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Ksiądz profesor Michał Heller
Galaktyki karłowate a ciemna materia
Modelowanie kształtów planetoid
De Revolutionibus — historia wydań

LI Olimpiada Astronomiczna
Na zdjęciach kolejno: laureaci Olimpiady Astronomicznej pod pomnikiem Ko
pernika w Chorzowie; uczestnicy konkursu III etapu w czasie rozwiązywania
zadań; zwycięzca Olimpiady Piotr Polesiuk z Wałbrzycha w czasie rozwiązy
wania zadań; prezes PTA prof. Edwin Wnuk wręcza nagrodę Joannie Bogda
nowicz; Joanna Bogdanowicz i Piotr Polesiuk oglądają swoje nagrody; chwila
odprężenia po konkursie; pamiątkowe zdjęcie uczestników Olimpiady przed
Planetarium w Chorzowie. Fot. Gabriela Sowa
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Z ogromną radością i satysfakcją otwieramy ten zeszyt informacją
0 wspaniałej międzynarodowej nagrodzie i gratulacjami dla ks. Michała Hellera,
filozofa i kosmologa, znakomitego uczonego i populaiyzatora nauki. Ks. Michał
jest naszym Kolegą, członkiem Polskiego Towarzystwa Astronomicznego
1 laureatem Nagrody i Medalu im. Profesora Zonna za popularyzacją wiedzy
0 Wszechświecie z roku 1987. Jestem pewny, że wszyscy PT. Czytelnicy „ Uranii”
przyłączają do tych gratulacji i jeszcze głębiej będą się wczytywać w książki
Księdza Profesora.
Ciemna materia jest bardzo ważnym składnikiem materii Wszechświata.
Z pomiarów masy gromady galaktyk w Warkoczu Bereniki, w 1933 r., Fritz Zwicky wyciągnął wniosek,
że jest jej za mało, aby utrzymać mch orbitalny galaktyk w gromadzie. A więc musi być tam jakaś
materia, której nie widzimy - i tak później zrodziło się pojęcie,, ciemna materia ”, która ciągle, od 75
już lat, zaprząta umysły astrofizyków. Jedną ze współczesnych metod badania ciemnej materii są
badania galaktyk karłowatych, które przedstawia Jarosław Klimentowski z CAMK-u w Warszawie.
Jego badania i przygotowywany doktorat skoncentrowane są właśnie nad próbą zrozumienia natury
ciemnej materii Wszechświata.
Obok problemów Wszechświata, chcemy Państwa zainteresować problemami bardzo małych
obiektów, planetoid naszego Systemu Planetarnego. Znamy już setki tysięcy tych obiektów, a poznanie
ich natury ma duże znaczenie dla naszej wiedzy o powstaniu i ewolucji Układu Słonecznego, i zapewne
pozasłonecznych układów planetarnych. Poza nielicznymi przypadkami obserwacji z pokładów stacji
kosmicznych nie znamy kształtów tych obiektów. Pani Anna Marciniak, doktorantka Uniwersytetu
Poznańskiego, pracuje nad rekonstrukcją kształtów planetoid i zdradza nam tajniki postępowania
w tego typu badaniach.
O historii niezwykle cennej dla nas książki, ,,De Revolutionibus ” Kopernika, pisze Karolina
Zawada, współautorka rocznicowej wystawy z okazji obchodów 535 urodzin Wielkiego Astronoma
w Toruniu.
\^ t o r u (
Wiosną każdego roku odbywają się w Polsce 2 ogólnokrajowe konkursy astronomiczne dla
młodzieży licealnej (ponadgimnazjalnej): Olimpiada Astronomiczna (już LI) w Chorzowie
1 Ogólnopolskie Młodzieżowe Seminarium Astronomiczne (formalnie XXIV, choć faktycznie w Polsce
Północnej już XXXV)w Grudziądzu. Publikujemy omówienie i bogaty serwis fotograficzny obu tych
imprez i nazwiska laureatów. Oba konkursy są bardzo cenne dla rozbudzania zainteresowania
młodzieży astronomią, zwłaszcza w czasach, gdy nauczanie fizyki i matematyki zeszło u nas poniżej
poziomu, jaki powinno mieć w cywilizowanym kraju.
Jak zwykle w Rozmaitościach donosimy o niektórych najnowszych odkryciach, w Galerii galaktyk
przyszła kolej na Łańcuch Markariana i dublet NGC 4435+4438, w Felietonie muzycznym zajmujemy
się muzyką sfer wg Mike ’a Oldfielda. Ciekawą propozycją jest komputerowy program astronomiczny
Janusza Wilanda (AstroJaWil 10), który opisuje Autor na s. 121. Przedstawiamy sylwetkę
zaprzyjaźnionego z polskimi astronomami astronoma ukraińskiego Klima Czuriumowa. Przypominamy
historię polskiego wysokogórskiego obserwatorium na Pop Iwanie. Zwracam też uwagę Państwa na
informacje Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Astronomicznego (s. 98) — Stanowisko
Komitetu Astronomii w sprawie potrzeb aparaturowych polskiej astronomii i w sprawie przystąpienia
Polski do ESO opublikujemy w najbliższych numerach naszego pisma.
Proszę też zwrócić uwagę na kalendarz astronomicznyjuż na miesiące wakacyjne i niezwykłe
zjawiska na niebie.
Życzę Państwu ciekawej lektury i interesujących obserwacji

fot. A. Dauksza-W iśniew ska

Szanowni i Drodzy Czytelnicy,

Toruń, w kwietniu 2008 r.
3/2008
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z kraju...
Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa
Astronomicznego informuje:
1. Na prośbę prof. dr. hab. Jerzego Duszyńskiego, podsekreta
rza stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Komi
tet Astronomii PAN opracował dokument zatytułowany „Stano
wisko Komitetu Astronomii PAN w sprawie najważniejszych
przedsięwzięć aparaturowych astronomii polskiej w latach
2008-2025", który został przekazany ministrowi Duszyńskiemu
w dniu 3 kwietnia 2008 r.
2. Prace zespołu ds. przystąpienia Polski do ESO
W lutym i marcu br. zespół powołany przez Komitet Astrono
mii PAN, pod kierownictwem prof. Andrzeja Udalskiego opraco
wał dokument, opisujący dzisiejsze możliwości realizowania wy
sokiej klasy projektów naukowych w różnych dziedzinach astro
fizyki po przystąpieniu Polski do ESO. Raport ten trafił do Mini
stra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w kwietniu 2008 r.
3. EAS News
Polecamy najnowszy biuletyn elektroniczny EAS zawierający
wiele informacji o konferencjach i szkołach letnich: http://eas.unige.ch/eas/news_archive.jsp
4. Konferencja ASTRONET
W dniach 16-19 czerwca br. w Liverpool ma się odbyć sym
pozjum europejskiego projektu Astronet. Astronet jest formą kon
sorcjum głównych agencji finansujących i sponsorujących bada
nia astronomiczne w Europie. Ze strony polskiej formalnym
uczestnikiem jest Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Szcze
góły projektu można znaleźć pod adresem http://www.astroneteu.org.
Celem sympozjum w Liverpool, Astronet Infrastructure Road
map Symposium, ma być dyskusja nad projektem Roadmap, czyli
nad projektem planów strategii europejskiej astronomii na naj
bliższe 20 lat. Warto zaznaczyć, że uczestnicy m.in. z Polski mogą
ubiegać się o pokrycie kosztów uczestnictwa od organizatorów
sympozjum. Szczegóły na temat sympozjum można znaleźć pod
adresem: http://www.astro.livjm.ac.uk/~airs2008/index.html
5. Międzynarodowe konferencje naukowe organizowane
w Polsce
Latem 2008 odbędzie się kilka międzynarodowych konferen
cji naukowych, które polecamy państwa uwadze.
a) Extrasolar planets in multi-body systems: theory and obse-

Tu może być reklama Twojej Firmy!
Nasz cennik jest następujący:
cała strona kolorowa:
1000,00 zł
cała strona czarno-biała: 400,00 zł
Przy mniejszych formatach dla stron czarno-białych:
1/2 s.:
300,00 zł
1/4 s.:
200,00 zł
1/8 s.:
100,00 zł — ten rozmiar traktujemy jako
najmniejszy „moduł".
Podobnie jest ze stroną kolorową.
Istnieje możliwość negocjowania warunków.

Zapraszamy na nasze łamy!
rvations, Toruń 25-29. 08.2008.
http://exoplanets.astri.umk.pl/index.html
b) Wrocław Helas Workshop - Interpretation of Astroseismic
Data, Wrocław 23-27.06.2008
http://seismo.astro.uni.wroc.pl.
c) Kepler 2008:From Tubingen to Sagan, Zielona Góra 22-26.06.2008.
http://astro.ia.uz.zgora.pl/keplerconference
6. Finał 51 Olimpiady Astronomicznej
W niedzielę, 9 marca 2008 roku w Planetarium Śląskim odby
ła się uroczystość kończąca LI Olimpiadę Astronomiczną. Ze 122
uczestników I etapu do zawodów II stopnia zakwalifikowało się
64, a z nich w zawodach centralnych obecnej olimpiady wzięło
udział 18.
Finał LI olimpiady miał tradycyjny przebieg. Uczniowie roz
wiązywali 4 zadania teoretyczne, zadanie pod sztucznym nie
bem planetarium, w którym wykazywali się znajomością nieba
i zachodzących na nim zjawisk. Mieli również okazję rozwiązać
zadanie na podstawie samodzielnie przeprowadzonej obserwa
cji na prawdziwym niebie.
Pełna informacja o LI Olimpiadzie Astronomicznej i jej rezul
tatach znajduje się na s. 127 tego zeszytu „Uranii”.
Raporty wymienione w p. 1 i 2 zamieścimy w następnych ze
szytach naszego pisma. (Red) (16.04.2008)

Zlot obserwatorów nieba
Członkowie Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzy
stwa Miłośników Astronomii oraz Klubu Astronomiczne
go „Regulus” informują że w dniach 24.07^4.08.2008
w schronisku „Cicha Dolina” w Roztokach Górnych
w Bieszczadach odbędzie się zlot obserwatorów nieba,
w ramach którego będą prowadzone obserwacje astro
nomiczne, połączone ze szkoleniem chętnych oraz pre
lekcje na te m a ty astro no m iczn e i obserw acyjne.
W związku z tym, że jest to tylko zlot, a nie obóz, opłaty
za noclegi i wyżywienie każdy rozlicza osobiście z kie
rownikiem schroniska.
Koordynatorem zlotu jest kol. Roman Grzyb z Sano
ka (tel. 601 952 448, e-mail gomba@poczta.sanok.pl),
do którego należy kierować zgłoszenia rezerwacji miejsc
w schronisku do dnia 30 czerwca. Czas pobytu jest do
wolny, należy jednak podać jego termin, w związku z ko
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niecznością rezerwacji miejsc. Możliwy jest też przyjazd
każdego zainteresowanego bez wcześniejszego zgło
szenia, lecz nie zapewniamy w tym przypadku miejsca
noclegowego. Informujemy, że schronisko posiada rów
nież pole namiotowe.
Koordynator jest w stanie zapewnić transport do
schroniska z Sanoka w dniu 24 lipca. Zgłoszenia chęt
nych prosimy kierować do dnia 30 czerwca. Należy też
w zgłoszeniu zaznaczyć, czy konieczny jest przewóz
sprzętu astronomicznego lub innego dużego bagażu. Za
interesowani zostaną powiadomieni o terminie i miej
scu odjazdu.
Jednocześnie informujemy, że nie przyjmujemy od
powiedzialności za osoby nieletnie, obecne na zlocie —
każdy z uczestników przyjeżdża na własną odpowiedzial
ność, jako osoba prywatna.
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(PL ISSN 0032-5414/ 0042-07-94)
Dwumiesięcznik poświęcony upowszechnianiu
wiedzy astronomicznej. Czasopismo powstałe
z połączenia się „Uranii” — dotychczasowe
go miesięcznika PTMA, ukazującego się od
1922 r. i „Postępów Astronomii” — dotych
czasowego kw artalnika PTA, wychodzącego od
1953 r. Patronat: Polskie Towarzystwo Astro
nomiczne i Polskie Towarzystwo Miłośników
Astronomii. Zachowana zostaje dotychczaso
wa numeracja „Uranii”. Pismo jest częściowo
finansowane przez MNiSzW.

Sylwetka Laureata i gratulacje z racji otrzymania najwyższej na kwiecie nagrody za osią
gnięcia naukowe, Nagrody Templetona

102

Ciemna materia jest bardzo ważnym składnikiem materii Wszechświata i choć ju ż 75
lat temu astronomowie przekonali się o je j istnieniu, do dzisiaj kryje wiele tajemnic
i zaprząta umysły astrofizyków. Autor przedstawia jeden ze sposobów współczesnych
badań ciemnej materii przy pomocy galaktyk karłowatych

108

Rola i znaczenie planetoid w zrozumieniu procesów powstania i ewolucji naszego Sys
temu Planetarnegojest niepodważalna. Stąd bardzo duże obecnie zainteresowanie astro
nomów badaniem tych obiektów. Autorka stara się odtwarzać kształty planetoid przy
pomocy analizy ich krzywych blasku i zdradza nam tajniki postępowania, jakie stosuje
w tym celu
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De Revolutionibus - historia jednej książki
19 lutego 2008
Anna Karolina Zawada
Z okazji 535 rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika urządzono w Toruniu, ja k co roku,
Wieczornicę Kopernikowską. Tym razem była wystawa kolejnych wydań dzieła Koper
nika i wykład na temat historii tych wydań

■■■

kolorze: LI Olimpiada astronomiczna (o.ll); OM SA 2008 (w. I-III); AstroJaWii
10 - program astronomiczny (w.IV); Galeria Uranii (o. III); Jowisz i Io z pokładu New
Horizons (o.IV)
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sylwetki astronomów: Profesor Klim Czuriumow — życie wśród komet
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astronomia w szkole: LI Olimpiada Astronomiczna (2007/2008)

130

galeria obiektów NGC: Łańcuch Markariana, Oczy: NGC4435 + NGC4438
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kalendarz astronomiczny 2008: Lipiec — sierpień
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relaks z Uranią: Krzyżówka

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii
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ul. Miodowa 13 m.35, 31-055 Kraków
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ciekawe strony internetowe

Numer zamknięto w kwietniu roku 2008
* Materiałów nie zamówionych Redakcja
nie zwraca, a wykorzystując zastrzega so
bie prawo do ich redagowania i skracania
* Przedruk materiałów i zdjęć tylko za zgo
dą Redakcji. * Opinie i poglądy formuło
wane przez Redakcję i Autorów nie repre
zentują oficjalnego stanowiska obu patro
nujących nam Towarzystw *
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recenzje: Andrzej Woszezyk „Sylwetki astronomów polskich X X w. ”

143

astronomia i muzyka: Muzyka sfer wg Mike'a Oldftelda

NA OKŁADCE
Mars, ja k na rzymskiego boga wojny przystało, ma dwóch „adiutantów " zwanych Fobos i Deimos, czyli Strach i Groza. Te księżyce marsjańskie są malutkie i najprawdopodob
niej zostały „ wykradzione "przez marsjańskie pole grawitacyjne z głównego pasa planeto
id krążących między orbitami Marsa i Jowisza. Na okładce przytaczamy obraz większego
z tych satelitów, Fobosa, uzyskany przez stację Mars Reconnaissance Orbiter z rozdziel
czością 7 m na piksel. Fobos krąży w bardzo małej odległości od powierzchni planety tylko ok. 5800 km. Grawitacyjne siły pływowe powodują, że coraz bardziej przybliża się do
macierzystej planety. W perspektywie ok. 100 min lat Fobos prawdopodobnie zostanie ro
zerwany, a produkty jego rozpadu utworzą pierścień wokół Marsa.
Źródło: HiRise, MRO, LPL (Arizona) i NASA
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Ksiądzprofesor

Michał
Heller
Więcej niż Nobel dla filozofa i kosmologa
ks. profesora Michała Hellera

7K /J p h a ł Heller, ksiądz katolicki,
/ W / M profesor filozofii Papieskiej
JL VJL A kadem ii T eo lo g iczn ej
w Krakowie, kosmolog, współpracow
nik Watykańskiego Obserwatorium
Astronomicznego, nasz Przyjaciel i Au
tor „Uranii”, został tegorocznym laure
atem Nagrody Templetona. Decyzja
o przyznaniu nagrody polskiemu uczo
nemu i księdzu została ogłoszona w dniu
Jego urodzin, 12 marca, a wręczona zo
stanie w pałacu Buckingham w maju br.
Jest to monetarnie najwyższa nagroda,
jaka jest przyznawana na świecie indy
widualnym badaczom. Wynosi ok. 1,6
min dolarów. Całą kwotę nagrody Lau
reat przeznaczył na rozwój Ośrodka
Badań Interdyscyplinarnych w Krako
wie, którego jest współtwórcą i kierow
nikiem.
Michał Heller urodził się 12 marca
1936 r. w Tarnowie w rodzinie inteli
genckiej. Jego ojciec był inżynierem,
m. in. budującym Zakłady Azotowe
w Mościcach, a matka nauczycielką.
Michał miał 4 siostry. W czasie wojny,
w 1940 r., rodzina Hellerów została wy
wieziona przez Rosjan na Sybir, a póź
niej w 1944 r. przesiedlona do Urbachu,
niedaleko Saratowa w południowej Ro
sji. Wrócili do Polski i rodzinnego Tar

100

U r a n i a . - Po st ępy A s t r o n o m ii

nowa w 1946 r. Michał uzyskał tam ma
turę w 1953 r. i, ku zaskoczeniu Rodzi
ny, wstąpił do Wyższego Seminarium
Duchownego (które później stało się In
stytutem Teologicznym) w Tarnowie,
gdzie, po studiach w latach 1953-1959,
uzyskał magisterium z teologii i świę
cenia kapłańskie (26IV 1959 r.). Po krót
kim wikariacie w Ropczycach studiował
następnie w latach 1960-1965 na Wy
dziale Filozofii KUL-u w Lublinie,
gdzie uzyskał magisterium z filozofii,
a rok później doktorat z kosmologii re
latywistycznej. Jego rozprawa doktorska
nosiła tytuł Koncepcja seryjnych mode
li Wszechświata i je j filozoficzne impli
kacje. Następnie przez 3 lata pogłębia
swą wiedzę fizyczno-matematyczną na
Wydziale Fizyki UJ, jako wolny słu
chacz, i przygotowuje rozprawę habili
tacyjną na temat Zasada Macha w ko
smologii relatywistycznej. Habilitację
uzyskuje na KUL-u w 1969 r. W tym
czasie arcybiskup Karol Wojtyła zaczy
na zapraszać uczonych różnych specjal
ności, filozofów i teologów do swej re
zydencji na dyskusje na takie tematy, jak
wzajemne oddziaływanie nauki i filozo
fii, nauki i teologii, nauki i kultury itp.
W tej grupie zapraszanych gości Arcy
biskupa Krakowa znajdują się m.in. Jó3 /2 0 0 8

zef Życiński, obecny arcybiskup Lubli
na i Michał Heller. Ponieważ obaj są
związani z Papieskim Wydziałem Teo
logicznym w Krakowie, zawiązuje się
Centrum Badań M iędzydyscyplinarnych przy tym wydziale. Od 1972 r. ks.
Michał Heller jest docentem na Papie
skim Wydziale Teologicznym w Krako
wie. W 1985 r. zostaje mianowany pro
fesorem nadzwyczajnym, a w 1990 r.
profesorem zwyczajnym na Wydziale
Filozoficznym PAT w Krakowie. Pełni
tam m. in. funkcję dziekana i kierowni
ka Katedry Filozofii Przyrody. W 1991 r.
pełni funkcję Rektora Instytutu Teolo
gicznego w Tarnowie i w tym też roku
zostaje członkiem zwyczajnym Papie
skiej Akademii Nauk w Rzymie. Ojciec
Święty nadaje Mu ponadto godność pa
pieskiego prałata honorowego w 1994 r.
W 1996 r. Krakowska Akademia Górniczo-Hutnicza nadała Mu doktorat ho
norowy (pisaliśmy o tym w „Postępach
Astronomii” nr 2/1996) za „wartości hu
manistyczne Jego twórczości”. Peters
burska Akademia Historii Nauki i Tech
niki powołała Go do swego grona w tym
samym roku. Jest też członkiem Polskiej
Akademii Umiejętności. Medal miasta
Tamowa, nagroda naukowa Krakowa
i PAU, nagroda Fundacji Nauki i nagro
da Prezesa Rady Ministrów za 2006 r.
to m.in. niektóre honory i wyróżnienia,
jakie zostały M u przyznane. Te honory
i nagrody spadają na Niego nie tylko
za bogatą i w nikliw ą tw órczość na
ukową (ok. 400 publikacji) znaną na
całym świecie, ale też za niezwykle
interesującą twórczość popularnonau
kową, w której, w blisko 30 książkach,
przybliża tzw. zwykłemu czytelnikowi
Wszechświat, jego strukturę oraz pro
blemy jego powstania. Interesują Go
najw cześniejsze m om enty istnienia
W szechświata i miejsce, jakie w nim
zajmuje człowiek. I o tych sprawach pi
sze p ro sty m i p ię k n y m ję z y k ie m
w swych książkach, nie uciekając się
przy tym do spłaszczania zagadnienia.
Jest laureatem Nagrody Polskiego To
warzystwa Astronomicznego i Medalu
im. profesora Włodzimierza Zonna za
popularyzację nauki o Wszechświecie
(1987 r.). Wobec Wszechświata to pierw
sza Jego książka, która ukazała się w ro
ku 1970. Z ostatnich wymieńmy tylko
Kosmologię kwantową (2001), Począ
tekjest wszędzie. Nowa hipoteza pocho
dzenia Wszechświata (2002), Granice
kosmosu i kosmologii (2005). Duży roz
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Wielce Szanowny Księże Profesorze,
Czcigodny Laureacie Nagrody Templetona,
Drogi Michale,
Zarząd Polskiego Towarzystwa Astronomicznego, działając w imie
niu całej społeczności astronomicznej w Polsce, składa Ci naj
serdeczniejsze gratulacje! To dla nas ogromna radość i wielki za
szczyt, że nasz Kolega i Przyjaciel został laureatem tak prestiżo
wej nagrody międzynarodowej. Od dawna zdajemy sobie spra
wę, że na takie wyróżnienie zasługujesz. Jak dobrze, że wresz
cie i świat to dostrzegł, i znalazł właściwy sposób wyrażenia tego
uznania. Zawsze chcemy słuchać Twych mądrych wykładów (jak
że żałowaliśmy, że nie udało się to podczas ostatniego Zjazdu
PTA w Kielcach kilka miesięcy temu), czytamy Twoje fascynujące
książki, wypatrujemy Twoich artykułów, esejów, refleksji, niektó
rzy wgryzają się w Twe prace naukowe. Dla wielu z nas są one
drogowskazem w poszukiwaniach sensu i zrozumienia rzeczywi
stości, wprowadzają ład i porządek w dzisiejszy chaos myślowy,
dostarczają argumentów dla przeciwstawiania się najprzeróżniej
szym iluzjom współczesności. Za to wszystko z serca Ci dzięku
jemy i życzymy zdrowia i sił do dalszej twórczości oraz realizacji
zamierzeń, którym nagroda ma pomóc.
Z wyrazami głębokiego szacunku
Prezes PTA

głos przyniosły Mu książki: The New
Physics and a New Theology, opubliko
wana przez Obserwatorium Watykań
skie w 1996 r. i Creative Tension-Essays
on Science and Religion, opublikowana
przez Fundację Templetona w 2003 r.
W tej ostatniej przeprowadza m eto
dyczną analizę teologiczną interpretacji
teorii naukowych i wprowadza pojęcie
„teologii nauki” (chodzi o nauki empi
ryczne). W druku w Wydawnictwach
Springera znajduje się jeszcze jedno
duże dzieło Laureata: A Comprehensi
ble Universe: The Interplay o f Science
and Theology.
Ksiądz profesor Michał Heller jest
kierownikiem Katedry Filozofii Przy
rody na Wydziale Filozoficznym Papie
skiej Akademii Teologicznej w Krako
wie i Redaktorem Naczelnym pisma
„Zagadnienia Filozoficzne w Nauce”.
Był promotorem 21 doktoratów, głów
nie w dziedzinie filozofii. Dziedziny
badań naukowych, które uprawia, to fi
lozofia i historia nauki, ogólna teoria
względności i kosm ologia relatyw i
styczna oraz relacje między nauką a religią.
To właśnie głównie ta ostatnia dzie
dzina przyniosła Mu Nagrodę Temple
tona. N agroda ta została utw orzona
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w roku 1972 przez fundację brytyjskie
go przedsiębiorcy Johna Templetona
i ma na celu rekompensowanie wysił
ków indywidualnych badaczy „za po
stęp lub odkrycia w dziedzinie rzeczy
wistości duchowej”, a przyznawana jest
za osiągnięcia w dziedzinie filozofii
i religii, można powiedzieć „za inter
dyscyplinarne budowanie mostów mię
dzy religią i nauką”. Wśród jej dotych
czasowych laureatów są m.in. Matka
Teresa z Kalkuty, Brat Roger i buddyj
ski przywódca Nikkuo Niwano, ale też
laureat N obla z 1964 r. za odkrycia
w dziedzinie fizyki kwantowej, które
doprow adziły do pow stania lasera,
prof. Charles Townes, a ostatnio ko
smolog prof. John D. Barrow.
Cieszymy się bardzo z tego, że to
właśnie Księdza Profesora spotkało tak
wielkie wyróżnienie i z całego serca gra
tulujemy Ci tej nagrody. Od dawna do
cenialiśmy Twoją Wielkość i podziwia
liśmy Mądrość, z jaką wyjaśniasz zawiłe
problemy Wszechświata. Dziś dzielimy
z Tobą radość z tego międzynarodowe
go uznania Twych badań, życzymy Ci
dużo zdrowia i sił do dalszego zgłębia
nia tajemnic Wszechświata oraz wszel
kiego Bożego Błogosławieństwa.
Andrzej Woszczyk
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Galaktyki
karłowate
jako narzędzie
do badań
ciemnej materii
Historia ciemnej materii
Problem ciemnej materii jest chyba
jednym z najciekawszych zagadnień
współczesnej astronomii. Mimo iż zna
ny jest od 75 lat, to odpowiedź na pyta
nie, czym jest ciemna materia, nadal spę
dza sen z powiek astrofizyków. Kiedy
w roku 1933 szwajcarski astronom Fritz
Zwicky po raz pierwszy zmierzył masę
gromady galaktyk w Warkoczu Bereniki, okazało się, że jest ona niewystar
czająca, aby utrzymać galaktyki na or
bitach. Albo więc korekty wymagała
teoria grawitacji, albo w gromadzie było
coś jeszcze. Coś niewidocznego, co gra
witacyjnie spajało ją w całość. Tak po
wstała koncepcja ciemnej materii.
Ciekawym zbiegiem okoliczności
jest fakt, że zaledwie trzy lata wcześniej
niemalże identyczny problem przytrafił
się fizykom podczas badań rozpadu /?.
W tym czasie wiadomo było, że neutron
rozpada się na dwie naładowane cząstki
— proton i elektron. Rozpadem rządzą
dwa fundamentalne prawa fizyczne: za
sada zachowania energii i zasada zacho
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wania pędu. Z pierwszego prawa wia
domo, ile energii kinetycznej otrzymają
produkty reakcji, podczas gdy drugie
mówi, w jaki sposób ta energia zostanie
między nie rozdzielona. Mamy więc
dwa niezależne równania. Jeśli produk
tami rozpadu są także dwie cząstki, to
oczyw iście nie ma żadnej swobody
i możliwy jest tylko jeden konkretny po
dział energii i pędu. Innymi słowy, mie
rząc np. energię elektronu powstałego
w rozpadzie /3, spodziewamy się kon
kretnej wartości. To, co obserwowano
w rzeczywistości, to było całe spektrum
energii.
Możliwe były dwa rozwiązania tego
problemu. Albo poprawek wymagają
fundamentalne zasady zachowania, albo
jest tam coś jeszcze. Coś niewidoczne
go, co porywało ze sobą nadwyżkę ener
gii. Tak właśnie za sprawą Wolfganga
Pauliego powstała koncepcja neutrina —
niesam ow icie lekkiej, hipotetycznej
cząstki, niezwykłe trudnej do wykrycia.
Fizykom wystarczyło jednak ledwie 26
lat, aby rzeczywiście tę cząstkę odkryć,
podczas gdy do ujarzmienia ciemnej
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materii wydaje się być nadal daleko.
Żeby analogia między tymi dwoma
przypadkami była pełna warto wspo
mnieć, że jeszcze całkiem niedawno
jako hipotetyczną cząstkę ciemnej ma
terii obstawiano... neutrino!

Dalsze badania
Oczywiście pośrednie obserwacje
ciemnej materii nie sprowadzały się tyl
ko do gromad galaktyk. Okazuje się, że
aby wyjaśnić dynamikę samych galak
tyk, potrzeba dodatkowej, niewidocznej
masy. Rekordzistkami pod tym wzglę
dem są galaktyki karłowate, u których
stosunek masy do światła jest najwięk
szy. Jednak ciemna materia nie przeja
wia się tylko w dynamice galaktyk czy
ich gromad. Jest ona absolutnie niezbęd
na, aby wyjaśnić ewolucję Wszechświa
ta jako całości na bazie teorii Wielkiego
Wybuchu. Bez ciemnej materii ewolu
cja Wszechświata nie tylko globalnie
przebiegałaby zupełnie inaczej niż wy
nika z szeregu różnych obserwacji, ale
w ogóle niemożliwe byłoby w tak krót
kim czasie utworzenie jakichkolwiek
wielkoskalowych struktur, takich jak
gromady galaktyk. To ciemna materia
pisze scenariusz, według którego formu
je się Wszechświat, a materia widzialna
jest jedynie aktorem na tej scenie.

Czy to możliwe, że słuszna jest kon
cepcja alternatywna, tj. m odyfikacji
w ymaga sama teoria grawitacyjnego
oddziaływania? Obecnie wydaje się, że
nie. Podjęto szereg prób znalezienia al
ternatywnej teorii oddziaływania (naj
popularniejszy jest MOND, gdzie co
prawda nie modyfikuje się grawitacji,
lecz prawo dynamiki na dużych skalach)
i oczywiście można je dopasować do
niektórych danych obserwacyjnych, lecz
brakuje im ogólności. Takie modyfika
cje mają zastosowanie w konkretnych
przypadkach, lecz nie potrafią opisać ich
wszystkich, począwszy od najmniej
szych galaktyk, na w ielkoskalow ej
strukturze skończywszy Dlatego też te
raz zdecydowana większość astrono
mów skłania się ku koncepcji ciemnej
materii.

