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magnetycznego. W kolorze zdjęcie optyczne

Rys. 5. Kontury emisji radiowej galaktyki NGC 4438 i kierunki pola 
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Szanowni i Drodzy Czytelnicy,
W dniach 15 i 16 stycznia 2009 r. odbędzie się w siedzibie UNESCO w Paryżu 
specjalna Sesja inaugurująca Międzynarodowy Rok Astronomii 2009. Podobne 
ceremonie planowane są też w wielu krajach i miastach Polski. A za ceremoniami 
pójdą bardzo różne imprezy propagujące współczesne osiągnięcia w badaniu 
Wszechświata, ale też po prostu działania, czasem nawet inwestycje, przybliżające 
ludziom gwiazdy. W województwie kujawsko-pomorskim na przykład postanowiono 
wybudować i wyposażyć 12 dostrzegalni astronomicznych.

U progu Międzynarodowego Roku Astronomii ASTRONET ogłosił plany 
rozwoju europejskiej astronomii na najbliższe kilkanaście lat. Najważniejszymi 
nowymi instrumentami będą teleskop E-ELT o średnicy 42 m i radioteleskop ALMA. Piszemy o tych 
planach w krótkim artykule otwierającym ten zeszyt.

O odkry’ciu największej struktury radiowej we Wszechświecie piszą koledzy krakowscy: Jerzy 
Machalski, Dorota Kozieł- Wierzbowska i Marek Jamroży, autorzy odkrycia. Gratuluję Im tego sukcesu 
i jestem wdzięczny za to, że zechcieli opowiedzieć Czytelnikom „ Uranii ”, ja k  doszło do tego odkrycia. 
Inny kolega krakowski, Marian Soida, w artykule „ Obserw>acje radiowe galaktyk spiralnych gromady 
Virgo ” uchyla nam tajemnice kuchni badawczej, prowadzące do wyznaczania pola magnetycznego 
galaktyk i modelowania ich struktur. Przy okazji widzimy, ja k  wielkich, międzynarodowych zespołów 
ludzkich wymagają współczesne badania naukowe i ja k  licznie w tych zespołach są reprezentowani 
polscy uczeni.

Kuchnię badawczą w rozważaniach zderzeń ciał kosmicznych w Układzie Słonecznym pokazuje nam 
też Piotr Gronkowski z  Rzeszowa. Wiele się mówi w mediach o grożących nam katastrofach 
kosmicznych, dobrze je st więc przyjrzeć się bliżej temu zagadnieniu, a może nawet coś policzyć. Gorąco 
rekomenduję ten artykuł nauczycielom przygotowującym młodzież do różnych konkursów 
astronomicznych. Nauczycieli, uczniów i studentów zachęcam do przeczytania w „Astronomii w szkole” 
felietonu Bożeny Czerny na tem at,,Dlaczego warto pracować nad wikipedią? ” Jestem przekonany, 
że warto!

W połowie roku 2008 odbyła się druga Międzynarodowa Olimpiada Astronomiczna. Tym razem 
w Indonezji. Piszą o niej prof. Jerzy Kreiner, Przewodniczący Komitetu Polskiej Olimpiady 
Astronomicznej i Patryk Pjanka, uczestnik lOAA. Ale sam fakt, że polscy uczniowie mogą jechać 
na konkurs do bardzo odległych krajów i odnosić tam sukcesy, powinien motywować zarówno 
nauczycieli, ja k  i uczniów do pracy i ćwiczeń w rozwiązywaniu różnego rodzaju zadań astronomicznych 
przygotowujących do tego typu konkursu.

W informacjach z kraju i ze świata piszemy o konferencjach naukowych dotyczących poszukiwania 
planet pozaslonecznych, o roli interferometrii wielkobazowej, kieleckiej konferencji poświęconej 
problemom popularyzacji astronomii. A w ,, Rozmaitościach ” donosimy m.in. o potwierdzeniu odbycia  
grobu Mikołaja Kopernika we Fromborku, o supernowej Tychona i innych ciekawych odkryciach.

Dużo miejsca poświęcamy zjawiskom na niebie. Adam Michalec dokonuje najpierw’ ogólnego 
przeglądu zjawisk, które będą występowały w 2009 r., a następnie omawia zjawisko lipcowego 
całkowitego zaćmienia Słońca (będzie widoczne w Indiach, Chinach i Japonii), wspominając przy tym, 
ja k  to z zaćmieniami drzewiej bywało. Tradycyjnie, Tomasz Sciężor opracował szczegółowy kalendarz 
zjawisk na marzec i kwiecień br. Dla prenumeratorów przygotowaliśmy prezent w  postaci 
astronomicznego kalendarza ściennego na rok 2009.

Naszą recenzję poświęcamy pięknej książce ks. profesora Michała Hellera i ja k  zwykle 
zamieszczamy felieton muzyczny, rekomendację ciekawych stron internetowych i krzyżówkę.

Przypominamy też Państwu o ogłoszonym przez nas konkursie na najciekawsze obserwacje 
astronomiczne. Oby tylko pogoda dopisała!

U progu Nowego Roku pragnę życzyć Państwu Do Siego Roku,

Toruń, w grudniu 2008 r.
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czytelnicy piszą... (33
Ja, Hindusi i New Age

Przeczytałem w „Uranii” 
(nr 6/2008 (738) s. 242) ze 
zdziwieniem, że Zbigniewowi 
Dworakowi znana jest od daw
na moja fascynacja kulturą 
i nauką hinduską. Pomyślałem 
sobie, że chyba pomylił mnie 
z kimś innym, bo miłośników 
świętych krów i zapaleńców 
różnych typów jogi jest w Pol
sce na pęczki. Ale po chwili 
z czeluści mojej pamięci opa
nowanej przez sklerozę wydo
było się wspomnienie, że rze
czywiście w roku 1972 w cza
sopiśmie „Analecta Cracovien- 
sia” (4,33) wspólnie z Micha
łem Hellerem odtworzyliśmy 
kosmologiczną zasadę prahin- 
duską i napisali parę ciepłych 
słów o kulturze Wielkich Ri- 
szich. Nasze sformułowanie 
tej zasady mile przyjął Jayant 
Narlikar z Centrum Astronomii 
i Astrofizyki w Pune, a ja w mo
jej monografii o zasadach ko
smologicznych nie tylko poda
łem samą zasadę, ale się na
wet odniosłem do odświeżanej 
dziś prahinduskiej metodyki 
naukowej. Oto co można prze
czytać na s. 23/24 polskoję
zycznego tłumaczenia mojej 
monografii („Zasady Kosmolo
giczne" Bydgoszcz 2002): „Nie 
zamierzam głosić, że dzisiej
szy styl pracy naukowej wy
jawia przed nami ważniejsze 
aspekty rzeczyw istości niż 
styl starożytnych Indii. Nie 
twierdzę też, że obecne po
dejście naukowe je s t osta
teczne i będzie trwało do koń
ca ewolucji ludzkości. Stwier
dzam tylko, że nie sposób 
dziś zdziałać czegoś istotne
go w nauce stosując metody 
prahinduskie lub staroegip- 
skie. [...] Niektórzy [...] laicy 
uprawiający prywatnie naukę, 
ślą lis ty  do obserwatoriów  
astronomicznych i towarzystw 
naukowych z wynikami ba
dań, które otrzymali w drodze 
wysiłków należących do me
tod (lub które im się wydają 
należące do metod) pradaw
nych czasów. Sam w ciągu 
pół wieku pracy w obserwa
to riach  as tronom icznych  
otrzymałem do oceny około 
setki tego typu prac nauko
wych. W niektórych przypad
kach nie miałem żadnych  
uwag krytycznych z wyjątkiem

jednej, że praca jest spóźnio
na o kilka tysiącleci."

Tak więc, Drogi Zbyszku, 
masz rację. Tak samo jak Two
je poglądy w ydają mi się 
wprawdzie przestarzałe, ale 
ich bynajmniej nie potępiam, 
tak samo nie potępiam zafa
scynowanych starożytnym 
Egiptem lub Indiami. Kocham 
Was wszystkich. Natomiast 
nie rozumiem tego, co piszesz
o prądzie New Age. Jak wia
domo, termin ten wprowadził 
Mikołaj Rórich w pierwszej 
połowie XX wieku; skądinąd 
znakomity malarz. Odnosił się 
ten termin z początku tylko do 
w yznaw ców  Agni Jogi — 
orientalno-mistycznego prądu 
zapoczątkowanego przez jego 
żonę. Potem rozciągnięto tę 
nazwę — nie całkiem zasad
nie — na inne, podobne kie
runki. Zdajesz się zarzucać 
poglądy newage'owe tym, 
którzy piszą o czakramach, 
czy o ki. Mój Drogi, ważne jest 
nie o czym się pisze, ale jak. 
Jest wiele dzieł naukowych 
porównujących dawne poglą
dy z dzisiejszymi, wyłuskują
cych z dawnych to, co do dziś 
aktualne. Parała się tym nie 
tylko Honorata Korpikiewicz, 
ale wielu innych wielkich filo
zofów. Czy podana przez Cie
bie osobliwa tabelka, w której 
są przypisane miejsca i dla ar
chaniołów, i dla człowieka, i dla 
stanów ciekłego i stałego — to 
jest według Ciebie właśnie 
New Age? A może po prostu 
traktu jesz zwrot New Age 
słownikowo: „nowe czasy"? 
W takim razie — pijąc do mnie 
— może obejmujesz tą nazwą 
również goetheanizm? Wiado
mo, że od czasu mojej współ
pracy z wielkim szwajcarskim 
astrofizykiem i goetheanistą 
Fritzem Zwickym (1898-1974) 
stosuję w pracy naukowej — 
nie bez powodzenia — meto
dykę zapoczątkowaną przez 
Johanna Wolfganga von Go
ethego (1749-1832). Istnieje 
bogata literatura na jej temat. 
Jeśli o to idzie, to Ci, Zbyszku, 
przypominam, że w począt
kach lat siedemdziesiątych 
pracowaliśmy wspólnie —  ko
rzystając z tej właśnie metody
ki — przy tworzeniu katalogu 
galaktyk w Polu Jagiellońskim. 
Jest to jedna z większych Two
ich prac cytowanych najobficiej

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

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

Przy mniejszych formatach dla stron czarno-białych:

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

Istnieje możliwość negocjowania warunków. 

Zapraszamy na nasze łamy!

w świecie. Dała bodziec do 
wielu innych głębokich prze
glądów w wybranych polach. 
Wtedy — w każdym razie — 
nie uważałeś, że ta metody
ka ma jakiś związek z New 
Age’em. Słusznie!

Trzeciego wątku Twojej po
lemicznej wypowiedzi, proble
mu, kto z nas jest lepszym ate
istą czy chrześcijaninem nie 
uważam za stosowne dysku
tować ani na łamach „Uranii", 
ani na żadnym innym publicz
nym forum.

Konrad Rudnicki

Pan Redaktor 
Andrzej Woszczyk

Jestem stałym czytelnikiem 
„Uranii”, zajmuję się zagadnie
niami astronomii i astronauty
ki od 50 lat, tj. od 7 roku życia.

W tym przedmiocie prowa
dzę „Kronikę lotów kosmicz
nych” oraz rejestr statków ko
smicznych wysłanych na or
bitę.

Swoje poczynania i zainte
resowania w tym kierunku 
przedstawiam w załączonej 
broszurce.

Chciałem nadmienić, że 
w ramach pobytu w sanato
rium w Ciechocinku w czerw
cu 2008 r. byłem w ośrodku 
w Piwnicach, gdzie miałem 
przyjemność porozmawiać 
m.in. z dr. Piotrem Wężem. By
łem też w Muzeum Kopernika 
w Toruniu.

Przy tej okazji chciałem po
prosić Pana Redaktora, a mia
nowicie w piątym nr. „Uranii” 
z 1999 r. we wstępie z okazji 
80-lecia pojawienia się czaso
pisma pod tytułem „Urania” pi

sze Pan, iż „Urania niebiań
ska jest muzą astronomii". 
W związku z tym faktem chcia
łem zapytać Pana, czy taka 
muza jest dostępna w formie 
rzeźby wielkości 5—20 cm, jak 
rzeźba Mikołaja Kopernika, 
którą sobie kupiłem w Toruniu. 
Jeżeli w tej sprawie zechce 
Pan pomóc, to bardzo proszę
0 informację, za co z góry ser
decznie dziękuję.

Z poważaniem
Piotr z Chełma

Szanowny Panie,
Otrzymaliśmy Pański list

1 broszurkę z informacją o pro
wadzonej przez Pana Kroni
ce astronomiczno-astronau- 
tycznej. Dziękujemy bardzo
i gratulujemy zapału i wytrwa
łości. To, co Pan zrobił, to 
piękny dorobek i źródło wielu 
refleksji dotyczących rozwoju 
astronomii i lotów kosmicz
nych w ostatnich 50 latach. 
Myślę, że wielu naszych Czy
telników będzie zainteresowa
nych Pańskim dziełem.

Jeśli chodzi o posążek  
Uranii, to niestety, nie spotka
łem się nigdzie z taką minia
turką. Pomnik Uranii wśród 
innych muz w wielkości natu
ralnej można zobaczyć np. 
w Ogrodzie Saskim w War
szawie, tuż za Grobem Nie
znanego Żołnierza.

A może ktoś z naszych 
Czytelników poradzi Panu, 
gdzie znaleźć interesującą 
Pana miniaturkę?

Kłaniamy się pięknie
Redakcja
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4 Przyszłość europejskiej astronomii
Andrzej Woszczyk
U progu Międzynarodowego Roku Astronomii astronomowie europejscy ogłosili plany 
rozwoju astronomii w Europie na najbliższe 20-30 lat. Przewiduje się m in. budowę 
teleskopu E-ELT o średnicy 42 m do badań w dziedzinie widzialnej i w podczerwieni, 
radioteleskopu SKA o powierzchni zbiorczej 1 km2, radioteleskopu mikrofalowego ALMA 
i wielu innych instrumentów

6 Jak odkryliśmy największą strukturę radiową 
we Wszechświecie
Jerzy Machalski, Dorota Kozieł-Wierzbowska, Marek Jamrozy
Prawie 10 lat pracy kosztowało Autorów odkrycie największej struktury’ radiowej we 
Wszechświecie. W swoim artykule, krok po kroku, przybliżają nam kolejne etapy pracy, 
zwątpienia i nadzieje, aż do ostatecznego sukcesu. Przedstawiają też implikacje kosmo
logiczne swego odkrycia i dalsze plany badawcze

11 Obserwacje radiowe galaktyk spiralnych 
gromady Virgo
Marian Soida
Obserwacje radiowe bliskich galaktyk dostarczają odpowiedzi na szereg pytań doty
czących środowiska międzygwiazdowego w tych obiektach. Obserwując radiotelesko
pem, mierzymy głównie tzw. emisję synchrotronową, czyli fa lę  elektromagnetyczną emi
towaną przez relatywistyczne elektrony poruszające się w polu magnetycznym. Z  tych 
obserwacji i przy pewnych założeniach możemy wyznaczać dane dotyczące pola ma
gnetycznego w galaktykach

14 Zderzenia d a l kosmicznych w Układzie 
Słonecznym (wybrane zagadnienia)
Piotr Gronkowski
Zderzenia cial Układu Słonecznego miały ogromne znaczenie w początkowych etapach 
ewolucji naszego Układu, ale nie są bez znaczenia i dzisiaj. To właśnie zderzenia są u pod
staw formowania się planet oraz ukształtowania ich powierzchni. Autor przybliża nam 
dynamikę tego typu zdarzeń i pokazuje, jak  można określić ich prawdopodobieństwo

■ ■  IV kolorze: Obserwacje radiowe galaktyk spiralnych gromady Virgo (o.II); Fomal- 
haut b (w.II III); Międzynarodowa Olimpiada Astronomiczna, Konferencja w Toruniu 
(w.IV); Galeria Uranii (w. I, o. III); Enceladus (o.IV)

23 rozmaitości: Wiatr słoneczny a atmosfera Marsa (23); Mikołaj Kopernik 
ostatecznie odkryty (24); 40 rocznica wyprawy Apollo 8(30) ; Lądownik Chan- 
drayaan-1 spadł na Księżyc (32); Czy czarne dziury migocą jak gwiazdy? 
(32); Supernowa Tychona (33); Spojrzenie w lipcowe zaćmienie Słońca (43) 

20 z kraju i ze świata: O międzynarodowej konferencji „ Extrasolar Planets in 
Multi-body Systems: Theory and Observations ” w Toruniu (20); Druga Mię
dzynarodowa Olimpiada z Astronomii i Astrofizyki (25); Sprawozdanie z  wy
jazdu na 2nd IOAA w Bandung, Indonezja (25); Rola interferometrii wielko- 
bazowej w złotym wieku astronomii (28); Kielecka konferencja na temat po
pularyzacji astronomii (29)

34 astronomia w szkole: Spojrzenie w niebo A.D. 2009 (34); Dlaczego war
to pracować nad wikipedią? (36)

38 kalendarz astronomiczny 2009: Marzec — kwiecień 
46 recenzje: Michał Heller, Ostateczne wyjaśnienie Wszechświata 
Al astronomia i muzyka: Dwa koncerty, dwa światy...
48 relaks z Uranią: Krzyżówka 
48 ciekawe strony internetowe

NA OKŁADCE
Pierwsze zdjęcie Ziemi widzianej z  czeluści Kosmosu: wschodząca Ziemia nad Księżycem, wi

dziana przez okno statku Apollo 8 w dzień Bożego Narodzenia 1968 r.
Czterdzieści lat temu, w okresie od 21 do 27 grudnia 1968 r. statek Apollo 8 z załogą ludzką na 

pokładzie odbył pierwszy lot do Księżyca i z powrotem. Plonem jego było to zdjęcie uważane za wspa
niały świąteczny prezent dla mieszkańców naszej planety od uczestników tego lotu. Pierwsze zdjęcie 
Ziemi z odległej perspektywy Księżyca wykonał astronauta Frank Borman w czasie czwartego okrąże
nia Księżyca, ale było to zdjęcie czarno-białe, a obraz, jaki widzieli, fascynował wyraźną, niebieską 
barH’ą. Astronauta Bill Anders odnalazł rolkę 70 mm kolorowego filmu i kamerę Hasselblad i zrobił 
prezentowane tu zdjęcie, które stało się ikoną osiągnięć technologicznych XX  w.

Źródło: Apollo 8, NASA i APOD

172009 U r a n i a .  -  POSTĘPY ASTRONOMII 3

mailto:aw@astri.uni.torun.pl
mailto:urania@astri.uni.torun.pl
http://urania.pta.edu.pl
http://urania.camk.edu.pl
mailto:urania@astri.uni.torun.pl
mailto:pta@camk.edu.pl
http://www.pta.edu.pl
mailto:ptma@oa.uj.edu.pl


Przyszłość
europejskiej
astronomii

U progu M iędzynarodowego 
Roku Astronomii, astronomo
wie europejscy skupieni wokół 
ASTRONET-u, ogłosili plany, swoistą 

„mapę drogową”, rozwoju astronomii 
w Europie na najbliższe 20— 30 lat.

Okres ostatnich 50 lat był okresem 
imponujących, często fundamentalnych 
odkryć astronomicznych. To był praw
dziwy złoty wiek astronomii. Dokona
no wielu nieprawdopodobnych wprost 
odkryć. W tym odkrywaniu Wszech
świata ogromną rolę odegrała astrono
mia europejska, a to dzięki już 50 łat 
trwającej współpracy, której najlepszym 
wyrazem jest organizacja i utrzymanie 
na wysokim poziomie instrumentalnym 
i naukowym Europejskiego Obserwato
rium Południowego (ESO) czy Europej
skiej Agencji Badań Kosmicznych ESA. 
Obserwatorium ESO jest dzisiaj liderem 
światowej astronomii z osiągającym 
wspaniałe sukcesy badawcze obserwato
rium optycznym, największym, o śred
nicy 16 m, teleskopem świata znanym 
pod nazw ą Bardzo Duży Teleskop 
(VLT), który najgłębiej sięga w czelu
ście Wszechświata. Podobne znaczenie 
w badaniach nie osiągalnych dotychczas 
obszarów Kosmosu mają radiotelesko
py stowarzyszone z ESO, jak np. ALMA 
i eksperymenty kosmiczne przeprowa
dzane przez Europejską Agencję Ko
smiczną ESA. Teraz, korzystając z do

tychczasowych doświadczeń, astrono
mowie europejscy wyznaczyli nowe 
priorytety badawcze i są zdecydowani 
koordynować jeszcze bardziej inwesty
cje instrumentalne, ich finansowanie 
i ludzkie zasoby.

Kilka lat temu narodowe agencje od
powiedzialne za badania astronomicz
ne w Europie utworzyły ASTRONET. 
Formalnie rozpoczął on działalność 
1 września 2005 r. Dzisiaj do organiza
cji tej wchodzi 28 państw, członków 
Wspólnoty Europejskiej i państwa sto
warzyszone. Polskę reprezentuje w tej 
organizacji Narodowe Centrum Badań 
i Rozwoju. Prace ASTRONET-u są ko
ordynowane przez francuski Narodowy 
Instytut Nauk o Ziemi i Astronomii 
(INSU) i wspierane przez Komisję Eu
ropejską. W roku 2007 ASTRONET 
opracował memoriał pt. „Science Vi
sion”, w którym wskazał najbardziej go
rące problemy, od czarnej energii po życie 
na innych planetach, które powinny być 
rozwiązane w najbliższym ćwierćwieczu. 
W końcu listopada 2008 r. ASTRONET 
przedstawił dokument, swoistą mapę dro
gową (Roadmap), który wskazuje, jak te 
problemy rozwiązywać, jakie do wska
zanych celów trzeba będzie zbudować in
strumenty, jak wykorzystać istniejące te
leskopy, jak rozwinąć system edukacyjny 
i kształcenie młodych badaczy, jaki bę
dzie koszt zarówno całej operacji, jak
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Artystyczna wizja 42-m teleskopu europejskiego. Źródło: ESO

i budowy nowych instrumentów. Oba te 
dokumenty zostały opracowane przez 
zespół 60 ekspertów we współpracy z in
nymi astronomami różnych krajów. Ta 
współpraca odbywała się poprzez otwar
te dla zainteresowanych astronomów, 
choć specjalistyczne sympozja i konfe
rencje, pocztę elektroniczną i strony in
ternetowe www dotyczące różnych za
gadnień. W sumie powstał dokument, 
który określił i ustalił priorytety powsta
wania nowych instrumentów do obser
wacji Wszechświata od fal radiowych 
do promieniowania gamma, ale też za
dbał o to, aby otworzyć nowe drogi tych 
badań, np. w dziedzinie fal grawitacyj
nych, promieniowania korpuskulamego 
i jeszcze bardziej intensywnego pozna
wania Systemu Słonecznego. Tutaj 
przedstawiamy uzgodnione opinie Gru
py Roboczej ds. infrastruktury. Nieza
leżnie pracują grupy robocze ds. potrzeb 
teorii, potrzeb mocy obliczeniowych, 
potrzeb archiwizacji danych i potrzeb 
zasobów ludzkich (edukacji, rekrutacji 
i kształcenia badaczy oraz popularyza
cji astronomii).

Największymi, planowanymi w oma
wianym dokumencie instrumentami na
ziemnymi są:

1. Europejski Ekstremalnie Wielki 
Teleskop (E-ELT), teleskop mający 
średnicę segmentowego lustra 42 m —  
do badań nieba w dziedzinie widzialnej 
i podczerwonej widma. ESO miało kie
dyś ambicję zbudować 100 m teleskop, 
widać, że przeprowadzone studium wy
konalności takiego instrumentu zmusi
ło do ograniczenia jego rozmiarów do 
42 m;

2. Radioteleskop o powierzchni 
zbiorczej 1 km2 —  Square Kilometre

Array. Ten instrument jest wielkim wy
zwaniem i od szeregu lat pracuje nad 
jego koncepcją międzynarodowe kon
sorcjum z udziałem europejskich i po
zaeuropejskich radioastronomów (patrz 
„Urania” nr 5/2008, s. 196-203). 

Instrumenty o niższym koszcie:
1. Europejski Teleskop Słoneczny

0 średnicy 4 m na Wyspach Kanaryj
skich;

2. Siatka specjalistycznych telesko
pów optycznych do detekcji emisji pro
mieniowania gamma z czarnych dziur
1 innych wysokoenergetycznych zdarzeń 
we Wszechświecie;

3. Podwodny teleskop do detekcji

neutrin, cząsteczek subatomowych, któ
re mogą przechodzić przez całą Ziemię, 
a które niosą informację o niektórych 
najbardziej gwałtownych zjawiskach we 
Wszechświecie (np. wybuchy superno
wych).

Wśród najważniejszych misji ko
smicznych są:

1. Misja mająca na celu badanie fal 
grawitacyjnych z Big Bangu i czarnych 
dziur we Wszechświecie;

2. Misja do badań galaktyk, gromad 
galaktyk i gwiazd w niedościgłych do
tychczas szczegółach w promieniowa
niu Rentgena;

3. Dwie misje do badań Jowisza i Sa
turna i ich satelitów.

Inne projekty:
1. Misje mające na celu odkrycie se

kretów ciemnej energii i ciemnej materii;
2. Misja mająca na celu zrozumienie 

w jak  największych, dotychczas nie 
osiągalnych szczegółach, jak  pracuje 
nasze Słońce.

Europa obecnie wydaje na szeroko 
pojętą astronomię ok. 2 mld euro na rok. 
Wprowadzenie w życie przedstawio
nych wyżej planów będzie wymagało 
zwiększenia tych wydatków o ok. 20% 
—  mniej niż 1 euro na rok na statystycz
nego obywatela Zjednoczonej Europy.

