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Feniks na Marsie

Ten obraz 
przekazała kamera 

umieszczona na ramieniu 
koparki lądownika w dniu 

31 maja 2008 r. Widać na nim jedną 
z nóg lądownika i teren bezpośrednio pod 

nim. Działające w czasie lądowania 
rakietowe silniki hamujące wydmuchały 

piasek i pył zalegający na powierzchni planety 
i odsłoniły skałę. Najbardziej intrygujący jest 

jasny, gładki i błyszczący obszar o nieregularnych 
kształtach z wgłębieniem dokładnie pod silnikiem 

hamowania. Czyżby to już był lód częściowo wytopiony
przez działający silnik?

Źródło: Kenneth Kremer,
Marco Di Lorenzo NASA/JPL/ 
UA/Max Planck Institute/Aviation 
Week & Space Technology

Panorama Marsa widziana z pokładu lądownika Feniks. Na dzie podgrzewana, pieczona i „obrabiana” w różny sposób,
pierwszym planie fragment baterii słonecznej i ramię koparki, abyśmy mogli poznać jej skład i naturę.
Jak widać, łyżka koparki zagarnęła już nieco marsjańskiej gle- Źródło: NASA/JPL/Uniwersytet Arizony/Texas A&M/James
by, aby przenieść ją  i wysypać do jednego z pieców. Tam bę- Canvin
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Szanowni i Drodzy Czytelnicy,
Bieżący zeszyt otwiera opis satelity astronomicznego M OST i jego  

dokonań. Autorem tego artykułu je st pomysłodawca i jeden z głównych 
realizatorów omawianego satelity, prof. Sławomir Ruciński z Toronto 
w Kanadzie. MOST ciągle pracuje i przynosi nie tylko nowe rezultaty 
badawcze, ale i chwałę, i zaszczyty jego twórcom. Pragniemy tym artykułem 
przybliżyć Państwu epizod badań satelitarnych gwiazd z udziałem Polaków, 
który był u nas mało znany.

Wiele miejsca w „ Uranii” poświęcaliśmy planetom i systemom 
planetarnym wokół innych niż Słońce gwiazd. Od odkrycia pierwszej
egzopłanety wokół 51 Peg stało się jasne, że odkryta planeta nie mogła powstać w tym miejscu, 
w tej odległości od gwiazdy, gdzie ją  znaleźli odkrywcy. A więc planeta tam zawędrowała? Jakie 
są przyczyny takiej wędrówki? Jak wędrują planety masywne, a ja k  planety o mniejszych masach?
0  tych problemach pisze Piotr Dziadura z Torunia w artykulept. „M igracjaplanet”. Fascynujący 
jest ten świat!

Jednymi z bohaterów „podboju Kosmosu ”, o których na ogół bardzo mało się mówi, 
są zwierzęta. W misjach orbitalnych i suborbitalnych wzięło udział o wiele więcej zwierząt niż 
ludzi i oczywiście o wiele więcej z  nich zginęło. W artykule „ Podróże zwierząt w Kosmos ” Anna 
Serafin z Bochni dokonuje systematycznego przeglądu udziału zwierząt w torowaniu człowiekowi 
drogi w Kosmos, a my tym wspomnieniem pragniemy oddać im cześć i podziękowanie.

Tak ja k  zapowiedzieliśmy, publikujemy w tym zeszycie (s. 169-174) „ Uranii” memorial 
na temat „Najważniejsze potrzeby aparaturowe astronomii polskiej w latach 2008-2025”, 
uchwalony przez Komitet Astronomii PAN, który został złożony na ręce wiceministra Nauki
1 Szkolnictwa Wyższego prof. Jerzego Duszyńskiego w dniu 3 kwietnia 2008 r. Jestem przekonany, 
że je st to jeden z najważniejszych dokumentów na temat potrzeb polskiej astronomii, jak i powstał 
po dawno ju ż  minionym Roku Kopernikowskim 1973.

W „Astronomii w szkołę ” publikujemy zadania zawodów III stopnia LI Olimpiady 
Astronomicznej wraz z rozwiązaniami. Czy może być lepsza lekcja astronomii? Mamy nadzieję, 
że uważna ich lektura przybliży Państwu problemy współczesnej astronomii i zachęci młodzież 
do uczestnictwa w olimpijskich zawodach astronomicznych. W „Galerii galaktyk” pan Darek 
Graczyk ogranicza się tylko do omówienia jednej galaktyki  —  galaktyki NGC 4449.

Jak zwykle znajdziecie Państwo w tym zeszycie kalendarzyk astronomiczny, opracowany przez 
Tomasza Sciężora, z  omówieniem zjawisk na niebie, jakie będą we wrześniu i październiku, 

felieton muzyczny Jacka Drążkowskiego, wskazanie ciekawych obiektów i stron internetowych, 
recenzję książki „ Objaśnienie Wszechświata ” oraz parę nowości astronomicznych.

Życzę Państwu owocnej lektury i gwieździstego, wakacyjnego nieba

Toruń, w czerwcu 2008 r.

-'b ib l io t e k a
Uniwersytecka 
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czytelnicy piszą... E l
Szanowny Panie,

Pragnę podzielić się z Pa
nem swoją pasją, jaką jest 
astronomia. Zainteresowanie 
tą piękną nauką pojawiło się 
przeszło 32 lata temu w szkole 
średniej. Wpadł mi w ręce przy
padkowo artykuł związany 
z astronomią przeczytałem go 
i bardzo mnie zainteresował. 
Byłem pod wrażeniem i tak roz
poczęła się moja przygoda 
z astronomią. Początki były 
ciężkie, było mi trudno zdobyć 
jakieś książki związane z tą 
nauką nie mówiąc o jakimkol
wiek instrumencie do obserwa
cji nieba, ale im większe trud
ności mnie spotykały, tym więk
szy miałem zapał. Powiedzia
łem sobie: ja muszę cokolwiek 
zdobyć. Powoli, krok po kroku 
nabywałem książki, kupiłem 
płyty szklane i materiały po
trzebne do szlifowania lustra. 
Smołę szewską nabyłem 
u szewca. Problem stanowił 
proszek do polerowania, ale też 
go zdobyłem. Zacząłem szlifo
wać lustro, spędzałem dużo 
czasu przy tej pracy. Nic mnie 
nie interesowało, chciałem jak 
najszybciej je zrobić. Przypomi
nam sobie taki moment, że 
pewnego dnia przyjechała do 
nas rodzina, ja nawet nie przy
szedłem, byłem tak bardzo po
chłonięty szlifowaniem. Przy
szedł moment, że ukończyłem 
lustro o średnicy 150 mm, ogni
skowa 1500 mm, wysłałem do 
naparowania i zacząłem budo

wać swój pierwszy teleskop 
Newtona. Wszystko robiłem 
z desek i ze sklejki w miarę 
możliwości i tak po dwóch mie
siącach miałem swoje cacko. 
Zacząłem prawdziwą przygodę 
z niebem. Spędzałem bardzo 
dużo czasu na oglądaniu go 
i poznawaniu, zacząłem syste
matycznie obserwować Słońce 
i notować wszelkie zmiany, ja
kie na nim zachodziły w posta
ci plam i pochodni. Do tej pory 
posiadam wszystkie moje 
dzienniki obserwacyjne od 
1977 r. W miarę upływu lat 
moje pragnienia były jeszcze 
większe, chciałem posiadać 
większy instrument i oczywi
ście obserwatorium. Tak się 
dobrze złożyło, że należałem 
do Towarzystwa Obserwatorów 
Słońca założonego przez Pana 
Szymańskiego. Po jego śmier
ci miałem możliwość nabycia 
optyki z Towarzystwa, lustra 
głównego średnicy 350 mm 
i wtórnego 112 mm, za co je
stem wdzięczny. Podjąłem je- 
sienią 1994 r. budowę telesko
pu systemu Cassegraina-Na- 
smytha, jak i równocześnie bu
dowę obserwatorium. Było to 
nowe wyzwanie. W garażu za
cząłem wykonywać konstruk
cję kopuły z kątowników o śred
nicy 3 m, wyginając je i spawa
jąc, dorabiałem różne elemen
ty na maszynie, tokarce czy fre
zarce. Często pomagała mi 
żona, przytrzymując różne ele
menty i tak po dwóch tygo

cała strona kolorowa: 
cała strona czarno-biała:

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

1000,00 zł 
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!

dniach pracy po południu po
wstał szkielet, który przetrans
portowałem w lutym 1995 r. na 
miejsce przyszłego obserwato
rium. Problemem dla mnie było 
pokrycie czaszy blachą. Nie 
miałem o tym pojęcia, ale po 
rozmowach z fachowcami i pró
bach felcowania blachy przygo
towałem odpowiednie narzę
dzia, dorabiając wszystkie nie
zbędne rzeczy. Z pomocą zno
wu żony wykonałem tę pracę. 
Była jeszcze zima, luty, ale 
dość łagodny. Na wiosnę, gdy 
zrobiło się ciepło, wykończałem 
pomieszczenie pod obserwato
rium, podmurowując go, no 
i oczywiście tynki, malowanie, 
podłoga i montaż teleskopu. 
Wszystko ukończyłem we 
wrześniu 1995 r. Teleskop, jaki 
posiadałem, miał takie parame
try: średnica lustra głównego

Obserwatorium w Nehrybce, reflektor Newtona 350 mm oraz zrobione nim zdjęcia. Fot. A. Chrapek

350 mm, wtórnego 112 mm, 
ogniskowa 6300 mm, na nim 
lunety średnicy 70, 50, 40 mm
0 ogniskowej odpowiednio 800, 
270,140. Całość prowadzenia 
teleskopu była za pomocą śrub 
mikrometrycznych. Całe popo
łudnia po powrocie z pracy spę
dzałem przy obserwatorium 
albo teleskopie. Po paru latach 
obserwacji nieba doszedłem do 
wniosku, że należy zmienić 
jego parametry, wykonać go 
bardziej czułym, aby można 
było obserwować słabe obiek
ty. Przebudowałem cały instru
ment łącznie z optyką. W chwili 
obecnej jest to teleskop New
tona o średnicy 350 mm i F 4,5 
zaopatrzony w dwa celowniki; 
jeden z nich o średnicy 70 mm
1 ogniskowej 800 mm służy rów
nież do obserwacji Słońca, 
ekrany słoneczne, filtr do robie
nia zdjęć Słońca, okulary LVW 
22 mm, LVW 13 mm, LVW 
8 mm, silniki do mikroruchów. 
Całość teleskopu, jak i kopuły, 
sterowana pilotem. Teleskop 
ten daje wspaniałe obrazy, 
a pogodne noce spędzane przy 
nim są czymś wyjątkowym. Te
raz mogę podziwiać wspaniałe 
piękno Wszechświata i tę har
monię, jaka w nim panuje. 
Szkoda tylko, że ludzie nie po
trafią tego dostrzec, zastawia
jąc nas, miłośników, coraz to 
większą ilością zbędnych, na
prawdę zbędnych świateł. 
Swoim teleskopem prowadzę 
obserwacje Słońca, wysyłając 
prace do Towarzystwa Obser
watorów Słońca i The British 
Astronomical Association. Do 
tej pory wykonałem 4403 ob
serwacji, jak również obserwa-

Dokończenie na s. 190.
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Dwumiesięcznik poświęcony upowszechnianiu 
wiedzy astronomicznej. Czasopismo powstałe 
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go miesięcznika PTMA, ukazującego się od 
! 922 r. i „Postępów Astronomii” —  dotych
czasowego kwartalnika PTA, wychodzącego od 
1953 r. Patronat: Polskie Towarzystwo Astro
nomiczne i Polskie Towarzystwo Miłośników 
Astronomii. Zachowana zostaje dotychczaso
wa numeracja „Uranii”. Pismo jest częściowo 
finansowane przez MNiSzW.
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M O ST  —  to jeden z  najmniejszych satelitów astronomicznych. Jego teleskop ma średni
c ą ]  5 cm ijego celem są ciągle (do 2 miesięcy) obserwacjefotometryczne gwiazd z  dużą 
dokładnością. Pomysłodawcą tego kosmicznego obserwatorium wielkości niewielkiej 
walizki i członkiem zespołu jego  budowniczych je s t Autor tego artykułu. Gorąco pole
cam jego  lekturę

156 Migracja planet
Piotr Dziadura

Myśląc o naszym Układzie Słonecznym, sądzimy, że mamy do czynienie ze stabilnym, 
niezmiennym układem planet, od wieków tak samo krążących wokół Słońca. Tymcza
sem ju ż  odkrycie pierwszej planety (wokół 51 Peg), która znajduje się 20 razy bliżej 
swego słońca niż Ziemia, uświadomiła badaczom fakt, że ta planeta nie mogła powstać 
tam, gdzie się obecnie znajduje. A więc tam zawędrowała ? Jakie są przyczyny wędrów
ki planet? Jak wędrują planety masywne? Czy tak samo wędrują planety o małych 
masach? Co będzie w  przyszłości z planetami naszego Układu?

160 Podróże zwierząt w Kosmos
Anna Serafin

Jednymi z  cichych bohaterów podboju Kosmosu są zwierzęta. To one, jako  pierwsze, 
torowały drogę człowieka w  Kosmos. Co więcej, w misjach orbitalnych i suborbital- 
nych wzięło udział o wiele więcej zwierząt niż ludzi i oczywiście o wiele więcej z  nich 
zginęło. Autorka dokonuje systematycznego przeglądu udziału zwierząt w torowaniu 
człowiekowi drogi w Kosmos. A publikując ten artykuł, pragniemy oddać im cześć i zło
żyć podziękowanie

■BU w kolorze: Feniks na Marsie (o.II); Kolizje galaktyk (w. I); Ciemne obłoki Wielkiej 
Mgławicy w Kilu (w.II-III); Galeria Uranii (w. IV, o. III); Dwuramienna spirala Mlecz
nej Drogi (o.IV)

159 rozmaitości: „Phoenix" wylądował na Marsie! (159); TORUŃ wśród 
gwiazd (165); Zwarte galaktyki we wczesnym Wszechświecie (166); Nad
chodzi era kosmicznych żaglowców (189); Zapomniany skarb (189)

167 z kraju i ze świata: Astronomia XXI wieku i je j nauczanie (167); Naj
ważniejsze potrzeby aparaturowe astronomii polskiej w latach 2008-2025 
(169)

175 astronomia w szkole: Zadania zawodów III stopnia z rozwiązaniami —  

LI Olimpiada Astronomiczna

181 galeria obiektów NGO. NGC 4449 

184 kalendarz astronomiczny 2008: Wrzesień — październik

190 recenzje: John M. Charap „OBJAŚNIANIE WSZECHŚWIATA. Fizyka 
XXI wieku"

191 astronomia i muzyka: Gwiazdy dźwiękami malowane

192 relaks z Uranią: Krzyżówka

192 ciekawe strony internetowe

NA OKŁADCE

Fotomontaż pokazujący lądownik Feniks (Phoenix Mars Lander) w arktycznym krajobra
zie miejsca jego lądowania na Marsie. Jego autorem jest Corby Waste —  pracownik Labo
ratorium Napędu Odrzutowego w Pasadenie, którego prace ilustrowały niejedną marsjańską 
misję.

Lądownik jest w kształcie stołu wspartego na 3 nogach, a na nim całe laboratorium: 
dobrze widoczne jest ramię koparki, która będzie zbierała glebę marsjańską i wsypywała 
do pieców i innych przyrządów, kamery robiące i przekazujące na Ziemię zdjęcia okolicy 
lądowania i gruntu w pobliżu, itp. Pod blatem stołu znajdują się silniki hamujące, które 
odegrały istotną rolę w przebiegu lądowania Feniksa na Marsie. Dwie ośmiokątne płasz
czyzny to baterie słoneczne zapewniające stacji prąd elektryczny.
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Satelita
astronomiczny
MOST

M OST  —  co to jest?
Mija właśnie 5 lat od umieszczenia 

na orbicie satelity MOST. Wśród znacz
nej w tej chwili liczby satelitów astro
nomicznych jest on z jednej strony ra
czej zwykły, gdyż wykonuje fotometrię 
gwiazd w świetle optycznym , lecz 
z drugiej strony wyjątkowy —  bo bar
dzo mały. Ma on zresztą polskie „ko
neksje” poprzez autora tych słów (o tym 
na końcu artykułu), więc warto go opi
sać, póki jeszcze ciągle działa, jako że 
zamierzony czas jego pracy dwu lat już 
dawno m inął...

MOST (Microvariability and Oscil
lations o f  Stars albo Microvariabilite et 
Oscilations STellaires) je s t małym 
(60x60x24cm) i tanim (10 min $ kana
dyjskich, o tym dalej) satelitą astrono
micznym. Jego instrument to 15-cm te
leskop Maksutowa z detektorem CCD 
i jednym filtrem optycznym. Konstruk
cja i szczególna orbita zaprojektowane 
zostały tak, aby można było obserwo
wać fotometrycznie, w sposób ciągły, 
przez tygodnie do 2 miesięcy, pojedyn
cze, jasne gwiazdy z nieba ekliptyczne- 
go. Wymagana dokładność obserwacji

była z założenia lepsza od 0,001 mag. 
(0,1%) na pojedynczy, 10-sekundowy 
pomiar gwiazdy jaśniejszej od 6 mag.

MOST nie zbiera obrazów nieba 
i ma tylko jeden cel, którym jest wyso
ka dokładność pomiarów fotometrycz- 
nych i ciągłość obserwacji jednego 
obiektu. Rozszerzenie obserwacji na 
kilka, a obecnie nawet na kilkadziesiąt 
obiektów pola CCD jest swego rodza
ju  „bonusem ” . W pew nym  sensie 
MOST to zaprzeczenie słynnego Hub
ble Space Telescope: jest mały, podczas 
gdy HST ma wielkość autobusu, i może 
obserwować bez przerw, zaś HST przez 
2/3 swojej 90-minutowej orbity patrzy 
w Ziemię i musi za każdym obiegiem 
na nowo odszukać swój obszar do ob
serwacji.

MOST w momencie wystrzelenia 
w roku 2003 był pierwszym całkowi
cie kanadyjskim satelitą naukowym po 
długiej, 30-letniej przerwie, po bardzo 
obiecujących początkach. Przez ostat
nie lata większość naukowych ekspe
rymentów kanadyjskich dokonywano 
albo z pokładów satelitów amerykań
skich, albo jako udział częściowy Ka-
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Rys. 1. Oto jak wygląda MOST. 15-cm teleskop jest umieszczony 
poziomo w dolnej części satelity i patrzy na niebo przez „peryskop” 
(45-stopniowe lustro) z otwartym tutaj zabezpieczeniem przeciw
słonecznym. Prostokąt z zaokrąglonymi końcami z  lewej strony to 
element pasywnego chłodzenia CCD. Brzegi satelity i cała druga, 
oświetlona przez Słońce strona, są pokryte bateriami słoneczny
mi. Małe, wystające elementy to magnetometry systemu stabiliza
cji i anteny. Wyraźny, duży, czarny pierścień nie jest ciekawym ele
mentem: to zaczep mocowania do rakiety podczas startu

nady w takich przedsięwzięciach'. Na
leżąc do klasy „mikrosatelitów” (poni
żej 100 kg), jest najmniejszym ze 
wszystkich satelitów astronomicznych. 
Zaprzeczał od początku ustalonemu 
przed dziesiątki lat poglądowi, że sate
lita astronomiczny musi być okazały 
i kosztowny, głównie ze względu na 
wysoki poziom stabilizacji, co zwykle 
najłatwiej było zapewnić przez duży 
moment bezwładności, a więc dużą 
masę i znaczne rozmiary.

Konstrukcja i orbita
MOST jest wielkości dużej walizki. 

Przy tak małych rozmiarach zasadniczą 
rolę odgrywa system trzyosiowej, pre
cyzyjnej stabilizacji. Osiągnięto to przez 
użycie zupełnie nowatorskich, miniatu
rowych kół reakcyjnych (reaction whe
els). Są to szybko wirujące cylindrycz
ne „koła zamachowe” o średnicy kilku 
centymetrów, które mogą w ułamku se
kundy zmieniać tempo obrotu i w ten 
sposób spowodować przeciwną reakcję 
satelity w sensie zachowania całkowi
tego momentu pędu. Konstrukcja nie- 
smarowalnych łożysk (w przestrzeni 
smary odparowują) i systemu kontroli 
była znacznym osiągnięciem firmy Dy- 
nacon w Toronto, która po sukcesie 
MOST stała się światowym autorytetem
i głównym wykonawcą systemów sta
bilizacji dla małych satelitów.

Kół reakcyjnych 
w MOST jest w su
mie cztery, z trzema 
ustawionymi orto
gonalnie i czwar
tym, skośnym, za
pasow ym . K oła 
reakcyjne są jedy
nym ruchomym ele
mentem satelity i 
będą pierwsze, któ
re się popsują, stąd 
to czwarte zapaso
we. Oprócz kół sa
telita zawiera sys- 
te m  p o m i a r u  
ziem skiego pola 
magnetycznego i 
duże cewki wokół 
całego korpusu sa
telity, w których 
może płynąć zmien
ny lub stały prąd 
elektryczny oddziaływujący z ziemskim 
polem. Wspólne działanie kół reakcyj
nych i momentu magnetycznego sate
lity zapewnia stabilizację kątową 
MOST-a i nieczęste (kilkanaście razy 
do roku) zmiany obserwowanego 
obiektu.

Założona konstrukcyjnie stabilizacja 
miała być na poziomie lepszym niż 15 
sekund łuku. Wielu czytelników z pew
nością jest zaskoczona tak niskimi wy

maganiami. Przecież nawet małe 
(>10 cm) lunety zapewniają rozdziel
czość kątową lepszą od jednej sekun
dy łuku. Ale pamiętajmy, że MOST był 
pierwszym mikrosatelitą, zaś w latach 
jego konstrukcji (1998-2003) zupełnie 
nieznane były możliwości stabilizacji 
mikrosatelitów. Dzięki stopniowemu 
ulepszaniu programów na pokładzie sa
telity jego stabilizacja stale poprawia
ła się i w tej chwili jest na poziomie 
10-krotnie lepszym niż zamierzona, 
a więc wynosi około 1,5 sekundy ką
towej. Jest to wielki sukces inżynierów 
z Dynacon i UT1AS2 w Toronto. Gdy 
jednak projektowano satelitę, 15-se-

1 Specjalna rola dla nauki kanadyjskiej zo
stała ostatnio (w maju 2008 r.) uhonorowa
na przez przyznanie zespołowi konstrukcyj
nemu MOST, w tym niżej podpisanemu, 
wysoko cenionej „Nagrody Alouette” przez 
Kanadyjski Instytut Aeronautyki i Przestrze
ni Kosmicznej (Canadian Aeronautics and 
Space Institute), patrz: http://www.casi.ca/ 
awardsscholarships.aspx

Alouette był pierwszym satelitą kanadyj
skim w 1962 r. i służył do badania zorzy 
polarnej. W kwietniu 2008 r., prof. Jaymie 
Matthews został odznaczony Orderem Ka
nady za osiągnięcia MOST-a.

2 Firma Dynacon w Toronto była głównym 
wykonawcą satelity i dostarczyła system sta
bilizacji, podczas gdy UT1AS (University of 
Toronto Institute of Aerospace Studies) do
starczyła taniej, lecz entuzjastycznej robo
cizny m ag istran tów  i doktorantów . 
W UTIAS mieści się główna stacja kontroli 
satelity. Dodatkowe stacje są w UBC, Van
couver i w Obserwatorium Uniwersyteckim 
w Wiedniu.

Science
CCI)

Rys. 2. Płaszczyzna ogniskowa MOST-a z zaznaczona strzałką pozycja Procyona 
podczas obserwacji. Teleskop daje dobre obrazy w okręgu o średnicy około 1 stopnia. 
Dwa detektory CCD są tego samego typu i oba działają przez szybki transfer ładun
ków do zasłoniętej części (kolor ciemnoszary), skąd są wolniej sczytywane. CCD do 
orientacji satelity (zaznaczony jako ACS; ekspozycje 1-sekundowe) przestał działać 
na wiosnę 2006 r. na skutek uderzenia przez superenergetyczny promień kosmiczny. 
Od tego czasu naukowy CCD używa gwiazdy w polu bezpośrednich obrazów w kształ
cie odwróconej litery L, a ekspozycje nie mogą być dłuższe od 2-3 sekund. Macierz 
6*6 mikrosoczewek zasłania część tego detektora
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Rys. 3. Orbita stoneczno-synchroniczna MOST-a jest bardzo bliska 
linii terminatora na powierzchni Ziemi

kundowa stabilizacja pozycyjna była 
sporym ograniczeniem koncepcyjnym 
i konstrukcyjnym.

Teleskop i detektory zostały wyko
nane w University o f British Columbia 
(UBC) w Vancouver. Aby zapewnić 
dobrą jakość fotometrii, część detekto
ra została pokryta macierzą mikrosocze- 
wek (soczewki Fabry) rzutujących na 
CCD obraz lustra satelity. Każda gwiaz
da obserwowana w tym obszarze detek
tora odbierana jest jako duży (średnicy 
~30 pix) obraz lustra, który jest stały i nie 
porusza się na płaszczyźnie detektora, 
gdy satelita dokonuje małe kołysania. 
Teraz wiemy, że użyto za dużo tych so
czewek, bo w rezultacie zbyt duża część 
detektora jest nieczynna do obserwacji 
innych gwiazd w polu. Przy obecnej, 
znacznie lepszej stabilizacji satelity 
można ich było zupełnie uniknąć lub 
wystarczyłyby, powiedzmy, 4 takie so
czewki do obserwacji najjaśniejszych 
gwiazd. Ale trudno, stało się ...

Orbita MOST-a jest niezwykła: to 
jedna z orbit słoneczno-synchronicznych 
(„Sun-synchronous”). Nie jest więc sta
ła w przestrzeni, lecz jej płaszczyzna 
powoli się przemieszcza. Przez dobra
nie dwóch param etrów: w ysokości 
(w tym wypadku 820 km od powierzch
ni Ziemi) i kąta nachylenia do równika 
ziemskiego (tutaj 98,6°, a więc blisko, 
lecz nieco „poza” biegunem, a więc 
w przeciwną stronę do rotacji Ziemi) 
można było uzyskać powolną precesję 
płaszczyzny orbity w tempie jednego 
okresu precesji na rok. Dla MOST-a do
datkowo wybrano taką orbitę, aby „śli
zgała” się po linii zmroku na Ziemi1. 
W ten sposób jedna strona satelity jest 
zawsze oświetlona, zaś druga może pa
trzeć w przestrzeń.

Z wysokości 820 km horyzont ziem
ski jest nisko. W stożku o rozwarciu 56 
stopni jeden obiekt może być obserwo
wany w sposób ciągły nawet przez 2 
miesiące. Stożek ten powoli przemiesz
cza się na niebie i jest skierowany za
wsze przeciwnie do Słońca. Zakres po
łożeń ciągłych obserwacji zawiera się 
w deklinacjach pomiędzy -1 9  a +36 
stopni. Ale gdy tolerowalne są przerwy 
w obserwacjach w każdym 103-minu-

3 Większość orbit słoneczno-synchronicz- 
nych to tzw. orbity poranne na godzinie 
10:30. Stwierdzono, że statystycznie jest 
wtedy najmniej chmur na Ziemi pod satelitą
i powierzchnia Ziemi jest najlepiej widocz
na.

to w y m  o k re s ie  
o b ieg u  sa te lity , 
zakres deklinacji 
może być powięk
szony.

M O ST zo sta ł 
wyniesiony na orbi
tę za pomocą rosyj- 
sk iej rak ie ty  30 
czerwca 2003 r., w 
dzień przed świę
tem  narodow ym  
Kanady. Przy oka
zji umieszczono na 
orbitach kilka in
nych małych sateli
tów, ale MOST był 
głównym z nich i 
dyktował param e
try  s ta r tu . D w a 
pierwsze stopnie to rakieta balistyczna 
SS-19 (zasób tych rakiet podlegał 
stopniowemu niszczeniu w ramach po
rozumienia o rozbrojeniu), zaś trzeci sto
pień to bardzo precyzyjny pojazd „Bre
eze” z m ożliwością zatrzymywania 
i uruchamiania silnika. Końcowa orbita 
była absolutnie doskonała i zapewniała 
synchroniczność z widocznością Słoń
ca przez kilka lat, z pewnym wyprzedze
niem, tak że teraz, po 5 latach, jest wła
śnie optymalne ustawienie orbity.

Przy budowie satelity starano się 
zmniejszyć koszta do minimum. Przy
kładowo, zamiast występować o kosz
towną licencję na wyłączność częstotli
wości komunikacji w paśmie radiowym 
i możliwość wykorzystania techniki cy
frowej, zastosowano modemy i radio 
działające na metrowych falach amator
skich. Co prawda zmniejszyło to możli
wości telemetrii (upload, tzn. do sateli
ty, 9600 kB; download, tzn. z satelity na

Ziemię, 38 400 kB) i zmusiło do kom
presji danych w komputerze satelity oraz 
użycia 3 stacji odbiorczych (UTIAS 
w Toronto, Vancouver, Wiedeń).

Zespół naukowy MOST-a jest mały, 
zaledwie 8-osobowy. Gdy autor ankie
tował w 1997 r. kanadyjską społeczność 
astronomiczną i szukał poparcia dla idei 
MOST-a, na jego apel zareagowało mało 
astronomów. Większość uważała przed
sięwzięcie za stratę czasu... Zespół tech
niczny zmieniał się i podczas konstruk- 
cji sięgał około 30 osób, ale obecnie 
składa się z kilku (niskoopłacanych) ma
gistrantów i doktorantów w UTIAS i na 
UBC. Ale dane z MOST-a analizowało 
już wielu astronomów, bo po roku są one 
dostępne dla wszystkich.

Teraz o kosztach. Typowy mały sa
telita NASA serii Explorer kosztuje 100 
min dolarów. Teleskop Hubble’a kosz
tował kilka miliardów, ale właściwie nie 
wiadomo dokładnie ile... MOST byl

I CYZ = 
Continuous □ 

! Viewing 
! Zone

MOST

fo rm al vector

W

Rys. 4. Ze swojej wysokości orbitalnej MOST może obserwować w sposób ciągły, przez 
okres 2 miesięcy, obiekty nieba równikowego wewnątrz stożka zwanego Continuous Vie
wing Zone
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Rys. 6. Obserwowane drgania sejsmiczne Słońca, tak jak widać by je było z wielkich 
odległości. Wykres podaje amplitudy drgań (w świetle czerwonym i niebieskim) w funkcji 
częstotliwości w milihercach (mHz). Amplitudy wyrażone są w milionowych częściach 
średniej jasności (ppm — part per milion). Rysunek na podstawie Frohlich i in. (1997)

więc supertani. W tym okresie dolar ka
nadyjski warty był około 2/3 amerykań
skiego, więc koszt by jeszcze niższy. 
Osiągnięto go głównie przez ogranicze
nie zespołu technicznego do minimum, 
szereg uproszczeń (takich jak wspo
mniana telemetria), użycie „taniej” ra
kiety (te koszty byłyby jednak obecnie 
wyższe) i przez entuzjazm wykonaw
ców, którzy nie traktowali MOST-a jako 
tylko możliwości zarobkowej...

O samym satelicie można jeszcze 
długo, bardzo długo4...

Główny cel: pulsacje gwiazd
Zwykle gwiazdy — tak jak glob 

ziemski — podlegają drganiom. Więk
szość drgań „sejsmicznych” w gwiaz
dach jest tłumiona, zaś te, które mogą 
trwać, mają amplitudy zmian jasności 
na poziomie 10 5 średniej jasności 
gwiazdy. Słońce wykazuje takie drga
nia, a ich interpretacja dała nam zupeł
nie niezwykłe możliwości sprawdzenia 
komputerowych modeli Słońca, ale też 
ustalenia jak wiruje jego wnętrze, gdzie 
koncentrują się w nim pola magnetycz
ne, itd.