Czym jest ciemna materia?
Wraz z rozwojem technik obserwa
cyjnych powstały możliwości badania
niewidocznych wcześniej form materii.
Satelitarne obserwacje rentgenowskie
ujaw niły duże ilości gorącego gazu
w grom adach galaktyk. O bserwacje
w podczerwieni i zakresie radiowym
ujawniły także obecność chłodniejsze
go gazu wewnątrz samych galaktyk.
Badania nad ewolucją gwiazd i ich po

pulacjam i um ożliw iają oszacowanie
masy gwiazd niewidocznych z powodu
małych jasności absolutnych. Zjawisko
mikrosoczewkowania grawitacyjnego
um ożliw iło ocenę liczby ciem nych
zwartych obiektów w Galaktyce, takich
jak brązowe karły czy samotne czarne
dziury. Wszystko to, czyli w ogólności
materia barionowa, stanowi jednak tyl
ko mały ułamek brakującej masy. Stąd
wzięła się koncepcja, iż ciemna materia
jest materią niebarionową. Dodatkowo
ciem nej m aterii nie obserw uje się
w mniejszych skalach niż skala galak
tyki. Nasz Układ Słoneczny zachowuje
się tak, jakby jej w ogóle nie było, choć
z badań dynamiki Drogi Mlecznej wie
my, że tu jest i to w ogromnych ilościach.
To nasuwa z kolei wniosek, że powinna
to być raczej mikroskopijna cząstka, któ
ra w małych skalach ma zupełnie jed
norodny rozkład. Wtedy w istocie jej
o b ecn o ść b y łab y n ie z a u w a ża ln a .
W chwili obecnej nie znamy żadnej
cząstki elementarnej, która mogłaby wy
jaśnić fenomen ciemnej materii, ale ist
nienie takiej cząstki ma uzasadnienie
w teoriach rozwijających model standar
dowy, takich jak np. teoria superstrun.
Mimo iż ciemna materia wydaje się
być niebarionową cząstką elementarną,
to jej właściwości można z powodze-

Galaktyka M31 w Andromedzie. Doskonale są widoczne dwie galaktyki karłowate, jej towarzysze. Fot. Robert Gendler
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niem badać przy pomocy obiektów tak
dużych, jak galaktyki i ich gromady.
Bardzo pomocne są w tym symulacje
N-ciałowe. Mikrofalowe promieniowa
nie tła daje nam bardzo precyzyjny ob
raz, jak wyglądał Wszechświat około 105
lat po Wielkim Wybuchu. Musimy je 
dynie wykorzystać te warunki począt
kowe, poczynić założenia na temat cha
rakterystyki materii oraz zdefiniować
wszelkie interesujące nas procesy, któ
re mogą zachodzić po drodze. Następ
nie symulujemy ewolucję Wszechświata
aż do chwili obecnej i porównujemy to,
co wyszło z symulacji z tym, co widzi
my na niebie. Jeśli zgodność jest zado
walająca, to znaczy, że przyjęte przez nas
założenia są sensowne. W ten sposób
proste badanie rozkładu ciemnej mate
rii w połączeniu z symulacjami N-ciałowymi może być tak samo dobrym na
rzędziem przy badaniu hipotetycznej
cząstki, jak akcelerator.
Gdy stało się jasne, że materii barionowej jest za mało, aby wyjaśnić feno
men ciemnej materii, powstały dwie
niezależne koncepcje niebarionowej
cząstki. Teorie gorącej oraz zimnej ciem
nej materii. Gorąca składałaby się z czą
stek szybkich, poruszających się z pręd
kościami relatywistycznymi, zaś zimna
to cząstki powolne, nierelatywistyczne.
W obu przypadkach hipotetyczna cząst
ka powinna być bezzderzeniowa, tj. od
działywać ze sobą oraz z pozostałą ma
terią tylko grawitacyjnie (ew. zderzenia,
o ile by występowały, powinny być bar
dzo rzadkie). Jest to o tyłe oczywiste, że
cząstki zderzające się, tak jak gaz, mia
łyby swoje równanie stanu, które na sku
tek obecności momentu pędu skłaniało
by do formowania raczej dysku, podczas
gdy z badań rozkładu ciemnej materii
wynika raczej, że formuje ona sferycz
ne halo.
Z koncepcją gorącej ciemnej materii
wiązano duże nadzieje, gdyż znany był
idealny kandydat na jej cząstkę, miano
wicie neutrino. Niestety, symulacje N-ciałowe pokazały, że ewolucja Wszech
świata na bazie modelu gorącego nie
odtwarza poprawnie dzisiejszego stanu,
a wkrótce okazało się także, że masa
neutrina jest zupełnie niewystarczająca,
aby pełnić tę rolę. Obecnie najbardziej
faworyzowany jest model Zimnej Ciem
nej Materii ze stałą kosmologiczną któ
ry w symulacjach w miarę dobrze od
tw arza obserw ow any W szechśw iat,
a hipotetyczną cząstką mógłby być np.
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Sferoidalna galaktyka karłowata w Piecu (Fornax). Jest to jedna z najlepiej zbadanych galak
tyk tego typu. Typowa galaktyka wygląda jak zagęszczenie gwiazd nałożone na gwiazdy
Drogi Mlecznej. (Źródło zdjęcia: http://www.astrosurf.com/antilhue/fornax\_dwarf.htm)

WIMP, tj. Słabo Oddziałująca Masyw
na Cząstka, o masie rzędu kilkudziesię
ciu mas protonu.

Rola galaktyk karłowatych
Opierając się na symulacjach N-ciałowych na bazie teorii Zimnej Ciemnej
Materii stworzono tzw. hierarchiczny mo
del ewolucji Wszechświata. W pierwszej
kolejności powstawały małe halo ciem
nej materii, które następnie z czasem
łączyły się w w iększe. O czyw iście
w stworzone przez nie studnie potencja
łu wpadał gaz, z którego formowały się
gwiazdy. Tak powstają najpierw galak
tyki karłowate, potem na skutek zderzeń
coraz większe, które z czasem grupują
się, tworząc gromady i supergromady
galaktyk. W tym obrazie galaktyki kar
łowate stanowią pewnego rodzaju ce
giełki, z których budowane są większe
twory. Te z nich, które przetrwały do
dzisiaj, są najstarszymi obiektami tego
typu we Wszechświecie. Okazuje się, że
są one całkowicie zdominowane przez
ciemną materię, która często przewyż
sza masą świecący składnik kilkadzie
siąt, a nawet kilkaset razy. Ponieważ
galaktyki karłowate są też najbliższymi
obiektam i, w których obserwuje się
ciemną materię (nie licząc samej Drogi
Mlecznej), można do ich badań stoso
wać różne wyrafinowane techniki nie
dostępne dla obiektów znacznie dal
szych. Te wszystkie cechy powodują, że
galaktyki karłowate wydają się być ide
alnymi kandydatkami do badań ciem
nej materii i testowania współczesnych
teorii kosmologicznych. Ale jest jeszcze
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jeden ważny argument. Właśnie na ga
laktykach karłowatych potyka się fawo
ryzowana teoria Zimnej Ciemnej Mate
rii ze stałą kosmologiczną. Przewiduje
ona mianowicie, że do chwili obecnej
powinno przetrwać znacznie więcej ga
laktyk karłowatych niż w rzeczywisto
ści się obserwuje. Jest to tzw. problem
brakujących satelitów. Nie jest do koń
ca jasne, czy wynika on z wad samej teo
rii, symulacji numerycznych czy może
obserwacji. Najprawdopodobniej po
części z wad każdego z tych czynników.
Dlatego tak ważne są badania nad ma
sami oraz rozkładem ciemnej materii
wewnątrz galaktyk karłowatych.
Grupa Lokalna składa się z dwóch
dużych galaktyk spiralnych, które gro
madzą zdecydowaną większość masy:
Drogi Mlecznej oraz M31 — galaktyki
w Andromedzie (rys. 1). Grupę Lokalną
wypełnia też kilkadziesiąt galaktyk kar
łowatych, satelitów. Okrążają one po
wydłużonych, eliptycznych orbitach
obie galaktyki główne. Najbardziej zna
ne wśród nich to widoczne gołym okiem
Obłoki Magellana. Są to galaktyki o nie
regularnej budowie, jednak populacja
mi gwiazdowymi i zawartością gazu
przypominają nieco galaktyki spiralne.
Ponad połowa galaktyk karłowatych
Grupy Lokalnej to jednak twory sferoidalne oraz eliptyczne. Właśnie te, ze
względu na ich symetryczną budowę
oraz zupełny brak gazu międzygwiazdowego, są najlepszymi obiektami do
badania (rys. 2).
Nie jest oczywiste, skąd bierze się
rozróżnienie na galaktyki nieregularne
3/2008

v, w danym położeniu r, w chwili czasu
t. Znajomość funkcji rozkładu całkowi
cie definiuje nam chwilowy stan galak
tyki, czyli rozkład położeń oraz prędko
ści jej cząstek.
Jeśli w pełni znamy fiinkcję rozkła
du w danej chwili oraz skorzystamy
z prawa powszechnego ciążenia, to po
trafimy przewidzieć jej ewolucję w cza
sie, rozwiązując tzw. równanie Boltzmanna. Niestety, w ogólności jest to
bardzo złożony problem, ale przyjmu
jąc pewne uproszczenia, takie jak sfe
ryczna symetria funkcji rozkładu oraz
izotropia prędkości (lub chociaż stała
wartość anizotropii) równanie nieco się
O funkcji rozkładu
upraszcza. Jeśli dodatkowo założymy
Aby zrozumieć ideę wyznaczania stacjonamość, tj. brak zmienności funk
rozkładu masy, a więc także ciemnej cji w czasie, to dostajemy zależność wią
materii w galaktyce, trzeba zapoznać się żącą funkcję rozkładu oraz potencjał
z pojęciem funkcji rozkładu. Galaktyka grawitacyjny. Innymi słowy, znając po
w ogólności składa się z miliardów tencjał grawitacyjny natychmiast znamy
gwiazd. Nie sposób analitycznie badać funkcję rozkładu definiującą stacjonar
grawitacyjnej ewolucji tak skompliko ny rozkład materii tworzący galaktykę
wanego tworu, gdy teoria poddaje sięjuż w tym potencjale i na odwrót, znając
przy problemie trzech ciał. Aby nieco rozkład materii i zakładając jego stacjo
uprościć sobie zadanie, wprowadza się namość, natychmiast umiemy obliczyć
tzw. funkcję rozkładu. Opisuje ona roz potencjał grawitacyjny. Jeśli umiemy
kład materii przy użyciu takich parame obliczyć potencjał, to znamy także roz
trów, jak położenie i prędkość. Jeśli roz kład ciemnej materii, która ma do tego
patrujemy same gwiazdy, to funkcja ta potencjału znaczący wkład. Tak więc
przyjmuje dyskretne wartości, ale łatwiej problem pomiaru rozkładu ciemnej ma
wyobrazić ją sobie jako ciągły, uśred terii sprowadza się do pomiaru funkcji
niony rozkład. Ta funkcja /(u, r, t) to po rozkładu gwiazd. Trzeba więc zmierzyć
prostu rozkład prawdopodobieństwa przestrzenny rozkład gwiazd oraz ich
znalezienia gwiazdy o danej prędkości prędkości.
N iestety, technicznie
znalezienie funkcji rozkła
16 "t— 1— 1— 1— |— '•
i
;r:
du gwiazd w galaktyce jest
problemem dość złożonym.
Istnieją co prawda metody
statystyczne pozwalające
18
odtwarzać funkcję rozkładu
...
na podstawie pomiarów roz
00
kładu gęstości gwiazd i ich
B
prędkości, ale zazwyczaj
20
stosuje się nieco inne podej
ście. Dowolną funkcję rze
’ ■! '
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'
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czywistą można w pewien
sposób opisać za pomocąjej
momentów. I tak pierwszy
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1.5
0.5
1
moment to średnia wartość
V -I [m ag]
funkcji, drugi moment to
Diagram barwa-jasność dla galaktyki w Piecu (For
wariancja (kwadrat dysper
nax). Oś pozioma wyznacza barwę gwiazd, a pio
sji). Jeśli ograniczymy się
nowa ich jasność. Na tym diagramie jest widoczna
do drugiego momentu, to
tylko gałąź olbrzymów. Ciąg główny jest położony
funkcję przybliżamy rozkła
znacznie poniżej diagramu i jest zupełnie niedostęp
ny dla nawet największych teleskopów. (Źródło:
dem normalnym o zadanej
z materiałów własnych autora na podstawie danych
dyspersji wokół średniej.
udostępnionych przez Matthew G. Walkera)
Gdybyśmy dołączyli także
oraz sferoidalne. Najprawdopodobniej
naturalną formą dającą początek galak
tyce jest gazowy dysk, w którym potem
powstają gwiazdy. Wydaje się więc, że
taki właśnie nieregularny dysk jest cha
rakterystyczny dla karłów raczej samot
nych, które dopiero pierwszy raz poja
wiły się w okolicach większej galaktyki.
Natomiast kształt eliptyczny czy sferoidalny to efekt silnych oddziaływań pły
wowych między karłem a galaktyką,
wokół której on orbituje. Na to wska
zują zarówno symulacje N-ciałowe, jak
i statystyczny fakt grupowania się ich w
pobliżu większych galaktyk.

fil
l
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czwarty moment, to funkcja byłaby roz
kładem normalnym odpowiednio przez
ten czwarty moment wyostrzonym lub
rozmytym. Kolejne momenty odtwa
rzałyby oryginalną fimkcję coraz do
kładniej.
Przy pomocy momentów możemy
w nieco inny sposób opisać także samą
funkcję rozkładu. Co prawda nawet zna
jomość ich wszystkich nie daje gwaran
cji, że uda nam się funkcję całkowicie
odtworzyć, to w praktyce i tak ubogie
dane obserwacyjne nie pozwoliłyby od
tworzyć jej lepiej niż do czwartego mo
mentu włącznie. Tak więc, wyrażając
funkcję rozkładu przy pomocy jej po
czątkowych momentów, równanie Boltzmanna przechodzi w tzw. równanie
Jeansa, prezentowane tutaj w układzie
sferycznym dla drugiego momentu (na
mocy symetrii zależność od 0 i 0 zni
ka):
d .
2fi
2
n
— (ya;) + - z - v a ; + v —- = 0, (1)
dr
r
dr
gdzie
p=i

a 2e( r )

( 2)

to tzw. parametr anizotropii mówiący,
na ile izotropowe są orbity gwiazd, v(r)
to rozkład gęstości gwiazd, o to dysper
sje prędkości (drugi moment) w kierun
ku odpowiednich składowych, a <1>to po
tencjał grawitacyjny.
Aby scałkować to równanie, zazwy
czaj przyjmuje się fi = 0 lub fi = const.
Dodatkowo trzeba uwzględnić fakt, że
właściwie jedynymi dostępnymi dany
mi obserwacyjnymi jest rozkład gęsto
ści gwiazd rzutowany na płaszczyznę
nieba, który otrzymuje się ze zdjęcia
galaktyki, oraz prędkości rzutowane na
oś obserwacji, otrzymane dzięki pomia
rowi przesunięcia linii absorbcyjnych
w widmie gwiazd na skutek efektu Dop
plera. Trzeba więc przetłumaczyć to
równanie na wartości obserwowane, do
konując rzutowania.
W efekcie otrzymujemy równanie,
które wiąże powierzchniowy profil gę
stości gwiazd, profil dyspersji prędko
ści gwiazd rzutowanej na oś obserwacji
w funkcji ich rzutowanej odległości od
środka galaktyki, oraz funkcję definiu
jącą rozkład masy całkowitej. Dwie
pierwsze wielkości wymagają doświad
czalnego wyznaczenia, w efekcie dając
trzecią. Niestety, musimy a priori przy
jąć jakąś analityczną postać rozkładu
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ciemnej materii, a tak naprawdę dopa
sowujemy tylko parametry tego rozkła
du. Skąd znam y postać tej funkcji?
Przede wszystkim z symulacji N-ciałowych, które podpowiadają, że ciemna
materia lubi przyjmować z grubsza taki
sam rozkład radialny jak gwiazdy. Jeśli
przyjmiemy takie założenie, to w efek
cie dopasowujemy tylko stały parametr
będący współczynnikiem proporcjonal
ności między rozkładem gęstości gwiazd
oraz ciemnej materii. Parametr ten na
zywamy stosunkiem masy do światła.
Gdybyśmy masy wyrazili w masach
Słońca, a jasności w jasnościach Słoń
ca, to dla typowej populacji gwiazd
w sferoidalnej galaktyce karłowatej
otrzymamy stosunek masy do światła
równy około trzech, gdyż są to średnio
gwiazdy słabiej świecące od Słońca.
Tzn. najednąjasność Słońca przypadają
około trzy jego masy. Jednak zmierzo
na wartość tego parametru w prawdzi
wych sferoidalnych galaktykach karło
watych waha się od ok. 10 do kilkuset.
Tak więc stosunki masy ciemnej mate
rii do masy gwiazd zmieniają się od oko
ło trzech do około stu.
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Obraz otrzymany przy pomocy spektrografu. Każda szczelina (oś pionowa to oś długości
szczeliny) zostawia pasek widma (oś pozioma). Szczeliny należy dobrać tak, aby otrzymane
widma się nie pokrywały. W każdym pasie widoczne jest widmo samej gwiazdy (biała linia
rozciągająca się wzdłuż osi poziomej) oraz widmo nocnego nieba (pozostała przestrzeń
w pasku). Otrzymane widmo jest poprzecinane pionowymi liniami emisyjnymi nocnego nie
ba, które świecą bardzo jasno w bliskiej podczerwieni. Widoczne są także losowo porozrzu
cane białe punkty i kreski, które powstały na skutek licznych uderzeń w kamerę promienio
wania kosmicznego podczas wielogodzinnego naświetlania. (Źródło: z materiałów własnych
autora na podstawie danych z teleskopu VLT)

tego do ich badań używa się największych teleskopów optycznych, takich jak
VLT czy Keck. Niestety, kolejka chęt
nych do uzyskania czasu na takim tele
skopie jest największa.
Gdy przystępujemy do obserwacji,
pierw szym krokiem je st w ykonanie
zdjęcia galaktyki w kilku filtrach barw
nych (rys. 2). Ma to dwa cele. Pierwszy
Obserwacje galaktyk
to wyznaczenie profilu gęstości jasno
karłowatych
ści gwiazd, co, jak wiadomo jest jednym
Sferoidalne galaktyki karłowate są z parametrów wejściowych modelowa
obiektami dość trudnymi w obserwacji. nia. Drugi cel to wybór gwiazd do póź
Nie są zbyt jasne, a ich typowe odległo niejszych pomiarów spektroskopowych.
ści rzędu kilkudziesięciu do kilkuset ki- Gwiazdy takie powinny być jak najja
loparseków to znacznie więcej niż od śniejsze, w miarę izolowane, aby nie
ległości do gromad kulistych czy nawet otrzymać wymieszanych widm, a co
dość bliskich Obłoków Magellana. Dla- najważniejsze, powinny należeć do ob
serwowanej galakty
ki karłow atej. N a
tym etapie galaktyka
jest niejako nałożona
na mniej więcej sta
ły rozkład gwiazd
pochodzących
z Drogi M lecznej.
Najprostszym spo
sobem, aby odrzucić
te gwiazdy jest wy
konanie diagram u
barw a-j asność
(rys. 3). Na tym dia
gramie
gwiazdy na
Widmo gwiazdy po redukcji, odjęciu tła i kalibracji wykonanej przy
użyciu pakietu tRAF, tak jak po raz pierwszy widzi je astronom na
leżące do galaktyki
ekranie. Wśród licznych linii absorbcyjnych do badania przesunię będą układać się na
cia najlepiej nadaje się tryplet wapnia — trzy silne i bardzo cienkie
linie w okolicach 8600 A. W rzeczywistości jest to widmo bardzo znanych pasm ach
jasnej gwiazdy porównania, a badane gwiazdy mogą być tak sła jak ciąg główny czy
be, że nic poza szumem w ich widmach nie widać. Aby odtworzyć
gałąź olbrzym ów ,
przesunięcia linii w tak słabych danych, stosuje się m.in. technikę
kroskorelacji widm. (Źródło: z materiałów własnych autora na pod a gwiazdy z Drogi
Mlecznej, ze wzglęstawie danych z teleskopu VLT)
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du na ich przypadkowe odległości, będą
porozrzucane losowo. N a tym etapie
zwykle kończy się selekcję gwiazd, ale
warto wspomnieć, że istnieją inne meto
dy, pozwalające odrzucić gwiazdy z Dro
gi Mlecznej, np. dzięki rozróżnieniu ich
klasy jasności. Stosuje się do tego celu
zdjęcia wykonane w dość wąskich fil
trach, wykalibrowanych na linię absorbcyjnączułą na potencjał grawitacyjny na
po w ierzch n i gw iazdy. O drzucając
wszystkie karły (dla większości galak
tyk karłowatych zasięg teleskopu ogra
nicza się do gałęzi olbrzymów) otrzy
mujemy ostatecznie czystą próbkę.
Kolejny krok to przygotowanie ma
ski do wykonania tzw. spektroskopii
wieloobiektowej. Obrazu otrzymanego
przez teleskop nie wysyła się bezpośred
nio na spektrograf. Najpierw trzeba go
zasłonić, a tylko w miejscach interesu
jących nas gwiazd wyciąć otwory, a wła
ściwie szczeliny. W ten sposób, w za
leżności od typu teleskopu, na jednej
takiej płytce może znaleźć się od kilku
nastu do nawet kilkuset szczelin. Spek
trograf niejako rozciąga szczelinę, rysu
jąc dla każdej z nich całe widmo (rys. 4).
W widmie tym widać zarówno widmo
samej gwiazdy (biała linia), jak i wid
mo nocnego nieba, które poprzecinane
jest liniami emisyjnymi. Zakres prezen
towany na rysunku to bliska podczer
wień, w którym nocne niebo bardzo jas
no świeci. Kolejne kroki sprowadzają się
do redukcji otrzymanych danych —
trzeba odjąć efekty instrumentalne, wy
modelować i odjąć linie nocnego nieba
oraz ostatecznie wydobyć widmo gwiaz
dy. Kolejny krok to skalibrowanie wid3/2008

ma tak, aby wyrazić je w funkcji długo
ści fali (rys. 5). Potem pozostaje już tyl
ko wybrać interesujące nas linie absorp
cyjne i badać ich przesunięcie względem
tych samych linii dla jakiejś gwiazdy
porównania. W efekcie ze znanej zależ
ności dla efektu Dopplera:

dyncza gwiazda może mocno zmienić
końcowy wynik.
Kolejnym krokiem jest podzielenie
gwiazd na próbki po około 20— 30 o ro
snących odległościach i dla każdej z nich
skorzystanie ze znanej formuły na esty
mator dyspersji prędkości:
o-2 = —

w yznaczym y prędkość gwiazdy. Na
końcu należy jeszcze uwzględnić pręd
kość orbitalną i rotacji Ziemi w chwili
obserwacji, aby przeliczyć otrzymane
wartości na prędkości heliocentryczne,
tj. względem Słońca. Zwykle publikuje
się je właśnie w tej formie.

X ^ - t F ) 2 (4)
1)7?
w efekcie czego otrzymując profil dys
persji ct(R). Teraz pozostaje już tylko do
pasować teoretyczną zależność do tego
profilu przy pomocy metody najmniej
szych kwadratów, w efekcie otrzymując
poszukiwany stosunek masy do światła
oraz parametr anizotropii (3 (rys. 7).

Modelowanie

Wyniki

Gdy zakończy się etap obserwacyj
ny i mamy już próbki prędkości dla kil
kudziesięciu, a najlepiej kilkuset gwiazd,
możemy przystąpić do modelowania
rozkładu masy. Zazwyczaj prędkości
prezentuje się na diagramie w funkcji
ich rzutowanej na niebo odległości od
środka karła (rys. 6). Niestety, na tym
etapie ciągle próbka może zawierać
gwiazdy pochodzące z Drogi Mlecznej
lub inne nie związane grawitacyjnie, któ
rych nie powinniśmy używać do mode
lowania. Gwiazdy te zostały wyrwane
z karła na skutek jego oddziaływań pły
wowych z galaktyką główną. Mimo iż
te ostatnie znajdują się na niebie w tym
samym miejscu i tej samej odległości co
badana galaktyka, to ich prędkości są
zupełnie przypadkowe. Odrzucić takie
gwiazdy można na oko, bądź zastoso
wać bardziej wyrafinowane metody. Jest
to dość ważny krok, gdyż nawet poje

Znamy już dostateczne liczby pręd
kości gwiazd, aby z powodzeniem mo
delować rozkład masy dla kilkunastu
sferoidalnych galaktyk karłowatych. Nie
stety, okazuje się, że wyniki są bardzo
czułe na zastosow aną m etodologię,
a przede wszystkim na wybór gwiazd do
modelowania. Wydawałoby się, że tak
prosty krok nie powinien sprawić proble
mów, jednak właśnie z tego powodu róż
ni autorzy otrzymują często dość rozbież
ne wyniki. Część autorów skłonna jest
do analizy przyjąć wszystkie gwiazdy, dla
których zmierzono prędkości. Otrzymują
oni wtedy największe dyspersje, a więc
i bardzo masywny i rozległy składnik
ciemnej materii. Inni zdają sobie spra
wę z konieczności odrzucenia części
gwiazd, ale robią to na różne sposoby.
W zależności od przyjętej metody moż
na otrzymać zarówno modele, gdzie roz
kład ciemnej materii jest taki sam jak

( n -

Dopasowywanie modelu teoretycznego do danych z galaktyki w Piecu (Fornax). Na
lewym panelu widać otrzymany z obserwacji profil dyspersji wraz z dopasowanym
metodą najmniejszych kwadratów modelem teoretycznym. Na prawym panelu widać
otrzymany wynik dla dopasowywanych parametrów, tj. masy do światła oraz parame
tru anizotropii fi. Zaznaczono też kontury błędów dla odpowiednio 1, 2 i 3 a. (Źródło:
z materiałów własnych autora)
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Zmierzone prędkości gwiazd galakty
ki w Piecu (Fornax) przedstawione na
diagramie w funkcji ich rzutowanej od
ległości od środka. Gwiazdy zaznaczo
ne na czarno zostały odrzucone jako
nie związane z galaktyką. Do dalsze
go modelowania użyto tylko gwiazd
oznaczonych kolorem szarym. (Źródło:
z materiałów własnych autora)

gwiazd, albo modele o innym rozkła
dzie. Istnieje też problem degeneracji
wyników ze względu na parametr j3 .
Okazuje się, że można dopasowywać
równie dobrze modele o różnych war
tościach tego parametru. Znieść tę de
generację można z powodzeniem stosu
jąc przy modelowaniu także czwarty
moment funkcji rozkładu, ale nie jest to
jeszcze szeroko stosowana metoda, gdyż
wymaga dużej liczebności próbek.
Podsumowując, wiemy już całkiem
sporo o rozkładzie ciemnej materii we
wnątrz galaktyk karłowatych, a także
o ich masach, ale nadal jest dużo do zro
bienia. Jest to bardzo prężnie rozwijają
ca się dziedzina nauki. Przeglądy nieba,
takie jak SDSS, w dużym tempie (rzędu
kilku na rok) odkrywają nowe, bardzo
małe galaktyki karłowate. Najbliższa
przyszłość przyniesie dokładniejsze po
m iary prędkości sw oistych gw iazd
w tych obiektach, co doda modelowa
niu nowy wymiar, a także pozwoli wy
znaczyć orbity całych galaktyk. Znacz
nie popraw iły się także sym ulacje
N-ciałowe, które dostarczają wiedzy na
temat ewolucji galaktyk karłowatych,
a także pozwalają testować sposoby mo
delowania i selekcji gwiazd. Za sprawą
tych badań z każdym dniem nasza wie
dza o ciemnej materii rośnie.
Autor jest doktorantem astronomii
w Centrum Astronomicznym im. Mi
kołaja Kopernika PAN w Warszawie.
Jego zainteresowania naukowe sku
piają się wokół cech fizycznych ga
laktyk i ciemnej materii
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kształtów
planetoid
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Fotometryczne obserwacje
planetoid

V
433Eros - planetoida, dla której model
kształtu został potwierdzony zdjęciami wy
konanymi podczas walentynkowego zbli
żenia sondy NEAR w 2001 r.
Fot. NASA/JPL

B adania zm ian blasku planetoid
(zwanych też planetkami lub asteroidami) są i jeszcze długo pozostaną głów
nym źródłem informacji o ich właści
w ościach fizycznych. Przy setkach
tysięcy małych ciał o wyznaczonych or
bitach brakuje instrumentów i czasu, by
dokładnie badać je wszystkie. Nawet
w perspektywie nowych wielkich prze
glądów nieba, jakie powstaną dzięki pro
gramom PAN-STARRS i GAIA, zawsze
większa część tego ogromnego zbioru
pozostanie niezbadana. Jednak mnogość
małych, nawet amatorskich teleskopów
i istnienie skoordynowanych sieci ob
serwatorów planetoid wnoszą bardzo
wiele w tę dziedzinę badań. Wystarczy
skupić się na kilkudziesięciu obiektach
i konsekwentnie powracać do ich obser
wacji w każdej opozycji. Dysponujemy
wtedy pomiarami zmian jasności danej
planetki w czasie, przy najróżniejszych
geometriach widzenia. Mimo że planetoidy we wszystkich niedużych telesko
pach są jedynie punktami światła, ba
dając ich zmiany blasku, można uzyskać
zaskakująco wiele informacji, takich jak:
gwiazdowy okres obrotu planetki, po
łożenie jej bieguna, fizyczne cechy po
wierzchni, a nawet trójwymiarowy mo
del kształtu. W w ielu przypadkach
można też odkryć podwójność planetU r a n i a - POSTfPY ASTRONOMII

ki, jak to się stało w przypadku planetki
809 Lundia we wrześniu i październiku
2005 r. w naszym obserwatorium (OA
UAM).
Badania takie służą w dalszej per
spektywie powiększaniu statystycznej
próbki planetoid o znanych parame
trach fizycznych, co znacznie poszerza
naszą wiedzę o powstawaniu i ewolu
cji Układu Słonecznego (i układów pla
netarnych w ogóle). Niektóre typy pla
netoid (np. „C” — węgliste) są uważane
za pozostałości planetozymali, z których
powstawały planety, zachowane w nie
zmienionym stanie od czasów formowa
nia się Układu Słonecznego. Inne typy
małych ciał niosą w sobie ślady dalszej
ew olucji, polegającej na rozbijaniu
większych ciał na mniejsze, tworzeniu
się z nich rodzin planetoid, a także po
nownym zlepianiu niektórych drobnych
odłamków w większe ciała. Dowodów
na taką budowę sporej ilości planetoid
dostarcza istnienie tak zwanej bariery
rotacji. Przed 2000 r. wiadomo było, że
planetoidy nie rotująz okresami krótszy
mi niż 2,2 godz. Ciało będące „grawita
cyjnym zlepieńcem”, ratujące szybciej,
rozpada się pod wpływem sił odśrodko
wych. Dopiero później odkryto planet
ki o krótszych okresach obrotu, nawet
kilkuminutowych, ale są to wyłącznie
ciała bardzo małe, o średnicach poniżej
150 m. Muszą one być pojedynczymi
fragmentami litej skały, utrzymywany3/2008

mi w całości siłami wewnętrznej spój
ności.

Krzywe zmian blasku
Główną przyczyną tego, że planetoida wykazuje zmiany jasności w czasie,
jest obrót niesferycznego ciała dookoła
osi. Oczywiście zmiany takie będą wi
doczne tylko wtedy, gdy nie będziemy
patrzeć na nią od strony bieguna. Zde
cydow ana w iększość p lanetoid ma
kształty mocno odbiegające od sfery, co
jest spowodowane ich gwałtowną, zde
rzeniową historią. Jedynie największe
z tych ciał, jak Ceres czy Pallas mają
kształt zbliżony do kulistego, gdyż z po
wodu dużej masy ich własna grawitacja
była na tyle duża, by przezwyciężyć siły
wewnętrzne budujących je skał.
Zmiany blasku są więc spowodo
w ane kształtem planetki, geom etrią
obserwacji oraz rozpraszającymi w ła
ściwościami jej powierzchni. Często
rozważano też istnienie na powierzch
niach planetoid plam o zdecydowanie
różnym albedo, które także mogłyby
powodować zmiany jasności z obrotem
ciała. Jednak po kilku misjach kosmicz
nych do tych ciał okazało się, że ich
powierzchnie są w większości bardzo
jednorodne na skutek kosmicznego wie
trzenia. Jednym z wyjątków jest tutaj
planetoida Vesta, która prawdopodobnie
jest kawałkiem ciała pierwotnego o zróż
nicowanej budowie wewnętrznej i po
wierzchni pokrytej lawą.
Krzywe zmian blasku planetoid czę
sto m ają postać regularnej sinusoidy,
o dwóch maksimach i dwóch minimach
na okres obrotu, stąd w większości me
tod modelujących ich parametry kształt
planetki przybliża się za pomocą trójosiowej elipsoidy Dość często zdarzają
się jednak odstępstwa od takiego regu
larnego przebiegu krzywych, co jest spo
w odowane nieregularnością kształtu
planetki, specyficznym rozpraszaniem
światła przez jej powierzchnię, zmienia
jącym się wraz z kątem fazowym (ką
tem Słońce-planetka-Ziemia), a także
cieniowaniem powierzchni przez różne
cechy topograficzne (góry, głębokie kra
tery). Krzywe zmian jasności planetoid
potrafią mieć płaskie minima, trzy lub
więcej par ekstremów na okres, albo też
zmienną liczbę ekstremów zależnie od
aspektu (kąta między kierunkiem widze
nia a osią rotacji planetki). Takie niereg ularności krzyw ych blasku niosą
więc w sobie bardzo dużo informacji
3 /2 0 0 8

o ukształtowaniu powierzchni planet
ki. Metoda inwersji krzywych zmian
blasku czyni użytek z takich informa
cji i pozw ala uzyskać bardzo dobre
przybliżenie trójwymiarowego kształ
tu obiektu, będące jego wypukłą repre
zentacją.
Zakresy, w jakich zmieniają się jas
ności planetoid, zawierają się od prak
tycznie płaskiego przebiegu krzywej, do
nawet 2 wielkości gwiazdowych w am
plitudzie. Średnio jest to jednak 0,1-0,4
mag. Okresy zmian jasności potrafią
przybierać wartości od kilku minut do
kilkudziesięciu dni, ze średnią około 6 - 8 godzin.