Więcej o korporacji ASTRONET: 
www.astronet-eu.orgArtystyczna wizja radioteleskopu ALMA. Źródło: NRAO
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I
Jak
odkryliśmy
największą 
strukturę

■

radiową
we Wszechświecie

Ta historia zaczyna się gdzieś 
w roku 1997, kiedy w Obserwa
torium Astronomicznym Uni

wersytetu Jagiellońskiego pojawiło się 
zainteresowanie problematyką najwięk
szych radioźródeł we Wszechświecie.
Promieniując na najdłuższych falach 
widma elektromagnetycznego, ich roz
myte płaty (ang. lobes) rozciągają się na 
odległości większe niż 1 Mpc, tj. dzie
siątki milionów lat światła, co jest roz
miarem większym niż cała nasza lokal
na grupa galaktyk. Normalne rozciągłe 
radiogalaktyki, które stanowią jedynie 
około 1% w szystkich galaktyk we 
Wszechświecie, są od dziesięciu do stu 
razy mniejsze. Stosunkowo niedawno 
źródła o rozmiarze większym niż 1 Mpc 
zaczęto nazywać „gigantycznym i” .

U r a n i a  -  POSTĘPY ASTRONOMII

Choć istnieją dwa podstawowe typy 
morfologiczne rozciągłych radioźródeł, 
rozróżnione jeszcze w 1974 r. przez bry
tyjskich radioastronomów Bernarda Fa- 
naroffa i Julię Riley i odtąd powszech
nie oznaczane jako FRI i FRII, nasze 
zainteresowanie skoncentrowało się na 
tym drugim typie.

Największe znane do tej pory radio
źródło typu FRII, stosunkowo nieodle
gła radiogalaktyka 3C236, została po
znana bardzo dawno. Jednak początkowo 
raczej nikt nie zwrócił szczególnej uwa
gi na jej olbrzymi rozmiar liniowy. Ga
laktyka ta ma przesunięcie ku czerwie
ni równe z = 0,0988 i rozmiar kątowy 
40,’5, co przy obecnie przyjmowanych 
wartościach parametrów kosmologicz
nych H0= 71 km/s/Mpc, £2ni= 0,27
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i Qp= 0,73, odpowiada jej odległości 
449 M pc i rozm iarow i liniow em u 
4,38 Mpc. Do momentu naszego odkry
cia znanych było około kilkudziesięciu 
radioźródeł o rozmiarach większych niż 
1 Mpc, jednak większość z nich leży 
na północnej półkuli nieba i w kosmo
logicznie bliskich odległościach mniej
szych niż 1000 Mpc. To ostatnie wiąże 
się ze średnią gęstością ośrodka mię- 
dzygalaktycznego, która maleje z wie
kiem Wszechświata i jego ekspansją. 
Stąd też bliskie rozciągłe radioźródła 
obserwujemy w epoce mniejszej gęsto
ści tego ośrodka niż gęstość odpowia
dająca epoce emisji obserwowanego 
promieniowania odległych radioźródeł. 
Krótko mówiąc, największe struktury 
radiowe powinny być obserwowane 
w najbliższych odległościach. Dlatego 
też nikt nie przypuszczał, że może ist
nieć radioźródło większe od 3C236, do 
tego w znacznie większej odległości od 
ziemskiego obserwatora. A jednak tak 
jest!

Podstawy astrofizyczne
„Standardowy model” radioźródła 

typu FRII, którego podwaliny utworzy
li w 1974 r. Roger Blandford i Martin 
Rees oraz Peter Scheuer, przewiduje, 
że potężna energia wyzwalana w cen
tralnym AGN-ie (ang. Active Galactic 
Nucleus) jest transportowana poprzez 
wąskie, silnie skolimowane strugi (ang. 
jets', w dalszym tekście będziemy uży
wać spolszczonego term inu dżety), 
emanujące z AGN-u w dwóch przeciw
ległych, współosiowych kierunkach. 
Teoria produkcji tej energii to osobne 
zagadnienie. Wystarczy tu powiedzieć, 
iż łączy się ją  z akrecją materii na ma
sywną „czarną dziurę” w centrum ga
laktyki, charakteryzującą się jedynie 
masą i krętem. Jest to tzw. czarna dziu
ra Kerra. Czoła dżetów, propagując się 
początkowo przez galaktykę, a następ
nie przez ośrodek międzygalaktyczny, 
oddziaływując z zewnętrznym ośrod
kiem , w yw ołu ją falę uderzeniow ą 
(szok), tj. pewną paraboloidalną po
wierzchnię oddalającą się od centrum 
galaktyki z prędkością naddźwiękową. 
W nierelatywistycznej teorii przyspie
szania w dyfuzyjnych szokach (np. 
Drury 1983) elastyczne rozpraszanie 
naładowanych cząstek przez magne
tyczne nieregulamości powoduje ich 
dyfuzję do pola magnetycznego. Ta cią
gła zmiana kierunku umożliwia cząst

kom wielokrotne przejście przez szok; 
jeżeli cząstka zderza się z szokiem czo
łowo —  przyspiesza (jej energia kine
tyczna wzrasta), gdy zaś dogania szok 
—  zwalnia (traci energię). Enrico Fer
mi w 1954 r. wykazał, że czołowe zde
rzenie cząstki z losowo poruszającym 
się polem magnetycznym jest bardziej 
prawdopodobne niż doganianie tego 
pola. W rezultacie wielokrotnego od
działywania cząstka będzie przyspie
szona. Proces ten nosi nazwę mecha
nizmu Fermiego pierwszego rzędu. 
W obszarach występowania tego pro
cesu , a w ięc na końcach  dżetów  
w większości radioźródeł typu FRII 
obserwuje się silne promieniowanie 
tzw. „gorących plam” (ang. hot spots). 
C harakterystyczne synchrotronowe 
promieniowanie rozciągłych płatów ra
diowych radioźródeł tego typu pocho
dzi od wysokoenergetycznych cząstek, 
głównie elektronów ostatecznie pozo
stających za szokiem i tracących swą 
energię wskutek hamowania w między- 
galaktycznych polach magnetycznych 
i/lub w odwrotnym procesie Compto- 
na, tj. rozpraszania swej energii na fo
tonach mikrofalowego pola promienio
wania reliktowego.

Już dość dawno zaobserwowano 
(np. Kapahi 1986), że zarówno media
na, jak i największy rozmiar liniowy ra
dioźródeł maleją proporcjonalnie do 
(1+z)3. Wynik ten jest zgodny z teore
tycznymi przewidywaniami. W adiaba
tycznie ekspandującym Wszechświecie 
wypełnionym gorącym, dyfuzyjnym 
i jednorodnym ośrodkiem międzyga- 
laktycznym (ang. intergalactic me
dium-, IGM), gęstość tego ośrodka ro
śnie jak  (1+z)3, a jego tem peratura 
kinetyczna jak (ł+z)2. W rezultacie ci
śnienie ośrodka, decydujące (między 
innymi) o rozmiarze radioźródła, rośnie 
jak (1+z)5. Dlatego też gros najwięk
szych znanych radioźródeł typu FRII, 
jak już wspomniano, znajduje się sto
sunkowo blisko nas. Z drugiej strony, 
ewentualne gigantyczne radioźródła 
z dużymi wartościami przesunięcia ku 
czerwieni, mogą wskazywać na istnie
nie obszarów IGM o znacznie niższej 
gęstości od średniej i to we wcześniej
szych epokach kosmologicznych. Na
leży zw rócić uw agę, iż gdy w iek 
Wszechświata, wyznaczony z poda
nych powyżej parametrów kosmolo
gicznych, wynosi około 13 mld lat, to 
jego wiek, odpowiadający obserwowa

nemu przesunięciu ku czerwieni z = 3, 
był tylko 2,2 mld lat! Dlatego też w na
szym projekcie badawczym chcemy 
wykryć i zanalizować największe ra
dioźródła o dużych przesunięciach ku 
czerwieni celem zbadania ewolucji ko
smologicznej ośrodka międzygalak- 
tycznego. Nasze poszukiwania skon
centrowały się na strukturach typu 
FRII, gdyż dla nich względnie łatwo 
można wyznaczyć rozmiar kątowy.

Geneza odkrycia
Jest rok 2005. Dorota, dla potrzeb 

swej rozprawy doktorskiej, kończy se
lekcję kandydatów na „gigantyczne” 
radioźródła położone na południowej 
półkuli nieba. Temat badawczy moty
wowany jest dwiema okolicznościami: 
1) małą liczbą poznanych „gigantów” na 
tym obszarze nieba oraz 2) sprzyjający
mi możliwościami obserwacyjnymi, 
zarówno w dziedzinie radiowej, jak  
i w optycznej. Już od dwóch lat współ
pracujemy z zespołem radioastronomów 
hinduskich (profesorem Dhrubą Saikia 
i jego doktorantem Chiranjibem Kona
rem) w badaniach gigantycznych radio- 
galaktyk bazujących w decydującej mie
rze na obserwacjach tych źródeł na 
długich falach radiowych za pomocą sie
ci interferometrycznej Giant Metrewa- 
ve Radio Telescope (GMRT) w Pune. 
W tym samym czasie otwierają się jesz
cze większe możliwości obserwacyjne 
w dziedzinie optycznej, zwłaszcza spek
troskopii. Trwa budowa Ił-metrowego 
teleskopu SALT w Republice Południo
wej Afryki, teleskopu dedykowanego 
dla obserwacji spektralnych. Dzięki 
owocnym staraniom szeregu polskich 
astronomów i decyzji Komitetu Badań 
Naukowych powstaje „Konsorcjum Pol
skich Użytkowników Teleskopu SALT”, 
mamy około 10% udziału w kosztach 
tej inwestycji, co gwarantuje nam taki 
sam udział w czasie obserwacyjnym. 
Jest to bardzo istotna okoliczność. Aby 
stwierdzić, jaki jest rozmiar liniowy ob
serwowanej struktury radiowej, jak rów
nież by określić jasność promieniowa
nia, gęstość energii itp., jest konieczna 
znajomość jej odległości od nas. Te zaś 
można wyznaczyć jedynie na podstawie 
zmierzonego przesunięcia ku czerwie
ni. Jest więc oczyw iste, że przede 
wszystkim musi się zidentyfikować daną 
strukturę z m acierzystym  obiektem 
optycznym. W większości poznanych 
już gigantycznych radioźródeł jest to ga-
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Rektascensja (2000)

Rys. 1. Mapa radiowa „giganta" J1420-0545 na częstotli
wości 1400 MHz powstała ze złożenia obserwacji telesko
pami VLA i Effelsberg (kontury), nałożona na optyczny 
obraz nieba. Krzyżykiem jest zaznaczone położenie ma
cierzystej galaktyki i jądra radiowego

laktyka; jedynie kilka tak dużych źródeł 
jest związanych z obiektem klasyfiko
wanym jako kwazar. Odległość wyni
kająca z przesunięcia ku czerwieni ma
cierzystej galaktyki jest przyjmowana 
jako odległość jej struktury radiowej. 
Jednak odległości tych galaktyk są na 
tyle duże, że obiekty optyczne zidenty
fikowane z wybranymi kandydatami 
mają jasność widomą w czerwonym za
kresie widma od ~19 mag. do ~22 mag. 
Dła otrzymania czytelnego widma tak 
słabych obiektów potrzebny jest tele
skop o średnicy zwierciadła co najmniej 
4 m, jak i dużo czasu obserwacyjnego. 
Z tego też względu dostęp do 11-metro
wego teleskopu SALT daje dużą nadzie
ję na powodzenie naszego projektu.

W próbce około 80 wybranych kan
dydatów, Dorota znalazła radioźródło
0 rozmiarze kątowym 17,4', którego 
mapę radiową pokazuje rys. 1. Jego 
oznaczeniem wg nomenklatury Między
narodowej Unii Astronomicznej (IAU) 
jest J1420-0545. Jak widać, wysoce sy
metryczna struktura radiowa tego źró
dła to klasyczny typ FRII. W centrum 
obserwowanej struktuiy, na osi łączącej 
przeciwległe płaty, widać słabe, lecz wy
raźne jądro radiowe. Konturowa mapa 
struktury radiowej, nałożona na mapę 
optyczną obszaru źródła, wskazuje jego 
identyfikację ze słabą macierzystą ga
laktyką o widomych jasnościach R = 
19,6 mag. i B = 21,8 mag. zmierzonych 
na płytach fotograficznych przeglądu 
południowej półkuli nieba UKST (Uni
ted Kingdom Schmidt Telescope), a do
stępnych w bazie danych DSS (ang. Di
gitized Sky Survey). Z zależności 
Hubble’a wiążącej widome jasności
1 przesunięcia ku czerwieni, m—z, zna
nych już gigantycznych radiogalaktyk 
a opublikowanych przez Arno Schoen- 
makersa i in. (1998) oraz Lukasa Lara 
i in. (2001), wynikała tzw. fotometrycz- 
na ocena przesunięcia ku czerwieni 
z~0,42, co implikowało rozmiar linio
wy znalezionej struktury na 5,76 Mpc! 
To byłoby zbyt fantastyczne, prawie nie
możliwe. Dlatego też zwróciliśmy uwa
gę na fakt, że rozrzut jasności widomych 
galaktyk na wymienionej zależności 
Hubble’a wynosi około 1— 1,4 mag. Tak 
więc zakładając, że jasność absolutna 
galaktyki macierzystej radioźródła 
J 1420-0545 może być najmniejsza z do
tychczas poznanych, jej przesunięcie ku 
czerwieni powinno być co najmniej 
0,32, co odpowiadałoby rozmiarowi

oko ło  4,85 M pc, 
a więc ciągle więk
szym od rozmiaru 
3C236. Taka fotome- 
tryczna ocena przesu
nięcia ku czerwieni tej 
galaktyki została opu
blikowana w pracy 
przedstawiającej nasz 
projekt, jak i pierwsze 
wyniki obserwacji te 
le sk o p e m  SALT 
(patrz M achalski, 
Kozieł-Wierzbowska 
i Jamrozy 2007).

Przedsięwzięcia 
obserwacyjne

Jest oczywiste, że 
zaraz po takich oce
nach odległości i roz
miaru tej niezwykle 
interesującej galakty
ki podjęliśmy starania
0 czas obserwacyjny 
na jej spektroskopię 
optyczną. Pod koniec 
lipca 2005 r. składa
my projekt badawczy 
na teleskop SALT.
Zostaje on przyjęty 
już w fazie urucha
m iania te leskopu
1 pierwszych obser
wacji testowych, tzw. 
fazie P-V (ang. per
formance verification tests). Mamy 
pierwszych 5 godzin obserwacyjnych. 
Na liście priorytetów umieszczamy ga
laktykę J 1420-0545. Niestety, urucha
mianie teleskopu się przeciąga. Do ob
serwacji testowych jest gotowa jedynie 
kamera obrazująca SALTICAM, której 
używa się przede wszystkim do kontro
li jakości obrazów, a więc de facto do 
kontroli ustawienia sześciokątnych ele
mentów tworzących 11-metrowe sfe
ryczne zwierciadło teleskopu. W tym 
czasie jest możliwa tylko detekcja sła
bych obiektów optycznych i ich bardzo 
przybliżona fotometria. Efekty nauko
we takich pomiarów są mizerne również 
ze względu na wadliwe działanie, a wła
ściwie niedziałanie urządzenia do śle
dzenia za obiektem na niebie (ang. trac
king) przy nieruchomym zwierciadle. 
Wszyscy czekają na pierwszy spektro
graf. Jest to aparatura o niskiej rozdziel
czości spektralnej przeznaczona do pra
cy w ognisku głównym teleskopu,

oznaczona PFIS (ang. Prime-Focus Ima
ging Spectrograph).

Tymczasem postanawiamy próbo
wać również gdzie indziej. Nie zważa
jąc na wcześniejszą nieudaną próbę 
otrzymania czasu na 3,5 m teleskopie 
na Calar Alto w Hiszpanii, czasu na 
spektroskopię innej próbki, próbki gi
gantycznych radiogalaktyk na północ
nej półkuli nieba — 6 listopada 2005 r. 
składamy wniosek o prawie 2 godziny 
obserwacji galaktyki macierzystej 
J 1420-0545 w trybie serwisowym 
4,2 m teleskopu WHT (William Her- 
schel Telescope) na La Palma. Wnio
sek otrzymał tam wysoką (choć nie 
najwyższą) ocenę i został przyjęty do 
realizacji już 11 listopada 2005 r. To 
dobrze, ale znowu niełatwo. Obserwa
cje serwisowe to krótko trwające ob
serwacje wykonywane przez dyżurne
go, lokalnego obserwatora według 
harmonogramu ustawionego przez 
komputer. Tryb serwisowy ma miejsce
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mniej więcej od 2 do 3 nocy na mie
siąc, a dodatkowo potrzebny nam dwu- 
ramienny spektrograf ISIS, jeden 
z trzech wymiennie montowanych na 
teleskopie dla różnych obserwacji. Da
lej, określony obiekt może być obser
wowany w okresie nie dłuższym niż 
7— 8 miesięcy w roku. Jeżeli jeszcze 
wymagania są większe, np. co do fazy 
Księżyca —  to liczba możliwych nocy 
obserwacyjnych jest niewielka. A przy
jętych programów jest zawsze więcej 
niż tych nocy, nie licząc już nieunik
nionych strat z powodu pogody. Odtąd 
co miesiąc śledzimy stronę internetową 
„IGN Service Programme”, sprawdza
jąc, czy nasz obiekt był obserwowany. 
Cierpliwość nas wszystkich jest wysta
wiona na próbę.

Wiadomość z 17 stycznia 2006 r.: 
nasz projekt w RPA jest już skierowa
ny do konkretnego obserwatora z ze
społu operacyjnego SALT. Obserwator 
prosi o listę obiektów do spektrosko
pii, odpowiednie mapki obserwacyjne 
i inne szczegóły określane przez naszą 
stronę. Cieszymy się z tego i czekamy 
na wyniki. Czekamy 5 miesięcy. 
Wreszcie są jakieś; dostajemy wiado
mość, że 7 galaktyk z naszej próbki 
było obserwowanych w okresie między 
30 maja a 24 czerwca 2006 r. Dorota 
ściąga pliki obserwacyjne z RPA i roz
poczyna ich analizę i redukcję. Okazu
je  się, że wykonane obserwacje są 
marnej jakości, czasy ekspozycji 
zdecydowanie za małe, stosunek sygna
łu do szumu za mały, brak kalibracji

strumienia. Niemniej jednak dla 5 
z tych 7 galaktyk udaje się określić ich 
przesunięcia ku czerwieni, niestety, nie 
dla J 1420-0545, w której widmie wi
dać tylko szum. Po naszej prośbie o po
wtórzenie obserwacji tej galaktyki po 
jakimś czasie dostajemy drugąjej eks
pozycję, ponownie jedynie z szumem.

Tymczasem mija okres, w którym 
J 1420-0545 może być obserwowana, 
a więc również mija nadzieja na wynik 
przy pomocy teleskopu WHT. Z „IGM 
Service” otrzymujemy sugestię, by po
nowić wniosek o obserwację serwisową 
na następny rok. Nie ma wyjścia; 15 
grudnia 2006 powtarzamy go. Na szczę
ście nie przechodzi on jeszcze raz pro
cedury recenzowania, zachowując po
przednia ocenę. Znów czas upływa, lecz 
mimo systematycznych monitów i próśb 
nasza galaktyka ciągle czeka na swoją 
szansę.

Sukces i implikacje 
kosmologiczne

I kiedy już naprawdę nie żywiliśmy 
żadnej nadziei, bomba! 18 sierpnia 
2007 r. koordynator programów serwi
sowych informuje o wykonaniu tak dłu
go oczekiwanej obserwacji i prosi o oce
nę, czy zarejestrowane widmo spełnia 
nasze oczekiwania. Dorota bardzo szyb
ko wykonuje wstępną redukcję; stwier
dzamy, że w widmie brak jest w yraź
nych lin ii  em isy jn y ch , je d n ak  
charakterystyczny tzw. skok Balmera 
-4000 A jest widoczny i przesunięcie ku 
czerwieni da się wyznaczyć. I rzeczy

wiście, po starannej redukcji widma oraz 
jego kalibracji w długości fali i natęże
niu strumienia otrzymujemy wynik: 
przesunięcie ku czerwieni galaktyki 
J 1420-0545 wynosi 0,3065±0,0007, 
a rozm iar liniowy radioźródła to 
4,69 Mpc. Sukces cieszy podwójnie. 
Spektroskopia nie tylko potwierdza fo- 
tometryczną prognozę przesunięcia ku 
czerwieni z -0,32, ale odkrycie najwięk
szego radioźródła we Wszechświecie. 
Jest tuż przed XXXIII Zjazdem Polskie
go Towarzystwa Astronomicznego 
w Kielcach, w pośpiechu przygotowu
jemy pokazany tam plakat o tym wyda
rzeniu. Ale to jeszcze nie koniec. 31 
stycznia 2008 r. została wykonana tele
skopem WHT jeszcze jedna obserwacja 
tej gigantycznej radiogalaktyki. Finalny 
kształt widma, po złożeniu obu ekspo
zycji i starannej kalibracji, pokazany jest 
na rys. 2. Widać w nim pasma absorp
cyjne, przede wszystkim pasma wapnia 
H i K (3934 A i 3968 A), pasma G i Mg 
(4305 A i 5175 A),jak również słabą li
nię emisyjną tlenu [Oli] 3727 A. Osta
teczna wartość przesunięcia ku czerwie
ni wynosi 0,3067±0,0005.

Z opisanego odkrycia wynikają waż
ne wnioski. Istnienie gigantycznych ra
dioźródeł o dużych przesunięciach ku 
czerwieni podważa założenie jednostaj
nej (monotonicznej) ewolucji kosmo
logicznej IGM. Ekstremalny rozmiar 
radiogalaktyki J 1420-0545 potwierdza 
możliwość występowania dużych nie
jednorodności, „pustek” (ang. voids) 
w IGM we wczesnych epokach kosmo
logicznych, przesuwając, znany dotąd, 
graniczny rozmiar około 4 Mpc z epo
ki odpowiadającej z ~ 0,1 do z ~ 0,3. 
Ponieważ liczne obserwacje niewąt
pliwie potwierdzają, że maksymalny 
rozmiar radioźródeł wyraźnie maleje 
ze wzrostem przesunięcia ku czerwie
ni, istnienie struktury radiowej o roz
miarze 4,7 Mpc i z~0,3 jest ewene
mentem, który skłania nas do dalszego 
badania właściwości fizycznych tego 
radioźródła.

Porównanie rozmiarów 4 najwięk
szych radiogalaktyk we Wszechświecie 
w skali i na tle gromady Coma jest przed
stawione na rys. 3. Ich parametry poka
zuje tabela 1.

Zarówno ta największa, J 1420-0545, 
jak i czwarta co do rozmiaru J1343+3758 
zostały odkryte w ramach badań najwięk
szych struktur radiowych prowadzonych 
w naszym ośrodku.

Wavelength [Al

Rys. 2. Widmo galaktyki macierzystej radioźródła J1420-0545 obserwowane telesko
pem WHT
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Tabela 1 

Nazwa Rozmiar kątowy [”] z Rozmiar liniowy [kpc]

J 1420-0545 1045 0,3067 4690

3C236 2430 0,09883 4380

B2146+822 1105 0,145 2740

J 1343+3758 678 0,2267 2427

Dalsze obserwacje i analizy
Radiogalaktyka J1420-0545 jest 

słabym radioźródłem. Jej całkowity 
strumień promieniowania na częstotli
wości 1400 MHz (zmierzony w prze
glądzie radiowym NRAO VLA Sky 
Survey; N V SS) w ynosi zaledw ie 
87 mJy. Ponieważ leży ona na połu
dniowej półkuli nieba, pozbawionej 
dotąd tak głębokich radiowych przeglą
dów jak te obejmujące północne nie
bo, brak było jakiejkolwiek informacji 
o jej widmie radiowym. Po drugie, ob
serwacje radiowe wykonane siecią in
terferometryczną VLA mogły nie wy
kryć m ożliw ego, słabego pom ostu 
dyfuzyjnego promieniowania łączące
go widome, jaśniejsze płaty radiowe. 
Z tego powodu, już pod koniec roku 
2005 r., Marek przygotowuje projekt 
obserwacyjny na uzupełniającą obser
wacje naszej galaktyki na fali 21 cm 
przez 100 m radioteleskop w Effelsber- 
gu, czyli antenę o pełnej aperturze. Ob
serwacje takie można połączyć z dany
mi z VLA, wypełniając w ten sposób 
brak krótkich baz w tych ostatnich 
i umożliwiając detekcję promieniowa
nia z obszarów źródła znacznie bardziej 
rozległych kątowo niż syntetyzowana 
wiązka sieci interferometrycznej. Pro

jekt zostaje przyjęty, w ciągu kilku go
dzin obserwacji w dniach 26 i 27 kwiet
nia 2006 obszar nieba o rozmiarze 60' 
x 60’ obejmujący badaną radiogalak- 
tykę i inne pobliskie radioźródła jest 
skanowany wzdłuż rektascensji i dekli
nacji. Złożenie map ze 100-m radiote
leskopu z mapąNVSS w dalszym cią
gu nie wskazuje na istnienie pomostu 
pomiędzy płatami, przynajmniej na fali 
21 cm.