Tylko w niektórych, bardzo szczegól
nych gwiazdach —  zwanych po prostu 
„pulsującymi” — specjalne okoliczno
ści sprzężenia naturalnych drgań mecha
nicznych z procesami absorpcji i emisji 
fotonów w zewnętrznych warstwach 
powoduje wzrost obserwowanych am
plitud drgań do poziomu 10 2, a nawet 
10 1 średniej jasności. To cefeidy, gwiaz
dy typu RR Lyrae, Delta Scuti, itd. Ale 
tych gwiazd jest bardzo mało, średnio 
jedna na 105 zwykłych gwiazd. Choć 
MOST może je z powodzeniem obser
wować, głównym jego celem było wy
krycie i charakteryzacja supermałych 
drgań astrosejsmicznych. Aby to zrobić, 
dokładność obserwacji musi sprostać 
wymaganiom wykrycia zmian jasności 
na poziomie 10-6 do 10 5 średniej jasno
ści.

Wspomnieliśmy o zamierzonej do
kładności pojedynczych obserwacji 
MOST-a na poziomie 0,001 mag. Skok 
do dokładności lO^jest oparty na wy
korzystaniu ciągłych obserwacji przez 
tygodnie, a nawet miesiące i faktu, że 
drgania są koherentne, tzn. że zachowują 
fazę i można je składać albo sumować 
w czasie. W tym sensie MOST spełnił

4 Pełny opis znajduje się pod: http://
www.astro.ubc.ca/MOST/

oczekiwania. Dla bardzo jasnych gwiazd 
dokładność jest bardzo duża. Poniżej 
opiszemy dokładniej przypadek bardzo 
jasnego Procyona.

Podczas gdy wykrycie drgań sej
smicznych typu słonecznych okazało się 
bardzo trudne na szerszą skalę, MOST 
przez 4,5 roku swej aktywnej pracy ob
serwował szereg specjalnych pulsacji, na 
przykład drgania sejsmiczne czerwo
nych olbrzymów, pulsacje gwiazd roAp 
(rapildy oscillating Ap) czy też zupeł
nie nowo odkryte drgania gwiazd 
w młodych gromadach gwiazdowych. 
Obszerne i nadal tylko częściowo zana
lizowane wyniki MOST-a na tym głów
nym jego polu zastosowań wymagały
by osobnego artykułu. Opiszemy więc

poniżej tylko niezwykłą sytuację z drga
niami Procyona. Dalej zostaną opisane 
obiekty bliskie autorowi, ale nie pulsu
jące: obserwacje młodej gwiazdy z pla
mami, Kappal Ceti, supermłodej gwiaz
dy typu T Tauri i wreszcie przypadkowo 
odkrytej ciasnej gwiazdy podwójnej 
z bardzo dużym mimośrodem orbity.

Procyon
Głównym celem MOST-a było wy

krycie drgań astrosejsmicznych Proc
yona. Jest to jedna z najbliższych gwiazd 
Ciągu Głównego, a jej szczególne zna
czenie polega na jej masie nieco więk
szej od Słońca. Takich gwiazd jest mało, 
mniej niż podobnych do Słońca lub 
mniej masywnych, zaś struktura we-

Rys. 5. Zespół naukowy MOST-a. Stoją, od lewej, profesorowie Anthony Moffat (Montreal), 
Werner Weiss (Wiedeń), David Guenther (Halifax), Gordon Walker (Vancouver i Victoria), 
Dimitar Sasselov (Harvard), Rainer Kuschnig (Vancouver, obecnie Wiedeń). Siedzą od 
lewej: Jaymie Matthews (Principal Investigator) i Sławek Ruciński (Toronto, do 1984 r. 
Warszawa). Fot. arch, autora
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Rys. 7. Zmiany jasności Procyona obserwowane przez MOST w roku 2007. Jednostką 
osi pionowej jest 0,001 mag., zaś czas jest wyrażony w minutach

wnętrzna jest nieco inna. Obszar pod- 
powierzchniowy, gdzie gaz jest bardzo 
nieprzezroczysty dla promieniowania 
wytworzonego w głębokim wnętrzu, jest 
bardzo cienki. Gdy na Słońcu ta tzw. 
otoczka konwektywna zajmuje około 
20% promienia, na Procyonie jest ona 
bardzo cienka i zajmuje jakieś 2-3%. 
W otoczce konwektywnej gaz z prze
grzanego spodu warstwy unosi się wiel
kimi „bąblami” ku powierzchni, zaś inne 
chłodne (a więc cięższe) „bąble” opa
dają w dół. Te intensywne ruchy gazu 
podobne są nieco do gotującej się wody 
w garnku, z tym że podobieństwo ma 
ograniczenia, bo gaz w przeciwieństwie 
do wody jest ściśliwy...

Konwektywne ruchy gazu pompują 
kolosalne ilości energii mechanicznej do 
zewnętrznych warstw gwiazdy i mogą 
wzbudzać drgania. Przewidywania opar
te o modele komputerowe struktury Pro
cyona kazały oczekiwać tam oscylacji 
większych niż na Słońcu ze względu na 
szybszy ruch elementów gazu i inten
sywniejszą penetrację przez warstwę 
konwektywną. Zresztą drgania takie już 
były raportowane, ale każda nowa seria 
obserwacji naziemnych dawała inne 
okresowości i amplitudy drgań. Nie
zgodność obserwacji tłumaczono bez

sprzecznym wpływem ziemskiej atmo
sfery i trudnościami instrumentalnymi. 
Oscylacje sejsmiczne Procyona były 
więc głównym celem MOST-a —  pa
trząc na eksperyment oczami fizyków, 
którzy konstuują przyrząd, aby osiągnąć 

określony cel —  uza
sadniały całkowicie 
skonstruowanie i wy
strzelenie MOST-a.

Po półrocznych 
próbach i obserwa
cjach szeregu obiek
tów, aby poznać ogra
niczenia satelity, w 
styczniu 2004 r. pod
jęto obserwacje Pro
cyona. Po miesiącu, 
ku ogólnemu zasko
czeniu, nie wykryto 
NIC, zupełnie N IC ... 
Procyon nie wykazy
wał drgań na pozio
mie mniejszym niż 
5X1 0 średniej jasno
ści gwiazdy. Obser- 
wacje tej gwiazdy po
w ta rz a n e  b y ły  w 
latach 2005 i 2007. 
Przez ten czas stabi
lizacja satelity, jak  
i metody analizy ob
serwacji, podlegały 
stopniowemu ulep
szaniu i brak drgań

był coraz lepiej zdefiniowany. Ale też, 
po opublikowaniu pracy raportującej 
brak oscylacji (Matthews i in. 2004), ze
spół MOST-a napotykał coraz silniejsze 
krytyki (zwłaszcza ze strony poprzed
nich odkrywców drgań, tych którzy uży
wali obserwacje naziemne) za brak na
leżytej kontroli jakości obserwacji 
i kontroli efektów instrumentalnych.

Teraz już wydaje się jasne: z różnych 
powodów (biedzą się z tym teraz teore
tycy), drgania Procyona są małe, ale wy
krywalne przez MOST-a na poziomie 
2x 10 6 średniej jasności. Komplikacją 
jest, że podlegają one zmianom w cza
sie: w skali kilku dni drgania te mogą 
powstać, trwać i zostać stłumione, aby 
pojawić się w nieco innych częstościach 
(Guenther i in. 2008). Koherencja drgań 
jest więc mała, a obraz całości inny niż 
dla Słońca; powodem jest prawdopodob
nie bezpośredni wpływ ruchów konwek- 
tywnych gazu na drgania.

Kappal Ceti
Jednym z pierwszych obiektów ob

serwowanych przez MOST, jeszcze 
w okresie prób, przed obserwacjami 
Procyona, była gwiazda Kappal Ceti. 
Jest to stosunkowo młoda gwiazda, bo 
jej wiek ocenia się na około 650 min lat. 
Jeżeli więc Słońce, z wiekiem 4,5 mld 
lat, można porównać do dorosłej osoby 
(powiedzmy 45-letniej), to Kappal Ceti 
ma według tego porównania 6,5 roku.
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Rys. 8. Zmiany jasności Kappal Ceti obserwowane przez 
MOST (górna część). Po odjęciu wkładu jednej plamy ra
tującej z okresem 8,9 dni (część środkowa) pozostaje 
zmienność, którą można interpretować jako modulacje 
przez plamę ratującą z okresem 9,3 dni. Część najniższa 
rysunku podaje schematycznie zmiany aktywności chro- 
mosferycznej obserwowanej spektroskopowo 2 miesiące 
wcześniej
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Rys. 9. Położenie planety w nowym modelu TW Hya zaproponowanym przez Setia
wan i in. (2008). Rysunek pokazuje schematyczny przekrój przez dysk protoplanetar-
ny, którego wielkość byta oceniana różnymi metodami na rozciągający się od około
0,06 AU do kilkuset AU (AU = jednostka astronomiczna). Proponowana planeta była
by jeszcze bliżej gwiazdy niż wewnętrzny brzeg dysku, co jest raczej trudne do akcep
tacji

I rzeczywiście zachowuje się aktywnie: 
wiruje szybko, wykazuje aktywność 
chromosferyczną i koronalną i ma duże 
plamy. Poprzednie obserwacje wskazy
wały na obrót w ciału około 9,1 dni, ale 
przerwy dzienne w obserwacjach unie
możliwiały dokładne ustalenie okresu 
rotacji gwiazdy.

Dzięki ciągłym obserwacjom prze
prowadzonym przez MOST udało się 
ustalić, że na powierzchni są dwie duże 
plamy poruszające się z nieco odmien
nymi okresami. Przez dokładne mode
lowanie zmian jasności (Ruciński i in. 
2004) udało się nie tylko ustalić okresy 
rotacji tych plam, ale też ocenić, gdzie 
są one umieszczone na powierzchni 
gwiazdy. Najwyraźniej prawo rotacji jest 
takie jak na Słońcu: plama bliższa rów
nika wiruje szybciej. Przypadek Kappal 
Cet jest w tej chwili najbardziej bezpo
średnim potwierdzeniem tego rodzaju 
rotacji dla innych gwiazd.

TWHya
W 1978 r. astronom amerykański 

George Herbig zasugerował, że izolo
wana, czerwona gwiazda zmienna TW 
Hya może być gwiazdą typu T Tauri. 
Takie bardzo młode (typowo młodsze 
niż 1 —  10 min lat) gwiazdy zawsze 
występująblisko chmur materii między- 
gwiazdowej, więc jej izolowane poło
żenie na niebie było całkowicie niezro
zumiałe. Obserwacje w European 
Southern Observatory (dzięki umiejęt
ności autora przeczytania po rosyjsku

dosyć ukrytej w publikacjach armeń
skich pracy Herbiga) 5 lat później po
twierdziły, że bez wątpienia jest to 
gwiazda typu T Tauri (Rucinski & Kraut- 
ter 1983). Ale późniejsze poszukiwania 
radiowe na falach milimetrowych wy
konane przez autora nie przyniosły wy
krycia materii w okolicach TW Hya. 
Sytuacja była raczej tajemnicza...

W 1989 r. de la Reza w Brazylii 
stwierdził, że w dużym obszarze połu
dniowego nieba wokół TW Hya wystę
pują młode gwiazdy, ale nie tak młode, 
z wiekiem ocenianym na 20-30 min lat. 
Ta nowo zdefiniowana TWA (TW Hya 
Asscociation) liczy w tej chwili około

25 członków, jest najbliższym nas ob
szarem występowania młodych gwiazd 
(średnia odległość 73 parseki). TW Hya 
jest wśród nich wyjątkowo młoda, więc 
najwyraźniej powstała najpóźniej i na
dał przyjmuje materię ze swej najbliż
szej okolicy.

Akrecja materii na TW Hya, jak 
również szereg innych procesów wy
nikających z szybkiej rotacji gwiazdy 
i jej intensywnie generowanych pól ma
gnetycznych, powodują zmiany jasno
ści z amplitudą około 20% w części wi
dzialnej widma. Mimo że akrecja 
zachodzi poprzez dysk, w którym obieg 
materii musi zachodzić okresowo, zmia
ny jasności TW Hya nie są proste. Ra
portowane okresowości w różnych okre
sach czasu to, licząc od najkrótszej: 0,21, 
2,0,2,8,2,85,2,88,4,4 i 9,05 dnia. Żadna 
jednak nie była obserwowana dwa 
razy...

Niedawno pomiary prędkości radial
nej wykonane na wiosnę 2007 r. za po
mocą superprecyzyjnego spektrografu 
FEROS na 2,2-m teleskopie na La Silla 
w Chile5 wykazały bardzo dobrze zde
finiowaną okresowość 3,56 dnia. Auto
rzy (Setiawan i in. 2008) od razu opu
blikowali te wyniki w prestiżowym 
„Naturę”. Interpretacja tej okresowości 
opierała się na założeniu, że bardzo bli
sko gwiazdy, tuż przy jej powierzchni 
obiega masywna planeta, której istnie
nie powoduje modulacje prędkości ra
dialnej gwiazdy. Byłby to zupełnie nie-

5 Jest to teleskop Instytutu M aksa Plan
cka w European Southern Obserwatory 
w Chile.
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Rys. 10. Zmiany jasności TW Hya obserwowane przez MOST. Spodziewane byty 
zmiany nieregularne, ale dosyć wyraźnie widać ukrytą zmienność z okresem 3,6 dni
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Rys. 11. Krzywa zmian jasności HD313926. Warto zwrócić uwagę, że gwiazdy są 
wyraźnie zniekształcone (eliptyczne), gdy są najbliżej siebie, w peryastronie orbity

zwykły, superważny przypadek istnie
nia takiej planety u młodej gwiazdy, tym 
istotniejszy, że proste przewidywania 
stabilności jej orbity sugerują, że tak bli
sko gwiazdy nie może istnieć długo i po
winna zaraz spaść na gwiazdę.

Tak się złożyło, że właśnie w tym 
okresie MOST też obserwował TW Hya 
i zmiany jasności gwiazdy też wykaza
ły okres około 3,6 dnia. Choć zamierze
niem było scharakteryzowanie cha
otycznych zmian jasności wynikających 
z akrecji, wyraźna okresowość nie pod
legała dyskusji. Problem w tym, że na
wet ciągłe obserwacj e MOST-a przez 11 
dni nie mogą nic więcej powiedzieć
o naturze zmian, poza potwierdzeniem 
okresowości. Nie można wykluczyć, że 
coś innego niż planeta powoduje zmia
ny, zaś tylko 3 cykle to za mało, aby 
w pełni potwierdzić okresowość.

Na wiosnę 2008 r. MOST przepro
wadził długie, trwające cały miesiąc, 
ciągłe obserwacje TW Hya. I tu zasko
czenie: nie ma śladu po okresie 3,6-dnio- 
wym ... Jeżeli jest coś, to słaba okreso
wość około dwudniowa... Czy planeta 
znikła? Czy też, co wydaje się bardziej 
prawdopodobne, nigdy jej tam nie było, 
a to, co zaobserwowano poprzednio, 
było zgęszczeniem w dysku akrecyj- 
nym, które chwilowo obiegało gwiazdę 
z dosyć dobrze zdefiniowanym okre
sem? Autor pracuje obecnie nad tymi 
danymi, które wymagają szczególnej 
uwagi ze względu na ważność proble
mu.

Gwiazda zaćmieniowa 
z dużym mimośrodem orbity

Podczas obserwacji gwiazdy Wol- 
fa-R ayeta6 WR111 jedna z gwiazd 
prow adzenia satelity („guide star”) 
HD 313926 wykazała zmienność za
ćmieniową, z okresem 2,27 dnia. M i
nimum wtórne (płytsze) je s t w tej 
gwieździe przesunięte z oczekiwanej 
fazy 0,5, sugerując ekscentryczność 
orbity. Analiza zmian jasności wyka
zała, że ta nowo odkryta gwiazda ma 
bardzo duży mimośród orbitalny, e = 
0,21, co jest niezwykłe dla tak krót
kiego okresu (Rucinski i in. 2007). 
Gdy okres orbitalny jest krótki, a więc 
gdy gwiazdy są blisko siebie, ich wza

jemne oddziaływanie 
przypływowe pow o
duje szybką „cyrkula- 
ryzację” orbity.

HD 313926 wyma
ga dalszych  badań, 
zwłaszcza spektrosko
pii. Ale jej przypadek 
wykazuje, ze MOST 
może nawet odkrywać 
nowe gwiazdy zmien
ne, a nie tylko podno
sić precyzję obserwacji

6 Gwiazdy typu Wolfa- 
-R aye ta  są  m łodym i, 
masywnymi gwiazdami 
intensyw nie tracącym i 
m aterię przez aktywne 
w ia t r y  g w ia z d o w e . 
MOST obserwował kil
ka z nich w  celu charak- 
teryzacji niestabilności 
w tych wiatrach.

obiektów już dobrze znanych i poprzed
nio analizowanych.

Udział autora
W latach 1987 do 1997 autor praco

wał w (nieistniejącym obecnie) Institu
te for Space and Terrestrial Science 
(ISTS) w Toronto, gdzie miał okazję 
spotykać się z wieloma inżynierami
i specjalistami w dziedzinie konstrukcji 
satelitów i instrumentów orbitalnych. Od 
wystrzelenia Sputnika-1 w 1957 r., któ
re nastąpiło gdy był miłośnikiem astro
nomii w szkole średniej i aktywnie ob
serwował gwiazdy zmienne, zawsze 
nosił się z marzeniem o umieszczeniu 
na orbicie małego teleskopu do obser
wacji gwiazd zmiennych. Ale inżynie
rowie chłodzili te zapały: stabilizacja 
3-osiowa wymagała według ich zdania 
dużych, masywnych satelitów, te zaś 
byłyby zbyt drogie, aby uzasadnić koszta 
obserwacjami gwiazd zmiennych. Tak 
było aż do spotkania z dr. inż. Kieran 
Carroll, specjalistą od stabilizacji ma
łych satelitów, który wtedy pracował 
w UT1AS i Dynacon.

Cotygodniowe, kilkugodzinne roz
mowy z Kiranem przez kilka miesięcy 
1997 r. pozwoliły na ustalenie geome
trii satelity i jego wymaganej orbity. 
MOST7, tak jak został wystrzelony, był 
dokładnie taki, jak opisany w około 100- 
-stronicowym wniosku do Kanadyjskiej 
Agencji Kosmicznej (Canadian Space 
Agency, CSA)8. Niestety, w tym wła-

7 Nazwę wymyślił obecny PI, prof. Jaymie 
Matthews.
8 Podczas konstrukcji do zasadniczego pla
nu dodane zostały tylko soczewki Fabry.

P(d)

Rys. 12. Mimośrody gwiazd podwójnych dla okresów 
dłuższych od jednego dnia. Widać wyraźnie zmniejsza
nie się mimośrodu dla ciasnych systemów. Przypadek 
HD 313926 zaznaczony jest krzyżykiem. Otwarte kółka 
odpowiadają (mniejszym) gwiazdom typów widmowych 
A do G, podczas gdy kółka pełne odpowiadają typom 
widmowym O do B, które sąduże i masywne. HD313926 
jest typu około B5
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śnie pamiętnym 1997 r. ISTS przestał 
istnieć przez nagle ucięcie finansowa
nia przez prowincję Ontario i autor 
podjął pracę w obserwatorium na Ha
wajach. Prawdę mówiąc, autor tych słów 
przestał w tedy myśleć o projekcie 
MOST, będąc całkowicie zaabsorbowa
ny poznawaniem niezwykłych warun
ków pracy w Canada-France-Hawaii 
Telescope (CFHT)9...

Niespodziewanie, w 1998 r., jak grom 
z jasnego nieba przyszła wiadomość 
o przyznaniu funduszy na budowę sate
lity. Aby uratować projekt, jego prowa
dzenie zostało przekazane profesorowi 
Jaymie Matthews w University o f Bri
tish Columbia w Vancouver. Autor po
został w zespole naukowym jako użyt
kownik satelity a również jako „ojciec” 
pomysłu, co jest zresztą zawsze noto
wane i należycie honorowane (patrz 
notatka u dołu strony ... o Nagrodzie 
Alouette).

Co dalej? BRITE!
Do chwili obecnej MOST był usta

wiany na 95 miejsc na niebie i zaobser
wował zmienność około 1500 gwiazd. 
Tylko około 15% materiału obserwacyj
nego została zanalizowana, owocując 38 
publikacjami (plus 8 w przygotowaniu). 
Satelita obserwuje dalej i może jeszcze 
z powodzeniem działać 3 do 5 lat, bo 
tak jest oceniany przebieg utraty wydaj
ności baterii słonecznych z czasem. 
Oczywiście może przestać działać każ
dego dnia: uczy nas tego utrata detekto
ra CCD używanego do stabilizacji sate
lity. Może też zatrzeć się jedno z kół 
reakcyjnych, ale obserwacje byłyby nie
możliwe, gdyby stanęły na raz dwa koła.

Doświadczenie z MOST-em stworzy
ło dalsze możliwości. W roku 2004, po
zostając nadal w doskonałych relacjach 
z zespołem UT1AS, autor zaproponował 
skonstruowanie nanosatelity do obser
wacji najjaśniejszych gwiazd nieba. Jest 
paradoksem, że wśród tych gwiazd jest 
najwięcej niepewności co do ich foto
m etrii, a to głównie przez kłopoty 
z uwzględnieniem absorpcji atmosfe
rycznej podczas obserwacji naziemnych, 
podczas których konieczne jest porów
nywanie jasności gwiazd przez duże od
ległości kątowe na niebie. Mały nano- 
satelita (definicją jest waga poniżej

9 W stycznia 2000 r. autor powrócił do To
ronto, gdzie został profesorem na Uniwer
sytecie Torontońskim i dyrektorem David 
Dunlap Observatory.

10 kg i małe rozmiary, tutaj 20x20x20 
cm) z teleskopem soczewkowym z du
żym polem widzenia może to rozwią
zać. Projekt nanosatelity do astronomii, 
BRITE, złożony w Agencji Kosmicznej 
jakoś nie mógł ruszyć z miejsca, za to 
współpracownik z zespołu MOST-a, 
prof. Werner Weiss z Wiednia, na pod
stawie naszych dokumentacji uzyskał 
w roku 2007 fundusze na budowę dwu 
kopii BRITE-a, których wykonanie do
biega już końca (w UTIAS, drugi z po
mocą UTLAS w Austrii). Wszystko to 
ma chyba dobry koniec. W tym roku 
CSA ogłosiła przyznanie funduszy na 
kanadyjskie BRITE-y. Okazuje się, że 
Hiszpania ma też dołączyć się do kon
stelacji tych satelitów. Więcej na temat 
programu nanosatelitów budowanych w 
UTIAS na stronie http://www.utias- 
sfl.net/

Orbity kolejnych BRITE-ów nie będą 
tak szczególne jak MOST-a, a raczej 
uzależnione od tego „co się da uzyskać” 
w ramach niskich kosztów, przy okazji 
wystrzeliwania większych satelitów. Ze 
względu na nieoptymalne orbity, ich pra
ca nie będzie ciągła, lecz przez co naj
mniej 15% z 100-minutowej orbity. Pla
nuje się w ysyłanie kilku satelitów  
w konstalcji zapewniającej lepsze po
krycie czasowe i parami: kamera każ
dego BRITE-a będzie miała jeden nie
zmienny filtr barwny, niebieski albo 
czerwony.

Więcej szczegółów 
można znaleźć 
w następujących 
publikacjach
Frohlich, C. i inni, 1997, Solar 
Physcis, 170, 1.

Matthews, J. M. i inni, 2004, Na
ture, 430, 51.

Guenther, D. B. i in., 2008, zło
żone do Astroph.J.

Rucinski, S. M. i inni, 2004, Publ. 
Astr. Soc. Pacific, 116, 1093.

Rucinski, S. M. & Krautter, J., 
1983, Astron. & Astroph., 121, 
217.

Setiawan, J. i inni, 2008, Natu
re, 451, 38.

Rucinski, S. M. i in., 2007, Mon. 
Not. Roy. Astr. Soc., 380, 63.

Autor jest profesorem astrofizyki na 
Uniwersytecie w Toronto (Kanada) 
i od początku 2000 r. dyrektorem 
tamtejszego Obsenvatorium Dawi
da Dunlapa (DDO Observatory). Do 
1984 r. bylpracownikiem Obserwa
torium Uniwersytetu Warszawskie
go. Główną dziedziną Jego zainte
resowań badawczych jestfotometria 
astronomiczna

Rys. 13. Oto jak ma wyglądać nanosatelita do obserwacji zmienności jasnych gwiazd, 
BRITE. Jest on w jakiejś mierze zmniejszoną wersją MOST-a, ale niezupełnie, bo na 
przykład będzie on miał 2 niezależne kamery do stabilizacji pozycji i do obserwacji 
astronomicznych. Ciemne prostokąty to baterie słoneczne. Z 20 cm sześcianu wy
stają anteny i beleczka magnetometru. Na pokładzie będą komputery, odbiorniki i na
dajnik oraz modemy telekomunikacyjne, system stabilizacji z 3 kołami reakcyjnymi 
i z cewkami do oddziaływania z ziemskim polem magnetycznym
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“  Migracja 
planet

Jeśli wybierasz się 
w podróż, niech będzie 
to podróż długa
Zbigniew Herbert „Podróż”

Kiedy myślimy o Układzie Sło
necznym, często mamy przed 
oczami stabilny układ dziewię

ciu ciał —  Słońca i ośmiu planet. My
ślimy o tym jak o czymś trwałym, sta
bilnym , niezm iennym . Jednak już  
w końcu lat 70. XX w. spodziewano się, 
że jest możliwe, by w trakcie ewolucji 
młodego układu planetarnego planety 
zmniejszały swoją odległość do gwiaz
dy, wokół której powstają. Jakże wy
mownie zostało to potwierdzone wraz 
z odkryciem w 1995 r. pierwszej plane
ty, krążącej wokół gwiazdy podobnej do 
Słońca, która obiega swoje słońce w nie
wiele ponad 4 dni! Ten drugi składnik 
w układzie 51 Pegasi znajduje się w od
ległości 0,05 j.a., czyli 20-krotnie bliżej 
Słońca niż Ziemia, a nawet dużo bliżej 
niż Merkury, który znajduje się w śred
niej odległości 0,38 j.a., aponieważ na
sza najmniejsza planeta waży przeszło 
5 500 razy mniej niż Jowisz (ok. 0,055 
masy Ziemi), stało się oczywiste, że ten 
pierwszy z „gorących jowiszy” nie po
wstał w miejscu, w którym został „przy
łapany” przez swoich odkrywców. Pla
neta nie mogła powstać tak blisko 
macierzystej gwiazdy ze względu na 
panującą tam temperaturę, uniemożli
wiającą powstanie skalistego jądra ga

zowego olbrzyma, które następnie za- 
akreowałoby gazową otoczkę — jak to 
się powszechnie przyjmuje w scenariu
szu powstawania planet.

Od tamtego momentu uczeni starają 
się odpowiedzieć na następujące pyta
nia: Jakie są przyczyny tej wędrówki 
planet? Jak przemieszczają się planety 
masywne, a jak te o mniejszych masach? 
Ile trwa ich wędrówka? I jak może się 
skończyć? Na takie pytanie astronomo
wie starają się odpowiedzieć, wykorzy
stując coraz to bogatsze w dane obser
w acje, ale też w ykorzystu ją coraz 
większe możliwości komputerów, jak 
i możliwości kodów numerycznych oraz 
symulują zachowania planet w dysku 
gazowym otaczającym młodą gwiazdę.

Pojęcie migracji planet dotyczy tak 
naprawdę jakiejkolwiek zmiany orbity 
planety/protoplanety. Chciałbym tu po
dać dwa klasyczne typy tych zmian, czy
li tzw. typ pierwszy i drugi migracji, i do
datkowo powiedzieć coś o stosunkowo 
niedawno znalezionej możliwości tzw. 
szybkiej migracji nazywanej też trzecim 
typem migracji.

Typ I  migracji
Już na początku pracy nad zjawi

skiem przemieszczania się planet roz-

156 U r a n i a  -  POSTĘPY ASTRONOMII 4/2008



różniono dwa typy migracji. Pierwsze
mu reżimowi migracji podlegają mało- 
masywne planety, o masach nie prze
kraczających kilkunastu mas Ziemi. 
Scenariusz ten pojawił się już pod ko
niec lat 70. Gdy taka planeta zaczyna 
oddziaływać z dyskiem gazowym, roz
poczyna się wymiana momentu pędu 
i w konsekwencji migracja planety ku 
gwieździe. Planeta „zanurzona” w dys
ku gazowym będzie wywoływała w nim 
na skutek rezonansu Limblada fale gę
stości i w ten sposób zmieniała swoje 
parametry orbitalne. To, jak szybko pla
neta zmierza w stronę gwiazdy, ustalo
no za pomocą symulacji numerycznych 
tego zjawiska. Ustalono zależność tem
pa migracji od gęstości dysku, masy pla
nety, rozkładu materii i wysokości dys- 
ku(stosunek odległości od centrum do 
wysokości w danym miejsku). Wszyst
kie te parametry są zmieniane w symu
lacjach, aby zobaczyć, jak wpływają na 
skalę czasową procesu. Dla typowych 
wartości otrzymuje się kilkaset lat.

Jeżeli chcemy rzetelnie dowiedzieć 
się, jak tworzą się planety i jaki jest stan 
naszej wiedzy na ten temat, należałoby 
w tym miejscu zadać sobie co najmniej 
dwa pytania: jak skala czasowa migra
cji ma się do czasu utworzenia samej 
planety? Jakie procesy mogą powodo
wać zatrzymanie się planety przed 
spadnięciem na gwiazdę? Czas, w ja 
kim planety się tworzą, jest krótszy od 
otrzymanych kilkuset lat (J. Papaloio- 
uzu, R. Nelson i inni, 2006 ). Pojawia 
się więc pewien problem, jeśli założy
my scenariusz, w którym gazowe pla
nety powstają poprzez akrecję gazu na 
skaliste jądra o masach ok. kilkunastu 
mas Ziemi. Uwzględnienie większej ilo
ści zjawisk (takich jak samograwitacja 
dysku gazowego, ekscentryczność orbit, 
transport promienisty— jego wpływ na 
rozkład gazu) prowadzi do zmniejsze
nia niezgodności pomiędzy migracją 
a akrecją, jednak w dalszym ciągu nale
żałoby zastanowić się, co jeszcze mog
łoby wyjaśnić tę rozbieżność. Są także 
inne procesy, których w symulacjach nie 
uwzględnia się w stopniu zadowalają
cym (np. pole magnetyczne, zarówno to 
gwiazdowe, jak i pole obecne w dysku 
gazowym). Także one mogą prowadzić 
do wydłużenia czasu podróży planety 
w stronę gwiazdy. Jeśli chodzi o drugie 
pytanie, będzie ono także istotne przy II 
typie migracji, więc postaramy się zna
leźć odpowiedzi czy podać wskazówki

mogące do nich prowadzić później.

Typ II migracji
O drugim rodzaju migracji mówimy 

wtedy, gdy mamy do czynienia z ma
sywną planetą (o masie porównywalnej 
z masą Jowisza). Wtedy zaburzenie, któ
re jest wywoływane przez planetę 
w dysku gazowym, nie może być już 
traktowane jako zaburzenie liniowe (tak 
jak ma to miejsce w przypadku pierw
szego typu). Wtedy na skutek wymiany 
momentu pędu tworzy się przerwa 
w dysku gazowym, w której orbituje pla
neta. Jednak nie traci ona całkowicie 
kontaktu z dyskiem, materia akreuje na 
planetę, opadając na nią po spirali. Aby 
określić, kiedy ma miejsce drugi typ mi
gracji, należy porównać promień Hilla 
z grubością dysku (promień Hilla —  
promień określający „strefę wpływów” 
planety: Rf/ =  a(Xf /Â /,)1'3, gdzie a jest 
półosią planety, M* —  masą gwiazdy, 
a Mp —  masą planety). Także analizu

jąc tempo wymiany momentu pędu po
między dyskiem a protoplanetą poprzez 
oddziaływanie grawitacyjne i poprzez 
lepkość (J. Papaloizou, C. Terquem, 
2005), oba podejścia prowadzą do po
dobnego kryterium na masę planety 
(a dokładniej na stosunek masy planety 
do masy gwiazdy). Planeta ma być kil
ka tysięcy razy lżejsza od swojego słoń
ca, czyli w przypadku Słońca byłaby to 
planeta o masie niewiele mniejszej od 
masy Jowisza. Także dla tego rodzaju 
przemieszczania się planet przeprowa
dza się symulacje numeryczne, aby le
piej zrozumieć, jak to zjawisko zacho
dzi. Na ich podstawie określa się np. 
skalę czasową tej wędrówki. Oblicze
nia te dają wynik kilkudziesięciu tysię
cy lat, co znów jest porównywalne z cza
sem tworzenia się planet. Przykładowy 
wynik takiej symulacji jest przedstawio
ny na rys. 2.

