyca (5,1°) w kierunku Sinus Iri
dium (oświetlona).

20d13h Złączenie Jowisza z Księżycem w odl. 3°.
20d23h59m Słońce wstępuje w znak Raka, jego długość ekliptycz- 

na wynosi wtedy 90°. Początek astronomicznego lata. 
23d10h Złączenie Neptuna z Księżycem w odl. 0,4°.
25d Księżyc Saturna Tytan w maksymalnej elongacji wschodniej. 
25d15h Złączenie Urana z Księżycem w odl. 3°.
25d22h01m Gwiazda zmienna rj Aql (cefeida) osiąga maksimum 

jasności (3,5m) [mapka zamieszczona w „Uranii-PA” 6/2007], 
26d Gwiazda zmienna długookresowa V Mon (miryda) (6h22,7m, 

—2°11 ’) osiąga maksimum jasności (7,0m) [mapka zamiesz
czona w „ Uranii-PA ” 5/2003],

•  «° . %
\

RS Vlr (8.1-13.9)

. 7 4  *0 5

Rys. 10. Mapa gwiazdozbioru Panny do obserwacji gwiazdy 
zmiennej RS Vir (14h27m16,4s, +4°40’41"). Podane jasności 
gwiazd porównania (pole widzenia wynosi 7°, północ u góry)

27d Gwiazda zmienna długookresowa R And (miryda) (0h24,0m, 
+38°35’) osiąga maksimum jasności (6,9m) [mapka zamiesz
czona w „ Uranii-PA ” 6/2004],

27d05n Uran nieruchomy w rektascensji.
27d10h Maksymalna libracja Księżyca (8,5°) w kierunku krateru 

Schickard (oświetlony).

UWAGA: Mom enty w szystkich z jaw isk podane są 
w czasie uniwersalnym UT (Greenwich).

Aby otrzymać datę w obowiązującym w maju i czerwcu 
w Polsce „czasie letnim”, należy dodać 2 godziny.

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

galeria Uranii-PA
Sekwencja zdjęć zaćmienia Księżyca z 21 lutego. Zdjęcia zrobił Tomasz Ściężor w Gródku 
nad Dunajcem, aparatem HP 735 w projekcji okularowej lornetki Sutte 25x100. Pierwsze 
ujęcie pochodzi z godz. 1.42, ostatnie z godz. 4.56 UT

ikMtS
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poradnik obserwatora

Spojrzenie w sierpniowe zaćmienie Słońca

W' piątek 1 sierpnia 2008 r. 
dojdzie do całkowitego za
ćmienia Słońca, którego pas 

całkowitości będzie przebiegał w kolej
ności przez północno-wschodnią część 
Ameryki Północnej, Grenlandie, Morze 
Arktyczne i północno-wschodnią Azję. 
Pas całkowitości przejdzie m.in. przez 
Nowosybirsk, gdzie zaćmienie całkowi
te będzie trwało 147 sekund. Tam też 
wybiera się grupa zapalonych obserwa
torów zaćmień Słońca z Młodzieżowe
go Obserwatorium Astronomicznego 
z Niepołomic. Na wysokości zadania 
stanęło PKP uruchamiając, w obecnym 
rozkładzie jazdy, bezpośredni pociąg 
z Warszawy do Irkucka, przez Nowosy
birsk. Warto chyba skorzystać z uroków 
czterodobowej podróży do pasa całko
witości, a przy okazji poznać troszkę 
Syberię. W Polsce zaćmienie będzie wi
doczne jako częściowe, a w Warszawie 
Księżyc przesłoni maksymalnie 32% 
tarczy Słońca. Jeśli pogoda tylko dopi
sze, to początek zaćmienia częściowe
go zaobserwujemy o godz. 10.51, mak
simum o 11.48, zaś koniec zaćmienia
o 12.44. Pamiętajmy o BHP przy obser
wacji Słońca! Natomiast po dwóch ty
godniach, w sobotę 16 VHI, wystąpi wi
doczne u nas, częściowe zaćmienie 
Księżyca. Początek o godz. 21.36, faza 
maksymalna 23.10 i jej koniec 17 VIII
0 godz. 00.45. Zaćmienia Słońca czy 
Księżyca budziły i nadal budzą duże 
zainteresowanie obserwatorów tych zja
wisk, nie tylko ze względu na przeżycia 
estetyczne. Dokładne pomiary momen
tów początku i końca zaćmienia Słońca
1 Księżyca dostarczają informacji o ru
chu Księżyca i Ziemi, o kształcie po
wierzchni i rozmiarach Księżyca i Słoń
ca; służą także do celów geodezyjnych. 
W czasie całkowitych zaćmień Słońca 
dokonuje się obserwacji zewnętrznych 
warstw atmosfery słonecznej (chromo- 
sfery i korony); warstwy te są wtedy wi
doczne wokół przesłoniętej przez Księ
życ tarczy Słońca. Ponadto zapiski 
kronikarskie dotyczące obserwacji 
w odległej przeszłości tych zjawisk po
zwalają na uściślenie dat wydarzeń hi
storycznych, stanowiąc miarę upływu 
czasu, niezależną od zwodniczej pamięci