Po potwierdzeniu ekstremalnego 
rozmiaru radiogalaktyki J 1420-0545, 
wspólnie z profesorem Saikią, wystę
pujemy do dyrektora Narodowego Cen
trum Astrofizyki Radiowej (NCRA), do 
którego należy sieć radioteleskopów 
GMRT o specjalny, „dyrektorski” czas 
obserwacyjny, tj. czas poza regularnym 
trybem składania projektów badaw
czych, dla wykonania mapy tego źró

dła na dłuższej fali 50 cm. Pożądane 
obserwacje zostają wykonane 11 listo
pada 2007 r. Otrzymana w ich wyniku 
m apa rad iow a (na często tliw ości 
619 MHz) umożliwia przybliżoną ana
lizę dynamiczną naszej radiogalaktyki 
i wyznaczenie szeregu parametrów fi
zycznych z wiekiem dynamicznym na 
czele oraz porównanie jej parametrów 
z odpowiednimi parametrami radioga
laktyki 3C236. Pomijając szczegóły, 
można nadmienić, iż J 1420-0545 wy
daje się ewoluować w bardzo rzadkim 
ośrodku IGM, mieć relatywnie młody 
wiek związany z wyjątkowo dużą śred
n ią  prędkością ekspansji struktury 
wzdłuż osi dżetów. Zainteresowanych 
czytelników odsyłamy do naszej ory
ginalnej pracy opublikowanej w majo
wym zeszycie „Astrophysicai Journal” 
(porównaj Machalski, Kozieł-Wierz- 
bowska, Jamrozy i Saikia 2008).
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Rys. 3. Porównanie rozmiarów największych radiogaiaktyk (kontury). W tle, dla po
równania skali, gromada galaktyk Coma

Jerzy Machalski jest profesorem, 
a Dorota Koziel-W ierzbowska  
i Marek Jamrozy jego doktoranta
mi w Uniwersytecie Jagiellońskim. 
Wszyscy zajmują się badaniami 
radioźródeł
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Obserwacje
radiowe
galaktyk
spiralnych
gromady
Virgo

Wstęp
Obserwacje radiowe bliskich galak

tyk udzielają odpowiedzi na szereg py
tań dotyczących środowiska między- 
gwiazdowego w tych obiektach. 
Obserwując galaktyki radioteleskopem 
odbierającym fale o długości kilku, kil
kunastu centymetrów, mierzymy głów
nie tzw. emisję synchrotronową, czyli 
falę elektromagnetyczną emitowaną 
przez relatywistyczne elektrony poru
szające się w polu magnetycznym. Mie
rząc całkowity strumień promieniowa
nia o określonej długości fali i czyniąc 
pewne założenia dotyczące gęstości 
i widma emitujących elektronów, może
my oszacować natężenie pola magne
tycznego w ośrodku międzygwiazdo- 
wym galaktyk, skąd to promieniowanie 
dociera do naszych odbiorników. Jeśli

mamy do dyspozycji obserwacje na róż
nych długościach fal, możemy wyzna
czyć widmo tego promieniowania i tym 
samym uściślić szacunki własności emi
tujących elektronów.

Promieniowanie synchrotronowe jest 
spolaryzowane liniowo. Mierząc kieru
nek jego polaryzacji, uzyskamy infor
mację o kierunku pola magnetycznego 
— jego składowej w płaszczyźnie nie
ba. Brakującą składową pola magne
tycznego — równoległą do kierunku pa
trzenia — możemy również wyznaczyć 
z obserwacji na kilku długościach fali, 
mierząc tzw. rotację Faradaya, czyli 
efekt skręcania płaszczyzny polaryzacji 
promieniowania przechodzącego przez 
namagnesowanąplazmę. W środowisku 
międzygwiazdowym ma miejsce wiele 
gwałtownych zjawisk, jak choćby for-
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mowanie się gwiazd i związane z tym 
wybuchy gwiazd supernowych. W efek
cie pole magnetyczne w takim ośrodku 
jest zwykle silnie splątane, a stopień jego 
splątania odbija się w radiowych obser
wacjach na stopniu polaryzacji dociera
jącego do nas promieniowania.

Pole magnetyczne 
w galaktykach spiralnych

W większości galaktyk spiralnych 
emisja na falach radiowych odzwiercie
dla ich spiralną strukturę. Całkowity 
strumień jest najsilniejszy w samych 
ramionach spiralnych. Kierunki pola 
magnetycznego są w większości zgod
ne z kierunkiem najbliższego ramienia 
spiralnego (rys. 1, na drugiej stronie 
okładki). Najczęściej jednak stopień po
laryzacji w samych ramionach jest niż
szy niż w obszarach pomiędzy ramio
nami. Wiąże się to z silnymi procesami 
gwiazdotwórczymi w ramionach spiral
nych, a tym samym silniejszym spląta
niem pola magnetycznego. W efekcie, 
fale radiowe docierające do teleskopu 
są spolaryzowane w różnych kierun
kach i ich wypadkowa polaryzacja jest 
zmniejszona —  występuje silniejsza 
depolaryzacja (zarówno wzdłuż drogi 
patrzenia, jak i wewnątrz wiązki tele
skopu). Kompresja i ścinanie gazu mię- 
dzygwiazdowego po wewnętrznej stro
nie ramion spiralnych, a wraz z nim pola 
magnetycznego, powoduje wzmocnie
nie tego ostatniego— głównie jego wiel- 
koskalowej (regularnej) składowej. Ta
kie wzmocnione pole magnetyczne jest

unoszone dalej wraz z gazem wskutek 
rotacji galaktyki w obszary pomiędzy ra
mionami, stopniowo się rozmywając, 
ciągle jednak zachowując średni kieru
nek (równoległy do ramion spiralnych).

W przypadku galaktyk, które od
działywają (lub oddziaływały w prze
szłości) z innymi galaktykami lub ze 
środowiskiem międzygalaktycznym, 
zwykle mamy obraz bardziej skompli
kowany. Środowisko międzygwiazdo- 
we jest poddane zarówno oddziaływa
niom  graw itacyjnym  (pływ ow ym ) 
przelatujących w pobliżu innych ga
laktyk, jak i ciśnieniu ośrodka między- 
galaktycznego. Szczególnie często 
z takimi oddziaływaniami mamy do 
czynienia w gromadach galaktyk. Ob
serwacje galaktyk w rozmaitym stop
niu oddziaływujących z otoczeniem 
dostarczają nam wiedzy o procesach 
zachodzących w nam agnesow anej 
plazmie, jaką jest środowisko między- 
gwiazdowe galaktyk. Obserwacje spo
laryzowanego promieniowania radio
wego w ydają się  być szczególnie 
czułym narzędziem badania mechani
zmów oddziaływań galaktyk między 
sobą i ze swym otoczeniem.

Modelowanie pól 
magnetycznych w środowisku 
międzygwiazdowym

Środowisko międzygwiazdowe ga
laktyki jest praktycznie przezroczyste 
dla fal radiowych, zatem to, co dociera 
do radioteleskopu, stanowi sumę pro
mieniowania z całej drogi przez galak

tykę wzdłuż linii patrzenia. Dodatko
wo każdy radioteleskop ma pew ną 
skończoną rozdzielczość i w efekcie su
mujemy w nim również promieniowa
nie emitowane z obszarów położonych 
blisko siebie. Z tych powodów nie 
można wprost odzyskać trójwymiaro
wej konfiguracji pola magnetycznego 
w całej galaktyce. Do analizowania pro
cesów zachodzących w namagnesowa
nym środowisku międzygwiazdowym 
stosujemy modelowanie. Polega ono na 
założeniu (częściej wyliczeniu) trójwy
miarowej konfiguracji pola magnetycz
nego w całej galaktyce i następnie wy- 
liczen iu , jak  „w y g ląd a łab y ” taka 
galaktyka obserwowana radiotelesko
pem. Porównanie takich wyliczonych 
obserwacji z prawdziwymi daje nam 
możliwość weryfikacji przyjętego mo
delu.

Wraz z kolegami z innych ośrodków 
w świecie prowadzimy program mode
lowania galaktyk spiralnych gromady 
Virgo. Na podstawie obserwacji spek
tralnych (głównie linii 21 cm neutralne
go wodoru) zbieramy informacje na te
mat kinematyki wybranej galaktyki. Do 
tych obserwacji dopasowujemy modele 
ewolucji gazu międzygwiazdowego, 
czyli z czym i jak w swej historii od
działywała dana galaktyka. Chcemy, 
żeby ruch ośrodka międzygwiazdowe
go wyliczony na dzień dzisiejszy od
powiadał obecnie obserwowanemu. 
W kolejnym kroku, całą historię kine
matyki galaktyki (trójwymiarowe pole 
prędkości gazu) używamy jako dane
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wejściowe do obliczenia „magnetycz
nej historii” galaktyki —  ewolucji pola 
magnetycznego. Dalej, liczymy takie 
mapy spolaryzowanej emisji radiowej, 
jakie byśmy otrzymali, obserwując tę 
„sztuczną” galaktykę. Mapy emisji ra
diowej, odpowiadające współczesności, 
porównujemy z prawdziwymi obserwa
cjami. Porównanie to weryfikuje sen
sowność założonego scenariusza od
działywania. Przykładowe porównanie 
wyniku modelu i obserwacji przestawia 
rys. 2. Obie mapy nie są co prawda 
identyczne, jednak główne, charakte
rystyczne cechy są wystarczająco zgod
ne —  maksima emisji spolaryzowanej 
pojawiają się w zbliżonych pozycjach, 
kierunki polaryzacji są zadawalająco 
zgodne.

Obserwacje radiowe
Gromada Virgo jest najbliższą nam 

gromadą galaktyk, mimo to poszcze
gólne galaktyki mają na niebie rozmia
ry pojedynczych minut kątowych. Aby 
zarejestrować emisję radiową z galak
tyk tej gromady, konieczne jest użycie 
największych radioteleskopów. Najlep
szym instrumentem do obserwacji spo
laryzowanej emisji radiowej jest układ 
27 anten 25-m Very Large Array w No
wym Meksyku (USA). Mimo dosko
nałych parametrów tego teleskopu ob
serwacje polarymetryczne wymagają 
poświęcenia co najmniej kilkunastu go
dzin obserwacji na każdy obiekt.

Niektóre galaktyki, jak NGC 4535 
(rys. 3, druga strona okładki), położone 
z dala od centrum gromady, podlegają 
jedynie słabym oddziaływaniom.

Galaktyka ta widziana w świetle wi
dzialnym nie ukazuje śladów oddzia
ływania z innymi obiektami. Również 
jej obraz radiowy (strumień całkowity, 
przedstawiony za pomocą konturów na 
rysunku) jest symetryczny i nie ujaw
nia większych zaburzeń (widać nie
znaczną asymetrię północ-południe). 
Dopiero emisja spolaryzowana ujawnia 
fakt, że coś „niedobrego” przydarzyło 
się w jej niedawnej historii. Wektory po
laryzacji na rysunku są praktycznie wy
łącznie z jej prawej (zachodniej) strony. 
Faktycznie ponad 80% emisji spolary
zowanej pochodzi z jej zachodniej po
łowy. Powód tak silnej asymetrii w roz
kładzie emisji spolaryzowanej pozostaje 
zagadką. Prawdopodobnie przyczyną 
jest słabe, ale długotrwałe oddziaływa
nie ciśnienia materii międzygalaktycz-

nej spowodowane ruchem samej galak
tyki wokół centrum gromady. Jedynie 
szczegółowy model oddziaływania po
zwoli potwierdzić łub obalić te przy
puszczenia.

Inne galaktyki wykazują silniejsze 
e fek ty  oddzia ływ ania . G alak tyka 
NGC 4388jest położona (w płaszczyź
nie nieba) blisko centrum gromady —  
ok. 1,5° od centralnej galaktyki M87. 
Już na zdjęciach optycznych można za
uważyć efekty oddziaływania galakty
ki ze swoim otoczeniem. Mapa radio
w a (rys. 4, druga strona  okładki) 
ukazuje jednak obraz, jakby galaktyka 
z impetem uderzyła w ścianę po swo
jej lewej (wschodniej) stronie.

Konfiguracja kierunków polaryzacji 
również znacząco odbiega od obrazu, 
jaki prezentują inne galaktyki widziane 
„z boku”, tak jak NGC 4388.

Jeszcze bardziej zaskakujący jest 
obraz, jak i p rzedstaw ia galaktyka 
NGC 4438. Galaktyka ta leży na niebie 
niecały stopień od centrum gromady 
Virgo. Jej zdjęcia optyczne ukazują sil
nie odkształcone ramiona spiralne, uło
żone poza płaszczyzną dysku. Trudno 
w tym przypadku w ogóle mówić 
o płaszczyźnie dysku. Obserwacje neu
tralnego wodoru ukazują znaczny defi
cyt tego składnika budowy galaktyki. 
Nic dziwnego, że i obraz radiowy (rys. 5, 
druga strona okładki) ukazuje bardzo 
silną asymetrię.

Patrząc na obraz tej galaktyki, odno
si się nieodparte wrażenie, że prawie całe 
środowisko międzygwiazdowe wraz 
z polem magnetycznym, a w zewnętrz
nych częściach galaktyki nawet z gwiaz
dami, zostało z niej „zdmuchnięte”. Je
śli jednak ów „huragan” wiał (wieje) od 
wschodniej strony galaktyki, to jak wy
jaśnić „ogon”, częściowo spolaryzowa
nej emisji radiowej skierowanej pod 
wiatr? Niewątpliwie ta galaktyka będzie 
stanowiła wyzwanie dla modelowania.

Podsumowanie
Dotąd udało się naszemu zespołowi 

wykonać obserwacje kilkunastu galak
tyk. Największe z nich dodatkowo były 
obserwowane 100-m radioteleskopem 
w Effelsberg (Niemcy). Dla kilku galak
tyk udało się skonstruować przekony
wujący model teoretyczny (patrz spis 
literatury). Jednak większość galaktyk 
czeka ciągle na swoje dogłębne zrozu
mienie. Przedstawienie realistycznych 
modeli oddziaływania galaktyk z gro

mady Virgo ze środowiskiem gromady 
(w tym i innymi galaktykami) pozwoli 
na lepsze zrozumienie fizycznych pro
cesów zachodzących w plazmie zawie
rającej pole magnetyczne. Poznanie 
szczegółów historii poszczególnych ga
laktyk pozwoli również na poznanie 
mechanizmów, jakie zachodzą w samej 
gromadzie.
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Piotr Gronkowski Zderzenia ciał 
kosmicznych 
w Układzie 
Słonecznym
(Wybrane zagadnienia)

W .Tolizje pomiędzy ciałami krążą- 
cymi w Układzie Słonecznym 

- Ł ^ ^ j n i a ł y  bardzo duże znaczenie 
w czasie wczesnych etapów jego ewo
lucji. Powstawanie ciał naszego układu 
planetarnego było w znacznym stopniu 
zdeterminowane przez ich wzajemne 
kolizje. W wyniku tych zderzeń, prowa
dzących do zlepiania się kolidujących 
cząstek, pyłów a później ciał powstawa
ły planetozymale, pierwotne ciała o wy
miarach od kilku do kilkuset kilometrów, 
z których powstały ostatecznie planety, 
asteroidy, komety. Ślady pierwotnych 
zderzeń możemy dziś obserwować na 
powierzchniach ciał krążących w Ukła
dzie Słonecznym w postaci kraterów 
zderzeniowych, które szczególnie licz
nie występują na powierzchniach ciał 
pozbawionych atmosfery, takich jak 
Księżyc, Merkury czy księżyce wielkich 
planet. Jest to związane z faktem, że po
wierzchnie planet spowitych atmosferą 
są trudniej osiągalne dla meteoroidów, 
gdyż w wyniku tarcia o atmosferę mogą 
one ulec w niej spaleniu czy też rozpa-

U r a n i a  -  POSTĘPY ASTRONOMII

dowi. Jednak większe z nich mogąprze- 
drzeć się przez warstwę ochronną atmo
sfer planetarnych i osiągać powierzch
nie tych ciał niebieskich, drążąc na niej 
zderzeniowe kratery, jakie obserwuje się 
chociażby na powierzchni Ziemi, Księ
życa, Marsa czy Merkurego. Słynnym 
przykładem skutków zderzenia Ziemi 
z ciałem kosmicznym jest krater Chicxu- 
lub powstały pod koniec kredy około 
65 min lat temu u wybrzeży półwyspu 
Jukatan w dzisiejszym Meksyku. Kra
ter ten został utworzony w wyniku zde
rzenia Ziemi z ciałem meteorytowym 
o wymiarach około 10 km. Badania geo
logiczne wykazują że ciało to składało 
się głównie z żelaza i niklu. Kolizja wy
zwoliła energię rzędu 4^1023 J i wywo
łała potężną falę tsunami, która znisz
czyła wybrzeża Morza Karaibskiego. 
Ocenia się, że wyrzucony do atmosfery 
ziemskiej pył, unosząc się w niej przez 
kilka lat, doprowadził do dramatycznych 
zmian klimatycznych w skali globalnej. 
To prawdopodobnie spowodowało wy
marcie dinozaurów. Drugim interesują-
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Rys. 1. Wzajemne położenie orbit komety długookresowej K i planety P, S —  oznacza 
Słońce

cym śladem kosmicznej kolizji jest kra
ter Barringera w stanie Arizona w USA. 
Powstał on około 50 000 tys. lat temu 
w wyniku zderzenia Ziemi z żelaznym 
meteorytem o średnicy około 50 m. Ma 
średnicę około 1200 m, głębokość 
170 m i jest uważany za najlepiej zacho
wany krater zderzeniowy na powierzch
ni Ziemi, gdyż z powodu pustynnego 
klimatu Arizony zarówno jego erozja 
wodna, jak i wiatrowa są znikome.

Zderzenia małych ciał Układu Sło
necznego (komet, asteroidów, meteoro- 
idów) z planetami prowadziły również 
do bardziej subtelnych konsekwencji. 
Zderzenia te wpływały na ewolucję at
mosfer planetarnych, a jeśli chodzi 
o Ziemię, istotnie przyczyniły się do po
wstania hydrosfery. Niektórzy badacze 
uważają, że kolizje kometame mogły 
dostarczać na Ziemię materię orga
niczną, przyczyniając się w ten sposób 
do powstania na niej życia.

W późniejszych fazach ewolucji na
szego układu wzajemne kolizje jego 
składników mają mniejsze znaczenie, 
jednakże czasami dają jednak drama
tycznie znać o sobie nawet w czasach 
współczesnych. Przykładem takiej pra
wie współczesnej nam kolizji, jakiej 
uległa Ziemia, była tzw., katastrofa tun
guska”, której okrągłą setną rocznicę ob
chodziliśmy w tym mijającym już 
2008 r. Wydarzenie to miało miejsce 30 
czerwca 1908 r. w syberyjskiej tajdze, 
nad rzeką Podkamienna Tunguzka w re
jonie jeziora Bajkał. Nastąpiła tam wte
dy ogromna eksplozja, której towarzy
szący błysk był widoczny w promieniu 
1500 km, jej grzmot słyszano w pro
mieniu 4500 km. W promieniu 40 km, 
licząc od epicentrum, całkowicie powa
lone były leśne drzewa. Drgania po
wierzchni gruntu zostały zarejestrowa
ne przez sejsmografy na całym globie 
ziemskim, a uniesiony do atmosfery 
przez eksplozję pył spowodował zja
wisko „białych nocy” zarejestrowane 
nawet w Europie. Do dzisiaj nie prze
sądzono jednoznacznie, co było przy
czyną katastrofy. Najprawdopodobniej 
była ona wynikiem wtargnięcia w at
mosferę ziemską dużego meteoru lub 
małej komety. Do chwili obecnej nie 
znamy także zadowalającej odpowie
dzi na pytanie, czy ciało uderzyło w po
wierzchnię Ziemi czy też eksplodowa
ło w atmosferze? Ciągle bowiem jest 
poddawane dyskusji istnienie krateru 
zderzeniowego.

Największym znanym śladem po 
kolizji kosmicznej odkrytym na tere
nie Polski jest tzw. meteoryt Morasko, 
który rozpadł się w atmosferze, a jego 
fragmenty pozostawiły na Ziemi sze
reg śladów w postaci małych kraterów 
w okolicy wsi Morasko (dzisiaj znajdu
jącej się w obrębie Poznania). Do chwi
li obecnej są znajdowane pozostałości 
tego wydarzenia, które miało miejsce 
około 5 tys. lat temu, w postaci żela
znych odłamków materii meteorytowej, 
tzw. oktaedrytów. Największy z dotych
czas znalezionych ma 178 kg. Warto za
uważyć, że w miejscu powstania krate
rów zderzeniowych założono rezerwat 
przyrody Meteoryt Morasko.

Kwestia obliczania wartości liczbo
wej prawdopodobieństwa potencjalne
go zderzenia pomiędzy dwoma wybra
nymi ciałami orbitującymi w Układzie 
Słonecznym należy do klasycznych za
gadnień mechaniki nieba oraz astrofizy
ki Układu Słonecznego. Aby przybliżyć 
czytelnikom ten problem, poniżej zosta
nie naszkicowany najprostszy sposób 
oszacowania wartości prawdopodobień
stwa takiej kolizji. W celu maksymal
nego uproszczenia strony matematycz
nej zagadnienia rozpatrzymy zderzenie 
planety krążącej wokół Słońca po orbi
cie kołowej z małym ciałem kosmicz
nym obiegającym naszą dzienną gwiaz
dę po silnie wydłużonej elipsie. Takie 
postawienie zagadnienia może modelo
wać zderzenia planet z kometami dłu

gookresowymi przylatującymi w pobli
że Słońca z najbardziej zewnętrznych 
rejonów naszego układu planetarnego 
z Obłoku Oorta, który jest rezerwuarem 
jąder kometamych lub też może mode
lować kolizje planet z dużymi asteroida- 
mi, mającymi nietypowe, mocno eks
centryczne orbity eliptyczne.

W celu dalszego istotnego uproszcze
nia naszych rozważań założymy, że roz
kład kątowy kierunków, z których może 
nadlatywać kosmiczny „agresor”, jest 
jednostajny, tzn. każdy kierunek jest jed
nakowo prawdopodobny. Dlatego „z je
go punktu widzenia” planeta, w którą on 
uderzy, jest położona na sferze, której 
kołem wielkim jest jej rzeczywista or
bita.

Dlatego prawdopodobieństwo zde
rzenia się komety z nadlatującym ma
łym ciałem kosmicznym określa nastę
pująca formuła:

P = 2x— (1) 
4 nrp

W tym wzorze r oraz o  oznaczają 
odpowiednio promień orbity planetar
nej oraz przekrój czynny na zderzenie 
dla układu ciał planeta-małe ciało ko
smiczne.

Poprzedzający ułamek czynnik „2” 
wynika z faktu, że w czasie jednego 
obiegu nadlatujące ciało ma dwukrotnie 
szansę uderzenia w planetę: po raz 
pierwszy przy zbliżaniu się do swego 
peryhelium i drugi raz w czasie oddala-
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nia się od Słońca. Inaczej mówiąc, or
bity ciał kolidujących przecinają się 
dwukrotnie w czasie jednego obiegu or
bitalnego nadlatującego ciała kosmicz
nego. Ponieważ promień planety Rp wie- 
lokrotnie przewyższa w ym iar ciała 
bombardującego planetę, dlatego przyj
mujemy, że o  = tcR \

O stateczna form uła określająca 
prawdopodobieństwo zderzenia plane
ty z kometą czy planetoidąma więc po
stać:

p = 0,5 x
R.

nadlatującego ciała r  od centrum pla
nety. Warunkiem kolizji będzie żądanie, 
aby rmin <  R  Uwzględniając ten ostatni 
fakt, można pokazać, że prawdopodo
bieństwo zderzenia rozważanych dwóch 
ciał określa wzór:

p  = 0,5 x 1 +
f Vv

(3)

(2)

Jest to wzór przybliżony, który nie 
uwzględnia tzw. „ogniskowania grawi
tacyjnego”.

W przedstawionych rozważaniach 
założyliśmy, że ciało nadlatujące krąży 
wokół Słońca po nieperturbowanej elip
sie keplerowskiej. W rzeczywistości pla
neta może istotnie zakrzywić jego tor. 
W oparciu o zasadę zachowania momen
tu pędu i energii mechanicznej można 
wyznaczyć minimalną odległość orbity

W tej formule v i v0 oznaczają odpo
wiednio prędkość początkową nadlatu
jącego ciała oraz prędkość ucieczki 
(II prędkość kosmiczną) dla planety.

Warto zauważyć, że wartości liczbo
we prawdopodobieństw zderzeń planet 
Układu Słonecznego z pojedynczą ko
metą nadlatującą z Obłoku Oorta są mar
ginalnie małe (dla Jowisza rozważana 
wielkość wynosi 3,3x] 0 8, a dla Ziemi 
9,5*10 ,0).

Jednak musimy pamiętać o tym, że 
liczba komet przebywających w tym ob
łoku jest szacowana na 1012. Dlatego też 
kolizje komet z planetami są zjawiskiem 
potencjalnie zupełnie realnym. Kolizja 
komety Shoemaker-Levy 9 z Jowiszem,

która wydarzyła się w lipcu 1994 r., po
twierdza taki wniosek. Zagadnienie ob
liczenia prawdopodobieństwa kolizji po
m iędzy dwoma ciałam i krążącym i 
w Układzie Słonecznym po raz pierw
szy ściśle rozwiązał w 1951 r. estoński 
astronom, pracujący znaczną część swe
go naukowego życia w Północnej Irlan
dii, Ernst Ópik. Uzyskał on wyrażenie 
analityczne na prawdopodobieństwo 
zderzenia pomiędzy dwoma ciałami, 
z których jedno porusza się po orbicie 
kołowej, a drugie eliptycznej. Eleganc
kie, czysto analityczne podejście Ópika 
ma jednak pewne ograniczenia. Prowa
dzi ono do nieokreśloności w miejscach, 
gdy orbita kołowa jest styczna do orbity 
eliptycznej w jej peryhelium lub aphe- 
lium oraz wtedy, gdy nachylenie wza
jemne orbit dąży do 0. Ta metoda była 
później wielokrotnie modyfikowana. 
Inna metoda analityczna została znale
ziona przez astronoma amerykańskiego 
Kesslera w 1981 r. a następnie zmody
fikowana przez dwóch astronomów Ste- 
ela i Baggaleya w 1985 r.