Teraz zastanówmy się nad procesa
mi mogącymi zatrzymać planetę przed
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Rys. 1. Rysunek przedstawia symulację numeryczną drugiego typu migracji. Widocz
na jest płaszczyzna dysku, skalą szarości zaznaczono gęstość powierzchniową. Bia
ły, owalny kontur pokazuje strefę Rocha planety. Widać, jak materia z części zewnętrznej 
i wewnętrznej akreuje na planetę, transportując także moment pędu. Widoczna jest 
także przerwa powstała na skutek oddziaływania planety z dyskiem. (Rysunek z pre
zentacji Pawła Artymowicza wygłoszonej w marcu 2004 r. na konferencji poświęconej 
formowaniu się planet)
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Rys. 2. Rysunek pokazuje ewolucję dysku w obecności planety (zaznaczona białym 
konturem) o masie jednej masy Jowisza. W trakcie migracji do wewnątrz masa plane
ty rośnie do 3,5 masy Jowisza. Lewy górny panel pokazuje stan początkowy, prawy 
górny po 300 okresach orbitalnych planety, panele dolne prawy i lewy odpowiednio po 
3000 i 7000 okresach. (Rysunek z pracy Nelson R., Papaloizou J., Masset F. and Kley 
W., opublikowanej w 2000 r. w czasopiśmie „Monthly Notices of the Royal Astronomi
cal Society")

gwiazdą. Do najczęściej podawanych 
przyczyn takiego wyhamowania migra
cji przed gwiazdą podaje się: oddzia
ływanie z szybko rotującą gwiazdą (co 
miałoby prowadzić do zatrzymania pla
nety w odległości kilku promieni 
gwiazdy), oddziaływanie z polem ma
gnetycznym gwiazdy, ucieczka gazu 
z planety wypełniającej swoją po
wierzchnię Rocha — gaz opada na 
gwiazdę, przekazując jej moment pędu, 
więc planeta porusza się na zewnątrz, 
aby zachować moment pędu układu. 
Teorię tę zdają się potwierdzać obser
wacje tranzytu planety w układzie HD 
209458, które sugerują ucieczkę wodo
ru z atmosfery planety. Inną możliwo
ścią zatrzymania planety jest dyssypa
cja dysku gazowego. Jeśli zachodzi 
równocześnie z migracją, mogłaby pro
wadzić do zatrzymania planety w prak
tycznie dowolnym momencie. W tym 
miejscu może warto wspomnieć o sce
nariuszu (i słowo scenariusz nie jest tu 
bezcelowe) „Ostatni Mohikanin”: prze
widuje on, że w dysku powstają dwie 
planety, z których pierwsza opadła na 
gwiazdę, jednak swym przejściem na 
tyle zubożyła dysk gazowy, że druga 
nie migrowała już znacząco (ze wzglę
du na rzadszy dysk gazowy) i mogła 
przetrwać w takim dysku. Kolejną sy
tuacją mogącą spowodować przetrwa
nie planet migrujących jest „uwięzie
nie” w rezonansie (np. z inną planetą), 
jednak oddziaływanie planet w ukła
dach wielokrotnych może spowodować 
nie tylko wyhamowanie migracji, ale 
także wyrzut planety z systemu (a po
nieważ taka odrzucona planeta uniesie 
z sobą część momentu pędu pozostała/e 
planeta/y mogą spowolnić lub zaprze
stać migracji) (E. Podlewska, E. Szusz
kiewicz 2008).

Migracja III typu
Na początku obecnego wieku w li

teraturze wyróżniono trzeci typ migra
cji, nazywany też szybką lub ucieka
jącą (ang. fast migration, runaway 
migration), charakteryzujący się na
prawdę bardzo krótkim skalami czaso
wymi: 100-1000 lat w astronomicznej 
skali czasu to przecież chwila! W prze
ciągu tych kilkuset lat, co przekłada się 
na kilkadziesiąt okresów orbitalnych, 
półoś wielka może się zmienić nawet 
o 50%. Jednak symulacje numeryczne 
pokazują, że dla masywnych dysków 
nawet tak gwałtowne zmiany parame

trów orbity są możliwe. Ten typ migra
cji jest bardzo podatny na lokalne pa
rametry dysku, szczególnie jego gę
stość. Moment pędu jest przekazywany 
między planetą a gazem w przepływach 
w spółorbitalnych (ang. coorbital 
flows). Co istotne, planeta może prze
mieszczać się na zewnątrz układu. Za
leży to nie tylko od lokalnych parame
trów dysku, ale także od wcześniejszej 
historii. Migracja ta zachodzi efektyw
nie dla mas protoplanet zbliżonych do 
masy Saturna (E Masset, J. Papapo- 
izou, 2003) i pod tym względem zaj
muje miejsce pomiędzy typem pierw
szym a drugim. Ponieważ zależność od 
lokalnej gęstości dysku jest bardzo 
duża, każda naturalna cecha dysku, jak 
pierścienie czy inne struktury radialne 
powstałe w trakcie ewolucji, może pro
wadzić do zatrzymania migrującej pla
nety. Ze względu na stosunkowo krót
ki czas badanie tego zjawiska nie jest 
poznane w sposób zadowalający.

Problemy do rozwiązania
Pomimo rozwoju teorii powstawania

układów planetarnych, jak i samej mi
gracji, w tym wykonywanie wielu co
raz bardziej zaawansowanych testów 
numerycznych, cały czas pytań dotyczą
cych migracji planet jest sporo. Nie wia
domo na przykład, jaki jest faktyczny 
rozkład gęstości dysku gazowego, jaką 
rolę odgrywa pole magnetyczne w pro
cesie zatrzymania migracji, jaki jest roz
kład temperatur w takim dysku i jak 
wpływa na niego transport promienisty, 
jakie są mechanizmy generujące lepkość 
takiego dysku, jak ją opisać? Takie py
tania można by mnożyć, a pozostaje 
przecież jeszcze zaimplementowanie 
tych wszystkich niewiadomych do ko
dów numerycznych pomagających nam 
na nie odpowiadać, przy czym sama 
implementacja pozostaje często zagad
nieniem wysoce nietiywialnym. Wyma
gania stawiane przed symulacjami nu
merycznymi także są wysokie, zarówno 
te odnośnie rozdzielczości, jak odnośnie 
zachowania energii i momentu pędu, co 
przy rozpatrywaniu zjawisk bazujących 
na przepływie wielkości zachowaw
czych między składnikami rozpatrywa-
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nego systemu jest szczególnie istotne 
i należy poświęcić temu należytą uwa
gę, aby otrzymane wyniki nie zostały 
wypaczone przez błędy powstałe w trak
cie obliczeń komputerowych, a będą
cych skutkiem złego algorytmu czy nie
właściwej implementacji.

Symulacje  —  nowoczesna 
metoda badawcza

Aby poznać to zjawisko bardziej ilo
ściowo, przeprowadzane były już od lat 
90. XX w. jego numeryczne symulacje. 
Początkowo, ze względu na ograniczo
ne możliwości komputerów, były to 
dwuwymiarowe symulacje MHD(ma- 
gnetohydrodynam iczne) na siatce 
współrzędnych biegunowych (r, <p). 
Często w symulacjach tych ustalało się 
orbitę planety na stałe i poprzez zmia
ny powodowane w dysku wnioskowa-

rozmaitości

„Phoenix” wylądował 
na Marsie!

26 maja br., po 10 miesiącach podróży, 
wylądował na Marsie pojazd-laborato- 
rium „Phoenix”. Jego zadaniem jest po
szukiwanie wody, a ściślej lodu, bo 
przecież w temperaturach od -30°C do 
-1 30°C nie można się spodziewać pły
nącej wody. Wylądował w rejonie ark- 
tycznym, bo wcześniejsze obserwacje 
z orbiterów krążących wokół Marsa 
wskazywały na obecność w tych rejo
nach skał zawierających duże ilości wo
doru. Wodoru, a więc wody. Próbę lą
dowania w tym rejonie podjęto już 
w 1999 r., ale wtedy poprzednik Pho- 
eniksa, Mars Surveyor, po fatalnym błę
dzie oprogramowania rozbił się o po
wierzchnię Czerwonej Planety i NASA 
wstrzymała tego rodzaju misje do Mar
sa. Badanie Marsa przy pomocy apa
ratów kosmicznych ma bardzo trudną 
przeszłość. Prawie połowa prób lądo
wania na tej planecie kończyło się po
rażką. Ostatnie udane lądowanie odby
ło się w połowie lat 70. Były to stacje 
Viking, posłane tam, aby szukać śladów 
życia. Wylądowały w pustynnych ob
szarach równikowych i żadnych śladów 
życia nie znalazły. Później zaniechano 
prób posadowienia stacji kosmicznych 
na Marsie i wysyłano tam małe apara
ty, które, otoczone poduszkami po
wietrznymi, po prostu zrzucano na 
Czerwoną Planetę. Obecnie powróco
no do stacji Mars Surveyor i z „popio
łów" tej misji, jak Feniks, powstał nowy 
pojazd kosmiczny, który jednak miałtyl-

ło się o możliwych zmianach jej ele
mentów orbitalnych. Obecnie, kiedy 
możliwości komputerów już na to po
zwalają, przeprowadza się symulacje, 
używając trójwym iarowych kodów 
MHD, a w algorytmach uwzględnia 
m ożliw ie wiele efektów mogących 
mieć m iejsce w takich warunkach. 
W szczególności rozpatruje się dyski 
turbulentne, z polem magnetycznym. 
Przeprowadza się też symulację ukła
dów złożonych z kilku planet orbitują
cych w dysku gazowym oddziałują
cych m iędzy sobą  graw itacy jn ie . 
Stosuje się też adaptatyw ne siatki 
umożliwiające uzyskanie wysokiej roz
dzielczości tam, gdzie jest to pożąda
ne, a zaoszczędzenie czasu obliczeń 
w miejscach, gdzie zmiany parametrów 
są nieznaczne i m ożna zastosować 
mniejszą rozdzielczość.

ko 50% szans powodzenia. Ale udało 
się. Teraz sonda kosmiczna wylądowa
ła w pobliżu bieguna planety, w miejscu 
wskazanym przez wcześniejsze bada
nia jako obszar zalegania lodu. Pojazd 
miał zaledwie 7 minut, aby z prędkości 
20 000 km/h wyhamować do zera, co 
w rzadkiej atmosferze Marsa było nie 
lada wyczynem. Podmuch silników ha
mujących wydmuchał rdzawy pył spod 
lądującego Phoeniksa i ukazał bada
czom jasną skałę. Lód to czy sól — oto 
jest pytanie gnębiące badaczy. Spraw-

Ostatnia dekada obfitowała w odkry
cia pozasłonecznych planet, a czasami 
i układów planetarnych. Teraz znamy 
ponad 200 gazowych planet orbitują
cych wokół gwiazd ciągu głównego. 
Jednak procesy prowadzące do powsta
wania planet i ich migracji cały czas 
czekają na lepsze poznanie. Zarówno 
coraz lepiej przeprowadzane symulacje, 
jak i bardziej precyzyjne obserwacje są 
potrzebne, aby dokładniej poznać te zja
wiska.

Autor je st studentem V roku astro
nomii na Uniwersytecie Mikołaja 
Kopernika. Przygotowuje pracę  
magisterską, która rozważa proble
my struktury’ naszej Galaktyki

dzić to może sama stacja, która wypo
sażona jest w minikoparkę i piece, któ
re mogą rozżarzyć zebrane próbki 
i przeanalizować powstałe w ten spo
sób gazy. Pierwsze analizy nie potwier
dziły istnienia wody. Sonda ma 90 dni 
na przeprowadzenie wszystkich zapla
nowanych badań. Później w tym rejo
nie zapanuje noc polarna i sondę po
kryje gruba warstwa szronu z dwutlen
ku węgla. Czy obudzi się z tego zimo
wego snu? Naukowcy nie mają nadziei.

(aw)
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. Podróże 
zwierząt 
w Kosmos

Ludzie od zawsze marzyli
0 poznaniu i podboju 
Kosmosu. Szesnastowieczna 
legenda o panu 
Twardowskim mówi, ie  gdy 
diabeł przyszedł zgodnie
Z umową po jego duszę, 
czarnoksiężnik wskoczył na 
koguta i wzbił się w niebo, 
odmawiając godzinki.
Do dziś tkwi na Księżycu
1 obserwuje łudzi na Ziemi.

Nowoczesne technologie 
umożliwiają dokonywanie 
nowych odkryć. Jednakże 
kilkadziesiąt lat temu jedna 
Z najbardziej
rozpowszechnionych teorii 
mówiła, że ludzie nie będą 
w stanie przeżyć 
długotrwałego stanu 
nieważkości. Przez kitka lat 
naukowcy prowadzili 
poważne debaty na ten 
temat

Po pom yślnym  w ystrzelen iu  
sztucznych satelitów Ameryka
nie i Rosjanie zaczęli wysyłać 

w Kosmos zwierzęta. Chciano przete
stować sprawność urządzeń, wpływ 
zmniejszonej grawitacji oraz promienio
wania kosmicznego. W misjach orbital
nych i suborbitalnych wzięło udział 
o wiele więcej zwierząt niż ludzi i oczy
wiście o wiele więcej z nich zginęło.

Lata czterdzieste
Pierwszymi organizmami żywymi 

wyniesionymi na wysokość ponad 100 
km amerykańską wersjąrakiety V2 były 
muszki owocowe.

Miało to miejsce w czerwcu 1946 r. 
Celem eksperymentu było badanie efek
tów promieniowania na dużych wyso
kościach.

Następne były małpy —  rezusy —  
Albert I, Albert II i Albert III. Albert I 
został wystrzelony 11 czerwca 1948 r. 
w rakiecie Amerykańskich Sił Powietrz
nych, natomiast Albert II 14 czerwca
1948 r. Obie małpy, niestety, nie prze
żyły lądowania (zasobnik z Albertem II 
na pokładzie roztrzaskał się o ziemię 
z powodu awarii spadochronu). 16 wrześ
nia 1949 r. Albert III również nie prze

żył swojej podróży. Albert IV był ostat
nią małpą wystrzeloną w Kosmos rakietą 
V2 (wszystkie cztery podróże znane są 
pod nazwą Serii Albert). Przypięty do 
instrumentów monitorujących odbył 
swój jedyny lot w Kosmos 12 grudnia
1949 r. Wyniki badań wykazały, że mał
pa doskonale zniosła lot. Niestety, nie 
przeżyła lądowania.

Nieco ponad rok później w Kosmo
sie pojawiła się pierwsza mysz (także 
amerykańska).

Lata pięćdziesiąte
22 lipca (lub 15 sierpnia) 1951 r. w lot 

suborbitalny rakietą R-l Rosjanie wy
słali dwa psy: Cygana i Dezika. Uważa
no, że w przeciwieństwie do małp, będą 
się mniej wiercić. Oba szczęśliwie wróci
ły na Ziemię.

Zdjęcie Cygana i Dezika 1
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We wrześniu 1951 r. Dezik znów po
leciał w Kosmos z psem imieniem Lisa. 
Tym razem lot był nieudany —  psy zde
chły.

Krótko potem Smiełaja i Małyszka 
odbyły szczęśliwą podróż. Dzień przed 
startem Smiełaja uciekła i naukowcy 
obawiali się, że mogły zaatakować ją  
wilki. Na szczęście wróciła dzień póź
niej cała, zdrowa i gotowa do lotu.

Suczka imieniem Bolik (lub Bobik) 
również uciekła dzień przed swoim lo
tem. Zastąpiła ją  ZIB —  nie wytreno- 
wana, bezdomna suczka znaleziona 
przypadkiem, której imię pochodzi od 
rosyjskiego skrótu „Zastępca Zaginio
nej Bolik”. ZIB odbyła szczęśliwy lot.

Innymi psami, które odbyły lot ko
smiczny w latach 50., były Łajka, Albi
na, Dymka, Modnica, Koziavka, Cygan
ka, Śnieżynka i Odważna.

Szczególnie popularną stała się 
Łajka. Była bezpańskim psem znalezio
nym w jednym z moskiewskich schro
nisk. Co ciekaw e, n iektóre źródła 
twierdzą, że nie była to suczka imieniem 
Łajka, lecz pies rasy łajka syberyjska. 
Prawdopodobnie wabił się Cytrynek ze 
względu na jasne ubarwienie. Imię Łajka 
„nadali” mu dziennikarze.

chła kilka godzin po starcie, podczas 
czwartego okrążenia Ziemi, prawdopo
dobnie w wyniku stresu i przegrzania 
organizm u (co było spowodowane 
awarią systemów kontrolnych) lub bra
ku powietrza i wody.

Bezpośrednia przyczyna jej śmierci do 
dziś nie jest znana. Rosjanie w celach 
propagandowych utrzymywali, że pies 
przeżył jeszcze kilka dni. Projekt bowiem 
miał trwać dziesięć dni. Po tym czasie 
Łajka miała dostać zatrutą porcję poży
wienia.

Najsłynniejszy pies w Kosmosie -  Łajka 1

Łajka 1 na znaczku wydanym przez Pocztę 
Polską

Po przejściu odpowiedniego szkole
nia, Łajka została wybrana na zwierzę, 
które jako pierwsze znajdzie się na orbi
cie okołoziemskiej. Sputnik 2, bo tak na
zywał się statek kosmiczny, którym 
po leciała  w K osm os, w ystartow ał 
3 listopada 1957 r. Łajka, niestety, zde-

Łajka 2

Lot ten dowiódł, że żywa istota może 
przeżyć w przestrzeni kosmicznej i znieść 
stan nieważkości.

20 września 1951 r. Amerykanie wy
strzelili małpę imieniem Yorick i 11 
myszy z Bazy Amerykańskich Sił Po
wietrznych w Nowym Meksyku. Zwie
rzęta przeżyły, dzięki czemu stały się 
sławne.

22 maja 1952 r. badania na dwóch 
filipińskich małpkach, Patricii i Mike, 
miały dowieść, czy pozycja, w której 
znajdowały się podczas startu, wpływała 
na efekty wywierane przez znaczne 
przyspieszenie. Oprócz nich na pokła
dzie znajdowały się dwie myszy, Mil
dred i Albert, umieszczone w powoli 
obracającym się bębnie, w którym mo
gły „pływać” podczas stanu nieważko
ści. Część rakiety, w której znajdowały 
się zwierzęta, szczęśliwie dotarła na Zie
mię dzięki spadochronowi. Patricia zde
chła dwa lata później, a Mike w 1967 r. 
(oboje z przyczyn naturalnych) w Wa
szyngtońskim Parku Zoologicznym.

Gordo to kolejna amerykańska małp
ka wysłana w Kosmos rakietą Jupiter 13 
grudnia 1958 r. Kapsuła, w której się

Gordo 1

znajdował, nigdy nie została odnalezio
na po uderzeniu w Ocean Atlantycki.

28 maja 1959 r. wystrzelono amery
kańską rakietą dwie małpki samiczki: 
Able i Baker. Nie krążyły po orbicie, 
poleciały w górę oraz w dół i powróciły 
szczęśliwie na Ziemię. Able zdechła 1 
czerwca 1959 r. podczas operacji usu
wania elektrody spod jej skóry, nato
miast Baker w 1984 r. w wieku 27 lat.

Able i Baker 1

Sam, małpa rezus, jest jedną z naj
bardziej znanych w programie kosmicz
nym. Jego imię pochodzi od pierwszych 
liter School of Aviation Medicine at Bro
oks Air Force Base. Został wysłany 
w Kosmos 4 grudnia 1959 r. w cylin
drycznej kapsule na szczycie rakiety 
Little Joe umieszczonej na statku ko
smicznym Mercury. Podróż ta miała na 
celu przetestowanie „systemu uciecz
ki” (Launch Escape System, w skrócie 
LES).
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Cziernuszka 1

Cziemuszka odbyła jednodniowy lot 
orbitalny Sputnikiem 9 — 9 marca 1961 r. 
wraz z drewnianą imitacj ą kosmonauty o 
pseudonimie, Jvan Ivanowicz”, myszami 
i świnką morską. Manekin został usunię
ty z kapsuły podczas lądowania i bezpiecz
nie wylądował na spadochronie, tak samo 
jak pozostałe zwierzęta.

Po około minucie lotu z prędkością 
3685 mil na godzinę, kapsuła została 
odłączona od rakiety. Po osiągnięciu 
wysokości 51 mil wylądowała szczęśli
wie na Oceanie Atlantyckim. Sam nie 
odniósł żadnych obrażeń. Później po
wrócił do kolonii, w której został wy- 
trenowany. Zdechł w 1982 r., a jego 
zwłoki zostały skremowane.

Lata sześćdziesiąte

m ieniow ania na żywe organizmy. 
W kilka miesięcy po powrocie z Ko
smosu Striełka urodziła sześć zdrowych 
szczeniaków. Jednego z nich podaro
wano prezydentowi USA Johnowi Ken
nedy.

Pchełka i Muszka zostały wystrzelo
ne w rakiecie Sputnik 61 grudnia 1960 r. 
razem z myszami, insektami i roślina
mi. Na orbicie spędziły 1 dzień. Kapsu
ła spaliła się w atmosferze podczas po
wrotu na Ziemię.

Sam 2

25 marca 1961 r. na orbitę poleciała 
Zw iezdoczka (M ała gwiazdka —  
ochrzczona tak przez Jurija Gagarina). 
Jej lot przypominał podróż Cziemuszki. 
Oboje (pies i manekin) powrócili na Zie
mię cali i zdrowi.

Najdłuższy lot orbitalny przy udziale 
zwierząt miał miejsce w 1966 r. i trwał 
22 dni. Psy Wietierok i Węgielek zo
stały bohaterami narodowymi, a ich re
kord został pobity tylko raz, w czerwcu 
1973 r. przez ludzi na stacji kosmicznej 
Skylab 2.

Sławnym amerykańskim zwierzę
cym bohaterem został trzyletni szym-

26 lipca 1960 r. przedsięwzięto pró
bę wystrzelenia w kosmos psów Irbisa 
i Liska, ale po 28,5 s po starcie ich ra
kieta eksplodowała.

Pierwszymi psami, które szczęśliwie 
wróciły z lotu kosmicznego, były Bieł- 
ka i Striełka. Wystrzelono je  w kosmos 
19 lub 20 sierpnia 1960 r. na statku 
Sputnik 5, prototypie statku kosmicz
nego Wostok. Celem eksperymentu, po 
wystrzeleniu zwierząt w Kosmos, było 
sprawdzanie wydajności systemów za
pewnienia warunków życia w Kosmo
sie i badanie wpływu kosmicznego pro-

Sam 1

22 grudnia tego samego roku kolej
ne psy: Damka i Krasavka, poleciały 
w kosmos i szczęśliwie wróciły na Zie
mię.

CCCP

Biełka i Striełka 1
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Ham 1

pans Ham, który poleciał w Kosmos na 
pokładzie statku Mercury 31 stycznia 
1961 r. Jego imię pochodziło od pierw
szych liter Holloman Aero Med. W cza
sie misji naukowcy chcieli sprawdzić 
zdolność do pracy w stanie nieważko
ści. Ham został wytresowany tak, by 
po zapaleniu się niebieskiej żarówki 
umieszczonej przed oczami pociągać za 
dźwignię. W razie braku reakcji zwie
rzę otrzymywało delikatne uderzenie 
prądem  za pośrednictwem  elektrod 
przyczepionych do stóp.

Mimo kilku awarii, do których do
szło w czasie lotu (zbyt duża prędkość 
rakiety przy starcie i utrata szczelności 
kabiny), Ham wykonał swoje zadanie 
i wrócił na Ziemię. NASA doceniła 
jego wkład w program kosmiczny i wy
słała go na zasłużoną emeryturę. Ham 
zakończył życie w ogrodzie zoologicz
nym w Północnej Karolinie w 1983 r. 
w wieku 27 lat. Jego ciało zostało za
konserwowane i umieszczone w Inter
national Space Hall o f Fame w Alamo
gordo w Nowym Meksyku.

29 listopada 1961 r. samiec szym
pansa Enos okrążył naszą planetę dwu
krotnie i przeżył powrót na Ziemię. Na 
skutek błędu w konstrukcji kapsuły 
każdy prawidłowy ruch Enosa powo
dował szok elektryczny. Przeczyło to 
systemowi kar i nagród, którego Enos 
uczył się przez ponad rok. Enos nie 
zmienił jednak swojego postępowania. 
To zadziwiające, ale pomimo elek
trowstrząsów wykonywał wszystkie 
zadania na pokładzie, tak jak  go tego 
nauczono. Okrążył dwukrotnie Zie
mię, a potem cały i zdrów wylądował, 
choć był wyraźnie rozgniewany, że na
rażono go na trzygodzinne przypieka
nie. Enos zdechł jedenaście miesięcy
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po swoim locie z powodu czerwonki.
Lot Enosa zapoczątkował pierwsze 

loty załogowe.
W 1966 r. Stany Zjednoczone umie

ściły na pokładzie kapsuł Biosatellite I 
i II muszki owocowe, owady z gatunku 
błonkoskrzydłych, wołki zbożowe, żabi 
skrzek, ameby, bakterie oraz grzyby. 
Biosatellite I nie wróciła na Ziemię. Na 
skutek awarii spłonęła przed lądowa
niem. Biosatellite II była lepiej przygo
towana, m.in. przez wzmocnienie ele
mentów konstrukcyjnych. Planowana 
trzydniowa misja została skrócona z po
wodu przewidywanego tropikalnego 
sztormu w miejscu lądowania oraz pro
blemów komunikacyjnych z systemem 
śledzącym lot.

Ostatnia z serii, Biosatellite III po
leciała w Kosmos 28 czerwca 1969 r. 
z małpą o imieniu Bonnie na pokładzie. 
Misja miała trwać 30 dni i badać wpływ 
lotów kosmicznych na mózg, wydaj
ność zachowań, stan serca, równowa
gę elektrolityczną oraz metabolizm. 
Jednak po 9 dniach misję należało prze
rwać z powodu pogarszającego się sta
nu zdrowia małpy. Bonnie zdechł 8 
godzin po wylądowaniu na atak serca.

14 w rześnia 1968 r. w kierunku 
Księżyca wystrzelono pierwsze żółwie, 
które stały się od razu posiadaczami 
dwóch rekordów: były pierwszymi or
ganizmami z Ziemi, jakie znalazły się 
w tzw. „głębokim Kosm osie”, oraz 
pierwszymi żyjącymi istotami, które 
okrążyły Księżyc. Z powodu proble
mów technicznych powracająca kap
su ła  Z ond 5 w esz ła  w a tm o sferę

Ham 2 i Ham 3
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Enos 1 i Enos 2

z ogromną prędkością i przeciążenie się
gnęło 10 g. Zwierzęta przeżyły jednak 
lądowanie na Oceanie Indyjskim.

18 października 1963 r., na francu
skiej rakiecie Veronique AGI wystrze
lono kota Feliksa, który szczęśliwie po
w rócił na Ziem ię na spadochronie. 
Pierwszy szczur znalazł się w przestrze
ni kosmicznej również dzięki Francu
zom (22 lutego 1961).

Lata siedemdziesiąte
Po załogowym  locie na Księżyc 

(Apollo 11 w 1969 r.) rola zwierząt w ba
daniach kosmicznych została ograniczo
na do biologicznych eksperymentów, 
takich jak  testowanie długofalowego 
wpływu przebywania w Kosmosie, ba
danie rozwoju tkanek, przebieg godów 
w warunkach zerowej grawitacji itp. Za
kres gatunków zwierząt wysyłanych w 
Kosmos poszerzył się o króliki, insekty, 
pająki, meduzy i ameby.

9 listopada 1970 r. Stany Zjednoczo
ne wysłały satelitę OFO, na pokładzie 
którego przez dwa tygodnie przebywa
ły dwie żaby.

Na pokładzie Apollo 16 16 kwiet
nia 1972 r. podróż wokół Księżyca od
były nicienie. Natomiast na pokładzie 
Apollo 17 7 grudnia 1972 r. znalazło
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się pięć myszy z gatunku pocket mouse 
(Perognathus longimembris). Oczywi
ście myszy wielokrotnie wysyłano w 
Kosmos już wcześniej, ale tym razem na
ukowcy mieli ostatnią szansę sprawdze
nia wpływu promieniowania występu
jącego w tzw. „głębokim Kosmosie” na 
tkankę mózgową. Chcieli zbadać, czy 
wysokoenergetyczne cząsteczki pro
mieniowania mogą stanowić zagrożenie 
dla astronautów w czasie dłuższych misji 
kosm icznych odbyw ających się w 
znacznej odległości od Ziemi. W tym 
celu na kilka tygodni przed lotem my
szom wszczepiono pod skórę specjalne 
silikonowe czujniki, które miały rejestro
wać uderzenia cząsteczek. Następnie 
zwierzęta umieszczono w specjalnym 
pojemniku z przegrodami ze styropia
nu.

Perognathus longimembris zostały 
wybrane do eksperymentu nieprzypad
kowo. Ten gatunek charakteryzuje się 
bowiem dużą odpornością na niesprzy
jające warunki zewnętrzne. Przed star
tem pojemnik został hermetycznie za
mknięty, a w środku um ieszczono 
jedynie pożywienie i substancję pochła
niającą dwutlenek węgla. Przez cały 
czas myszy oddychały powietrzem 
zgromadzonym wewnątrz pojemnika, 
a wodę czerpały z pożywienia. Całe 
urządzenie nie wymagało zasilania. Po 
powrocie Apollo 17 na Ziemię okazało 
się, że jedna z myszy nie przeżyła lotu. 
Sekcja wykazała wylew krwi w okoli-

Feliks 1 na znaczku wydanym przez Islamską 
Republikę Komorów. Niżej, zdjęcie kotów 
w symulatorach

cy ucha środkowego. Stwierdzono jed
nak, że nie miało to nic wspólnego z pro
mieniowaniem kosmicznym. Stan pozo
stałych zwierząt naukowcy określili jako 
„dobry”. Analiza silikonowych czujni
ków wykazała tylko śladowe ilości efek
tów uderzeń cząstek promieniowania 
kosmicznego.

Arabella i Anita, dwa ogrodowe pa
jąki krzyżaki, pojawiły się 28 lipca 
1973 r. w amerykańskiej stacji Skylab 
3. Spędziły na orbicie prawie 60 dni. 
Naukowcy chcieli sprawdzić, jak po
radzą sobie z tkaniem sieci w warun
kach zerowej grawitacji. Adaptacja do 
warunków nieważkości trwała u Ara- 
bełli i Anity dość długo, ale mimo po
czątkowych niepowodzeń zwierzęta 
utkały pajęczyny, choć nie tak regular
ne i dokładne jak na Ziemi. Pająki nie 
były również w stanie produkować nici
0 jednakowej grubości, co na Ziemi nie 
stwarza im żadnych problemów. W cza
sie misji oba krzyżaki zdechły, najpraw
dopodobniej z powodu odwodnienia.