ludzkiej. Definicja zaćmienia to: zasło
nięcie części lub całej tarczy ciała nie
bieskiego przez inne, lub przejście ciała 
świecącego światłem odbitym przez 
obszar cienia rzucanego przez inne cia
ło. Zaćmienie Słońca to zasłonięcie 
przez Księżyc części (zaćmienie czę
ściowe lub obrączkowe) lub całej (za
ćmienie całkowite) tarczy Słońca.

Zaćmienie Księżyca to przejście 
Księżyca przez cień lub półcień Ziemi, 
powodujące zmniejszenie blasku Księ
życa. Zaćmienia Słońca i Księżyca na
stępują wtedy, gdy Księżyc podczas 
nowiu (zaćmienie Słońca) lub pełni (za
ćmienie Księżyca) znajduje się w pobli
żu jednego z węzłów swej orbity.

Zaćmienie Słońca jest obserwowal- 
ne jedynie w punktach Ziemi znajdują
cych się w obrębie cienia (w pasie o sze
rokości 270 km) lub półcienia Księżyca, 
natomiast zaćmienie Księżyca jest ob- 
serwowalne na całej półkuli Ziemi zwró
conej ku Księżycowi. Dlatego wydaje 
się, że zaćmienia Księżyca występują 
częściej niż zaćmienia Słońca. W rze
czywistości w ciągu roku liczba zaćmień 
Słońca i Księżyca wynosi od 2 (obydwa 
zaćmienia Słońca) do 7 (5 zaćmień Słoń
ca i 2 zaćmienia Księżyca łub 4 zaćmie
nia Słońca i 3 zaćmienia Księżyca). 
W ciągu 1000 lat następuje średnio 2375 
zaćmień Słońca (659 całkowitych)
i 1543 zaćmień Księżyca (716 całkowi
tych). W danym miejscu na Ziemi cał
kowite zaćmienie Słońca może trwać 
maksymalnie do 7,5 min, a całkowite za
ćmienie Księżyca do 100 min.

Saros to okres, po upływie którego, 
w przybliżeniu, powtarzają się podob
ne zaćmienia Słońca i Księżyca. Okres 
ten wynosi 223 miesiące synodyczne 
(miesiąc synodyczny to pełny cykl faz 
Księżyca, trwający średnio: 29 dni, 12 
godzin, 44 minuty i 3 sekundy), czyli 
6585,32 dnia (18 lat i 11 dni). Saros zna
ny był już astronomom babilońskim, 
a w starożytności według sarosu przewi
dywano momenty zaćmień (vide Fara
on Bolesława Prusa). W czasie jednego 
sarosu zdarza się około 70 zaćmień, 
w tym 42 zaćmienia Słońca i około 28 
zaćmień Księżyca. Jeżeli zaćmienie 
Słońca, oglądane z Ziemi, zdarza się