Metoda ta dawała bardzo dokładne 
wyniki, lecz była relatywnie wolna. Jed
nak dziś, w dobie bardzo szybkich kom
puterów nie ma to praktycznie znacze
nia i dlatego jej numeryczne aplikacje 
są stosowane skutecznie do chwili obec
nej obok innych metod obliczeniowych 
natury numerycznej. Dlatego też przy
bliżymy czytelnikowi właśnie tę meto
dę. Oparta jest ona na koncepcji tzw. 
„gęstości przestrzennej” obiektów, czy
li średniej ilości obiektów w jednost
kowym elemencie objętości. Ściśle 
rzecz biorąc, takie ujęcie zagadnienia 
prowadzi do pojęcia ułamkowej gęsto
ści przestrzennej określonego obiektu. 
Aby kolizja pomiędzy dwoma ciałami 
kosmicznymi była możliwa, muszą one 
znaleźć się w tym samym czasie w tym 
samym elemencie objętości. Prowadzi 
to do następującego ogólnego wyraże
nia na prawdopodobieństwo zderzenia 
się (liczba kolizji) rozpatrywanych 
dwóch ciał:

p = j j n , x n 2x v x o x d V x d t . (4)
v,l

Przyjęto następujące oznaczenia: n , 
np v, o, V, t to odpowiednio gęstości prze
strzenne kolidujących obiektów, ich 
prędkość względna, wzajemny przekrój 
czynny na zderzenie, rozpatrywana ob
jętość, gdzie może nastąpić kolizja oraz 
czas. Gęstość przestrzenna n pierwsze-Rys. 2. Krater Tycho na powierzchni Księżyca —  typowa struktura pochodzenia kolizyjnego. 

Fot. NASA
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go ciała poruszającego się w Układzie 
Słonecznym na orbicie eliptycznej jest 
funkcjądwóch niezależnych zmiennych 
—  jego odległości heliocentrycznej r 
oraz jego szerokości ekliptycznej /3, tzn. 
n =  n(r, /?). Zależność tę można wyra
zić oddzielnie od tych zmiennych w na
stępujący sposób: n(r, fi) =  n(r)xn(j8), 
gdzie n(r) jest uśrednioną po wszystkich 
szerokościach ekliptycznych gęstością 
przestrzenną tego ciała w odległości 
heliocentrycznej r, n(j3), wyraża stosu
nek gęstości przestrzennej ciała na sze
rokości ekliptycznej /? do uśrednionej 
względem tej szerokości gęstości prze
strzennej.

Opierając się na zasadach zachowa
nia energii i momentu pędu dla rozpa
trywanego ciała oraz wykorzystując sto
sowne formuły geometrii sferycznej, 
można wykazać następujące relację:

n(r ) = ~ 2 w V- i W '  ^  4?r a r [ ( r - q \q - r ) \
Tu a, q, ą oznaczają odpowiednio 

dużą półoś, odległość w peryhelium 
i aphelium  dla orbity  elip tycznej. 
W ogólnym przypadku wyrażenie na gę
stość przestrzenną w funkcji szerokości 
ekliptycznej dla ciała krążącego po or
bicie eliptycznej wyraża się dość skom
plikowanym wzorem, który jednak dla 
szerokości ekliptycznych /? niezbyt bli
skich inklinacji orbity i znacznie się 
upraszcza do następującej postaci:

” (/ * )=  r .  2 -  2 . (6 >7r|sin j - s in  p j

Ostateczna postać wyrażenia na gę
stość przestrzenną obiektu poruszające
go się po orbicie eliptycznej ma kształt:

n(r,p) =
1

( 7 )

3 -  — -2 ,1 — (l -  e2 )cos A i
G M ,

Rys. 3. Krater Barringera —  świadectwo kosmicznej kolizji, jakiej uległa Ziemia prawdopo
dobnie około 50 tys. lat temu

27r3ra[(sin2 / - s i n 2 P > \ r - q \ q '- r ^ '

Jeżeli założymy, że drugie ciało krą
ży po orbicie kołowej, wtedy zgodnie 
ze wzorem 2 prawdopodobieństwo ko
lizji (ilość zderzeń) pomiędzy rozpatry
wanymi dwoma ciałami w odstępie cza
su t dane jest wzorem:

p -  jn(r,/3)\>odt. (8)
t

Prędkość w zględna występująca 
w powyższym wzorze jest wyrażona 
formułą podaną przez Ópika:

v=  (9)

gdzie e, G, M0, A i oznaczają odpowied
nio mimośród orbity eliptycznej, stałą 
grawitacji, masę Słońca oraz wzajemne 
nachylenie orbit.

Numeryczne zastosowania tej meto
dy są wykorzystywane do dzisiaj w celu 
prognozowania różnego rodzaju ko
smicznych kolizji.

Gdy małe ciało kosmiczne —  odła
mek skalny łub metaliczny wpadnie w 
atmosferę Ziemi, w wyniku tarcia roz
grzewa się znacznie, ulegając stopnio
wemu topnieniu (ablacji), a potem od
parowaniu i rozpadowi na mniejsze 
okruchy.

W celu uzyskania przejrzystości dal
szych rozważań zwróćmy uwagę na 
pewną subtelność językową— małe cia
ło krążące w Kosmosie jest nazywane 
meteoroidem. Gdy wpadnie ono w at
mosferę Ziemi, zjawisko to nazywamy 
meteorem, a pozostałość po nim, która 
nie uległa wyparowaniu lub dezintegra
cji w atmosferze Ziemi, lecz dotarła do 
jej powierzchni, nazywana jest meteory
tem.

Dla uproszczenia rozważania zosta
ły ograniczone do przypadku, gdy me
teor spada w kierunku powierzchni Zie
mi pionowo w dół —  wzdłuż promienia 
Ziemi.

Bilans energetyczny dla meteoru 
wpadającego w atmosferę z prędkością 
wielokrotnie większą od dźwięku opie
ra się na zamianie jego energii kinetycz
nej na energię cieplną, która z kolei jest 
odprowadzana w postaci promieniowa
nia cieplnego.

Równanie ruchu meteoru w atmo
sferze Ziemi można zapisać w postaci:

dv
dl

-S p v ( 10)

Przyjęto następujące oznaczenia: m, 
v, S ,p , t to odpowiednio masa meteoru, 
jego prędkość, przekrój, gęstość atmo
sfery oraz czas. W powyższym równa
niu zaniedbano przyśpieszenie ziemskie 
wobec olbrzymiego opóźnienia, jakie
mu ulega meteor z powodu oporu atmo
sfery. W dalszych rozważaniach założy
my następującą zależność gęstości 
pow ietrza od wysokości h nad po
wierzchnią Ziemi:

p(h)=  p 0e-h,H. (11)
W tym wzorze r0 oznacza gęstość 

powietrza przy powierzchni Ziemi, a H  
= 8,4 km jest wysokością, na której gę
stość powietrza maleje e-krotnie. Bio
rąc pod uwagę oczywistą zależność: dh 
= -vdt, uzyskamy po przekształceniu 
równania (10) następujący związek po
między prędkością planety a gęstością 
atmosfery:

ln ( v / v j = - - / / p .  (12) 
m

Z drugiej strony ubytek energii ki
netycznej meteoru jest zamieniany na 
energię kinetyczną cząsteczek powie
trza, która wypromieniowana jest zgod
nie z prawem  Stefana-Boltzm anna. 
Mając na względzie to, że w czasie d/ 
ciało zderza się z cząsteczkami powie
trza o masie

dm = Spvdt, nadając im energię ki
netyczną 1/2 \rdm, napiszemy:

| Spv3dt = 4S<fT*dt. (13)

Stąd uzyskamy związek wyrażający 
zależność temperatury bolidu od jego 
prędkości i gęstości bieżącej atmosfery:
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Tabela 1.
Potencjalne skutki zderzenia Ziemi z meteoroidami i planetoidami

Przyjęte następujące oznaczenia: D — średnica ciała spadającego na 
Ziemię, nk0|— częstotliwość występowania kolizji, Dkr— średnica powsta
łego krateru, dkr— głębokość krateru.

D nkol Dkr(km) dkr (km) TizęsjerieZerri 
(skala Richtera)

1 m co 6 dni — — —
5 m co 9,6 mies. — — —

10 m co 4,1 lat — — —

50 m co 190 lat — — —

100 m co 1000 lat 1,3 0,2 6,8
500 m co 49 tys. lat 6,3 0,5 8,2
1 km co 260 tys. lat 12,5 0,6 8,8
5 km co 12 min lat 61,6 1,0 10,2
10 km co 66 min lat 122,0 1,2 10,8

Po uwzględnieniu zależności (12) 
ostatecznie dostaniemy:

r-FW 5' ^
W tej relacji p m, a, vx oraz o  ozna

czają odpowiednio gęstość meteoru, 
jego promień i prędkość początkową, 
z jaką wpada w atmosferę Ziemi, oraz 
stałą Stefana-Boltzmanna (zakładamy, 
że S =Jia2). Zbadanie przebiegu powyż
szej funkcji aktualnej temperatury po
wierzchni ciała penetrującego ziemską 
atmosferę od jego bieżącej prędkości 
prowadzi do wniosku, że osiąga ona 
maksimum równe:

T = (16)
max \ \8 e o H

dla prędkości spełniającej warunek v = 
e',3vm na pewnej pośredniej wysokości 
rzędu 100 km. Dlatego meteory rozbły
skują i gasną wysoko nad powierzch- 
niąZiemi. Tylko największe z nich, roz
grzane na powierzchni do wysokiej 
temperatury, mogą osiągnąć Ziemię, 
wydrążając w niej krater uderzeniowy, 
którego średnica jest w przybliżeniu 
proporcjonalna do pierwiastka sze
ściennego z energii kinetycznej mete
orytu.

Z warunku (15) wnioskujemy, że 
maksymalna temperatura powierzchni 
meteoru jest rosnącą funkcją jego pro
mienia. Ponieważ typowa temperatura 
topnienia żelazowo-skalnej materii me
teorytowej jest rzędu 1500 K, więc 
z ostatniego równania możemy obli
czyć minimalny krytyczny promień 
meteoroidu, który wpadając w atmos
ferę Ziemi, będzie się topił i ulegał abla
cji, otrzymując:

Minimalna prędkość, z jaką wpadają 
w atmosferę meteoroidy, jest porówny
walna z drugą prędkością kosmiczną 
11,3 km/s, więc acr ~  28 /um. Dla prze
ciętnie obserwowanych prędkości ma
łych meteorów rzędu 40 km/s a = 
1 jum. Analiza otrzymanej zależności 
prowadzi do wniosku, że drobny, sub- 
mikronowy pył kosmiczny nie osiąga 
temperatury topnienia i może przetrwać 
spadek na ziemię łub może też unoszo
ny przez prądy powietrza długi czas 
przebywać w atmosferze. Warto pod
kreślić, że przelot meteoru przez atmos
ferę Ziemi w kierunku radialnym trwa 
bardzo krótko — sekundy —  i dlatego 
przewodnictwo cieplne do wnętrza spa
dającego ciała można zaniedbać. Dla
tego zaobserwowano, że w chwili ude
rzenia o ziemię meteoryt czasami 
rozłupuje się i wtedy na powierzchni 
jego odsłoniętego wnętrza pojawia się 
szron pomimo topienia się powierzch
ni meteorytu w temperaturze rzędu 
1500 K. Tak więc wnętrze meteorytu 
przynosi nam na Ziemię nieco kosmicz
nego mrozu. Obecnie astrobiolodzy 
upatrują w tym możliwość przenosze
nia przez meteoryty prymitywnych 
form życia, które z powodu niskiej tem
peratury wnętrza meteorytu nie ulegają 
spaleniu w czasie przelotu bolidu przez 
atmosferę Ziemi.

Konsekwencje upadku meteorytu na 
powierzchnię Ziemi zależą od jego wiel
kości, prędkości oraz miejsca upadku.

Rys. 4. Ślady po zderzeniu komety Shoemaker-Levy z Jowiszem, jakie miało miejsce w lipcu 
1994 r. Fot. HST Comet Team/NASA/ESA
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Rys. 6. Eugene Shoemaker (1920— 1997) —  prekursor astroge- 
ologii. Fot. USGS

Generalnie mogą mieć miejsce nastę
pujące destruktywne konsekwencje ta
kiego zderzenia:

1. Utworzenie krateru na powierzch
ni Ziemi;

2. Trzęsienie ziemi;
3. Zniszczenie częściowe lub całko

wite powierzchni naszej planety i jej 
biosfery;

4. Powstanie fali tsunami i jej kata
stroficzne konsekwencje.

Powszechnie przyjmuje się, że małe 
ciała kosmiczne mogą spalić się w at
mosferze Ziemi lub nawet odbić się od 
niej, jeśli zderzenie jest skośne.

Ciała o wymiarach kilkudziesięciu 
metrów mogą, lecz nie muszą, dotrzeć 
do powierzchni Ziemi —  zależy to od 
ich kształtu, gęstości i kierunku ruchu 
względem Ziemi. Jednak panuje prze
konanie, że wdzierające się w atmosfe
rę ziemską większe ciała o średnicach 
nie mniejszych niż 100 m muszą dotrzeć 
do powierzchni naszej planety, czyniąc 
ogromne spustoszenia.

Potencjalne skutki kolizji z małymi 
ciałami kosmicznymi różnych rozmia
rów przedstawiono w tabeli 1.

Na zakończenie naszych rozważań 
związanych z kosmicznymi kolizjami 
warto przypomnieć sylwetkę jednego 
z prekursorów badań zjawisk zderzenio
wych w Układzie Słonecznym, amery
kańskiego astronoma Eugene'a Shoe- 
makera. Uczony ten zapoczątkował 
nowoczesne metody badań kraterów 
zderzeniowych i ewolucji powierzchni 
planet i ich księżyców w Układzie Sło

necznym , kładąc 
podw aliny nowej 
gałęzi astrofizyki 
—  astrogeologii.

Zginął w 1997 r. 
w wypadku samo
chodowym na pu
styni australijskiej 
w okolicach miej
sc o w o śc i A lice  
S prings w łaśn ie  
w czasie  udziału  
w ekspedycji nauko
wej poszukującej 
kraterów zderzenio
wych na kontynen
cie australijskim.
Sonda kosmiczna 
Lunar Prospector 
w 1999 r. umieściła 
urnę z jego procha
mi na powierzchni 
Księżyca. W kapsu
le zawierającej urnę umieszczono także 
zdjęcia komety Hałe-Boppa oraz krateru 
Barringera oraz następujący fragment 
„Romea i Julii” W. Szekspira, mający nie
wątpliwie astronomiczne odniesienia:

And, when he shall die
Take him and cut him out in little
stars
And he will make the face o f  
heaven so fine
That all the world will be in love 
with night
And pay no worship to the 
garish sun.

Do tej pory jest to jedyny człowiek, 
który został pochowany na Srebrnym 
Globie. Patrząc na Księżyc, pamiętajmy, 
że gdzieś tam na jasnej tarczy naszego 
naturalnego satelity, pokrytej mnóstwem 
kraterów zderzeniowych spoczywają 
prochy człowieka, który całe swoje na
ukowe życie poświęcił badaniu mecha
nizmów powstawania takich śladów ko
smicznych katastrof.

Literatura uzupełniająca:

1. P. Artymowicz, Astrofizyka ukła
dów planetarnych, PWN, Warszawa, 
1995.

2. L. M c-Fadden, P. W eissman, 
T. Johnson (ed.); Encyclopedia o f  the So
lar System, second edition, 2007, EL
SEVIER, Amsterdam.

3. Gronkowski P., Are the cometary 
outburst caused by impacts with inter
planetarny vagabonds probable?, AN 
325,4, 343.

Dr hab. Piotr Gronkowski jest star
szym wykładowcą w Instytucie Fi
zyki Uniwersytetu Rzeszowskiego. 
Jego zainteresowania naukowe są 
związane głównie z astrofizyką ko
met. Oprócz badań ściśle nauko
wych jego zainteresowania astro
nomiczne wiążą się również z sze
roko pojętą dydaktyką i populary
zacją astronomii

Rys. 5. Zderzenie Ziemi z pianetoidą (na szczęście jest to tylko wizja artystyczna) 
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z kraju i ze świata

O międzynarodowej konferencji Extrasolar Planets 
in Multi-body Systems: Theory and Observations 

w Toruniu, 25-29 sierpnia 2008 r.

Z pewnym opóźnieniem, które 
może mieć uzasadnienie w fak
cie, że ocena wydarzeń zyskuje, 

jeśli jest przeprowadzona z perspekty
wy czasu, autor chciałby donieść o mię
dzynarodowej konferencji naukowej, 
która odbyła się w Toruniu w dniach 
25-29 sierpnia bieżącego roku (przynaj
mniej w chwili pisania tych słów), za
strzegając przy tym, że opis nie preten
duje do kom pletnego i je s t dalece 
subiektywny. Wydarzenie, o którym 
mowa, było poświęcone jednemu z naj
bardziej aktualnych, popularnych oraz 
intensyw nie rozw ijanych tem atów  
współczesnych badań astronomicznych 
—  poszukiwaniom planet pozasłonecz- 
nych. Opatrzyliśmy je  tytułem „Extra
solar Planets in Multi-body Systems: 
Theory and Observations”. Pod wzglę
dem zasięgu tematycznego oraz liczby 
uczestników (ich zdjęcie u stóp pomni
ka Kopernika znajduje się na stronach 
kolorowych), jaką udało nam się zgro
madzić w Toruniu, była to prawdopo
dobnie największa i pierwsza tego typu 
konferencja naukowa w Polsce.

Pomysłodawcą konferencji „plane
tarnej” w Toruniu był faktycznie Jean 
Schneider z Obserwatorium Meudon- 
Paryż, gdzie niżej podpisany miał przy
jemność przebywać z roboczą wizytą 
w zimie 2006 i 2007 r. Jean Schneider 
jest zapalonym badaczem planet poza- 
słonecznych. Jednym z materialnych 
objawów jego pasji jest „Encyklopedia 
Pozasłonecznych Układów Planetar
nych”, którą publikuje od 1995 r. w sie
ci Internet (http://exoplanet.eu). Dane 
w „Encyklopedii” są niemal codzien
nie uaktualniane. W tej chwili może
my tam znaleźć aktualną i kompletną, 
interaktywną bazę danych zawierającą 
parametry orbitalne odkrytych planet 
oraz ich gwiazd macierzystych. Wiele 
osób pracujących w szeroko rozumia
nej dziedzinie planet pozasłonecznych 
rozpoczyna dzień w pracy od przejrze
nia spisu literatury prowadzonego przez 
Jeana, który jest także osobą doskona

le poinformowaną o najnowszych od
kryciach. Przy okazji pracy w Meudon, 
rozmawialiśmy o spotkaniu roboczym 
(tzw. workhsop), w gronie kilkudziesię
ciu osób, które poświęcone byłoby 
szczególnej klasie pozasłonecznych 
układów planetarnych, składających się 
wielu obiektów. Jak łatwo możemy 
sprawdzić, właśnie w „Encyklopedii”, 
obecnie znamy ponad 300 planet po
zasłonecznych. Wśród nich jest ponad 
30 systemów wieloskładnikowych, któ
re zawierają więcej niż jeden składnik 
planetarny, jak również planety w wie
lokrotnych (zwykle podwójnych) ukła
dach gwiazdowych. Problemem, który 
dostrzegają wszyscy astronomowie zaj
mujący się tą tematyką, jest niezwykła 
różnorodność układów wielokrotnych. 
Na palcach jednej ręki można policzyć 
takie systemy, które mogłyby przypo
minać znany nam doskonale Układ 
Słoneczny. Jean argum entow ał, że 
konferencja poświęcona układom wie
lokro tnym  je s t  bardzo p o trzebna 
i oczekiwana w środowisku jako pod
sumowanie dotychczasowej wiedzy 
i forum dyskusji naukowej. Początko
wo miała się ona odbyć w Paryżu. Po
nieważ liczyliśmy na żywe zaintere
sow anie astronom ów  francusk ich  
i polskich, o pomyśle poinformowali
śmy prof. Grażyną Stasińską, która po
dobnie jak Jean pracuje w Obserwato- 
rum  M eudon, a także koordynuje 
francuską częścią wieloletniego, obec
nie francusko-polskiego program u 
współpracy w dziedzinie astrofizyki 
(tzw. AstroPF-LEA). Szefem polskiej 
gałęzi AstroPF-LEA jest prof. Paweł 
Haensel z Centrum Astronomicznego 
w Warszawie. Obie te osoby od począt
ku były bardzo przychylnie nastawio
ne do pomysłu roboczej, francusko- 
-polskiej konferencji i obiecały wspar
cie finansowe, które finalnie zaowoco
wało kw otą pokryw ającą pow ażną 
część kosztów organizacyjnych. Piszą
cy te słowa jest przekonany, że szcze
gólnie mentalne wsparcie prof. Graży

ny Stasińskiej było krytycznie potrzeb
ne, aby projekt ujrzał światło dzienne 
i został zrealizowany. Ostatecznie Jean 
zaproponował, aby konferencja odby
ła się w Toruniu, mając pełną świado
mość, że wydarzenie to może stać się 
elementem promocji naszego środowi
ska i miasta. Biorąc także pod uwagę, 
że Mikołaj Kopernik, odkrywca archi
tektury wielokrotnego układu planetar
nego urodził się w Toruniu, trudno by
łoby wymyślić lepszą lokalizację na 
tego typu spotkanie naukowe.

Program  naukow y konferencji 
uwzględnił z założenia trzy główne 
aspekty badań. Nowoczesne metody 
obserwacyjne, które służą odkrywaniu 
planet pozasłonecznych osiągają obec
nie niezwykle wyrafinowany technolo
gicznie poziom. Jako przykład można 
podać niewiarygodną dokładność me
tody spektroskopowej (pomiar prędko
ści radialnych gwiazd na postawie wid
ma), która sięga kilkudziesięciu cm/s. 
W ystarcza ona, aby zaobserwować 
zmiany w ruchu gwiazd wywołane 
obecnością planet o wielkości Neptu
na (taka klasa obiektów w bliskiej od
ległości od gwiazd noszą nazwę Super- 
Ziemi). Metoda prędkości radialnych 
jest obecnie jedną z wielu intensywnie 
rozwijanych metod detekcji planet, 
przykładowo opartych na zasadach mi- 
krosoczewkowania grawitacyjnego, 
tranzytów (zaćmień) astrometrii, bezpo
średniego obrazowania. A skoro już 
z dużą dozą pewności wiemy, że plane
ty pozasłoneczne istnieją, wielkiego zna
czenia nabiera teoria powstawania pla
net. Jej twórcy zmagają się z problemem 
wyjaś-nienia niespodziewanej i niezwy
kłej różnorodności wykrytych do tej 
pory układów planetarnych oraz ich ge
nezy. Szczególną tajemnicą są owiane 
wczes-ne i krótkotrwałe etapy procesu 
kreacji planet, kiedy w dysku protopla- 
netamym złożonym z gazu i pyłu rodzą 
się jądra planetarne. Jak już wspomina
liśmy, układy planetarne, które mogły
by być podobne do Układu Słoneczne-
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go, są niezrozumiale rzadkie, a te, które 
obserwuj emy, podlegaj ą prawdopodob
nie istotnej selekcji obserwacyjnej. Po
nieważ większość metod detekcji opie
ra się na efektach pośrednich (samych 
planet na ogół nie widzimy), oczywiście 
najłatwiej zaobserwować ciała masyw
ne lub poruszające się blisko gwiazdy 
— zatem takie obiekty, których obec
ność wywołuje względnie łatwo mie
rzalne ruchy własne, zmiany prędkości 
względem obserwatora, zaćmienia. To 
z drugiej strony powoduje, że analiza 
ruchu planet w układach wielokrotnych 
wymaga uwzględnienia ich zwartej ar
chitektury i silnych oddziaływań wza
jem nych (szczególnie w wypadku 
układów rezonansowych, gdy okresy 
orbitalne pozostają w stosunku małych 
liczb wymiernych). Wtedy również mo
delowanie obserwacji wymaga zastoso
wania zaawansowanych metod nume
rycznych i analitycznych mechaniki 
nieba. Dziedzina ta obecnie przeżywa 
renesans, ponieważ stała się narzędziem 
matematycznej analizy i interpretacji 
obserwacji. Szeroki rozrzut tematycz
ny powyższych zagadnień obejmuje 
więc niemal cały zakres astronomii. 
Mogliśmy mieć uzasadnione wątpliwo
ści na ile, przykładowo, wykłady teore
tyków specjalizujących się w badaniach 
hydrodynamicznych będą zrozumiałe 
dla obserwatorów i odwrotnie. Obawy 
okazały się jednak niepotrzebne lub 
przesadzone, choć dowiedzieliśmy się
o tym dopiero wtedy, gdy konferencja 
się zakończyła. Potwierdziła ona, że ba
dania pozasłonecznych układów plane
tarnych mogą mieć i mają wyjątkowo 
interdyscyplinarny charakter. Współ
czesna nauka ma tendencję do silnej spe
cjalizacji. Astronomia może tu służyć 
jako model dziedziny, jaka temu zjawi
sku podlega. Przykładowo, badacze ak
tywnych jąder galaktyk (AGN) mają 
dramatycznie niewiele do powiedzenia 
w kwestii wiekowych teorii ruchu aste- 
roidów. Jednak w przypadku układów 
planetarnych astronomowie zajmujący 
się pozornie oderwanymi od siebie, wą
skimi zagadnieniami, mogą wzjemnie 
się uzupełniać, poszukując odpowiedzi 
na podstawowe, bardzo trudne pytania 
dotyczące naszego pochodzenia i miej
sca we Wszechświecie. Wiedza o cha
rakterze ogólnym jest tu bardzo wska

zana, a wręcz czasami niezbędna. Na 
przykład, budując modele matematycz
ne orbit na podstawie obserwacji, mu
simy znać źródła błędów i procesy 
astrofizyczne, które mogą symulować 
sygnały interpretowane jako planetarne. 
Podobnie teoretycy budujący hydrody
namiczne modele dysków protoplane- 
tarych i ich ewolucję oraz procesy two
rzenia się planet korzystająz obserwacji, 
które mówią im, jakie konfiguracje są 
dopuszczalne (są to więc warunki brze
gowe teorii).