W 1973 r. Rosja rozpoczęła program 
lotów badawczych o nazwie Bion (za
kończony w 1996 r.). W przedsięwzię
ciu tym brały również udział m.in. 
Austria, Bułgaria, Kanada, Chiny, Eu
ropejska Agencja Kosmiczna, USA 
oraz Polska. Statek kosmiczny Bion to 
zmodyfikowana wersja Wostoka.

Pierwszy Bion wystartował 31 paź
dziernika 1973 r. Na jego pokładzie 
znajdowały się żółwie, szczury, insek
ty oraz grzyby. Misja trwała 22 dni.

Inne misje zabierały również rośli
ny, przepiórcze jaja, ryby, traszki (na
ukowcy wybrali te zwierzęta ze wzglę
du na ich niewiarygodną zdolność do 
przystosowywania się do życia w wa
runkach zmiennej grawitacji), żaby, 
nasiona oraz pleśń.

Lata osiemdziesiąte 
1 dziewięćdziesiąte

Począwszy od Bionu 6 misje zabie
rały w Kosmos pary małp.

Bion 6, w ystrzelony 14 grudnia 
1983r., miał na pokładzie małpy Abre- 
ka i Błona. Podróż trwała 5 dni.

Bion 8, wystrzelony 29 września 
1987 r., miał na pokładzie małpy Yero- 
sha i Dryoma oraz ryby. Yerosha pod
czas lotu zwiedził częściowo swoją 
klatkę. Podczas powrotu Bion 8 ominął 
miejsce lądowania o 1850 mil. Spowo
dowało to znaczne wychłodzenie wody 
i śmierć kilku ryb.

Ryby w Kosmosie

Japoński dziennikarz Toyohiro Akiy- 
ama trzymał na pokładzie radzieckiej sta
cji Mir między 2 a 10 grudnia 1990 r. sześć 
zielonych żabek drzewnych i przeprowa
dzał eksperymenty sprawdzające, jak 
znoszą stan nieważkości.

M ałpy Krosh i Ivasha poleciały 
w kosmos statkiem Bion 10 29 grud
nia 1992 r. Powrót na Ziemię nastąpił 
dwa dni wcześniej niż planowano z po
wodu problemów z kontrolowaniem 
temperatury, która znacznie wzrosła. 
Siedem z piętnastu kijanek zdechło 
z przegrzania. Obie małpy ucierpiały 
z powodu odwodnienia oraz wychu
dzenia (przez trzy dni były pozbawio
ne jedzenia).

Bion 11 w ystrzelony 24 grudnia 
1996 r. miał na pokładzie małpy Lapi- 
ka i Multika. Misja miała trwać 14 dni. 
Niestety, Multik zdechł dzień po odna
lezieniu kapsuły podczas badań me
dycznych. Jego śmierć spowodowała 
pojawienie się nowych pytań o etycz- 
ność wykorzystywania zwierząt do eks
perym entów. NASA zrezygnow ała 
z udziału w planowanej dwunastej mi
sji Bion.

W latach 90. przeprowadzano także 
kosm iczne eksperym enty naukowe 
z żywymi krewetkami i żukami (przez 
Rosjan) oraz ze świerszczami, ślima
kami i jeżowcami (przez NASA).

XXI wiek
1 lutego 2003 r. wahadłowiec Colum

bia rozbił się, wracając na Ziemię, a jego 
siedmioosobowa załoga zginęła. Znaj
dujące się na pokładzie zwierzęta, m.in. 
jedwabniki, pająki, mrówki i małe ryb
ki padły, ale nieoczekiwanie odnalezio-
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Nicień astronauta

no pojemnik z żywymi robakami. Były to 
nicienie Caenorhabditis Elegans. Na
ukowcy twierdzą, że tak naprawdę były 
to ich dzieci, a nawet wnuki, bo cykl 
życiowy nicienia jest bardzo krótki.

W ciągu ostatnich 50 lat Ameryka
nie i Rosjanie wykorzystywali świat 
zwierząt do różnego rodzaju ekspery
mentów. Pomimo niepowodzeń zwie
rzęta te dostarczyły ogromnej wiedzy, 
która nie mogłaby być zdobyta bez ich 
pomocy. Gdyby nie testy na zwierzętach 
we wczesnych latach programu ko
smicznego, w amerykańskich i rosyj
skich misjach badawczych mogło zgi
nąć wielu ludzi.

Poświęciły one swoje życie w imię 
postępu technologicznego, torując dro
gę do podboju Kosmosu.

Obecnie aby zabrać zwierzęta w Ko
smos, trzeba spełnić wiele warunków. 
Na przykład w przypadku myszy zwy
kłe akwarium nie zapewnia odpowied
niej przyczepności ich łapkom. Zamiast

nich stosuje się więc druciane klatki 
z oczkami, w które myszy mogą wczepiać 
pazurki. Drewniane trociny również nie 
sprawdzają się w Kosmosie, ponieważ 
nie pozostają na miejscu. Klatki czysz
czone są przez specjalny system prze
chowywania śmieci, stworzony, by utrzy
mać wszystko w porządku.

Badania zwierząt w Kosmosie czę
sto dostarczają bardzo zaskakujących 
wyników. Okazuje się, że zwierzęta ada
ptują się do warunków mikrograwitacji 
zadziwiająco szybko. W ciągu pięciu 
minut po osiągnięciu stanu nieważko
ści, myszy zaczynająjeść i myć się, tak 
jak normalnie robiłyby to na Ziemi. 
Ryby i kijanki w Kosmosie pływają 
w kółko, zamiast po linii prostej, ponie
waż nie mogą się zorientować, gdzie jest 
„dół”, a gdzie „góra”. Jednakże kiedy 
widzą światło potrafią płynąć prosto 
w stronę jego źródła.

Regulacje dotyczące warunków za
bierania zwierząt w Kosmos i sposobu 
ich traktowania są o wiele ostrzejsze niż 
w przypadku ludzi. Zwierzęta nie mogą 
zaprotestować, gdy coś im nie odpowia
da, dlatego naukowcy muszą obserwo
wać ich zachowanie bardzo uważnie. Są 
traktowane z większą troskliwością niż 
dzieci w centrach zdrowia. Liczne or
ganizacje wymagająkonkretnych dowo
dów na to, że zwierzęta przebywają 
w warunkach odpowiadających standar
dom.

Albert III at IS jO O f l shortly 

before the VZ racket he was 

attached to exploded. 

-September 16.1949

Albert III

Warto dodać, że „Wszystkim zwierzę
tom, które poleciały w kosmos należy 
oddać wielki pokłon— zginęło ich o wie
le więcej niż powróciło, czego przykła
dem może być powyższe zdjęcie przed
stawiające Alberta III, zrobione tuż przed 
katastrofą rakiety.”

Autorka jest uczennicą I Liceum 
Ogólnokształcącego im. Króla Kazi
mierza Wielkiego w Bochni. Jej re
ferat na powyższy temat na Ogólno
polskim Młodzieżowym Seminarium 
Astronomicznym w Grudziądzu 
w 2008 r. uzyskał wyróżnienie. Opie
kunką szkolną jest je j nauczyciel f i
zyki, Pani mgr Anna Kukula

rozmaitości 

TORUŃ wśród gwiazd
Międzynarodowa Unia Astronomiczna 
podjęła decyzję o nadaniu planetoidzie 
1981QJ2 o nr katalogowym 12999 imie
nia „Toruń". Jest ona planetoidą pasa 
głównego, czyli krążącą pomiędzy orbi
tami Marsa i Jowisza. Obiega Słońce po 
lekko eliptycznej orbicie w czasie 3 lat, 
156 dni i 23 godzin. Jest kamieniem wiel
kości kilku kilometrów, który widziany 
z odległości 1 jednostki astronomicznej 
(odległość Ziemia-Słońce) miałby ja 
sność 14m, czyli byłby ponad 60.000 razy 
słabszy niż Gwiazda Polarna.

Planetoida została odkryta przez 
am erykańskiego astronom a prof. 
Edwarda Bowella w Obserwatorium Lo- 
wella 30 sierpnia 1981 r. Niemniej jed
nak archiwalne dane wskazują że była 
obserwowana już w roku 1957. Edward 
(lub Ted) Bowell jest odkrywcą lub 
współodkrywcą572 planetoid i 2 komet.

Prawo do nadania nazwy asteroidzie

przysługuje wyłącznie odkrywcy. Teda 
Bowella przekonał do tego prof. Tade
usz Michałowski, astronom z Uniwer
sytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. 
Chocaż przed tą decyzją nigdy w Toru
niu nie był, prof. Bowell jest wielkim fa
nem miasta i jego urody, więc nie trze
ba go było długo przekonywać. W ofi
cjalnej propozycji nadania nazwy „To
ruń”, złożonej w Komisji Nazewnictwa 
IAU, Ted Bowell podał następujące ar
gumenty:
— miejsce urodzin Mikołaja Kopernika;
— wpisanie gotyckiej starówki Torunia 
w 1997 roku na listę Światowego Dzie
dzictwa UNESCO;
— usytuowanie w mieście uniwersytetu 
noszącego imię Kopernika, zawiadują
cego największym w Polsce obserwa
torium astronomicznym.

Do tej pory tylko kilka polskich miast 
miało swój „kamień w Kosm osie” 
(Gdańsk ma dwa!). Również niewielu 
Polaków może pochwalić się tym za
szczytem. Są wśród nich znani poeci,

artyści i naukowcy, w tym astronomo
wie: m.in. prof. Andrzej Woszczyk, 
zmarły niedawno prof. Bohdan Paczyń
ski oraz sam prof. Michałowski, jak rów
nież Kopernik i Heweliusz. Ciekawostką 
jest, że przepisy IAU zabraniają nazy
wania planetoid nazwiskami polityków.

A oto zdjęcie „Torunia wśród gwiazd”. Wyko
nał je młody toruński astronom Krzysztof 
Hełminiak w Południowej Afryce 1 -m telesko
pem Obserwatorium SAAO. W czasie 10 min 
ekspozycji „Toruń” przesunął się wśród 
gwiazd i widoczny jest w postaci wskazanej 
strzałką „kreseczki”
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Zwarte galaktyki 
we wczesnym 

Wszechświecie
Dzięki danym z kosmicznego telesko
pu Hubble'a astronomowie zaobserwo
wali młode, niezwykle zwarte galakty
ki. Każda z nich ma średnicę sięgającą 
zaledwie 5 tys. lat świetlnych, ale masę 
około 200 mld mas Słońca (2x1011 M0). 
Nasza galaktyka Drogi Mlecznej ma 
masę ok. 1012 mas Słońca, a średnicę 
około 100 tys. lat świetlnych. Te młode 
zwarte galaktyki można porównać do 
noworodka, który ma 50 cm, a waży... 
80 kg. Każda z tych 9 zaobserwowa
nych galaktyk mieści w sobie tyle 
gwiazd, co dojrzała galaktyka, ale jest 
dużo mniejsza i zmieściłaby się w cen
tralnym zgrubieniu naszej Drogi Mlecz
nej. Dzięki kosmicznemu teleskopowi 
Hubble’a oraz Obserwatorium Kecka 
na Hawajach udało się przebadać te 
bardzo młode galaktyki, których świa
tło podróżowało do nas 11 mld lat. Wiek 
Wszechświata szacowany jest na ok. 
14 mld lat, stąd wniosek, że oglądamy 
obiekty, które istniały 3 mld lat po Wiel
kim Wybuchu.

Nigdy wcześniej nie obserwowano 
tak masywnych i jednocześnie tak 
zwartych galaktyk na tak dużych odleg
łościach (a tym samym w tak młodym 
Wszechświecie). Obserwujemy je taki
mi, jakie były 11 mld lat temu. Do dziś 
powinny stać się około 5 razy większe,

mogły też zderzyć się z innymi galak
tykami.

Rozmiar galaktyk wyznaczono dzięki 
użyciu Near Infrared Camera and Mul- 
ti-Object Spectrometer na pokładzie 
kosmicznego teleskopu Hubble’a. Te
leskop Kecka wspomagał laser, aby 
popraw ić obrazy zn ieksz ta łcone  
ziemską atmosferą. W 2006 r. w chilij
skich Andach wykonano obserwacje 
pozwalające na wyznaczenie odległo
ści do galaktyk. Pokazały one, że 
gwiazdy tworzące galaktyki liczą sobie 
od 500 min do 1 mld lat (nasze Słońce 
liczy sobie ok. 5 mld lat). Najbardziej 
masywne gwiazdy w tych galaktykach 
zdążyły już eksplodować jako super
nowe.

Badając głębokie pole Hubble (HDF), 
astronomowie stwierdzili, że galaktyki, 
w których powstają gwiazdy, są małe, 
ale również małomasywne. Obecne ba
dania, znacznie obszerniejsze niż HDF, 
zaskakują pokazując, że galaktyki o ma
sie naszej Drogi Mlecznej były w prze
szłości bardzo niewielkie.

Jak powstają te małe, zatłoczone ga
laktyki? Jedna możliwość to oddziały
wanie ciemnej materii i atomów wodo
ru we wczesnym Wszechświecie. Czę
sto zakłada się istnienie niewidocznej 
ciemnej materii, która stanowi znaczną 
część masy Wszechświata. Ciemna 
materia oddziałuje wyłącznie grawita
cyjnie i mogła utworzyć skupiska, któ
re przyciągały atomowy wodór (domi
nujący składnik zwykłej materii). Dzię-

Fot. Zdjęcia 9 zwartych galaktyk wykonane 
w 2006 i 2007 r. przy pomocy Near Infrared 
Camera i Multi-Object Spectrometer na po
kładzie teleskopu Hubble’a. Źródło: NASA/ 
ESA

ki temu wodór wspomagany grawitacją 
ciemnej materii mógł bardzo szybko 
uformować gwiazdy.

Znając masę galaktyki, którą wyzna
czono biorąc pod uwagę jej kolor i jas
ność, oszacowano prędkość obiegu 
gwiazd wokół dysku na ok. 400-500 
km/s. Gwiazdy w dzisiejszych galakty
kach poruszają się o połowę wolniej. 
Nasze Słońce okrąża centrum Drogi 
Mlecznej z prędkością około 220 km/s. 
Dalsze dokładniejsze obserwacje tych 
zwartych galaktyk będą możliwe po 
zainstalowaniu na pokładzie teleskopu 
Hubble’a Wide Field Camera 3 plano
wanego na jesień br.

Karolina Zawada 
Źródło: spacetelescope.org

na rozkładówce:
Ciemne obłoki Wielkiej Mgławicy w Kilu

Prezentujemy fragment Wielkiej 
Mgławicy w Kilu (NGC 3272), który 
stanowi mozaikę wielu zdjęć uzy
skanych teleskopem kosmicznym 
Hubble’a. Zwracamy uwagę na

ciemne, nieregularne kształty, które jak 
gdyby przesłaniają mgławicę. To są ob
łoki molekularno-pyłowe tak gęste, mó
wimy „grube", że stają się nieprzezro
czyste. Ale pamiętajmy, że w Kosmo

sie, gdzie średnio panuje niewy
obrażalna wręcz pustka, te gęste 
obłoki są mniej gęste niż atmosfera 
Ziemi. To właśnie w tych obłokach 
rodzą się nowe generacje gwiazd, 
a prezentowana mgławica jest bar
dzo aktywnym obszarem gwiazdo- 
twórczym. Najjaśniejsze widoczne 
tu gwiazdy należą do najgorętszych 
i najbardziej masywnych gwiazd, 
jakie znamy. Wiele z nich to gwiaz
dy podwójne, a nawet wielokrotne.

NGC 3272 znajduje się w odleg
łości 7,5 tys. lat św. od nas, a roz
ciąga się na ponad 300 lat św.

Źródło: NASA/ESA, Hubble Herita
ge Team, N.Smith at al.
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z kraju i ze świata

Astronomia XXI wieku i jej nauczanie

W ̂ związku ze zbliżającym się 
„Rokiem Astronomii 2009” 
zorganizowano w Niepoło

micach, w dniach 15-17 maja br., kon
ferencję międzynarodową zatytułowaną 
„Astronomia XXI wieku i jej naucza
nie”.

Jej organizatorami byli: Polskie To
warzystwo Astronomiczne, Polskie To
warzystwo M iłośników Astronomii 
i Młodzieżowe Obserwatorium Astrono
miczne z Niepołomic. W konferencji, 
oprócz zawodowych polskich i zagra
nicznych astronom ów ze Słowacji, 
Ukrainy i Austrii, z którymi MOA pro
wadzi współpracę, udział wzięli również 
uczniowie i studenci z okolic Krakowa 
(łącznie około 80 osób).

Patronat honorowy sprawował Bur
mistrz Miasta i Gminy Niepołomic mgr 
inż. Stanisław Kracik, zaś głównymi 
sponsorami byli: „Fundacja Zamek Kró
lewski”, wytwórnia słodyczy „Wawel” 
S.A. oraz Wydział Promocji MiG Nie
połomice. Warto nadmienić, że konfe
rencja wpisała się w trwające obchody 
650-lecia kościoła i zamku —  bowiem 
obie budowle ufundował król Kazimierz 
Wielki w 1358 roku.

Odbyły się cztery sesje referatowe: 
trzy w salach na Zamku w Niepołomi
cach i jedna w Szkole Podstawowej 
w Węglówce. Uroczystość otwarcia 
konferencji z wystąpieniami: Burmi
strza MiG Niepołomic, Prezesów PTA 
i PTMA odbyły się w czwartek 15 maja 
w Sali Akustycznej, na parterze Zam
ku Królewskiego, gdzie wystawiony 
jest obraz „Czwórka” Józefa Chełmoń
skiego, pochodzący ze zbiorów malar
stwa w Sukiennicach. Następnie zgro
madzeni wysłuchali trzech prezentacji: 
drhab. Maciej Mikołajewski przedsta
wił referat o „Najbliższej Słońcu so
czewce grawitacyjnej”, prof, dr hab. 
Bożena Czerny omówiła „Obserwacje 
czarnych dziur” , zaś prof, dr hab. 
Edwin Wnuk przedstawił aktualną wie
dzę „O pasach planetoid”. Po przerwie 
obiadowej uczestnicy zwiedzili mu
zeum „Sukiennice”, goszczące już od 
ponad roku w Zamku Królewskim. Po 
południu wysłuchaliśmy w Sali Portre
towej I p. Zamku wystąpień: prof, dr

hab. Lech Mankiewicz —  „Program 
Hands —  On Universe”, prof. dr hab. 
Andrzej Kus omówił stan teraźniejszy 
i przyszłość „Radiowych obserwacji 
interferometrycznych”, a prof, dr hab. 
Jerzy Kreiner przedstawił problemy 
„Współczesnej fotometrii”. Po prze
rwie (kawa/herbata) wystąpili: prof, dr 
hab. Marek Urbanik —  „Pola magne
tyczne w galaktykach”, następnie prof, 
dr hab. Michał Ostrowski przedstawił 
stan badań w „Astronomii wysokich 
energii”, zaś dr Igor Kudzej ze Słowa
cji zaprezentował „Prace z młodzieżą 
w Obserwatoriach w Kolonicy i Hu- 
mennem (program KOLOS).

Około godziny 20.00 uczestnicy 
Konferencji przeszli z Zamku do Mło
dzieżowego Obserwatorium Astrono
micznego, gdzie Dyrektor MOA, mgr 
Mieczysław Janusz Jagła, zapoznał ze
branych z realizowaną w MOA „Pracą 
dydaktyczno-wychowawczą” , która 
była zilustrowana wystąpieniem przed
stawicieli dzieci i młodzieży. Zdobyw
czyni 3 miejsca na tegorocznym OZMA 
w Grudziądzu, Marta Kotarba, przedsta
wiła swój referat „Galaktyczne ZOO”. 
Wieczór w MOA uświetnił „piknik pod 
gwiazdami”. W następnym dniu, 16 
maja, uczestników czekał wyjazd do 
Węglówki i zwiedzanie Obserwatorium 
im. T. Banachiewicza na Lubomirze. Na 
miejscu zapoznaliśmy się z historią bu
dowy obserwatorium, którą przedstawił 
— oczekujący tam na nas —  Wójt Gmi
ny Wiśniowa, Stanisław Murzyn, oraz 
zatrudniony w obserwatorium astronom 
mgr Marcin Cikała. Budynek Obserwa
torium na wszystkich wywarł wielkie 
wrażenie, spowodował lawinę wspo
mnień o tych astronomach z okresu mię
dzywojennego i wojennego, którzy tu
taj p racow ali w jak że  skrom nych 
warunkach. Pozostaje tylko odpowied
nio Obserwatorium doposażyć w instru
menty astronomiczne, aby podtrzymać 
tutejsze tradycje odkrywania komet. 
Ponadto pogoda dopisała, humory też, 
toteż po tej wysokogórskiej wycieczce 
(wspomaganej specjalnym transportem) 
i smacznym obiedzie w stołówce tam
tejszej szkoły, ochoczo przystąpiliśmy 
do sesji referatowej. Na pierwszy ogień

wysłuchaliśmy niezwykle interesujący 
i profesjonalnie przedstawiony referat 
Pana Stanisława Świerczyńskiego —  
„Amatorskie obserwacje gwiazd zmien
nych”. Autor mieszka w pobliskich Do
bczycach i od kilkudziesięciu lat prowa
dzi obserwacje zmian blasku gwiazd 
najrozmaitszych typów. Następnie wy
słuchaliśmy wystąpienia dr Agnieszki 
Kryszczyńskiej z Poznania —  „Plane- 
toidy podwójne i wielokrotne”. Gość 
z Ukrainy, dr Vlada Marsakova wygło
siła referat „Young Scientists’ Activity 
in the Astronomical Observatory of Ode
ssa National University”. Sesje zakoń
czyło wystąpienie dr. Henryka Brance- 
wicza nt. „Amatorskich obserwacji 
astronomicznych”. Po tych referatach 
rozgorzała dyskusja i dopiero klakson 
autobusu przypomniał zebranym o ko
nieczności powrotu do Niepołomic. Ze 
ściśniętym gardłem pożegnaliśmy na
szych przyjaciół z Węglówki, a szcze
gólnie dyrektora tutejszej Szkoły Pod
stawowej i Gimnazjum, mgr. Ryszarda 
Leśniaka, który oficjalnie opiekuje się 
Obserwatorium na Lubomirze, i obec
nie u Niego (tel. 0-12 373-90-90) nale
ży zgłaszać chęć zwiedzania Obserwa
torium.

Natomiast w Zamku Królewskim na 
uczestników konferencji, po tak pełnym 
wrażeń dniu, czekała już w najstarszej 
części gotyckich piwnic wystawna ko
lacja serwowana w atmosferze niepoło- 
mickiego czakramu. W trakcie posiłku 
każdy z uczestników otrzymał na pa
miątkę stosowny „Certyfikat” pobytu 
w niepołomickiej siedzibie królów pol
skich.

W sobotę 17 maja mieliśmy do dys
pozycji Salę Konferencyjną im. Lecha 
Wałęsy, która mieści się na II piętrze 
Zamku, gdzie w komfortowych warun
kach może ona pomieścić 260 słucha
czy. Istny m araton referatow y roz
począł dr Ireneusz W łodarczyk nt. 
„Kolizyjne orbity planetoid z Ziemią”, 
a po krótkiej dyskusji, dr Marek Jam- 
rozy przedstawił obserwacje i płynące 
stąd wnioski z „Największej radioga- 
lak ty k i J 1420+ 0545” . N astęp n ie  
dr Z bigniew  G łow nia przedstaw ił 
swoją „Koncepcję nauczania ewolucji
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gwiazd” dla młodzieży szkolnej. Nato
miast dr Bartłomiej Zakrzewski zaprezen
tował „Pracownie dydaktyki astronomii”, 
którą prowadzi wespół z dr. Waldema
rem Ogłoządla studentów Akademii Pe
dagogicznej w Krakowie. Dr Marian 
Soida przedstawił zmiany, jakie zaszły 
w ostatnim dziesięcioleciu w pracy ob
serwatorów i teoretyków, przedstawia
jąc referat „Komputer —  współczesne 
narzędzie astronoma”. Po tym ciekawym 
wystąpieniu mogliśmy się zapoznać 
z wynikami zastosowań współczesnej 
techniki obserwacyjnej do wykrywania 
planet w referacie, który przedstawiła 
(urodzona w Niepołomicach) dr Jadwi
ga Donatowicz z Uniwersytetu Technicz
nego z Wiednia (trzeba wspomnieć, że 
swego czasu w łatach 80. była uczennicą 
prof. A. Zięby w Linzu i Wiedniu) —  
„PLANET/Robonet: Mikrosoczewko- 
wanie —  poszukiwanie planet o małej 
masie poza Układem Słonecznym”. Zaś 
mgr Grzegorz Sęk —  pracownik MOA
—  om ów ił projekt edukacyjny —  
„Uczniowskie obserwatorium słonecz

ne”, którego realizacja będzie oparta 
na funduszach z grantu unijnego. Na za
kończenie, piszący te słowa, przedsta
wił w dużym tempie wspólny referat 
z dr. Andrzejem Kułakiem— A strono
mia ekstremalnie niskich częstotliwo
ści”. Ze względu na spóźnionąjuż porę 
przenieśliśmy dyskusję do piwnic gotyc
kich Zamku, gdzie czekał na nas uro
czysty obiad, zamykający obrady. Po
żegnaniom nie było końca, a uczestnicy 
rozjeżdżali się z nadzieją kolejnego spo
tkania w Niepołomicach, już w „Roku 
Astronomii 2009”.

Warto tu podkreślić, że wszyscy za
proszeni referenci dopisali obecnością, 
przez co konferencja była niezwykle 
interesująca.

Przyczynił się do tego niewątpliwie 
fakt zwołania w dniu 14 maja w Zamku 
K rólew skim  w N iepołom icach  —  
w przeddzień otwarcia Konferencji —  
zebrania Zarządu Głównego Polskiego 
Towarzystwa Astronomicznego. Na tym 
posiedzeniu najważniejszymi poruszo
nymi tematami były:

—  sprawa przystąpienia Polski do ESO 
i związane z tym wystąpienie środowi
ska astronomicznego dotyczące inwe
stycji aparaturowych na lata 2008-2025, 
które omówił Prezes PTA prof. Edwin 
Wnuk;
—  omówiono i przedyskutowano ramo
wy naukowy program XXXIV Zjazdu 
PTA, który odbędzie się w Krakowie 
w dniach 14-19 września 2009. Pro
gram ten przedstawił przewodniczący 
LKO prof. Michał Ostrowski;
—  przedyskutowano i zatwierdzono re
gulamin Medalu im. Bohdana Paczyń
skiego, który przygotowała i referowa
ła Pani prof. Ewa Szuszkiewicz;
—  powołano Zespół d/s Wikipedii pod 
kierownictwem Pani prof. Bożeny Czer
ny;
—  omówiono aktualną sytuację finan
sową Towarzystwa i zapoznano się z no
wym numerem „Uranii-PA” (3/2008).

Bliższe szczegóły ukażą się w kolej
nym elektronicznym Biuletynie Infor
macyjnym PTA.

Adam Michalec

x itrrrrrfi

Pamiątkowe zdjęcie uczestników konferencji na dziedzińcu niepołomickiego zamku. Fot. M. Mikołajewski
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Kolizje galaktyk
Arp 272 

= NGC 6050 +1C 1179

Te dwie galaktyki jakby objęły się 
i skrzyżowały w uścisku swe ramio
na. To jest przykład zderzających się 
galaktyk, który uświadomił nam, że 
takie zjawiska są częste. Ta para 
znajduje się w gromadzie galaktyk 
w Herkulesie. Jej odległość od nas 
wynosi ok. 450 min lat św., a pre
zentowany obraz rozciąga się na 
przestrzeni ok. 150 tys. lat św. Na
sza najbliższa sąsiadka, mgławica 
spiralna w Andromedzie, systema
tycznie zbliża się do naszej Drogi 
Mlecznej. Arp 272 pokazuje nam, jak 
za jakiś czas będzie prawdopodob
nie wyglądało zderzenie naszej Ga
laktyki i galaktyki Andromedy.

Źródło: NASA/ESA, Hubble He
ritage Collaboration and K. Noll

NGC 3256

Przytoczone tu zdjęcie NGC 3256 
wykonane teleskopem kosmicznym 
Hubble’a pokazuje, że mgławica ta 
jest w istocie dwiema zderzającymi 
się lub wolno przenikającymi się ga
laktykami. Być może, że za kilka
set milionów lat, pozostanie w tym 
miejscu przestrzeni tylko jedna ga
laktyka. Obecnie jednak NGC 3256 
prezentuje intrygujące włókna ciem
nego pyłu, niezwykłe „warkocze” 
gwiazd i osobliwe centrum z dwoma 
wyraźnymi jądrami. Zapewne gwiaz
dy obu galaktyk nie zderzają się 
bezpośrednio ze sobą, ale gaz, pył 
i pola magnetyczne wzajemnie 
przenikająsię i oddziałują bezpośred
nio na siebie.

NGC 3256 należy do ogromnej 
supergromady galaktyk Hydra-Cen- 
taurus. Rozciąga się na przestrzeni 
ok. 100 tys. lat św., a znajduje się 
w odległości ok. 100 min lat św.

Źródło: NASA/ESA, Hubble He
ritage Collaboration and A. Evans
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6 maja 2008 r. na wieczornym nie
bie miało miejsce spotkanie Księży
ca z Merkurym. Do redakcji dotarło 
kilka zdjęć dokumentujących to wy
darzenie. Pierwsze, górne zdjęcie to 
jedno z 4, jakie przysłał Tadeusz Mi
chalski z Rudy Śląskiej (brak infor
macji o parametrach)

Drugie zdjęcie, z koniunkcją nad 
Kopcem Kościuszki w Krakowie wy
konał Tomasz Ściężor (aparat HP 
735, godz. 19.09 UT)

Autorem trzeciego zdjęcia jest Ma
riusz Świętnicki (Sigma 70-300 APO 
+ Nikon D70s, (120 mm, f 5), ISO 
200, eksp. 3 s, godz. 19.05 UT). Jak 
pisze pan Mariusz, przypadło to 
dokładnie 20 lat po tym, jak pierw
szy raz dostrzegł Merkurego



z kraju i ze świata

Najważniejsze potrzeby aparaturowe 
astronomii polskiej w latach 2008-2025*

Wstęp
Dynamiczny rozwój astronomii 

i astrofizyki obserwacyjnej i teoretycz
nej wymaga dostępu polskich astrono
mów do szerokiej gamy instrumentów, 
w całym zakresie widma elektromagne
tycznego, od fal radiowych po promie
niowanie gamma. Wiąże się to z rewo
lucją wywołaną pojawieniem się nowej 
generacji wielkich teleskopów oraz roz
wojem nowych technik w naziemnej 
astronomii obserwacyjnej. Zasadnicze 
znaczenie ma również rozwój technik 
kosmicznych/satelitarnych, które umoż
liwiają rejestrację tych zakresów pro
mieniowania, które są pochłaniane w at
mosferze ziemskiej.

Polscy astronomowie znajdują się 
w czołówce światowej: cytowalność 
naszych prac wynosi 95% średniej świa
towej (medycyna kliniczna 84%, farma
kologia 63%, mikrobiologia 38% — 
„Nauka”, 2/2005, s. 13-28), zajmujemy 
15 miejsce według liczby publikacji 
w świecie (medycyna kliniczna 26, far
makologia 22, mikrobiologia 28), doro
bek naukowy aż 17 samodzielnych pra
cowników naukowych cytowany jest 
ponad 1000 razy (ankieta „Wprost”). 
Mamy ogromne doświadczenie obser
wacyjne zdobyte w ciągu ostatnich kil
kudziesięciu lat dzięki obserwacjom 
w praktycznie wszystkich największych 
obserwatoriach optycznych i radiowych 
świata. Uczestniczyliśmy i uczestniczy
my również w ważnych misjach sateli
tarnych: INTEGRAL, HERSCHEL, 
PLANCK.

Pełne członkostwo w ESO
Z punktu widzenia astronomii pol

skiej, kluczowe jest przystąpienie do 
European Southern Observatory (ESO).