Tradycyjne metody
modelowania, badania
statystyczne

Kilkanaście lat temu, na przełomie
lat 80. i 90. wyznaczonych było około
30 modeli planetoid. Dziś (początek
2008 r.) w bazie wszystkich opubliko
wanych modeli planetoid jest prawie
200 obiektów . B aza ta, stw orzona
przez Pera M agnussona w 1989 r.,
a obecnie utrzymywana i uaktualnia
na w naszym o b serw atorium (OA
UAM Poznań), jest dostępna pod ad
resem: http://www. astro. amu. edu.pl/
S c ie n c e /A s te r o id s /. Z a w ie ra ona
wszystkie wiarygodne modele para
metrów rotacji planetoid opublikowa
ne przez ostatnich kilkadziesiąt lat.
Danych na ich temat przybywa bardzo
w o ln o . Z a n ie d a w n y g w a łto w n y
wzrost liczby wyznaczanych modeli
odpowiadają duże kampanie obserwa
cyjne (m. in. ta prowadzona w poznań
skim obserwatorium) i coraz dosko
nalsze metody obliczeniowe.
Gdy zebrać wszystkie dobrze wyzna
czone bieguny planetoid pasa główne
go, można dostrzec zależności, które te
raz są ju ż staty sty czn ie znaczące.
Pierwszą cechą rzucającą się w oczy jest
dwumodalny rozkład położeń biegunów.
N a rys. 1 przedstawiono histogram roz
kładu szerokości ekliptycznej bieguna
dla 92 planetoid z pasa głównego. Oś
pozioma podaje szerokości ekliptyczne
planetoid, reprezentując rów ne po
wierzchnie na sferze współrzędnych
ekliptycznych. Po lewej stronie wykre
su mamy planetki ratujące w kierunku
wstecznym, a po prawej — w prostym.
Do niedawna uważano, że rozkład
z rys. 1 powinien być prawie płaski,

By móc jednoznacznie wyznaczyć
parametry planetoidy potrzebne są ob
serwacje fotometryczne w formie kilku
krzywych zmian blasku z co najmniej
trzech opozycji (w praktyce z czterech
lub pięciu) w miarę równomiernie roz
łożone wzdłuż orbity planetki. Oznacza
to kilkuletni okres zbierania danych dla
jednej planetki.
Dotychczas stosowane metody po
zwalające wyznaczyć parametry rotacji
planetoid dzielą się na trzy grupy: me
tody amplitud, magnitud i epok. Ich na
zwy wskazują, z jakiej cechy krzywej
zmian blasku dana metoda czyni uży
tek. Rezultaty, jakie można dzięki nim
uzyskać, to:
— gwiazdowy okres rotacji planetki P,
— położenie jej bieguna we współrzęd
nych ekliptycznych:
Ap i'Bp (B
dodatnie dla
v />
rotacji prostej, ujem
ne dla wstecznej),
— kształt, rozumia
ny ja k o stosunki
wielkich półosi trójosiow ej elipsoidy
alb i b/c,
— fo to m etryczne
właściwości jej po
w ierzchni (praw o
rozpraszania zależne
od wielkoskalowych
cech powierzchni,
rozmiarów ziaren regolitu itp.).
Wyznaczone po Rys. 1. Histogram szerokości ekliptycznych biegunów 92 planetoid
wyższe cechy nazy pasa głównego. Pokazano też ten sam rozkład w stosunku do płasz
czyzny orbit poszczególnych planetoid (linia kreskowana) oraz roz
wa się zbiorczo mo kład biegunów wyznaczonych jednoznacznie (linia kropkowana).
delem planetki.
Wykres na podstawie: Kryszczyńska et al. 2007, Icarus 192, 223
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z niewielką nadwyżką obiektów o rota
cji prostej, gdyż taki powinien być efekt
zderzeniowej ewolucji planetoid w pa
sie głównym. Nadwyżka obiektów o rotacji prostej potwierdziła się, jednak
ogólny rozkład jest daleki od jednorod
nego. Unikania przez osie rotacji poło
żenia rów noległego do płaszczyzny
ekliptyki nie można ju ż przypisywać
selekcji obserwacyjnej. Efekt ten musi
być rzeczywisty, potwierdza się nawet,
gdy odnieść biegun każdej z planetek do
jej orbity, jednak jak dotąd nie udało się
go wyjaśnić.
W 2002 r. Stephen Slivan, wykorzy
stując ponad 200 krzywych zmian bla
sku dziesięciu planetoid z rodziny Koronis, stwierdził znaczące grupowanie
się okresów i nachyleń ich osi do eklip
tyki. Dostępna próbka wyraźnie dzieli
się na dwie grupy: w jednej planetki
m ają osie prawie prostopadłe do eklip
tyki i wsteczną rotację; w drugiej mają
mniejsze nachylenia i rotację prostą.
W obrębie danej grupy podobne są nie
tylko nachylenia biegunów, ale nawet
prędkości rotacji.
Trudno było zrozumieć, jak wybra
ne nachylenia i okresy obrotu mogły
przetrwać powstanie w gwałtownym
rozerwaniu ciała macierzystego, a na
stępnie co najmniej milion lat zderze
niowej ew olucji w pasie głównym .
Wszystkie obecne wtedy modele prze
widywały, że ciała, które podlegały ta
kiej ew o lu cji, pow inny m ieć osie
i prędkości rotacji o przypadkowych
wartościach.
Wyjaśnienie takich efektów zapro
ponow ali rok później Vokrouhlicky
i inni. Znany, lecz dotąd ignorowany
efekt Jarkowskiego można opisać jako
pewien odrzut, jakiego doznaje planetka z powodu niesymetrycznego wypromieniowania energii termicznej pocho
dzącej od Słońca. Nagrzewa ono część
planetki zwróconą ku niemu, po czym
energia ta jest wypromieniowywana,
ale w kierunku nieco odchylonym od
Słońca, z powodu obrotu planetki i jej
termicznej inercji. Fotony tego promie
niowania unoszą ze sobą pewien pęd,
więc ciało doznaje popchnięcia w kie
runku przeciwnym. Odrzut ten jest bar
dzo n iew ielk i, ale pojedyncze p o 
pchnięcia, kumulując się na przestrzeni
m ilionów lat, m ogą dawać znaczący
efekt. Wielkość i kierunek termiczne
go odrzutu zależy od wielu parametrów,
przede wszystkim od kierunku rotacji
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planetki, nachylenia
jej osi obrotu do or
bity, odległości od
S ło ń ca o raz w ła 
sności fizycznych
(wielkości, kształtu,
w łasności term icz
nych i tem pa rota
cji). To również dla
tego p o jaw iła się
o statn io duża p o 
trzeba poznania ta
kich parametrów dla
jak największej licz
ny planetoid. Dzien
na składowa efektu
Jark o w sk iego p o  Rys. 2. Histogram szerokości ekliptycznych biegunów 21 planetek
woduje zmiany pół- z grupy Near Earth Asteroids. Oś pozioma zdefiniowana analo
osi o rb it cia ł nie gicznie do rys. 1. Wykres na podstawie: Kryszczyńska et al. 2007,
Icarus 192, 223
w iększych niż 40
km i to zależnie od kierunku rotacji. układają się równoległe w przestrzeni,
Planetki o rotacji prostej, na skutek tego a różnią się jedynie kierunki obrotu.
Bardzo interesujące wyniki pochodzą
efektu będą się oddalały od Słońca, a te
o rotacji wstecznej — zbliżały. Planet z symulacji badających, jak pewna od
ki o osiach położonych blisko eklipty m iana efektu Jarkow skiego (efekt
ki będą z kolei doznawały działania YORP, akronim od: Y arkovsky —
składowej sezonowej efektu Jarkow O ’Keefe, Radzievskii— Paddack) dzia
skiego i zawsze będą dryfowały do cen ła na osie i prędkości rotacji planetoid.
trum, niezależnie od kierunku obrotu. Vokrouhlicky ze współpracownikami
Taka migracja planetoid stanowi do modelowali wpływ owego efektu na cia
skonałe uzupełnienie braków w cze ła o średnicach 20-40 km, o właściwo
śniejszych teorii przewidujących, że ściach takich, jak członkowie rodziny
w okolice stref rezonansów ciała są Koronis. Położenia ich osi i okresy ro
wstrzeliwane wyłącznie na skutek ko tacji pod wpływem efektu YORP oka
lizji z innymi. Z pełnego modelu wę zały się ewoluować w stronę dzisiaj ob
drów ki planetoidy z głównego pasa serwowanych wartości, niezależnie od
w pobliże Ziem i, uw zględniającego ich wartości początkowych. Według
efekt Jarkowskiego zależny od kierun opisywanego modelu ewolucja człon
ku obrotu ciała, wynika, że około 70% ków rodziny Koronis powinna trwać 2—
planetoid z grupy zbliżających się do -3 mld lat, u mniejszych ciał są to krót
Ziemi (NEA — Near Earth Asteroids) sze okresy.
Powyższy wynik pokazuje również,
powinno mieć rotację wsteczną.
że
kolizje, jakim ulegają członkowie
Znalazło to później bardzo dobre po
rodzin
po swym powstaniu, w niewiel
twierdzenie w obserwacjach. Wyniki
kim
stopniu
zmieniają ogólny rozkład
badań biegunów 21 planetoid z grupy
ich
osi.
W
przeciwieństwie
do tego, nie
NEA (przeprowadzonych częściowo
wielki,
lecz
stały
wpływ
termicznego
w poznańskim obserwatorium) poka
zują, że zdecydowana większość tych odrzutu może mieć dużo większe zna
ciał rotuje w kierunku wstecznym, ma czenie w ewolucji małych ciał Układu
jąc osie o podobnych, dużych nachyle Słonecznego niż zderzenia.
W spólną cechą dotychczas stosowa
niach. Rozkład ich biegunów (rys. 2)
nych
metod modelowania planetoid jest
wykazuje niemal całkowity brak osi bli
to,
że
korzystają one jedynie z pewnych
skich ekliptyki, podobnie jak wśród pla
netek głównego pasa. Dodatkowo, ina elementów krzywych jasności (a nie
czej niż pasie głównym, obserwuje się z samych krzywych jako takich), uzy
tu jeszcze podobieństwa w długościach skanych najczęściej przez dopasowa
ekliptycznych biegunów, a nie tylko sze nie szeregu Fouriera do krzywej. Przy
rokościach. Różnica 180° w owych pre krzywych zaszumionych bądź z błęda
ferowanych długościach sugeruje praw mi w czasie m ogą więc prowadzić do
dziw ość tego efektu, gdyż osie te błędnych wyników. Metoda inwersji,
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0 której mowa poniżej, takie błędy po
zwala łatwo eliminować, bo od razu
widać, jeśli któraś z krzywych zawsze
odstaje od uzyskiwanych krzywych
modelu.
Dodatkowo, sztuczne dopasowywa
nie elipsoidy w metodach amplitud
1magnitud jest dla wielu kształtów nie
uprawnione, co musi prowadzić do wy
ników obarczonych dużą niepewno
ścią. Prawdziwe kształty planetoid są
często bardziej skomplikowane, produ
kując krzywe, np. z trzema parami eks
tremów w jednych opozycjach, a dwo
ma w innych. W takich przypadkach
zawodzi również metoda epok, gdyż
trudno wtedy o stałą cechę krzywej.

Metoda inwersji
W pracy sprzed ponad stu lat Rus
sell wykazał, że nie można wyznaczyć
rzeczywistego kształtu planetoidy, gdy
obserwujemy ją w opozycji i gdy roz
prasza ona światło geometrycznie (pro
porcjonalnie do swego przekroju po
przecznego). Autor wykazał, że istnieje
nieskończenie wiele kształtów mogą
cych dawać identycznie wyglądające
krzywe. Ta praca zaważyła nad wszel
kimi próbami modelowania kształtów
planetoid na bardzo długo. Tezy w niej
zawarte są prawdziwe, jednak niepo
trzebnie ograniczono się w niej do sa
mego przypadku opozycji i geometrycz
nego rozpraszania. Okazuje się, że gdy
dysponujemy krzywymi blasku plane
toidy uzyskanymi z możliwie najbar
dziej różnych geometrii widzenia oraz
mamy do czynienia z bardziej skompli
kowanym rozpraszaniem światła (jak
ma to miejsce w przypadku rzeczywi
stych planetoid), to istnieje jednoznacz
ny i stabilny model kształtu takiej pla
netoidy. Metoda inwersji krzywych

zmian blasku, stworzona kilka lat temu
przez Mikko Kaasalainena z Uniwersy
tetu w Helsinkach, pozwala modelować
trójwymiarowe kształty planetoid razem
z ich parametrami rotacji. Problem jest
w niej rozwiązywany z użyciem nowo
czesnych metod dekonwolucji i technik
optymalizacji.
Ogólnie rzecz biorąc, metoda ta za
czyna od sfery podzielonej na setki ma
łych elementów powierzchni, po czym
w kolejnych krokach iteracji tak zmie
nia kształt, okres obrotu i położenie bie
guna modelowanego ciała, by krzywe
przez nie tworzone jak najlepiej zgadza
ły się z krzywymi z obserwacji. Otrzy
mujemy bardzo precyzyjnie wyznaczo
ny gwiazdowy okres rotacji, położenie
bieguna, wypukłą reprezentację kształ
tu oraz pewne parametry dotyczące pra
wa rozpraszania i informację na temat
istnienia jakichkolwiek różnic albedo na
powierzchni. Wklęsłości takie jak kra
tery są możliwe do wymodelowania,
jednak czynią tę metodę niestabilną (tzw.
nonconvex inversion). Poza tym, autor
metody wraz z Josefem Durechem
stwierdzili, że modele kształtu planeto
id pasa głównego nigdy nie muszą mieć
jakichkolwiek wklęsłości powierzchni,
by wyjaśnić obserwowane krzywe.
Dzieje się tak, ponieważ planetoidy z te
go obszaru można obserwować tylko
przy stosunkowo niewielkich kątach fa
zowych, gdzie efekty zmian blasku po
wodowane przez różne wgłębienia nie
są duże. W normalnym przypadku wy
pukłej inwersji miejsca, w których takie
znaczne wklęsłości muszą być, są repre
zentowane przez duże, płaskie po
wierzchnie na wymodelowanym kształ
cie.
Omawiana metoda może działać na
dwa sposoby. W pierwszym przypadku

Rys. 3. Lewy rysunek: radarowy obraz planetoidy 6489 Golevka (credit: Scott Hudson). Pra
wy rysunek: model planetoidy Golevka uzyskany metodą wypukłej inwersji krzywych zmian
blasku. Źródło: Kaasalainen et al. (2003) Asteroids III, 139
3/2008
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modeluje kształt planetki jako wypukły
wielościan, gdzie powierzchnie każdej
ze ścianek muszą być dodatnie. Jako że
liczba dopasowywanych parametrów
jest duża, stosuje się tu metodę sprzężo
nych gradientów. Po uzyskaniu po
wierzchni poszczególnych ścianek
współrzędne ich wierzchołków uzyskuje
się, stosując minimalizację Minkowskiego. Drugi sposób to przybliżenie po
wierzchni funkcją krzywizny, danąjako
gładki szereg funkcji, która automatycz
nie określa powierzchnie ścianek w do
wolnej rozdzielczości. Tutaj liczba pa
rametrów do wyznaczenia nie jest duża,
więc dobrze jest stosować schemat opty
malizacji Levenberga-Marquardta.
Jeśli tylko dane fotometryczne są ze
brane z wystarczająco różnych geome
trii widzenia (zwłaszcza z możliwie du
żych kątów fazowych!), metoda inwersji
zbiega się bardzo szybko do właściwe
go rozwiązania, nawet jeśli startuje ze
współrzędnych bieguna położonych
dość daleko od położenia „ właściwe
go”. Tzw. stabilność Minkowskiego
sprawia, że metoda inwersji wypukłej
jest tak silna, a w dodatku niespecjalnie
wrażliwa na przypadkowy szum w da
nych. Uzyskane kształty potrafią bardzo
dokładnie oddawać nawet drobne cechy
na krzywych blasku.
Metoda ta znalazła swoje potwier
dzenie, bardzo dokładnie wyznaczając
(z wcześniejszych obserwacji fotometrycznych) bieguny i kształty ciał od
wiedzonych przez sondy kosmiczne, takich ja k Ida, G aspra i Eros oraz
obserwowanych z użyciem radaru, jak
np. planetoida Golevka (rys. 3). Ta
ostatnia planetka jest przykładem
obiektu wykazującego zmienną liczbę
maksimów i minimów blasku na okres
rotacji. Kształt uzyskany metodą inwer
sji bardzo dobrze odtwarza takie wła
śnie krzywe, zależnie od geometrii wi
dzenia. Na przykładzie Golevki widać
też, jak bardzo nieuprawnione byłoby
przybliżanie jej kształtu za pomocą
elipsoidy. Model z inwersji dobrze od
tworzył główne cechy topograficzne tej
planetki.
Głównym problemem napotykanym
podczas modelowania planetoid tą me
todą bywa brak jednego wyraźnego
rozwiązania dla okresu rotacji. Począt
kowym etapem modelowania jest ska
nowanie całego przedziału możliwych
okresów z bardzo małym krokiem.
Okolice tego przedziału dobrze jest wy111

znaczyć wcześniej, np. składając ze
sobą krzywe z różnych nocy w ramach
danej opozycji. Idealnym rozwiązaniem
jest istnienie jednego okresu rotacji da
jącego wyraźnie lepsze dopasowanie do
krzywych niż inne okresy. Jednak czę
sto zdarza się, że z powodu niewystar
czającej ilości danych ten pierwszy krok
nie daje jednoznacznego rozwiązania.
Wtedy trzeba czekać do następnego po
jawienia się tej planetki, a gdy ono na
stąpi, zbierać jak najwięcej obserwacji.
Ważne też, by opozycje planetek nie
występowały w tych samych miejscach
na orbicie, co niestety się zdarza w przy
padku płanetek mających współmierność okresu obiegu z ziemskim rokiem.
Wtedy możemy nigdy nie otrzymać wy
starczająco różnego zbioru geometrii wi
dzenia. Dodatkowo, w prawie każdym
przypadku daje się odczuć brak obser
wacji z południowej półkuli nieba. Jed
nak ostatnio udaje się nieco wypełnić tę
lukę dzięki obserwacjom prowadzonym
w obserwatorium S AAO w Południowej
Afryce.
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Rys. 4. Przykładowe krzywe zmian blasku (punkty) wraz z krzywymi modelu (linie) dla planetoidy 184 Dejopeja z czterech różnych opozycji. Widać zmiany amplitudy w różnych latach
i trzy pary ekstremów na okres rotacji. Dane z pierwszego rysunku pochodzą od Tedesco
z 1977 r., pozostałe zostały uzyskane przez nasz zespół w stacji obserwacyjnej w Borowcu
pod Poznaniem

Przykładowe wyniki uzyskane me
todą inwersji przez autorkę niniejszego
artykułu są pokazane na rysunkach 4 -

Rys. 5. Model kształtu planetki 184 Dejopeja. Z lewej strony rysunku widok od strony równi
ka, obrócony o 90° wokół osi pionowej pośrodku i widziany z góry po prawej stronie rysunku

Rys. 6. Model kształtu planetki 556 Phyllis, pokazany podobnie jak na rysunku 5. Planetka ta
z pewnością ma wydłużony kształt

krzywych blasku
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-8. S ą na nich przedstawione krzywe
zmian blasku wraz z krzywymi z mode
lu dla jednej z planetek oraz same mo
dele kształtu dla kilku obiektów. Model
planetoidy 184 Dejopeja uzyskano na
podstawie 17 krzywych zmian blasku,
pochodzących z sześciu różnych opozycji. Wcześniej uzyskano go nawet z 11
krzywych z pięciu opozycji, a nowe dane
go jedynie potwierdziły. Jest to dość wy
jątkowy przypadek, zwykle potrzeba
nieco więcej danych. Krzywe zmian bla
sku tej planetki (rys. 4) wykazują niety
powy wygląd z trzema parami ekstre
mów na okres rotacji w yn oszący
6,441111 godziny. Model kształtu, któ
ry tworzy takie krzywe, okazał się nie
co trójkątny (rys. 5.)
W przypadku planetki 556 Phyllis
krzywe miały dużą amplitudę zmian bla
sku, więc ciało to musi być wydłużone
(rys. 6). Dane użyte do konstrukcji tego
modelu to 19 krzywych z sześciu opozy
cji. Z kolei 73 Klytiajest przykładem pla
netki wykazującej czasem szczególne
krzywe o płaskich minimach. Użyto 21
krzywych z siedmiu opozycji, by skon
struować model ukazany na rys. 7. Planetka 367 Amicitia, dzięki obserwacjom
z szerokiego zakresu kątów fazowych
(1 °-30°) dawała jednoznaczne rozwiąza
nie już przy 14 krzywych pochodzących
z pięciu opozycji. Jej wymodelowany
kształt okazał się dość płaski (rys. 8).
Uzyskane szerokości ekliptyczne bie
gunów modelowanych planetoid po
twierdzają opisane wcześniej rozkłady.
3 /2 0 0 8

Szerokości te są w większości dość duże
(daleko od ekliptyki) i większa ich liczba
wskazuje na rotację prostą niż wsteczną.
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Autorka jest doktorantką astrono
mii na Uniwersytecie im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu. Przed
miotem Jej badań je st modelowanie
kształtu plan etoid na podstaw ie
krzywych blasku tych cial

Rys. 8. Model kształtu planetki 367 Amicitia. Planetka ta wydaje się być bardzo spłaszczona.
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Budowa pierwszego w Polsce
wysokogórskiego Obserwatorium
im. Marszałka J. Piłsudskiego w Czarnohorze
W tym roku mija 70 rocznica otwarcia
polskiego obserwatorium astronomicz
nego we Wschodnich Karpatach w paś
mie Czarnogóry na górze Pop Iwan.
Z tej okazji przypominamy teksty druko
wane na łamach Uranii w 1938 r.
uż pod koniec XIX w. zaznaczyła
się wśród astronomów wyraźna
dążność do umieszczania placó
wek obserwacyjnych na szczytach wy
sokich gór, z dala od świateł, pyłu i zgieł
ku w ielkich m iast. Szło tu przede
wszystkim o zmniejszenie ujemnego na
obserwacje wpływu atmosfery ziem
skiej, zwłaszcza jej dolnych gęstych
warstw, częściej wypełnionych mgłą
i niskimi chmurami od warstw górnych.
Dlatego to największy dotychczasowy,

J

Rys. 1. Ogólny widok Obserwatorium od
strony zachodniej w październiku 1937 r.
(Fot. dr. J. Gadomski)
3/2008

0 dwuipółmetrowym zwierciadle, tele
skop pracuje już od ćwierć wieku z tak
dużą korzyścią dla nauki na wysokości
1742 m, a jego godny następca, 5-m ol
brzym, ustawiony zostanie niebawem na
szczycie Mount Palomar, wzniesionym
przeszło 2000 m nad poziom morza.
Toteż z prawdziwym uznaniem na
leży podnieść inicj atywę Prezesa Zarzą
du Głównego Ligi Obrony Powietrznej
1 Przeciwgazowej, w osobie generała
inż. L. Berbeckiego, podjętą jeszcze
w 1935 r., wzniesienia w Polsce pierw
szego wysokogórskiego Obserwatorium
Meteorologiczno-Astronomicznego do
usług naszego lotnictwa i nauki. Na jed
nym z najwyższych szczytów pasma
Czarnohory, o wysokości 2022 metrów
(<p = + 48° 3', L = lg 38m5 na wschód od

Rys. 2. Przy okularze astrografu. Na pierw
szym planie widoczna oś biegunowa na
rzędzia. (Fot. dr. J. Gadomski)
U r a n i a - POSTfcPY ASTRONOMII

Gr.), w najbardziej ku południowi wysu
niętym punkcie Polski, latem 1936 r. po
czął szybko róść obszerny gmach Ob
serwatorium, o 43 pomieszczeniach i 57
oknach, budowany monumentalnie z
miejscowego piaskowca. Wobec krótkie
go na tej wysokości okresu budowlane
go, trwającego przeciętnie zaledwie przez
4— 5 miesięcy letnich roku, dopiero póź
ną jesienną 1937 r. uwolniony z ruszto
wań budynek stanął pod dachem.
Trudy budowy tego zupełnie nowo
cześnie pomyślanego przybytku nauki
były niemałe. Około 800 ton różnych
matęriałów budowlanych trzeba było
dostarczyć na szczyt z odległej o 70 km
stacji kolejowej w Worochcie, pokonywując ostatnie etapy górskich bezdroży
Karpat Wschodnich przy pomocy drob
nych koni huculskich lub zgoła siłą bar
ków ludzkich. Tą drogą również wędro
wało 33 ciężkich skrzyń (najcięższa
ważyła 950 kg), zawierających części
składowe ruchomej kopuły oraz instru
mentów, przeznaczonych do obserwa
cji astronomicznych. Latem 1937 r. fir
ma angielska, Sir H ow ard G rubb,
Parsons et Co., zaopatrująca w duże na
rzędzia wielkie obserwatoria zagranicz
ne, zmontowała na szczycie astrograf
o potrójnym obiektywie średnicy 33 cm,
ogniskowej 200 cm, połączony w jedną
bryłę z lunetą wizualną o obiektywie
średnicy 25 cm, ogniskowej 300 cm, oraz
z szukaczem o średnicy 7 cm, ogni
skowej 90 cm. Astrograf został wyposa
żony w montaż systemu angielskiego,
w którym oś biegunow a narzędzia
wsparta jest na obu końcach na dwóch
ciąg dalszy na s. 140
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ak co roku 19 luty to wielkie świę
to całego Torunia, Uniwersytetu
Mikołaja Kopernika i Muzeum
Okręgowego. Każda instytucja, której
nazwa wiąże się z imieniem Mikołaja
Kopernika, pragnie uczcić Dies Natalis
Copernici, dzień urodzin wielkiego
astronoma. Z tej okazji Dom Kopernika
i Muzeum Drukarstwa i Papiernictwa
w Grębocinie przygotowało warsztaty
XVI-wiecznego drukarstwa pod nazwą
„Drukujemy De Revolutionibus". Mło
dzież za pomocą rekonstrukcji zabytko
wej prasy drukarskiej drukowała naj
słynniejszą kartę z pierwszego wydania
dzieła, przedstawiającą układ heliocentryczny, uczyła się, jak rozprowadzać
farbę drukarską, odbijała rycinę z wier
nej kopii klocka drzeworytniczego
z XIX-wiecznego toruńskiego wydania
O obrotach oraz odciskała oryginalną
XIX-wieczną pieczęć lakową miasta
Torunia. Młodzi drukarze wychodzili
z Domu Kopernika nieco ubrudzeni
farbą drukarską, ale z dyplomem cze
ladniczym pod pachą.

J
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Wieczorem goście Muzeum Okręgo
wego zgromadzili się w Sali Mieszczań
skiej Ratusza na tradycyjnej wieczorni
cy pod nazwą Dies Natalis Copernici.
Wysłuchali wykładu dra Krzysztofa Nierzwickiego „W kręgu książki od Guten
berga do De Revolutionibus”. Nie wszy
scy wiedzieli, że sławny rok 1473, rok
urodzin Mikołaja Kopernika, był jedno
cześnie rokiem wydrukowania pierw
szych książek na ziemiach Polski w Kra
kowie i Chełmnie.
Wieczór uświetnił koncert zespołu
Triumphal Brass Quintet. Wykonawcy
zaprezentowali XVI-wieczną muzykę
dworską i fiywolną, graną w bardzo nie
konwencjonalny sposób, mianowicie na
instrumentach dętych. Koncert ubarwia
ły czytane fragmenty O obrotach sfer
niebieskich. Jak co roku Fundacja Przy
jaciół Planetarium i Muzeum Mikołaja
Kopernika przekazała dary Muzeum
Dom Kopernika.
Zakończenie wieczoru było jedno
cześnie oficjalnym otwarciem dwu wy
staw: Blask gotyckich ksiąg oraz wysta3/2008

wy De Revolutionibus - historia jedn ej
książki. Obok I wydania De Revolutio
nibus, wypożyczonego ze zbiorów
Książnicy Kopemikańskiej na ten jeden
wyjątkowy wieczór, zwiedzający zoba
czyli również II i III wydanie książki,
faksymile rękopisu i kolejne wydania
0 obrotach. W Polsce znajduje się 14
egzemplarzy I wydania, wliczając rów
nież egzemplarz skradziony w 1998 r.
1 wydanie wydrukowano w ok. 500 eg
zemplarzach, a zachowało się przeszło
250. Egzemplarzy II wydania przeszło
300, w tym 37 znajduje się w Polsce.
Na rynkach antykwarycznych cena wy
dania I sięga miliona dolarów.
Przygotowaniem dzieła do druku
zajął się przyjaciel i jedyny uczeń Ko
pernika, Joachim Retyk. W 1541 r. wy
jechał z Fromborka do Norymbergii
i przekazał rękopis D e Revolutionibus
drukarzowi Janowi Petreiusowi. Praw
dopodobnie oprócz zachowanego do
dzisiaj i przechowywanego w murach
Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie rę
kopisu wykonanego przez Kopernika,
istniał drugi odpis, wykonany ręką Retyka i on był podstawą druku. Ten do
mniemany egzemplarz nie przetrwał do
naszych czasów.
Niestety, Joachim Retyk nie był obec
ny przy przygotowaniu pierwodruku.
Drukarz Jan Petreius, astronom Jan
Schoner i teolog reformacyjny Andrzej
Osjander dopuścili się znaczących
zmian treści dzieła bez wiedzy i zgody
Kopernika i Retyka. Pierwotny tytuł De
Revolutionibus uzupełnił wydawca
Osjander o słowa orbium coelestium,
podkreślając konserwatywny charakter