Jednym z najważniejszych etapów 
organizacji konferencji naukowej jest 
wybór i „ukonstytuowanie się” Nauko
wego Komitetu Organizacyjnego, któ
rego zadaniem jest dbałość o możliwie 
wysoki poziom naukowy wykładów 
i materiałów konferencyjnych. W ko
mitecie naukowym spotkania toruń
skiego znalazły się prawdziwe astro
nom iczne osobistości: p ionierzy 
dziedziny, Geoffrey Marcy (Uniwersy
tet Berkeley, USA), Michel Mayor 
(Uniwersytet w Genewie), Aleksander 
Wolszczan (Uniwersytet Penn-State, 
USA) — odkrywcy pierwszych planet 
poza Układem Słonecznym; John Pa- 
paloizou (Uniwersytet Cambridge, 
Wielka Brytania), twórca nowoczesnej 
teorii powstawania układów planetar
nych oraz Sylvio Ferraz-Mello (Brazy
lia), który jest jednym z najlepszych 
specjalistów w dziedzinie mechaniki 
nieba. Ponieważ konferencję zaplano
waliśmy w Polsce, wydawało się rów
nież naturalne, aby stała się ona wyda
rzeniem umożliwiającym spotkanie 
i zaprezentowanie wyników możliwie 
wielu naszych rodaków zajmujących 
się układami planetarnymi. Znalazło to 
również odzwierciedlenie w składzie 
Naukowego Komitetu Organizacyjne
go, którego niemal połowę stanowili 
właśnie polscy astronomowie. Niżej 
podpisany pełnił w tym komitecie rolę 
sekretarza naukowego, co poczytuje so
bie za ogromny zaszczyt.

W trakcie pierwszych rozmów z Jea
nem, w których wyłaniał się merytorycz
ny kształt konferencji, nie zdawaliśmy 
sobie do końca sprawy z poważnych 
problemów, w szczególności zabezpie
czenia odpowiednio pewnych źródeł 
finansowania i faktu, że organizacja 
konferencji naukowej zdecydowanie

przerasta możliwości jednej czy dwóch 
osób. Z rzeczonej perspektywy czasu 
widać, że jest to złożone i wyczerpują
ce przedsięwzięcie zarówno od strony 
merytorycznej, ale także (a może przede 
wszystkim) logistycznie. Konferencja 
toruńska nie była wyjątkiem i finalnie 
wymagała prawdziwego zaangażowania
i współdziałania dużej liczby osób, jaką 
stanowił Lokalny Komitet Organizacyj
ny złożony z naszych wspaniałych stu
dentów: Moniki Adamów, Krzysztofa 
Hełminiaka, Kacpra Kowalika, Cezare
go Migaszewskiego, Grzegorza Nowa
ka, Piotra Sybilskiego, Pawła Zielińskie
go; sekretarki Moniki Krzemińskiej; 
Tomasza Łączkowskiego i Gracjana 
Maciejewskiego, dbających o wizerunek 
internetowy konferencji i bazę danych, 
niżej podpisanego, Michała Hanasza, 
a także Macieja Konackiego oraz An
drzeja Niedzielskiego, który sprawnie 
koordynował pracą LKO i rozwiązywał 
problemy z gatunku tych nie do rozwią
zania. W trakcie wielu dyskusji dzielili
śmy się pomysłami, które ostatecznie 
ukształtowały nie tylko logistykę, ale 
także merytoryczną treść konferencji. 
Wszyscy członkowie LOC stanowili 
elementy dobrze działającego mechani
zmu i byli w nim potrzebni.

Dyskusje Komitetu Naukowego 
prowadzone z pomocą poczty elektro
nicznej doprowadziły do wyłonienia 
przez głosowanie 16 kluczowych refe
ratów (tzw. zaproszonych), których ce
lem był przegląd najważniejszych wy
ników teoretycznych i obserwacyjnych. 
W grupie wykładowców znaleźli się 
znani i aktywni naukowcy, mówiąc ko
lokwialnie, badacze z „najwyższej pół
ki”. Nakłonienie ich wszystkich do 
przyjazdu do Torunia wymagało cza
sami uporu i długotrwałych negocjacji. 
Opłaciło się to jednak z nawiązką, po
nieważ wszystkie bez wyjątku znako
mite wykłady odbyły się według pla
nu. Usłyszeliśmy porywający referat 
Grega Laughlina (Obserwatorium Lic- 
ka, USA) o dynamice układów plane
tarnych nawiązujący do historycznego 
odkrycia Kopernika, Jacques’a Laska- 
ra (Obserwatorium w Paryżu), który 
w zajmujący sposób przedstawił swo
je najnowsze wyniki dotyczące długo
okresowej ewolucji i chaosu determi
nistycznego w Układzie Słonecznym,
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Stephane U dry’ego (Obserwatorium 
w Genewie), który zapowiedział opu
blikowanie odkryć kilkunastu układów 
planetarnych zawierających Super-Zie- 
mie. Referaty te zwróciły szczególną 
uwagę piszącego te słowa, z racji naj
bliższej mu tematyki i zakresu pojęcio
wego. Nie zmienia to faktu, że uwagę 
około 80-osobowego, międzynarodo
wego audytorium przykuwały bez wy
jątku wszystkie, 45-minutowe (więc 
bardzo obszerne jak na warunki konfe
rencyjne) wykłady przeglądowe. Dla 
porządku wymieńmy nazwiska po
szczególnych mówców, z tytułami ich 
referatów:
—  Anne Eggenberger (Francja) Detec
tion and characterization o f  planets in 
binary and multiple star systems;
—  Matthew J. Holman (USA) Trans
its in Multiple-Planet Systems;
— Eugene Serabyn (USA) High-con- 
trast interferometry and coronagraphy;
—  Alessandro Sozzetti (Włochy) Mul
ti-planet systems characterization with 
micro-arcsecond astrometry;
—  Andrzej Udalski (Polska) Planeta
ry microlensing — exciting results and 
prospects;
—  Stephane Udry (Szwajcaria) Sys
tems with Neptune-mass planets and 
super-Earths;
— Jason Wright (USA) A reviewofthe 
known multiple-planet systems;
— Yann Alibert (Szwajcaria) Testing 
planet formation models against obse
rvations;
— Willy Kley (Niemcy) The formation 
o f  massive planets in binary stars;,
—  Francesco Marzari (Włochy) From 
planetesimals to planets in binary star 
systems;
— John C.B. Papaloizou (Wielka Bry
tania) Orbital Migration and the forma
tion o f  systems o f  super Earths;
—  Eric B. Ford (USA) The origin o f  
multi-planet systems;
—  Greg Laughlin (USA) Dynamics o f  
Multiple-Planet Systems;
— Jacques Laskar (Francja) Chaotic 
diffusion in planetary systems;
—  Tatiana M ichtchenko (Brazylia) 
Dynamics o f  resonant and non-resonant 
planetary systems;
— Ji-Lin Zhou (Chiny) Formation and 
tidal evolution o f  hot super-Earths in 
multiple exoplanet systems.

Plan każdego z czterech dni konfe
rencyjnych był szczelnie wypełniony 
wystąpieniami w ramach 16 sesji tema
tycznych. Każdy dzień rozpoczynał się 
sesją poranną około godz. 9.00 i wykła
dem przeglądow ym  uzupełnionym  
dwoma 30-minutowymi seminariami 
wygłaszanymi przez „szeregowych” 
uczestników. Po przerwie kawowej na
stępowała druga sesja, potem przerwa 
na obiad. Całe popołudnie wypełniały 
następne dwie sesje. W większości przy
padków referaty uzupełniające wygło
siły osoby młode (dotoranci, początku
jący badacze), przedstawiając swoje 
oryginalne wyniki. Ich poziom można 
z pełną odpowiedzialnością oceniać jako 
znakomity. Nie zabrakło wśród nich 
osób z Polski. W czasie przerw na od
poczynek i kawę uczestnicy konferen
cji dyskutowali w sali, w której znalaz
ło się miejsce na około 40 plakatów 
konferencyjnych. Wykłady kończyły się 
dość późno, około godz. 18.00. Trudno 
w krótkim artykule przedstawić szcze
gółowy program naukowy oraz listę 
uczestników, odwołajmy się w tym miej
scu do spisu oraz streszczeń wykładów 
umieszczonych na stronach interneto
wych Katedry Astrofizyki i Astronomii 
Centrum Astronomii UMK (www://exo- 
planets.astri.umk.pl). Skupieniu w od
biorze referatów niewątpliwie służyło 
miejsce ich prezentacji: multimedialna, 
nowoczesna sala w nowo wybudowa
nym Centrum Sztuki W spółczesnej 
w Toruniu. Wysublimowana, pachnąca 
nowością rozległa przestrzeń gmachu 
CSK oraz jego otoczenie wzbudziły 
prawdziwy zachwyt wielu gości, którzy 
chwalili nas za wybór miejsca konferen
cji. Bez przesady można zaryzykować 
twierdzenie, że wybór budynku był naj
lepszy z możliwych.

Ze względu na napięty program na
ukowy staraliśmy się umilić wszystkim 
uczestnikom pobyt w Toruniu i wynagro
dzić im trud dojazdu do naszego miasta. 
Konferencja miała wybitnie „socjalny” 
charakter. Fundusze, jakie zgromadzili
śmy, wystarczyły na ufundowanie około 
20 grantów pobytowych dla najmłod
szych uczestników konferencji. W połu
dnie konferencyjnego wtorku zrobiliśmy 
sobie pamiątkową fotografię z wielkim 
Patronem, Mikołajem Kopernikiem. 
Znaleźli się na niej niemal wszyscy

uczestnicy spotkania. Szanowny Czytel
nik może się przekonać naocznie, że 
wszyscy byli w znakomitych nastrojach. 
Utrzymały się one zresztą do końca kon
ferencji. Dopomógł w tym niewątpliwie 
obiad konferencyjny we wtorek, póź
nym wieczorem, na którym spotkaliśmy 
się w piwnicach restauracj i „Arsenał” w 
Toruniu. Na wieczór środowy przygo
towaliśmy z kolei niespodziankę: pod 
pretekstem zwiedzania Obserwatorium 
w Piwnicach przetransportowaliśmy na 
miejsce całą grupę autokarami, a gdy już 
zrobiło się ciemno, zostało rozpalone 
ogromne ognisko w parku Obserwato
rium. Wokół niego przygotowaliśmy 
garden party (mówiąc „po naszemu”: 
grill ze sporymi ilościami piwa), co spo
tkało się z wyjątkowo ciepłym przyję
ciem gości. Program socjalny konferen
cji w ypełniło piątkowe zw iedzanie 
Torunia z przewodnikiem oraz alterna
tywna całodniowa, piątkowa wyciecz
ka do Zamku Malborskiego. Ze wzglę
du na n iezbyt fortunny dojazd do 
Malborka i pewne kłopoty logistyczne 
na miejscu, trudno w tym wypadku 
mówić o pełnym sukcesie, choć specjal
nych narzekań słychać nie było.

Konferencja toruńska została objęta 
honorowym patronatem przez Prezy
denta Miasta Torunia, Michała Zaleskie
go oraz przez JM Rektora UMK, prof. 
Andrzeja Jamiołkowskiego. Wsparcia 
finansowego udzieliły: Ministerstwo 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego, wpo- 
m niany program  A stro-PF Polish- 
French Collaboration in Astrophysics, 
jak również mecenas nauki w Europie, 
European Science Fundation w ramach 
międzynarodowego projektu ASTRO- 
SIM (European Network for Computa
tional Astphysics) oraz Polskie Towarzy
stwo Astronomiczne.

Pozostaje mieć nadzieję, że podob
ne konferencje poświęcone układom 
planetarnym  odbędą się w Toruniu 
w niedalekiej przyszłości. Byłoby 
wspaniale, gdyby stały się tradycją 
w miejscu, gdzie ponad 500 lat temu 
narodził się człowiek, który planował 
i prowadził obserwacje nieba, potrafił 
je  opisać matematycznie, tworząc mo
del układu planetarnego i podstawy 
fundamentalnej teorii, którą posługuje
my się do dziś.

Krzysztof Goździewski
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Wiatr słoneczny 
a atmosfera Marsa
Jednąz niewyjaśnionych do dziś tajem
nic Marsa jest jego rozrzedzona atmo
sfera (o ciśnieniu na powierzchni pla
nety odpowiadającym 1% ciśnienia at
mosfery ziemskiej). W takich warun
kach woda paruje bardzo szybko, 
a przecież istnieją na powierzchni Mar
sa twory geologiczne wskazujące na 
obecność wody na jego powierzchni 
w przeszłości. Wtedy atmosfera musia
ła być na tyle gęsta, że utrzymywała 
parę wodną przy powierzchni planety. 
Próbowano sobie poradzić z tym pro
blemem, dyskutując m.in. powolnąero- 
zję atmosfery przez wiatr słoneczny — 
Mars nie posiada dynama magnetycz
nego generującego dipolowe pole ma
gnetyczne, jak dzieje się to w przypad
ku Ziemi, nie ma zatem magnetosfery 
stanowiącej przeszkodę dla bezpośred
niego oddziaływania wiatru słoneczne
go z jonosferą czy, ogólnie mówiąc, gór
nymi warstwami atmosfery. Inną moż- 
liwościąjest zderzenie z planetoidą— 
kataklizm mógł pozbawić Marsa dużej 
części gazów atmosferycznych.

Obecnie wiemy, że Mars stanowi 
znacznie bardziej złożoną przeszkodę 
dla wiatru słonecznego, niż to wydawa
ło się do tej pory. Nie posiada on dipo
lowego pola magnetycznego, ale za to 
wiele obszarów na jego powierzchni 
jest zanurzonych w lokalnych, podob
nych do parasoli strukturach pola ma
gnetycznego zakotwiczonego w skoru
pie planety. Pokrywają one w sumie 
około 40% powierzchni planety, głów

nie na półkuli południowej. Złożona to
pologia pól przekłada się na lokalne 
oddziaływania plazmy wiatru słonecz
nego z atmosferą. Z kolei oddziaływa
nie plazmy z takimi strukturami zależy 
od ich orientacji względem pola magne
tycznego wmrożonego w wiatr słonecz
ny. Plazma łatwo porusza się wzdłuż 
otwartych linii sił pola magnetycznego, 
znacznie trudniej w poprzek.

27 października br. na spotkaniu 
w Huntsville — 2008 Huntsville Plasma 
Workshop — David Brain z Uniwersy
tetu Kalifornijskiego (Berkeley Space 
Sciences Laboratory) przedstaw ił 
wstępne wyniki analizy danych z Mars 
Global Surveyora (MGS) dotyczące 
ucieczki plazmy z atmosfery Marsa. 
Dotychczas sądzono, że wspomniane 
„parasole” magnetyczne chronią za
warte pod nimi fragmenty atmosfery 
planety przed oddziaływaniem z wia
trem słonecznym. Okazuje się, że m.in. 
ze względu na zjawisko rekoneksji pól 
magnetycznych właśnie te obszary są 
podatne na silne oddziaływanie wiatru 
słonecznego z górnymi warstwami at
mosfery planety. W sprzyjających wa
runkach może powstać coś w rodzaju 
„kapsuły magnetycznej” — plazmoidu 
zawierającego w środku zjonizowany 
gaz z jonosfery Marsa. Plazmoid zo
staje następnie uniesiony przez wiatr 
słoneczny — atmosfera planety traci 
bezpowrotnie gaz w nim zawarty. Pla
zmoid może też powstać w ramach nie
stabilności powierzchni „parasola” — 
wyniki obserwacji można wtedy inter
pretować jako rezultat często spotyka
nej w fizyce magnetosfer niestabilno

" ,  ----------

ści Kelvina-Helmholtza. Taki scenariusz 
jest wysoce prawdopodobny, ale po
trzebuje potwierdzenia — MGS mierzył 
pola magnetyczne i strumienie elektro
nów, ale nie miał aparatury do pomiaru 
strumieni jonów— wnioskowanie o za
chowaniu się tych ostatnich (unoszą
cych przeważającą część masy atmo
sfery) na podstawie informacji o elek
tronach może nie być konkluzywne. 
Poza tym MGS przecinał struktury ma
gnetyczne na tych samych wysoko
ściach i dla zbliżonych czasów lokal
nych. Nie jest też jasne, jak często pro
dukowane są plazmoidy i jakie są ich 
rozmiary. Na około 25000 orbit MGS 
udało się zaobserwować kilkanaście 
przypadków odrywania plazmoidów od 
atmosfery Marsa.

Wiele spraw da się najprawdopo
dobniej wyjaśnić po dotarciu do Marsa 
kolejnego próbnika w ramach planowa
nej na rok 2013 misji MAVEN (Mars 
Atmosphere and Volatile Evolution) 
poświęconej badaniom górnych warstw 
atmosfery Marsa. Próbnik będzie miał 
na pokładzie aparaturę niezbędną do 
pomiarów strumieni elektronów, jonów, 
jak i składowej neutralnej atmosfery, nie 
mówiąc już o pomiarach pól elektrycz
nych i magnetycznych. Eliptyczna or
bita będzie tak zaplanowana, by w trak
cie kolejnych przejść były możliwe po
miary na różnych wysokościach i dla 
różnych czasów lokalnych, poza tym 
struktury magnetyczne będą przecina
ne pod różnymi kątami.

(rs)

(na podstawie SCIENCE@NASA)

Fragment marsjańskiej panoramy sfotografowanej 
z pokładu lądownika Phoenix.
Fot. Phoenix Mission Team, NASA, JPL-Caltech, U. Arizona
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Obraz Mikołaja Kopernika. Oryginał znajduje się w Muzeum Okrę
gowym w Toruniu

Mikołaj Kopernik 
ostatecznie odkryty

W 2005 r. w Katedrze we Fromborku 
zespół pod kierownictwem prof. Jerze
go Gąssowskiego odkrył szczątki, któ
re należały prawdopodobnie do Miko
łaja Kopernika. W 2008 r. odkrycie to 
zostało potwierdzone dzięki współpra
cy ze szwedzkimi naukowcami.

W Uppsali znajduje się księgozbiór 
Kopernika zrabowany przez Szwedów 
w czasie potopu szwedzkiego. Profe
sor astronomii Goran Henriksson zapro
ponował, by poszukać materiału gene
tycznego właśnie w tych księgach. 
W „Kalendarzu Rzymskim” Johhanne- 
sa Stófflera znaleziono kilka włosów. 
W woluminie tym znajdują się również 
liczne odręczne notatki poczynione 
przez Kopernika.

Porównano DNA czaszki (a dokładniej 
zęba) z DNA znalezionych włosów — 
wynik był jednoznaczny: należały do jed
nego i tego samego człowieka. Zatem 
wiemy już na pewno, że Kopernik został 
pochowany przy ołtarzu św. Andrzeja, 
który dziś nosi nazwę ołtarza św. Krzyża.

Aby ustalić, czy czaszka należy do 
Mikołaja Kopernika, wystarczyło porów
nać materiał genetyczny astronoma 
z materiałem genetycznym któregoś 
z członków jego rodziny.

Próbowano od
naleźć grób wuja 
i opiekuna Koperni
ka a brata jego mat
ki, biskupa Łukasza 
Watzenrode, który 
również spoczywa 
gdzieś we frombor- 
skiej katedrze.

Inną drogą szły 
badania prowadzo
ne pod kierownic
twem prof. Krzyszto
fa Mikulskiego. Pró
bowano odnaleźć 
krewnych matki Ko- 
pernika, Barbary 
Watzenrode, czy też 
sióstr Mikołaja. Po
szukiwania nie dały 
jednak zadowalają
cych wyników. Po
szukiwania grobu 
Łukasza Watzenro
de wstrzymano — 
grzyby kropid laki 
stanowią poważne 
zagrożenie dla każdego archeologa.

We Fromborku jest planowane po
szukiwanie pavimentum, z którego Ko
pernik przeprowadzał obserwacje. Ini
cjatorem poszukiwań miejsca pochów
ku wielkiego astronoma był biskup war

miński ks. dr Jacek Jezierski. Również 
z jego inicjatywy w 2010 r. w katedrze 
ma odbyć się uroczysty pochówek 
Astronoma.

(Az)
Źródło: PAP

na rozkładówce:

Planeta przy gwieździe Fomalhault b
Fot. NASA, ESA, P. Kalas, J. Graham, E. Chiang, E. Kite (Univ. California, Berkeley), M. Clampin (NASA/Goddard), 
M. Fitzgerald (Lawrence Livermore NL), K. Stapelfeldt, J. Krist (NASA/JPL)

Fomalhaut to jasna, młoda gwiazda, zaledwie 25 lat 
świetlnych od Ziemi w gwiazdozbiorze Ryb Południo
wych (Piscis Austrinus). Na wyraźnej mozaice z Te
leskopu Kosmicznego Hubble’a jest ukazany szcze
gółowo otaczający Fomalhaut pierścień pyłowych 
resztek, dzięki usunięciu przyćmiewającego wszyst
ko blasku gwiazdy przesłoną w koronografie kame
ry. Astronomowie zidentyfikowali teraz słabiutki punkt 
światła w małym prostokącie po prawej jako planetę 
o masie około 3 razy większej od Jowisza, orbitującą 
16 mld km od gwiazdy (prawie 14-krotność odległo
ści Słońce-Jowisz). Masywna planeta, oznaczona 
Fomalhaut b, przypuszczalnie kształtuje i utrzymuje 
stosunkowo ostrą wewnętrzną krawędź pierścienia, 
który sam jest prawdopodobnie większym i młodszym 
odpowiednikiem naszego Pasa Kuipera — zewnętrz
nego rezerwuaru lodowych ciał w Układzie Słonecz
nym. Dane Hubble’a ukazują pierwszy obraz w świet
le widzialnym planety krążącej wokół innej gwiazdy.

Fomalhaut 
HST ACS/HRC

Scattered
starlight
“noise"Location of 

Fomalhaut

Ćoronagraph
mask

F om a lhau t b p lane t

Background Star
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Fot. NASA, ESA, P. Kalas, J. Graham, E. Chiang, E. Kite (Univ. California, Berkeley), M. Clampin (NASA/Goddard), M. Fitzgerald (Lawrence Livermore NL), K. Stapelfeldt, J. Krist (NASA/JPL)
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Międzynarodowa
Olimpiada
Astronomiczna

Polska drużyna w czasie uroczystej prezen
tacji. Stoją od lewej: P. Pjanka, M. Śmigiel
ski, Joanna Bogdanowicz, P. Godlewski, 
P. Polesiuk. W sąsiedztwie hostessy siedzą 
G. Stachowski i G. Kondrat. Fot. Organiza
torzy 210 AA

Wyżej:
Piotr Godlewski odbiera nagrodę specjalną 
za najlepszy wynik dotyczący analizy danych. 
Fot. G. Stachowski

Niżej:
Pamiątkowe zdjęcie uczestników międzyna
rodowej konferencji poświęconej pozasło- 
necznym planetom w układach wielokrotnych 
(patrz tekst na s. 20)

Patrz tekst na s. 25



z kraju i ze świata

Druga Międzynarodowa Olimpiada 
z Astronomii i Astrofizyki

W ̂ niespełna rok po zakończe
niu pierwszej Międzynarodo
wej Olimpiady z Astronomii 

i Astrofizyki (patrz: „Urania-Postępy 
Astronomii” nr 2/2008), drugą Olimpia
dę zorganizowano w Bandungu w In
donezji w dniach 19— 28 sierpnia 
2008 r. W świecie astronomicznym Ban
dung jest znany jako miasto położone 
najbliżej słynnego Obserwatorium Bos- 
scha w Lembang na Jawie.

Podobnie jak w trakcie pierwszej 
Olimpiady Polskę reprezentowała dru
żyna składająca się z pięciu uczniów,

laureatów krajowej Olimpiady Astrono
micznej, oraz dwóch liderów. W skład 
delegacji wchodzili (w porządku alfa
betycznym): Joanna Bogdanowicz (XIII 
LO Szczecin), Piotr Godlewski (VILO 
Radom), Patryk Pjanka (VIII LO Kato
wice), Piotr Polesiuk (I LO Wałbrzych), 
Maciej Śmigielski (Liceum Akademic
kie Toruń) oraz liderzy: dr Grzegorz 
Kondrat (Uniwersytet W rocławski) 
i mgr Grzegorz Stachowski (Akademia 
Pedagogiczna w Krakowie).

Organizacja i przebieg zawodów były 
podobne jak w trakcie pierwszej Mię

dzynarodowej Olimpiady, która odbyła 
się w Tajlandii w 2007 r.

Polska delegacja uzyskałajeden srebr
ny medal (P. Godlewski) i 4 wyróżnienia 
(J. Bogdanowicz, P. Pjanka, P. Polesiuk, 
M. Śmigielski). Piotr Godlewski zdobył 
również nagrodę (lunetę firmy Celestron
o średnicy 70 mm) za najlepszy wynik 
w części dotyczącej analizy danych.

Kolejna, trzecia Międzynarodowa 
Olimpiada z Astronomii i Astrofizyki 
odbędzie się w październiku 2009 r. 
w Iranie.

Jerzy M. Kreiner

Sprawozdanie z wyjazdu na 2nd IOAA 
w Bandung, Indonezja

Zawody II M iędzynarodow ej 
Olimpiady z Astronomii i Astro
fizyki odbyły się tym razem 
w Indonezji. I choć wydawałoby się, że 

jest to wyjazd związany głównie z nauką
i samym konkursem, organizatorzy wło
żyli również mnóstwo pracy w zapew
nienie uczestnikom podczas pobytu 
przyjemnej atmosfery —  zaplanowanie 
wycieczek, wyjazdów i spacerów nie 
tylko w celu poznania kultury kraju —  
bardzo przecież istotnego —  ale rów
nież dla zwykłego odpoczynku po oraz 
pomiędzy kolejnymi rundami zawodów.