“ Dokument opracowany na prośbę prof. Je
rzego Duszyńskiego, wiceministra Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego przez zespół 
w składzie prof. M. Sama, dyrektor CAMK, 
prof. K. Stępień, przewodniczący KA PAN, 
prof. E. Wnuk, prezes PTA, i przyjęty przez 
Komitet Astronomii PAN, a następnie w dniu 
3 kwietnia 2008 r. przekazany Ministrowi 
Duszyńskiemu.

Uzasadnienie: European Southern 
Observatory jest instytucją oferującą 
największe możliwości w zakresie astro
nomii optycznej, gdyż dysponuje najno
wocześniejszą w świecie bazą instru
mentalną obejmującą szeroki zakres 
długości fal, typów instrumentów, naj
większych teleskopów na świecie. Jed
nak dostęp do tych urządzeń jest prak
tycznie możliwy tylko dla astronomów 
pracujących w instytucjach krajów bę
dących członkami ESO. Przystąpienie 
Polski do ESO za jednym pociągnięciem 
może całkowicie zmienić sytuację in
strumentalną polskiej astronomii. Do
stępne stanie się całe bogate instrumen
tarium ESO, włącznie z budowanym 
w ramach projektu ALMA zestawem 
kilkudziesięciu anten do obserwacji fal 
submilimetrowych oraz projektowanym 
42-metrowym teleskopem optycznym. 
W badaniach podstawowych przełomo
we odkrycia są dokonywane przez duże, 
międzynarodowe grupy badawcze, dys
ponujące dużym budżetem — przykład 
CERN.

O sensowności przystąpienia do ESO 
świadczy podejście kilku krajów, które 
w ostatniej dekadzie stały się członka
mi ESO: Portugalii, Grecji, Hiszpanii, 
Finlandii czy Czech. Do ESO przystą
piła także w roku 2002 taka „potęga 
astronomiczna”, jak Wielka Biytania.

Nie ma wątpliwości, że jeśli możli
wości dostępu polskich astronomów do 
nowoczesnej astronomicznej bazy in
strumentalnej nie ulegną zmianie, wy
soka pozycja naukowa Polski w astro
nomii światowej będzie podupadać 
i wkrótce prześcigną nas kraje, które 
wstąpiły do ESO w ostatniej dekadzie 
bądź zrobią to wkrótce (Austria, Esto
nia).

Korzyści: Wstąpienie do ESO otwo
rzy dostęp polskich astronomów do tech
nik obserwacyjnych dotąd rzadko bądź 
wcale nie stosowanych w naszych ba
daniach. Umożliwi dostęp młodych ba
daczy do stanowisk typu staż podoktor- 
ski i etatów technicznych w ESO. Będzie 
się to również wiązało z możliwością 
rozwoju środowiskowych laboratoriów

budujących nowoczesną aparaturę ba
dawczą. Dzięki przynależności do ESO 
polscy astronomowie będą zasiadać we 
władzach tej organizacji i odgrywać ak
tywną rolę w kształtowaniu wizji roz
woju badań astronomicznych w Euro
pie. Warto zauważyć, że oczywistymi 
korzyściami po przystąpieniu Polski do 
ESO będzie również refundacja kosztów 
podróży i pobytu podczas prowadzenia 
obserwacji.

Zainteresowani: Całe polskie środo
wisko astronomiczne. Świadczy o tym 
fakt, że zarówno Polskie Towarzystwo 
Astronomiczne, jak i Komitet Astrono
mii PAN w swych uchwałach poparły 
przystąpienie Polski do ESO.

Ocena kosztów: Członkostwo 
w ESO wiązać się będzie z kosztami. 
Nowi członkowie wnoszą dwa rodzaje 
opłat: tzw wpisowe oraz składkę roczną. 
Wpisowe wiąże się z cząstkową refun
dacją kosztów poniesionych przez do
tychczasowych członków ESO na bu
dowę i rozwój instrumentarium. Składka 
roczna to opłata na utrzymanie i eksplo
atację działających urządzeń badaw
czych. Zasada obliczania tych opłat jest 
związana z wysokością PKB danego 
kraju. Pewne wstępne szacunki mówią, 
że opłata wpisowa będzie wynosić ok. 
17-20 min euro, zaś składka roczna 2,5- 
-3  min euro. Dotychczasowa praktyka 
przy przyjmowaniu nowych członków 
pokazuje, że kwota wpisowego może 
być rozłożona na raty oraz częściowo 
(do 20% kwoty wpisowego) uznana 
w postaci urządzeń badawczych i myśli 
technicznej — oprogramowania, wno
szonych przez kraj ubiegający się 
o członkostwo w ESO. Warunki, na ja
kich przyjmowany jest nowy kraj, są 
ustalane w drodze negocjacji dwustron
nych (ESO-Polska).

Konieczne działania: Wydaje się, że 
w trybie pilnym powinna zostać powo
łana międzyresortowa (MNiSzW, MSZ) 
Komisja Negocjacyjna ds. przystąpienia 
Polski do ESO.

Przed przystąpieniem do opisywania 
innych ważnych dla astronomii projek-
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tów, chcemy podkreślić, że priorytetem 
dla polskiej astronomii jest przystąpie
nie do ESO.

Cztery poniżej omawiane przedsię
wzięcia aparaturowe są priorytetowe dla 
całego środowiska astronomicznego 
bądź dużej jego części. Uszeregowane 
są w kolejności alfabetycznej.

ASTROGRID-PL
Projekt ten łączy wszystkie przedsię

wzięcia aparaturowe. Do opracowywa
nia danych uzyskiwanych z wysokoza- 
awansowanej technologicznie aparatury 
badawczej są niezbędne ogromne moce 
obliczeniowe oraz nowoczesne oprogra- 
mowanie. Projekt ASTROGRID-PL 
będzie pełnił taką właśnie rolę dla całej 
polskiej astronomii.

Uzasadnienie: Celem niniejszego 
projektu je s t stworzenie, pierwszej 
w Polsce, infrastruktury sieciowej (da
lej —  gridowej) dla dedykowanej sieci 
komputerowej integrującej funkcjonal
nie i programowo instalacje „klastrowe” 
w polskich ośrodkach astronomicznych. 
Powstała sieć ASTROGRID-PL (zwa
na dalej siecią) umożliwi intensyfikację 
badań naukowych i współpracy pomię
dzy polskimi ośrodkami astronomiczny
mi oraz stworzy podstawy do włącze
nia się w europejskie struktury gridowe
i zacieśnienia kontaktów międzynarodo
wych. Podstawowym celem długofalo
wym inwestycji ASTROGRID-PL jest 
stworzenie warunków umożliwiających 
włączenie się polskiego środowiska 
astronomicznego do europejskich struk
tur gridowych (zwłaszcza do obecnie 
tworzonych gridów astronomicznych). 
Integracja infrastruktury komputerowej 
podniesie efektywność współpracy w ra
mach rozproszonych grup badawczych. 
Ponadto polskie ośrodki badawcze uzy- 
skajądostęp do zasobów i specjalistycz
nych urządzeń udostępnianych w ra
mach gridów, a niedostępnych w Polsce.

Korzyści: Projekt ASTROGRID-PL 
umożliwi zrealizowanie wielu ważnych 
celów bezpośrednich. Przyczyni się do 
stworzenia nowej jakości w pracy na
ukowej poprzez wdrożenie nowoczesnej 
technologii. Zainstalowane zostaną na
rzędzia ułatwiające pracę w ramach gri- 
du, powstaną jednorodne bazy danych 
wyników obserwacji i symulacji nume
rycznych —  wirtualne obserwatorium.

Efektywniejsze i bardziej elastyczne 
wykorzystanie dostępnych mocy obli
czeniowych zgromadzonych w ośrod
kach biorących udział w projekcie. 
P rzygotow anie  użytkow ników  do 
uczestnictwa w europejskich projek
tach badawczych wykorzystujących 
gridy.

Zainteresowani: całe środowisko 
astronomiczne.

Ocena kosztów: Koszty budowy 
gridu są związane z kosztami sprzęto
wymi (lokalnymi instalacjami klastro
wymi) oraz kosztami obsługi gridu. 
W ramach kosztów obsługi znajdują się 
wydatki osobowe związane z obsługą in
formatyczną i sprzętową projektu oraz 
koszty niezbędnego oprogramowania
1 utrzymania struktury gridowej. Kosz
ty sprzętowe będą związane z budową 
lokalnych „klastrów” obliczeniowych 
wraz z ich niezbędnym oprzyrządowa
niem. Projekt będzie realizowany w la
tach 2008-2015. Szacunkowy koszt to 
około 4,5 min euro. Dodatkowo eksplo
atacja i odbudowa sprzętowa instalacji 
gridowych w latach 2016-2020 około
2 min euro.

Konieczne działania: Przygotowa
nie wniosku (w trakcie) w ramach euro
pejskich funduszy strukturalnych 2.3 
i pow ołanie polskiego K onsorcjum  
ASTROGRID-PL.

CTA — Cherenkov Telescope 
Array

Uzasadnienie: Astronomia promie
niowania gamma najwyższych energii 
jest dziedziną badań astronomicznych 
eksplorującą Wszechświat w niedostęp
nym wcześniej najwyższym zakresie 
widma elektromagnetycznego. Polskie 
zespoły biorą obecnie udział w pracach 
dwóch wiodących na świecie projektów 
obserwacyjnych z tego zakresu, HESS 
i MAGIC, i w ich ramach rozpoczęły 
prace przygotowawcze do budowy no
wego otwartego dla całego środowiska 
astronomicznego obserwatorium gam
ma CTA. Ta dziedzina badań daje szan
se na odkrycia jakościowo poszerza
jące  lub zm ieniające naszą w iedzę 
zarówno w obszarze astronomii, jak 
i w szeregu zagadnieniach fizyki funda
mentalnej. Z tego względu CTA został 
wprowadzony wśród najważniejszych 
projektów naukowych w Europie do

głównych planów ApPEC i ASPERA, 
został też zgłoszony przez Polskę 
(wspólnie z Niemcami i Francją) do 
ESFRI, gdzie dotąd zajmował pozycję 
„emerging project”. Obecny projekt bę
dzie kontynuacją aktualnie działających 
projektów obserwacyjnych astronomii 
gamma HESS i MAGIC. Projekt CTA 
daje szanse na zajęcie przez polski ze
spól znaczącej pozycji w nowatorskim 
dla światowej astronomii projekcie.

Zainteresowani: Duża część pol
skiego środowiska astronomicznego 
i część fizyków. Obecnie w realizację 
tego projektu są zaangażowane grupy 
badawcze z trzech instytutów PAN: 
CAMK PAN, 1FJ PAN i CBK PAN oraz 
czterech uniwersytetów: UJ, UL, UW 
oraz UMK, łącznie około 30 pracowni
ków naukowych i naukowo-technicz- 
nych.

Ocena kosztów: Ocena kosztów zo
stała dokonana w perspektywie 10 lat. 
Trzeba podkreślić, że jest to górna opty
mistyczna ocena polskiego zaangażowa
nia, uwarunkowana możliwościami bu
dżetu państw a przeznaczanego na 
badania. Obejmuje ona realizację fazy 
projektowej CTA w latach 2008-2012 
ok. <1 min euro; udział w budowie ob
serwatorium CTA w latach 2012-2015 
ok. 20 min euro; utrzymanie i rozwój 
infrastruktury w latach 2016-2025 ok. 
6 min euro. Większość tych środków bę
dzie wydana na prace prowadzone 
w Polsce.

Konieczne działania: Uważamy, że 
projekt powinien znaleźć się na liście 
priorytetów Narodowego Centrum Ba
dań i Rozwoju. Potrzebne zdecydowa
ne poparcie projektu przez Ministerstwo 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W fa
zie prac projektowych możliwość finan
sowania w ramach projektów między
narodowych współfinansowanych.

ROBOTEL — zrobotyzowany 
teleskop do poszukiwania 
planet

Uzasadnienie: Teleskop o średni
cy 2-2,5 m, umiejscowiony na półku
li południowej. Celami kluczowymi 
p ro jek tu  są: poszukiw anie  p lanet 
w układach gwiazd podwójnych i wie
lokrotnych, precyzyjne wyznaczanie 
podstawowych param etrów fizycz
nych i odległości, poszukiwanie planet
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ziemskich wokół gwiazd pojedynczych. 
Zrobotyzowane teleskopy średniej wiel
kości to obecnie najnowsze światowe 
podejście przy rozwiązywaniu dobrze 
zdefiniowanych naukowych problemów 
w astrofizyce. Funkcjonują one nieza
leżnie od ogromnych wielonarodowych 
teleskopów oraz międzynarodowych ob
serwatoriów. Jedyny podobny projekt 
zostanie wkrótce uruchomiony na pół
kuli północnej przez grupę am ery
kańską. Jest on jednak ukierunkowany 
na poszukiwanie planet tylko wokół 
gwiazd pojedynczych. Proponowany 
projekt stałby się jednym z dwóch naj
ważniejszych spektroskopowych pro
jektów poszukiwania planet, a szczegól
nie obejmowałby gwiazdy podwójne 
i wielokrotne, czyli obszar zaniedbany 
przez innych badaczy/grupy.

Korzyści: Teleskop wyposażony 
w spektrograf wysokiej rozdzielczości 
w dużej części byłby wykonywany 
w Polsce. Spektrograf, osprzęt (hardwa
re i oprogramowanie) i części mecha
niczne (kopuła) byłyby wykonywane 
w Polsce. Umożliwiłoby to rozwój pol
skich ośrodków konstrukcji HI-TECH, 
a co za tym idzie, rozwój kadry nauko
wo-technicznej oraz laboratorium budo
wy instrum entów astronom icznych 
(optyka, mechanika, pneumatyka). La
boratorium takie pozwoli wykonywać 
instrumenty astronomiczne na zlecenie, 
np. dla nowych projektów obserwacyj
nych realizowanych w ramach ESO.

Zainteresowani: Duże grupy badaw
cze w CAMK PAN, Uniwersytecie im. 
Adama Mickiewicza —  konsorcjum. 
Około 30 osób.

Ocena kosztów: Koszty budowy te
leskopu z oprzyrządowanie sporządzo
ne w oparciu o wycenę australijsko-ame- 
rykańskiej firmy EOS Technologies to 
ok. 10 min euro. Z tego ok. 4,5 min euro 
byłoby wydane w Polsce na budowę 
spektrografu, kopuły i opracowanie 
oprogramowania. W związku z tym, że 
realizacja projektu trwałaby 2,5-3 lata 
finansowanie powinno być rozłożone na 
raty. Koszty eksploatacji, gdyby teleskop 
został umieszczony w Chile to około 0,3 
min euro rocznie.

Konieczne działania: Uważamy, że 
projekt powinien być zrealizowany w ra
mach kluczowych projektów dla gospo
darki (rozwój ośrodków wysokiej tech-

Wykaz skrótów
ALMA — Atacama Large Millimiter Array
AP — Akademia Pedagogiczna w Krakowie
ApPEC — Astroparticle Physics European Coordination
ASPERA — AstroParticie ERAnet
AŚ — Akademia Świętokrzyska w Kielcach
BRITE — kanadyjski nanosatelita naukowy
CAMK PAN — Centrum Astronomiczne im. M. Kopernika PAN
CBK PAN — Centrum Badań Kosmicznych PAN
CTA — Cherenkov Telescope Array — projektowany teleskop w zakresie 

gamma
EAST — European Association for Solar Telescopes
ESFRI — European Strategy Forum on Research Infrastructures
ESO — European Southern Observatory
ESA — European Space Agency
EVN — European VLB1 Network
HESS — High Energy Stereoscopic System — działający teleskop w zakre

sie gamma
HERSCHEL — satelita do obserwacji w zakresie podczerwonym i sub- 

milimetrowym
IFJ PAN — Instytut Fizyki Jądrowej im. H. Niewodniczańskiego PAN 
INTEGRAL — INTErnational Gamma-Ray Astrophysics Laboratory — sate

lita do obserwacji w zakresie rentgenowskim działający od 2002 roku 
KA PAN — Komitet Astronomii PAN
KBKiS PAN — Komitet Badań Kosmicznych i Satelitarnych PAN 
LIGO — Laser Interferometr Gravitational-Wave Observatory 
LOFAR — LOw Frequency ARray
MAGIC — Major Atmospheric Gamma-Ray Imaging Cherenkov — działają

cy teleskop w zakresie gamma 
MNiSzW — Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
MOST — mały astronomiczny satelita naukowy 
MSZ — Ministerstwo Spraw Zagranicznych 
NAI — NASA Astrobiology Institute
PLANCK — satelita do obserwacji mikrofalowego promieniowania tła 
PTA — Polskie Towarzystwo Astronomiczne 
SKA — Square Kilometre Array
SOHO — SOIar and Heliospheric Obserwatory — satelita rentgenowski Słoń

ca
STIX — Spectrometer Telescope Imaging X-rays — projektowany satelita 

rentgenowski do obserwacji Słońca 
UAM — Uniwersytet im. Adama Mickiewicza 
UB — Uniwersytet Białostocki 
UL — Uniwersytet Łódzki 
UJ — Uniwersytet Jagielloński 
UMK — Uniwersytet Mikołaja Kopernika 
UO — Uniwersytet Opolski 
USz — Uniwersytet Szczeciński 
UW — Uniwersytet Warszawski 
UWr — Uniwersytet Wrocławski 
UZ — Uniwersytet Zielonogórski 
VLBI — Very Large Base Interferometer
VLT — Very Large Telescope — cztery 8-metrowe teleskopy ESO 
WET — Whole Earth Telescope
XEUS — The X—Ray Evolving Universe Spectroscopy Mission — projekto

wany satelita rentgenowski
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Budynek 11-metrowego teleskopu SALT nocą. Źródło: http:// 
salt.camk.edu.pl/firstlight

nologii) koordynowanych przez Naro
dowe Centrum Badań i Rozwoju. Po
trzebne zdecydowane poparcie pro
je k tu  p rzez  M in is te rs tw o  N auki 
i Szkolnictwa Wyższego.

SALT — Southern African 
Large Telescope

Kontynuacji wymaga finansowanie 
projektu teleskopu SALT, gdyż wynika 
to z umowy o współpracy naukowo- 
technicznej między rządami Polski i Re
publiki Południowej Afiyki.

Uzasadnienie: Mimo dynamicznego 
rozwoju badań astrofizycznych w takich 
obszarach promieniowania jak podczer
wień, ultrafiolet, zakres rentgenowski 
i gamma (obserwatoria satelitarne), pod
stawowym zakresem obserwacji dla ol
brzymiej większości obiektów astrono
m icznych pozostaje  ciągle zakres 
optyczny. Analiza prom ieniow ania 
w zakresie spektroskopii optycznej jest 
źródłem podstawowych danych dla 
astronomii. Aby obserwować słabe 
obiekty, potrzeba budować teleskopy
o coraz większych średnicach. W astro
nomii światowej obserwuje się tenden
cję do budowy dużych 10-m teleskopów 
naziemnych (Keck, VLT, Subaru, Ma
gellan). Jednym z takich przyrządów jest 
teleskop SALT o średnicy zwierciadła 
11 m. Polska włączyła się do jego bu
dowy w roku 1999. Obecnie teleskop 
jest w fazie testowania oprzyrządowa
nia i dostarcza pierwsze wyniki nauko
we. Polskie środowisko astronomiczne 
będzie dysponować ok. 30 nocami ob
serwacyjnymi rocznie.

Korzyści: Dostęp do danych spek
troskopow ych najw yższej jakości. 
W przyszłości możliwość włączenia się 
polskich instytutów i przedsiębiorstw 
w konstrukcję unikatowych instrumen
tów i przyrządów.

Zainteresowani: Całe środowisko 
astronomiczne, szacunkowo 120 osób.

Ocena kosztów: Teleskop SALT 
wraz z podstawowym oprzyrządowa
niem (kamera monitorująca, spektrograf 
średniej i dużej rozdzielczości) koszto
wał 35 min USD. Wkład strony polskiej 
zamknął się w kwocie 3,5 min USD, 
przy czym ok. 0,6 min USD to wkład 
polskich uczelni i instytutów PAN. 
Roczny koszt eksploatacji to ok. 1,7 min 
USD, przy naszym wkładzie 0,17 min

USD. Przewiduje się 
utrzym anie naszego 
wkładu w eksploatację 
teleskopu na poziomie 
0,2 min USD rocznie 
do roku 2014 (Memo
randum o f Understan
ding) tj. 1,5 min USD.
Obecnie trwają prace 
nad budową spektro
grafu  typu Echelle
i podczerwonego, któ
rych koszty w latach 
2008-2011 zamkną się 
kw otą 8 min USD.
W przyszłości (2011- 
-2020) planowana jest 
druga generacja instru
mentów: spektrograf 
wiełoobiektowy, sys
tem adaptywnej opty
ki, nowe sensory luster na łączną kwotę 
20 min USD. Jeśli Polska chce utrzymać 
swój stan posiadania, tj. 10% czasu ob
serwacyjnego, powinna wnieść 10% 
wszystkich kosztów poniesionych przez 
konsorcjum. W latach 2008-2020 bę
dzie to 4 min USD. W przypadku budo
wy własnej aparatury będą to koszty 
o około 7 min USD wyższe.

Konieczne działania: Wypełnianie 
zobowiązań wynikających z Memoran
dum o f Understanding (umowa między
rządowa Polska-RPA), tj. wpłaty na eks
ploatację i budowę nowej aparatury.

Aktywne środowisko naukowe po
dejmuje wiele inicjatyw. Tak dzieje się 
w polskim środowisku astronomicznym. 
Przytoczone poniżej inicjatyw y są 
w różnym  stopniu zaawansowania: 
wstępne ustalenia, początki współpracy, 
plany. Ich realizacja będzie zależeć od 
możliwości budżetu państwa, sponso
rów oraz od determinacji grup, które 
pragną je  zrealizować. Są to projekty
o różnym stopniu ryzyka, zarówno na
ukowego, jak i finansowego. Poniższe 
zestawienie nie jest żadnym rankingiem!

Inne przedsięwzięcia istotne 
dla polskiej astronomii 
(w kolejności alfabetycznej)

Projekty astrobiologiczne
Uzasadnienie, korzyści, koszty:

C entrum  Zaaw ansow anych Badań 
w Zakresie Astrobiologii i Dziedzin Po

krewnych —  CASA* statusu Associate 
Member o f NAI (NASA Astrobiology 
Institute), który wymaga porozumienia 
pomiędzy rządami Polski i Stanów Zjed
noczonych. Mając status Stowarzyszo
nego członka NAI, polscy astronomo
wie i astrobiolodzy działający w CASA* 
będę mieli pełny dostęp do danych z mi
sji kosmicznych oraz infrastruktury ba
dawczej będącej na wyposażeniu NAI. 
Centrum pełni funkcję koordynowania
i promowania interdyscyplinarnych ba
dań naukowych, które integrują astro
nomów polskich z przedstawicielami 
innych dziedzin nauki. Ponadto otwarte 
będą dla nich oraz dla doktorantów i stu
dentów programy wymiany naukowej 
oraz staże zagraniczne. Koszty związa
ne z tą inicjatywa są ustalane na podsta
wie umowy międzyrządowej.

Zainteresowani: Obecnie członka
mi Ogólnopolskiego Centrum CASA* 
są CAMK, CBK, UMK i USz oraz In
stytut Paleobiologii PAN w Warszawie 
—  kilkanaście osób.

Konieczne działania: Aktywność 
zainteresowanych grup badawczych.

Projekty astrofizyczne
Uzasadnienie, korzyści, koszty: Jest 

kilka propozycji tego typu.
Obserwatorium fał grawitacyjnych 

VIRGO to interferometryczny detektor 
fal grawitacyjnych znajdujący się w Pi
zie. Prowadzony jest przez konsorcjum 
francusko-włoskie. Obecnie grupa pol-
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skich naukowców prowadzi negocjacje 
w sprawie włączenia polskiej grupy do 
tego konsorcjum. Celem tej współpra
cy jest odkrycie fal grawitacyjnych oraz 
interpretacja sygnałów wykrytych w za
kresie fal grawitacyjnych w kontekście 
astrofizycznym. Konsorcjum VIRGO 
podpisało umowę o wymianie danych 
z LIGO, tak więc udział w tym ekspe
rymencie będzie oznaczał pełen dostęp 
do danych z obu eksperymentów. De
tektor VIRGO rozpoczyna obecnie fazę 
ulepszeń, które mają na celu zwiększe
nie jego czułości o czynnik 10. Polska 
mogłaby mieć wkład w tę fazę rozwoju 
eksperymentu. Koszty tego przedsię
wzięcia będą ustalone po zakończeniu 
rozmów z konsorcjum VIRGO.

Rozmyte linie międzygwiazdowe. 
M oleku ły  p reb io ty czn e  p o w sta ją  
w ośrodku międzygwiazdowym. Mole
kuły organiczne są nośnikami nieziden
tyfikowanych rozmytych linii między- 
gwiazdowych, których ponad 300 daje 
się zaobserwować w widzialnym zakre
sie widma. Dotychczasowa współpraca 
z Międzynarodowym Centrum Badań 
Astrofizycznych i Medyczno-Ekolo- 
gicznych —  właścicielem Obserwato
rium na Terskole (północny Kaukaz) 
doprowadziła do ustalenia i opubliko
wania wielu istotnych faktów obser
wacyjnych. Obserwatorium jest wypo
sażone w spektrograf typu echelle. 
Wyposażenie go w kamery CCD o du
żej powierzchni sensora pozwoli na 
pewniejszą identyfikację tych linii oraz 
porównywanie z widmami laboratoryj
nie uzyskiwanych molekuł. Koszty obej
mują dwie kamery CCD —  razem ok. 
160 000 euro i porównywalne z nimi 
koszty aparatury laboratoryjnej.

1,2 m teleskop do obserwacji fotome- 
trycznych w Polsce. Zakup teleskopu 
klasy 1,2 m w pełni automatycznego 
i zrobotyzowanego do prowadzenia 
głównie obserwacji fotometrycznych 
w jednym z dwu górskich obserwato
riów w Polsce: Suhorze lub Lubomirze. 
Teleskop zosta łby  za insta low any  
w m iejsce m niejszego (60 cm lub 
50 cm) teleskopu, co zwiększyłoby za
sięg o 1-2 wielkości gwiazdowych. Pod
stawowe programy badawcze to: (1) 
badanie gwiazd pulsujących w ramach 
Teleskopu Globalnego (WET), (2) dłu
goterminowe monitorowanie zmienno

ści optycznej kwazarów i blazarów, (3) 
dokładne wyznaczanie parametrów fi
zycznych ciasnych układów podwój
nych. Teleskop ten umożliwiłby wielo
letnie obserwacje kwazarów, o dużej 
zmienności optycznej oraz kontynuację 
zaangażowania polskich astronomów 
w prace WET. Koszt inwestycji to za
kup teleskopu (ok. lmln euro) i zainsta
lowanie go w istniejącym budynku oraz 
automatycznie obracanej kopuły. Dodat
kowo, celowe byłoby wyposażenie te
leskopu w dobrą kamerę CCD i ewen
tualnie spektrograf. Koszt inwestycji 
powinien zamknąć się kwotą ok. 1,2 min 
euro. Koszt utrzymania teleskopu to ok. 
50-100 tys. zł rocznie.

Zainteresowani: VIRGO: to CAMK 
PAN, Instytut Matematyczny PAN, UB, 
UW, w wypadku molekuł prebiotycz- 
nych: UMK, Instytut Chemii Fizycznej 
PAN i zespół CASA* (w sumie kilka
naście osób), 1,2 m teleskop: AP, AŚ, 
UJ, UMK, UWr, UO.

Konieczne działania: Aktywność 
zainteresowanych grup badawczych. 
Konieczne wsparcie MNiSzW dla za
prezentowanych powyżej projektów.

Projekty heliofizyczne
Uzasadnienie, korzyści, koszty:

W kwietniu 2006 r. dwanaście państw 
europejskich (z wyłączeniem Polski) 
podpisało memorandum powołujące 
europejskie konsorcjum EAST —  Eu
ropean Association for Solar Telesco
pes. W marcu 2008 r. podjęte zostały 
rozmowy między EAST a przedstawi
cielem Polski w celu włączenia nasze
go kraju do konsorcjum . Teleskop 
EAST o średnicy około 4 m będzie po
siadał unikatow e instrum entarium  
umożliwiające prowadzenie spektropo- 
larymetrycznych obserwacji pola ma
gnetycznego na Słońcu. Analiza tego 
pola jest niezbędna do zrozumienia me
chanizmów odpowiedzialnych za ak
tywność Słońca a w dalszej perspekty
w ie, do pełn iejszego  zrozum ienia 
relacji Ziemia-Słońce. Relacje te okre
ślają szeroko rozumiany wpływ promie
niowania i pola magnetycznego Słońca 
na życie na Ziemi, „efekt cieplarniany” 
oraz na geofizykę naszej planety. Kosz
ty inwestycji, na obecnym etapie, są 
trudne do oszacowania, a w tym i udział 
Polski.

Zainteresowani: heliofizycy wro
cławscy

Konieczne działania: aktywność 
zainteresowanych grup badawczych.

Projekty kosmiczne
Uzasadnienie: Misja ESA Solar Or- 

biter i inne misje satelitarne. Rozwój 
technik kosmicznych w rejestracji pro
mieniowania nie docierającego do po
wierzchni Ziemi jest nie do przecenie
nia. Polscy naukowcy i konstruktorzy 
pracowali przy wielu misjach kosmicz
nych: W enus-Express, INTEGRAL, 
HERSCHEL i inne. Jedną z polskich 
specjalności jest budowa przyrządów 
dla orbitalnych teleskopów rentgenow
skich. N ajbardziej zaaw ansow any 
z planowanych urządzeń tego typu jest 
Solar O rb ite r —  STIX , następca  
SOHO, który będzie służył do obser- 
wacji w ysokich w arstw  atm osfery 
Słońca. Obserwacje będą prowadzone 
po raz pierwszy z odległości mniej
szych niż 30 min km (poniżej orbity 
Merkurego) i będą miały przełomowe 
znaczenie dla heliofizyki. Misja mię
dzyplanetarna Solar Orbiter należy do 
grupy podstawowych projektów Euro
pean Space Agency (ESA). W skład 
konsorcjum budującego satelitę i spek
trometr rentgenowski STIX wchodzą 
obok Polski: Czechy, Francja, Niemcy, 
Szwajcaria, USA i Wielka Brytania.

Innym bardzo ważnym satelitą rent
genowskim będzie XEUS, który bę
dzie obserwował słabe obiekty astro
nom iczne, zarów no gw iazdy, jak  
galaktyki i kwazary. Polska już uczest
niczy w konsorcjum XEUS w Astro
physics Working Group. W roku 2007 
projekt został wybrany przez ESA do 
realizacji.

W dotychczasowych misjach ko
smicznych Polska uczestniczyła w bu
dowie poszczególnych przyrządów 
bądź ich części. Jeśli chcemy w przy
szłości móc budować i być koordyna
torem misji kosmicznych w ramach 
ESA, za pieniądze ESA, warunkiem 
niezbędnym jest zbudowanie własne
go satelity. Istnieją opracowane i spraw
dzone technologie budowy małych, 
niezbyt drogich satelitów naukowych: 
MOST, BRITE. Sądzimy, że pora jest 
odpowiednia, aby również Polska wy
słała swojego pierwszego sztucznego
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Zestawienie kosztów
Grupa 1:

ESO Wpisowe/raty 2009-2010 20 min euro
Składki w latach 2009-2020 36 min euro

RAZEM 2008-2020 56 min euro

Grupa 2:

ASTROGRID-PL Koszty budowy 2008-2015 4,5 min euro
Eksploatacja 2016-2020 2 min euro

CTA Koszty budowy 2012-2015 20 min euro
Eksploatacja 2016-2025 6 min euro

ROBOTEL Koszty budowy 2009-2011 10 min euro
Eksploatacja 2012-2021 3 min euro

SALT Eksploatacja 2008-2020 3 min euro
Budowa apar. 2008-2020 5 min euro

RAZEM 2008-2025 53,5 min euro

W zestawieniu kosztów uwzględniamy jedynie pozycje od 1-5, ponieważ 
inne przytoczone w powyższym tekście oceny są bardzo przybliżone. 
Średnia w Grupie 1 wpisowe do ESO w dwóch lub trzech ratach w latach 
2009-2010, a reszta w latach 2008-2020 (13 lat) 2,76 min euro/rocznie. 
Średnia w Grupie 2 w latach 2008-2025 (18 lat) 2,97 min euro/rocznie.

satelitę. W roku 2007 uczyniła to 50- 
-milionowa Nigeria.