Jan Baranowski (1800-1879), pierwszy
tłumacz De Revolutionibus na język no
wożytny
3 /2 0 0 8

dzieła. Najprawdo
podobniej Retyk
dokonał odręczne
go skreślenia tych
d odanych słów
w egzemplarzach
należących do Tiedemana Giesego,
kanonika Jerzego
Donnera i swoich
kolegów z Uniwer
sytetu w Lipsku.
Jak głosi legenda,
Kopernik otrzymał
świeżo wydany egzemplarz, będąc
już na łożu śmierci
w m aju 1543 r.
Osjander usunął
również przedmo
wę Kopernika, a na
jej miejsce wstawił
sporządzony przez
siebie anonimowy
wstęp, który był
zaprzeczeniem
istoty dzieła, a teo
rię heliocentryczną
przedstawiał jako W lutym 2008 minęła 535 rocznica urodzin Kopernika, a w maju
hipotezę i wygodne mija 465 rocznica jego śmierci. Suma tych dwu rocznic wynosi 1000
narzędzie ułatwiające obliczenia. Tak oraz układem karty tytułowej. Figuruje
też przez wiele lat było traktowane na niej nazwa drukami „Officina Hendzieło Kopernika — nie jako prawda ricpetrina” prowadzona przez rodzinę
materialna, a jedynie jako prawda ma słynnego Jana Petreiusa.
tematyczna.
Trzecie wydanie De Revolutionibus
W 1566 r., w 23 lata po edycji no Kopernika zbiega się z datą wpisania
rymberskiej, ukazał się w Bazylei dzieła na Indeks ksiąg zakazanych. Wy
wiemy przedruk wydania I różniący danie III przygotował Mikołaj Muliers
się jedynie dodaniem O pow iadania (Mulerius), profesor medycyny i mate
pierw szego (Narratio prim a) Retyka matyki w Groningen. Był drugim po
Retyku wydawcą znającym przedmiot
dzieła. Tytuł został nieco zmieniony
w stosunku do poprzednich wydań:
Astronomia przez Mikołaja Kopernika
wskrzeszona, w sześciu księgach zawar
ta, w których obroty sfer niebieskich są
opisane.[...] W Amsterdamie drukował
Wilhelm Jansonius p o d Złotym Słońcem
roku 1617. Mulerius zachował przedmo
wę pióra Osjandra, dodał krótki życio
rys Kopernika, a tym samym po raz
pierwszy przedstawił szerokiemu od
biorcy sylwetkę polskiego uczonego.
Mulerius sprostował wiele błędów dru
karskich z dwu poprzednich wydań, spo
rządził spis wszystkich obserwacji, któ
re Kopernik opisał w tekście, a do
oddzielnych rozdziałów dołączył przy
Ludwik Antoni Birkenmajer (1855-1929), fi
pisy.
Drukarz Wilhelm Jansonius, bar
zyk, astronom, historyk nauki. Najwybitniej
dziej znany jako Wilhelm Blaeu lub
szy badacz życia i dzieła Mikołaja Kopernika
U r a n i a - Po st ępy A st r o n o m ii
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Caesius, był uczniem Tychona Brahe- go Mikołaja Kopernika ta nadto
/ TS
go, a założona przez niego drukarnia sły chwała pozostaje, że tym wszyst
NICOLAI
COPKRNiri
-%
nęła ze starannego wydawania map, atla kim przewodniczy ipoczet najuży
TOKUNKSam
teczniejszych wynalazków rozpo
sów i globusów.
I>V, KBv o 1. V TIO N111V a OBB1V M COKt. KST i ! M
Dnia 5 marca 1616 r. dekretem Zgro czyna. Uczony Arago [...] nas
1,111 IM 8 E X .
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madzenia Kardynałów dzieło De Revo- zachęca, żebyśmy po wystawieniu
rwMUu coluctw, urmiCB rnt.
lutionibus zostało wpisane na Indeks ju ż spiżowego pomnika dla Ko
ksiąg zakazanych. Index librorum pro- pernika w Warszawie pomyśleli
MIKOŁAJA KOPERNIKA
KIIU’liGZTKA
hibitorum był wydawany przez Kongre o przedrukowaniu dzieł z przekła
O O » H o I A V II l i i i . Xł lv| l KS K 10 II
gację Kardynałów, zwaną Kongregację dem polskim i objaśnieniami, ja 
K S I Ą G S ZE Ś Ć .
Indeksu, pow ołaną przez Piusa V kich postęp astronomii w przecią
■uim ijiiiniAUAHiK
K >■ » « -!w* « * « * • “ » » "*** “Vl“” " "■ ‘or“ un“
w 1571 r. Jego zadaniem była ocena pu gu trzystu lat uczyniony wymaga.
Tytuł dzieła brzmiał: Mikoła
blikowanych ksiąg i pism ze stanowi
ska wiary i moralności katolickiej. Do ja Kopernika, Toruńczyka, O ob
Polski zakaz czytania dzieła Kopernika rotach ciał niebieskich ksiąg
dotarł w 1622 r. i na Warmii został ogło sześć. Początkowo Baranowski
szony przez administratora diecezji, ka przetłumaczył łaciński tytuł na
nonika M ichała Działyńskiego. Od „O obrotach kul niebieskich”.
1758 r. De Revolutionibus nie umiesz W ydanie w arszaw skie jako
czano już w Indeksie, a decyzją papieża pierwsze zawierało przedmowę
Piusa VII wykreślono dzieło ze spisu po Kopernika zaczerpniętą wprost
z rękopisu Mistrza, który wów _________________________________
219 latach w 1835 r.
De Revolutionibus zostało przełożo czas znajdował się w Bibliotece Tytułowa strona pierwszego polskiego wydania
ne na język polski i wydane dopiero Nostitzów w Pradze. Pozostałą „O obrotach”, Warszawa 1854. Ze zbiorów Muzeum
Okręgowego
w 1854 r. w Warszawie, w drukami Sta część tłumaczenia Baranowski
nisława Strąbskiego. Tłumaczem był Jan oparł na wydaniu am sterdam skim ukowego im. Kopernika, wydano piątą,
Baranowski, profesor warszawskiej z 1617 r. Wydanie warszawskie oprócz łacińską edycję tekstu przygotowaną
Szkoły Głównej i dyrektor Obserwato głównego dzieła w języku polskim i ła przez Maximilana Curtzego; obecnie
rium Warszawskiego. Był to jednocześ cińskim zawierało pomniejsze pisma określaną mianem wydania toruńskie
nie pierwszy przekład na język nowo Kopernika: Trygonometrię, Listy oby go. Do dziś zachowały się w Domu
żytny, inny niż łacina. W 1843 r. czajowe, sielskie i erotyczne Teofilakta Kopernika klocki drzeworytnicze przed
Baranowski pisał: Gdy Włosi z Galile z Symokatty, które w 1509 r. Kopernik stawiające poszczególne ryciny użyte
uszem, Niemcy z Keplerem, Anglicy tłumaczył z greki na łacinę, Traktat w czasie drukowania dzieła. W 1879 r.
z Newtonem, Francuzi z Laplasem o poprawie monety, łaciński utwór Sie wyszła druga pomniejszona edycja dzie
chlubnie występują, dla ziomka nasze dem gwiazd, listy Kopernika pochodzą ła. W 1878 r. Carl Rudolf Menzzer wydał
ce z różnych archi pierwszy niemiecki przekład De Revo
wów i bibliotek oraz lutionibus i jednocześnie drugi przekład
Opowieść pierwszą dzieła na język nowożytny. Wydanie
Retyka. W świetle niemieckie zawierało po raz pierwszy
ówczesnego stanu opracowaną przez prof. Curtzego edy
badań było to przed cję Komentarzyka (Commentariolus) —
sięwzięcie pionier Zarysu nowej astronomii — pierwsze
skie. Wydanie dzie go szkicu teorii heliocentrycznej sporzą
ła było m ożliw e dzonego przez Kopernika przed 1514 r.
dzięki pomocy fi a odnalezionego dopiero w 1876 r.
W 1920 i 1926 r. Ludwik Antoni Birnansowej Magdale
ny Łuszczewskiej kenmajer wydał fragmenty dzieła De
(matki pisarki Deo Revolutionibus oraz pisma pomniejsze
tymy), która prowa Kopernika. Jako pierwszy przetłuma
dziła słynny w poł. czył na język polski Komentarzyk.
XIX w. salon literac W 1943 r., z okazji 400 rocznicy śmier
ki oraz majętnego fi ci astronoma, Deutche Forschungsgenansisty i polityka meinschaft podjął 9-tomową edycję
dzieł Kopernika. Tom pierwszy wydał
Adolfa Kurtza.
Z o k a z ji 400 w 1944 r. w Monachium Fritz Kubach.
rocznicy urodzin Była to światłodrukowa reprodukcja rę
Kopernika w 1873 kopisu z posłowiem Karla Zellera. Dru
r. w Toruniu, stara gi i zarazem ostatni tom wydano
niem niemieckiego w 1949 r. również w Monachium. Dzie
Toruńskie wydanie De Revolutionibus z 1873 r. Ze zbiorów Mu
Towarzystwa Na ło zawierało krytyczną edycję tekstu
zeum Okręgowego

116

U r a n i a - POSTtPY ASTRONOMII

3/2008

NI COLAI
COFERNI CI
net,in quo terram cum orbe Iunari tanquam cpicyclo contfncrf
diximus. Quinco loco Venus nono menfc reducitur., Sextum
denicp locum Mercunus tencl,oduaginta dierum ipacio circu
currens.ln raedio uero omnium refidet Sol, Quis enim in hoc

rMwnrfulu*,nia.nrtr•rr.'r.
■y-Arrrm fttfb** t " h**»r i m J " : *
t*
— —
_

rf

r y ^ m tr f

■

/■?*'* ***** tA j\rU * r* n .

« “"*

•*' ‘ ^

, ■ <*** > » ^ r r . . ~.

faz* t-fr-

'

/
/
I
I I
\

/ /
I

*

.

( f r

I

rr k

U 5.

\

'I1”
jii

_______

\ ^
. '
-■T i
———
—
"• «<wJvor>f

mJi ./i«r
-

rtU T m + h trt

tn»*fam ■
frr* n tm n J>rm+U.f S+t+Tmt* r d t i jtjip. *wm* fi*n i ł w ^ U * V «

pulchenmo rempfo lampadcm hanc in alio ue! meliorilocopo
neret,qu3m unde totum fimul pofsit lllummareCSiquidem non
ineptequidam lucernam mundi,a!rj mentem, alrj resorem uo*
cant. Trimegiftus uifibilem Deum,SophocIis Ele&ra intuenre
omnia. Ica profećło tanquam in folio regali Sol reddens circum
agentem gubernat Aftrorumfamiliam. Tellusquocp minime
fraudatur lunari mmifterio,fcd ucAriftoteles de animalibus
ait.maxima Luna cu terra cognatione habet.Concipit interca i
Sole terra, dC impregnatur annuo partu, Inuenimusiginirfub

•

^’ **w

M**>
H« f*«w«
/ *w
(rnl-"fr> iMHrmtf -

L
m th . L t 'C^TrrtJ
rvrrwvf o r J m r ***** «rt**k.
( m » r-wt o,l, 1 m < h >
tJ~yA*c
t»» \tr m 4 n o r* m + nfr Wd<*M**r

hac

Układ heliocentryczny z I wydania De Revolutioni
bus, Norymberga 1543 r.

łacińskiego przygotowaną przez Franza i Karla Zellerów.
W latach 30. XX w. Polska Akade
mia Umiejętności podjęła próbę opra
cowania dzieł wszystkich Kopernika.
Zamierzenia te przerwał wybuch woj
ny. Po II wojnie światowej pracę tę pod
jęła Polska Akademia Nauk pod kie
rownictwem Aleksandra Birkenmajera
(syna Ludwika) i Ryszarda Gansińca.
W ramach tych prac wydano w 1953 r.
księgę I De Revolutionibus w przekła
dzie Mieczysława Brożka bez rozdzia
łów poświęconych trygonometrii oraz

Układ heliocentryczny z rękopisu Mikołaja Kopernika. Warto
zwrócić uwagę na różnicę między układem heliocentrycznym
z autografu i z i wydania dzieła

Lw(vTeofilakta z Symokatty. Prace nad
dziełem Kopernika przerwała śmierć
obu badaczy. Ich dzieło zostało podję
te wraz ze zbliżaniem się 500 rocznicy
urodzin Astronoma. W latach 1972—
-1986 wydawnictwo naukowe PWN
wydało wszystkie dzieła Mikołaja Ko
pernika: De Revolotionibus oraz pisma
pomniejsze przedstawiające jego dzia
łalność polityczną, wojskową, gospodarcząi medyczną. Naukowąpieczę nad
wydaniem sprawowała Polska Akade
mia Nauk. Redaktorem wydania był Pa
weł Czartoryski. Pieczę nad tłumacze

niem angielskim sprawował Edward
Rosen. Wydanie obejmowało również
tłumaczenie na język rosyjski, francu
ski, niemiecki, łacinę wraz z faksymile
materiałów źródłowych. Tom I zawierał
faksymile autografu, tom II — publika
cję autografu, III— publikację pism po
mniejszych Kopernika z dziedziny astro
nomii, medycyny, ekonomii oraz listy
astronoma, IV — faksymile pism po
m niejszych. Jako ostatnią wydano
w 2007 r. polską wersję tomu III. Publi
kacja ta była koedycją Instytutu Histo
rii Nauki PAN i Kancelarii Sejmu, pod
patronatem Sejmu RP.

Tłumaczenia De Revolutionibus na języki nowożytne:
1. Angielski — Charles G. Wallis, Great Books of the Western World,
Encyklopedia Britannica, Chicago, 1952.
2. Rosyjski — wraz z pozostałymi pismami astronomicznymi, opr. Iwan
N. Wiesiełowski, Moskwa, 1964.
3. Hiszpański — Manuel Tagueńa Lacorte, Carlos Moreno Cańadas,
Meksyk, 1969.
4.

Francuski — rozdziały 1-11, Aleksander Koyre, 2 wyd. Paryż, 1970.

Następne lata przyniosły wiele tłumaczeń dzieła na inne języki nowożyt
ne. Ciekawostkąjest najmniejsze wydanie dzieła: jest to wydanie węgier
skie z 1973 r. mające rozmiary 4><7 cm.
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Dr Anita Karolina Zawada, po dok
toracie z kosmologii nu Uniwersyte
cie Jagiellońskim przeprowadziła się
do Torunia. Najpierw podjęła pracę
w Muzeum Kopernika, gdzie przygo
towywała rocznicową Wieczornicę
Kopernikowską, a następnie przenio
sła się do Centrum Astronomii UMK,
gdzie sprawuje pieczę nad Biblioteką
i dystrybucją Uranii
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Niezwykła chłodna gwiazda
typu widmowego Y
Międzynarodowy zespół astronomów,
głównie Francuzów i Kanadyjczyków,
odkrył najchłodniejszą gwiazdę, brązo
wego karła, którego temperatura wyno
si zaledwie 350 stopni Celsjusza. Od
krycia dokonano w ramach kanadyjsko-francuskiego projektu poszukiwania
brązowych karłów (CFBDS). Obiekt naj
pierw został zauważony na zdjęciach
wykonanych 3,6-m teleskopem Francusko-Kanadyjsko-Hawajskim (CFHT).
Obraz podczerwony został następnie
uzyskany 3-m teleskopem nowej tech
nologii (NTT) należącym do ESO na La
Silla w Chile i potwierdził bardzo niską
temperaturę obiektu. Na koniec 8-m te
leskop Gemini North, na Hawajach, zo
stał użyty do uzyskania widma, które
charakteryzowało się obecnością pasm
amoniaku.
B r ą z o w y k arzeł nosi nazwę
CFBDS0059. Jego temperatura wynosi
350 stopni Celsjusza, a jego masa to
około 15-30 mas Jowisza*. Jeśli jest to
gwiazda tak chłodna, to musi być raczej
stara. Jej wiek jest oceniany na 1-5 mld
lat. Znajduje się ok. 40 lat świetlnych od
Słońca w gwiazdozbiorze Ryb i jest
gwiazdą pojedynczą, nie zw iązaną
z żadnym innym obiektem.
Brązowe karły są obiektami pośred
nimi między gwiazdami a wielkimi pla
netami, takimi jak Jowisz w naszym sys
temie planetarnym. Masy brązowych
karłów są zwykle mniejsze niż 70 mas
Jowisza. Z powodu ich małej masy tem
peratura centralna jest zbyt niska, aby
utrzymać reakcje termonuklearne, któ
re są istotnym źródłem energii gwiazd.
Takie gwiazdy, jak nasze Słońce, przez
dużą część swego życia spalają w swym
centrum wodór, dzięki czemu utrzymują
stałą temperaturę. Brązowe karły od
momentu swego powstania ciągle tylko
stygną i stygną— nie mają źródeł ener
gii, które podrzymywałyby ich tempera
turę.
Pierwszy brązowy karzeł został od
kryty w 1995 r. Ta klasa obiektów ma
wiele wspólnych cech z planetami ol
brzymami, ale ma też pewne różnice.
Odkryto w ich atmosferach chmury pyłu
i aerozoli oraz duże ilości metanu, po
dobnie jak w atmosferach Jowisza i Sa
turna. Ale w atmosferach brązowych
karłów woda jest zawsze w stanie ga
zowym, podczas gdy na wielkich plane* Przypomnijmy, że masa Jowisza jest 300
razy większa od masy Ziemi i stanowi 1/1000
masy Słońca.
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tach występuje w postaci lodu. Ponadto
nigdy nie odkryto w widmach podczer
wonych brązowych karłów pasm amo
niaku, podczas gdy jest on głównym
składnikiem atmosfery Jowisza. Nowo
odkryty brązowy karzeł jest bardziej po
dobny do wielkich planet niż do znanych
brązowych karłów, a to z dwóch powo
dów: niskiej temperatury i obecności
amoniaku w jego atmosferze.
Dotychczas brązowe karły zostały
podzielone na dwie klasy: L i T. Klasa
typu widmowego L to gwiazdy, które
mają temperaturę między 1200-2000
stopni Celsjusza i chmury pyłu, i aero
zoli w atmosferze. Klasa typu T to brą
zowe karły, których temperatura jest niż
sza niż 1200°C, a w ich atmosferach
tworzy się metan. Natomiast nowo od
kryty obiekt ma dużo niższą temperatu
rę i amoniak w atmosferze i dlatego
astronomowie uważają że jest prototy
pem nowej klasy brązowych karłów,
którą nazwali klasą Y. Ta nowa klasa
najzimniejszych obiektów gwiazdowych
jest, być może, brakującym ogniwem
między gwiazdami a wielkimi planetami
gazowymi, których temperatury są niż
sze niż -100°C. Odkrycie to ma ponad
to ważne implikacje dla badań planet
pozasłonecznych. Atmosfera brązowych
karłów jest bardzo podobna do atmos
fery wielkich planet i takie same modele
są używane do określenia ich cech fi
zycznych. Ale modelowanie atmosfer
wymaga pewnych warunków określo
nych przez obserwacje. Obserwacje pla
net pozasłonecznych są bardzo utrud
nione przez fakt, że światło planety jest
zwykle zatopione w dużo silniejszym bla
sku gwiazdy. Dużo łatwiej jest obserwo
wać brązowe karły, ponieważ są one
zwykle obiektami pojedynczymi. Wobec
tego, obserwując brązowe karły o tem
peraturach bliskich temperaturom wiel
kich planet, będzie można lepiej okre
ślić warunki i ograniczenia dla modeli
atmosfer planet pozasłonecznych.
(aw)
Ź ró d ło : Coldest Brown Dwarf, http://www.
cfht.hawaii.edu; Apr.08

Niezwykły wybuch gamma
19 marca 2008 r. Natura była tak hoj
na, że obdarowała astronomów aż czte
rema wybuchami promieniowania gam
ma tego sam ego dnia. Ale to nie
wszystko — jeden z wybuchów był tak
wielki, że okazał się najjaśniejszym
obiektem (zjawiskiem?) kiedykolwiek
obserwowanym we Wszechświecie.
Pomimo jego lokalizacji w odległej od
U r a n i a - POSTĘPY ASTRONOMII

nas o miliardy lat świetlnych galakty
ce, był tak jasny, że przez moment
można było go zobaczyć nieuzbrojo
nym okiem.
Wybuchy promieniowania gamma,
zwane też „bursterami”, są krótkimi bły
skami wysoce energetycznego promie
niowania gamma trwającym od niespeł
na sekundy do kilku minut. W tym krót
kim czasie wydziela się ogromna ener
gia, która sprawia, że wybuchy te astro
nomowie uważają za najbardziej potęż
ne zjawiska we W szechświecie po
Wielkim Wybuchu. Jest powszechnie
przyjęte, że większość wybuchów pro
mieniowania gamma pochodzi z wybu
chów bardzo masywnych i wyewolu
owanych gwiazd, które zapadają się do
stanu czarnej dziury.
Wybuchy promieniowania gamma
są niew idoczne dla naszych oczu
i mogą być obserwowane z przestrze
ni kosmicznej. Po uwolnieniu swego
wysokoenergetycznego promieniowa
nia zdradzają swoją obecność, przez
krótki czas, w dziedzinie optycznej
i podczerwonej widma elektromagne
tycznego swoistą „poświatą”. Poświa
ta ta słabnie bardzo szybko i jej anali
za jest możliwa tylko przez kilka godzin
po spostrzeżeniu wybuchu promienio
wania gamma. Analiza tego zjawiska
jest fundamentalna dla wyznaczenia
odległości, w jakiej znajduje się źródło
wybuchu, a zatem jaka jest ilość ener
gii wyzwolonej w czasie wybuchu, czy
li jego jasność absolutna.
Wybuch promieniowania gamma
GRB 080319B odkryty przez satelitę
Swift był tak jasny, że na chwilę prawie
oślepił instrumenty tego satelity, zapro
jektowanego właśnie do śledzenia po
jawiania się wybuchów tego rodzaju.
Wkrótce po pojawieniu się tego zjawi
ska, zaalarmowane odkryciem telesko
py naziemne, odnalazły optyczną po
światę w gwiazdozbiorze Wolarza (Bo
otes) i pilnie śledziły ten nowy obiekt
na niebie. W szczególności emisja
światła (czyli w dziedzinie optycznej)
stowarzyszona z tym wybuchem zosta
ła zarejestrowana na szerokokątnych
kamerach TORTORA i teleskopie REM
ulokowanych w Europejskim Obserwa
torium Południowym (ESO) na La Silla
w Chile, które są instrumentami przy
stosowanymi do obserwacji takich zja
wisk z niezwykle wysoką czasową zdol
nością rozdzielczą. Instrumenty te roz
poczęły obserwacje poświaty GRB
080319 już kilka sekund po detekcji
wybuchu gamma. To właśnie wtedy,
przez około minutę, obiekt był tak ja3/2008
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sny, że mógł być widziany nieuzbrojo
nym okiem. Jego jasność w zakresie V
wyniosła wtedy 5,8 magnitudo.
W ESO istnieje procedura automa
tycznego reagowania na niezwykłe zja
wiska. Dzięki temu, już kilka minut po
obserwacji Swifta, na nowo odkryty
obiekt skierował się jeden z 8 m tele
skopów na Mt. Paranal i rozpoczął ob
serwacje GRB 080319 spektrografem
UVES o dużej zdolności rozdzielczej,
już 10 min po wybuchu
Wybuch GRB 080319 nastąpił w ga
laktyce odległej od nas o 7,5 mld lat
świetlnych. Jego jasność absolutna
była tak wielka, że osiągnął blask naj
większy z kiedykolwiek obserwowa
nych obiektów niebieskich. Gdyby wy
buchł w naszej galaktyce, to rozświe
tliłby na kilka minut nocne niebo do jas
ności nieba w ciągu dnia.
(aw)

Time since trigger, seconds
TORTORA dato, 10 fram es binning, 1.3 s effective exposure

Krzywa blasku wybuchu GRB080319B

Źródło: ESO Press Releases 08/08

z kraju i ze świata

XXIV Ogólnopolskie Młodzieżowe Seminarium
Astronomiczne im. prof. Roberta Głębockiego

J

Do udziału zgłoszono 274 referaty,
z czego do wygłoszenia w pierwszym
etapie eliminacji dopuszczono 105. Tu
należy podkreślić, że najwięcej prac
zgłoszono w województwie małopol
skim — 97. Komisje wojewódzkie po
wysłuchaniu referatów zgłosiły do
udziału w finale 25 prac. Z każdego
województwa zgłoszono po dwa refe
raty, ale były wyjątki. Ze względu na
niski poziom prac, które wpłynęły na
konkurs w województwie podlaskim,
nie zgłoszono żadnej z nich do finału,
a w województwie świętokrzyskim tyl
ko jedną. Natomiast w województwie
małopolskim poziom prac był wysoki
i zgłoszono do finału 4 referaty. Oprócz
referujących do Grudziądza przyjechali
również słuchacze-kibice, uczestnicy
seminariów wojewódzkich, których
prace oceniono nieco niżej. Dzięki temu
mieli możliwość wysłuchania najlep
szych referatów z całej Polski. Uczniom
towarzyszyli nauczyciele, najczęściej
ci, którzy starają się zainteresować
astronomią swoich podopiecznych.
W czwartek rano, 10 kwietnia, Seba
stian Soberski otworzył kolejne semina

3 /2 0 0 8

U r a n i a . - POSTĘPY ASTRONOMII

ak każdego roku na początku
wiosny, tak i tym razem w dniach
10-12 kwietnia spotkali się w Gru
dziądzu młodzi i ci trochę starsi miło
śnicy astronomii. Wiosenne spotkania
są już wieloletnią tradycją. Początko
wo przez 10 lat było to tylko semina
rium międzywojewódzkie Polski Pół
nocnej, a od 24 lat przyjeżdżają tu
młodzi adepci astronomii z całej Pol
ski. Przez te wszystkie lata uczestniczy
ło w spotkaniach bardzo wielu ludzi.
Część z nich na stałe związała się
z astronomią, pozostali wybrali inne
drogi życiowe, a astronomia pozostała
ich hobby.
Spotkanie w Grudziądzu to finał se
minariów wojewódzkich, które po
p rzed zają konkurs ogólnopolski.
W bieżącym roku odbyło się dwana
ście eliminacji wojewódzkich i jedna
w Grudziądzu. Przykre jest to, że trzy
województwa: łódzkie, opolskie i pod
karpackie nie przystąpiły do konkursu.
Szkoda również, że w województwie
lubuskim mimo rozpisania konkursu,
nikt się nie zgłosił i seminarium woje
wódzkie się nie odbyło.

rium. Na otwarciu zebrali się uczestni
cy, ich opiekunowie, sympatycy, zapro
szeni goście oraz oczywiście jurorzy.
Jako gospodarz wszystkich zebranych
powitał dyrektor Zespołu Szkół Tech
nicznych Adam Szewczyk, a następnie
zabrał głos przedstawiciel KujawskoPomorskiego Kuratora Oświaty— Cze
sław Stawikowski, życząc uczestnikom
sukcesów. Przewodniczący jury semina
rium prof. Andrzej Woszczyk w ciepłych
słowach powitał zebranych, życzył suk
cesów uczestnikom, a następnie przed
stawił jurorów. W tym zacnym gronie
znaleźli się dr Henryk Brancewicz, mgr
Ewa Janaszak, dr Adam Michalec, dr
Maria Pańków, mgr Elżbieta Plucińska
oraz dr Magdalena Sroczyńska-Kożuchowska, którzy reprezentowali Polskie
Towarzystwo Astronomiczne, Polskie
Towarzystwo Astronautyczne, Polskie
Towarzystwo Miłośników Astronomii
oraz Olsztyńskie Planetarium i Obserwa
torium Astronomiczne. Ta ostatnia insty
tucja, od wielu lat, obok Obserwatorium
i Planetarium Grudziądzkiego, jest
współorganizatorem seminarium w skró
cie nazywanym OMSA.
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N adszedł czas pracy. U czestnicy gło
sili sw oje referaty, pozostali słuchali,
a po każdym w ystąpieniu padały pyta
nia, kom entarze i sugestie zarów no ze
strony słuchaczy, ja k rów nież ze strony
jurorów . Sem inarium podzielone było
na trzy sesje tem atyczne. W czw artek
odbyły się dw ie zatytułow ane „O bser
wacje nieba i tematy różne” oraz „Układ
S ło n eczn y , o b se rw a c je ” , n a to m ia st
w piątek sesja pt. „G w iazdy i W szech
św iat” . T em atyka prac była bardzo róż
norodna. Były referaty z astronautyki,
0 m isjach historycznych, obecnych oraz
przyszłych. B yły referaty dotyczące ciał
w U kładzie Słonecznym , ja k i ciał od
nas bardzo odległych. Referaty dotyczą
ce obserw acji bezpośrednich, obserw a
cji z w ykorzystaniem Internetu i profe
sjo nalnych teleskopów , ja k ró w n ież
historyczne i przeglądow e. O rganizato
rzy zadbali też o rozryw kę. U czestnicy
m ogli w ysłuchać koncertu, obejrzeć
seans w planetarium , zw iedzić miasto.
A w przerw ach i w ieczorem spotykali
się w sali telew izyjnej i na korytarzach
bursy na dyskusje i w ym ianę poglądów.
Zaw iązały się now e znajom ości i przy
jaźnie.
A komisja, no cóż, m iała bardzo trud
ne zadanie, by w yłonić najlepsze pra
ce. O gólnie stw ierdzono, że tegorocz
ny konkurs m iał w ysoki poziom , coraz
w ięcej uczniów korzysta z teleskopów
w irtualnych, z ich zasobów, czy z astro
nom icznych baz danych. N ależy jednak
podkreślić, że nie zaw sze ustrzegli się
bezkrytycznego podejścia do inform a
cji z Internetu i nie zaw sze ilustrow ali
dokładnie to, o czym m ów ili, ale w tym
roku były to tylko m ałe w padki.
N ajw y żej z o stała o cen io n a p raca
M a rc in a C h w a ły ze S trz eg o m ia pt.
„W ystarczy, że popatrzę w niebo —
czyli o obserwacjach m eteorów ”. W na
grodę M arcin otrzym ał teleskop optycz
ny Sky W atcher (D = 127, F = 1500)
ufundow any przez P olskie T ow arzy
stwo A stronom iczne oraz albumy. O ka
zało się, że publiczność rów nież tę pra
cę w ybrała jak o najlepszą. A tm osfera
w śró d u c z e stn ik ó w b y ła w sp a n ia ła
1 niech świadczy o tym fakt, że sami zro
bili zbiórkę i zakupili nagrodę publicz
ności, w alizkę. K olejne m iejsca zajęli:
II — B artosz K uler z K rakow a —
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Pamiątkowe wspólne zdjęcie organizatorów i uczestników tegorocznego
OMSA w Grudziądzu. Fot. Gerard Szukay

„A m atorskie o bserw acje zm ienności
gw iazd” ;
III — M arta Kotarba z K rakow a —
„G alaktyczne Z O O i ja ” ;
IV — R afał Sarniak z Torunia —
„O bserwacje polarym etryczne SNR-ów
na falach o długości 6 cm ”;
V — Tom asz N iedźw iedź ze Szcze
cina — „O szukaniu igły w stogu sia
na, czyli ja k odkryliśm y asteroidy” ;
V I — Jędrzej K ow alew ski ze Św id
nicy — „G alaktyki karłow ate — małe,
lecz W IE L K IE ” ;
VII — A leksandra C zerniak z Lu
blina — „Prom ieniow anie tła, po nitce
do W ielkiego W ybuchu”;
VIII — Jakub Zaborow ski ze Szcze
cina — „O b serw acja i w y zn aczan ie
param etrów ruchu asteroid” ;
IX — M ateusz M alenta z Częstocho
w y — „K osm iczne prom ieniow anie tła
— analiza danych zebranych przez son
dy C O B E i W M A P ”;
X — A n n a S erafin z B o ch n i —
„Podróże zw ierząt w K osm os” .
O prócz głównej nagrody, ja k ą był te
leskop optyczny, sponsorzy ufimdowali
jeszcze lornetki, aparat fotograficzny,
odtw arzacz M P3, lupy, kom pasy oraz
w iele w ydaw nictw album ow ych i ka
lendarze. W szyscy uczestnicy otrzymali
m apki nieba. Jak w idać i tym razem
sponsorzy nie zaw iedli. Byli to: Polskie
Towarzystwo A stronomiczne, Fundacja
A stronom ii Polskiej, O lsztyńskie Pla
n etariu m i O b serw ato riu m A stro n o 
m iczne, Polskie Tow arzystwo M iłośni
ków A stronom ii, Polskie Tow arzystwo
A stro n a u ty c z n e , W y d ział E d u k ac ji
U rz ę d u M ie jsk ie g o w G ru d z ią d z u ,
U r a n i a - POSTĘPY ASTRONOMII

U rząd M arszałkow ski W ojew ództwa.
Pomorskiego, M arszałek W ojewództwa
W arm ińsko-M azurskiego i K ujaw sko-P o m o rsk ie g o , K u ra to rz y O św ia ty
w W arszaw ie, W arm ińsko-M azurski,
W ielk o p o lsk i, K u jaw sk o -P o m o rsk i,
D olnośląski i Św iętokrzyski, D yrektor
O D N w K aliszu, d y rektor II L O w e
W łodaw ie, dyrektor V II LO w C zęsto
chow ie, firm a A strokrak oraz sponso
rzy pryw atni z K w idzyna i z G rudzią
dza.
Po ogłoszeniu w yników i w ręczeniu
nagród w szyscy spotkali się ponow nie
na pożegnalnej kaw ie i herbacie. Była
jeszcze okazja do rozm ów i w ym iany
s p o s trz e ż e ń . W s z y s c y w y je ż d ż a li
z przekonaniem , że przyjadą tu za rok,
a będzie to ju b ileu szo w e dw udzieste
piąte spotkanie. Organizatorzy, dyrek
tor szkoły, w ładze m iasta zapraszają za
rok. Termin przyszłorocznego spotka
nia w G rudziądzu został w yznaczony
na 2 6 -2 8 m arca 2009 r.
W tym miejscu należy podziękować
organizatorom, niezmordowanej M ałgo
si Śrubce-K ubiak, któ rą w tym roku
dzielnie wspierał Sebastian Soberski oraz
członkom M iędzyszkolnego Koła Astro
nom icznego przy Planetarium w G ru 
d ziąd zu . D zię k i ich za an g ażo w an iu
i p o św ięcen iu w szy stk o p rzeb ieg ało
sprawnie i w miłej atmosferze. D zięku
jem y również dyrektorowi grudziądzkie
go Zespołu Szkół Technicznych panu
A dam ow i Szew czykow i za um ożliw ie
n ie p r z e p r o w a d z e n ia s e m in a riu m
i w sparcie w organizacji. Dziękujem y
i ju ż m yślim y o spotkaniu za rok.

Elżbieta Plucińska
3/2008

AstroJaWil v.10 - program astronomiczny

T au ru s
T au

REKLAM A * R EKLAM A * REKLAM A * REKLAM A * REKLAM A * R EKLAM A * REKLAM A * REKLAM A *
„Sylwetki Astronomów Polskich XX w.” to zbiór wspomnień o tych, którzy już ode
szli, a którzy tworzyli Astronomię Polską od chwili uzyskania niepodległości
w 1918 r. po początek XXI w. Wspomnienia te były pisane najczęściej przez
uczniów i 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 spo
sób, razem z wydanym wcześniej zbiorem wspomnień pt. Astronomem być...
oddać im hołd w 85 rocznicę powołania do życia Polskiego Towarzystwa Astro
nomicznego. Obie książki zostały wydane przez Towarzystwo Naukowe Organi
zacji i Kierownictwa oraz Polskie Towarzystwo Astronomiczne.