w momencie, kiedy Księżyc w nowiu 
jest jednocześnie blisko apogeum swo
jej orbity, to tarcza Księżyca jest mniej
sza kątowo od tarczy Słońca i nie zdoła 
jej przysłonić nawet wtedy, gdy przecho
dzi przed nią centralnie. Pozostaje więc 
świecący jaskrawo pierścień fotosfery 
Słońca, okalający tarczę Księżyca (mak
symalnie szerokość kątowa pierścienia 
może wynosić 1,4 minuty luku). Za
ćmienie tego typu nazywamy obrączko
wym. Maksymalny czas trwania za
ćmienia obrączkowego jest dłuższy niż 
całkowitego i może wynosić 12,4 min.

W XXI wieku w Polsce będzie wi
docznych 40 zaćmień Słońca, niestety 
wszystkie częściowe. Zatem aby móc 
zobaczyć wspaniałe zjawisko całkowi
tego zaćmienia Słońca, musimy udać się 
w podróż, najczęściej daleką. Ostatnie, 
najbliższe polskich ziem zaćmienie cał
kowite wystąpiło II sierpnia 1999 r„ 
a pas całkowitości przechodził m.in. 
w rejonie Balatonu na Węgrzech. Dla 
każdego obserwatora tego zjawiska cał
kowite zaćmienie Słońca stanowi nie
zapomniane przeżycie, warte nawet naj
dalszej podróży. Nic więc dziwnego, że 
dawniejszymi czasy ludzie— ba, nawet 
nam współcześni— widzieli w tym czy
sto geometrycznym zjawisku jakieś nie
zwykłe znaki.

W „Kronice” Jan Długosz pisze: 
„Kiedy Król (Władysław Jagiełło) jechał 
z Kobrynia do Myta, w piątek po Okta
wie Bożego Ciała (7 czerwca 1415 r.),
0 trzeciej godzinie, w godzinie pacierzy 
Tercją zwanych, wielkie zaćmienie 
Słońca się objawiło, które jako zjawi
sko niespodziewane i nieznane Króla 
Władysława i wszystkich, którzy z nim 
jechali wpierw w wielkie zdumienie, 
a potem w bojaźń zabobonna wprawi
ło. Tak bowiem było wielkie, że ptaki 
nagłą ciemnością przestraszone na zie
mi osiadły, a gwiazdy świeciły jak w no
cy; tenże Król Władysław z powodu 
ciemności zmuszony był się zatrzymać
1 nie wcześniej mógł ruszyć naprzód, aż 
zaćmienie Słońca nie minęło”. W Kra
kowie, jako ostatnie całkowite, właśnie 
to zaćmienie Słońca było obserwowa
ne, zaś następne całkowite wystąpi do
piero 7 października 2135 r. Dlatego też
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recenzje U-PA

Rocky Kolb: ŚLEPI OBSERWATO
R Z Y  NIEBA. Ludzie, których idee 
ukształtowały nasz obraz Wszechświa
ta. Przełożył Piotr Amsterdamski. Wyd. 
Prószyński i S-ka, seria „Na ścieżkach 
nauki”, s. 312, Warszawa, 2007.

Nowa książka, poświęcona popu- 
łaryzacji historii astronom ii 
i kosmologii, jest nader specy

ficzna, przedstawiają bowiem w sposób 
selektywny, lecz nie dowolny. Autor, 
Edward (Rocky) Kolb, kierownik zespołu 
astrofizycznego w Laboratorium Fermie
go, podchodzi tradycyjnie do problemu 
i dzieli swoją pozycję na trzy części: 
Układ Słoneczny, Galaktyka i Wszech
świat. Niemniej jednak pomija niemal 
w zupełności astronomię starożytności 
i średniowiecza, a także Orientu.