Drużyna polska dotarła na miejsce 
dzień wcześniej, toteż mieliśmy chwilę 
dodatkowego czasu na poznanie miasta 
samodzielnie wraz z naszymi opiekuna
mi. Na lotnisku zostaliśmy powitani 
przez Grace (LO —  Liaison Officer — 
opiekunkę polskiej reprezentacji) oraz 
oczekujących na inne wcześniej przyla
tujące drużyny. Po krótkich formalno
ściach i odczuciu specyficznego klima
tu Jakarty, znaleźliśmy się w busie, który 
miał nas zawieźć do Bandung. Choć 
z początku staraliśmy się zobaczyć po 
drodze jak najwięcej, większość z nas 
spędziła kilkugodzinną podróż, śpiąc. 
Na miejscu okazało się, że z powodu 
górskiej lokalizacji pogoda w Bandung 
jest na tyle chłodna, że nie odbiega zbyt
nio od polskiej późnej wiosny. Po za

kwaterowaniu się w hotelu i odświeże
niu po podróży wybraliśmy się wszy
scy na krótki spacer po mieście. Muszę 
przyznać, że na początku byłem trochę 
przerażony natężeniem i chaotycznością 
ruchu ulicznego. Po kilku dniach jednak 
stał się on normalnym tłem. Nasz drugi 
dzień, w planie Olimpiady, został prze
znaczony na przyjazdy drużyn, dlatego 
również był dniem wolnym.

21 sierpnia był już dniem oficjal
nego rozpoczęcia się Olimpiady. Zo
staliśmy obudzeni wcześnie (ok. 4.00 
miejscowego czasu) i, przygotowani 
odpowiednio, wyruszyliśmy w drogę do 
Jakarty. Ceremonia otwarcia miała miej
sce w Pałacu Prezydenckim. Rozpoczęła 
się nieco później niż planowano, około 
9.30. Podczas oczekiwania mieliśmy 
jednak okazję wysłuchania od LO kilku 
informacji o historii i obecnym kształ
cie Indonezji, jak również opowiedze
nia w kilku słowach o Polsce. Okazało 
się, że sama uroczystość była wspólna 
dla 2nd IOAA oraz rozpoczęcia progra
mu wspomagania edukacji w Indonezji. 
Wysłuchaliśmy przemówień Ministra 
Edukacji oraz Prezydenta —  szkoda je
dynie, że możliwość zrozumienia ich 
była dostępna tylko nielicznym— prze
mowy odbywały się w języku indone
zyjskim, a odbiorniki do tłumaczenia 
otrzym ała jedynie niew ielka część

uczestników. Na koniec oficjalnej czę
ści każdy z obecnych mógł uścisnąć dłoń 
Prezydentowi, po czym przyszedł czas 
na część nieoficjalną—  swobodne roz
mowy przy poczęstunku. Po zakończe
niu ceremonii otwarcia powróciliśmy do 
hotelu na obiad, po czym przemieścili
śmy się do Sespimpol —  ośrodka szko
leniowego miejscowej policji, gdzie 
w ciągu dwóch kolejnych dni odbywać 
się miała część obserwacyjna. Zostali
śmy zapoznani z procedurą rundy ob
serwacyjnej, a także z obsługą sprzętu, 
którego będziemy używać —  teleskopu 
(przede wszystkim ustawiania go na 
odpowiedni punkt na sferze) oraz kame
ry CCD. Trzeba przyznać, że wrażenia 
po tym zapoznaniu były dość mylne —  
wszystko wydawało się być dużo prost
sze, niż okazało się w rzeczywistości.

Obserwacje zostały zaplanowane 
oczywiście na wieczór dnia następnego, 
toteż ranek wykorzystany został na wi
zytę w Anklung mang Udjo. Jest to ro
dzaj teatru, czy też, powiedzielibyśmy 
może, domu kultury, gdzie młodzież 
może uczyć się tradycyjnej muzyki i tań
ców indonezyjskich. Po obiedzie wyje
chaliśmy znów do Sespimpol —  tym 
razem jednak już na faktyczne zawody. 
Najpierw wykonaliśmy „obserwacje 
gołym okiem” (trzeba przyznać, że za
danie było dość typowe —  odnaleźć

1/Q009 U r a n i a  -  POSTĘPY ASTRONOMII 25



z kraju i ze świata

i nazwać gwiazdy, przy czym części 
z nich nie ma na mapce — jednak emo
cje i niewielka ilość czasu utrudniały po
prawne jego rozwiązanie). Następnie 
przeprowadzono nas do sali, gdzie przez 
następne godziny rozwiązywaliśmy za
dania dotyczące analizy danych obser
wacyjnych. Tego samego dnia miały się 
również odbyć obserwacje za pomocą 
teleskopów, jednak (mimo że jedna 
z pięciu grup już zaczęła je wykonywać) 
organizatorzy musieli przesunąć ten ele
ment programu ze względu na niesprzy- 
jającą pogodę. Pracę skończyliśmy, 
zmęczeni już bardzo, około północy.

22 sierpnia rano przy pięknej słonecz
nej pogodzie wybraliśmy się na wy
cieczkę do Obserwatorium Bosscha 
w Lembang. Mieliśmy tam okazję obej
rzeć główny teleskop obserwatorium— 
podwójny refraktor Zeissa (ogniskowa 
ponad 10m, średnica 60cm), który tam 
właśnie dokonywał przez wiele lat 
(i wciąż dokonuje) obserwacji układów 
zmiennych gwiazd. Obejrzeliśmy rów
nież prezentację na temat historii obser
watorium i jego dokonań oraz ogółu 
obecnych badań. Obiad zjedliśmy w dro
dze do hotelu, w Sindang Reret Cikołe
— miejscu przypominającym trochę 
park tematyczny. Do dyspozycji był tam 
„małpi gaj”, tor do paintballu, a także 
(zamknięta niestety) ściana wspinaczko
wa. Bawiliśmy się świetnie. Dalsza 
część dnia była już jednak poważna, wie
czorem odbyła się kolejna część obser
wacji — przeniesione „obserwacje przy 
pomocy teleskopu”. W godzinach od 
20.00 do 00.00 pięć grup na zmianę 
wychodziło, dokonywało obserwacji 
i analizowało wyniki. Większość zapy
tanych później uczestników potwierdzi
ła, że zadanie okazało się trudniejsze niż 
to się wydawało — nie tak łatwo w rze
czywistości ustawić odpowiedni obiekt 
w obszarze widoczności kamery, zda
rzały się też problemy natury technicz
nej. Mimo to atmosfera, choć napięta, 
była dość przyjazna.

Sobota została zaplanowana jako 
ostatni dzień rzeczywistych zawodów 
Olimpiady. Przed południem dano nam 
czas wolny, by uczestnicy mogli odpo
cząć po zadaniach obserwacyjnych i na
brać sił na część teoretyczną. Po obiedzie 
zostaliśmy przewiezieni do Sabuga — 
auli Instytutu Technologii Bandung, gdzie

26

czekały już na nas zadania teoretyczne. 
Okazały się one znacznie trudniejsze niż 
zadania I IOAA. Jednak to nie ich trud
ność, ale liczba okazała się (przynajmniej 
dla mnie) największym problemem. Po 
zawodach powróciliśmy do hotelu na ko
lację, po czym wraz z LO wybraliśmy się 
na zakupy (niektórzy wykorzystali tę 
możliwość na pójście do kina).

Niedziela została przeznaczona wła
ściwie w całości na zwiedzanie Cibo- 
das. Jest to rodzaj parku połączonego 
z ogrodem botanicznym, co wydaje się 
być doskonałym pomysłem, bo oprócz 
zwykłego „zwiedzania” ogrodu moż
na zaplanować tam piknik, pograć 
w piłkę, czy nawet po prostu odpocząć 
nad jeziorem. Niestety, akurat w tym 
dniu trafiliśmy na deszcz, toteż wy
cieczka została znacznie skrócona. 
W efekcie większość dnia spędziliśmy 
w autobusie w drodze do i z Cibodas. 
Mimo to spacer był bardzo ciekawy, 
a ogród okazał się być faktycznie bar
dzo dobrze wykonany i bogaty w inte
resujące okazy.

25 sierpnia w Instytucie Technologii 
Bandung zaplanowano początek wysta
wy dotyczącej jednocześnie astronomii 
i kultury Indonezji. Dlatego też o 9.00 
udaliśmy się do Sabuga, by obejrzeć 
ceremonię otwarcia. Ciekawym akcen
tem był fakt, że na czas wystawy LO 
wszystkich reprezentacji zostali ubrani 
w różne tradycyjne stroje kultur indo
nezyjskich —  mieliśmy więc okazję 
przyjrzeć się im bliżej. Sama ceremo
nia uświetniona została wykładem prof.

Ronalda Ekersa „The Big Bang, Black 
Holes, Pulsars, and Extraterrestrial Life”
— był on raczej wykładem popularno
naukowym i nie okazał się, niestety, dla 
uczestników bardzo interesujący. Na
stępnie zaprezentowany został program 
„Worldwide Telescope” —  wirtualne 
planetarium firmy Microsoft — i tutaj 
jednak wystąpienie nie było bardzo cie
kawe; osoba prezentująca wyglądała na 
niewiele mającą wspólnego z astrono- 
miąprzed testowaniem WT i trudno było 
nazwać wystąpienie profesjonalną pre
zentacją. Całe więc szczęście, że pod
czas ceremonii odbyły się także przed
stawienia kulturalne, które zapewniły 
lepsze wrażenia niż główna część otwar
cia. Tego dnia odbył się jeszcze tzw. Fun 
Competition — zawody drużynowe 
„wspomagane komputerowo”, planowa
ne, jak dowiedzieliśmy się od naszych 
opiekunów, jako część kolejnych IOAA. 
W tym jednak przypadku komputer oka
zał się nie tyle pomocą, ile przeszkodą, 
gdy utrudnione okazało się podzielenie 
zadań (bazowa przecież metoda pracy 
drużynowej). Poniedziałkowa kolacja 
przeniesiona została do Dago Tea Ho
use Taman Budaya, gdzie mieliśmy oka
zję obejrzeć nowe tańce bogatej kultury 
indonezyjskiej, a nawet sami spróbować 
w nich swoich sił. Z żalem opuszczali
śmy więc to miejsce, kierując się do 
hotelu.

Większość kolejnego dnia spędzili
śmy na wycieczce do Taman Mini. Jest 
to (jak podobno sama nazwa wskazuje) 
miniatura całej Indonezji. I faktycznie

Polska drużyna na lotnisku Balice w Krakowie, chwilę przed odlotem do Indonezji. Fot. J.Kreiner 
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—  można tam obejrzeć jezioro, na któ
rym zbudowano miniatury większych 
wysp państwa, zobaczyć świątynie naj
ważniejszych religii, a także przykłado
we domy mieszkalne z różnych terenów 
Indonezji. Mieliśmy szansę spojrzeć na 
to wszystko najpierw z góry przewoże
ni nad parkiem kolejką linową. Niespo
dziewanie dobrym pomysłem okazało 
się odwiedzenie kina w Złotym Ślima
ku — jednym z symboli Indonezji (śli
mak w tamtejszej kulturze jest symbo
lem dobrego losu). Obejrzeliśmy tam 
film ukazujący pejzaże przyrodnicze 
i kulturalne Indonezji —  wszystko to, 
czego nie mieliśmy okazji doświadczyć 
podczas naszego pobytu —  a więc naj
większe wulkany, świątynie, mieszkań
ców Indonezji żyjących w sposób pier
wotny i wiele innych. Bardzo pomocni 
okazali się sami Indonezyjczycy, tłuma
cząc widziane przez nas obrazy (komen
tarz był w języku indonezyjskim). W Ta
man M ini w stąpiliśm y jeszcze  do 
oceanarium, gdzie mieliśmy możliwość 
poznać wiele miejscowych (i nie tylko) 
gatunków ryb, skorupiaków, gadów i in
nych stworzeń. Po tym pojechaliśmy 
jeszcze do budowli Taman Mini ukazu
jącej styl z wyspy Bali, gdzie odbył się 
obiad. Wieczorem zaproszono nas na 
kolację u Gubernatora Zachodniej Jawy, 
gdzie pojawiliśmy się w tradycyjnych 
strojach indonezyjskich batik. Znów 
mieliśmy okazję zobaczenia różnych 
przygotowanych przedstawień.

Środa była ostatnim  dniem  2nd 
10AA. Na rano wyznaczony został czas 
wolny. Część uczestników wybrała się 
wtedy na wycieczkę na wulkan, która 
okazała się niecodziennym przedsię
w zięciem  i pozostaw iła w spaniałe 
wspomnienia. Po wyprawie pozosta
wiono jeszcze chwilę na zakup ewen
tualnych pamiątek w Bandung, następ
nie wróciliśmy do hotelu. Niedługo 
potem znaleźliśmy się już na ceremo
nii zamknięcia. Ogłoszenie klasyfika
cji i zwycięzców poprzedzone było 
przem ow am i, p rezen tac ją  drużyn 
wszystkich krajów (organizatorzy do
starczyli każdej z nich odpowiednią fla
gę), a także w spólnym i zdjęciam i 
uczestników. Samo wręczanie dyplo
mów, medali i nagród przerywane było 
występami artystycznymi, aby ceremo
nia nie była monotonna (uczestników

było wszak wielu). Po zakończeniu roz
dania nagród, 2nd 10AA została oficjal
nie zakończona. Emocje nieco opadły 
i wszyscy udali się na przyjęcie poże
gnalne zorganizowane na dachu budyn
ku Sabuga. Oprócz miejscowego ze
społu, prezentowano też tam muzykę, 
tańce i gry z różnych krajów przygoto
wane przez część drużyn.

Czwartek był dniem odlotów drużyn 
i czasem na pożegnania. Trzeba powie
dzieć, że z przykrością żegnaliśmy się 
z nowymi znajomymi, z którymi przez 
te 10 dni tak wesoło i ciekawie spędzili
śmy czas. Nic jednak straconego —  
z wieloma z nich wciąż utrzymujemy 
kontakt. Myślę, że wyjazd do Indonezji 
był cenny dla nas samych nie tylko dla
tego, że zdobyliśmy takie czy inne miej
sce, ale także z powodu ludzi, z którymi 
mogliśmy się tam spotkać, zawartych 
znajomości i przyjaźni oraz wszystkich 
tych rzeczy, których mogliśmy się w cią
gu tych dziesięciu dni nauczyć.

Wnioski i uwagi dotyczące poziomu 
zawodów oraz przygotowań do IOAA

Muszę przyznać, że niewiele mogę 
mieć zastrzeżeń do samej organizacji II 
Międzynarodowej Olimpiady Astrono
mii i Astrofizyki. Do nielicznych nale
ży niewystarczająca pomoc techniczna 
podczas obserwacji przy pomocy tele
skopów —  w tym fakt, że błędy natury 
raczej pozaastronomicznej jak niezapi- 
sanie wyniku w odpowiednim pliku 
oznaczały niewykonanie zadania. Jak 
również wspominałem, nie najlepsze 
wrażenie wywarła na mnie postać pla
nowanych od przyszłego roku zawodów 
drużynowych— mam więc nadzieję, że 
z próby zostaną wyciągnięte odpowied
nie wnioski i na faktycznych zawodach 
będą one lepiej zorganizowane. Trudno
ścią podczas samych zawodów było cza
sem zrozumienie komunikatów organi
zatorów, choć przeważnie angielski 
Indonezyjczyków był bardzo dobry. Po
chwalić trzeba zawody za dobrą organi
zację czasową wyjazdów (nie zdarzały 
się znaczne opóźnienia, a dzięki policyj
nej eskorcie mogliśmy uniknąć zatorów 
drogowych), zorientowanych w sytuacji 
LO, a także świetne zaplanowanie cza
su wolnego —  tak, że nie było miejsca 
na nudę, ale nie był on też zbyt przepeł
niony, co w przypadku zawodów jest 
bardzo istotne.

Jeśli natomiast chodzi o same przy
gotowania do IOAA, to błędem okaza
ło się jakiekolwiek sugerowanie się za
daniami z zeszłego roku (nawet w sensie 
ułożenia —  liczby i objętości). Zadania 
tegorocznej olimpiady okazały się trud
niejsze od tych z ostatniej (mniej więcej 
na poziomie naszej polskiej Olimpiady 
Astronomicznej), do tego było ich dużo, 
co (jak już wspomniałem) mnie same
mu sprawiło największy problem. Prze
liczenia podczas zadań z analizy danych 
obserwacyjnych okazały się żmudne 
(przykładem może być zadanie z okre
ślaniem statystycznym niepewności po
miarowych), co było tym trudniejsze, że 
dostarczone uczestnikom kalkulatory nie 
były bardzo zaawansowane —  nietrud
no więc było o błąd przy obliczeniu nie
małej przecież tabeli z 7-cyfrową do
kładnością. Wydaje się więc, że przy 
przygotowaniach do olimpiady należy 
zwrócić uwagę nie tylko na umiejętność 
znajdowania rozwiązań, ale także szyb
kość ich wymyślania oraz (co jest zwy
kle moim problemem) skrótowość za
pisu. Trzeba działać szybko, sprawnie 
i precyzyjnie. W przypadku zadań ob
serwacyjnych nie było zbytnich od
stępstw od tego, czego można się było 
spodziew ać. „O bserw acje  gołym  
okiem” były dość typowe (choć mógł 
zaskoczyć niecodzienny sposób wyko
nania mapki nieba). Bardzo dobrym 
pomysłem w ich kontekście okazało się 
oczywiście przećwiczenie odpowiednie
go fragmentu nieba na sali Planetarium 
Śląskiego. Zadanie znalezienia obiektu 
przy pomocy teleskopu i identyfikacji 
gwiazd w okolicy także nie jest raczej 
zaskakujące. Nie należy jednak sugero
wać się pozorną łatwością wykonania — 
jak mówiłem w sprawozdaniu, w rze
czywistości ustawienie w polu widze
nia kamery obiektu mgławicowego —  
nawet z teleskopem sterowanym elek
tronicznie —  nie jest tak proste, jak 
mogłoby się wydawać (to jednak nie 
tylko kliknij, przesuń, zrób zdjęcie). 
W przypadku obserwacji bardzo ważne 
okazało się też odpowiednie zarządza
nie czasem (zwłaszcza że osoby nas pil
nujące nie mogły nawet przekazać nam 
czasu, jaki pozostał do końca zadania)
—  do zrobienia było dużo, a zadania nie 
trwały długo.

Patryk Pjanka
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Rola interferometrii wielkobazowej 
w złotym wieku radioastronomii

Europejski Interferometr Wielko- 
bazowy EVN (European VLBI1 
Network) to jedno z głównych 

narzędzi wykorzystywanych przez ra
dioastronomów dzisiaj. Jest to cała sieć 
anten rozmieszczonych w Europie —  
od Hiszpanii do Łotwy (łącznie z 32- 
metrową anteną w Piwnicach koło To
runia) i od Szwecji do Włoch, ale też 
w południowej Afryce oraz Azji, które 
podczas sesji obserwacyjnych rejestrują 
sygnały z tego samego obiektu. Tysią
ce kilometrów dzielące poszczególne 
anteny oraz metoda syntezy apertury 
umożliwiająnam badanie Wszechświa
ta na falach radiowych z milisekun
dową rozdzielczością, tj. 5 j.a. (750 min 
km) na odległościach 5 kps (1 mld j.a.). 
Czyli tak, jakby istniał ogromny radio
teleskop o średnicy czaszy tysiąca ki
lometrów. Sercem EVN-u jest ośrodek 
J1VE2 w Holandii, gdzie mieści się 
korelator „łączący” dane z poszczegól
nych stacji, a lokalni naukowcy i inży
nierowie pracują nad ciągłym unowo
cześn ian iem  i u lepszaniem  m etod 
badawczych oraz wspomagają użyt
kowników sieci od strony technicznej 
i naukowej. EVN zatem nie jest odręb
nym instrumentem astronomicznym, 
ale bazuje na współpracy między po
szczególnymi instytucjami naukowymi 
w różnych krajach.

Od paru lat konsorcjum EVN orga
nizuje sympozja, aby podsumować ko
lejne kroki badań radiowego Kosmosu 
przy użyciu metod VLBI. Sympozja te 
to również wspaniała okazja, aby użyt
kownicy sieci EVN mogli wymienić się 
swoimi doświadczeniami w pracy z da
nymi obserwacyjnymi, czy nawet po
narzekać na napotykane trudności ka- 
libracyjne.

Ze względu na wykorzystywanie 
metod VLBI w mojej pracy naukowej
‘VLBI (Very Long Baseline Interferometry) —  

interferometria wielkobazowa, czyli rejestracja 
sygnałów przez niezależne radioteleskopy i ich 
łączenie w celu otrzymania map radiowych o wy
sokiej rozdzielczości (rozdzielczość jest odwrot
nie proporcjonalna do odległości najbardziej skraj
nych anten w sieci).
2JIVE —  Joint Institute for VLBI in Europe, 
www.jive.nl

uczestniczę w sympozjach EVN od kil
ku lat (w 2004 r. odbyło się 7. Sympo- 
zjum  w Toledo w H iszpan ii, zaś 
w 2006 r. 8. Sympozjum w Toruniu). 
Spotkania te daj ą doskonałą możliwość 
zaprezentowania swoich osiągnięć na 
forum międzynarodowym, wymiany 
informacji i nawiązania współpracy 
z astronomami z różnych ośrodków ba
dawczych na świecie. W tym roku 9. 
Sympozjum EVN zorganizowali radio
astronomowie z INAF w Bolonii we 
W łoszech pod hasłem : Rola VLBI 
w złotym wieku radioastronomii.

W dniach 23-26 września około 130 
astronomów, reprezentując ponad 30 
ośrodków badawczych z całego świa
ta, zagościło w Bolonii, mieście z naj
dłuższą tradycją akademicką w Euro
pie. Poza uczestnikami z Europy byli 
też naukowcy z Australii, Japonii, Chin, 
Południowej Korei, Jordanii, Indii, RPA 
oraz USA, pokazując tym samym, jak 
popularne są metody interferometrii ra
diowej na całym świecie. W ciągu czte
rech dni w ośrodku konferencyjnym 
Instytutu Radioastronomicznego od
było się około 60 prelekcji podsumo
wujących bieżące projekty badawcze 
i odkrycia astronomiczne dokonane 
głównie z użyciem sieci EVN. Prezen
towano szeroką tematykę astrofizyki, 
od Wszechświata w skali makro, do 
„lokalnego” otoczenia w Galatyce, 
którą zajmują się radioastronomowie. 
Odbyły się m.in. sesje poświęcone za
gadnieniom aktywnych jąder galaktyk, 
ich morfologii, budowy, polaryzacji, 
wieku, jak i podsumowano najnowsze 
wyniki badań obszarów gwiazdotwór- 
czych czy zaawansowanych już ewo
lucyjnie gwiazd AGB oraz wybuchów 
supernow ych. N ajnow sze badania 
astrom etryczne obszarów gwiazdo- 
twórczych, a zatem ramion spiralnych 
Drogi Mlecznej wskazują na koniecz
ność weryfikacji modelu rodzimej Ga
laktyki. Okazuje się ona być nieco 
mniejsza! W sumie przez ostanie 8 lat 
korzystania z EVN zebrano w już po
nad 6 terabajtów danych obserwacyj
nych!

Na specjalnych sesjach dowiedzieć 
się można było, jak rozwija się radio
astronomia w poszczególnych zakąt
kach świata i przekonać się, że faktycz
nie nastał dla radioastronomii Zloty 
Wieki Astronomowie z Europy uczest
niczą w ogromnych projektach jak  
SKA3, czyli najnowszej generacji in
terferometry niedalekiej już przyszło
ści. Zaś w Europie są realizowane 
o becn ie  dw ie znaczące  budow y: 
70-metrowej anteny na Sardynii, która 
zostanie włączona do sieci EVN oraz 
stacji LOFAR4, które będą rozlokowa
ne po całym kontynencie, a centralna 
ich część znajduje się w Holandii. 
W Azji powstają i rozbudowują się ko
lejne instrumenty. Grupa koreańska za
prezentowała pionierskie prace z Ko
rean VLBI Network (KVN). Zaś grupa 
japońska podsumowała nowe projekty 
wykonywane przy użyciu Japanese 
VLBI Network (JVN) oraz interfero
m etru VLBI Exploration o f  Radio 
Astrometry (VERA), jak i plany wy
słania kolejnej anteny VSOP-2 o śred
nicy 9 m na orbitę okołoziemską w cią
gu najb liższych  kilku lat. Po raz 
kolejny5 „wypadkowa” czasza radio
teleskopu przekroczy rozmiar globu 
ziemskiego!

Około 30 km od Bolonii, koło miej
scowości Medicina jest ulokowane ob
serw ato rium  rad ioastronom iczne. 
Dane było nam zobaczyć kolejną an
tenę należącą do sieci EVN, 32-me- 
trowy radioteleskop oraz unikatowy 
radioteleskop Krzyż Północy. Jest on 
złożony z dwóch ramion o długościach 
564 m (ramię wschód-zachód) oraz 
640 m (ramię północ-południe) składa
jących się z dziesiątek anten. Krzyż

3 SKA (Square Kilometre Array) -  projektowa
ny interferometr o powierzchni zbierającej 1 min 
m2 (www.skatelescope.org), patrz „Urania-PA” 
5/2008.
4 LOFAR (Low Frequency Array) -  interferometr 
przeznaczony do astronomicznych i geodezyjnych 
obserwacji na falach metrowych (www.lofar.org).
5 Do listopada 2005 r. okrążał Z iem ię pierw
szy japoński radioteleskop VSOP (HALCA) 
o średnicy 8 m, który w ykonyw ał obserwacje 
w p o łą c z e n iu  z n a z ie m n y m i a n te n a m i 
(w ww.vsop.isas.jp).
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Północy wykonał wspaniałą pracę, 
przeglądając niebo na centymetrowych 
falach radiowych, dostarczając katalo
gi radioźródeł.

Tradycją każdego sympozjum EVN 
jest mecz piłki nożnej między lokalny
mi astronomami a gośćmi. Włoscy 
astronomowie okazali się niepokonani 
w sporcie!

Kolejne, tym razem jubileuszowe, 
10. Sympozjum planowane jest w Man
chesterze. Zapewne już dziś potencjal
ni uczestnicy prowadzą obserwacje, 
aby móc znów zaprezentować nowe 
wyniki naukowe oraz dzielnie ćwiczą, 
by stawić czoła w meczu kolejnym 
„niepokonanym”.