^
stronom ow

Książkę (objętość 284 s., cena 30,00 zł) można zamawiać listownie (TNOiK,
ip u c o iv jn ii 1
A n d r /c j W oszczyk

W.IV

ul. Czerwona Droga 8, 87-100 Toruń), elektronicznie (www.tonik.torun.pl), telefo
nicznie (056-6223807), faksem (056-6223123) lub w redakcji „Uranii-Postępów
Astronomii”.
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AstroJaWil 10 — polski program astronomiczny
rogram AstroJaWil zacząłem pisać na początku 2002 r.
Wtrakcie poznawania języka Pascal Object (Borland
Delphi) uzupełniałem istniejące i rozszerzałem pro
gram o nowe funkcje. Po sześciu latach pracy nad progra
mem, obecna, 10 wersja programu, jest już znacznie rozbu
dowana w porównaniu z tą pierwszą z roku 2002.
Przez pierwszych pięć lat dopisywałem do programu funk
cje, które uważałem, że są mi potrzebne. Od roku, kiedy pro
gram doczekał się swojego miejsca w Internecie na forum
Astro4u (link w programie), po wymianie uwag i spostrze
żeń z innymi użytkownikami, program powiększyłem o kil
ka funkcji zasugerowanych przez nich.
Program jest darmowy. Za używanie go proszę tylko o wy
słanie do mnie klasycznej widokówki z miejsca zamieszka
nia (adres podany w programie) z podaniem imienia, nazwi
ska i adresu mailowego, na który zostanie wysłany kod
rejestracyjny. Wtedy pierwsze okienko rejestracyjne już nie
będzie się pokazywać. Kto widokówki nie wyśle, będzie
musiał za każdym włączeniem programu gasić okienko reje
stracyjne.

P

am

Strona główna programu AstroJaWil

Poniżej przedstawiam kilka najważniejszych możliwości
programu.
STRONA GŁÓWNA zawiera pozycje równikowe i hory
zontalne Słońca, Księżyca, planet Układu Słonecznego i wy
branego obiektu. Są tam także obliczone dla danego dnia świty,
zmierzchy, wschód, górowanie i zachód Słońca oraz wschód,
górowanie i zachód Księżyca. Widoczna jest graficznie uka
zana aktualna faza Księżyca. W dolnej części strony głównej
jest uproszczony diagram z położeniami na niebie planet,
Słońca i Księżyca wśród konstelacji zodiakalnych we współ
rzędnych równikowych bądź horyzontalnych, w zależności
od wyboru. Można ustawić w programie, że z chwilą jego
włączenia w środkowej sekcji będą pokazywać się „Aktu
alności” — wstępnie przygotowane ważne informacje o zja
wiskach występujących w danym dniu i następnym. Na
wspomnianym Forum AstroJaWila użytkownicy sami przy
gotowują pliki tekstowe z aktualnościami na dany miesiąc,
więc wystarczy taki plik ściągnąć i wkleić do programu. Po
3/2008

przyciśnięciu prawego przycisku myszy, będąc na głównej
stronie, mamy MENU rozwijalne z dostępnymi funkcjami
programu wraz z podanymi skrótami klawiszowymi.
POMOC — zbiór wszystkich informacji o programie, jego
możliwościach i uwagami, jak obsługiwać niektóre funkcje.
Jest to użyteczna i bardzo polecana przeze mnie funkcja pro
gramu nowemu użytkownikowi, po przejrzeniu której będzie
wiedział, jakie możliwości kryją się w AstroJaWilu. Ponad
to, aby ułatwić obsługę programu, bardziej złożone funkcje
posiadają własne wbudowane funkcje pomocy pod klawiszem
INFO.
MIEJSCE — ustawienie współrzędnych własnego miej
sca obserwacji. Do wyboru kilkadziesiąt miast w Polsce. Za
kres długości geograficznych 0° — 99°59’ E. Zakres szero
kości geograficznych 0° — 89°59’N.
HORYZONT— umożliwia każdemu użytkownikowi usta
wienie na widnokręgu widoczne przeszkody terenowe, jakie
przesłaniają niebo z własnego miejsca obserwacji. Są to bu
dynki (szare prostokąty) i domy z dachem dwuspadowym
z oknami, drzewa liściaste i iglaste, góry i latarnie uliczne.
Jest duża możliwość ustawienia kolorów domów, świateł
okien i latami. Po ich ustawieniu, wybraniu miejsca obser
wacji, daty i czasu widzimy niebo dokładnie tak, jak w rze
czywistości sprzężonej z naszymi przeszkodami terenowy
mi. Program posiada 20 zdefiniow anych krajobrazów,
z których kilka jest wykonanych przez użytkowników Astro
JaWila. Do przesuwania widocznego fragmentu krajobrazu
służą odpowiednie przyciski „<” i „>” ( w lewo i w prawo)
oraz „róża wiatrów” — przyciski kierunkowe N, S, W i E.
Na niebie w Horyzoncie możemy wyświetlić bardzo wiele
informacji o gwiazdach i obiektach mgławicowych oraz
współrzędne horyzontalne, równikowe i ekliptykę. Każdy opis
można osobno wyłączyć, aby zbyt duża ilość informacji nie
psuła widoku nieba. Kliknięcie myszą na wskazaną gwiazdę
(przy ustawionym rozpoznawaniu gwiazd) spowoduje wy
świetlenie informacji o niej i analogicznie zobaczymy opis
mgławicy wraz z jej zdjęciem. W Horyzoncie można obli
czyć odległość kątową pomiędzy wybranymi gwiazdami czy
obiektami ziemskimi. Z poziomu Horyzontu możemy wpro-
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Horyzont z widoczną trajektorią Irydium
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wadzić dane o satelitach Iridium i przelotach stacji ISS, ko
rzystając z obliczeń publikowanych na stronie www.heavens-above.com. Po wybraniu błysku Iridium lub przelotu ISS
program ustawi na niebie jego położenie i będzie wiadomo,
w którym miejscu u nas będzie to widoczne.
MAPA — posiada bardzo podobne możliwości jak Ho
ryzont, z tym, że niebo wyświetlane jest we współrzęd
nych równikowych. W idoczne jest położenie planet, Słoń
ca i K siężyca w śród gwiazd. Przesuw anie fragmentów
m apy w w ybranym pow iększeniu odbyw a się poprzez
wskazanie gwiazdy, która zostanie ustawiona w central
nym położeniu — musi być przy tym ustawiona funkcja
„rozpoznawania gwiazd”.
OBIEKT — tu można wybrać obiekt, o którym pewne in
formacje będą nam później potrzebne, takie jak widoczność
na niebie — funkcja WYKRES, dane o wschodzie, górowa
niu i zachodzie czy odszukanie go na MAPIE lub HORY
ZONCIE.
EXTRA — wykaz najatrakcyjniejszych zjawisk na niebie
w najbliższych latach. Po wskazaniu danego zjawiska ta data
i czas zostaną ustawione w programie i od razu będzie można
zobaczyć jego widoczność w naszym miejscu obserwacji.
Podczas ustawienia jakiejś godnej zapamiętania sytuacji na
niebie można z poziomu funkcji HORYZONT i ASKON do
dać je automatycznie do pliku zjawisk EXTRA.
GWIAZDOZBIORY — opisy i mapki wszystkich kon
stelacji. Opisy można uzupełniać o własne spostrzeżenia i ob
serwacje.
ASKON — oblicza zakrycia i koniunkcje Księżyca z wy
braną planetą i obiektem.
TELESKOP — w tej funkcji każdy, kto buduje swój wła
sny teleskop systemu Newtona, może obliczyć jego parame
try, poczytać moje uwagi czy obliczyć wszystkie parametry
tubusu, aby obrazy dawane przez ten instrument były najlep
sze.
UKŁAD SŁONECZNY — graficzne odwzorowanie ciał
Układu Słonecznego w systemie geocentrycznym, heliocentrycznym czy w stałym ustawieniu Ziemia — Słońce. Zacho
wane są proporcje odległości, jest możliwość ustawienia do
wolnego powiększenia, animacji i wybrania opisu dowolnej
planety.
JOW ISZ — pokazuje położenie księżyców Jowisza w
dowolnym momencie, wraz z wykazem zjawisk zachodzą
cych wśród nich.
QUIZ ASTRONOMICZNY— pytania astronomiczne. Po
podaniu prawidłowej odpowiedzi w nagrodę zobaczymy jedno
z ładnych zdjęć astro wykonanych w większości przez pol
skich miłośników astrofotografii.
KSIĘŻYC — wygląd nieba w okolicy Księżyca, wybra
nej planety lub Słońca.
SELENOGRAFIA — szczegółowe zdjęcia widocznej
powierzchni Księżyca z możliwością wskazywania kraterów
i mórz na Księżycu, aby zobaczyć ich nazwę.
ZAKRYCIA — funkcja umożliwiająca przygotowanie się
do obserwacji zakryć gwiazd i planet przez Księżyc. Możli
wość obejrzenia efemeryd zakryć (w programie są one poli
czone dla prawie wszystkich miejsc w Polsce do roku 2009),
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graficznej wizualizacji miejsca na Księżycu, gdzie znika lub
pojawia się gwiazda, oraz możliwość wydrukowania formu
larza obserwacyjnego na daną noc.
Poniżej krótki opis pozostałych funkcji.
MEMO — zapiski na każdy dzień. Tu można tworzyć
własny pamiętnik obserwacyjny Wiersz zaczynający się od
znaku # wyświetlany jest na głównej stronie na górze na czer
wono w danym dniu, a dnia poprzedniego na zielono na dole
ekranu.

Przykładowe okno funkcji „Selenografia”

NOTES — 20 zeszytów z własnymi zapiskami.
KARTOTEKA — rozbudowana baza danych. Na przy
kład można tu sobie założyć książkę adresową. Wybór wy
świetlanych informacji, długość pól rekordów jest dowolnie
ustawiana. Pełna edycja poszczególnych danych. Dostęp na
tychmiastowy. Można stworzyć 8 różnych kartotek.
WĘZEŁEK — bardzo przydatna funkcja, w której po
wpisaniu dat urodzin, ważnych wydarzeń, cyklicznych spraw
do załatwienia — nie przegapimy tych dat. Jest to AstroJaWilowa odmiana Supełka Bogiego.
WYSZUKIWARKA — ta funkcja powstała w wyniku
potrzeby odnalezienia zapisanej gdzieś w programie infor
macji. Dzięki niej od razu znajdziemy, po wskazaniu ciągu
znaków, gdzie dana informacja w programie się znajduje.
GRY — rozrywka umysłowa: Saper i Master Mind. Kości
to losowe rzuty z nagrodami w postaci zdjęć nieba wykona
nych przez miłośników astrofotografii.
AJWSURF — tu można ustawić sobie linki do wybra
nych stron internetowych, programów na twardym dysku czy
wybranych plików, których edycja jest skojarzona w Windowsach z odpowiednim programem.
Gorąco zachęcam do pobrania z sieci programu, który cią
gle jest rozwijany dzięki sugestiom użytkowników oraz ostat
nio fanów programu, którzy poświęcają swój czas i pracę,
aby program był jeszcze lepszy i pełniejszy.
Zapraszam na swoją stronę internetową www.astrojawil.pl,
gdzie znajdziecie link do pobrania najświeższej wersji pro
gramu i uzyskacie informacje o zmianach w programie oraz
zobaczycie miniaturki przysłanych do mnie widokówek, któ
rych w momencie pisania tego artykułu mam już ponad 200.
Janusz Wiland
Kontakt: jawil@astrojawil.pl
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rozmaitości
Uczeni zaangażo
wani w projekt dążą
nawet do dwudzie
Za pomocą stosowanych w medycynie stokrotnego polep
technik bezpośredniego obrazowania szenia jakości obra
rentgenowskiego uzyskano pierwszą zu w przyszłości.
mapę struktury najbardziej zewnętrznej
Dotychczas uda
części Słońca — korony.
ło się wykonać mapy
Tomografia, technika o wielorakich
korony podczas ca
aplikacjach, w medycynie wykorzystu łego cyklu słonecz
je serię skanów otrzymywanych pod nego, dzięki czemu
różnymi kątami i prowadzi do rekon możliwa jest analiza
strukcji trójwymiarowego obrazu orga ewolucji poszczegól
nu ludzkiego. Próby wykorzystania tego nych struktur korony
typu techniki do badania korony sło w trzech wymiarach.
necznej rozpoczęto już około 30 lat Z a o b s e rw o w a n o
Artystyczna wizja kwazara BAL (źr. ESA)
temu, ale z powodu zbyt dużych błę rozległe obszary gę
dów pomiarowych zakończyły się one stych struktur występujące podczas i zainicjow ać powstawanie nowych
niepowodzeniem. Nowo opracowana zwiększonej aktywności słonecznej, któ gwiazd. Zrozumienie mechanizmów
m etoda je s t zaledw ie początkiem
rych nie generują modele komputerowe. działania kwazarów jest zatem kluczo
ogromnych możliwości, jakie niesie ze Odkryto dowód na to, że wewnętrzne we dla ogarnięcia wczesnej historii ga
sobą tomografia w takich obszarach obszary korony wirują z różnymi pręd laktyk.
badań jak pogoda kosmiczna.
kościami.
Z powodu swego odległego położe
Zastosowanie tomografii do badania
Nową technikę wykorzystuje się tak nia światło i promieniowanie X z kwa
Słońca napotyka dwa główne problemy. że do interpretacji obserwacji ultrafiole zarów potrzebuje kilku miliardów lat,
Pierwszy to niemożność uzyskania ob towych korony oraz radiowych wiatru aby do nas dotrzeć. Około 10-20%
razu korony za gwiazdą przez co na słonecznego.
kwazarów należy do grupy zwanej BAL
stępuje utrata prawie połowy danych.
(kw)
(posiadających szerokie linie absorpcyj
Drugi to fakt, że najbardziej zewnętrz Źródło: sciencedaily
ne) skupiającej kwazary otoczone gru
ne warstwy korony są ponad tysiąc razy
bym kokonem gazu. Większość na
słabsze od tych położonych blisko Słoń Niezwykłe kwazary
ukowców wierzy, że wypływy gazu
ca, a to wprowadza znaczące błędy
z kwazarów typu BAL odbywają się
rentgenowskie
w obserwacjach.
wzdłuż płaszczyzny równika dysku
Nowa metoda o nazwie Qualitative XMM-Newton zarejestrował nadzwy akrecyjnego. Takie kwazary pokazują
Solar Rotational Tomography (QSRT, Ja czajnie silny sygnał rentgenowski po niewielką emisję rentgenowską, co
kościowa Rotacyjna Tomografia Sło chodzący z odległej galaktyki.
oznacza, że ilość występującego tam
Badacze pracujący z XMM-Newton
neczna) eliminuje stromy spadek jasno
gazu jest wystarczająca do pochłonię
ści korony i pochodzące od niego błędy. próbują dotrzeć do najbardziej odle cia większości promieni X pochodzą
Technikę zastosowano do serii obrazów głych obiektów niebieskich zwanych cych z obszaru około czarnej dziury.
otrzymanych przez instrument LASCO kwazarami, które można porównać do
Istnieje jednak grupa kwazarów
zainstalowany na satelicie SOHO. Ko kosmicznych silników wysyłających
BAL, które wyrzucają materię wzdłuż
rona jest obrazowana podczas obrotu energię. Sądzi się, że na mechanizm osi łączącej ich bieguny. Nad ich ba
rotacyjnego Słońca, dzięki czemu jej ich działania wpływ mają olbrzymie daniem skupili się uczeni z Chin i przy
mapy są kompletne. Uzyskiwane obra czarne dziury. Materia opadająca na użyciu XMM-Newton namierzyli czte
zy posiadają pięciokrotnie lepszą roz czarną dziurę tworzy wirujący dysk ry takie obiekty. Satelita obserwował
dzielczość niż uzyskiwane dotychczas. akrecyjny, który ulega podgrzaniu. Sy kwazary w latach 2006 i 2007. Okaza
mulacje komputero ło się, że dwa z nich emitują więcej
we tego zjawiska
promieni rentgenowskich niż wskazy
przewidują, że ol wałyby na to obliczenia, co oznacza,
brzymie promienio że w obszarze nie występuje dość
wanie i pole ma dużo gazu absorbującego promienio
gnetyczne obecne wanie. Wygląda na to, że kwazary BAL
w tym o b s z a rz e
są o wiele bardziej skomplikowane niż
powodują wyrzuty początkowo sądzono. Być może z tych
gazu z czarnej dziu obiektów następująjednocześnie emi
ry w przestrzeń ko sje równikowe i biegunowe. Do wery
smiczną. Wyrzuty fikacji obliczeń numerycznych i dotych
te mają duże zna czas akceptowanej teorii opisującej
czenie dla otaczają mechanizm działania kwazarów jest
cej dziurę galaktyki. wymagana większa liczba danych ob
Mogą powodować serwacyjnych.
Obraz zrekonstruowanej korony Słońca przy użyciu QSRT
turbulencje w gazie
(kw)
(źr. Institute for Astronomy, University of Hawaii)
w całym obiekcie Źródło: sciencedaily

Prześwietlenie korony
słonecznej
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Profesor Klim Czuriumow — życie wśród komet
lutego 1937 roku— 454 lata gła być widoczna tylko przez teleskopy. daniami zórz polarnych, elektrycznych
po dniu narodzin wielkiego A w dzieciństwie Klim Czuriumow prądów ziemskich i jonosfery.
astronoma polskiego Miko marzył, żeby pływać po dalekich mo
W 1962 r. młody Czuriumow wrócił
łaja Kopernika — w nadmorskim mie rzach i oceanach, podróżować po kuli do Kijowa i podjął pracę w Zakładzie
ście Nikołajewie przyszedł na świat jesz ziemskiej... Jednak został astronomem, „Arsenał”, gdzie jako astronom brał
cze jeden znany obecnie astronom; tym łowcą komet i ich badaczem.
udział w opracow yw aniu aparatury
razem ukraiński. Najbardziej zasłynął
Pragnienie, aby podróżować, również astronawigacyjnej dla rakiet kosmicz
dzięki odkryciu dwóch komet (do jed nie pojawiło się przypadkowo. Rzecz w nych oraz uczestniczył w ich próbach
nej z nich zmierza obecnie sonda ko tym, iż w dzieciństwie w domu Czuriu- na kosmodromie Bajkonur i Pliesieck.
smiczna), zaś w świecie literatury jest mowych wisiała ogromna mapa poli Oprócz tego wykładał mechanikę teo
znany jako autor pozycji popularnonau tyczna świata, którą jako czteroletni retyczną i techniczną w Kijowskim
kowych i jako poeta ukraiński piszący chłopiec znakomicie poznał — znał na T echnikum E lek tro m ech an iczn y m
dla dzieci.
zwy wszystkich miejscowości, łańcu Transportu Kolejowego.
Inteligencja rosyjska lat 30. ubiegłe chów górskich i szczytów gór, rzek, je 
Na studiach doktoranckich na Wy
go wieku zaczytywała się powieścią zior, mórz, oceanów, wysp itd., a dzięki dziale Fizyki Uniwersytetu Kijowskie
Maksyma Gorkiego Życie Klima Sam- tem u sam o d zieln ie po zn ał alfab et go w specjalności „astrofizyka” (1965—
gina (mniej znaną jednak w Polsce). i zaczął czytać wszystko, jak leci.
— 1 9 6 8 ) o p ie k u n e m n a u k o w y m
Przeczytała ją również matka przyszłe
Ponieważ ojciec Klima był wojsko Czuriumowa był wybitny astronom, pro
go astronoma — Antonina Michajłow- wym, rodzina musiała często zmieniać fesor S. K. W siechsw iatskij (Rok
na Aleksandrowa (1907— 2003), która
właśnie dała synowi imię głównego bo
Obecnie w gabinecie profesora Czuriumowa również wisi mapa, która
stała się legendarną, z naniesionymi czarnymi krążkami — są to zazna
hatera utworu.
czone punkty planety, gdzie uczony przebywał w licznych ekspedycjach
Ojcem Klima Czuriumowa był Iwan
naukowych i na konferencjach międzynarodowych. Uczestniczył też w po
Iwanowicz Czuriumow (1907— 1942)
nad trzydziestu ekspedycjach na obserwacje zaćmień Słońca i zórz po
— oficer kadrowy Armii Sowieckiej.
larnych, obserwował starty rakiet na kosmodromie Bajkonur i Pliesieck
Zginął podczas tzw. Wielkiej Wojny
(RF) oraz Courou (Gujana Francuska), poszukiwał kraterów pometeoryOjczyźnianej w maju 1942 r., w starciu
towych na powierzchni Ziemi, obserwował kilkaset komet w różnych ob
pod wsią Wiesiołoje w obwodzie char
serwatoriach świata, brał udział w licznych konferencjach międzynarodo
kowskim.
wych, na których wygłosił ponad 200 referatów naukowych.
W ybitny astronom ukraiński, od
krywca komet i planetoid, Nikołaj Stie- m ie js c e p o b y tu . W ybuch w o jn y Wsiechswiatskiego społeczność nauko
panow icz Czernych nazw ał odkrytą w 1941 r. zastał ją w Korosteniu, w ob wa obchodziła, zgodnie z decyzją UNE
przez siebie planetoidę Nr 3942 „Czuri- w odzie żytom ierskim (na W ołyniu), SCO, w 2005 r.)2. Po ich zakończeniu
wannia” — na cześć ojca, a także star skąd potem dostała się do Kijowa. Na Klim Czuriumow został pracownikiem
szego brata Czuriumowa (1929— 1988), stępnie została ewakuowana: najpierw naukowym w Katedrze Astronomii Uni
który odegrał wielką rolę w życiu swo do M ichajłow ki w obwodzie stalin- wersytetu Kijowskiego. Obserwował
jego młodszego brata.
gradzkim (obecnie wołgogradzkim), komety na stacji zamiejscowej UK we
Można wręcz powiedzieć, że Klim potem do Stalingradu. Kiedy Niemcy wsi Lesniki oraz w trakcie ekspedycji
Iwanowicz urodził się „pod znakiem podeszli do miasta, Czuriumowowie astronomicznych w rejony wysokogór
komety”: 19 lutego 1937 r. w gwiazdo musieli się ewakuować dalej, aż do ob skie Azji Centralnej, na Kaukazie, w Sy
zbiorze Ryb znajdowała się długookre wodu nowosybirskiego (nad rzekę Ob), berii, w Kraju Przymorskim, na Czukotsowa kometa Wilka (C /l937 Dl Wilk- gdzie przebywali do 1944 r. Stamtąd ce i Kamczatce.
Peltier II)1, która po dw óch dniach rodzina wróciła do Michajłowki.
W roku 1969 Uniwersytet Kijowski
przeszła przez peryhelium, zaś w sierp
Do Kijowa rodzina Czuriumowych wysłał trzyosobową ekspedycję (w jej
niu 1937 r. w Wielkiej Niedźwiedzicy przeniosła się w 1949 r. W 1951 r. Klim skład wchodził Klim Czuriumow i Świe
można było obserwować nieuzbrojonym Czuriumow podjął naukę w ... Kijow tlana Gierasimienko) w celu obserwacji
okiem kometę Finslera (C/l 937 N 1 Fin- skim Technikum K olejow ym , które komet okresowych do Instytutu Astro
sler) z pięknym warkoczem plazmo skończył z wyróżnieniem w 1955 r. Stu fizycznego w Ałma Acie. Obserwacje
wym; 19 lutego przemieszczała się ona diował następnie na Wydziale Fizyki Ki kilku komet krótkookresowych z rodzi
na tle gwiazdozbioru Barana, lecz mo- jowskiego Uniwersytetu Państwowego ny Jowisza były prowadzone 0,5 m teim. T. Szewczenki. Ukończył te studia
1 Antoni Wilk odkrył tę kometę w Krako w 1960 r. ze specjalnością „fizyka-astro2 Siergiej Konstantinowicz Wsiechswiatskij
wie (zob. Jerzy M. Kreiner: Antoni Wilk nomia” i został skierowany do pracy
w latach 70. ub. wieku odwiedził również
(1876— 1940). „Złota Księga Wydziału Ma w polarnej stacji geofizycznej w zatoce
Obserwatorium Krakowskie UJ na zaprosze
tematyki i Fizyki UJ”, Kraków 2000).
Tiksi w Jakucji. Zajmował się tam ba nie doc. Kazimierza Kordylewskiego.
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leskopem systemu Maksutowa. Wyko
nano i opracowano wiele klisz fotogra
ficznych. Na trzech zdjęciach okazał się
obiekt, który początkowo został wzięty
za okresową kometę 32P/Comas-Sola.
Jednak potem wyjaśniło się, że według
współrzędnych położenie obiektu różni
się o 2° od obliczonej pozycji tej kome
ty. Rozpoczęto poszukiwanie nieznane
go obiektu na innych kliszach, co zosta
ło uwieńczone sukcesem. Mając trzy
pozycje ciała niebieskiego udało się
wyliczyć dokładnie elementy jego orbi
ty, która okazała się eliptyczna i należa
ła do nowej, krótkookresowej komety
z okresem 6,5 roku. Informacja została
przekazana do Centralnego Biura Te
legramów Astronomicznych (Cambrid
ge, USA), gdzie po kilku dniach po
twierdzono odkrycie komety i nadano
jej nazwę „kometa Czuriumowa-Gierasimienko” (67/P Churyumov-Gerasimenko). W dniu 2 marca 2004 r. zosta
ła do niej wysłana misja astronautyczna
Rosetta (ESA) w celu zbadania pier
wotnej materii protoplanetamej zawar
tej w jądrze lodowym komety.
Drugą kometę, długookresową Czuriumow odkrył wspólnie z W. W. Sołodownikowem w 1986 r. podczas Mię
dzynarodowego Roku Komety Halleya.
Orbita komety Czuriumowa-Sołodownikowa (C/1986 NI) to silnie wycią
gnięta elipsa o mimośrodzie bliskim
jedności; jej peryhelium znajduje się
w Głównym Pasie Planetoid, a nachy
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lenie płaszczyzny jej orbity do płaszczy
zny ekliptyki jest większe od 90° (ruch
wsteczny). Kometa odznacza się „gorą
cym” jądrem lodowym, które wypromieniowywało niezwykle dużo energii
w podczerwieni, znajdując się w odle
głości ponad 17 j. a. od Słońca.
W 1972 r. Klim Czuriumow z wy
różnieniem obronił pracę doktorską pt.
Badanie komet Ikei-Seki (1967n), Hon
da (1968c), Tago-Sato-Kosaka (1969
IX) i nowej komety krótkookresowej
Czuriumowa-Gierasimienko na podsta
wie obserwacji fotograficznych i uzy
skał stopień doktora nauk fizyko-matematycznych. A w 1993 r. w Instytucie
Badań Kosmicznych Rosyjskiej Aka
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demii Nauk w Moskwie habilitował się
na podstawie rozprawy Procesy ewo
lucyjne w kometach.
Klim Czuriumow brał też aktywny
udział w międzynarodowych progra
mach naukowych obserwacji komety
Halleya w latach 1983— 1987 (IHW
i SOPROG), satelitów Marsa — Fobosa i Dejmosa w 1988 r. (misja „Fobos”),
planetoid zbliżających się do Ziemi (mi
sja „Toutatis”, 1992), w programie ob
serwacji Marsa w 1992 i 1994 r. (misja
„Mars-92” i „Mars-94”) i innych. Dzię
ki tym programom uzyskał ogromną
ilość obserwacji spektralnych, fotoelektrycznych, fotograficznych, których
opracowanie przyniosło wiele nauko
wych wyników opublikowanych w licz
nych artykułach; większość z nich zo
stała wydana za granicą. Przeprowadził
też oryginalne obserwacje rozbłysków
powierzchni satelitów Jowisza, Io i Eu
ropa, podczas wtargnięcia do atmosfery
Jowisza wtórnych jąder komety Shoemaker-Levi 9, co potwierdziły spo
strzeżenia Obserwatorium Watykańskie
go. Na podstaw ie spektrogram ów
otrzymanych za pomocą 6-m teleskopu
SOA RAN (stacja Zielenczugskaja, RF)
odkrył świecenie ujemnych jonów mo
lekularnych tlenu w otoczce gazowej ko
mety Skoritczenko-George’a (C/l 989
VI Skoritchenko-George).
Klim Czuriumow opublikował ponad
500 prac naukowych, a także kilka pod
ręczników oraz, między innymi, pomo
ce medialne: „Kometa Halleya” (1985,
wspólnie z N. O. Bielajewem) oraz
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„Słońce” w 2002 i 2004 r. (razem z dwo
ma współautorami). Jest autorem książ
ki Komiety i ich nabliudienija (1980),
współautorem książki Komieta Halleya
ijejo nabliudienija (1985; razem z N.O.
Bielajewem), a także pozycji: Astronom iczeskij /calendar P o sto ja n n a ja
czast”' (1980; pod red. W. K. Abałakina), Atlas zviozdnogo n ieba (1990,
wspólnie z D. M. Ponomariowem);
współautor 24 wydań poradników:
Astronomiczeskij kalendar Pieriemiennaja czast’ na lata 1978— 2002 (tomy
81— 105), (wszystkie ww. pozycje wy
dano: Moskwa, „Nauka”), 11 ukraiń
skich Astronomiczeskich kalen dariej
(lata 1996— 206, Kijów, „Naukowa
dumka”) i siedmiu Odiesskich astronomiczeskich kalendariej (lata 2000—
— 2006, Odessa, „Astroprint”). Jest też
autorem ponad tysiąca artykułów po
pularnonaukowych.
W dziedzinie wydawniczej pełnił
funkcję konsultanta naukowego części
astronomicznej encyklopedii ukraińskiej
(11 wydanie). Od 2002 r. jest redakto
rem naczelnym czasopisma popularno
naukowego „Nasze Niebo”.
W maju 2006 r. został wybrany członkiem-korespondentem Narodowej Aka

demii Nauk Ukrainy3. Jest członkiem
komisji ekspertów WKA Ukrainy ds.
astronomii, członkiem dwóch rad nauko
wych ds. obrony rozpraw, kolegiów re
dakcyjnych periodyków naukowych:
„Wiestnik Kijewskogo nacjonalnogo
uniwiersitieta im. T. Szewczenko. Sieria Astronomia”, „Wiestnik astronomiczeskoj szkoły”, „International Comet
Quartely” i czasopisma popularnonau
kowego „Wsieliennaja, prostrantswo,
wremia”.
Klim Czuriumow został odznaczony
dwoma medalami „Za odkrycie nowych
obiektów astronomicznych” oraz wielu
innymi medalami. Otrzymał także
w 2004 r. Nagrodę im. Tarasa Szewczen
ki Kijowskiego Uniwersytetu Narodo
wego i NagrodęNAN Ukrainy im. N.A.
Barabaszowa w 2005 r. I już w 1984 r.
N. S. Czernych nazwał odkrytą przez
siebie kometę Nr 2627 na cześć K.I.
Czuriumowa.
Profesor Czuriumow zorganizował
i przeprowadził — jako przewodniczą
cy naukowych komitetów organizacyj
3 Również Rada Wydziału Geodezji Prze
mysłowej i Inżynierii Środowiska Akademii
Górniczo-Hutniczej w Krakowie poparła
jego kandydaturę.

nych — dziesięć międzynarodowych
konferencji astronomicznych: pierwsze
cztery poświęcone Wsiechswiatskiemu
(1985, 1990, 1995, 2000), a także pa
mięci prof. O. F. Bogorodzkiego i S. K.
Wsiechswiatskiego (1994), pamięci I. A.
Astapowicza (1998 i 2003), KAMMAK
(1999, 2002, 2005). Ponadto w ciągu
wielu lat był sekretarzem naukowym
Grupy Roboczej Fizyki Komet Rady
Astronomicznej AN ZSRS.
Kłim Iwanowicz Czuriumow odwie
dzał również często Polskę i zna wielu
astronomów polskich. Gościł m.in.
w Krakowie, w Toruniu i w Warszawie.
Łarisa Czubko, T. Zbigniew Dworak
Artykuł ten powstał z okazji 70 urodzin
(w 2007 roku) Klima Iwanowicza Czu
riumowa, obecnie profesora Obserwa
torium Astronomicznego Uniwersytetu
N arodow ego im. Tarasa Szewczenki
w Kijowie, dyrektora naukowo-oświatow ego centrum „Planetarium K ijow 
skie". Jest on też członkiem-korespondentem Ukraińskiej Akadem ii Nauk.
Piastuje ponadtofunkcje: Prezesa Ukra
iń skieg o Towarzystwa M iłośników
Astronomii i wiceprezesa Ukraińskiego
Towarzystw a
A stron om iczn ego.
Jest członkiem IAU i ESA.
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EZCZLIF
XII OZMA RDZTDCZE-KAWąCZYNEK Z O C Z

XII Ogólnopolski Zlot Miłośników Astronomii
Roztocze-Kawęczynek 2008
Temat przewodni: INTERKOSMOS
Temat dodatkowy: zaćm ienie Słońca i Księżyca
Termin: 20-23 sierpnia 2008 r.
Miejsce zlotu: teren ośrodka Przystanek Kawęczynek, gm. Szczebrzeszyn, pow. zamojski, woj. lubelskie
Zakwaterowanie: namioty własne, namioty wojskowe lub nocleg w budynku ośrodka (60 zł os./dobę)
Wyżywienie: 2 gorące posiłki zawarte w opłacie wpisowej, dodatkowe wyżywienie w ośrodku
Dojazd: PKP — najbliższa stacja Szczebrzeszyn-Brody (5 km od miejsca zlotu)
PKS — najbliższy przystanek Topólcza (2 km od miejsca zlotu)
Wpisowe 85 zł
Wybrane atrakcje: obecność gen. M.Hermaszewskiego — pierwszego polskiego kosmonauty, wystawa
„Dogonić Kosmos” w MDK Szczebrzeszyn, pokaz filmu „Ciężar nieważkości”, koncert VANDERSONA
Informacja o miejscu zlotu: http://www.przystanekroztocze.com.pl
Organizatorzy: Urząd Gminy Szczebrzeszyn, MDK Szczebrzeszyn, Ośrodek „Przystanek Kawęczynek”,
PPSAE Grupa Lokalna Niedźwiady, Andrzej i Monika Rzemieniak
Zapisy i kontakt: doorsiarz@tlen.pl lub tel. kom.: 0-660-284-399 (Andrzej Rzemieniak)
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astronomia w szkole

LI Olimpiada Astronomiczna
^niedzielę, 9 marca 2008 r. w Planetarium Śląskim
odbyła się uroczystość kończąca LI Olimpiadę
Astronomiczną. Ze 122 uczestników I etapu do
zawodów II stopnia zakwalifikowało się 64, a z nich 18 do
zawodów centralnych.
Swoją przygodę z olimpiadą rozpoczęli we wrześniu ubie
głego roku. Wtedy to do szkól trafił afisz z pierwszym zesta
wem zadań rachunkowych i zestawem zadań obserwacyjnych.
Treść zadań była też umieszczona na stronach internetowych
Planetarium Śląskiego oraz na licznych innych astronomicz
nych portalach, które zadania LI Olimpiady Astronomicznej
powieliły.
Niestety, do olimpiady zgłosiło się nieco mniej uczniów
niż w ostatnich latach — liczba 122 nie jest zbyt imponująca.
A może właśnie jest, zważywszy, że od lat w polskiej oświa
cie nauki ścisłe mają coraz mniejszą rangę, a z nich fizyce
i astronomii poświęca się chyba najmniej czasu.
Zgodnie z regulaminem olimpiady uczestnikom zawodów
I stopnia przedłożono 11 zadań, z których należało rozwiązać
jedno z trzech zadań obserwacyjnych i sześć z pozostałych
ośmiu zadań. Prace były przesyłane do Komitetu Głównego
Olimpiady Astronomicznej, którego Komisja wszystkie na
desłane rozwiązania oceniała.
Zawody II stopnia, polegające na rozwiązaniu 4 zadań teo
retycznych, odbyły się 14 stycznia 2008 r. w Katowicach —
w VIII Liceum Ogólnokształcącym im. Marii SkłodowskiejCurie i we Włocławku — w I Liceum Ogólnokształcącym
im. Ziemi Kujawskiej.