Korzyści: Bezpośredni dostęp do 
superdokładnych danych naukowych 
oraz rozwój technologii przy budowie 
spektrografu monitorującego STIX, sa
telity XEUS czy własnego satelity na
ukowego. Zaowocuje to zarówno roz
wojem naukowej kadry badawczej, jak 
i zespołów konstruujących aparaturę na
ukową.

Zainteresowani: Grupy badawcze 
z CAMK PAN, CBK PAN, UWr, UMK, 
UJ, U AM i UMCS. Łącznie w latach 
2008-2020 przewiduje się zaangażowa
nie w przedsięwzięcie około 70 polskich 
astronomów i fizyków plazmy.

Ocena kosztów: Całkowity koszt 
spektrografu STIX to okoł© 12 min 
euro (2008-2015). Polski udział ma 
wynieść około 2 min euro. Część z tej 
kwoty (~ł min euro) zostanie pokryte 
ze źródeł ESA, poprzez projekt PECS. 
Projekt STIX uzyskał poparcie KA 
PAN i KBKiS PAN. Koszt uczestnic
twa w programie XEUS to ok. 5 min 
euro (2008-2018), zaś budowa satelity 
podobnego do MOST wynosiłaby ra
zem z wystrzeleniem 10 min euro.

Konieczne działania: Wyasygnowa
nie kwot na STIX i XEUS w ramach 
projektów badawczych realizowanych 
ze środków MNiSzW (w drodze kon
kursu).

Specjalna decyzja MNiSzW w spra
wie budowy i wystrzelenia pierwszego 
polskiego satelity naukowego.

Projekty radioastronomiczne
Przystąpienie do ESO pozwoli pro

wadzić badania w zakresie optycz
nym, IR i submilimetrowym. Badania 
w innych przedziałach widma (np. ra
dio, wysokie energie) można realizo
wać jedynie poza ESO. Jedyną tech
niką obserwacyjną rozwijaną w kraju 
na poziomie światowym jest radio
astronomia. Dlatego projekty radio
astronomiczne realizowane w kraju 
w ramach szerokiej współpracy mię
dzynarodowej powinny mieć wysoki 
priorytet.

Uzasadnienie, korzyści, koszty: 
Tutaj możemy wymienić trzy inicjaty
wy: budowa dużego radioteleskopu pa
rabolicznego; LOFAR —  Low Frequ
ency Array; SKA.

Radioteleskop paraboliczny powi
nien być zlokalizowany w miejscu, któ
re zapewni jego niezakłócone funkcjo
nowanie przez dziesiątki lat. Zadanie 
może być zrealizowane przez UMK 
w ramach EVN (European VLBI Ne
twork) i Krajowego Centrum Radio
astronomii (UMK, UJ, UZ, CBK PAN). 
Zasadniczym celem jest postawienie 
w Polsce nowoczesnego radioteleskopu
0 klasie światowej, który zapewnić może 
prowadzenie własnych badań na naj
wyższym poziomie i jednocześnie za
gwarantuje mocną pozycję naszego kra
ju  w sieci europejskiej VLBI. Koszt 
inwestycji ok. 100-150 min zł, ze środ
ków europejskich na rozwój infrastruk
tury, termin realizacji —  do roku 2015.

LOFAR jest europejskim projektem 
radioastronomicznym, którego celem 
jest zbudowanie sieci interferometrycz
nej setek anten rozmieszczonych w wie
lu krajach. Aktualnie sieć pokrywa 
Niemcy i Holandię i obejmuje po jed
nej stacji w W Brytanii i Francji. Przy
stąpienie do projektu planują Włochy
1 Szwecja. Polska rozważa zbudowanie 
trzech stacji LOFAR i włączenia ich do 
europejskiej sieci tych stacji. LOFAR 
będzie pracował w zakresie bardzo ni
skich częstotliwości: 10 < f  < 250 MHz,

jest to bardzo słabo zbadany zakres wid
ma radiow ego. Chęć uczestnictw a 
w projekcie LOFAR zgłosiło kilka 
ośrodków krajowych (UJ, UMK, UZ, 
USz, CBK PAN), propozycja obejmuje 
krajowe inwestycje w trzech miejscach 
(Toruń, Kraków, Zielona Góra) budowy 
stacji pomiarowych. Koszy stacji to ok.
1 min euro, łączny koszt polskiego 
udziału to 3 min euro na inwestycje oraz 
coroczna wplata na utrzymanie LOFAR 
około 0,3 min euro.

SKA —  Square Kilometre Array, to 
po ALMA największa międzynarodowa 
inwestycja dla przyszłości. Nie zapadły 
jeszcze decyzje o je j lokalizacji. Rów
nolegle rozważa się RPA i Australię, ze 
wskazaniem na Australię. Jak dotąd 
SKA jest pochodną technik interferome
trii, w szczególności jednostki zaanga
żowane w VLBI są motorem przedsię
wzięcia. Toruń jest realizatorem SKADS 
—  SKA Design Study (VI PR), jest też 
w konsorcjum europejskim.

Zainteresowani: Grupy badawcze 
z UJ, UMK, UZ, UWr, CBK PAN, 
łączne kilkadziesiąt osób.

Konieczne działania: Aktywność 
zainteresowanych grup badawczych. 
Konieczne jest wsparcie MNiSzW dla 
złożonych już propozycji.
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astronomia w szkole

Zadania zawodów III stopnia z rozwiązaniami 
— LI Olimpiada Astronomiczna

1. W wyniku oddziaływania promieniowania słonecznego 
zmieniająsię parametry ruchu ciał Układu Słonecznego. Efekt 
ten dotyczy przede wszystkim ciał drobnych i bardzo drob
nych, a samo zjawisko nazywa się zjawiskiem Jarkowskie- 
go. Zmiany parametrów ruchu wynikają stąd, że średnia tem
peratura półkuli w schodniej je s t w yższa od średniej 
temperatury półkuli zachodniej, co powoduje powstanie 
wprawdzie bardzo słabej, ale działającej stale siły zmieniają
cej odległość ciała od Słońca.

Przykładowo rozpatrz planetoidę o promieniu 25 metrów 
i średniej gęstości 103 kg/m3, obiegającą Słońce w odległości 
1 AU, obracającą się wokół osi prostopadłej do płaszczyzny 
swojej orbity i promieniującej jak ciało doskonale czarne. 
Przyjmując, że temperatura wschodniej półkuli planetoidy 
wynosi średnio 300 kelwinów, a półkuli zachodniej 280 K, 
oblicz prędkość zmian odległości planetoidy od Słońca.

Uwaga: Siłę można opisać jako zmianę pędu, natomiast 
związek między pędem i energią w przypadku fotonu wyraża 
wzór p  = Ele, gdzie c jest prędkością światła.

Rozwiązanie:
Jak to zostało zapisane w treści zadania, przyczyną zjawi

ska i wynikających stąd zmian parametrów ruchu ciała są 
różnice temperatury poszczególnych fragmentów powierzch
ni. W rzeczywistości zjawisko jest bardzo skomplikowane 
i zależy zarówno od własności powierzchni (charakterystyka 
emisyjna), jej kształtu (kierunek emitowanego promieniowa
nia), jak i kierunku osi i szybkości obrotu . W zadaniu prze
znaczonym nawet na finał Olimpiady Astronomicznej pro
blem musiał zostać znacznie uproszczony. Założono więc 
najdogodniejszy do obliczeń kształt ciała i kierunek osi obro
tu, a sprawę rodzaju powierzchni i okresu obrotu „zadekreto
wano”, podając „średnie wartości” temperatur odpowiednich 
półkul oraz zakładając, że promieniowanie to jest promienio
waniem ciała doskonale czarnego. W wyniku tych założeń 
zadanie, od strony technicznej, stało się dość łatwe. W zasa
dzie wszyscy uczestnicy, którzy właściwie zrozumieli poję
cia półkuli „wschodniej” i „zachodniej”, zadanie lepiej lub 
gorzej, ale rozwiązali. Kluczem do zrozumienia zjawiska jest 
zwrócenie uwagi na obrót planetoidy. W wyniku tego półku
la na wschód od południka aktualnego górowania Słońca jest 
cieplejsza a na zachód od tego południka chłodniejsza, w peł
nej analogii do sytuacji na Ziemi. W czasie jest to ewidentne 
— cieplej jest po południu i w pierwszej połowie nocy a chłod
niej w drugiej połowie nocy i przed południem. Wystarczyło 
więc te „czasowe” fakty przetłumaczyć na położenie. Nieste
ty część (mniejsza) uczestników przyjęła, że chodzi o półku
le dzienną i nocną. Tych półkul oczywiście też dotyczy różni
ca temperatur, ale jest, a przynajmniej dla uczestników finału 
powinno być oczywiste, że siła powstająca w wyniku tej ostat
niej różnicy temperatur, jako równoległa do siły grawitacyj
nej a prostopadła do kierunku ruchu ciała nie powoduje „zmian

prędkości odległości od Słońca” a jedynie zmianę tej odleg
łości —  przesuwa ciało na inną, ale w pierwszym przybliże
niu niezmienną orbitę. Mówiąc krótko, wykonuje pracę, a tym 
samym „wpompowuje” do ciała energię jedynie siła równo
legła do kierunku ruchu. Jak już powiedziano, uczestnik, któ
ry problem zrozumiał, zadanie łatwo rozwiązywał. W naj
prostszym przybliżeniu można było przyjąć, że promieniują 
tarcze i wówczas moc wypromieniowana przez półkulę wy
nosi:

M  E = oT^Jzr2 (wschodnia część),

M e = cfr^Kr1 (zachodnia część).

Siły wynikające z tej emisji mogą być zapisanie w po
staci:

F - ^ L
r w  ~

C

M l

Oczywiście znowu mamy tu do czynienia z pewnym 
uproszczeniem —  w rzeczywistości emisja z każdego punk
tu planetoidy zachodzi we wszystkich kierunkach, więc nale
żałoby dokonać najpierw rzutowania na kierunek ruchu pla
netoidy, a następnie scałkować po całej powierzchni. Można 
dodać, że takie mniej lub bardziej udane próby uczestnicy 
wykonali. Można też dodać, że w Olimpiadzie były już zada
nia polegające na takim rachunku, najprościej wynik się uzy
skuje, rozważając fazę, w jakiej widzi się półkulę ciała w da
nym kącie, a następnie całkując odpowiedni rzut po całej 
sferze. Oczywiście rachunek, choć elementarny, nie był ani 
wymagany, ani oczekiwany od uczestników. Podsumowując 
powyższe, udaje dość łatwo uzyskać oszacowanie siły dzia
łającej na planetoidę. Następnie trzeba obliczyć, jaką pracę 
siła ta wykonuje w jednostkowym czasie, czyli moc wpom- 
powywaną w planetoidę. Najprościej wynik się uzyskuje ko
rzystając z wzoru

P=Fv.

Następnie należy ową moc przeliczyć na zmiany odległo
ści, np. korzystając z wzoru

d dR—  (mgR) = mg —— = P . 
dt dt

Podstawiając wartości, otrzymujemy

F  = Fe - F w= 7,3x10^ N,

stąd podstawiając wyrażenie na przyspieszenie słoneczne 
otrzymujemy

dR F -y fW  
dt ~ M

Podstawiając wartości, otrzymujemy m/rok, a więc cał
kiem sporo. Warto tu dodać, że w zależności od sposobu 
uwzględnienia kierunku emisji światła oraz faktu, że wszyst-

■ 4gm
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ko dzieje się w polu grawitacyjnym, wyniki mogą różnić się
0 czynnik rzędu jedności. Wszystkie te różne podejścia uzna
wano za prawidłowe, choć oczywiście odpowiednio punkto
wano.

W powyższych wzorach wżyto następujących oznaczeń: 
Te  Tw —  temperatury półkul, odpowiednio wschodniej

1 zachodniej
s —  stała Stefana-Boltzmanna 
R —  odległość planetoidy od Słońca 
g  —  przyspieszenie słoneczne w odległości AU 
F —  siła działająca na planetoidę 
v —  prędkość planetoidy 
c —  prędkość światła 
r  —  promień planetoidy.

./. Kuczyński

2. Czy z terenu Polski (rys. 1), można było zaobserwować 
zachód Wenus w drugiej połowie nocy 10/11 maja 2007 roku? 
Odpowiedź uzasadnij rachunkiem, przyjmując:

a S) = 3h10,0m 
«w- 6h12,8m

<5S1 = +17° 
ó w =  + 26‘

44’,
00’ .

Rys. 1.
Rozwiązanie:
Zadanie wymagało znajomości podstaw trygonometrii sfe

rycznej. Finaliści mieli do dyspozycji m. in. tablice matema-

tyczno-fizyczno-astronomiczne i podręcznik Astronomii ogól
nej Eugeniusza Rybki.

Zachód Wenus nastąpi w drugiej połowie nocy, jeśli w mo
mencie dołowania Słońca (rozumianym jako środek nocy) 
Wenus będzie znajdowała się jeszcze na dodatniej wysokości 
h nad północno-zachodnią częścią horyzontu. Stosowny wa
runek wynika z rysunku:

a„ - ( 1  > t  - 
' W  S I  S I "z W ’

gdzie ts/ jest kątem godzinnym Słońca równym 12h, a tzW —  
kątem godzinnym zachodu Wenus. Wartość t można obli
czyć ze wzoru:

( 1)

co st = - t g ó wtg<\>. (2)

Jakie warunki, o charakterze astronomicznym, powinny 
być spełnione, aby takie zjawisko (tzn. zachód Wenus w dru
giej połowie nocy) można było zaobserwować z możliwie 
najmniejszej szerokości geograficznej półkuli północnej?

Rys. 2.

Przyjmując (j) = 54° 50', czyli szerokość geograficzną pół
nocnego krańca Polski, otrzymamy t w = 8h 55,2m i wniosek, 
że nierówność (1) nie jest spełniona.

Obliczmy teraz graniczną wartość szerokości geograficz
nej, w której zachód Wenus przypada w momencie dołowa
nia Słońca. Relacja (1) staje się wówczas równością i po 
uwzględnieniu jej w równaniu (2) otrzymujemy:

cos (12h+ a sl— ccw)  = - t g d wtg(j)gr,

a stąd (j) _r = 55° 04'. Oznacza to, że w nocy 10/11 maja 2007 
roku zachód Wenus następował w pierwszej połowie nocy
i to na terenie całego kraju.

Jest to jednak pierwsze przybliżenie rozwiązania. Zauważ
my, że <j) r zaledwie o 14' przewyższa północny kraniec Pol
ski. Bez dodatkowych obliczeń można stwierdzić, iż uwzględ
nienie zjawiska refrakcji astronomicznej (na horyzoncie około 
35') spowoduje spełnienie nierówności (1) dla północnych 
regionów Polski. W tym przypadku t można obliczyć ze 
wzoru:

cos z  = sin dw sin <j) + cos ó((. cos <p cos tzW,

gdzie odległość zenitalna z = 90° 35'.
Odpowiedź na pierwsze pytanie postawione w zadaniu jest 

więc twierdząca.
Warunki wymagane w drugiej części zadania można sfor

mułować na podstawie analizy relacji (1) i wzoru (2):
—  z nierówności (1) wynika, że będzie ona najlepiej spełnio
na, gdy wartości różnicy rektascensji i kąta godzinnego za
chodu Wenus będą możliwie największe,
—  ze wzoru (2) wynika, że w danej szerokości geograficznej 
kąt godzinny zachodu Wenus będzie tym większy, im więk
sza będzie wartość deklinacji tej planety.

Zachód Wenus w drugiej połowie nocy będzie można za
obserwować z możliwie najmniejszej szerokości geograficz
nej, gdy Wenus:
—  znajdzie się w maksymalnej elongacji wschodniej,
—  będzie miała rektascensję 6 godzin ( będzie na tzw. „wy
sokiej ekliptyce”),
— znajdzie się w maksymalnym oddaleniu kątowym od eklip- 
tyki, tzn. jej szerokość ekliptyczna będzie dodatnia i możli
wie największa.

W nocy 10/11 maja 2007 roku elongacja Wenus wynosiła 
około 43°, przy możliwej maksymalnej wartości elongacji
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sięgającej 48°. Szerokość ekliptyczna Wenus wynosiła po
nad 2,5°, przy kącie nachylenia orbity Wenus do płaszczyzny 
ekliptyki wynoszącym prawie 3,5°. Jeśli dodamy jeszcze 
wartość rektascensji, która wynosiła 6,2h, to z punktu widze
nia drugiej części zadania zestaw warunków był wtedy speł
niony prawie optymalnie.

Połowa uczestników finału rozwiązała to zadanie popraw
nie, aczkolwiek nie było rozwiązań wzorcowych.

M. T. Szczepański

3. Mając do dyspozycji lunetkę, poziomicę, zegar i stoper 
wyznacz współrzędne horyzontalne Saturna (z podaniem mo
mentu pomiaru) oraz kątową odległość Saturna od Regulusa. 
Opisz sposób postępowania i podaj konieczne uzasadnienia.

Omówienie rozwiązania:

W pierwszej kolejności należało lunetkę wypoziomować, 
a następnie ustawić ją  tak, by właściwie był skierowany po
czątek skali azymutów (tzn. w kierunku południowym) lub 
wyznaczyć odpowiednią poprawkę. Można to było zrobić, 
korzystając np. z położenia północnego bieguna niebieskie
go względem Gwiazdy Polarnej. Poprawność ustawienia skal 
lunetki miała duży wpływ na dokładność odczytu współrzęd
nych Saturna w układzie horyzontalnym (As hX

Wykonanie podobnych pomiarów dla Regulusa (A^ hR) 
pozwalało wyznaczyć kątową odległość tych ciał z trójkąta 
sferycznego o wierzchołkach w zenicie i obu obiektach, w któ
rym znanymi bokami były odległości zenitalne (90° -  hs) i (90° 
-  hR) oraz kąt dwuścienny między tymi bokami (AR -  AJ. 
Trzeci bok tego trójkąta był szukaną odległością kątową. Warto 
zauważyć, że pomiary współrzędnych obu ciał wykonywane 
były w różnych momentach, a wiadomo, że zarówno azy
mut, jak i wysokość zmieniają się w czasie. Wymagało to 
przeprowadzenia starannej dyskusji błędów. Metoda ta nie 
wymagała użycia stopera, bo do określenia momentów ob
serwacji wystarczał zegar.

Należy zaznaczyć, że obydwa ciała mogły być obserwo
wane równocześnie w polu widzenia lunetki, a stoper mógł 
posłużyć do wyskalowania tego pola, tym bardziej że były 
w nim umieszczone współśrodkowe okręgi równoodległe od 
siebie. Wystarczyło więc wyznaczyć kątową odległość mię
dzy sąsiadującymi ze sobą okręgami, by skala była określo
na. Najprostszą metodą znalezienia skali był zapewne pomiar 
czasu (za pomocą stopera), w którym dowolna gwiazda prze
chodziła ruchem dziennym odległość między sąsiednimi okrę
gami, wzdłuż promienia pola widzenia lunetki. Wygodnie było 
wybrać gwiazdę znajdującą się w pobliżu równika niebie
skiego, np. najwyższą z pasa Oriona i otrzymany czas przej
ścia zamienić na miarę kątową. W przypadku wybrania gwiaz
dy bardziej odległej od równika niebieskiego należało 
uwzględnić czynnik normujący ten czas przejścia, czyli cos ó, 
gdzie ó jest deklinacją gwiazdy.

Pomiar odległości kątowej sprowadzał się do ustawienia 
Regulusa i Saturna w polu widzenia lunetki tak, by znajdo
wały się one na tej samej średnicy. Szacowanie dokładności 
uzyskanych wyników kończyło rozwiązanie zadania.

M. T. Szczepański

4. Od pewnego czasu mierzy się promieniowanie kosmicz
ne o ekstremalnie wysokich energiach pojedynczych cząstek. 
Panuje jednak dość powszechne przekonanie, że istnieje gra
nica tej energii. Granica ta wynika stąd, że naładowana cząst
ka, a cząstki tego promieniowania są naładowane, o odpo
wiednio dużej energii będzie ją  szybko tracić na generację 
par e+/e w wyniku zderzeń z fotonami promieniowania tła, 
czyli w wyniku reakcji p + y = p+ e+ + e . Oszacuj wartość 
tej granicznej energii, zakładając, że cząstką promieniowania 
kosmicznego jest proton.

Uwagi i wskazówki.
1. Zderzenia najwygodniej rozpatruje się w układzie współ
rzędnych, w którym całkowity pęd układu jest równy zero. 
Dodatkowo w tym układzie i w tym przypadku, zderzenie 
fotonu z protonem generujące parę e+/e można rozpatrywać 
nierelatywistycznie.
2. Temperatura promieniowania tła wynosi około 3 kelwi
nów i do oszacowania należy przyjąć foton o własnościach 
typowych dla tej temperatury.
3. Układy współrzędnych, ten, w którym pęd j est równy zero 
i ten, w którym temperatura wynosi 3K, są drastycznie różne, 
i przejście między nimi jest skrajnie relatywistyczne— jeżeli 
używasz obu, to przechodząc od jednego do drugiego, mu
sisz użyć wzorów relatywistycznych.
4. Kalkulator nie poradzi sobie ze skrajnie nietypowymi licz
bami, jakie wystąpią w tym zadaniu. Część rachunków trze
ba więc zrobić „na piechotę”. Być może przyda się następu
jący wzór dla małych x.

yJl + X  =  1 +  — X 
2

Wzory i dane:
Prawo Wiena X *T=b, b = 2,898x10"8 mK.max 7 ’

Relatywistyczny wzór na przesunięcie dopplerowskie

A  =  — i----

( 1 - - )c
Masa protonu mp =  1,67 x 1()-27 kg
masa elektronu m «  9,1 x 10~31 kg
prędkość światła c ~  3 x 108 m/s

Rozwiązanie:

Zadanie zostało skonstruowane w ten sposób, że w zasa
dzie uczestnik nie mający pojęcia o problemie, realizując 
kolejno podane wskazówki i stosując się do zamieszczonych 
w zadaniu uwag, powinien uzyskać rozwiązanie. Pierwsza 
wskazówka mówi o rozpatrzeniu zderzenia w układzie, w któ
rym pęd całkowity jest równy zero. Prawa zachowania pędu 
i energii prowadzą w tym przypadku do układu równań

E
~  =  m v o ,  c

_  m vl  .  2E H------ = 2 m c ' ,
2 '  ’
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których rozwiązanie prowadzi do wzoru na prędkość proto
nu. Moduł prędkości protonu ma więc postać

vo = ( 1 +  — Ł - l ) - c
m P

A = - >  
T

10'3 m.

3,5-10' =cc.

Z wzoru na zjawisko Dopplera mamy

1(1 +  -)_ę_

1(1--) c

W szczególności energia protonu w układzie poruszają
cym się z prędkością v

E  = ymc2,

gdzie
i oczywiście w tym momencie warto było skorzystać z poda
nego we wskazówkach wzoru na rozwinięcie pierwiastka. 
Korzystając z niego, uzyskujemy bardzo prosty wzór

Y =
1-C-?

v„ = 2 m c/m0 e

Prędkość protonu wyniesie więc około 330 km/s, co uza
sadnia przybliżenie nierelatywistyczne Energia zderzającego 
się fotonu w tym układzie jest opisana wzorem

E = mvQc.

I w tym momencie mamy poszukiwane wartości w ukła
dzie, który można by nazwać „centrum masy”. Zadanie pole
ga jednak na podaniu energii w układzie związanym z pro
mieniowaniem tła. Należy więc uzyskane wartości do tego 
układu przetransformować. Podanie we wskazówkach pra
wa Wiena sugeruje przejście do opisu fotonu przy pomocy 
długości jego fali. Dokonując tego, otrzymujemy

K  = —  .mv0
Obliczając wartości, otrzymujemy długość fali zderzają

cego się fotonu

A0= 1,2 10 12 m.

Ten foton w układzie związanym z promieniowaniem re
liktowym ma długość typową dla promieniowania znajdują
cego się w równowadze z materią w temperaturze 3 K. Z pra
wa Wiena otrzymujemy więc

W szczególności y ma przy wyliczonej wartości v bardzo 
prostą postać

Y = -
a 2 + 1 

2 a
Przy takiej wartości a  rzędu 109 oczywiście jedynkę w licz

niku można pominąć i ostatecznie

a
7 -  — ’2

czyli w naszym przypadku energia wynosi

£  = mac
(*)

Znowu korzystając ze wskazówek, znajdujemy w nich 
wzór na przesunięcie dopplerowskie, co sugeruje, by znaleźć 
prędkość układu, w którym w wyniku zjawiska Dopplera 
uzyskana długość fali osiągnie długość typową dla promie
niowania tła. W tym miejscu wygodnie jest oznaczyć

A =

czyli po przekształceniach

( a 2- \ ) c  
v = ------5--------

(a  +1)
Biorąc pod uwagę, że a2 jest rzędu 10'8 kalkulator tej war

tości policzyć nie jest w stanie, choć oczywiście rachunek 
„na piechotę” jest łatwy.

Liczbowo wyniesie to około 6,5X 10~2 J albo 4x 10'7 eV. De 
facto mierzy się wyższe energie, ale wynika to z tego, że w za
daniu w celu uproszczenia i tak skomplikowanych rachun
ków dokonano sporej liczby oszacowań od dołu. Przede 
wszystkim powstająca para e+/e musi mieć sporą energię 
kinetyczną (w układzie centrum masy!), a fotonów o długo
ści fali rzędu centymetra w promieniowaniu tła jest znacznie 
więcej niż milimetrowych, więc i zderzenie z nimi jest bar
dziej prawdopodobne. Dodatkowo prawdopodobnie cząstki 
o najwyższej mierzonej energii są ciężkimi jonami o masie 
spoczynkowej rzędu kilkudziesięciu mas protonu. Tym sa
mym uzyskane oszacowanie energii jest dość realistyczne.

Zadanie okazało się bardzo trudne, a tak jak tego się spo
dziewano, główną trudność sprawiły rachunki. Uczestnicy 
w sumie nie poradzili sobie z wykonywaniem obliczeń na 
bardzo dużych liczbach. W tym miejscu warto zauważyć, że 
podany powyżej tok obliczeń jest „zoptymalizowany” i w za
sadzie obliczenia liczbowe wystarczy zrobić dopiero, mając 
do dyspozycji bardzo prosty wzór (’). W praktyce uczestnik 
takiej optymalizacji dokonać nie miał szans i musiał uporać 
się z rachunkami w znacznie mniej korzystnej sytuacji. 
W praktyce odwrócenie wzoru opisującego zjawisko Dop
plera (obliczenie prędkości) okazało się dla większości pro
blemem krytycznym. Podobnie dokonanie przybliżeń typu 
zauważenia, że dodanie lub odjęcie jedynki od miliarda nie 
zmienia wyniku też okazało się zbyt trudne. Można chyba 
z tego wyciągnąć wniosek, że sprawność rachunkowa obec
nych uczestników Olimpiady wyraźnie się obniżyła — kilka 
lat temu uczestnicy finału z takimi obliczeniami problemów 
raczej nie mieli.

W powyższych wzorach zastosowano oznaczenia: 
v0 — prędkość protonu w układzie CM („centrum masy”) 
m — masa spoczynkowa protonu 
m — masa spoczynkowa elektronu 
E — energia fotonu w CM
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A  — długość fali fotonu w układzie CMB (promieniowa
nia tła)

A g — długość fali fotonu w CM 
v — prędkość protonu w CMB.

J. Kuczyński

5. Załączone mapki obejmują fragmenty sfery niebieskiej 
o powierzchni około 24° x 30° wokół Księżyca oraz czterech 
planet: Wenus, Marsa, Jowisza i Saturna. Obiekty te widocz
ne są na sztucznym niebie planetarium.

Po przeprowadzeniu ich identyfikacji, na każdej mapce:
— zaznacz położenie właściwego obiektu,
— podaj jego nazwę oraz współrzędne równikowe równo- 
nocne,
—  wykreśl fragment ekliptyki mieszczący się na danej map
ce,
—  określ znak zodiaku, w którym obiekt przebywa.

■ *

Omówienie rozwiązania:

Zadanie rozwiązywane było w całości pod sztucznym 
niebem planetarium, a do dyspozycji uczestników były 
Atlasy nieba gwiaździstego J. i A. Dobrzyckich oraz Ob
rotowe mapki nieba. Zadanie wymagało umiejętności po
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prawnej identyfikacji gwiazd, którą pozostawiamy Czy
telnikom —  jako zabawę w niestresowej sytuacji.

Na planetaryjnym niebie współrzędne równikowe równo- 
nocne wynosiły dla:
— Wenus: lh45m, 12,5°,
— Marsa: 3h 13m, 16,5°,
— Saturna: 6h 30m, 23,5°,
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—  Księżyca: 8h 44m, 23,5°,
—  Jowisza: 11h 04m, 8,5°.

Czytelnikom pozostaje porównanie przygotowanych przez 
organizatorów mapek z odpowiednimi fragmentami Atlasu 
nieba, przeprowadzenie identyfikacji, określenie na mapce 
przebiegu ekliptyki i podanie nazwy znaku zodiaku, w któ
rym dany obiekt przebywał. Właśnie ten ostatni punkt zada
nia sprawił finalistom olimpiady najwięcej trudności, bo po
dawali oni na ogół nazwy gwiazdozbiorów zodiaku, a nie 
o to chodziło. Wymagana dokładność wynosiła 1°.

Zadanie jako całość wypadło dobrze. Dwie trzecie uczest
ników rozwiązało go poprawnie, uzyskując połowę lub po
nad połowę możliwych do zdobycia punktów, jednak pracy 
bezbłędnej nie było.

M. T. Szczepański

6. Gwiazda oznaczona symbolem S2 obiega radioźródło 
Sgr A* po orbicie eliptycznej. Załączony rysunek przedsta
wia obserwowaną orbitę tej gwiazdy. Zakładając, że emisja 
radiowa Sgr A ' jest związana z obecnością supermasywnej 
czarnej dziury położonej w centrum naszej Galaktyki, wy
znacz masę tej czarnej dziury. Przyjmij, że kątowi 1 sekundy 
łuku (1") w odległości centrum Galaktyki odpowiada odci
nek o długości 0,112 roku świetlnego, a płaszczyzna orbity 
rzeczywistej gwiazdy S2 tworzy ze styczną do sfery kąt 46°.

3 G(M +m)P a =-
An ( 1)

Korzystając z dodatkowych danych zamieszczonych na ry
sunku w treści zadania, należy wyznaczyć wartości a i P. Warto 
przy tym pamiętać, że rysunek przedstawia obserwowaną 
orbitę gwiazdy, która zgodnie z prawami rzutowania jest rów
nież elipsą a przy tym:
cos i= pole elipsy obserwowanej / pole elipsy rzeczywistej, 

gdzie i = 46°. (2)

0.05" o -0.05" -0.1"

Rys. 4.

Wykreślenie rzutu dużej osi orbity rzeczywistej, który powi
nien przechodzi przez środek elipsy O i przez masę centralną 
M  (patrz rys. 4), pozwala wyznaczyć momenty przejścia 
gwiazdy S2 przez perycentrum (2002,3 r) i przez apocentrum 
(1994,7 r), co prowadzi do półokresu równego 7,6 lat i okres 
obiegu T= 15,2 lat
Wyznaczenie dużej półosi orbity rzeczywistej jest bardziej 
złożone. Wzór (2) można zapisać następująco:

cos / = -
m b
m b

(3)

Rys. 3.