Otwierają tę pozycję dwa wprowa
dzenia: Przedmowa i Wstęp. Następnie 
opowieść o Wszechświecie rozpoczyna 
Spojrzenie na niebo, gdzie pokrótce zo
stały przedstawione obserwacyjne oraz 
teoretyczne metody poznawania Ko
smosu. Natomiast w pierwszej części — 
Układ Słoneczny — główna uwaga zo
stała poświęcona właśnie naszemu ukła
dowi planetarnem u, przy czym we 
wprowadzeniu Rozbicie sfer niebieskich 
autor opisał średniowieczne oraz póź
niejsze obserwacje gwiazd zwanych 
obecnie supernowymi, co posłużyło mu 
do zaprezentowania ostatniego wielkie
go astronoma ery przedteleskopowej: 
Tychona Brahego. Uhonorował go roz
działem pod dumną nazwą Astronom- 
-krół, przedstawiając zarówno jego buj
ne życie, jak i fenomenalną na owe cza
sy działalność naukową, którą poniekąd 
utorował drogę do odkryć Johannesa 
Keplera. Jemu właśnie poświęca Kolb 
kolejny rozdział pod wielce symptoma-

(dokończenie z  poprzedniej strony)

zrozumiałe jest, iż kto tylko mógł wyje
chał w sierpniu 1999 r. do pasa całko
witego zaćmienia, gdyż gratka tak bli
skiego Polski całkowitego zaćmienia 
Słońca nieprędko się powtórzy.

Jako jeszcze jedną ciekawostkę na
leży tu podać, iż skoro ruch Ziemi i Księ
życa znany jest z dostateczną dokład
nością, więc m ożna było obliczyć

tycznym tytułem Wojny światów. Była 
to bowiem rzeczywiście wojna dwóch 
ideologii —  dogmatycznej i naukowej, 
dwóch filozofii przyrody —  arystotele- 
sowskiej i nowoczesnej, dwóch teorii 
świata: geocentrycznej (Ptolemeusza) 
i heliocentrycznej (Kopernika). Jest to 
również odwołanie do znanego utworu 
Herberta George’a Wellsa, i to nie tylko 
z tego powodu, że dotyczy Marsa, lecz 
również dlatego, iż sam Kepler nawo
ływał do podjęcia podróży międzypla
netarnych i napisał utwór fantastyczny 
(Somnium seu astronomia lunaris — 
zobacz „Urania-PA” nr 1/2005).

Następny rozdział, Równanie Gali
leusza, traktuje o stanowieniu się fizyki 
i astronomii rzeczywistą nauką dzięki 
zastosowaniu w niej matematyki. Nie 
brak też uwag o pierwszych obserwa
cjach optycznych znakomicie poszerza
jący nasz wgląd w Kosmos, jak  też
0 procesie Galileusza prowadzonym 
przez Św. (?) Inkwizycję.

Ostatni w tej części rozdział pt. New-

zaćm ienia na odlegle daty naprzód
1 wstecz. Te ostatnie interesują szczegól
nie historyków. Największą pracą tego 
rodzaju jest Kanon Zaćmień, obliczony 
w XIX w. przez austriackiego astrono
ma T. Oppolzera i wydany w 1887 r. 
Dzieło to zawiera dane liczbowe doty
czące 8000 zaćmień Słońca i 5200 za
ćmień Księżyca, dla lat od 1207 p.n.e. 
do roku 2162 n.e. Nowszym jest Canon 
o f  Eclipse opracowany przez astrono-

ton — spojrzenie z perspektywy przed
stawia genialne dokonania twórcy teo
rii powszechnego ciążenia oraz rachun
ku różniczkowo-całkowego. On sam 
natomiast skromnie mówił o sobie: 
„Widziałem dalej, ponieważ stałem na 
ramionach gigantów”. Jednak Kolb tej 
anegdoty nie przytacza, koncentrując się 
na wybitnych naukowych osiągnięciach 
Newtona na tle jego poprzedników.