Anna Bartkiewicz

Prezentacje polskich astronomów podczas 9. Sympozjum EVN

dr Magdalena Kunert-Bajraszewska i dr Marcin Gawroński (CA UMK) Ob
serwacje wysokiej rozdzielczości zwartego kwazara typu BAL 1045+352.

Przedstawiono pierwsze mapy zwartego kwazara 1045+352 typu BAL 
(broad absorption lines, czyli kwazara o szerokich liniach absorpcyjnych). 
Jego nadzwyczajna struktura wskazuje na przerywaną aktywność jądra 
lub precesję dżetu. Wysokiej rozdzielczości mapy centralnych obszarów 
wykazały, że dżet silnie oddziaływuje z ośrodkiem macierzystej galaktyki.

dr Anna Bartkiewicz i prof. Marian Szymczak (CA UMK) Przegląd struktur 
emisji maserowej metanolu.

Zaprezentowano wyniki obserwacji linii maserowej metanolu na fali
o długości 5 cm wykonanych w latach 2004-2007 przy pomocy rozbudo
wanej sieci EVN. Wykonano mapy 31 obszarów narodzin masywnych 
gwiazd i pogrupowano morfologicznie poszczególne źródła. Po raz pierw
szy w 12 przypadkach zarejestrowano strukturę eliptyczną emisji mase
rowej, co wskazuje na pochodzenie emisji z pojedynczych dysków proto- 
gwiazdowych.

Kielecka konferencja na temat popularyzacji astronomii

W
 ̂dniu 21 listopada 2008 r. 
odbyła się w Kielcach jedno
dniowa konferencja na temat: 
„Wybrane zagadnienia popularyzacji 

astronomii”. Organizatorami byli dr Bog
dan Wszołek (AJD Częstochowa) i niżej 
podpisany, zaś sekretarzem lokalnego 
komitetu organizacyjnego był jak zwy
kle niezawodny mgr inż. Marcin Drabik 
(UJK Kielce). Celem konferencji było 
pokazanie form popularyzacji astronomii 
w różnych ośrodkach, jak też sposobów 
pracy z młodzieżą. Ponadto istotną część 
konferencji stanowiło przedstawienie za
gadnień ściśle związanych z astronomią, 
ale leżących zwykle poza głównym nur
tem zainteresowań popularyzatorów.

Dodatkowym elementem wpływają
cym na spotkanie był zbliżający się Mię
dzynarodowy Rok Astronomii. Nie bez 
znaczenia jest też fakt drastycznego 
spadku zainteresowania młodzieży stu
diami astronomii i fizyki, jak też dra
matyczne ograniczanie wiedzy na tema
ty astronomiczne wynoszone ze szkoły. 
Te dwa czynniki w niedalekiej przyszło
ści mogą doprowadzić do cywilizacyj
nej zapaści i nie chcę być Kasandrą, ale 
magiczne myślenie, zaklinanie rzeczy
wistości, wiara w przepowiednie astro
logiczne i najrozmaitsze horoskopy 
obejmuje coraz szersze rzesze społe
czeństwa wychowywanego na bezmyśl
nych środkach masowego przekazu.

Referenci mieli krótkie wystąpienia 
(10-15  min), po których była chwila

na pytania i odpowiedzi. Dłuższe dys
kusje odbywały się w czasie przerw na 
kawę i herbatę. Po drugiej przerwie 
było nieco więcej czasu, aby porozma
wiać na różne tematy i zapoznać się 
z obserwatorium i planetarium Uniwer
sytetu Humanistyczno-Przyrodniczego 
Jana Kochanowskiego w Kielcach, 
znajdującego się na dachu budynku 
Wydziału Matematyczno-Przyrodni
czego. Zapewnił on gościnę obradom, 
w których uczestniczyło około 30 osób. 
W obradach uczestniczyli, i to aktyw
nie, często zabierając głos, przedstawi
ciele Władz PTA i PTMA w osobach 
dra Adama Michalca i dra Henryka 
Brancewicza.

W tematyce konferencji można było 
wyróżnić kilka nurtów. Pierw szy 
z nich, rozpoczęty przez prof. dr. hab. 
Jerzego Kreinera (UP Kraków), doty
czył konkursów astronomicznych. Pro
fesor Kreiner przedstawił założenia 
i wyniki uzyskiwane przez polskich 
uczestników Międzynarodowych Olim
piad Astronomii i Astrofizyki. Mgr Bar
tłomiej Zakrzewski (UP Kraków) mówił
0 małopolskim młodzieżowym semina
rium astronomicznym. W dyskusji na
wiązano również zarówno do Olimpia
dy Astronomicznej w Chorzowie, jak
1 do grudziądzkiego konkursu astrono
micznego. Z pozycji uczestnika takiego 
konkursu dla młodzieży wypowiadał się 
Mateusz Malenta z Częstochowy.

Wątek edukacyjny pojawił się w wy

stąpieniach prezentujących dokonania 
Planetarium w Kielcach (dr Monika 
Biernacka) i Częstochowie (mgr Tomasz 
Kisiel). Mgr Ewa Janaszak (Planetarium
i Obserwatorium w Olsztynie) zaprezen
towała bogaty program pokazów fizycz
no- astronomicznych realizowanych dla 
młodzieży okolicznych szkół. Do tego 
nurtu zaliczyłbym też przygotowaną 
przez dra Ireneusza Włodarczyka (Pla
netarium Śląskie, Chorzów) kompute
rową wizualizację orbit planetoid, które 
mogą zderzyć się z Ziemią i Marsem.

W czasie dyskusji podkreślano ko
nieczność bezpośredniego zaangażowa
nia młodzieży w wykonywanie obser
wacji i innych prac, a nie stawiania tylko 
na wykładowy przekaz wiedzy.

Klasyczny nurt popularyzacji astro
nomii i działalności amatorów, wyma
gający już jednak dużej wiedzy i zapału 
przedstawiony został przez dra Pawła 
Kankiewicza (UJK, Kielce) i dra Wal
demara Ogłozę (UP, Kraków). Pierwszy 
z nich mówił o obserwacjach komet, 
natomiast drugi o obserwacjach gwiazd 
zmiennych zaćmieniowych. Okazuje 
się, że dzięki wspaniałemu rozwojowi 
aparatury wykonywanie obserwacji tych 
ciał przez amatorów jest dalej wskaza
ne, a uzyskiwane wyniki nie muszą być 
gorsze od wyników profesjonalistów. Co 
więcej, polscy miłośnicy astronomii 
obecnie mogą mieć tak samo dobrą apa
raturę jak ich koledzy w świecie i to jest 
bardzo pocieszający fakt.
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cji Słońca nawiązał też w swoim ko
munikacie dr Bogdan Wszołek, przed
stawiając zam iar zbudowania celo- 
s ta tu  pokazującego  m ieszkańcom  
Częstochowy obraz Słońca, być może 
w różnych długościach fali.

Osobną grupę zagadnień stanowiły 
wystąpienia, które zwykle są pomijane 
w zagadnieniach związanych z popu
laryzacją astronomii. Karina Bączek 
(Częstochowa) pokazała, jak poprzez 
przedstawianie rozwoju kosmonautyki 
można akcentować różne aspekty astro- 
nomiczne. Doktor Katarzyna Bajan 
(UP, Kraków) zarysowała geologiczną 
teorię rozszerzającej się Ziemi. Teoria 
ta wiąże się z niektórymi teoriami ko
smologicznymi. O ociepleniu global
nym mówił dr Włodzimierz Godłow- 
ski (UO, Opole), wiążąc to zagadnienie 
z problemami astronomicznymi. Te 
dwie prezentacje pokazywały, że moż
na połączyć aktualne, czasami bardzo 
m edialne tematy z propagowaniem  
wiedzy astronomicznej.

Ostatnie wystąpienie, zamykające 
konferencję, dotyczyło również bardzo 
medialnych zagadnień, a mianowicie 
ewolucjonizmu, kreacjonizmu i tzw. in
teligentnego projektu. Drhab. Piotr Flin 
(UJK, Kielce) zwrócił uwagę na ko
nieczność uświadamiania społeczeń
stwu wieku i wielkości Wszechświata, 
jak też obserwowanej ewolucji struktur 
od skali planet do supergromad galak
tyk oraz informacji, skąd astronomowie 
tę wiedzę mają. Dr Bogdan Wszołek 
poprosił prelegentów o przesłanie jed- 
nostronicowych streszczeń wystąpień 
w celu zamieszczenia ich w Często
chowskim Roczniku Astronomicznym, 
którego jest redaktorem.

To krótkie, jednodniowe spotkanie, 
będące raczej naradą roboczą niż kon
ferencją, pokazało, że środowisko astro
nomów, a przynajmniej jego część, jest 
zaangażowane w popularyzację astrono
mii i te sprawy leżą mu na sercu.

Piotr Flin

Dwa wystąpienia były poświęcone 
specjalnym projektom edukacyjnym. 
Pierwszy z nich, realizowany w ramach 
Unii Europejskiej, którego celem jest 
zbadanie, jakie wyobrażenie o naukow
cach i ich pracy istnieje wśród dwu róż
nych grup w iekow ych m łodzieży  
(9 i 14 lat) w różnych krajach. Bardzo 
ciekaw e w yniki p rzedstaw iła  mgr 
Agnieszka Zbanyszek z Olsztyńskiego 
Planetarium, które jest jednym z uczest
ników tego projektu. Plany związane 
z program em  Fenix prow adzonym  
przez UJ, UJK i UR i wykorzystującym 
środki Unii Europejskiej przedstawił dr 
Janusz Krywult (UJK, Kielce). Celem 
jest zachęcenie zainteresowanej mło
dzieży (10 uczniów na szkołę, przy ści
słej współpracy z ich nauczycielami) 
do zajmowania się fizyką. Zajęcia od
bywać się będą w uczelni i na terenie 
szkoły. Przewidywany jest udział astro
nomów, a w związku z terminem zajęć 
głównym obiektem obserwacji astrono
micznych będzie Słońce. Do obserwa-

40 rocznica ryzykownej 
wyprawy Apollo 8

Apollo 8 to pierwszy statek kosmiczny 
z załogą ludzką, który dotarł do Księży
ca, okrążył go 10 razy i powrócił szczę
śliwie na Ziemię. Był to też pierwszy lot 
przy użyciu rakiety Saturn V i pierwsze 
zdjęcie Ziemi z perspektywy kosmicznej, 
które stało się pięknym podarkiem świą
tecznym dla Ziemian i ikoną osiągnięć 
technologicznych XX w.

Rok 1968 to rok wojen i różnych roz
ruchów rasowych. Przypomnijmy tylko 
trwającą zimną wojnę, Wietnam, polskie 
wypadki marcowe, inwazję „bratnich kra
jów” na Czechosłowację, rzezie rasowe 
w Afryce i wiele innych. Trwał też wy
ścig w podboju Kosmosu. Wcześniej 
prezydent Kennedy zapowiedział, że 
Amerykanie wylądują na Księżycu przed 
końcem dekady lat 60.

Pierwotnie misja Apollo 8 miała prze
testować lądownik księżycowy na orbi
cie Ziemi, ale lądownik nie był gotowy. 
Do NASA dotarły od CIA wieści, że Zwią
zek Radziecki przygotowuje swą własną 
misję załogową na Księżyc, która wkrót
ce wyruszy w podróż. Te wieści okazały 
się nieprawdziwe, ale duma narodowa 
zadziałała i postanowiono wysłać Apol
lo 8 na orbitę wokółksiężycową.

Decyzja była więc polityczna, ale 
i kontrowersyjna. Rakieta Saturn V, je

dyna, która mogła „zawieść” ludzi do 
Księżyca, miała kłopoty i usterki instru
mentalne w czasie dotychczasowych 
dwóch lotów testowych, a ponadto mia
no ciągle w pamięci pożar kapsuły Apol
lo w czasie testów na Ziemi w 1967 r. 
i śmierć trzech astronautów: Gusa Gris- 
soma, Eda White’a i Rogera Chaffee.

Było to ryzykowne, ale się udało. Za
łoga w osobach Frank Borman, Jim Lo
vell i Bill Anders w kapsule Apollo 8 zo
stała wyniesiona na orbitę okołoziemską 
w dniu 21 grudnia 1968 r. Był to pierw
szy załogowy lot realizowany przy po
mocy rakiety Saturn V. Ta mierząca pra
wie 120 m i ważąca ok. 14 tys. ton ra
kieta spisała się dobrze. Wprawdzie 
astronauta Anders opowiadał później, że 
w początkowej fazie lotu odczuwał róż
norakie wibracje i wahania statku, ale 
w końcu, po odpaleniu dodatkowych ra
kiet, z orbity okołoziemskiej statek zo
stał skierowany na dobrą drogę do Księ
życa. Do celu swego przeznaczenia 
dotarł w Wigilię Bożego Narodzenia. 
Astronauci odpalili rakietę zwalniającą 
bieg statku i ulokowali go na orbicie oko- 
łoksiężycowej. Przez pierwsze trzy okrą
żenia ich zadaniem była obserwacja, fo
tografowanie i filmowanie powierzchni 
Księżyca, jego kraterów, gór i dolin. 
Głównym ich celem było bowiem rozpo
znanie terenu dla przyszłych lądowań na 
srebrnym globie.

Dopiero w czasie czwartego okrąże
nia komendant Frank Borman zdecydo
wał obrócić okno kapsuły na krawędź 
Księżyca, aby wybrać odpowiednie 
punkty nawigacyjne. I parę minut póź
niej ukazał się niebiesko-biały obiekt 
wznoszący się nad srebrnym horyzon
tem. Z powodu ruchu kapsuły na orbicie 
okołoksiężycowej w każdym obiegu 
astronauci mogli obserwować wschody 
i zachody ciał niebieskich i za każdym 
obiegiem przeżywać „dzień" i „noc”. 
Choć wiedzieli, że Ziemia znad Księży
ca będzie wyglądała jak Księżyc z Zie
mi, to zobaczenie tego zjawiska na wła
sne oczy wywołało u nich uczucie 
zachwytu. A ponadto ten kolor! Na czar
nym tle nieba nie srebrzysty Księżyc, 
a biało-niebieska Ziemia, jedyny koloro
wy obiekt na niebie. To wtedy człowiek 
po raz pierwszy zobaczył swoją planetę 
z oddali, z perspektywy innego ciała nie
bieskiego. A astronauta Borman później 
powiedział: „It was the most beautiful, 
heart-catching sight of my life” (To był 
najpiękniejszy, ściskający za serce wi
dok mego życia). Po 10 obiegach wokół 
Księżyca, astronauci skierowali swoją 
kabinę kosmiczną na Ziemię i bezpiecz
nie wodowali w Oceanie Atlantyckim. 
Mimo ryzyka, był to bezpieczny lot, prze
cierający kosmiczne szlaki człowieka i lą
dowania na Księżycu.

aw
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t  Zdjęcie Srebrnego Globu
wykonane 6 grudnia 2008 r. 

o godz. 6.38 CSE przez 
Mariusza Świętnickiego ze Zręcina 

(reflektor Newtona 250/1520 
+ Nikon D300 w ognisku głównym 
teleskopu, eksp.1/160 s na pełnej 

aperturze i 1/30 s z diafragmą 
125 mm, ISO 200)

galeria Uranii-PA



rozmaitości

Lądownik satelity 
Chandrayaan-1 

spadł na Księżyc
22 października indyjska sonda Chan
drayaan-1 wystartowała z kosmodromu 
Sriharikota na wschodnim wybrzeżu In
dii. Niemal do ostatniej chwili na tym 
obszarze szalały deszcze monsunowe. 
Sonda Chandrayaan-1, przymocowana 
do rakiety Polar Satellite Launch Vehic
le, została wyniesiony na orbitę około- 
ziemską. Po odłączeniu od czwartego 
stopnia rakiety sonda zaczęła stopnio
wo podnosić swoją orbitę przy użyciu 
własnych silników, aż do wejścia na or
bitę wokół Księżyca.

Po dwóch tygodniach, 8 listopada, 
satelita Chandrayaan 1 po kolejnym 
odpaleniu silników wszedł na orbitę oko- 
łoksiężycową. 14 listopada o godz. 15.36 
naszego czasu sonda uwolniła lądow
nik, który spadł na Srebrny Glob. W cza
sie spadku próbnik zbierał jak najwięcej 
informacji, wykonywał zdjęcia, mierzył 
wysokość, zbierał dane spektralne 
i przekazywał do macierzystego sateli
ty. Chandrayaan 1 przekazał je następ
nie na Ziemię. Po 25 minutach lotu lą
downik rozbił się na południowym bie
gunie Księżyca.

Zgodnie z planem orbitujący satelita 
rozpoczął uruchamianie kolejnych urzą
dzeń pokładowych i systematycznie 
zbiera dane.

Dzięki doświadczeniom obecnej mi
sji hinduscy naukowcy chcieliby zapew

Obraz przekazany przez lądownik w czasie spadku na Księżyc. Źródło: http://www.isro.org

Start! Kosmodrom Sriharikota. Źrodło: http:// 
www.isro.org

nić kolejnym próbnikom miękkie lądowa
nie. Następna misja Chandrayaan 2 pla
nowana jest na rok 2011.

kz
Źródło: www.isro.org

Czy czarne dziury 
migocą jak gwiazdy?

Międzynarodowy zespół astronomów 
podjął równoczesne obserwacje z Zie
mi i z przestrzeni kosmicznej dwóch bli
skich siebie czarnych dziur. Były to GX 
339-4 i SWIFT J1753,5-0127, które są 
pozostałościami po „zmarłych” masyw
nych gwiazdach Drogi Mlecznej. Obser
wacje naziemne były prowadzone tele
skopem VLT w ESO w promieniowaniu 
widzialnym, a z przestrzeni kosmicznej, 
w promieniowaniu Roentgena, za po
mocą satelity Rossi XTE. Oba obiekty 
znajdują się w rozdzielnych „podwój
nych” systemach gwiazdowych, gdzie 
czarna dziura jest powiązana z normalną 
gwiazdą tracącą materią na korzyść 
swego ciemnego towarzysza. Obie czar
ne dziury mają masy około 10 razy więk
sze od naszego Słońca, ale rozmiar or
bit ich układów wynosi tylko kilka milio
nów kilometrów, czyli są znacznie cia- 
śniejszymi układami niż układ Merkury- 
Słońce.

Szybkie migotanie promieniowania 
(flickering) otoczenia czarnych dziur jest 
dość powszechnie obserwowane w pro
mieniowaniu X. Nowe obserwacje skon
centrowały się na poszukiwaniu migo
tania czarnych dziur w promieniowaniu 
widzialnym i tego, jak to zjawisko ma się 
do migotania w promieniowaniu Roe
ntgena.

Do obserwacji w promieniowaniu X 
używano satelity Rossi X-ray Timing 
Explorer, zbudowanego przez NASA. 
Promieniowanie widzialne było rejestro
wane przez bardzo szybką kamerę UL- 
TRACAM (20 obrazów na sekundę) 
Bardzo Dużego Teleskopu (VLT) na Mt. 
Paranal.

Ku zaskoczeniu obserwatorów, fluk
tuacje jasności w świetle widzialnym były 
szybsze niż w promieniowaniu X i nie 
występowały równocześnie. W sposób 
systematyczny, tuż przed rozbłyskiem X 
promieniowanie widzialne gasło, a na
stępnie pojawiał się jasny błysk trwają
cy mały ułamek sekundy, który znowu 
szybko gasł.

Żadne z tych promieniowań nie po
chodzi bezpośrednio z czarnej dziury, 
lecz z pobliskiego strumienia elektrycz
nie naładowanej materii o dużej energii. 
Otoczenie czarnej dziury jest ciągle na

Sonda Chandrayaan-1 w czasie testów. Źro
dło: http://www.isro.org
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Pozostałości po wybuchu supernowej na falach X widziane teleskopem Chandra i ten sam 
obszar nieba widziany przez teleskop Hubble’a

nowo kształtowane przez rozszalałą 
mieszaninę takich sił, jak grawitacja, 
magnetyzm i gwałtownie zmieniające się 
ciśnienia. W rezultacie, światło emitowa
ne przez gorący strumień materii zmie
nia swój blask w sposób bardzo cha
otyczny. Ale obserwowane promieniowa
nie z otoczenia obu czarnych dziur po
siadało stałą strukturę i autorzy tych ba
dań uważają że za tym kryje się jakiś 
dominujący proces fizyczny tam zacho
dzący.

Emisja światła widzialnego z sąsiedz
twa czarnych dziur jest powszechnie 
uważana za efekt wtórny wybuchu X, 
który oświetla okoliczny gaz, ten zaś 
w konsekwencji świeci w zakresie wi
dzialnym. Ale przy takim scenariuszu ja
kiekolwiek zmiany jasności w promienio
waniu widzialnym występowałyby po 
zmianach w promieniowaniu X, byłyby
o wiele wolniejsze i całkowicie gasną
ce. Szybkie zmiany odkryte w tych ba
daniach wykluczają ten scenariusz. 
Wydaje się więc, że zmiany jasności 
w promieniowaniu X i w promieniowa
niu widzialnym musząmiećjakieś wspól
ne źródło, i do tego położone bardzo bli
sko czarnej dziury. Autorzy tych badań 
myślą że silne pole magnetyczne musi 
tu grać istotną rolę. Działając jako rezer
wuar, może ono wysysać energię uwol- 
nionąw pobliżu czarnej dziury, przecho
wywać ją  aż do momentu, kiedy może 
być wyładowana bądź jako gorąca (wiele 
milionów stopni) plazma promieniująca 
w zakresie X, lub jako strumienie nała
dowanych cząsteczek pędzących 
z szybkościami bliskimi prędkości świa
tła. Z podziału energii między tymi dwo
ma mechanizmami może wynikać ob
serwowany charakter zmian promienio
wania X i promieniowania widzialnego.

Wykonawcami tych badań byli m. in. 
P. Gandhi z Japonii, M. Durant z Hisz
panii, V. Dhillon, T.R.Marsh i A.Fabian 
z Wielkiej Brytanii i in. Więcej szczegó
łów: astro-ph/0807.1529 i astro-ph/ 
0806.2530 oraz ESO Press rel.-36/08.

aw

Supernowa Tychona
11 listopada 1572 r. Tycho Brahe za

obserwował „gwiazdę nową” w gwiaz
dozbiorze Kasjopei. Jej jasność prze
wyższała jasność Wenus. „Gwiazda 
nowa” była w rzeczywistości supernową 
której wybuch wyzwala gigantyczną 
energię i przewyższa jasność macierzy
stej galaktyki. Tycho Brahe obserwował 
ową „gwiazdę nową” aż do marca na
stępnego roku, gdy jej jasność zmalała

i stała się niewidoczna dla nieuzbrojo
nego oka; pamiętajmy, że Galileusz roz
począł obserwacje przez teleskop prze
szło 30 lat później.

Obiekt obserwowało wielu astrono
mów, ale na cześć duńskiego astrono
ma została nazwana supernową Tycho
na. Po wybuchu supernowa może prze
kształcić się np. w gwiazdę neutronowa 
lub czarną dziurę, a materiał, który zo
stał wyrzucony, ekspanduje w przestrze
ni i formuje mgławicę — nazywamy ją  
pozostałością po supernowej. Superno
wa SN 1572 znajduje się w naszej Ga
laktyce w odległości 7,5 tys. lat świetl
nych od Ziemi.

Obserwacje Tychona Brahego kon
tynuują współcześni astronomowie. Przy 
użyciu teleskopu Subaru na wygasłym 
wulkanie Mauna Kea na Hawajach prze
prowadzono obserwacje „echa świetlne
go" supernowej, aby wyznaczyć jej typ, 
który daje informacje o tym, czym była 
gwiazda przed wybuchem, i powiązać 
je z pozostałościami po supernowej wi
docznymi do dzisiaj.

Obserwowano „echo świetlne” to 
światło supernowej, które rozpraszało 
się na cząstkach obłoków międzygwiaz-

Obraz, jaki widział w 1572 r. Tycho Brahe. 
„Gwiazdę nową” astronom oznaczył literą I

dowych i w końcu, po ponad 400 latach, 
dotarło do ziemskich odbiorników. Po
dobną metodą odkryto w 2007 r. pocho
dzenie pozostałości po wybuchu super
nowej o nazwie Kasjopea A.

W widmie „echa świetlnego” SN 1572 
zaobserwowano linie absorpcyjne jed
nokrotnie zjonizowanego krzemu oraz 
zupełny brak emisji wodoru z zakresu 
Ha (światło czerwone). Wyniki te są ty
powe dla supernowej typu la obserwo
wanej w maksimum jasności w czasie 
wybuchu. Wybuch supernowej typu la 
oznacza, że mieliśmy do czynienia z cia
snym układem podwójnym, w którym 
jednym ze składników był biały karzeł, 
który stopniowo przejmował materiał od 
swojego towarzysza, a gdy stał się do
statecznie masywny, zaczęły w nim za
chodzić reakcje jądrowe, które doprowa
dziły do wybuchu supernowej.