W

Finał 51 olimpiady miał tradycyjny przebieg. Uczniowie
rozwiązywali zadania w trzech sesjach. Dwie pierwsze od
były się w piątek 7 marca, a ostatnia następnego dnia. Po
pierwszej dopołudniowej sesji, w której były rozwiązywane
dwa zadania teoretyczne, uczestnicy zawodów centralnych
mieli sesję wieczorną z zaplanowanymi zadaniami alterna
tywnymi, w zależności od pogody warunkującej wprowadze
nie zadania obserwacyjnego. W tym roku pogoda dopisała
i zadanie obserwacyjne zostało dołączone do zestawu zadań
finałowych. W trzeciej sobotniej sesji rozwiązywano ostat
nie zadanie rachunkowe i zadanie pod sztucznym niebem pla
netarium, w którym finaliści wykazywali się znajomością
nieba i zachodzących na nim zjawisk.
Rozwiązania zadań oceniano w sobotę, 8 marca 2008 r.
W tym dniu, w czasie dla uczniów wolnym, zorganizowano
im wycieczkę do Muzeum Chleba w Radzionkowie, gdzie
wysłuchali wykładu i obejrzeli liczne zgromadzone w mu
zeum eksponaty. Mieli też okazję upiec pieczywo, wcześniej
własnoręcznie uformowane. W tym samym dniu obejrzeli wie
czorem spektakl pod sztucznym niebem planetarium Kosmicz
ne głazy oraz zwiedzili pracownie Planetarium, w tym stację
sejsmologiczną.
Przed ogłoszeniem wyników Przewodniczący Komitetu
Głównego Olimpiady Astronomicznej prof, dr hab. Jerzy
Kreiner omówił przebieg zeszłorocznej międzynarodowej
olimpiady z astronomii i astrofizyki w Tajlandii, kładąc szcze
gólny akcent na merytoryczne jej treści. Swój wykład wygło
sił w formie ciekawej prezentacji multimedialnej.

Tytuł laureata — L, tytuł finalisty — F i pozostali uczestnicy finału (alfabetycznie)
Lp. Nazwisko

tytuł

kl. nauczyciel

miejsce

szkoła

1

Piotr Polesiuk

L

I

3

Witold Polesiuk

I LO im. Paderewskiego, Wałbrzych

2

Maciej Śmigielski

L

II

5

Mariusz Kamiński

Liceum Akademickie, Toruń

3

Joanna Bogdanowicz

L

III ex aequo

3

Krzysztof Łyszczak

XIII LO, Szczecin

4

Piotr Godlewski

L

III ex aequo

2

Marek Gołka

ZSO nr 6 im. Jana Kochanowskiego, Radom

5

Patryk Pjanka

L

III ex aequo

2

Bogusław Lanuszny VIII LO im. Marii S kłodow skiej-C urie,
Katowice

6

Wtold Świątkowski

L

IV

3

Marian Bąk

7

Grzegorz Gajda

L

V

2

Andrzej Sperka

I LO im. Mikołaja Kopernika, Łódź

8

Aleksander Kubica

L

VI ex aequo

3

Ewa Gajda

V LO, Bielsko-Biała

9

Paweł Swaczyna

L

VI ex aequo

3

Małgorzata Kachel

Salezjańskie LO, Świętochłowice

10

Michał Wojtaszek

F

VII

2

Jerzy Mucha

V LO im. Augusta Witkowskiego, Kraków

11

Adam Ciesielski

F

VIII

3

Dagmara Sokołowska

12

Paweł Ćwięka

F

IX ex aequo

2

Tomasz Kosiorowski II LO im. Mikołaja Kopernika, Mielec

13

Wojciech Smutek

F

IX ex aequo

3

Marek Muciek

I LO im. Mikołaja Kopernika, Kołobrzeg

14

Paweł Wróbel

F

IX ex aequo

2

Tomasz Pietrzak

ZSO, Świdnica

15

Marcin Chwała

3

Lilia Kilian

ZSO im.Stefana Żeromskiego, Strzegom

XIV LO im. Polonii Belgijskiej, Wrocław

V LO im. Augusta Witkowskiego, Kraków

16

Konrad Komorowski

2

Ewa Skrzypczak

III LO im. Marynarki Wojennej, Gdynia

17

Zbigniew Wojna

3

Stanisław Lipiński

XIV LO im. Stanisława Staszica, Warszawa

18

Karol Wołek

2

Leszek Szalast

I LO, Radzyń Podlaski

3 /2 0 0 8
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Wyniki tegorocznej krajowej olimpiady ogłosił członek
Komitetu Głównego, Prezes Polskiego Towarzystwa Astro
nomicznego prof, dr hab. Edwin Wnuk.
Interesująca jest analiza ankiety wypełnianej przez finali
stów zakończonej olimpiady. Tylko 5 uczestników startowa
ło w Olimpiadzie Astronomicznej po raz pierwszy, natomiast
dla 6 uczniów był to już 3 start w olimpiadzie. Regułą jest
start w wielu olimpiadach. Przeważają tu olimpiady fizycz
na, matematyczna i informatyczna. Tylko 2 uczniów nie star
towało w innych olimpiadach.
Tylko, a może aż czterech uczniów planuje studia astrono
miczne. Zwraca uwagę duża liczba deklarujących studia tech
niczne — planuje je co trzeci uczestnik finału. Zastanawia
przy tym niewielki procent startujących w dodatkowych olim
piadach technicznych — tylko trzech, w tym jeden w Olim
piadzie Wiedzy Technicznej i dwóch w Olimpiadzie „O Dia
mentowy Indeks AGH”.
Organizację Olimpiady Astronomicznej umożliwia dota
cja Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz znacząca pomoc

licznych sponsorów, którym należą się gorące podziękowa
nia. Tradycyjnymi sponsorami byli Komitet Astronomii PAN
i Fundacja Astronomii Polskiej. Szczególne podziękowania
należą się najstarszym sponsorom, którzy od wielu, wielu lat
wspierają olimpiadę: Polskiemu Towarzystwu Miłośników
Astronomii i Zakładowi Optyki Instrumentalnej Uniwersał.
Olimpiadę sponsorowało również Planetarium Śląskie.
Sponsorami LI Olimpiady Astronomicznej były nadto
Żywieckie Koło Miłośników Astronomii ANTARES i Muzeum
Chleba, które częściowo pokryło koszta związane ze zwie
dzaniem muzeum. Dodatkowo olimpiadę wsparły wymienio
ne w sprawozdaniu licea, udostępniając nieodpłatnie i przy
gotowując sale, w których odbyły się zawody II stopnia.
Po tegorocznych wakacjach rozpoczynamy LII Olimpia
dę Astronomiczną. Mamy nadzieję, że w nowej edycji olim
piady wzrośnie liczba młodych ludzi, którzy swoje sponta
niczne zainteresowanie astronomią przypieczętują startem
w olimpiadzie.
Henryk Chrupała

LI Olimpiada Astronomiczna (2007/2008)
Pierwsza seria zadań zawodów I stopnia
1. W lutym 1987 roku w Wielkim Obłoku Magellana za
obserwowano wybuch supernowej SN 1987A, której jasność
obserwowana w maksimum wynosiła mv = +3 magnitudo.
Oblicz moc promieniowania tej supernowej w chwili, gdy
osiągnęła największą jasność i porównaj z mocą promienio
wania Słońca. Niezbędne dane potrzebne do rozwiązania za
dania wyszukaj samodzielnie.
2. Do szkolnej pracowni wyposażonej w kamerę CCD
o wymiarach 9><13 mm i rozmiarach pojedynczego piksela
7,4 x 7,4 mm, potrzebny jest nowy teleskop. Zaproponuj
wersję teleskopu, która w pełni wykorzystałaby zdolności
rozdzielcze kamery. Teleskop powinien objąć taki obszar nie
ba, aby na obrazie uzyskanym z kamery zmieściła się cała
galaktyka M l 01.
3. Po ustaniu obecnych procesów termojądrowych, Słoń
ce zwiększy swój promień do 1,2x 108km, przechodząc w sta
dium czerwonego olbrzyma. Jego temperatura efektywna
spadnie do około 3000 K. Która z planet naszego Układu
znajdzie się wtedy najbliżej strefy odpowiadającej obecnym
warunkom energetycznym w odległości Ziemia-Słońce? Jaka
będzie średnica kątowa Słońca oglądanego z tej planety?
4. Jak w ostatnim dwudziestoleciu zmieniały się poglądy
na wiek Wszechświata? Z jaką dokładnością go szacowano?
W opracowaniu podaj źródła swoich informacji. Rozwią
zanie nie powinno być objętościowo większe niż dwie stro
ny, po 1800 znaków na stronie.
ZADANIA OBSERWACYJNE

Rozwiązanie zadania obserwacyjnego powinno zawierać:
dane dotyczące przyrządów użytych do obserwacji i pomia
rów, opis metody i programu obserwacji, standardowe dane
dotyczące przeprowadzonej obserwacji (m.in. datę, czas,
współrzędne geograficzne, warunki atmosferyczne), wyniki

128

obserwacji i ich opracowanie oraz ocenę dokładności uzy
skanych rezultatów. W przypadku zastosowania metodyfoto
graficznej należy dołączyć negatyw łub odpowiedni wydruk
komputerowy.
1. Wykonaj fotografie sfery niebieskiej w sposób umożli
wiający wyznaczenie z nich szerokości geograficznej miej
sca obserwacji. Wyznacz tę szerokość i oceń dokładność uzy
skanego wyniku.
2. Na podstawie wizualnych lub fotograficznych obser
wacji roju Perseidów lub Orionidów oszacuj błąd wyznacze
nia jego radiantu.
3. Jako rozwiązanie zadania obserwacyjnego można rów
nież nadesłać opracowane wyniki innych własnych obserwa
cji prowadzonych w ostatnim roku.

Druga seria zadań zawodów I stopnia
1. Na obrazie nieba uzyskanym techniką CCD w polu 5°x5°
zliczono gwiazdy jaśniejsze kolejno od m, m+1, m+2 itd.
magnitudo, uzyskując następujące wyniki:
jasność gwiazd
[magnitudo]
m < 11
m < 12
m < 13
m < 14
m < 15
m < 16
m< 17
m < 18

zliczona
liczba gwiazd
270
1040
3960
14800
15300
55800
198000
201000

Przyjmując, że liczba gwiazd jaśniejszych od 11 mag.
wynosi 270 (w polu 5x5 stopni), oblicz spodziewane liczby
gwiazd jaśniejszych od 12 mag., 13 mag. itd. Podaj możliwe
przyczyny, dla których spodziewane liczby gwiazd różnią się
od faktycznych zliczeń.
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Przy obliczeniu spodziewanej liczby gwiazd przyjmij na
stępujące założenia:
1) Gęstość przestrzenna gwiazd jest stała.
2) Wszystkie gwiazdy mają taką samąjasność absolutną.
3) Przestrzeń jest idealnie przeźroczysta.
2. Za odpowiednik „poziomu morza” często przyjmuje się
na Marsie powierzchnię stałego ciśnienia o wartości 6,1 hPa.
Wartość ta jest bardzo zbliżona do ciśnienia punktu potrójne
go wody. Tym samym problem, czy na Marsie może pojawić
się woda w stanie ciekłym, jest trudny do jednoznacznego
rozstrzygnięcia, tym bardziej że zmiany ciśnienia na Marsie
są znaczne i wynikają z sezonowej sublimacji dwutlenku
węgla. Zakładając, że wzrost ciśnienia o 10 Pa spowoduje
pojawienie się tam powierzchniowych zbiorników płynnej
wody oblicz:
1. Jak wielka masa dwutlenku węgla musiałaby sublimować, by na wspomnianej powierzchni takie zbiorniki się po
jawiły? W obliczeniach przyjmij, że Mars jest kulą o promie
niu 3390 km i masie 6,419x1023 kg.
2. Jak głęboko poniżej wspomnianej powierzchni, przy
niezmiennej masie atmosfery, zostanie osiągnięte wystarcza
jące ciśnienie, aby pojawiła się płynna woda? Ponieważ cho
dzi jedynie o zgrubne oszacowanie, zakładamy, że rozważa
ny słup atmosfery jest izotermiczny, a dobrym przybliżeniem
gazu tworzącego atmosferę Marsa jest gaz doskonały o ma
sie molowej dwutlenku węgla. Do obliczeń przyjmij, że
wszystko zachodzi w temperaturze punktu potrójnego wody.
3. Satelita równikowy obiega Ziemię po orbicie eliptycz
nej o mimośrodzie e = 0,81, z okresem równym okresowi
obrotu Ziemi wokół osi.
Czy ze wszystkich punktów na równiku można go przy
najmniej okresowo oglądać? Czy są takie punkty na równi
ku, z których jest on widoczny przez cały czas?
4. Australijski astronom amator Terry Lovejoy, poprzez
systematyczne obserwacje fotograficzne nieba prostym sprzę
tem (aparat cyfrowy z obiektywem 1:2,8/200 mm), odkrył
nocą 15/16 marca 2007 r. małą kometę. W tabeli zamieszczo
no skróconą efemerydę komety i wybrane elementy jej orbi
ty, a także efemerydę Słońca w tym samym czasie.

Korzystając z odpowiednio dobranych informacji oraz nie
zbędnych danych tablicowych:
a) przedyskutuj warunki widoczności komety z terenu
Polski,
b) oblicz okres orbitalny komety i odległość aphelium
jej orbity,
c) wyznacz datę peryhelium komety,
d) oblicz prędkość komety podczas przejścia przez pe
ryhelium.

Zadania zawodów II stopnia
1. Wskutek wiatru słonecznego Słońce traci w ciągu roku
Am = 4x 10 14swojej masy. Oblicz, jak ten ubytek masy wpły
wa na długość jednostki astronomicznej w ciągu t = 1000 lat.
Przyjmij, że orbita Ziemi jest okręgiem, a wiatr słoneczny nie
wpływa bezpośrednio na ruch Ziemi.
2. Planetoidę o promieniu R = 100 km obiega w odległości
d = 1000 km księżyc o promieniu r = 25 km. Oblicz prawdo
podobieństwo zakrycia gwiazdy przez księżyc planetoidy dla
miejsca obserwacji, w którym zachodzi zakrycie gwiazdy
przez tę planetoidę.
W tym celu przyjmij, że:
— zarówno planetoida, jak i jej księżyc są kulami;
— położenie księżyca względem planetoidy ma charak
ter losowy, oczywiście w granicach wynikających z powyż
szych danych.
3. Obserwator znajdujący się dokładnie na biegunie Ziemi
zaobserwował, że wschód Słońca nastąpił w punkcie hory
zontu wyznaczonym przez kierunek południka Greenwich.
W jakim punkcie horyzontu nastąpi kolejny wschód Słońca
obserwowany z tego bieguna?
W rozważaniach rozpatruj wschód środka tarczy słonecz
nej oraz pomiń efekt refrakcji atmosferycznej.
4. Opisz możliwie dokładnie obserwowane z Marsa przej
ście Ziemi przed tarczą Słońca. Podaj, jakie muszą zaistnieć
warunki, aby doszło do takiego zjawiska.
Od redakcji: Zadania zawodów III stopnia z rozwiązaniami
zamieścimy w następnym zeszycie „Uranii-PA”

kometa C/2007 E2 (Lovejoy)
data
2007, 0h UT
20 marca

Słońce

odległość
od Ziemi
AU

odległość
od Słońca
AU

jasność
widoma
mag.

rektascensja

deklinacja

hm

O(

-4 8 49

1,0698

1,1000

23 56

-0 24

0 33

+3 32

rektascensja

deklinacja

hm

o I

20 39
20 23

-41 15

0,8487

1,0938

9,1
8,5

9 kwietnia

20 01

-2 8 24

0,6350

1,1121

8,0

1 09

+7 21

19 kwietnia

19 26

- 4 41

0,4753

1,1534

7,5

1 46

+10 58

30 marca

18 32

+29 18

0,4565

1,2145

7,6

2 24

+14 17

9 maja

17 12

+53 22

0,5969

1,2917

8,5

3 02

+17 12

19 maja

1542

+62 39

0,8145

1,3813

9,5

3 42

+19 38

29 maja

14 31

+64 36

1,0562

1,4799

10,8

4 22

+21 31

29 kwietnia

mimośród orbity:
odległość peryhelium:
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e = 0,999709
q = 1,093001 AU
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galeria obiektów NGC

Łańcuch Markariana
żących bardzo blisko siebie, gdzie obecnie nie można jedno
znacznie roztrzygnąć, czy ich sąsiedztwo na sferze niebieskiej
jest przypadkowe, czy też istnieje między nimi jakieś fizyczne
powiązanie. Co prawda w przypadku Łańcucha Markariana dys
kusja nie wywołała aż tak wielkich emocji.
Analiza kinematyczna wraz z analizą rozkładu przestrzen
nego, którą wykonano na początku lat 80. ubiegłego wieku
potwierdzała przypuszczenie Markariana, że ten łańcuch ga
laktyk to rzeczywisty obiekt, przy czym jedna z galaktyk nie
pasowała do schematu — NGC 4473. Tą jedną uznano za
przypadkowo leżącą w tym kierunku. Aby jednak naprawdę
rozstrzygnąć naturę łańcucha powinniśmy mieć dokładne in
formacje o odległościach do wszystkich galaktyk z grupy. Nie
stety, mimo że galaktyki te należą do jednej z najbliższych
i najlepiej poznanych gromad galaktyk, to precyzyjne okre
ślenie odległości do nich przysparza wiele problemów. Dwie
najdokładniejsze metody wyznaczania odległości do bliskich
galaktyk polegają na użyciu gwiazd zmiennych: cefeid oraz
gwiazd zaćmieniowych. Obecnie tylko cefeidy mogą być uży
te, aby wyznaczać odległości do galaktyk leżących dalej niż
1 Mps. Jednak w galaktykach wczesnych typów (eliptycz
nych i soczewkowych) nie ma cefeid albo jest ich zbyt mało,
aby można było dzięki nim wyznaczyć odległość. Aby wy
znaczyć precyzyjnie odległość tego typu galaktyk, astrono
mowie posługują się inną metodą: metodą fluktuacji jasno
ści powierzchniowych. Metoda wymaga a priori znajomości
względnej liczby gwiazd różnych typów widmowych, jak i ich
rozkładu przestrzennego w galaktyce. Mimo że opiera się
na wielu założeniach, daje wyniki obarczone stosunkowo
niewielkimi błędami. Odległości do galaktyk podane w tab. 1
zostały wyznaczone, wykorzystując tę me
todę.
Niestety, dla trzech galaktyk nie znamy
precyzyjnie odległości. Odległości do NGC
4461 i 4477 są nieznane, a jeśli chodzi
o NGC 4438, to jest ona galaktykąspiralną
(a raczej kiedyś była) i, jak do tej pory, nie
obserwowano w niej cefeid, które by po
zwoliły wyznaczyć odległość. Ze względu
na bliskość i wzajemne oddziaływanie z są
siadką— NGC 4435 — odległość powin
na być podobna, czyli 16,7 Mps. Warto tu
wspomnieć, że obecnie przyjmowana od
ległość do centrum Gromady Galaktyk
w Pannie wynosi 16,5 Mps. Nie możemy
więc jednoznacznie określić, czym jest ob
serwowany łańcuch. Jeżeli istnieje on fi
zycznie i galaktyki są ze sobą powiązane,
to natura owego związku jest dość tajem
nicza, gdyż galaktyki wchodzące w skład
łańcucha mają względem siebie bardzo
duże prędkości (rzędu 2000 km/s!) i nie
mogą być powiązane siłami grawitacji. Je
Łańcuch Markariana sfotografowany przez 30-cm teleskop. Pole widzenia wynosi 75'x55',
żeli byśmy wykluczyli z przynależności do
północ jest u góry zdjęcia. Idąc od prawej strony, mamy dwie wielkie i jasne galaktyki:
łańcucha galaktyki o skrajnych prędko
M84, M86 a następnie parę NGC 4435/38 (środek zdjęcia). Dalej w kierunku lewego,
górnego rogu znajdują się słabsze, blisko siebie leżące galaktyki NGC 4458 i NGC 4461
ściach radialnych (NGC 4473 i M 86), po
oraz NGC 4473 i NGC 4477 — ta ostatnia w samym górnym, lewym rogu zdjęcia. Na
zostanie nam sześć galaktyk, które w tym
zdjęciu widocznych jest też kilka innych galaktyk leżących bardzo blisko Łańcucha Mar
momencie nie tworzą już tak unikalnego
kariana i czasem do niego zaliczanych. Są to: NGC 4402 (na zdjęciu nad M86), NGC
układu. Być może więc galaktyki te zgru
4387 (w środku trójkąta równobocznego utworzonego przez M84, M86 oraz NGC 4388)
powały się na niebie przez przypadek.
oraz NGC 4479 — prawdopodobnie towarzysz NGC 4477
W roku 1961 Benik Markarian, armeński astronom pracujący
w Obserwatorium Astronomicznym Byurakan koło Erewania,
opublikował pracę, w której zauważył, że grupa ośmiu jasnych
galaktyk leżących w kierunku centrum Gromady Galaktyk
w Pannie tworzy nieco zakrzywiony łańcuch rozciągający się
na 1,5°. Obserwowane parametry tych galaktyk są przedsta
wione w tabeli poniżej. Do łańcucha należą dwie wielkie ga
laktyki eliptyczne: M84 i M86 („Urania-PA" 4/2001) leżące na
jego zachodnim skraju. Kierując się od tych galaktyk na
wschód, łańcuch jest początkowo zorientowany w kierunku
wschodnio-zachodnim, a następnie stopniowo skręca na pół
noc, kończąc się na galaktyce NGC 4477 leżącej już w gwiaz
dozbiorze Warkocz Bereniki. Wszystkie galaktyki z tab. 1 mogą
być dostrzeżone przez teleskop o średnicy 20 cm, jednak do
strzeżenie NGC 4458 ze względu na jej małąjasność całko
witą jest wyzwaniem. Zwraca uwagę, że prawie wszystkie
galaktyki wchodzące w skład Łańcucha Markariana są galak
tykami wczesnych typów morfologicznych: eliptycznymi lub
soczewkowatymi (poza jedną— NGC 4438).
Na podstawie statystycznej analizy prawdopodobieństwa
wystąpienia takiego układu w wyniku przypadkowego ułożenia
galaktyk w rzucie na sferę niebieską Markarian doszedł do
wniosku, że muszą one być ze sobą powiązane i tworzyć real
nie istniejącą strukturę — w tym przypadku długi na około 450
kps łańcuszek „nanizanych" kolejno galaktyk. Od tej pory trwa
dyskusja na temat, czy układ jest ze sobą powiązany (wspól
nym pochodzeniem lub wzajemnymi oddziaływaniami grawi
tacyjnymi), czy też jest to czysty przypadek, że galaktyki te
widzimy ułożone w ten sposób. Sytuacja przypomina trochę tę
z parą galaktyk NGC 4319 i Mrk 205 („Urania-PA" 5/2007) le
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Tabela 1. Galaktyki należące do Łańcucha Markariana. Kolumny: V oznacza jasność wizualną, B jasność fotogra
ficzną, Vr to prędkość radialna, a D jest odległością do galaktyki
Numer NGC

Rekt. (2000.0)

Deki. (2000.0)

Rozmiar

Typ

NGC4374(M84)

12h 25m 03,7S

+12° 53' 15"

6,4' x 5,6'

S0/E1

V
(mag)
9,4

B

vr

(mag)
10,1

(km/s)
+1060

D
(Mps)
18,5

9,0’ x 5,8’

E3

9,0

9,8

-244

16,8

+13° 04' 48"

2,8' x 2,0'

SB0

10,8

11,7

+801

16,7

NGC4438

12h 27m 45,5S

+13° 00’ 36"

8,6’ x 3,2'

SAp

10,0

10,8

+71

NGC4458

12h 28m 57,6S

+13° 14' 30"

1,7' x 1,6'

E1

12,1

12,9

+635

NGC4461

12h 29m 03,0S

+13° 11' 08"

3,5’ x 1,4'

SB0

11,1

12,1

+1931

—

NGC4473

12h 29m 48,8S

+13° 25' 49"

4,4’ x 2,5'

E5

10,1

11,0

+2243

15,3

NGC4477

12h 30m 02,4S

3,8’ x 3,4'

SB0

10,4

11,4

+1355

—

+

co

+12° 56’ 49"

12h 27m 40,5S

co

12h 26m 11,7S

NGC4435

o
CO
T—

NGC4406(M86)

—

16,4

Oczy: NGC 4435 + NGC 4438
Ta piękna para galaktyk leżąca w Łańcuchu Markariana zwa
na jest „oczami" i została odkryta przez Williama Herschela
8 kwietnia 1784 r. Galaktykom nadał numery w swoim kata
logu odpowiednio: H 1. 28.1 i H 1. 28.2. Jako przykład pary
galaktyk oddziaływujących ze sobąjest znana też dzisiaj jako
Arp 120 w katalogu galaktyk osobliwych. W 10-12 cm tele
skopie obie galaktyki można zobaczyć przy powiększeniu
około 100 razy jako dwie małe, blisko siebie leżące plamki
światła, przy czym NGC 4435 wydaje się bardziej wydłużo
na i jednorodna, a NGC 4438 nieco jaśniejsza i mniejsza od
sąsiadki. Teleskop o średnicy 20 cm pozwala dostrzec wy
raźnie jasne jądro NGC 4438 i znaczące wydłużenie sąsiadki.
Większe teleskopy pozwalają zobaczyć bardzo słabą ze
wnętrzną poświatę wokół NGC 4438, którąjest układ silnie
zdeformowanych ramion spiralnych oraz coś na kształt pasa
pyłu w poprzek galaktyki. Obie galaktyki leżą bardzo blisko
środka masy Gromady Galaktyk w Pannie.
Powodem zniekształcenia początkowo symetrycznej spi
ralnej struktury, jakie obserwujemy w NGC 4438, jest praw
dopodobnie oddziaływanie z towarzyszką: NGC 4435. Jest
ona galaktyką soczewkową zdominowaną przez zgrubienie
centralne. Dysk jest widoczny, lecz niemal całkowicie zanu
rzony w zgrubieniu. W obrębie dysku znajdują się regularne,
współśrodkowe pasma pyłu. W centralnej części galaktyki
stwierdzono istnienie wokół jądra dysku złożonego z pyłu i zjonizowanej materii o promieniu 4” (około 1000 lat świetlnych).
Jego prędkość rotacji, rozmiary i jasność powierzchniowa po
zwoliły oszacować górny limit masy jądra na około 8 min mas
Słońca. Wynik ten jest interpretowany jako masa czarnej dziury
w centrum galaktyki. Porównano ją z przewidywaniami dwóch
empirycznych relacji łączących masę centralnej czarnej dziu
ry z innymi wielkościami fizycznymi charakteryzującymi daną
galaktykę. Pierwsza to relacja pomiędzy masą czarnej dziury
a jasnością zgrubienia centralnego w podczerwieni: M. — LB,
a druga łącząca masę z dyspersją (rozrzutem) prędkości ra
dialnych obserwowanych w centralnej części zgrubienia:
M. — oc. Jasność zgrubienia centralnego w NGC 4435 okre
ślono, korzystając z podczerwonego przeglądu nieba The 2
Micron All Sky Survey (2MASS) na około 30 mld jasności Słoń
ca, natomiast dyspersję prędkości na około 100 km/s. W obu
przypadkach stwierdzono, że spodziewana masa czarnej dziu
ry powinna wynosić około 50 min mas Słońca, czyli znacznie
3 /2 0 0 8

więcej niż to, co wynika z analizy obserwacji. Astronomowie
sugerują, nie mogąc podważyć obserwacji, że musi istnieć
jakiś mechanizm, który powoduje, że w niektórych galakty
kach czarne dziury „nie urosły" do rozmiarów, jakie obserwu
jemy w innych podobnych galaktykach. Wysnuto więc przy
puszczenie, że NGC 4435 większość czasu swego istnienia
spędziła w samotności (tzn. w dużym oddaleniu od innych
galaktyk) i dopiero stosunkowo niedawno znalazła się w ob
rębie Gromady Galaktyk w Pannie. Brak oddziaływań z inny
mi galaktykami powodował, że nie było sił zaburzających, które
kierowałyby materię międzygwiazdową w kierunku centrum
galaktyki i tym samym nie było czym „karmić” czarnej dziury.
Niemniej jednak położenie galaktyki w samym centrum gro
mady wydaje się przeczyć tej teorii.
Centralną część NGC 4435 zanalizowano pod kątem roz
kładu promieniowania w zależności od długości fali światła.
Wygląda na to, że poza przeważającymi w ilości starymi
gwiazdami w obrębie tej galaktyki znajduje się też pokaźna
ilość stosunkowo młodych gwiazd, które narodziły się w jed
nym potężnym epizodzie aktywności gwiazdotwórczej jakieś

Zbliżenie na parę galaktyk NGC 4435 i NGC 4438 (po lewej stronie).
Pole widzenia około 10'x8\ Zdjęcie wykonane 40-cm teleskopem
systemu Ritchey-Cretien
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100 min lat temu. Pozostaje to w zgodzie z panującym obec
nie przekonaniem, że galaktyka ta przeszła bardzo blisko
NGC 4438 właśnie około 100 min. Uważamy obecnie, że
tego typu bliskie przejścia powodują powstanie dużych sił
pływowych w obrębie obu galaktyk i wyzwalają gwałtowne
powstawanie nowych gwiazd. Jakie mamy dowody, że takie

Centralna część galaktyki NGC 4438 widziana przez teleskop ko
smiczny Hubble’a

Powiększenie zdjęcia NGC 4438 wykonanego przez teleskop ko
smiczny obejmujące centralne obszary galaktyki. Bok zdjęcia ma 32"
łuku, a łączna ekspozycja w trzech filtrach szerokopasmowych i dwóch
wąskopasmowych trwała 4 godz. Wyraźnie widoczny jest wypływ
materii z jądra w postaci wielkiego bąbla zjonizowanej materii

Zdjęcie galaktyki eliptycznej NGC 4473 wykonane przez Sloan Digital Sky Survey. Jedna z galaktyk leżących w Łańcuchu Markariana
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przejście w ogóle nastąpiło? Jeden pośredni został właśnie
wymieniony. Następne to:
1. mocne zniekształcenie wyglądu ramion spiralnych NGC
4438, spotykane w układach silnie oddziałujących ze sobą
galaktyk;
2. ogon pływowy materii rozciągający się na ponad 30 kps
od NGC 4438;
3. charakterystyczne zaburzenia struktury rozkładu mate
rii w ośrodku międzygwiazdowym obu galaktyk;
4. włókna zjonizowanej materii ciągnące się na ponad
10 kps ponad dysk NGC 4438;
5. środek NGC 4438 leży w odległości zaledwie 21 kps od
środka NGC 4435 w rzucie na sferę niebieską, jeżeli założy
my, że obie galaktyki są w odległości 16,7 Mps od nas.
Jak wyglądało to przejście? Symulacje numeryczne suge
rują następujący scenariusz. Około 100 min lat temu obie
galaktyki przeszły blisko siebie tak, że ich środki znalazły się
w odległości 5 kps. Względna prędkość obu galaktyk w cza
sie spotkania była bardzo duża — około 1000 km/s. Okazuje
się jednak, że istnieje dodatkowy czynnik, który wpłynął w po
równywalnym stopniu na ewolucję NGC 4438 po bliskim spo
tkaniu. Jest nim efekt opisany w poprzednim odcinku „Uranii-PA” (1/2008) polegający na wypychaniu materii międzygwiazdowej z galaktyki przez ciśnienie gorącego ośrodka międzygalaktycznego, wtedy gdy galaktyka ta przechodzi z dużą pręd
kością przez centralną część gromady, do której należy. Otóż
NGC 4438 porusza się z prędkością około 2000 km/s wzglę
dem środka masy Gromady Galaktyk w Pannie! Trudno uwie
rzyć, że po miliardach lat ewolucji dynamicznej gromady ga
laktyk obiekt o takiej prędkości znajduje się w samym centrum
wielkiej gromady, lecz jednoznacznie wskazuje na to prędkość
radialna tej galaktyki. Orbita NGC 4438 wokół środka masy
gromady (pokrywającego się mniej więcej z M 87) ma prawdo
podobnie duży mimośród — stąd tak duża obserwowana pręd
kość galaktyki, gdyż znajduje się blisko punktu będącego od
powiednikiem peryhelium dla ciał krążących po eliptycznych
orbitach wokół Słońca. Przy tak wielkiej prędkości względem
ośrodka galaktyka utraciła ogromne ilości materii międzygwiazdowej, która była potem, w czasie bliskiego spotkania z innymi
galaktykami, poddawana siłom pływowym. Kombinacji tych
dwóch czynników NGC 4438 zawdzięcza swój unikalny kształt.
Po obu stronach jądra NGC 4438 znajdują się dwa duże
bąble zjonizowanej materii zorientowane prostopadle do płasz
czyzny dysku galaktyki. Średnice tych bąbli wynoszą odpowied
nio 360 ps i 730 ps. Były one obserwowane radiowo przez
VLA, w zakresie optycznym w linii Ha przez teleskop Hubble’a
oraz w zakresie rentgenowskim przez Obserwatorium Kosmicz
ne Chandra. Są one prawdopodobnie efektem aktywności sa
mego jądra galaktyki: jakieś 2 min lat temu nastąpił wybuch,
który nadał materii sąsiadującej bezpośrednio z jądrem pręd
kość około 600 km/s względem ośrodka międzygwiazdowego.
Fala uderzeniowa związane z tym wyrzutem materii jest wła
śnie odpowiedzialna za świecenie obu bąbli materii w wyżej
opisanych zakresach promieniowania elektromagnetycznego.
Trwajądyskusje, czy zaliczyć jądro NGC 4388 do AGN-ów (czyli
aktywnych jąder galaktyk, takich jak kwazary czy galaktyki Seyferta). Jeżeli tak, byłby to AGN o bardzo małej jasności. Na
ogół galaktyka klasyfikowana jest jako LINEAR. Jednak istnieją
pewne dodatkowe (poza wymienionymi wcześniej bąblami) do
wody wskazujące na dużą aktywność centralnej części galak
tyki, co powoduje, że niektórzy astronomowie nazywają NGC
4438 „karłowatym Seyfertem”.
Dariusz Graczyk
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DOŁĄCZ DO GRONA ODKRYWCÓW Już czwarta supernowa została odkryta naszym teleskopem!