Część II tej pozycji Galaktyka wpro
wadza nas w problematykę poznawania 
Drogi Mlecznej (oraz istniejących w niej 
planet —  w tym Ziemi wraz z Księży
cem —  i gwiazd, rozciągłości prze
strzennej (R3 albo 3D) Galaktyki, a tak
że wysp we Wszechświecie (według 
określenia Immanuela Kanta, Williama 
Herschela czy Alexandra von Humbold
ta), tj. o innych galaktykach, których ist
nienie udowodniono dopiero przed nie
spełna stu laty.

Wreszcie część trzecia Wszechświat 
podaje wiele informacji o astrofizyce 
(zwłaszcza wysokich energii), cząstkach 
elementarnych oraz subelementamych, 
kwarkach i kwazarach, teorii względno
ści Einsteina (szczególnej i ogólnej)
i o kosmologii par excellence. Ostatni 
rozdział tej części nosi zadziwiający 
tytuł: Poszarpana granica. Czytelnik 
zechce sam się przekonać, co to też ta
kiego.

Zamyka przedstawianą pozycję rów
nież nader charakterystyczny rozdział pt. 
Diabeł tkwi w szczegółach. Wszyscy 
chyba bardzo dobrze o tym wiemy...

Do zasadniczego tekstu dołączona 
jest bibliografia, pozwolenia i źródła, po
dziękowania, indeks. Książka jest boga
to ilustrowana: rysunki, fotografie (lito
grafie), portrety. Niestety, ich jakość 
pozostawia jednak wiele do życzenia.

T. Zbigniew Dworak

mów belgijskich: J. Meeusa, C. Gros- 
sjeana i W. Vanderlindena, wydany 
w 1966 r., a zawierający dane odnoszą
ce się do zaćmień Słońca i Księżyca 
w latach: 1898—2510. Z tych to dziel 
korzystająoczywiście nie tylko astrono
mowie. Odważnym, a żądnym niezapo
mnianych wrażeń, życzę miłej podróży 
do i z Nowosybirska.

Adam Michalec

94 U r a n i a  -  POSTĘPY ASTRONOMII 2/Q008



astronomia i muzyka

Przedwiosenny remanent

Patrzę na stosik płyt, jakie przy
były mi w ostatnich miesiącach 
i zastanawiam się, o których 

z nich warto by tu napisać. Patrzę i nagle 
przyłapuję się na tym, że część z nich po
jawiła się w moich zbiorach z powodu... 
okładek.

Owszem, zdarzało mi się coś takiego 
dawno, dawno temu, gdy królowały duże 
czarne krążki oprawiane w kartonowe 
obwoluty, często będące same w sobie 
dziełem sztuki. Jednak wraz z nastaniem 
epoki płyt kompaktowych czar okładek 
prysnął —  i aż trudno zrozumieć, że to 
za sprawą skali! Plastikowe etui tylko 
pogłębiło efekt. Cóż stało się takiego te
raz, że okładki zadecydowały o zakupie?

W przypadku najnowszej płyty Zbi
gniewa Preisnera najpierw była informa
cja od naszego czytelnika, Marcina Sień
ko (dobrze znanego użytkownikom 
portalu astrohobby.pl), że na okładce tej 
płyty będzie wykorzystane zdjęcie cał
kowitego zaćmienia Słońca jego autor
stwa. Faktycznie, okładka okazała się 
bardzo pomysłowa: słoneczna tarcza zo
stała zastąpiona niebieską tęczówką oka, 
a w źrenicy widać jakby odbicie sylwet
ki kompozytora. Co prawda ciasne ka
drowanie oraz sposób obróbki zdjęcia 
korony zatarły jej wyrazistość. Podejrze
wam, że i czynnik skali również tu sporo 
zawinił. W dawnym formacie płyt winy
lowych zapewne nie byłoby wątpliwo
ści, że to korona słoneczna!