Rozwiązanie:

Gwiazda S2 obiega radioźródło zgodnie z prawami Ke
plera, bowiem jej orbita jest elipsą. Masę centralną (M) moż
na obliczyć z trzeciego uogólnionego prawa Keplera:

gdzie: a ’, b ’, to odpowiednio duża i mała półoś orbity obser
wowanej, natomiast a, b, —  to duża i mała półoś orbity rze
czywistej. Z własności elipsy mamy dodatkowo:

a2 = b2 + c2 oraz c -  a e,

gdzie e jest mimośrodem elipsy rzeczywistej, a c jej półogni- 
skową.
Po uwzględnieniu tych faktów wzór (3) przyjmuje postać:

cos i = - ab

S/ó^V (4)

pod warunkiem, że uda się wyznaczyć dużą półoś orbity rze
czywistej (a) oraz okres obiegu (P). Stała powszechnej gra
witacji G = 6,67 10 "m 3/(kg s2) ustala jednostki, natomiast 
masa (m) gwiazdy S2 będzie zapewne do pominięcia wzglę
dem masy centralnej, która prawdopodobnie jest masywną 
czarną dziurą.

Jedyną niewiadomą w powyższym wzorze jest a, bo war
tości:

a ’-  O A ' -  0,089” i b ’=OB = 0,054” 

można wyznaczyć bezpośrednio z rysunku, podobnie jak

_ c  OM 
a OA

 ̂0,07770,087 ” = 0,88,

Ostatnia zależność wynika z faktu, iż po zrzutowaniu 
iloraz odcinków współliniowych (a takimi są c i a) zacho
wuje się.
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Po przekształceniach i podstawieniu wartości liczbowych, 
z wzoru (4) mamy:

a = 0,121” = 0,0135 l.y. = 1,28* 1014 m.

Uwzględniając wartości liczbowe we wzorze (1) otrzy
mujemy ostatecznie:

M=  5,4xl036 kg = 2,7x106 mas Słońca 

(bo masa Słońca to 1,99*1030 kg).

Zadanie polegało na opracowaniu wyników autentycznych 
obserwacji, przy czym pewne dane potrzebne do rozwiąza
nia nie były podane jawnie, lecz należało je znaleźć samo
dzielnie, opracowując rysunek. Wyniki okazały się zaskaku
jące: tylko jedna praca wzorcowa i jedna poprawna. Pozostałe 
prace zawierały jedynie przyczynki, ocenione poniżej 50% 
możliwych do zdobycia punktów. Zadanie było złożone, choć 
w sumie niezbyt trudne. Problem wyniknął, być może, z nie
dokładnego czytania treści, w której było „ ... wyznacz masę 
...” a nie „... oszacuj m asę...” W wielu pracach otrzymane

wyniki obarczone były błędem rzędu 20%, co byłoby do za
akceptowania, gdyby nie błąd merytoryczny popełniony przy 
ich oszacowywaniu. Większość uczestników uznała bowiem,
że cos i -  a "/a,
gdzie a ”  jest długością rzutu dużej osi orbity rzeczywistej, 
czyli odcinkiem OA na rys.

Niestety, podczas rzutowania proporcjonalne do cos i są 
odpowiadające sobie powierzchnie, a nie odcinki — z jed
nym wyjątkiem, gdy odcinki są prostopadłe do krawędzi prze
cięcia płaszczyzn. Zauważmy, że duża półoś z zadania może 
być „prawie prostopadła” do krawędzi (i tak jest w rzeczywi
stości), ale może być również „prawie równoległa”, czyli 
to mała półoś jest wtedy „prawie prostopadła” do krawędzi, 
a to już zdecydowanie zmienia wyniki! Rozstrzygnięcie tej 
alternatywy wcale nie jest łatwe, zwłaszcza bez znajomości 
mimośrodu e orbity rzeczywistej, a w pracach nie zaliczo
nych wartości mimośrodu na ogół nie było. Kłopoty wielu 
uczestników powstały niejako na własną prośbę, bo sporo 
prac mogło być poprawnych.

M. T. Szczepański

NGC 4449
galeria obiektów NGC

a (J2000) 
<5 (J2000) 

Gwiazdozbiór 
Typ

Jasność fotograficzna 
Jasność wizualna 

Jasność absolutna Mv 
Rozmiar 

Odległość 
Prędkość radialna

12h, 28,2m 
+44° 06'

Psy Gończe
Galaktyka nieregularna IBm 
10,0 
9,4 
-19,0 
6,2'x4,4'
3,8 Mps 
+207 km/s

Dnia 27 kwietnia 1788 r. Wiliam Herschel zanotował tę ga
laktykę w swoim dzienniku obserwacyjnym jako H. 1.213. 
W katalogu Dreyera jej opis jest następujący: „bardzo jas
na, rozległa, nieco wydłużona, podwójna, łatwo rozróżnial- 
ne pojedyncze gwiazdy”. Obecnie wiemy, że owe „poje
dyncze gwiazdy” to w istocie jasne gromady gwiazd wraz z 
otaczającymi je obszarami Hll. NGC 4449 jest zaliczana 
do galaktyk typu Wielkiego Obłoku Magellana. Pod wzglę
dem morfologicznym bardzo go przypomina: obie galakty
ki są nieregularne w budowie, choć posiadają w swej struk
turze coś przypominającego dysk i centralną poprzeczkę, 
mają podobne rozmiary (~5,6 kps) i jasność, podobne po
pulacje gwiazd i dużą aktywność gwiazdotwórczą. Galak
tyka ta jest wizualnie dość jasna i ma dużą jasność po
wierzchniową. Z tych powodów łatwo ją  zobaczyć nawet 
przez niewielki teleskop o średnicy 10 cm. Widać ją  wtedy 
jako zaokrągloną i lekko wydłużoną plamkę światła. Więk
szy teleskop o średnicy 25-30 cm pozwala zobaczyć jaś
niejsze obszary Hll, natomiast kształtem przypomina ona 
wtedy prostokąt albo „pudełko" — charakterystyczny kształt 
tej galaktyki znany ze zdjęć.

Zdjęcie optyczne NGC 4449 wykonane przez 2,5-m teleskop Izaaka 
Newtona. Zwraca uwagę charakterystyczny prostokątny kształt cen
tralnej, najjaśniejszej części galaktyki. Północ jest u dołu. Rozmiary 
zdjęcia: 6,0’x6,0’

W NGC 4449 powstaje obecnie bardzo dużo nowych 
gwiazd, co rozpoznajemy po wielkiej ilości obszarów zjoni- 
zowanego wodoru Hll, jakie w niej zarejestrowano. Pod 
tym względem przypomina galaktyki, w których obserwuje 
się „wybuchową” aktywność gwiazdotwórczą. Nasilenie jej 
nastąpiło jakieś 4 mld lat temu, a jej szczególny wzrost 
przypada na ostatnie kilkaset milionów lat. Standardowy 
„scenariusz” tego rodzaju wzmożonej aktywności zakłada, 
że jej przyczyną było oddziaływanie grawitacyjne z galak
tyką która w niedalekiej przeszłości (w sensie astronomicz-
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nym) znalazła się w bardzo niewielkiej odległości od NGC 
4449. Obserwacje radiowe neutralnego wodoru zdają się 
potwierdzać tę hipotezę. W 1975 r. odkryto wokół tej ga
laktyki wielką symetryczną otoczkę wodoru HI o rozmiarze 
10 razy od niej większym i całkowitej masie około 1 mld 
mas Słońca. W latach 90. ubiegłego wieku z pomocą inter
ferometru radiowego VLA odkryto w obrębie otoczki potęż
ne skupiska i włókna gazu rozciągające się na kilkadzie
siąt tysięcy parseków. Ponadto stwierdzono, że otoczka ta 
obraca się w kierunku przeciwnym niż gaz w środkowej 
części galaktyki. Obie obserwacje wskazują na oddziały
wanie grawitacyjne z jakąś inną galaktyką. W ciągu owych 
kilkuset milionów lat nie powinna się ona jeszcze oddalić 
na dużą odległość. Jak do tej pory, znaleziono tylko jedną 
kandydatkę DDO 125 — maleńką galaktykę nieregularną, 
która znajduje się w odległości około 40 kps od niej. Wyda
je się jednak, że jest ona zbyt mała, by czynić ją  odpowie
dzialną za wszystkie osobliwości obserwowane w NGC 
4449. Nie udało się też wskazać jakiejkolwiek innej galak
tyki. Problem w tym, że NGC 4449 leży w grupie galaktyk 
oznaczanych jako CVnl lub grupa M94 (patrz „Urania-PA”
4/2007), która jest bardzo luźna i zawiera stosunkowo nie
wiele galaktyk w stosunku do swych całkowitych rozmia
rów. Zresztą większość z nich to małe galaktyki nieregu
larne, wyraźnie mniejsze nawet od naszej dzisiejszej bo
haterki. Być może galaktyka, która oddziaływała w prze
szłości z NGC 4449, zlała się z nią w jedną galaktykę.

W obrębie galaktyki odkryto z pomocą obserwacji ra
diowych i w podczerwieni liczne młode masywne gromady 
gwiazd, które w większości sąjeszcze ukryte w „kokonach” 
obłoków materii międzygwiazdowej i w zakresie optycznym 
są prawie niewidoczne. Spośród gromad, które są dobrze 
zbadane w zakresie optycznym, wyróżnia się centralna, 
bardzo jasna gromada gwiazd, w obrębie której (i w jej naj
bliższym otoczeniu) obserwujemy znaczne wzmożenie ak
tywności gwiazdotwórczej. Jej wiek wynosi około 10 min 
lat i zawiera ona sporo wyewoluowanych gwiazd: czerwo
nych i żółtych nadolbrzymów. Gromada ta ze względu na

źródło oraz źródło promienio
wania X. Źródło to znajduje 
się w masywnej gromadzie 
młodych gwiazd typu O i B, 
a jego charakterystyka wska
zuje, że jest to młoda pozo
stałość po supernowej. Moc 
promieniowania tego źródła 
wynosi 2,4x1031 W, czyli dwa 
razy więcej od Cas A — naj
jaśniejszej pozostałości po 
supernowej w naszej Galak
tyce. Jego średnica, zmierzo
na dzięki zdjęciom z telesko
pu Hubble’a, jest mniejsza 
niż 0,028", co w połączeniu 
z prędkościąekspansji pozo
stałości określoną na podsta
wie spektroskopii na 6000 
km/s daje dolny limit wieku: 
około 100 lat. Obserwacje 
rentgenowskie dają nato
miast górny limit wieku pozo
stałości na około 400 lat.

Dariusz Graczyk

Zdjęcie optyczne NGC 4449 uzyskane przez teleskop Hubble’a po łącznej ekspozycji godzin w czte
rech filtrach. Rozmiary zdjęcia to około 5,6'x3,0’. W środku galaktyki jest widoczna masywna centralna 
gromada gwiazd o masie około pół miliona mas Słońca. Zwraca uwagę wielka ilość obszarów zjonizo- 
wanego wodoru Hll

Radiowy obraz rozkładu neutralnego wodoru wokół NGC 4449 uzy
skany z pomocą sieci VLA. Centralny, jaśniejszy obszar pokrywa się 
z optycznym obrazem galaktyki. Zauważyć można potężne, niere
gularne włókno gazu zawinięte w kształt ramienia spiralnego wokół 
NGC 4449. Jaśniejszy obszar na samym dole to DDO 125 — bliski 
towarzysz

jej stosunkowo młody wiek nie może być traktowana jako 
jądro galaktyki (co swoją drogą byłoby dość osobliwe, gdyż 
galaktyki nieregularne w zdecydowanej większości nie po
siadają obiektów, które można by interpretować jako ich 
jądro). Jest więc prawdopodobnie supergromadą gwiazd 
powstałą w wyniku oddziaływania grawitacyjnego NGC 
4449 z jakąś inną galaktyką— bardzo podobne gromady 
obserwujemy w oddziaływujących galaktykach: Antenach 
(patrz: „Urania-PA” 6/2006).

Na północnym skraju galaktyki, w pobliżu dwóch wiel
kich obszarów Hll odkryto silne, niemal punktowe radio-
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DOŁĄCZ D O  GRONA O DKRYW CÓW  Już czwarta supernowa została odkryta naszym teleskopem!

BRESSER
SERIA M ESSIER - nowe ceny!!!

(Teleskopy na montażu paralaktycznym 
z najbogatszym wyposażeniem dodatkowym)

Refraktor R-90.................. 999.00
Refraktor R-102...............1899.00
Refraktor R-I27L............. 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, GO-TO lub Intelliscope)

Refraktor 80mm ED APO..... od 3350.00
Refraktor lOOmm EDAPO....od 5500.00
Refraktor I20mm EDAPO....od 9250.00
Refraktor I20mm.............. od 3350.00
Maksutow I27mm..............od 3350.00
Maksutow 150mm..............od 4450.00
Maksutow I80mm..............od 5999.00
Newton 203mm................od 3350.00

5QLIGQR
Digital • Photo • Optic • Video

LORNETKI J p U A ?
ASFERYCZNE
NIGHT VISION W  ,
7x50............ 485.00 ‘J T
10x50........... 495.00 X

OKULARY I SOCZEWKI BARLOWA
Plósst (4-iOnim,! ,25")............od 95.00
RKE (26-40mm/2").............. od 195.00
Barlow 2x/l .25”......  '  ........... 95.00
Barlow 2x/2“.......... .............. 299.00

Sky-Watcher
TELESKOPY - najniższe 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

a nr a  ? £ j
OKULARY I SOCZEWKI BARLOWA

Plótsl (6-40mm/1,25’*)...... -....od 106.00
Ortoskop. (6-12,5mm/1,25”)...od 250.00
Erfla (30-52mm/2”).............. od 3 15.06
Szerokokątne (6775,7-25mm)...od 299.0C 
Szerokokątne (8277,5-18mm)...od 499.00
Barlow 2x/ł,25.......................105.00
Barlow I.6X/2"....................... 3S0;0Q
Plóssl podświetlany ( 10mm/1,25")..525.00

SERIA  MT - nowe ceny!!!
(Teleskopy Newtona 

na montażu paralaktycznym)

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

NASADKI KĄTOWE

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

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" 9 8 % ................. . ...395.00
Prowadząca 90° 27T2 z podgl.. . 625.00

MEADE
NOWE CENY!!!

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

z pełną automatyką naprowadzania GO-TO)

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

SERIA LDX-75
(Teleskopy na montażu paralaktycznym 

z systemem GO-TO)

5” (I27mm refraktor)................... 5075.00
6” ( 152mm refraktor)................... 6095.00
6” (I52mm Schmidt-Newton)..........5175.00
8” (203mm Schmidt-Newton)..........6125.00
8” (203mm Schmidt-Cassegrain)....... 8325.00
10” (254mm Schmidt-Newton)........ 6925.00

SERIA ETX
(Teleskopy Maksutowa na montażu 

widłowym z systemem GO-TO)

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

SERIA LIGHTBRIDGE DeLuxe
(Teleskopy kratownicowe na montażu Dobsona)

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

A k c e s o r i a  M E A D E

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

KAMERY CCD
(Z oprogramowaniem Autostar Suite)

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

LUMICON
f OKULARY 
C ĴŹ.. ^  PODŚWIETLANE

(Z krzyżem
12,5mm ortoskop.....585.00

^  25mm Kellner.......... 275.00

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

-umiBrite 2 98%......875.01

IRANO
METRIA
2000.®  -
KtPSWAJlAS

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

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

____w  SkyMap Pro............ 375.00
SkyChart III............ 169.00

(i -1% Desktop Universe.....825.00
Sky Tools 2 C D .........425.00

SKY PUBLISHING
ASTROKRAK

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

P Io
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

IjjA
N in ie jszy  cenn ik  jest jedynie niew ie lkim  fragm entem  oferty. Sp raw dź  w szystk ie  nasze p roduk ty  na www.astrokrak.pl
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Wrzesień
Słońce

Słońce, w swym ruchu rocznym po ekliptyce, 22 września 
przekracza równik niebieski w punkcie równonocy jesiennej, 
wstępując w znak Wagi, co rozpoczyna astronomiczną je
sień. Dni stają się ciągle coraz krótsze. W Warszawie 1 wrze
śnia Słońce wschodzi o 3h48m, zachodzi o 17h23m, a 30 wrześ
nia wschodzi o 4h36m, zachodzi o 16h15m.

Dane dla obserwatorów Słońca (na 0h czasu UT)

Data 2008 P [°]____ B0 [°]_______ Ln [°]

1 21,15 7,20 339,29
3 21,64 7,22 312,88
5 22,11 7,24 286,46
7 22,55 7,25 260,05
9 22,98 7,25 233,64

11 23,38 7,24 207,23
13 23,75 7,23 180,82
15 24,11 7,20 154,41
17 24,43 7,17 128,01
19 24,73 7,13 101,61
21 25,01 7,08 75,21
23 25,26 7,02 48,81
25 25,48 6,95 22,41
27 25,68 6,88 356,02
29 25,85 6,80 329,62

1 25,99 6,71 303,23

P — kąt odchylenia osi obrotu Słońca mierzony od 
północnego wierzchołka tarczy;
B0, L0— heliograficzna szerokość i długość środka 
tarczy;
26d16h45m — heliograficzna długość środka tarczy 
wynosi 0°.

Księżyc
Bezksiężycowe noce będziemy mieli na początku i pod 

koniec września, bowiem kolejność faz Księżyca jest w tym 
miesiącu następująca: pierwsza kwadra 7d14h04m, pełnia 
15d09h13m, ostatnia kwadra 22d05h04m i nów 29d08h12m. 
W apogeum Księżyc znajdzie się 7 września o 15h00m a w pe- 
rygeum 20 września o 3h30m.

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

niewidoczny.
Wieczorem teoretycznie można tuż nad południowo-za- 

chodnim horyzontem próbować dostrzec Wenus, jednak 
pod koniec miesiąca, w godzinę po zachodzie Słońca, 
wzniesie się ona na wysokość zaledwie 2°, co czyni jej 
obserwacje praktycznie niemożliwymi, pomimo jasności 
wynoszącej aż -4 m.

Na podobnej wysokości nad horyzontem wznosi się na 
początku września Mars, jednak przy jasności zaledwie 
+1,7m jego dostrzeżenie w blasku zorzy wieczornej jest nie
możliwe. W połowie miesiąca planeta zbliża się na niebie 
do Słońca, ginąc całkowicie w jego blasku.

W pierwszej połowie nocy można zobaczyć Jowisza,

Rys. 1. Merkury i Saturn nad wschodnim horyzontem (w War
szawie) na początku świtu cywilnego we wrześniu i paździer
niku 2008 (około godzinę przed wschodem Słońca)

świecącego z jasnością-2 ,1m na wysokości 15° nad połu
dniowym horyzontem na tle gwiazdozbioru Strzelca. Przez 
teleskopy można obserwować struktury chmur planety oraz 
zjawiska w układzie jej największych satelitów.

Nad ranem, w połowie miesiąca, nisko nad wschodnim 
horyzontem pojawia się Saturn, świecący w gwiazdozbio
rze Lwa z jasnością 1,0m. Obserwacja planety stanie się 
możliwa pod koniec września, gdy na początku świtu cywil
nego, czyli godzinę przed wschodem Słońca, wzniesie się 
na wysokość 14° nad wschodnim horyzontem. Przez tele
skop będziemy mogli obserwować tarczę planety o średni
cy 16” oraz jej pierścienie, których płaszczyzna bliska bę
dzie płaszczyźnie ekliptyki. Geometria ta sprawi, że blask 
pierścieni nie przeszkodzi w dostrzeżeniu słabych księży
ców Saturna nawet przez niewielkie teleskopy amatorskie.

Przez całą noc w gwiazdozbiorze Wodnika widoczny jest 
Uran (o jasności 5,7m), a w pierwszej połowie nocy w gwiaz
dozbiorze Koziorożca możemy obserwować Neptuna (7,8m). 
Małe średnice tarcz tych planet (odpowiednio 3,7” i 2,3”) 
utrudniajądostrzeżenie jakichkolwiek szczegółów powierzch
niowych nawet przez większe teleskopy amatorskie, jednak

A[°]

Rys. 2. Wenus i Mars nad zachodnim horyzontem (w Warsza
wie) pod koniec zmierzchu cywilnego we wrześniu i paździer
niku 2008 (około godzinę po zachodzie Słońca)
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już teleskop o średnicy przynajmniej 10 cm i po
większeniu 100* pozwoli na dostrzeżenie tarczy 
Urana oraz odróżnienie obrazu Neptuna od obra
zów dyfrakcyjnych sąsiednich gwiazd o podobnych 
jasnościach.

Planeta karłowata (134340) Pluton jest jeszcze 
widoczna wieczorem w gwiazdozbiorze Węża, jed
nakże jej jasność wynosi jedynie 13,9m i do jej za
obserwowania niezbędny jest teleskop o średnicy 
zwierciadła przynajmniej 15 cm.

We wrześniu w pobliżu opozycji znajdują się ja
sne planetoidy:

(2) Pallas, (jasność 8,7m). 7 IX: 4h56,0m, -9°39’;
17 IX: 5h07,1m, -12°08’; 27 IX: 5h16,5"\ -14°54\

(4) Vesta, (jasność 6,5m). 7 IX: 3h00,7m, +7°09’;
17 IX: 3h01,0m,+6°40’; 27 IX: 2h58,4m, +6°03’.

Meteory
We wrześniu można obserwować meteory z kil

ku słabo zbadanych rojów o niskiej aktywności, z ra- 
diantami w gwiazdozbiorach Barana, Perseusza, Kasjopei 
i Woźnicy, być może związanych genetycznie z kometą Kiesa 
(1911 II). Od 5 do 17 września promieniują meteory z roju 
wrześniowych Perseidów [SPE]. Radiant meteorów leży 
w gwiazdozbiorze Perseusza i ma współrzędne: rekt. 4h00m, 
deki. +47°. Maksimum aktywności tego mało aktywnego roju 
przypada 9 września o 3h. W tym roku w porannych obser
wacjach tych szybkich meteorów nie będzie przeszkadzał 
Księżyc po pierwszej kwadrze. Do tej samej rodziny rojów 
meteorowych należą promieniujące od 25 sierpnia do 8 
września, alfa Aurigidy [AUR]. W latach 1935, 1986 i 1994 
odnotowano zwiększenia aktywności roju (ZHR = 40). Ra
diant meteorów leży w gwiazdozbiorze Woźnicy i ma współ
rzędne: rekt. 5h36m, deki. +42°. Maksimum aktywności tego 
mało aktywnego roju przypada jeszcze 31 sierpnia. W tym 
roku w obserwacjach szybkich, często pozostawiających 
ślady, meteorów będzie przeszkadzał Księżyc w nowiu. Od
18 września do 10 października można natomiast obserwo
wać meteory z mało aktywnego roju delta Aurigidów [DAU], 
których radiant ma współrzędne: rekt. 5tl52m, deki. +49°. 
Maksimum aktywności tego mało aktywnego roju przypada 
9 września i w jego porannych obserwacjach nie będzie prze
szkadzał Księżyc po pierwszej kwadrze.

Przez cały wrzesień możemy też obserwować wolne, 
czerwonawe i często jasne meteory z mało aktywnego, eklip- 
tycznego Źródła Przeciwsłonecznego [ANT], dawniej wy
dzielane w oddzielny rój Piscidów (SPI), wiązany z kometą 
Morehouse’a z 1907 r. Radiant meteorów, w ciągu miesiąca 
przesuwający się wzdłuż ekliptyki, leży w gwiazdozbiorze 
Ryb w pobliżu punktu Barana i 15 września ma współrzęd
ne: rekt. 0h20m, deki. +3°.

*  *  *

1d14h Złączenie Wenus z Księżycem w odl. 6°.
1d21h Złączenie Merkurego z Księżycem w odl. 3°.
2d03h Złączenie Marsa z Księżycem w odl. 5°.
3d19h Maksymalna libracja Księżyca (7,8°) w kierunku Mare Hum- 

boldtianum (oświetlone).
4d02h Saturn w koniunkcji ze Słońcem.
7d03h Złączenie Merkurego z Marsem w odl. 3°.
8d03h Jowisz nieruchomy w rektascensji.
9d23h48m Gwiazda zmienna zaćmieniowa Algol (Ji Per) osiąga 

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

Rys. 3. Trasa planetoidy (2) Pallas na tle gwiazd gwiazdozbioru Zająca we 
wrześniu i październiku 2008 (zaznaczone gwiazdy do 9m)

10d00h Złączenie Jowisza z Księżycem w odl. 3°.
11d00h Minimalna libracja Księżyca (4,5°) w kierunku Sinus Iri

dium (zacieniona).
11d04h Merkury w maksymalnej elongacji wschodniej od Słońca 

w odległości 27°.
11d23h49m Gwiazda zmienna zaćmieniowa HU Tau osiąga mini

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

12d03h Złączenie Wenus z Marsem w odl. 0,3°.
12d16h Złączenie Merkurego z Wenus w odl. 4°.
12d20h37m Gwiazda zmienna zaćmieniowa Algol (/3 Per) osiąga 

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

12d20h38m Gwiazda zmienna r\ Aql (cefeida) osiąga maksimum 
jasności (3,5m) [mapka zamieszczona w „Uranii-PA” 6/2007],

Rys. 4. Konfiguracja galileuszowych księżyców Jowisza we 
wrześniu 2008 (I -  lo, II -  Europa, III -  Ganimedes, IV -  Calli- 
sto). Przerwa w trasie księżyca oznacza przebywanie satelity 
w cieniu planety. Zachód na prawo od środkowego pasa (tar
czy planety), wschód na lewo
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13d03h Złączenie Neptuna z Księżycem w odl. 0,3°.
13d11h Uran w opozycji do Słońca.
13d22h12m Gwiazda zmienna ó Cep (cefeida) osiąga maksimum 

jasności (3,5m) [mapka zamieszczona w „Uranii-PA” 5/2007], 
14d01h10m Gwiazda zmienna zaćmieniowa HU Tau osiąga mini

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

15d06h Złączenie Urana z Księżycem w odl. 3°.
15d20h12m Gwiazda zmienna zaćmieniowa U Oph osiąga mini

mum jasności. Jasność gwiazdy spada od 5,9m do 6,6m[map
ka zamieszczona w „Uranii-PA" 1/2008],

18d04h Maksymalna libracja Księżyca (6,9°) w kierunku krateru 
Ciavius (oświetlony).

18d19h41m Gwiazda zmienna zaćmieniowa 1143 Cyg osiąga mi
nimum jasności. Jasność gwiazdy spada od 5,9m do 6,4m [map
ka zamieszczona w „Uranii-PA” 1/2005],

20d00h53m Gwiazda zmienna rj Aql (cefeida) osiąga maksimum 
jasności (3,5m) [mapka zamieszczona w „Uranii-PA” 6/2007], 

20d03h Odkrycie gromady otwartej Plejady przy ciemnym brzegu 
Księżyca przed ostatnią kwadrą, widoczne w całej Polsce 
(gwiazda 19 Tau -  Taygeta: Zielona Góra 3h33m -  Lublin 
3h42m).

22d15h44'n Słońce wstępuje w znak Wagi, jego długość ekliptycz- 
na wynosi wówczas 180°, mamy zrównanie dnia z nocą i po
czątek jesieni astronomicznej.

23d00h Złączenie Merkurego z Marsem w odl. 4°.
24d Gwiazda zmienna długookresowa S CrB (miryda) (15h21,1m, 

+31°22’) osiąga maksimum jasności (7,3m) [mapka zamiesz
czona w „Uranii-PA" 4/2007],

24d05h Merkury nieruchomy w rektascensji.
24d17h Minimalna libracja Księżyca (4,2°) w kierunku Mare Fe- 

cunditatis (zacienione).
26d23h02m Gwiazda zmienna zaćmieniowa WW Aur osiąga mini

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

27d Gwiazda zmienna długookresowa R Ser (miryda) (15h50,7m, 
+15°08’) osiąga maksimum jasności (6,9m).

27d16h Złączenie Saturna z Księżycem w odl. 5°.
28d17h55m Gwiazda zmienna £ Gem (cefeida) osiąga maksimum 

jasności (3,6m) [mapka zamieszczona w „Uranii-PA” 6/2007], 
30d00h35m Gwiazda zmienna d Cep (cefeida) osiąga maksimum 

jasności (3,5m) [mapka zamieszczona w „Uranii-PA" 5/2007], 
30d09h Złączenie Merkurego z Księżycem w odl. 2°.

Październik
Słońce

Dni są coraz krótsze, co widać po momentach wschodu 
i zachodu Słońca. W Warszawie 1 października Słońce 
wschodzi o 4h37m, zachodzi o 16h13m, a 31 października 
wschodzi o 5h3Cr, zachodzi o 15h08m.

W październiku Słońce wstępuje w znak Skorpiona.

Dane dla obserwatorów Słońca (na 0h czasu UT)

Data 2008 P [°] BQ [°]___ Ln[°]

1 25,99 6,71 303,23
3 26,10 6,61 276,84
5 26,19 6,50 250,45
7 26,25 6,38 224,07
9 26,28 6,26 197,68

11 26,28 6,13 171,30
13 26,25 6,00 144,91
15 26,19 5,85 118,53
17 26,10 5,70 92,15
19 25,98 5,54 65,77
21 25,83 5,37 39,39
23 25,65 5,20 13,01
25 25,43 5,02 346,63
27 25,19 4,84 320,26
29 24,91 4,65 293,88
31 24,61 4,45 267,51

P — kąt odchylenia osi obrotu Słońca mierzony od 
północnego wierzchołka tarczy;
B0, L0— heliograficzna szerokość i długość środka 
tarczy;
23d23h40m — heliograficzna długość środka tarczy 
wynosi 0°.

Księżyc
Bezksiężycowe noce będziemy mieli na początku i pod 

koniec października, bowiem kolejność faz Księżyca jest 
w tym miesiącu następująca: pierwsza kwadra 7d09h04m, peł

nia 14d20h02m, ostatnia kwadra 21 d11 h55m i nów 
28d23h14m. W apogeum Księżyc znajdzie się 
5d10h36m, a w perygeum 17d06h09m.

Planety i planetoidy
W połowie miesiąca, nad ranem, nisko nad po

łudniowo-wschodnim horyzontem pojawi się Mer
kury, który 22 października, na godzinę przed 
wschodem Słońca, wzniesie się na wysokość pra
wie 11°, świecąc z jasnością-0,5m. Wtedy przez 
teleskop będzie można zobaczyć tarczę planety 
o średnicy 7", w fazie zbliżonej do kwadry.

Wieczorem, nadal bardzo nisko nad południo- 
wo-zachodnim horyzontem, można próbować do
strzec wznoszącą się coraz wyżej Wenus, jednak 
nawet pod koniec października, w godzinę po za
chodzie Słońca, znajdziemy ją  na wysokości zale
dwie 5°, świecącą z jasnością-4m. Przez telesko
py można dostrzec tarczę planety o średnicy 13”, 
w fazie zbliżonej do pełni, jednak obserwacje znacz-

6 ♦ 10- I . lo . - jo « • • ♦. ■ |o____________• J.Q4Q • » X. |o ..______ • |o____________

Rys. 5. Trasa planetoidy (4) Vesta na tle gwiazd gwiazdozbioru Wieloryba we 
wrześniu i październiku 2008 (zaznaczone gwiazdy do 10m)
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nie utrudniątermiczne ruchy atmosfery tuż nad horyzontem.
Mars znajduje się na niebie w pobliżu Słońca i jest nie

widoczny.
Jowisza możemy obserwować wieczorem na wysoko

ści 15° nad południowym horyzontem. W związku ze zwięk
szaniem się odległości od Ziemi średnica tarczy planety 
maleje do 36".

Szybko poprawiają się warunki porannej widzialności 
Saturna. Pod koniec miesiąca, na początku świtu cywilne
go, planeta wznosi się już na wysokość 35° nad południo
wo-wschodnim horyzontem, świecąc w gwiazdozbiorze Lwa 
jako „gwiazda” 1,1m.