B R E S SE R
SERIA MESSIER - now e ceny!!!
(Teleskopy na montażu paralaktycznym
z najbogatszym wyposażeniem dodatkowym)

Refraktor R-90........................ 999.00
Refraktor R-102.................... 1899.00
Refraktor R-127L................. 2699.00
Refraktor R-I27S.................. 2899.00
Refraktor R-152.................... 3499.00
Newton N-130........... .......... 1099.00
Newton N-150......................1699.00

SERIA SKYVIEW PRO
(Teleskopy na montażu paralaktycznym SkyView Pro
z opcjonalnym napędem, GOTO 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 I50mm.................. od 4450.00
Maksutow I80mm.................. od 5999.00
Newton 203mm..................... od 3350.00

MEADE
NOWE CENY!!!

NOWOŚĆ!!! - SERIA LX 200R 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
SERIA LIGHTBRIDGE DeLuxe
14” (356mm)..................................... 35995.00
(Teleskopy kratownicowe na montażu Dobsona)
16” (406mm)..................................... 69500.00 Newton 203mm....................... 2049.00
Newton 254mm........................2699.00
SERIA LDX-75
Newton 305mm........................4249.00
(Teleskopy na montażu paralaktycznym
Newton 406mm........................9999.00
z systemem GO-TO)
5” ( 127mm refraktor).......................... 5075.00
A k c e s o r ia MEADE
6” (I52mm refraktor).......................... 6095.00
6” (I52mm Schmidt-Newton)............. 5175.00
OKULARY Z SERII 5 0 0 0
8” (203mm Schmidt-Newton)............. 6125.00 Plossl (60°/5,5-40mm).........od 499.00
8” (203mm Schmidt-Cassegrain)..........8325.00 SWA (687l6-40mm).......... od 899.00
10” (254mm Schmidt-Newton)........... 6925.00 UWA (82°/4,7-30mm).......od 1050.00
KAMERY CCD

SERIA ETX

(Z oprogramowaniem Autostar Suite)

(Teleskopy Maksutowa na montażu
widłowym z systemem GO-TO)

V

SOU GQR

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

90PE (90mm)............... 3889.00
I05PE ( 105mm)...........4899.00
I25PE (I25mm).......... 5995.00

COR NADO

Digital • Photo • Optic • Video

L U M IC O N

TELESKOPY I FILTRY SŁONECZNE H a
LORNETKI
ASFERYCZNE
NIGHT VISION

SERIA MT - now e ceny!!!
(Teleskopy Newtona
na montażu paralaktycznym)

PIÓssI (4-40mm/1,25” )................od 95.00
RKE (26-40mm/2”)................... od 195.00 MT-910 I I4mm...........999.00
Barlow 2x/l,25’'.............................. 95.00 MT-750 I52mm........1450.00
Barlow 2x/2” ........ ......
....299.00 MT-800 200mm........1999.00

Sky-watcher
TELESKOPY - n ajniższe ceny!!!

Newton 114mm EQ2.................... 595.00
Newton 130mm EQ2....................695.00
Newton 150mm EQ3-2...............1235.00
Dobson 8" Classic........................1075.00
Dobson 8" Pyrex................. - ......1275.00

IRANO METRIA

2000.®

a nr a IE*

jł

Vloon

OKULARY I SOCZEWKI BARLOWA
KSIĄŻKI I ATLASY

Plossl (6-40mm/1,25” )..............od 105.00
Ortoskop. (6-12,5mm/1,25")....od 250.00
Erfla (30-52mm/2")................... od 3 15.00
Szerokokątne (67°/5,7-25mm)...od 299.00
Szerokokątne (8277,5-18mm)...od 499.00
Barlow 2x/1,25...............................105.00
Barlow l,6x/2” ...............................350.00
Plossl podświetlany ( 10mm/1,25” )..525.00

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

FILTRY

NASADKI KĄTOWE

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

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. l,25"...285.00
Kolorowe 7 szt. 2” ...... 475.00

ASTROKRAK
TELESKOPY I AKCESORIA

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

N iniejszy cennik jest jedynie n ie w ie lk im fra g m e n te m o ferty.
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OKULARY
PODŚWIETLANE
(Z krzyżem nitek)

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

7x50................. 485.00
10x50............... 495.00
OKULARY I SOCZEWKI BARLOWA

^ --------- N
*

FILTRY MGŁAWICOWE

NASADKI KĄTOWE

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

Enhanced 1,25” ...........365.00
Enhanced 2” ............... 695.00
LumiBrite 1,25” 98%....550.00
LumiBrite
875.00
_um iB rite 2"
2 98%........
98% ......... 8/5.01

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 D L ................ 1250.00
ggSkyMap Pro.................375.00
SkyChart III.......... .
169.00
/
illa B
Desktop Universe...... 825.00
SkyTools 2 CD............ 425.00

SKY PUBLISHING

o

o t

WYCIĄGI OKULAROWE
(Do refraktora, Newtona
lub Cassegraina)

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

ZŁĄCZKI I REDUKCJE

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

Ali

Spraw dź w szystkie nasze p ro d u kty na www.astrokrak.pl
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Lipiec

I

Słońce

|

£

I

1

1

1..

W lipcu deklinacja Słońca z dnia na dzień maleje,
w związku z czym dni są coraz krótsze. Dnia 4 lipca Ziemia
znajdzie się w najdalszym od Słońca punkcie swojej orbity
— w aphelium.
W Warszawie 1 lipca Słońce wschodzi o 2h19m, zacho
dzi o 19h00m, a 31 lipca wschodzi o 2h56m, zachodzi o 18h28m.
W lipcu Słońce wstępuje w znak Lwa.

10 VII
I

I
a

VII

1
3
5
7
9
11
13
15
17
19
21
23
25
27
29
VII 31

P [°]
-2,54
-1,63
-0,72
0,18
1,09
1,99
2,88
3,77
4,65
5,53
6,39
7,25
8,09
8,92
9,74
10,55

Bnn

LnH
J 1

2,90
3,12
3,34
3,55
3,76
3,96
4,16
4,36
4,55
4,73
4,91
5,09
5,26
5,42
5,58
5,73

79,22
52,75
26,28
359,81
333,34
306,87
280,40
253,94
227,47
201,01
174,55
148,08
121,63
95,17
68,71
42,26

P — kąt odchylenia osi obrotu Słońca mierzony od
północnego wierzchołka tarczy;
B0, L0— heliograficzna szerokość i długość środka
tarczy;
6d23h39m— heliograficzna długość środka tarczy wy
nosi 0°.

Księżyc
Bezksiężycowe noce będziemy mieli na początku i pod
koniec miesiąca, bowiem kolejność faz Księżyca jest w tym
miesiącu następująca: nów 3d02h19m, pierwsza kwadra
10d04h35m, pełnia 18d07h59m i ostatnia kwadra 25d18h42m.
W perygeum Księżyc znajdzie się 1 lipca o 21h26m, w apo
geum 14 lipca o 4h12m i ponownie w perygeum 29 lipca
o 23h23m.

A

22 VII

Dane dla obserwatorów Słońca (na 0h czasu UT)
Data 2008
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Rys. 1. Merkury nad wschodnim horyzontem (w Warszawie)
w lipcu 2008 r. na początku świtu cywilnego (około godzinę
przed wschodem Słońca)

dzinę po zachodzie Słońca, można go dostrzec na wysoko
ści prawie 13° nad horyzontem, o tyle 31 lipca wysokość ta
zmaleje do zaledwie 5°, co praktycznie uniemożliwi obser
wacje planety. Warto próbować dostrzec Marsa wieczorem
10 lipca, gdy zbliży się on do Saturna na odległość równą
zaledwie średnicy tarczy Księżyca.
Przez całą noc możemy obserwować Jowisza, świecą
cego w gwiazdozbiorze Strzelca z jasnością- 2 ,7m. Planeta
przebywa obecnie w części ekliptyki o najmniejszej deklina
cji, w związku z czym nawet w momencie górowania znaj
dziemy ją na wysokości jedynie 15° nad południowym hory
zontem. W związku z opozycją średnica tarczy Jowisza osią
ga największą w 2008 r. wartość, równą 47”, co ułatwi tele
skopowe obserwacje szczegółów w atmosferze planety oraz
zjawisk w układzie jej największych księżyców.
Wieczorem, w pobliżu Marsa, można próbować odnaleźć
Saturna, świecącego z jasnością+0,6m. Warunki widzialno
ści planety szybko się jednak pogarszają i pod koniec miesią
ca jej obserwacja staje się praktycznie niemożliwa.
Uran i Neptun widoczne są w drugiej połowie nocy w od
ległości 29° od siebie, w gwiazdozbiorach odpowiednio
Wodnika i Koziorożca.

Planety, planety karłowate i planetoidy
W pierwszych dniach lipca, nad ranem, nisko nad
wschodnim horyzontem, teoretycznie będzie można próbo
wać dostrzec Merkurego, jednak nawet w dniu maksymal
nej kulminacji, 10 lipca, wzniesie się on na maksymalną
wysokość jedynie 3,5°, świecąc z jasnością -0 ,5 m (na po
czątku świtu cywilnego, tj. ok. godzinę przed wschodem Słoń
ca), co czyni jego obserwacje praktycznie niemożliwymi.
Wenus znajduje się na niebie w pobliżu Słońca i jest
niewidoczna.
Wieczorem, coraz niżej nad zachodnim horyzontem,
można odnaleźć Marsa, świecącego z jasnością zaledwie
+1,6m w gwiazdozbiorze Lwa. Warunki obserwacji planety
z dnia na dzień się pogarszają. O ile na początku lipca, w go-
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A[°]
Rys. 2. Mars i Saturn nad zachodnim horyzontem (w Warsza
wie) w lipcu i sierpniu 2008 r. pod koniec zmierzchu cywilnego
(około godzinę po zachodzie Słońca)
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Planeta karłowata ( 134340) Pluton jest widoczna w pierw
szej połowie nocy w gwiazdozbiorze Strzelca, jednakże jej
jasność wynosi jedynie 13,9m i do jej zaobserwowania nie
zbędny jest teleskop o średnicy zwierciadła przynajmniej
20 cm.
W lipcu możemy obserwować w pobliżu opozycji jasną
planetoidę:
(4 ) Vesta, flasność 7,9m). 19 VII: 2h24,2m, +6°37’; 29 VII:
2h35,1m, +7°07’.

Meteory
W drugiej połowie lipca można obserwować meteory
z kompleksu Akwarydów/Kaprikornidów: Piscis Austrinidy
(PAU) (22h44m, -30°), południowe delta Akwarydy (SDA)
(22h36m, -16°) i alfa Kaprikornidy (CAP) (20h28m, -10°).
Roje te składają się ze słabych, stosunkowo wolnych mete
orów, chociaż w skład CAP wchodzą też niekiedy bardzo
jasne i powolne (a więc efektowne) bolidy. Piscis Austrinidy
są rojem bardzo słabo zbadanym o niskiej aktywności i wy
magają obserwacji, z kolei południowe delta Akwarydy są
jednym z najaktywniejszych rojów nieba południowego, na
tomiast aktywność alfa Kaprikornidów jest niska. Maksimum
aktywności rojów przypada 27 lipca (PAU i SDA) oraz 29
lipca (CAP), toteż w ich obserwacjach nie będzie przeszka
dzał Księżyc zbliżający się do nowiu.

wych delta Akwarydów (SDA), alfa Kaprikornidów (CAP) i Piscis Austridów (PAU) w okresie od 5 lipca do 20 września
16d21h30mGwiazda zmienna ó Cep (cefeida) osiąga maksimum
jasności (3,5m) [mapka zamieszczona w „Uranii-PA" 5/2007],
17d12h Złączenie Jowisza z Księżycem w odl. 3°.
18d12h Minimalna libracja Księżyca (4,4°) w kierunku Sinus Iri
dium (oświetlona).
20d13h Złączenie Neptuna z Księżycem w odl. 1°.

*

*

*

1d15h Złączenie Merkurego z Księżycem w odl. 8°.
1d18h Merkury w maksymalnej elongacji zachodniej od Słońca
w odległości 22°.
3d08h Minimalna libracja Księżyca (4,9°) w kierunku Mare Australe (oświetlone).
3d14h Złączenie Wenus z Księżycem w odl. 2°.
4d08hW swoim ruchu po orbicie wokółsłonecznej Ziemia znajdu
je się najdalej od Słońca, w aphelium, w odl. 1,016738 j.a.
5a Gwiazda zmienna długookresowa T Hya (miryda) (8h55,6m,
-9°08’) osiąga maksimum jasności (7,8"') [mapka zamiesz
czona w „Uranii-PA” 6/2005],

22d10h57m Słońce wstępuje w znak Lwa, jego długość ekliptyczna wynosi wtedy 120°.
22d22h Złączenie Urana z Księżycem w odl. 4°.
25d10h Maksymalna libracja Księżyca (8,0°) w kierunku krateru
Schickard (oświetlony).
29d20h Merkury w koniunkcji górnej ze Słońcem.
29d20h13mGwiazda zmienna £ Gem (cefeida) osiąga maksimum
jasności (3,6m) [mapka zamieszczona w „Uranii-PA” 6/2007],
31 d12h Minimalna libracja Księżyca (4,0°) w kierunku Mare Australe (zacienione).

6d Gwiazda zmienna długookresowa T Aqr (miryda) (20h49,9m,
-5°09’) osiąga maksimum jasności (7,7m) [mapka zamiesz
czona w „Uranii-PA” 3/2003],
6d18hZłączenie Marsa z Księżycem w odl. 3°.
6d22h Złączenie Saturna z Księżycem w odl. 4°.
9d Gwiazda zmienna długookresowa V Cas (miryda) (23h11,6m,
+59°42’) osiąga maksimum jasności (7,9m) [mapka zamiesz
czona w „Uranii-PA” 4/2004],
9d09h Jowisz w opozycji do Słońca.
9d21hMaksymalna libracja Księżyca (8,3°) w kierunku Mare Humboldtianum (oświetlone).
10d18h Złączenie Marsa z Saturnem w odl. 0,6°.
11d Gwiazda zmienna długookresowa R And (miryda) (00h24,0m,
+38°35’) osiąga maksimum jasności (6,9m) [mapka zamiesz
czona w „Uranii-PA " 6/2004],
16dGwiazda zmienna długookresowa RT Cyg (miryda) (19h43,6m,
+48°47’) osiąga maksimum jasności (7,3m).
16d Gwiazda zmienna długookresowa SS Vir (miryda) (12h25,3m,
+0°46’) osiąga maksimum jasności (6,8m) [mapka zamiesz
czona w „Uranii-PA" 3/2007],
16d Gwiazda zmienna długookresowa W Cet (miryda) (00h02,1m,
-14°41’) osiąga maksimum jasności (7,6m) [mapka zamiesz
czona w „Uranii-PA” 4/2002],
3/2008

Rys. 4. Konfiguracja galileuszowych księżyców Jowisza w lip
cu 2008 r. (I - lo, II - Europa, III - Ganimedes, IV - Callisto).
Przerwa w trasie księżyca oznacza przebywanie satelity w cie
niu planety. Zachód na prawo od środkowego pasa (tarczy
planety), wschód na lewo
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Słońce
W sierpniu deklinacja Słońca nadal maleje, w związku
z czym dni są coraz krótsze. W Warszawie 1 sierpnia Słoń
ce wschodzi o 2h57m, zachodzi o 18h26m, a 31 sierpnia wscho
dzi o 3h46m, zachodzi o 17h25m. W sierpniu Słońce wstępuje
w znak Panny.
1 sierpnia wystąpi całkowite zaćmienie Słońca, widocz
ne w Polsce jako częściowe, natomiast 16 sierpnia częścio
we zaćmienie Księżyca, w całości widoczne w Polsce.
Dane dla obserwatorów Słońca (na 0h czasu UT)
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W sierpniu w pobliżu opozycji znajduje się jasna planetoida:
(4) Vesta, (jasność 7,5m). 8 VIII: 2h44,5m, +7°25’; 18 VIII:
2h52,2m, +7°31’; 28 VIII: 2h57,7"\ +7°26’.

Sierpień

Data 2008

U
'S Ą

P [°]

Bn[°]

L0[°]

10,95
11,73
12,50
13,26
14,00
14,72
15,42
16,11
16,77
17,42
18,05
18,66
19,25
19,82
20,37
20,89

5,80
5,94
6,08
6,21
6,33
6,45
6,55
6,65
6,75
6,83
6,91
6,98
7,04
7,10
7,14
7,18

29,04
2,59
336,14
309,69
283,25
256,81
230,37
203,93
177,49
151,06
124,63
98,20
71,77
45,34
18,92
352,50

P — kąt odchylenia osi obrotu Słońca mierzony od
północnego wierzchołka tarczy;
B0, L0 — heliograficzna szerokość i długość środka
tarczy;

Meteory
Od 17 lipca do 24 sierpnia promieniują słynne Perseidy
(PER), rój związany z kometą 109P/Swift-Tuttle, o najbar
dziej regularnej corocznej aktywności. Model struktury stru
mienia przewiduje w tym roku wystąpienie głównego maksi
mum 12 sierpnia w godzinach 11:30-14:00. W tym okresie
radiant meteorów leży w gwiazdozbiorze Perseusza i ma
współrzędne: rekt. 3h09m, deki. +59°. Tegorocznym obser
wacjom Perseidów w drugiej połowie nocy nie będzie prze
szkadzał Księżyc po pierwszej kwadrze.
W okresie od 25 sierpnia do 8 września możemy także
obserwować bardzo szybkie meteory z roju alfa Aurigidów
(AUR). Maksimum aktywności roju przypada 31 sierpnia
o godzinie 19. Współrzędne radiantu wynoszą: rekt. 5h36m,
deki. +42°. Rój jest mało aktywny, jednak w latach 1935,
1986 i 1994 zaobserwowano jego nagłe, nieoczekiwane
deszcze. W tegorocznych obserwacjach nie będzie prze
szkadzał Księżyc tuż po nowiu.
*

*

*

1d Całkowite zaćmienie Słońca. Pas fazy całkowitej zaćmienia
rozpocznie się 1 sierpnia o godzinie 9h21mw północnej Ka
nadzie, niedaleko miejscowości Cambridge Bay na Wyspie
Wiktorii, w punkcie o współrzędnych tp = 67°57’N, X =
101°00’W. Następnie, przechodząc przez północną Grenlan
dię, po przekroczeniu Oceanu Arktycznego, poprzez Nową
Ziemię wejdzie na kontynent Azji na półwyspie Jamal, prze
chodząc następnie wzdłuż Uralu na zachodnią Syberię. Na
stępnie pas zaćmienia przejdzie wzdłuż granicy mongolskochińskiej i wkroczy do Chin. Zaćmienie zakończy się 1 sierp
nia o godzinie 11h21m w środkowych Chinach koło miasta
Luohe, w punkcie o współrzędnych <p= 32°50’N, X = 113°08’E.
W Polsce zaćmienie widoczne jako częściowe o fazie od 0,277
(Kraków, 9h49m) do 0,384 (Gdańsk, 9h45m).

3d04h42mi 30d10h22m— heliograficzna długość środ
ka tarczy wynosi 0°.

Księżyc
Bezksiężycowe noce będziemy mieli na początku i pod
koniec sierpnia, bowiem kolejność faz Księżyca jest w tym
miesiącu następująca: nów 1d10h13m, pierwsza kwadra
8d20h20m, pełnia 16d21h16m, ostatnia kwadra 23d23h50mi po
nownie nów 30d19h58m. W apogeum Księżyc znajdzie się
10d20h19m, natomiast w perygeum 26d03h58m.

Planety, planety karłowate i planetoidy
Merkury, Wenus, Mars i Saturn znajdują się na niebie
w pobliżu Słońca i są niewidoczne.
Warunki wieczornej widzialności Jowisza w porówna
niu z lipcem praktycznie nie ulegają zmianie.
Sierpień jest bardzo dobrym miesiącem do obserwacji
Urana (5,7m) i Neptuna (7,8m) w związku z ich zbliżaniem
się do opozycji. Do dostrzeżenia tarcz obu planet (o średni
cach odpowiednio 3,7” i 2,3”) niezbędny jest teleskop o śred
nicy przynajmniej 10 cm i powiększeniu 100'.
Warunki wieczornej widzialności planety karłowatej
(134340) Pluton w porównaniu z lipcem praktycznie nie ule
gają zmianie.
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Zew n./W ewn

Zew n./W ewn.
kontakty półcienia
PI = 08:04:06.8 UT
P4 = 12:38:27.7 UT

Ul = 09:21:07.3 UT
U2 = 09:24:10.3 UT
U3 = 11:18:29.9 UT
U4= 11:21:28.0 UT
F. Espenak. NASA ’» G SFC - Fri, Jul 2.
sunearth. gs/c. mua.gov/eclipse/eclipse.html

Rys. 5. Schemat całkowitego zaćmienia Słońca w dniu 1 sierp
nia 2008 r. [wg F. Espenak, NASA/GSFC]
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1d Gwiazda zmienna długookresowa T Her
(18h09,1m, +31°01’) osiąga maksimum jasno
ści (8,0m) [mapka zamieszczona w „Uranii-PA”
2/2006],
1d17h Złączenie Merkurego z Księżycem w odl.
1° .

1d23h53mGwiazda zmienna d Cep (cefeida) osią
ga maksimum jasności (3,5m) [mapka za
mieszczona w „Uranii-PA" 5/2007],
2d15h Złączenie Wenus z Księżycem w odl. 2°.
3d14h Złączenie Saturna z Księżycem w odl. 4°.
3d23h25m Gwiazda zmienna zaćmieniowa 1143
Cyg osiąga minimum jasności. Jasność gwiaz
dy spada od 5,9m do 6,4m [mapka zamiesz
czona w „Uranii-PA” 1/2005],
4d12h Złączenie Marsa z Księżycem w odl. 4°.
4d21h48mGwiazda zmienna zaćmieniowa U Oph
osiąga minimum jasności. Jasność gwiazdy
spada od 5,9mdo 6,6m[mapka zamieszczona
w „Uranii-PA” 1/2008],

Rys. 6. Trasa planety Uran na tle gwiazd gwiazdozbioru Wodnika w lipcu, sierpniu
i wrześniu 2008 r. (zaznaczone gwiazdy do 10,5m)

6d23hMaksymalna libracja Księżyca (8,2°) w kie
runku Mare Humboldtianum (oświetlone).
7d23h27m Gwiazda zmienna r\ Aql (cefeida) osią
ga maksimum jasności (3,5m) [mapka za
mieszczona w „Uranii-PA” 6/2007],
8d23h50mGwiazda zmienna £ Gem (cefeida) osią
ga maksimum jasności (3,6m) [mapka za
mieszczona w „Uranii-PA” 6/2007],
9d22h34mGwiazda zmienna zaćmieniowa U Oph
osiąga minimum jasności. Jasność gwiazdy
spada od 5,9mdo 6,6m[mapka zamieszczona
w „Uranii-PA” 1/2008],
13d01h Neptun w opozycji do Słońca.
13d14h Złączenie Jowisza z Księżycem w odl. 3°.
13d17h Złączenie Wenus z Saturnem w odl. 0,2°.
15d02h Minimalna libracja Księżyca (4,2°) w kie
runku Oceanus Proce/larum (zacieniony).
15d19h Z łą cze n ie M e rkurego z S aturnem
w odl. 0,6°.

Rys. 7. Trasa planety Neptun na tle gwiazd gwiazdozbioru Koziorożca w lipcu, sierp
niu i wrześniu 2008 r. (zaznaczone gwiazdy do 10,5m)

16d Częściowe zaćmienie Księżyca, widoczne
w środkowej i wschodniej Afryce, środkowej
i wschodniej Europie, w zachodniej Azji oraz
w zachodniej części Oceanu Indyjskiego; na
Atlantyku, w Ameryce Południowej, w Euro
pie zachodniej i północnej oraz w zachodniej
Afryce przy wschodzie Księżyca, natomiast we
wschodniej części Azji i w Australii przy za
chodzie Księżyca. Przebieg zaćmienia: począ
tek zaćmienia półcieniowego: 18h23m, począ
tek zaćmienia częściowego: 19h36m, maksi
mum zaćmienia: 21h10m, koniec zaćmienia
częściowego: 22h45m, koniec zaćmienia pół
cieniowego: 23h57m. Zaćmienie widoczne
w Polsce po wschodzie Księżyca.
16d19h Z łą c z e n ie N e p tu n a z K s ię ż y c e m
w odl. 0,8°.
18d02h15mGwiazda zmienna ó Cep (cefeida) osią
ga maksimum jasności (3,5m) [mapka za
mieszczona w „ Uranii-PA ” 5/2007],
3/2008

Rys. 8. Trasa planetoidy (4) Vesta na tle gwiazd gwiazdozbioru Wieloryba w lipcu
i sierpniu 2008 r. (zaznaczone gwiazdy do 9,5m)
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(PER) w okresie od 15 lipca do 25 sierpnia

dów (AUR), wrześniowych Perseidów (SPE) i delta Aurigidów (DAU)
w okresie od 5 sierpnia do 10 października

19d02h Złączenie Urana z Księżycem w odl. 4°.
20d21h Złączenie Merkurego z Wenus w odl. 0,9°.

26d21h33m Gwiazda zmienna zaćmieniowa 1143 Cyg osiąga mi
nimum jasności. Jasność gwiazdy spada od 5,9mdo 6,4m[map
ka zamieszczona w „Uranii-PA" 1/2005],

20°22h05m Gwiazda zmienna zaćmieniowa Algol (fi Per) osiąga
minimum jasności. Jasność gwiazdy spada od 2,1m do 3,4m
[mapka zamieszczona w „Uranii-PA" 5/2007],

28d07h Minimalna libracja Księżyca (3,6°) w kierunku Mare Fecunditatis (zacienione).

22d01h Maksymalna libracja Księżyca (7,3°) w kierunku krateru
Clavius (oświetlony).

28d19h50mGwiazda zmienna ó Cep (cefeida) osiąga maksimum
jasności (3,5m) [mapka zamieszczona w „Uranii-PA” 5/2007],

22d18h05m Słońce wstępuje w znak Panny, jego długość ekliptyczna wynosi wtedy 150°.

29d Gwiazda zmienna długookresowa R Cne (8h16,6m, +11°44’)
osiąga maksimum jasności (6,8m) [mapka zamieszczona
w „Uranii-PA’’ 4/2004],

23dGwiazda zmienna długookresowa RU Her (16h10,2m, +25°04’)
osiąga maksimum jasności (8,0m).

31d05h Złączenie Saturna z Księżycem w odl. 4°.

23d21h Odkrycie gromady otwartej Plejady (M 45) przy ciemnym
brzegu Księżyca w ostatniej kwadrze, widoczne w całej Pol
sce (Krosno 21h19m— Szczecin 21h30m).