Przy okazj i słuchania muzyki z tej pły
ty —-a  piękna i nastrojowa to muzyka, 
można rzec, oniryczna (czego przedsmak 
daje już jej tytuł: „Silence, Night & Dre
ams”) —  naszła mnie pewna refleksja. 
Otóż na słowa zawartych tam pieśni skła
dają się głównie cytaty z najstarszej księgi 
Starego Testamentu— księgi Joba. W sta
rożytnych czasach całkowite zaćmienie 
Słońca często interpretowane było nie 
inaczej, jak fakt, iż bóg, pan życia (utoż
samiany ze Słońcem) odwrócił od czło
wieka oblicze swoje. Czyż nie tak nale
ży tłumaczyć zamysł artysty?

M S
Do jeszcze odleglejszych czasów, gdy 

nie tylko Słońce było bogiem, ale cała 
przyroda była uduchowiona, nawiązuje 
okładka płytki Enigmy „Return To Inno
cence”. Zapewne skusiłem się na nią, 
ponieważ byłem w trakcie lektury książ
ki E.C. Kruppa „Za horyzontem”. Z in
terpretacją ilustracji jednak nie poszło mi 
zbyt dobrze —  czyżby luźna stylizacja?

Trzecią płytę, formacji Code III, za

kupiłem nie tylko z racji okładki, ale 
i przez ciekawość, gdyż w jej tworzenie 
zaangażowany był Klaus Schulze, a jego 
twórczość jest mi bardzo bliska. Muzy
ka na niej dość leciwa, z lat 70. XX w., 
utrzymana w nurcie tzw. rocka progre
sywnego. Przyznaję, iż musiałem zmu
szać się do wysłuchania jej w całości, 
aczkolwiek można znaleźć na niej inte
resujące fragmenty. Jej tytuł: „Planet of 
Man” oraz tematyka: od narodzin Błę
kitnej Planety w otchłani czarnego, pu
stego Kosmosu, poprzez ewolucję życia, 
aż do zapowiedzi dalszej ekspansji (co 
sugeruje okładka właśnie).

O nowym wydaniu najbardziej kos
micznej płyty J.M.Jarre’a „Oxygene” 
w 25 lat po premierze nie będę się rozpi
sywał, wspomnę tylko, że okładka czasz
ki Ziemi też została zrobiona na nowo.

Ostatnia pozycja, o jakiej chciałbym 
tu jeszcze wspomnieć, to prezent od wy
konawcy z Poznania, tworzącego obec
nie pod pseudonimem QLHEAD (wcze
śniej jako QJon). Choć pomysł okładki 
mało oryginalny (tablice drogowe na po
wierzchni Księżyca) to muszę przyznać, 
że idealnie pasujący do zawartości. Dru
gi utwór nieodparcie przywołuje obrazy 
znane ze statków misji Apollo krążących 
wokół Srebrnego Globu, a zapowiedź 
autora, że właśnie taka ma być jego nowa 
muzyka, sprawia, że z niecierpliwością 
czekam na jej wydanie.

J. Drążkowski

a rr
U rt |X H f l  1/20WP33)

I POST I W  ASTROM

INFORMACJE O PRENUMERACIE URANIbPA
Prenumerata na rok 2008 (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 Zawada 
Centrum Astronomii UMK 

ul. Gagarina 11, 87-100 Toruń

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

W'„Uranii-PA” nr 6/2007 zamieściliśmy krzy
żówkę, której rozwiązaniem jest hasło RE
ZONANS SCHUMANNA. Autorskie płyty 

CDR z muzyką Vandersona wylosowali Marek Indyk 
z Sanoka i Janusz Kujawa z Zaniemyśla. Gratulujemy. 
Nagrody prześlemy pocztą.

Tradycyjnie do rozwiązania aktualnej krzyżówki wy
starczy zapoznanie się z zawartością bieżącego zeszytu 
„Uranii-PA” i wpisanie do diagramu obok słów pomoc
niczych, a litery w wyróżnionych polach czytane piono
wo utworzą hasło, które jest rozwiązaniem.