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

Praktycznie nie zmieniają się również warunki obserwa
cji planety karłowatej (134340) Pluton.

W październiku w pobliżu opozycji znajdują się jasne 
planetoidy:

(2) Pallas, (jasność 8,3m). 7 X: 5h23,8m, -17°52’; 17 X: 
5h28,7m, -20°57'; 27 X: 5h30,9m, -24°02’.

(4) Vesta, (jasność 6,5m). 7 X: 2h53,0"\ +5°18’; 17 X: 
2h45,1m, +4°32’; 27 X: 2h35,6m, +3°48’.

(9) Metis, Gasność 8,7m). 7 X: 3h11,7m, +12°05’; 17 X: 
3h05,9m, +11°54’; 27 X: 2h57,3m, +11°38’.

Meteory
Od 2 października do 7 listopada promieniują szybkie, 

białe meteory ze śladami, z roju Orionidów [ORI], związa
nego z kometą 1 P/Halley. Radiant meteorów leży na grani
cy gwiazdozbiorów Oriona i Bliźniąt i ma współrzędne: rekt. 
6h20m, deki. +16°. W bieżącym roku maksimum aktywności 
przypada w nocy z 20 na 21 października, jednak odnoto
wywano już także inne maksima. Warunki obserwacyjne 
w tym roku są niezbyt dobre, gdyż niedaleko radiantu świe
cił będzie wtedy Księżyc w pobliżu ostatniej kwadry, jednak 
zważywszy na zwiększoną aktywność roju w poprzednich 
latach oraz na zbliżanie się do, występującego co 12 lat, 
maksimum jego obserwacje mogą być wartościowe.

Od 6 do 10 października promieniują wolne meteory z ro
ju Drakonidów [GIA], związanego z kometą 21 P/Giacobi- 
ni-Zinner (dlatego zwane są również Giacobinidami). Ra
diant meteorów leży w gwiazdozbiorze Smoka i ma współ
rzędne: rekt. 17h28m, deki. +54°. W roku bieżącym przewi
dywane jest maksimum w dniu 8 października o 10h30m, jed
nak bardzo możliwe jest wystąpienie innych maksimów. 
W porannych obserwacjach tych meteorów nie będzie prze
szkadzał Księżyc po pierwszej kwadrze.

Od 19 do 27 października promieniują szybkie meteory 
z roju Leo Minorydów [LMI], Radiant meteorów leży 
w gwiazdozbiorze Małego Lwa i ma współrzędne: rekt. 
10h48m, deki. +37°. W bieżącym roku maksimum aktywno
ści przypada 24 października, toteż w obserwacjach tego 
bardzo słabo zbadanego roju nie będzie przeszkadzał zbli
żający się do nowiu Księżyc.

*  *  *

1d00h Złączenie Marsa z Księżycem w odl. 6°.
1d06h Maksymalna libracja Księżyca (7,6°) w kierunku Mare Hum- 

boldtianum (oświetlone).
2d00h Złączenie Wenus z Księżycem w odl. 5°.
2d00h14m Gwiazda zmienna zaćmieniowa WW Aur osiąga mini

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

2d22h20m 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],

6d21h Merkury w koniunkcji dolnej ze Słońcem.
7d Księżyc Saturna Tytan w maksymalnej elongacji zachodniej. 
7d01h26m Gwiazda zmienna zaćmieniowa WW Aur osiąga mini

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

7d07h Złączenie Jowisza z Księżycem w odl. 3°.
7d14h Minimalna libracja Księżyca (4,6°) w kierunku Sinus Iridium 

(zacieniona).
8d21h32m Gwiazda zmienna £ Gem (cefeida) osiąga maksimum 

jasności (3,6m) [mapka zamieszczona w „Uranii-PA" 6/2007], 
10d Gwiazda zmienna długookresowa R Hya (miryda) (13h29,7m, 

-23°17’) osiąga maksimum jasności (4,5m).
10d10h Złączenie Neptuna z Księżycem w odl. 0,08°.
10d18h10m Gwiazda zmienna ó Cep (cefeida) osiąga maksimum 

jasności (3,5m) [mapka zamieszczona w „Uranii-PA” 5/2007], 
11d Gwiazda zmienna długookresowa U Her (miryda) (16h25,8m, 

+18°54’) osiąga maksimum jasności (7,5m) [mapka zamiesz
czona w „Uranii-PA” 2/2004],

12d13h Złączenie Urana z Księżycem w odl. 3°.
14d00h Maksymalna libracja Księżyca (7,2°) w kierunku krateru 

Schickard (zacieniony).
14d21h26m Gwiazda zmienna zaćmieniowa HU Tau osiąga mini

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

15d Księżyc Saturna Tytan w maksymalnej elongacji wschodniej. 
15d05h Merkury nieruchomy w rektascensji.
16d Gwiazda zmienna długookresowa R Vir (miryda) (12h38,5m, 

+6°59’) osiąga maksimum jasności (6,9m) [mapka zamiesz
czona w „Uranii-PA" 1/2003],

16d02h57m Gwiazda zmienna <5 Cep (cefeida) osiąga maksimum 
jasności (3,5m) [mapka zamieszczona w „Uranii-PA” 5/2007],

Rys. 6. Konfiguracja galileuszowych księżyców Jowisza w paź
dzierniku 2008 (I -  lo, II -  Europa, III -  Ganimedes, IV -  Calli- 
sto). Przerwa w trasie księżyca oznacza przebywanie satelity 
w cieniu planety. Zachód na prawo od środkowego pasa (tar
czy planety), wschód na lewo
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18d17h50m Gwiazda zmienna rj Aql (cefeida) osiąga maksimum 
jasności (3,5m) [mapka zamieszczona w „Uranii-PA” 6/2007], 

19d01h09m Gwiazda zmienna £ Gem (cefeida) osiąga maksimum 
jasności (3,6m) [mapka zamieszczona w „Uranii-PA" 6/2007], 

21d01h30m Gwiazda zmienna zaćmieniowa HU Tau osiąga mini
mum jasności. Jasność gwiazdy spada od 5,9m do 6,7m [mapka 
zamieszczona w „Uranii-PA" 5/2006],

21d03h Minimalna libracja Księżyca (5,3°) w kierunku Mare Fe- 
cunditatis (zacienione).

22d06h Odkrycie gwiazdy d Cne (3,9m) przy ciemnym brzegu Księ
życa po ostatniej kwadrze, widoczne w catej Polsce (Szcze
cin 6h22m — Krosno 6h36m).

22d09h Merkury w maksymalnej elongacji zachodniej od Słońca 
w odległości 18°19’.

23d Księżyc Saturna Tytan w maksymalnej elongacji zachodniej. 
23d00h03m Gwiazda zmienna zaćmieniowa Algol (/S Per) osiąga 

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

23d01h08m Słońce wstępuje w znak Skorpiona, jego długość eklip- 
tyczna wynosi wówczas 210°.

25d02h Złączenie Saturna z Księżycem w odl. 5°.
25d20h52m 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],

25d22h04m Gwiazda zmienna r/ Aql (cefeida) osiąga maksimum 
jasności (3,5m) [mapka zamieszczona w „Uranii-PA” 6/2007], 

26d20"32,n Gwiazda zmienna ó Cep (cefeida) osiąga maksimum 
jasności (3,5m) [mapka zamieszczona w „Uranii-PA” 5/2007], 

27d07h Złączenie Merkurego z Księżycem w odl. 7°.
28d03h Maksymalna libracja Księżyca (7,7°) w kierunku Mare 

Humboldtianum (zacienione).
29d23h Złączenie Marsa z Księżycem w odl. 5°.
31d Księżyc Saturna Tytan w maksymalnej elongacji wschodniej.

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

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

Momenty złączeń planet z Księżycem są podane dla 
współrzędnych Warszawy. Dla każdego złączenia podano

momenty największego zbliżenia obiektów na niebie. Poda
ne są wszystkie złączenia, nie tylko widoczne w Polsce. 

Współrzędne równikowe podane są dla Epoki 2000.0.

Opracował T. Ściężor

dów (AUR) w okresie od 25 sierpnia do 10 września 2008 r. i delta 
Aurigidów (DAU) w okresie od 5 września do 10 października 2008 r.

dów (LMI) w okresie od 20 do 30 października 2008

Rys. 7. Trasa planetoidy (9) Metis na tle gwiazd gwiazdozbioru Barana w paź
dzierniku 2008 (zaznaczone gwiazdy do 10m)

jasności gwiazd porównania (pole widzenia wynosi 7°, 
północ u góry)
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rozmaitości

>■
Zdjęcie z satelity XMM-Newton przedstawia młodą i bardzo jasną 
pozostałość po wybuchu supernowej G350.1-0.3 (z lewej) oraz to
warzyszącą mu gwiazdę neutronową (z prawej). Źródło: ESA/ XMM- 
Newton/ EPIC (Gaensler et al.)

Nadchodzi era 
kosmicznych 
żaglowców

Jeśli nic nie stanie na przeszkodzie, 
w końcu lipca br. może rozpocząć się 
era kosmicznych żaglowców. Na 29 lip
ca jest planowany start rakiety SpaceX 
Falcon 1, która ma wynieść na orbitę 
ziemską żagiel napędzany ciśnieniem 
wiatru słonecznego o nazwie NanoSa- 
il-D. Żagiel o powierzchni prawie 100 
stóp kwadratowych (ok. 9 m2) wykona
ny jest z aluminium i specjalnych two
rzyw sztucznych. Przed rozłożeniem 
mieści się w pojemniku wielkości pu
dełka tostów, a proces jego rozwijania 
jest inspirowany wychodzeniem moty
la z kokonu. Całość waży niecałe 10 
funtów (4,5 kg).

Pomysł żaglowców „pływających” po 
Układzie Słonecznym pojawił się po raz 
pierwszy na stronach opowiadania Ar
tura C. Clarka „Wiatr od Słońca". Na 
dużych dystansach drobne, ale stale 
działające ciśnienie wiatru słoneczne
go potrafi bardziej rozpędzić pojazd 
kosmiczny niż klasyczne paliwa rakie
towe stosowane do tej pory.

W

Zapomniany skarb
Obserwujący na falach X satelita Euro
pejskiej Agencji Kosmicznej XMM-New- 
ton dokonał ponownego odkrycia zapo
mnianego niegdyś niebieskiego klejno
tu. Obiekt ten to jedna z najmłodszych 
i najjaśniejszych pozostałości po super
nowej w naszej Galaktyce, gwieździe, 
która wybuchła około 1000 lat temu.

Kształt, wiek i skład chemiczny po
zostałości po supernowej (ang. SNR — 
supernova remnants) pozwalają lepiej 
zrozumieć dramatyczny koniec życia 
gwiazd. Eksplodujące gwiazdy wzboga

cają Wszechświat 
w pierwiastki che
miczne niezbędne 
do tworzenia planet 
i powstawania na 
nich życia. Wybu
cha jąca  chm ura 
szczątków, które po
zostają po każdej 
eksplozji, jest jas
nym źródłem pro
mieniowania rent
genowskiego i ra
diowego. Na ogół 
uważa się, że szczątki pojawiają się 
w postaci ekspandującego bąbla lub 
pierścienia.

Gdy w latach 80. XX w. wykonano 
pierwsze zdjęcia radiowe o wysokiej roz
dzielczości, obiekt o nazwie G350.1-0.3 

ukazał się na nich 
jako nieregularne 
zagęszczenie gazu, 
które wydawało się 
nie kryć niczego cie
kawego. Obiekt zo
stał sklasyfikowany 
jako galaktyka tła i... 
zapomniany.

O b e c n ie  n a 
ukowcy z Uniwersy
tetu w Sydney wraz 
ze współpracowni
kami wykorzystali 
możliwości sondy 
XMM-Newton, by 
udowodnić, że pozo

ry mylą. Mimo zniekształcenia obiekt 
G350.1-0.3 jest w rzeczywistości pozo
stałością po wybuchu gwiazdy. Co wię
cej, okazało się, że jest to jedna z naj
młodszych i najjaśniejszych pozostało
ści po supernowej w naszej Galaktyce.

Aby wytłumaczyć dziwny kształt, 
astronomowie przyjrzeli się obserwa
cjom radiowym i od
kryli, że G350.1-0.3 
wybuchła blisko gę
stej chmury gazu 
odległej o około 15 
tys. lat świetlnych 
od Ziemi. Chmura 
ta uniem ożliw iła  
ekspansję podmu
chu równomiernie 
we wszystkich kie
runkach, co po
skutkowało rzad
kim przykładem de
formacji pozostało
ści po supernowej.

G 350.1-0.3 to 
obiekt wyjątkowo

mały i młody w klasyfikacji astronomicz
nej. Uczy sobie około 1000 lat, a jego 
średnica wynosi jedynie 8 lat świetlnych. 
Z powodu pyłu leżącego między nami 
a gwiazdą jej wybuch nie mógł być za
obserwowany z Ziemi gołym okiem. Zna
na jest jedynie garstka tak młodych SNR. 
Kolejna odkryta młoda pozostałość to 
gratka dla astronomów, ponieważ, jako 
obiekt bardzo jasny, jest łatwiejsza do 
obserwacji, dając wgląd w świeżo po
wstałe pierwiastki chemiczne i sposób, 
w jaki gwiazda wybucha. Tego typu in
formacji nie ma przy obserwacji star
szych pozostałości, ponieważ w czasie 
ich ekspansji i wraz z upływem czasu 
obiekt traci swoją początkową charak
terystykę. Po około 20 tys. lat wszystkie 
pozostałości wyglądają już bardzo po
dobnie.

Wiemy dziś, że gwiazdy wybuchają 
w różny sposób, który zależy od masy 
gwiazdy, od jej składu chemicznego, od 
tego, czy jest pojedyncza, czy też w ukła
dzie podwójnym. Naukowcy z Sydney 
otworzyli sezon polowań na SNR i chcą 
się dowiedzieć, czy inne młode pozosta
łości po wybuchu supernowych mają 
równie dziwne kształty.

Karolina Zawada
Źródło: www.esa.int

Artystyczna wizja satelity XMM-Newton. Źródło: ESA

Fot. NASA
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recenzje U-PA

John M. Charap: OBJAŚNIANIE 
WSZECHŚWIATA. Fizyka wXXI wie
ku. Przełożył Piotr Rączka. Wyd. Pró
szyński i S-ka, seria „Na ścieżkach Na
uki”, s. 208, Warszawa.

Mimo iż podtytuł tej pozycji brzmi 
Fizyka XX I wieku, to jednak 

w tekście zawartych jest wiele informa
cji z dziedziny astrofizyki wysokich 
energii oraz kosmologii, co skłonić po
winno miłośników astronomii do się
gnięcia po nią.

Autor jest profesorem fizyki teore
tycznej, specjalistą z dziedziny teorii 
cząstek elementarnych, stąd tak dużo 
miejsca poświęca tzw. Modelowi Stan
dardowemu —  i dla cząstek elementar
nych (oraz subelementarnych), i istnie
jącemu w kosmologii. Modele te stawały 
się niemal tożsame w najwcześniejszym 
Wszechświecie, dlatego mają tak wiel
kie znaczenie w poznawaniu świata 
(w skali mikro i mega — zob. też T. Z. 
Dworak: Modele standardowe, „Ura- 
nia-PA” nr 6/2004).

Fizyka, kosmologia i astrofizyka są 
przedstawiane również w kontekście hi
storycznym, w odniesieniu do ostatnie
go stulecia (oryginał książki ukazał się 
w 2002 r.). Tak się bowiem składa, iż 
nowoczesna fizyka powstała w zasadzie 
w 1900 r., kiedy to większości uczonym 
akurat wydawało się, że nastąpił kres 
fundamentalnych odkryć naukowych. 
Na początku tego stulecia jesteśmy już 
ostrożniejsi w ferowaniu takich opinii.

Właśnie od rozdziału Fizyka w 1900 
roku. Obrazek z przeszłości rozpoczyna 
się rzeczona pozycja (poprzedzona aż 
trzema wprowadzeniami). Ale już ko
lejny rozdział Niebo nad nami. Pełne 
galaktyk i gwiazd dotyczy astronomii, 
astrofizyki i kosmologii, przedstawio
nych z konieczności w dużym skrócie.

Następne rozdziały znowu powracają 
do fizyki— do dziwnego świata mecha
niki kwantowej i do pojawiania się struk
tur oraz ich koherencji. Rozważana jest 
tu teoria chaosu (prowadząca do upo
rządkowania!), turbulencja, przejścia 
fazowe, odwzorowania rzutowe, jak 
również... fraktale. W charakterze przy
kładów jest przywoływana nawet mete
orologia, nie wspominając już o Wiel
kiej Czerwonej Plamie na Jowiszu, 
będącej ogromnym wirem złożonym

z mniejszych wirów i zachowująca sta
bilność od około trzystu lat (a na pewno 
od stu lat).

Natomiast rozdział 6. dotyczy zarów
no współczesnej fizyki, jak i kosmolo
gii, ponieważ traktuje o szczególnej teo
rii względności, czasoprzestrzeni i teorii 
pola (energii-materii). Kontynuuje te 
rozważania dość trudny rozdział 7. — 
Wiele historii, wiele przyszłości.

Rozdział 8. to Mikrokosmos. Model 
standardowy fizyki cząstek elementar
nych. Łączy się on jednak z kosmologią 
dzięki próbom obserwacji neutrin z głę
bi Wszechświata oraz usiłowaniom oce
ny, czy mają one niezerową masę, co 
ostatecznie się udało, przynajmniej 
w przypadku jednego typu neutrina.

Rozdział Ważkie sprawy. Ogólna teo
ria względności ma już jak najpełniej
sze odniesienia do kosmologii i astrofi
zyki wysokich energii, zaś testy na 
sprawdzenie OTW są niemal wyłącznie 
astronomiczne —  wraz ze słynną

Dokończenie ze s. 146.

cje komet, które wysyłam do Centrum Ob
serwatorów Komet i oczywiście przeglą
dam niebo, oczekując z nadzieją, że może 
i do mnie się uśmiechnie i pozwoli odkryć 
coś nieznanego. Przesyłam serdeczne po
zdrowienia dla całej redakcji. Wasz stały 
czytelnik

Antoni Chrapek 
z Nehrybki koło Przemyśla

Pragnę przesłać na ręce redakcji zdjęcia 
mojego obserwatorium im. Jana Heweliu
sza w Nehrybce koło Przemyśla i reflekto-

pierwszą oceną ugięcia promieni świetl
nych w polu grawitacyjnym, wykonaną 
podczas pamiętnego zaćmienia Słońca 
w 1919 r.

Naruszając niejako kolejność, warto 
od razu wspomnieć o całkowicie kosmo
logicznym rozdziale Początek wszechrze
czy. Wielki Wybuch i jego następstwa. 
Zawarto w nim informacje o Erze Planc
ka, inflacji, pierwotnej nukleosyntezie, 
ewolucji kosmicznej, wynikach misji 
COBE i wnikliwe rozważania na temat 
średniej gęstości Wszechświata.

Odmienny charakter ma rozdział 10. 
— Struny. Teoria Wszystkiego? Jest to, 
uczcicie mówiąc, nie żadna teoria, a na
der kontrowersyjna hipoteza i rzeczy
wiście —  miałaby jakoby rozwiązywać 
wszystkie problemy związane z mecha
niką kwantową, teorią względności, ko
smologią itp., itd. Jeszcze bardziej wąt
pliwa jest hipoteza superstrun i tzw. 
M-teoria (zob. Brian Greene: Piękno 
Wszechświata. Superstruny, ukryte wy
miary i poszukiwanie teorii ostatecznej, 
„Urania-PA” nr 6/2006). Nie będę się 
więcej na ten temat wypowiadał, ponie
waż niektórym czytelnikom nie podo
bają się moje krytyczne uwagi, a to chy
ba dlatego, że zawsze staram się trzymać 
rzymskiej maksymy: amicis Plato, sed 
magis arnica veritas.

Zamyka pozycję sympatyczny roz
dział zatytułowany Z powrotem na Zie
mię. Fizyka w bardziej ludzkiej skali, po 
którym następuje jeszcze Epilog. Dro
ga w nieznane.

Do zasadniczego tekstu książki zo
stał dołączony Słowniczek terminów f i 
zycznych i astronomicznych, wykaz li
teratury uzupełniającej i oczywiście 
indeksy.

T. Zbigniew Dworak

ra Newtona o średnicy 350 mm f 4,5 oraz 
foto Księżyca i Słońca z ostatnio widocz
nymi grupami plam wykonanymi przez ten 
instrument.

Red.: Gratulujemy serdecznie Koledze 
Antoniemu pasji i konsekwencji w je j re
alizacji. Pańska wytrwałość i zapał po
kazują nam wszystkim, jak  wiele można 
osiągnąć, mając jasno wyznaczony cel 
i determinację w jego realizacji. Podzi
wiamy Pańskie Obserwatorium i życzy
my ciekawych obserwacji.
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astronomia i muzyka

Gwiazdy dźwiękami malowane

Czerwcowe noce, nie dość że 
krótkie i jasne, to jeszcze częs
to upalne. Wszystko to sprawia 

trudności w zaśnięciu. Dobrze wtedy po
słuchać muzyki. Spokojnej muzyki. No, 
chyba że spanie czy odpoczynek nie są 
nam w głowie. Taką muzyką jest am
bient.

Na łamach „Uranii” wspominałem 
już o Brianie Eno —  pionierze tego sty
lu i twórcy samego terminu „ambient” 
(patrz „Urania-PA” 1/2007). Ten angiel
ski kompozytor i multiinstrumentalista 
często współpracował z różnymi wy
konawcami. Jednym z nich jest Robert 
Fripp, awangardowy gitarzysta znany 
przede wszystkim z legendarnej grupy 
rockowej King Crimson, gdzie grał 
m.in. na melotronie (tak, tak, przepięk
na ballada Moonchild z ich najsłynniej
szej płyty „In The Court O f The Crim
son King” to w dużej m ierze jego 
robota!).

Ponad 30 lat temu obaj panowie na
grali przepiękną płytę „Evening Star”, 
której kojące dźwięki nie raz, odtwa
rzane z magnetofonowej taśmy zareje
strowanej prawdopodobnie podczas au- 
dycji radiowej Jerzego Kordowicza 
„Studio nagrań”, towarzyszyły mi no
cami. Niestety, taśma była bez opisu 
i długo tkwiłem w nieświadomości, kto 
jest autorem tej wspaniałej muzyki.

Ostatnio skusiłem się na wydaną 
w 2004 r. płytę obu panów „Equatorial

Stars”. Okładkę tej płyty tworzy frag
ment mapy nieba, a tytuły 7 zawartych 
na niej utworów to nazwy gwiazd i kon- 
stelacji (Meissa, Lyra, Tarazed, Lupus, 
Ankaa,Altair, Terebellum). Z ciekawo
ści sprawdziłem, czy tytułowe obiekty 
znajdują się na okładce i ze zdziwie
niem stwierdziłem, że raczej nie. Rów
nik niebieski, i owszem, przecina frag
ment mapki z okładki, ale bardziej rzuca

Okładkę płyty „Equatorial Stars" stworzył 
Brian Eno, wykorzystując fragment mapy nie
ba Philipsa (www.philips-maps.co.uk)

się w oczy przerywana linia ekliptyki. 
W lewym dolnym rogu widoczny jest 
tylko gwiazdozbiór Wilka {Lupus). 
Gwiazdozbiory Orła (Altair to a , a Ta
razed to y  Aquilae) i Strzelca (Terebel
lum to (o Sagittari) od biedy znalazłyby 
się w tylnej części okładki przeznaczo
nej na napisy, gdzie na rozjaśnionym tle 
dyskretnie pozostawiono w paru miej
scach rysunki i oznaczenia z mapy.

Natomiast Lutnia (Lyra) to już ponad 
30° na północ od równika, a Ankaa (naj
jaśniejsza gwiazda Feniksa) oddalona 
jest od niego ponad 40° na południe. 
Trudno jest więc traktować te obiekty 
jako równikowe i na mapce z okładki 
ich nie uświadczymy. Równikową, 
owszem, jest Meissa (A Orionis, gwiaz
da podwójna, u nas raczej znana pod 
nazwąHeka), ale znajduje się ona w zu
pełnie innej części nieba! Tak więc, ge
neralnie stwierdzam, że astronomicznie 
to panowie nie przyłożyli się uczciwie 
do roboty. A muzycznie?

Muzycznie płyta nie zaskakuje, ale 
i nie przynosi rozczarowań. Panowie, 
prawie sześćdziesięcioletni, grają tak, 
jakby czas ich się nie imał. Gitara Frip- 
pa przynosi charakterystyczne kw itu
jące dźwięki, balansujące płynnie mię
dzy basami i sopranami, a oszczędna 
gra Eno, poza jednym wyjątkiem po
zbawiona rytmów, tworzy niesamowi
ty klimat, znany z wcześniejszych do
konań muzyka. K lim at idealny do 
nocnego słuchania pod rozgwieżdżo
nym niebem.

Jacek Drążkowski

PS. Na koniec ciekawostka dla użytkowni
ków systemów operacyjnych MS Windows. 
Autorem dźwięku startowego Windows 95 
jest Brian Eno, natom iast Robert Fripp 
wziął udział w sesji nagraniowej, której 
efektem są dźwięki pojawiające się w sys
temie Vista.

INFORMACJE O PRENUMERACIE URANII-PA

Urania1”

Prenumerata na rok 2008 (6 zeszytów) kosztuje 54 zł (zagraniczna 70 zł). 
Cena pojedynczego zeszytu 10 zł. Wpłaty prosimy kierować na konto:

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

Nr 44 116022020000000055305241

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

Karolina Zawada 
Centrum Astronomii UMK 

ul. Gagarina 11, 87-100 Toruń

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

W'„Uranii-PA” nr 2/2008 zamieściliśmy krzyżów
kę, której rozwiązaniem jest hasło POLSCY 
ASTRONOMOWIE. Nagrody książkowe wyloso

wali Arkadiusz Kubczak z Piotrkowa Trybunalskiego i Mi
chał Perła z Sandomierza. Nagrody wyślemy pocztą.

A oto hasła pomocnicze do rozwiązania nowej krzyżówki:

1. Zajmuje się badaniem natężenia światła otrzymywane
go od gwiazd

2. Jego imię nosi obserwatorium na Lubomirze
3. Projekt, który ma połączyć wszystkie ośrodki astrono

miczne w Polsce
4. Obserwatorium na Kaukazie
5. Ojczyzna MOST-u
6. Powierzchnia ekwipotencjalna
7. Najbardziej znany pies w Kosmosie
8. Misja satelitarna, w której uczestniczą Polacy
9. Efekt związany z ruchem źródła fal

10. Typ spektrografu
11. Numeryczne; współczesna metoda badań astrofizycz

nych
12. Rój ze Smoka
13. Galaktyki z silnymi liniami emisyjnymi
14. Mają swoją kosmologiczną teorię

Wśród autorów prawidłowych odpowiedzi rozlosujemy 
dwie nagrody książkowe. Na rozwiązania czekamy do końca 
września br. Osoby nie będące prenumeratorami „Uranii-PA” 
muszą dołączyć do rozwiązania kupon umieszczony w lewym 
górnym rogu tej strony. Prenumeratorzy mogą przesyłać roz
wiązania drogą elektroniczną.

Ciekawe strony internetowe...

14 września 2001 r. ukazał się w „Science” artykuł Aleksandra Szalaya (astronoma z Uniwersytetu Johna Hopkinsa 
w Baltimore) i Jima Graya (informatyka z centrum badawczego Microsoftu w San Francisco) „The World-Wide Tele
scope”, w którym autorzy próbują zmierzyć się z problemem lawinowego przyrostu danych rejestrowanych przez 
przyrządy astronomiczne —  dzięki Internetowi możliwy będzie dostęp do olbrzymiej rozproszonej bazy danych —  
problem polega m.in. na efektywnym dostępie do informacji, szybkich algorytmach wyszukiwania. Siedem lat później 
(dokładnie 13 maja br.) Microsoft udostępnił pod adresem http://worldwidetelescope.org dopracowaną publiczną wer
sję beta programu o tej samej nazwie, niestety jedynie w wersji pracującej pod Windows. Jim Gray nie dożył tego 
momentu, w zeszłym roku zaginął wraz ze swoim jachtem w okolicach San Francisco, jednak w międzyczasie do

realizacji projektu włączyli się Jonathan Fay i Curtis Wong 
—  i to dzięki nim, poczynając od roku 2006, program zaczął 
przybierać obecną formę. Spełnia on funkcje podobne do 
omawianego już w numerze 2/08 naszego pisma Google 
Sky, integrując dane astronomiczne dostępne poprzez In
ternet. Sąjednak widoczne różnice: o ile Google Sky roz
wija się na zasadzie ciągłych uzupełnień, to WorldWide 
Telescope jest przygotowany jako starannie zaprojektowa
ny produkt doprowadzony do pewnego (wysokiego) po
ziomu doskonałości, stąd m.in. konieczność „ściągnięcia” 
oprogramowania. Warto skorzystać z tej oferty chociażby 
dla porównania jej z Google Sky. Na naszych oczach za
czyna się urzeczywistniać pojęcie obserwatorium wirtual
nego.
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Słowa kluczowe do rozwiązania krzyżówki zamieszczonej w „Ura
nii-PA" 2/2008: 1. KEPLER; 2. Kopernik; 3. Atlas; 4. SALSAJ; 
5. Mitchell; 6. SKY; 7. Tajlandia; 8. Herschel; 9. Saturn; 10. Akre- 
cja; 11. Astrometria; 12. AGN; 13. Tholin; 14. Commentariolus; 
15. OGLE; 16. Torwird; 17. VLBI; 18. Niepołomice.
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Uranii

Autorem sekwencji wschodu Księżyca w tle staro
żytnej greckiej świątyni Posejdona w Sounion jest An
thony Ayiomamitis, którego prace niejednokrotnie już 
gościły na łamach naszej Galerii Uranii. Prezentowa
ne zdjęcia były wykonane 18 czerwca br. w godz. 
18.25-18.30 UT (Canon EOS 300D z obiektywem 
Takahashi FSQ 106/f5, eksp. 1/10 s przy ISO 400). 
Tym razem obyło się bez doświetlania budowli re
flektorami samochodu, jak w przypadku zdjęć za
mieszczonych w poprzednim zeszycie „Uranii-PA”, 
autorowi udało się uchwycić naturalne oświetlenie ar
chitektury ok. 22 min po zachodzie Słońca.

Powyższe zdjęcie przedstawiające 22-stopniowe 
halo wokół Słońca wykonała w Częstochowie na Ja
snej Górze pani Małgorzata Wasilewska z Lidzbarka 
Warmińskiego (Minolta Dimage A1 + filtr szary, godz. 
11.28 UT)

Jeszcze jedno zdjęcie przedstawia
jące złączenie Księżyca i Merkure
go 6 maja br. Jego autorem jest 
Marcin Filipek (Canon EOS 350D 
z obiektywem 300/4, godz. 19.38 
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4 Dwuramienna spirala 

Mlecznej Drogi

Bardzo trudno jest dostrzec strukturę naszej Galaktyki, niającymi się z końców dużej centralnej „belki” (ramię
spoglądając na niązjej wnętrza. Wyciągamy więcwnio- Scutum-Centaurus i ramię Perseus) oraz paroma
skina ten temat z różnego typu badań i rozważań. Ostat- znacznie mniejszymi ramionami. Można ją  sobie wy-
nie przeglądy nieba dokonane przez teleskop kosmicz- obrazić na powyższej artystycznej wizji. Poprzednio
nySpitzera dostarczyły nam silnych argumentów za tym, astronomowie myśleli, że nasza Galaktyka ma małą
że nasza Droga Mleczna jest wielką galaktyką wyróż- centralną belkę i 4 ramiona.
niającąsię dwoma wielkimi spiralnymi ramionami wyła- Źródło: R. Hurt (SSC), JPL-Caltech, NASA, GLIMPSE