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

N

I

Cień Ziemi

Półcień Ziemi
'

M om enty kontaktów:
P I = 18:23:07 U T
U l = 19:35:45 U T
U 4 = 22:44:38 UT
P4 = 23:57:06 UT

F. Espenok, N ASA* GSFC ■2004 Jul 07
http://sunearth.gifc .nasa.gov/eclipsc/eclip łe.html
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Rys. 11. Schemat częściowego zaćmienia Księżyca w dniu
16 sierpnia 2008 r. [wg F. Espenak, NASA/GSFC]
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Rys. 12. Konfiguracja galileuszowych księżyców Jowisza
w sierpniu 2008 r. (I - lo, II - Europa, III - Ganimedes, IV Callisto). Przerwa w trasie księżyca oznacza przebywanie sa
telity w cieniu planety. Zachód na prawo od środkowego pasa
(tarczy planety), wschód na lewo

U r a n i a - POSTĘPY ASTRONOMII

3/2008

Rys. 13. Mapa gwiazdozbioru Herkulesa do obserwacji gwiazdy
zmiennej RU Her(16h10m14,9s, +25°04'14”). Podane jasności gwiazd
porównania (pole widzenia wynosi 7°, północ u góry)

Rys. 14. Mapa gwiazdozbioru Łabędzia do obserwacji gwiazdy zmien
nej RT Cyg (19h43m37,7s, +48°46'41"). Podane jasności gwiazd po
równania (pole widzenia wynosi 5°, północ u góry)

Aby otrzymać datę w obowiązującym w lipcu i sierpniu
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.
O p ra co w a ł T. Ś c ię ż o r

Czytelnicy piszą...
Witam serdecznie,
Chciałbym także zwrócić
uwagę na błąd, jaki wkradł się
w zawartość artykułu „Toruńskie
Copemicana". Z treści przedsta
wionych na stronie opisywane
go Towarzystwa Naukowego
w Toruniu (www.tnt.torun.pl)
wynika, że powstało ono
16.12.1875, a nie w 1985 roku.
Co oczywiście w niczym nie
zmienia faktu, że nader wska
zanym jest prezentowanie
szerokiemu gronu czytelników
(szczególnie młodszej genera
cji) mniej znanych epizodów
z działalności polskiej elity na
ukowej również w aspekcie nie
tylko czysto naukowym.
Z pozdrowieniami
Mariusz Chlebowski
Red.: Tak, Towarzystwo N a
ukowe w Toruniu powstało na
zjeździe założycielskim w dniu
16 grudnia 1875 r. Wcześniej
zauważyliśmy ten błąd, ale chy
ba ciągle grasujący w wydaw
nictwach chochlik sprawił, że
błąd pozostał. S kąd on się
wziął? Przepraszamy.
Pan Mariusz oraz kilku in
nych Czytelników zwrócili nam
również uwagę na błąd w krzy
żówce zamieszczonej w „Ura-
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nii-PA" 2/2008 — mianowicie
w diagramie ostatniego słowa
pomocniczego na końcu braku
je jednej kratki. Na szczęście
nie przeszkodziło to chyba ni
komu w znalezieniu prawidło
wego rozwiązania.
* * *

W minionym roku do naszej
redakcji trafiła obszerna tecz
ka prac plastycznych ukazują
cych barwne wizje eksploracji
c ia ł U k ła d u S ło n e c z n e g o
oraz pozasłonecznych planet
przez Człowieka. Ich autorem
jest pan Tomasz Szulga z Wro
cławia. Nawiązując do zdjęcia
na okładce, prezentujemy obok
dwie ilustracje wybrane z tego
bogatego zbioru. Dziś jednak
wiemy, że to raczej automa
tyczne próbniki, a nie ludzie,
wykonywać będą tego typu pra
ce, co możemy obserwować
już teraz.

Marsjańska stacja orbitalna w pobliżu Fobosa. Rys. Tomasz Szulga

Ogłoszenia drobne...
Kupię archiwalne numery czaso
pism: „Urania", „Wszechświat"
i „Młody Technik” (w dobrym sta
nie).
Piotr Ostrzycki
87-614 Bobrowniki
Pole 4

Badania grawimetryczne na powierzchni Fobosa. Rys. Tomasz Szulga
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z kart historii
Dokończenie ze strony 113

kamiennych słupach, co daje większą,
niż w jednofilarowym systemie niemiec
kim, stałość narzędzia w czasie obserwacyj oraz przede wszystkim swobod
ny dostęp do okolic nieba bliskich
zenitu. Astrograf posiada części mecha
niczne w ykonane przew ażnie z nie
rdzewnej stali i jest wyposażony we
wszystkie nowoczesne urządzenia i adaptacje. N ależy tu w ym ienić przede
wszystkim precyzyjny przyrząd zegaro
wy, służący do obrotu narzędzia za po
zornym ruchem sklepienia niebieskiego,
popędzany elektrycznością, regulowa
ny automatycznie przez osobny chrono
metr astronomiczny z kontaktami sekun
dowymi. Poszczególne części przyrządu
zegarowego, ze względu na ujemny
wpływ dużych wahań temperatuiy, jakie
z natury rzeczy zachodzą pod kopułą,
zostały rozmieszczone częściowo w dol
nych kondygnacjach wieży astronomicz
nej. We wnętrzu grubych na 2 metry
murów wieży prowadzą wąskie schody
pod powleczoną z zewnątrz miedzią ko
pułę. Kopuła ma średnicę 6 metrów; za
patrzona jest w rozsuwalną szczelinę
o szerokości 1,8 m u podstawy. Tak astro
graf, jak i kopuła, są przystosowane do
poruszania przy pomocy prądu elektrycz
nego. Specjalnie pożytecznym w czasie
obserwacyj, zwłaszcza podczas fotogra
fowania nieba, jest osobny regulator
elektryczny, który, za naciśnięciem od
powiednich guzików, pozwala regulować
precyzyjnie w rektascensji ustawienie
astrografu.
Organizacja Oddziału Astronomiczne
go tego Obserwatorium została powie
rzona przez władze LOPP prof. M. Ka
mieńskiemu, dyrektorowi obserwatorium
stołecznego. W pracach organizacyj
nych Oddziału brał stały udział pod
pisany.
A strograf wraz z kopułą, już w koń
cow ym stadium konstrukcji, został
przejęty od firmy na rzecz LOPP w fa
bryce w Newcastle on Tyne, przez spe
cjalną komisję, w której skład wcho
dził prof. M. Kamieński. Drugi z kolei
odbiór narzędzia i kopuły, z ramienia
LOPP i Uniwersytetu J. Piłsudskiego,
odbył się na szczycie góry w paździer
niku 1937 r. Po kilkudniowych wstęp
nych badaniach, za dnia i podczas kilku
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zupełnie pogodnych
n o cy , n a rz ę d z ie
w stanie kompletnie
zmontowanym, zo
stało od firmy przeję
te. Prace tej drugiej
komisji były bardzo
utrud n io ne w obec
n ie w y k o ń c z e n ia
w n ę trz : g m ach u ,
n ie u ru c h o m io n e j
jeszcze ciem ni fo
to g ra fic z n e j oraz
p rzede w szystkim Rys. 3. Górny pułap chmur układa się często poniżej Obserwa
z powodu braku prą torium. (Fotografia dokonana przez mgr. M. Bielickiego, naświe
tlona przy świetle księżycowym 90 sekund)
du w sieci miejsco
wej elektrowni, której instalacja zostanie z funduszów społeczeństwa polskiego,
ukończona dopiero latem 1938 r. Do po zrzeszonego w LOPP, zostanie oficjalnie
pędzania narzędzia za ruchem gwiazd oddana do użytku nauce.
musiano posługiwać się specjalnie w tym
Oddział A stronom iczny zostanie
celu skonstruowanym napędem ręcznym przekazany Uniwersytetowi J. Piłsud
z przekładnią. Podczas badań narzędzia skiego w W arszawie, O d d z ia ł zaś
zostały dokonane pierwsze obserwacje M eteorologiczny — P aństw ow em u
naukowe na szczycie, które niebawem In sty tu to w i M e teo ro lo g icz n em u .
ukażą się w druku.
Obserwatorium w Czarnohorze, po Pic
Latem, względnie jesienią 1938 r„ po du Midi de Bigorre w Pirenejach (po
zupełnym wykończeniu wnętrza gma zostającym w remoncie od r. 1923), bę
chu, wyposażeniu go w potrzebne me dzie najw yżej p o ło żo n ą p lacó w k ą
ble i pomoce naukowe, po uruchomie astronomiczną w Europie.
niu własnej, elektrowni i centralnego
Jan Gadomski
ogrzewania, placówka ta, wzniesiona
„ Urania ”, 1938 r., zeszyt 1 (58)

Otwarcie Obserwatorium LOPP
im. Marszałka J. Piłsudskiego na Czarnohorze
dniu 29 lipca 1938 r. odbyło się
na szczycie Pop Iwana (2022 m)
poświęcenie i uroczyste otwarcie nowo
zbudowanego Obserwatorium Astronomiczno-Meteorologicznego, ufundowa
nego przez. Zarząd Główny Ligi Obro
ny Powietrznej i Przeciwgazowej (vide:
Urania, rok XVI str. 1-4). W uroczysto
ści wzięli liczny udział przedstawiciele
Rządu i władz państwowych oraz astro
nomowie: prof. M. Kamieński, prof. E.
Rybka, dr J. Gadomski i mgr M. Bielic
ki. W gmachu Obserwatorium urucho
miono już własną elektrownię, pędzoną
ropą, oraz krótkofalow ą radiostację
nadawczą umożliwiającą połączenie te
lefoniczne z siecią telefoniczną w Pol
sce. Astrograf Oddziału Astronomicz
nego zo stał ostatecznie ustaw iony
i dostosowany do obserwacyj.
J.G.

W

U r a n i a - POSTĘPY ASTRONOMII

Wieża astronomiczna Obserwatorium na Pop
Iwanie. Fot. J. Gadomski
3/2008

recenzje U-PA
Sylwetki Astronomów Polskich X X w.
Zebrał i do druku przygotował Andrzej
Woszczyk. Wyd. TNOIK, s. 278, To
ruń 2008.
Po świetniej pozycji Astronomem
być (zob. „Urania — Postępy Astrono
m ii”, 3/2007), również opracowanej
przez prof. Andrzeja Woszczyka, uka
zała się kolejna tego typu publikacja—
dokładnie w 535 rocznicę urodzin M i
kołaja Kopernika i 85 rocznicę powo
łania Polskiego Towarzystwa A stro
n om icznego. W ielka chw ała za to
Działowi W ydawnictw Towarzystwa
Naukowego Organizacji i Kierownic
twa w Toruniu. Ponadto prof. Woszczyk
jest autorem Słowa wstępnego oraz au
torem bądź współautorem dziesięciu
biogramów (których łącznie jest pięć
dziesiąt dwa).
Pozycja ta dotyczy ju ż wyłącznie
tych astronom ów polskich, którzy
zmarli w XX i XXI wieku. Mogłoby
się wydawać, iż mamy w omawianej
pozycji pew ną niekonsekwencję, po
nieważ brak jest sylwetki Maurycego
Piusa Rudzkiego (1862-1916) i Maria
na Sm oluchow skiego (1872-1917),
który przez kilka miesięcy (do swojej
przedwczesnej śmieci) był dyrektorem
Obserwatorium Krakowskiego.
Istnieje jednak klucz. Redaktor opra
cowania brał pod uwagę w szystkich
tych uczonych, którzy działali po 1918
roku, w niepodległej już Polsce. Drugi
klucz to dobór tekstów — są to głów
nie wspomnienia pisane zaraz po śmier
ci astronomów przez ich uczniów lub
kolegów, a zamieszczane w różnych
czasopismach. W kilku przypadkach
zostały zamieszczone również osobiste
wspomnienia członków ich rodzin.
Drugie i trzecie ex aequo miejsce
pod względem ilości zamieszczonych
wspom nień (po 5) przypada Janowi
Mietelskiemu z Krakowa i Krzyszto
fowi Ziółkowskiemu z Warszawy. D al
sza taka statystyka byłaby bezsen
sow na, p o n iew aż au to rzy tekstów
w ystępują z różnymi współautorami
i w różnych konfiguracjach. Zresztą nie
o to przecież w omawianej pozycji cho
dzi, lecz o „ocalenie od zapomnienia”
wielu wybitnych astronomów polskich
(niekiedy nawet bardzo młodych, —
jak np. śp. Zbyszek Klimek, wschodzą
3/2008

ca gwiazda polskiej astronomii i ko
smologii, obserwator i teoretyk, który
w jednym tygodniu obronił dwie prace
magisterskie: z astronomii i z fizyki,
i był w chwili tragicznej śmierci w trak
cie pisania rozprawy habilitacyjnej).
Ktoś mógłby też sugerować, iż wła
ściwszy byłby układ chronologiczny,
tylko według jakich dat: urodzin czy
śmierci? Sądzę zatem, że układ alfabe
tyczny okazuje się w tym przypadku
najwłaściwszy i najprościej jest wtedy
znaleźć osobę, o której poszukuje się
informacji.

j
V

(,stronomów ita lskich X X W.
*
o p r a c o H a n ic

Andrzej Woszczyk

Przedstawione w opracowaniu bio
gramy charakteryzują sylwetki astrono
mów reprezentujących różne ośrodki
naukowe w Polsce: te dawne — we
Lwowie, w Wilnie i na Popie Iwanie;
w Polsce Centralnej (Warszawa, Kra
ków i Lubomir, Poznań, Katowice) i te
nowe — w Toruniu, Wrocławiu, Gdań
sku, Olsztynie, Opolu.
Niektóre sylwetki astronomów XX
wieku — jak na przykład Jana Mergentalera, Tadeusza Jarzębowskiego, Józe
fa W itkowskiego, Bohdana Paczyń
skiego — zostały omówione w recenzj i
autorstwa prof. Jerzego M. Kreinera,
wspominanej powyżej pozycji Astrono
mem być... („Urania — Postępy Astro
nomii, 3/ 2007). Nie będę więc do nich
wracał.
Jednak nie m ogę raz jeszcze nie
przypomnieć Profesora Bohdana Pa
czyńskiego, którego poznałem dokład
nie 35 lat temu. Udzielał mi cennych
rad oraz dzielił się uwagami, kiedy pi
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sałem rozpraw ę doktorską na tem at
metod wyznaczania odległości gwiazd
zmiennych zaćmieniowych (czyli cias
nych układów podw ójnych). Nauka
polska i światowa poniosła dotkliwą
stratę z powodu Jego przedwczesnej
śmierci. Nie spełniło się, niestety, prze
widywanie prof. Eryka Infelda, iż Pro
fesor Paczyński zostanie laureatem
Nagrody N obla...
Podobnie nie mogę bez emocji od
nieść do sylwetki doc. Kazimierza Kordylewskiego, o którym napisali: Jan
Mietelski i Jerzy M. Kreiner. Byłem
bowiem jego ostatnim doktorantem pi
sząc pracę na wyżej wspomniany temat
gw iazd zaćm ieniow ych (pierwszym
Jego doktorantem , był obecny prof.
J.M. Kreiner). Ta tematyka oraz poszu
kiwanie tzw. pyłowych księżyców Zie
mi w punktach libracyjnych L4 i L5
w układzie Ziemia-Księżyc na wiele lat
— dzięki doc. K ordylew skiem u —
było w centrum moich zainteresowań
astronomicznych. Również emocjonal
nie, z wielką sympatią wspominam dr
Różę Szafraniec prowadzącą podobnie
ja k doc. K o rd y lew sk i obserw acje
gw iazd zm iennych zaćm ieniow ych
i w Krakowie, i na Lubomirze.
Pow inienem jeszcze w spom nieć
0 przedw cześnie zm arłych astrono
mach: prof. Robercie Głębockim, w y 
bitnym astrofizyku z Gdańska i o prof.
Krzysztofie Serkowskim, także wybit
nym warszawskim astrofizyku w Lu
nar and Planetary Laboratory w Arizo
nie, o dr. W iesław ie W iśniew skim
(astronomie krakowskim i w Tucson)
1 o dr. Kazimierzu Schillingu z Plane
tarium i Obserwatorium Astronomicz
nego w Olsztynie, z którym ostatni raz
rozmawiałem na parę tygodni przed
Jego śm iercią...
Nie można przecież zapomnieć o dr.
Ludw iku Zajdlerze, który pracow ał
i w Warszawie, i we Lwowie, a przez
wiele lat był redaktorem naczelnym
„Uranii” i znakomitym popularyzato
rem nauki. Do najsłynniejszych Jego
pozycji należy Atlantyda, która w Pol
sce doczekała się czterech wydań i była
tłumaczona na bratnie języki.
I
wreszcie — trudno nie wspomnieć
o tak wybitnych i zasłużonych uczonych-astronomach, takich jak Tadeusz
Banachiewicz (wieloletni dyrektor Ob-
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serw atorium K rakow skiego, tw órca
krakowianów), Władysław Dziewulski
(astronom/astrofizyk wileński i toruński), Wilhelmina Iwanowska (również
wileński i toruński astrofizyk), Michał
Kamieński (zajmujący się astronomią
klasyczną), Stefan Ginwilł-Piotrowski
(twórca teorii transferu promieniowania w atmosferach ciał niebieskich; niezależnie od Chandrasekhara), Eugeniusz Rybka (obserwator i dydaktyk,
autor siedm iokrotnie w znaw ianego
podręcznika akademickiego Astronomia ogólna), Jerzy Stanisław Stodółkiewicz (wieloletni Prezes Polskiego
Towarzystwa Astronom icznego oraz
Redaktor Naczelny „Postępów Astronomii” w jednym z najtrudniejszych dla
nauki polskiej okresów), W łodzimierz
Zonn (teoretyk i znakomity popularyzator astronomii).
Szczegółowe omówienie wszystkich
sylwetek astronomów polskich XX w.,
wymienionych w omawianej pozycji,
rozsadziłoby całkowicie ramki niniejszej recenzji. Poprzestanę zatem na
tych kilku krótkich z konieczności
wzmiankach, gorąco polecając wszystkim interesującym się historią nauki—
w danym przypadku historią astronomii polskiej — lekturę przedstawianej
książki.
T. Zbigniew Dworak

, ( ‘tro n o m ó w £ / i lś k i c h X X w .

W niespełna rok po ukazaniu się niezm iernie interesującego św iadectw a
życia i pracy astronom ów polskich
w postaci książki Astronomem być...,
również z inicjatywy profesora Andrzeja W oszczyka ukazała się o becnie
książka Sylwetki Astronomów Polskich
X X w. Stanowi ona niewątpliwie drugi
tom tej pierw szej autobiograficznej
książki, zawierając właściwie epitafia
naszych Mistrzów, Kolegów Astronomów, z którymi mieliśmy często przyjemność współpracować bezpośrednio
lub spotykać się chociażby na kolejnych zjazdach Polskiego Towarzystwa
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Astronomicznego. Książka ta stanowi,
ze strony autora jej opracowania, fortnę hołdu złożonego wszystkim nam
bliskim Astronomom Polskim, którzy
ju ż odeszli do wieczności, a okazją do
jej wydania jest uczczenie 85-lecia Pół
skiego Towarzystwa Astronomicznego,
powołanego do życia w Toruniu w dniu
19 lutego 1923 roku.
W książce tej prof. Andrzej Woszczyk zebrał w spom nienia opublikow ane ju ż w w iększości w różnych
czasopism ach, często dziś trudno dostępnych, o tych Polskich Astronomach, którzy już odeszli do historii.
Zostały one uzupełnione aktualnymi
wspomnieniami członków ich rodzin
bądź samego autora opracowania,
W sumie, książka przedstawia alfabetycznie sylwetki 52 astronomów, którzy od odzyskania niepodległości do
początku XXI w. tworzyli fundamenty
współczesnej astronomii polskiej. Tym
samym zrealizowana została po latach
uchwała Walnego Zebrania PTA z 16
XI 1952 r., zalecająca „wydaniem drukiem albumu — galerii zawierającego
portrety i krótkie życiorysy wszystkich
żyjących członków PTA i wybitniejszych zmarłych astronomów polskich”,
Chwała za to naszemu wieloletniemu
Prezesowi PTA.
Zbiór portretów otwiera postać prof.
Tadeusza Banachiewicza, opisana pió
rem prof. Józefa Witkowskiego, a za
m yka p o rtre t prof. W ło d zim ierza
Zonna nakreślony ręką Pani prof. Wil
helminy Iwanowskiej, a uzupełniony
wspomnieniami o Nim prof. Stefana
Piotrowskiego. W książce aż roi się od
w spom nień o pierw szej w ielkości
gw iazdach polskiej astronom ii, że
wspomnę tu postać prof. Bohdana Paczyńskiego, ale wszyscy są dostrzegani „gołym okiem ” , bow iem każdy
z Nich wniósł swoją cegiełkę pod budowę gmachu dzisiejszej astronomii
polskiej. Czytając książkę, wyraźnie
widać różnice pokoleniowe i zmiany,
jakie zachodziły w tematyce uprawianej nauki przez naszych poprzedników,
Jednakowoż w każdym pokoleniu widać ogrom ny trud i zaangażow anie
w kład an e w poznaw anie tajników
Wszechświata. Warto tu podkreślić, iż
a stro n o m o w ie p o lsc y d w u k ro tn ie
w ciągu XX w. stawali w obliczu wiel
U r a n i a - PoSTfPY ASTRONOMII

kich wyzwań i równie wielkiej szansy
zaczynania wszystkiego nieom al od
zera. I za to Im cześć i chwała. Jest to,
moim zdaniem, doskonała lektura dy
daktyczna dla dzisiejszego pokolenia
astronomów. Widać tam jak na dłoni
zmiany w podejściu do rozwiązywania
problemów: dawniej ton nadawali M i
strzowie, obecnie zaś najczęściej ze
społy ludzi zw iązanych um ow am i
grantowymi. Wiąże się to z postępem
technicznym, rewolucją informatyczną,
eksploracją Kosmosu, a w szczególno
ści sytuacją ekonomiczną i polityczną
w kraju i na świecie. Czytając tę książ
kę, nasuw ają się refleksje, iż mimo
ogromnego postępu techniki obserwa
cyjnej i rozwoju teoretycznego astro
nomii w XX w., wciąż pojawiają się do
rozwiązania nowe i nowe zagadki, ja 
kie stają przed kolejnymi pokoleniami
astronomów. Bowiem nadal jest aktu
alne powiedzenie: „per aspera ad astra”
i z tego m uszą sobie zdawać sprawę
młodzi adepci i miłośnicy „Uranii”. Jak
sadzę, nawet do głębszych refleksji ta
książka zmusi czytelnika — wystarczy
przeczytać i zapoznać się chociaż
z jedną sylwetką astronoma polskiego
tygodniowo — a wtedy zajmie nam to
okrągły rok. Naprawdę warto!
Książka ma piękną i starannie w y
konaną szatę graficzną. Okładkę z obu
stron zdobi zdjęcie galaktyki M 74
(NGC 628), uzyskane przy pomocy te
leskopu H ubble’a. N a skrzydełkach
okładki są podane fragmenty recenzji
wydawniczych, zaś na stronie 3, w na
wiązaniu do postaci Mikołaja Koper
nika, jest zawarty fragment wstępu do
księgi pierwszej D e Revolutionibus.
Każdą nową postać astronoma przy
pomina nam zdjęcie, obok imię i na
zwisko oraz daty narodzin i śmierci,
a margines kartki każdej nowej posta
ci jest w kolorze błękitu nieba. Widać
w tym rękę redaktora wydania, Pani
Hanny Tomaszewskiej-Nowak. Znako
micie zaś ułatwia żeglowanie wśród 52
om awianych postaci zawarty na po
czątku książki Spis treści oraz końco
wy Indeks osób, których nazwiska po
ja w ia ją się na jej kartach. K siążkę
zamykają informacje o PTA i Wydaw
nictwie. Jednym słowem: gorąco pole
cam obie książki.
Adam Michalec
3/2008

astronomia i muzyka

Muzyka sfer wg Mike'a Oldfielda
reszcie ukazał się album, na
który czekałem niecierpli
wie od ładnych kilku mie
sięcy. W marcu br. pojawiła się w sprze
daży nowa płyta Mike'a Oldfielda za
tytułowana „Musie O f The Spheres”.
Sami Państwo widzą, że nie mogłem
przejść obok tego tytułu obojętnie. Tym
bardziej że jedna z zawartych na nim
kompozycji nosi tytuł „Harmonia Mundi”. Czyżby jawne nawiązanie do pitagorejskich koncepcji muzyki sfer nie
bieskich?
W informacjach reklamowych po
przedzających wydanie płyty można
było przeczytać:
Na nowej płycie, Mike Oldfield, pre
zentuje wizje dźwięków, jakie pochodzą
jego zdaniem ze sfer niedostępnych zwy
kłemu postrzeganiu. Jest to muzyka prze
strzeni, której on i jego wrażliwość są
tylko „przekaźnikami Opowiada o tym
w taki sposób: „Jestem w tym wypadku
czymś w rodzaju inżyniera... technika,
która otrzymuje konkretne idee i prze
kłada je na dźwięki Jedną z tych idei,
jest oczywiście koncepcja „musica uni
versalis ” Pitagorasa, który uważał, że
muzyka pozostaje w ścisłym związku
z ruchem słońca, księżyca i pozostałych
planet. To twierdzenie opiera się na prze
konaniu, że wzajemne relacje między
ciałami niebieskimi oparte są na zjawi
sku, które posiada strukturę kompozycji
muzycznej. Nie jest to muzyka słyszal

W

na, raczej pojęcie oparte na harmonii
i matematyce.
Nikt więc już się chyba nie dziwi
emocjom, jakie towarzyszyły mi w wy
czekiwaniu na zamówioną w interne
towym sklepie przesyłkę. Emocje były
jednak dość mieszane, gdyż to, co Old
field zaprezentował na poprzednim
dwukrążkowym albumie „Light and
Shadow” daleko odbiegało zarówno od
mistrzostwa słynnych „Dzwonów ru
rowych”, jak i od finezyjnych klima
tów „The Songs of Distant Earth”.
MIKE OLDFIELD MUSIC OF THE SPHERES

„Muzyka sfer” została zagrana przez
orkiestrę symfoniczną, a sam Oldfield
zostawił dla siebie tylko partie gitary
klasycznej. W pracy nad aranżacjami
artyście towarzyszył jeden z najlep
szych brytyjskich kompozytorów mu
zyki poważnej — Karl Jenkins. Gościn
nie zagrał rewelacyjny chiński pianista

Lang Lang i zjawiskowa wokalistka
z Nowej Zelandii, Hayley Westenra.
Uczucie, jakie towarzyszyło powstawa
niu tej muzyki, Oldfield porównał do
tego, o czym opowiadał John Lennon,
który twierdził wiele razy, że nie jest
de facto kompozytorem, lecz medium,
które stanowi pomost między naszym
światem a „muzyką przestrzeni”. Du
chowość ma ogromny wpływ na moje
kompozycje. Najważniejsze jest, aby
udało mi się stworzyć muzykę, która bę
dzie dowodem tego, że wszyscy jeste
śmy częścią otaczającego nas świata,
także tego niewidzialnego, duchowego,
który stanowi równowagę dla materii
i decyduje o niezwykłej elegancji natuly — mówi autor.
Album „Musie O f The Spheres” zo
stał w całości nagrany w słynnych stu
diach Abbey Road, tych samych, w któ
rych nagrywali The Beatles. Warto przy
tej okazji wspomnieć, że muzyką tego
legendarnego zespołu NASA postano
wiła uczcić 50 rocznicę swojego po
wstania i wyemitowała w przestrzeń
międzygwiezdną ich przebój „Across
the Universe”. Nadajniki, służące na co
dzień do komunikacji z sondami mię
dzyplanetarnymi zostały nakierowane
na Gwiazdę Polarną. Dźwięki utworu
powinny dotrzeć do gwiazdy za jakieś
431 lat, tylko czy będzie komu ich tam
posłuchać?
Jacek Drążkowski

INFORMACJE O PRENUMERACIE URANII-PA
Prenumerata na rok 2007 (6 zeszytów) kosztuje 54 zł (zagraniczna 70 zł).
Cena pojedynczego zeszytu 10 zł. W płaty prosimy kierować na konto:
Polskie Towarzystwo Astronomiczne
Bank M illennium S.A. o/Toruń
Nr 44 116022020000000055305241
Wszelkich informacji o prenumeracie i zakupie numerów archiwalnych
„Postępów Astronom ii” 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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Krzyżówka

3/2003
Jrajtiin-PA

’An;) on kon'A u/j oi /y

relaks z Uranią
^•'"^B S E R W A T O R IU M NA LUBOMIRZE to hasło roz■wiązanie krzyżówki zamieszczonej w „Uranii-PA”
1/2008. Spośród nadesłanych poprawnych roz
wiązań wylosowaliśmy dwa. Ich autorzy: Barbara Jaworowicz z Wilczyna i Radosław Macuski z Wrocławia otrzy
mują nagrody książkowe, które prześlemy pocztą.
Do rozwiązania nowej krzyżówki tradycyjnie wystarczy
zapoznanie się z zawartością bieżącego zeszytu „Uranii-PA”.
Po wpisaniu słów pomocniczych do diagramu litery w wy
różnionych polach utworzą rozwiązanie, które należy prze
słać na adres redakcji. Osoby, które nie są prenumeratorami
„Uranii”, aby wziąć udział w losowaniu nagród książkowych,
muszą do rozwiązania dołączyć kupon drukowany w lewym
górnym rogu tej strony. Prenumeratorzy mogą przesyłać roz
wiązania drogą elektroniczną.
Na rozwiązania czekamy do końca czerwca br.
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1. Miejsce urodzenia ks. prof. Michała Hellera
2. Twórca metody inwersji krzywych zmian blasku
3. Planetoidy typu „C”
4. Wybudowano na niej pierwsze polskie obserwatorium
wysokogórskie
5. Badanie promieniowania widzialnego
6. Gitarzysta Mike
7. Twórca teorii neutrin
8. Jedyny uczeń Kopernika
9. Obłoki; najbardziej znane galaktyki karłowate
10. Wydano tam dzieło Kopernika
11. Efekt, który powoduje przesuwanie linii w widmach
gwiazd
12. Zwycięzca LI Olimpiady Astronomicznej
13.NGC 4435 + 4438
14. Zawiązek planety
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15. Polski program astronomiczny
16. Autor bazy wszystkich znanych modeli planetoid
17. Ma swój łańcuch galaktyk

Ciekawe strony internetowe...
Zbliża się powoli rok 2009, który będziemy obchodzić jako Międzynarodowy Rok Astro
nomii. Z tej okazji pod adresem http://astronomy2009.nasa.gov/ możemy znaleźć szereg
Y O U R S T O DIS C OVE R
informacji związanych z astronomią widzianą z perspektywy NASA. Strona w miarę upły
wu czasu będzie rozbudowywana — najwięcej nowości można oczekiwać w przyszłym
2009 r. Zaraz na początku wita nas animacja dotycząca fundamentalnych odkryć-obserwacji
Galileusza. Zakładka dotycząca nowości odsyła m.in. do tematów, które będą dyskutowane
w przyszłym roku — każdy miesiąc będzie poświęcony innemu zagadnieniu ilustrowanemu
z wykorzystaniem wyników misji kosmicznych. I tak np. w lutym będzie mowa o Układzie
Słonecznym a w szczególności o Księżycu, podczas gdy z kolei listopad będzie poświęcony
życiu gwiazd zilustrowanym przykładem mgławicy Krab. Poprzez zakładkę „Resources”
IN TER N A TIO N A L YEAR OF
mamy dostęp do dużej ilości zasobów multimedialnych związanych z działalnością NASA.
ASTRONOMY
Oddzielne miejsce (i zakładkę) zajmują odkrycia związane z konkretnymi misjami — ta
strona też jest w trakcie tworzenia, ale już pojawiły się tematy związane z teleskopami, astro
nomią podczerwoną, rentgenowską czy badaniami Układu Słonecznego. Liczba tematów
będzie wzrastać. Na koniec warto wspomnieć o kalendarzu Google, w którym są zapisywa
ne daty wydarzeń związanych z Rokiem Astronomii, jak i prostych zjawisk na niebie.
W dolnej części strony znajdziemy łącza prowadzące do portali Międzynarodowego Roku Astronomii (również
wersji amerykańskiej), Amerykańskiego Towarzystwa Astronomicznego oraz Międzynarodowej Unii Astronomicznej.
(rs)
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uUranii
Obok zdjęcie galaktyki NGC 4565
(Igła) wykonane w doskonałych wa
runkach pogodowych, jakie panowały
w nocy z 7 na 8 marca br. Godz. wy
konania zdjęcia: 23.25-01.00 CSE.
Sprzęt: reflektor Newtona 250/1520 +
Nikon D70s w ognisku głównym tele
skopu. Eksp. 6 x 300 s przy czułości
IS01600. Fot. Mariusz Świętnicki
Niżej kilka zdjęć z kolekcji przysła
nej przez Piotra Wirkusa i Krystynę
Jaskólską. Zdjęcia były wykonane pod
czas wakacyjnych praktyk studenckich
w Obserwatorium Astronomicznym we
Wrocławiu.
Szczególnie efektownie wypadły
zdjęcia wyładowań atmosferycznych
nad pawilonem obserwacyjnym w nocy
21-22 lipca (ta sama burza przeszła
nad obserwatorium w Piwnicach i jed
no ze zdjęć prezentowaliśmy w „Uranii-PA” 6/2007).
Niewątpliwą atrakcją dla praktykan
tów były obserw acje prow adzone
z użyciem największego w Polsce koronografu.
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Jowisz i lo z pokładu
New Horizons

(

Sonda New Horizons, po drodze do Plutona, uzyskuje cie
kawe obrazy mijanych planet. W lutym 2006 r. przechodzi
ła w pobliżu Jowisza i jego satelity lo. Na tym montażu
Jowisz byt sfotografowany w trzech podczerwonych pa
smach promieniowania, co spowodowało, że Wielka Czer
wona Plama jest prawie biała. Ale pięknie widać podobne
do huraganów owale i inne turbulencje w skomplikowanej
atmosferze tej planety.

Cyfrowo nałożony obraz lojest w kolorach naturalnych.
Jego powierzchnię pokrywają szron i siarkowa lawa. Wi
dać też pióropusz wybuchu wulkanu Tvashtar, który roz
prasza światło słoneczne na niebiesko.
Spotkanie sondy News Horizons z Plutonem jest pla
nowane na rok 2015.
Fot. NASA, Johns Hopkins U., APL, SWRI