1. Metrowy fotometr NASA w budowie
2. Słynny astronom z Torunia
3. Mityczny olbrzym podtrzymujący sklepienie niebieskie
4. Program komputerowy pozwalający na długie ekspozycje 

kamerkami internetowymi
5. Przewidział istnienie czarnych dziur
6. Nowy element Google Earth
7. Kraj I Międzynarodowej Olimpiady Astronomicznej
8. Odkrywca tysięcy obiektów mgławicowych
9. Na majowym niebie sąsiad Regulusa

10. Grawitacyjne opadanie rozproszonej materii
11. Astronomia pozycyjna
12. Aktywne jądra galaktyk
13. Substancja organiczna odkryta w HR 4796A
14. Pierwsze sformułowanie heliocentryzmu na piśmie
15. Projekt realizowany przy pomocy polskiego teleskopu w Chile
16. Badacz toruńskiego portretu Kopernika
17. Interferometria wielkobazowa
18. Siedziba znanego młodzieżowego obserwatorium

Wśród autorów prawidłowych odpowiedzi rozlosujemy 
dwie książki Sylwetki astronomów polskich XXw. (patrz rekla
ma na ostatniej stronie okładki) z autografem autora. Na roz-

Stowa pomocnicze w krzy
żówce nr 6/2007:
I.  STEREO 2. HEISENBERG 
3. KAZIMIERZ 4. DUNLOP 
5. JONOSFERA 6. MAGEL
LAN 7. SPUTNIK 8. BIESZ
CZADY 9. TESLA 10. CERES
I I .  HERTZ 12. WNUK 13. KA
MIEŃSKI 14. CALVERA 
15. BARNARD 16. SUPER
NOWE 17. PODKARŁY

wiązania czekamy do końca kwietnia br. Osoby nie będące pre
numeratorami „Uranii-PA” muszą dołączyć do rozwiązania 
kupon umieszczony w lewym górnym rogu tej strony. Prenu
meratorzy mogą przesyłać rozwiązania drogą elektroniczną.

Ciekawe strony internetowe...
Dziś proponuję zajrzeć na stronę BBC (British Broadcasting Corpora

tion). Pod adresem http://www.bbc.co.uk/science/space/ znajdziemy mate
riał odnoszący się do astronomii i badań kosmicznych. Strona przeznaczo
na jest w zasadzie dla amatorów i osób wiedzących niewiele o astronomii 
—  można tam znaleźć np. adresy klubów astronomicznych (często posiada
jących własne strony internetowe) oraz planetariów w Zjednoczonym Kró
lestwie. Jest bardzo ciekawa galeria amatorskich zdjęć astronomicznych 
(niestety są one niewielkie i dają jedynie pojęcie o tym, jak mogą wyglądać 
oryginały). A jest na co popatrzeć —  dostępne są zdjęcia planet, komet, 
galaktyk, mgławic, rojów meteorów, zaćmień, Słońca i Księżyca i nawet 
zorzy polarnej —  mam nadzieję, że o niczym nie zapomniałem... Jest sporo 
odnośników do archiwów wiadomości BBC dotyczących ważnych wyda
rzeń w eksploracji przestrzeni pozaziemskiej. Poza tym mnóstwo adresów 
mniej lub bardziej przydatnych (są nawet poświęcone UFO), niektóre nie są 
aktualizowane — jest m.in. mowa w czasie przyszłym o brytyjskim lądow- 
niku marsjańskim Beagle, z którym nie udało się nawiązać łączności po 
jego lądowaniu na powierzchni Marsa.

Ale najbardziej zwraca uwagę dostęp do bogatych archiwów wiadomo
ści i programów telewizyjnych BBC. Jest np. cała strona poświęcona Stephenowi Hawkingowi (biografia, mate
riały dotyczące jego osoby, jak i teorii, z którymi związane są jego prace). Na koniec wypada wspomnieć o kilku
dziesięciu wybranych programach telewizyjnych popularyzatora astronomii Sir Patricka M oore’a „The Sky at 
Night” —  gospodarz programu zaprasza często interesujące osoby —  warto posłuchać i popatrzeć, jeśli dysponu
jem y nawet nie najszybszym łączem internetowym i programem Real Player. (rs)
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uUranii
Po obejrzeniu w ostatniej „Uranii” 
zdjęć Księżyca postanowiłem wy
słać moje zdjęcie. Zostało zrobio
ne w Poznaniu na Ratajach z bal
konu 4. piętra, w dniu 15 grudnia 
2007 r.,o godz. 16.53 UT. Użyłem 
aparatu Panasonic FZ 30, rozsze
rzony zoom 669 mm, telekonwer- 
ter DCR-2020PRO 2.2 plus 2* 
zoom cyfrowy. Zdjęcie zostało 
opracowane programem GIMP: ka
drowanie, zwiększenie kontrastu 
o 15 punktów i wyostrzenie. 
Pozdrawiam

Henryk Kuźmiński

Witam i serdecznie pozdrawiam. 
Po komecie zostały chyba już tylko 
wspomnienia, ale obecnie mamy 
inne jasne i ciekawe obiekty do ob
serwacji i ewentualnej astrofotogra- 
fii, takie jak Księżyc, Mars czy Sa
turn. Tak się składa, że od niedaw
na jestem posiadaczem nowego 
aparatu cyfrowego, którego cenne 
możliwości zacząłem wykorzysty
wać także do fotografowania nieba 
przez wykonany własnymi siłami 
teleskop. W związku z tym posta
nowiłem wysłać Państwu kilka wy
konanych w ciągu ostatnich dni fo
tografii Księżyca, Marsa i Saturna. 
Raz jeszcze pozdrawiam

Maciej Głowacki 
z Mogilna

13 grudnia 2007 r. wracałem po 
wykładach z Piwnic do Torunia ro
werem. Już w Toruniu, jadąc Szosą 
Chełmińską w pobliżu ul. Słonecz
nej, spostrzegłem niezwykły wy
gląd nieba. Słońce, tuż po zacho
dzie, a więc niewidoczne, oświe
tlało chmury od spodu. Długie cie
nie kładące się wachlarzowato na 
podśw ietlonej warstwie chmur 
wskazują na pozycję Słońca pod 
horyzontem. Oświetlające chmury 
światło było czerwone z powodu 
selektywnej ekstynkcji atmosfe
rycznej.

Całe zjawisko trwało kilkanaście 
minut i było niezwykle piękne.

Miłośnik i student astronomii 
Piotr Wirkus 

Toruń
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Andrzej Woszczyk

„Sylwetki Astronomów Polskich XX w." to zbiór wspomnień
0 tych, którzy już odeszli, a którzy tworzyli Astronomię Polską 
od chwili uzyskania niepodległości w 1918 r. po początek 
XXI w. Wspomnienia te pisane były najczęściej przez uczniów
1 współpracowników, a czasem bliskich krewnych. Zebranie 
ich w jednym tomie ma na celu zachowanie od zapomnienia 
tych, często heroicznych postaci, które tworzyły fundamenty 
współczesnej Astronomii Polskiej i w ten sposób, razem z wy
danym wcześniej zbiorem wspomnień pt. Astronomem być...

oddać im hołd w 85 rocznicę powołania do życia Polskiego 
Towarzystwa Astronomicznego. Obie książki zostały wydane 
przez Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa 
oraz Polskie Towarzystwo Astronomiczne.

Książkę (objętość 284 strony, cena 30,00 zł) można za
mawiać listownie (TNOiK, ul. Czerwona Droga 8, 87-100 
Toruń), elektronicznie (www.tonik.torun.pl), telefonicznie 
(056-6223807), faksem (056-6223123) lub w redakcji „Ura- 
nii-Postępów Astronomii”.

http://www.tonik.torun.pl