Szczegółowa analiza danych wska
zuje na to, że wybuch supernowej był 
niesymetryczny, a to z kolei kładzie ogra
niczenia na stosowany model opisujący 
taką eksplozję. Ponieważ supernowa 
Tychona została zakwalifikowana jako 
klasyczna supernowa la, jest pierwszym 
tego typu obiektem w naszej Galaktyce 
tak dokładnie sklasyfikowanym. Wynik 
jest ważny, ponieważ SN la sągłównym 
źródłem pierwiastków ciężkich we 
Wszechświecie, a także sątzw. „świecą 
standardową”, dzięki której można wy
znaczyć odległość. Jasność dla tego 
typu supernowych jest zawsze taka 
sama. Znając więc jasność absolutną 
a z obserwacji jasność widomą łatwo 
wyznaczyć dokładną odległość. Obser
wując „echo świetlne” obiektu w naszej 
Galaktyce, czyli stosunkowo blisko, moż
na stworzyć jego trójwymiarowy obraz, 
co jest niewykonalne przy obserwacjach 
licznych supernowych znajdujących się 
w odległych galaktykach, (kz)

Źródło: Nature, Spaceflightnow
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Spojrzenie w niebo A.D. 2009

W
 [nadchodzącym roku— Międzynarodowym Roku 
Astronomii, w którym minie: 400 lat od czasu, gdy 
Galileo Galilei, zwany Galileuszem, jako pierw
szy człowiek użył teleskopu do obserwacji nieba, oraz 40 

lat od czasu, gdy pierwszy człowiek stanął na Księżycu —  
czekamy z olbrzymią nadzieją na zmiany na lepsze, które 
często w dużej mierze zależą od nas samych. Patrząc zaś 
tradycyjnie w górę na nieboskłon, wszystko jak  zwykłe zdaje 
się przebiegać według klasycznych praw astronomii i fizy
ki, znanych człowiekowi —  lepiej lub gorzej —  od stuleci. 
Czekają nas w tym roku zjawiska okresowe i niespodzie
wane. Tych drugich, najciekawszych i wywołujących nie 
tylko u zawodowych astronomów dreszcz emocji, nie moż
na z góry przewidzieć. Natomiast ze zjawisk okresowych, 
a mimo to zawierających zawsze w sobie choć odrobinę ta
jemniczości, wystąpią w tym roku dwa zaćmienia Słońca: 
26 I i 21-22  VII. To pierwsze będzie zaćmieniem obrącz
kowym, które wystąpi między innymi w południowej Afry
ce, południowo-wschodniej Azji i Australii. Natomiast to 
drugie będzie zaćmieniem całkowitym, obserwowanym 
kolejno w Indiach, Chinach, Japonii, północnej Indonezji 
i na Filipinach. Piszemy o nim w oddzielnej notatce na s. 43. 
Wystąpią też w tym roku cztery zaćmienia Księżyca: 31X11 
—  częściowe oraz: 9 II, 7 VII i 5 -6  VIII tylko półcieniowe. 
Ten rok będzie zatem dla Ziemian dosyć bogaty w tego ro
dzaju zjawiska zaćmieniowe. Na terenie Polski, co oczywi
ście spowodowane jest wzajemnym położeniem w przestrze
ni trzech „aktorów” —  Słońca, Ziemi i Księżyca, wystąpi 
prawie niewidoczne zaćmienie półcieniowe 6 VIII z mak
simum o godz. 2.39, oraz ledwie widoczne częściowe 31 XII 
z maksimum o godz. 19.52.

Może wreszcie w 2009 r. doczekamy się „przebudzenia” 
Słońca z minimum aktywności, pomiędzy 23 a 24 cyklem. 
Stopniowo powinno wznowić aktywność magnetyczną aby 
zdążyło osiągnąć maksimum 24 cyklu, najprawdopodobniej 
na EURO 2012 r. Wynika to m.in. z ekstrapolacji krakow
skich codziennych obserwacji radiopromieniowania Słoń
ca, które są prowadzone już od 52 lat. Należy się jednak 
zawsze liczyć ze sporadycznym wzrostem (lub zaniecha
niem) jego aktywności, co pociągnąć może za sobą powsta
wanie rozmaitych zjawisk geofizycznych i zaburzeń w po
godzie kosmicznej lub pojawieniem się wśród ludzi pandemii 
grypy, skutkiem znacznej dominacji promieniowania ko
smicznego pochodzącego z centrum Galaktyki.

Natomiast na powitanie Nowego Roku, od 1 do 5 I będą 
promieniować Kwadrantydy. Nazwa tego roju, związanego 
z kometą Halleya, pochodzi od nieużywanej współcześnie 
nazwy gwiazdozbioru; obecnie radiant roju leży w gwiaz
dozbiorze Wolarza. Spodziewana liczba meteorów widocz
nych w ciągu godziny, podczas maksimum ( 4 1) może wy
nieść nawet 100, czyli około 2 przelotów na minutę. W tym 
roku ich wieczornym obserwacjom będzie przeszkadzał 
Księżyc w pierwszej kwadrze. Ponadto zawsze mogą się do 
tego dołączyć jakieś niezwykłości, np.: przelot bolidu czy 
jasna kometa, ale najpierw spójrzmy w „Rocznik Astrono

miczny”, aby zobaczyć, jakie ważniejsze zjawiska niebie
skie czekają nas w 2009 r., wyliczone z wcześniej przepro
wadzonych obserwacji astronomicznych.

Wiosna, na którą czekamy zawsze z utęsknieniem, roz
pocznie się 20 marca o godz. 12.44, lato: 21 czerwca o godz. 
07.46, jesień: 22 września o godz. 23.19, a zima: 21 grudnia
0 godz. 18.47.

4 stycznia o godz. 16 Ziemia w swym rocznym ruchu po 
orbicie eliptycznej będzie najbliżej Słońca, czyli w peryhe- 
łium, w odległości od niego niewiele ponad 147 min km. 
Będzie się wtedy poruszała najszybciej w 2009 r. na swej 
orbicie, bo z prędkością 30,27 km/s, czyli ponad 100 000 
km/godz. Jest to dla nas pocieszający znak, że dnia będzie 
przybywało coraz szybciej. W Nowy Rok, gdy wielu miesz
kańców Krakowa i okolic będzie jeszcze odpoczywało po 
udanej zabawie sylwestrowej, Słońce wzejdzie o godz. 7.38, 
azajdzieo 15.49 —  zatem dzień będzie trwał 8 godz., 11 min
1 będzie dłuższy od najkrótszego dnia w roku już o 6 min.

Na pocieszenie pragnę tylko przypomnieć, że zima ka
lendarzowa na naszej półkuli, przynajmniej teoretycznie, jest 
najkrótszą porą roku. Trwa bowiem tylko lub aż 89 dni! 
W praktyce, jak wiemy, bywa z nią różnie. Natomiast Zie
mia będzie w aphelium (najdalej od Słońca —  prawie 
153 min km) w dniu 4 lipca o godz. 04.

Zmiana czasu z zimowego na letni czeka nas 28/29 mar
ca, a powrót na czas zimowy, czyli środkowoeuropejski, 
w nocy 24/25 października.

Jeśli chodzi o święta ruchome w 2009 r., to Popielec 
wypada 25 II, Wielkanoc przypadnie 14 IV, w pierwszą nie
dzielę po pierwszej wiosennej pełni Księżyca, ta zaś będzie
0 godz. 15.56 w dniu 9 IV; Zielone Świątki 31 V, zaś Boże 
Ciało w dniu 11 VI.

Księżyc powita Nowy Rok, podążając do pierwszej kwa
dry, a zakończy 2009 r. w pełni. Ponadto tarcza Księżyca 
będzie zakrywała planety (Merkurego, Jowisza, a Wenus
1 Marsa po dwakroć), planetoidy Juno i Westę oraz 11 razy 
Antaresa —  najjaśniejszą gwiazdę w gwiazdozbiorze Nie
dźwiadka (Skorpiona —  przyp. red.). Z regionu Małopolski 
będzie można tylko niektóre z tych zjawisk obserwować, 
a najciekawsze to: 17 II o godz. 23 i 10 V  o godz. 23, gdy 
glob Księżyca zakryje Antaresa. Profesjonalnie wykonane 
obserwacje zakryciowe są niezwykle cenione w astrome- 
trii, bowiem służą m.in. do wyznaczania poprawek ruchu 
Księżyca na orbicie (libracje) oraz profilu brzegu tarczy 
Srebrnego Globu. O wielu innych tego typu zjawiskach bę
dziemy Państwa szczegółowo informować w comiesięcz
nych „spojrzeniach” w niebo, mam nadzieję, pogodne.

W tym roku kilkadziesiąt skatalogowanych komet okre
sowych powróci do peryhelium (punkt ich orbity najbliższy 
powierzchni Słońca), lecz niestety będą one widoczne w za
sadzie tylko przez teleskop. Gdyby zaś niebiosa były nam 
bardziej przychylne, to być może w tym roku zawita w oko
lice Słońca jeszcze jakaś niespodziewanie jasna kometa, wte
dy oczywiście będziemy mogli ją  podziwiać nie tylko przez 
lunetę.
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Jeśli chodzi o planety, to Merkurego, który zawsze wę
druje blisko Słońca, można zaobserwować nisko nad hory
zontem, na wschodnim niebie o świcie lub na zachodzie 
o zmierzchu. Jeśli pogoda nam dopisze, to najłatwiej bę
dzie go można dostrzec przed wschodem Słońca w drugim 
tygodniu lutego, natomiast wieczorem w połowie kwietnia.

Piękną Wenus, jako Gwiazdę Wieczorną, będzie można 
podziwiać od początku roku do połowy marca, a jako Ju
trzenkę będziemy mogli ją  obserwować od początku kwiet
nia do końca listopada. Ponadto, 18 IV i 19 VI dojdzie do 
bliskiej koniunkcji Wenus z Marsem, a 13 X z Saturnem.

Zwolennicy obserwacji Marsa mogą go dostrzec od po
czątku lutego na porannym niebie, najpierw w gwiazdozbio
rze Strzelca, potem przemieści się kolejno przez konstela
cje Koziorożca, Wodnika, Ryb, Barana, Byka (27 VII minie
0 5 stopni Aldebarana), Bliźniąt (5 X minie o 6 stopni Pol- 
luksa), Raka i pod koniec roku zagości w Lwie, będąc wi
doczny w drugiej połowie nocy. Będzie w koniunkcji z Mer
kurym 26 I i 1 III, z Jowiszem 17 II oraz z Wenus 18 IV
1 19 VI.

Natomiast Jowisz, jak przystało na planetę olbrzyma, bę
dzie obserwowany na styczniowym wieczornym niebie 
w gwiazdozbiorze Strzelca, potem skryje się w promieniach 
Słońca, pojawi się następnie na porannym niebie w gwiaz
dozbiorze Koziorożca, w którym pozostanie do końca roku. 
Czas jego przebywania nad horyzontem będzie się syste
matycznie wydłużał, w połowie maja wschodzi tuż po pół
nocy, a 14 VIII będzie w opozycji i można go wtedy obser
wować przez całą noc. Od połowy listopada do końca roku 
będzie widoczny coraz niżej nad zachodnim horyzontem. 
Jowisz będzie w koniunkcji z Marsem 17 II i 24 II z Merku
rym.

Saturn gości w gwiazdozbiorze Lwa, wschodząc tuż przed 
północą na początku roku, widoczny będzie coraz dłużej, 
a praktycznie przez całą noc (opozycja 8 marca), aż do po
łowy czerwca, potem tylko na wieczornym niebie do końca

sierpnia. Po złączeniu ze Słońcem pojawi się na porannym 
niebie w Pannie na początku października, gdzie pozosta
nie widoczny w drugiej połowie nocy aż do końca roku, 
systematycznie wydłużając okres przebywania nad horyzon
tem. Saturn będzie w koniunkcji z Merkurym 18 VIII i 8 X, 
a z Wenus 13 X.

Uran będzie widoczny z wieczora do połowy lutego 
w gwiazdozbiorze Wodnika. Po złączeniu ze Słońcem po
jawi się nam z początkiem kwietnia na porannym niebie 
w Rybach. W opozycji będzie 17 IX, aby z początkiem paź
dziernika wrócić do Wodnika, gdzie pozostanie do końca 
roku. W grudniu będzie widoczny z wieczora na zachod
nim niebie.

Neptun cały rok spędzi w gwiazdozbiorze Koziorożca. 
Można go obserwować z wieczora do połowy stycznia. Po
tem zniknie w promieniach Słońca, by pojawić się rankiem 
z początkiem marca. W opozycji będzie 17 VIII, a od poło
wy listopada będzie widoczny coraz krócej na wieczornym 
niebie. Do obserwacji Urana i Neptuna musimy użyć lunety.

W tym roku, z 18 większych rojów meteorów, które rok
rocznie promieniują, polecałbym do obserwacji: Perseidy 
z 13 sierpnia, wspomniane już na wstępie Kwadrantydy 
z maksimum 4 stycznia i Geminidy z 14 grudnia. Najlepsze 
warunki do ich obserwacji będą mieć Geminidy, gdyż Księ
życ będzie 2 dni przed nowiem. W czasie zaś przelotów 
Perseidów Księżyc będzie w ostatniej kwadrze.

W 2009 r., będziemy się mogli emocjonować napływają
cymi wynikami obserwacji nieba w różnych zakresach wid
ma elektromagnetycznego, a uzyskiwanymi z pokładów 
pozaziemskich obserwatoriów. Dysponując zaś wolną chwilą 
w długie wieczory zimowe, spójrzmy teraz spokojnie w nie
bo, z niewątpliwie najpiękniejszym gwiazdozbiorem Orio
nem i pamiętajmy przy tym o przysłowiu: „Z wiosną nasze 
nadzieje na wyjście z kryzysu rosną”, jednym słowem, byle 
do pogodnej i ciepłej wiosny tego nowego 2009 roku!

Adam Michalec

WAKACJE W PLANETARIUM
Miejsce: Planetarium Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku.

Termin: Dowolny, jednak po wcześniejszym uzgodnieniu z kierownikiem planetarium.

Wymagania: Poświęcenie średnio 1 godziny dziennie na pomoc dla planetarium.

Korzyści: Bezpłatny dostęp do obiektów Muzeum Mikołaja Kopernika, w szczególności do planetarium i obserwato
rium; możliwość rozbicia namiotu na terenie obserwatorium, szansa na spotkanie ciekawych ludzi.

Wakacje to oferta dla indywidualistów, którzy nie lubią zorganizowanego życia obozowego. Ceną samodzielności 
jest jednak konieczność zadbania samemu o spanie, jedzenie i ciekawy program zajęć. Wakacje to dla pracowników 
planetarium okres ciężkiej pracy. Tylko wtedy mogąoni poświęcić czas uczestnikom, gdy uczestnicy pomogą w podsta
wowej pracy planetarium.

Zgłoszenia udziału i pytania proszę kierować pod adres:

Andrzej S. Pilski, 
skr. poczt. 6,

14-530 Frombork, 
aspmet@wp.pl
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Dlaczego warto pracować nad wikipedią?

Wikipedią budzi duże emocje, ma swoich zagorza
łych wielbicieli i zdeklarowanych wrogów. Ja  na
leżę do tych pierwszych i chciałabym przekonać 

nieprzekonanych do niej Czytelników— zawodowych astro
nomów i miłośników astronomii —  do wspólnej pracy nad 
tym medium.

Zdaję sobie sprawę, że mam niełatwe zadanie. Owszem, 
jest niewielka grupa astronomów, którzy poprawiają istnieją
ce hasła i dodają nowe, ale znacznie częściej spotykam się 
z mniej czy bardziej tajoną niechęcią.

Oto typowe wypowiedzi moich rozmówców, zagadniętych 
pod kątem napisania hasła:

—  Po co mam pisać jakieś hasło, napracować się, a przyj
dzie jakiś bałwan i wszystko zepsuje...

—  Ja  mam pisać do czegoś, do czego K A Ż D Y  może coś 
pisać?!

—  To jest śmietnik i nie będę się w tym grzebał...
—  Dlaczego ja, to dobra robota dla jakichś studentów czy 

uczniów...
—  Przecież to nikomu nie jest potrzebne, są podręczniki 

i literatura fachowa...
—  Dzieci w szkole będą z tego ściągać, a przecież nie 

chcemy ich wychować na istoty potrafiące tylko bezmyślnie 
klikać myszą. Najlepiej byłoby to zamknąć.

Może trochę przesadziłam, ale sens wypowiedzi był mniej 
więcej taki, a skutek dokładnie taki: nie będziemy nic w tej 
sprawie robić. A  szkoda, bo instytucja wikipedii jest jednym 
z najlepszych wynalazków doby Internetu.

Może zatem spróbuję odpowiedzieć po prostu po kolei na 
listę wyżej wymienionych problemów, a istota i zalety wiki
pedii same się Państwu ukażą —  taką mam nadzieję.

Zacznijmy zatem od psucia. Tak, to prawda, każdy może 
wywołać wikipedię na swoim komputerze, o ile tylko dys
ponuje dostępem do Internetu i może edytować hasło. Może 
otworzyć na przykład hasło „Astronomia”  w edytorze (czy
li po prostu naciska klawisz „Edytuj” ), skasować całą treść 
i napisać brzydki wyraz, a następnie zapisać to jako hasło. 
I rzeczywiście, jeżeli ktoś w tym momencie otworzy wiki
pedię na haśle „Astronomia” , to zobaczy ten właśnie w y
raz. Jeżeli jest mało doświadczonym użytkownikiem, to zdzi
wi się i zmartwi. Jeżeli ma więcej doświadczenia, przejdzie 
do opcji umożliwiającej powrót do poprzedniej wersji za 
pomocą jednego naciśnięcia klawisza! I problem jest roz
wiązany. Co więcej, grupka zapalonych użytkowników w i
kipedii zazwyczaj sprawdza natychmiast nowe edycje, szcze
gólnie takie dokonane przez niezalogowanego użytkownika 
i rozwiązuje problem natychmiastowo. Od mniej więcej roku 
od czasu do czasu coś poprawiam w wikipedii, w części 
astronomicznej, i nigdy na bieżąco nie spotkałam się z przy
padkiem wandalizmu, a jeden przypadek widziałam, wła
śnie przeglądając poprzednie wersje hasła „Czarna dziura” 
(komuś się ona brzydko skojarzyła, ale problem był natych
miast usunięty). Oglądanie wszystkich historycznych wer
sji danego hasła jest nie tylko możliwe, ale i interesujące,

widać, jak  hasło się rozwijało, kto do niego wniósł najwię
cej. Znaczna część aktywnych użytkowników wikipedii ma 
bowiem swoje pseudonimy, loguje się do systemu przed 
edytowaniem i w ten sposób „podpisuje”  swoją działalność. 
Jeżeli podoba nam się bardzo jakieś hasło i widzimy w za
pisie historii, kto je  w głównej mierze sformułował, to mo
żemy też wywołać wszystkie inne hasła, do których ten au
tor kontrybuował. Najważniejsze jest jednak to, że nasza 
praca nie zginie, nie ma takiej możliwości. Możemy tego 
także sami dopilnować —  jeżeli edytujemy zawsze z tego 
samego komputera, z tym samym numerem IP albo jeżeli 
robimy to, logując się, wtedy od czasu do czasu możemy 
podejrzeć wszystkie czy wybrane hasła, które kiedykolwiek 
edytowaliśmy, i zobaczyć, czy po nas poprawiano tylko li
terówki, czy ktoś coś zepsuł.

Druga sprawa to egalitaryzm użytkowników —  każdy jest 
równy, niezależnie od dyplomów i kwalifikacji. To na pewno 
jest problemem w innych dziedzinach niż nauki ścisłe. W prak
tyce nie jest tak, że każdy chce pisać hasła matematyczne, 
fizyczne czy w  szczególności astronomiczne. Szczególnie 
dotyczy to haseł o charakterze przekrojowym (charaktery
styka dziedziny) czy opisujących mechanizmy działania. Przy
najmniej w  astronomii jest tak, że amatorzy piszą, i to bardzo 
dobrze, wiele haseł dotyczących klasyfikacji obiektów, cie
kawostek i nowości, a haseł opisujących zagadnienia astrofi
zyczne jest za mało, a te, które są, wymagają dalszego rozwi
nięcia. Formalnie może to zrobić każdy, ludzie jednak nie 
podejmują się tego, nie mając przekonania, że podołają. Moż
liwość tłumaczenia z innych wersji językowych trochę uła
twia sprawę, ale nie zawsze, bo dochodzi sprawa tłumacze
nia (kreowania) polskiej terminologii. Co więcej, hasła 
(angielskie, bo do takich zaglądałam) też nie zawsze są w zu
pełności zadowalające, choć w wielu wypadkach są bardzo 
pomocne. Tu dygresja: jest takie prawo w wikipedii, że moż
na dosłownie tłumaczyć z innych wersji językowych, nie na
rusza to praw autorskich, natomiast nie można do wikipedii 
przepisywać haseł z innych encyklopedii, ponieważ to było
by nadużyciem. Czyli albo trzeba tłumaczyć z dowolnego 
języka, albo pisać samemu. I co ważne, teraz w wikipedii 
kładzie się duży nacisk na podawanie odnośników do litera
tury (może być fachowa, jak „Nature” , ApJ, A & A ), z której 
zaczerpnięto dane stwierdzenie, a także do wykorzystywa
nych przy pisaniu opracowań, artykułów przeglądowych 
i książek. Jeżeli ktoś napisze nowe hasło bez jakichkolwiek 
odnośników, to jest spora szansa, że zaraz ktoś mu dopisze: 
„Podaj źródło!”

Trzecia sprawa to czy poważni astronomowie powinni tra
cić czas na takie rzeczy jak pisanie haseł do wiki, skoro mogą 
to zrobić uczniowie w szkole, w  ramach zajęć fakultatyw
nych. No niby tak, ale napisanie dobrego, wyważonego hasła 
encyklopedycznego nie jest proste, szczególnie w dziedzi
nach, które rozwinęły się ostatnio i nie są ujęte w dobre ramy 
literaturowe. Skąd na przykład taki uczeń ma poradzić sobie 
z hasłem „Pulsacje gwiazd” , „Temperatura barwna (kołoro-
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wa)” czy „Tło rentgenowskie”? Zatem w sumie to dobrze, że 
każdy może edytować, bo praca jest dla wszystkich —  są 
hasła proste i hasła trudne. Do pisania haseł prostych warto 
zachęcać nawet szkolną młodzież, do nieco trudniejszych 
warto angażować studentów, a te najtrudniejsze powinni pi
sać doświadczeni astronomowie, pracujący w danej dziedzi
nie wiedzy. I ten podział pracy rodzi się samoistnie, bo wy
starczy sprawdzić, których haseł brakuje lub są zbyt mało 
rozwinięte —  właśnie tych najtrudniejszych! Przydałby się 
na przykład dobry przekrojowy tekst o historii astronomii, 
definicja „Astrofizyki” też wymaga dopracowania itp.

Kolejna sprawa to „Śmietnik”. Owszem, w wikipedii, tak
że w astronomii, hasła nie są wyważone i pewnym sprawom 
poświęca się dużo uwagi, innym mniej. Ale czy nadmiar in
formacji komuś szkodzi, jeżeli jest do dyspozycji wyszuki
warka? Co z tego, że może nie wszystkie informacje są waż
ne? Lepiej, że są, a skupić się warto na uzupełnianiu tego, 
czego nie ma, a co jest ważne i co może być potrzebne użyt
kownikowi. A czasem i nam. Kto z nas nie znajdował od cza
su do czasu w szybki sposób prostego faktu właśnie w wiki
pedii!?

Co do rozwijania i pisania haseł przez uczniów, o tym już 
było wyżej. Natomiast teraz czas na najważniejszy aspekt — 
czy w ogóle wikipedia ma sens, skoro są książki i literatura 
fachowa? Odpowiedź otrzymana na to pytanie od zapytanej 
osoby zależy dramatycznie od faktu, czy dana osoba często 
używa Internetu i ma go pod ręką, czy nie. Osobie mającej 
włączony komputer na biurku zdecydowanie łatwiej i szyb
ciej jest skorzystać z Internetu. Szukanie czegoś w książce na 
zasadzie kartkowania jest żmudne i niewdzięczne. Książki są 
miłe i poręczne do czytania od deski do deski, szczególnie 
wieczorem w łóżku, ale zdecydowanie nie do znajdowania 
pojedynczego faktu. To jednak jeszcze nie identyfikuje wiki
pedii jako najlepszego źródła, bo literatura fachowa nie jest 
obecna przede wszystkim w Internecie. I faktem jest, że za
sadniczo powinniśmy się posługiwać literatura fachową. 
W każdym razie zawodowi astronomowie powinni stąd czer
pać swoje wiadomości, pisząc pracę naukową. Z pewnością 
nie umieściłabym w swojej pracy wysyłanej właśnie do 
, Astronomy and Astrophysics” czegoś przepisanego z wiki
pedii. I nie mam takiej potrzeby. Ale jak piszę artykuł popu
larny na jakiś temat, na przykład o najjaśniejszych gwiaz
dach na niebie, to czemu nie? A dla studentów czy osób 
zainteresowanych astronomią literatura fachowa jest często 
trudno osiągalna (choć to nie całkiem prawda, akurat w dzie
dzinie astronomii większość prac jest w jakiejś formie do
stępna w Internecie w bibliotece preprintów), a przede wszyst
kim jest trudna. Na temat nowych zagadnień często publikuje 
się liczne, sprzeczne ze sobą prace, o charakterze bardzo tech
nicznym i nie będąc fachowcem w danej konkretnej dziedzi
nie, trudno powiedzieć, gdzie raczej jest prawda. Natomiast 
osoba (kompetentna) pisząca hasło dokonuje dla nas tej oce
ny: co jest ważne, co poprawne, co najprawdopodobniej sta
nowi dobrą interpretację zjawiska itp. Tę sama rolę pełnią 
artykuły przeglądowe, ale te z kolei są publikowane w mate
riałach konferencyjnych, które nie zawsze są dostępne w In
ternecie (właściwie najczęściej nie są) i w dodatku też naj

częściej są zbyt szczegółowe. Pozostają książki, ale te są nie
liczne i z natury rzeczy zawsze zawierają informację mocno 
przestarzałą. Nie ma to znaczenia, jeśli chcemy coś wiedzieć
0 wschodach i zachodach Słońca, ale ma to znaczenie drama
tyczne, jeśli chcemy się dowiedzieć czegoś o wynikach ba
dań planet poza naszym Układem Słonecznym. Choćby sama 
liczba planet zmienia się niemal z dnia na dzień... Tylko in
ternetowa informacja może za tym nadążyć. Ale w Interne
cie też nie zawsze jest łatwo coś znaleźć, posługując się 
wyszukiwarką i drążąc liczne strony. Jeśli coś jest w wiki
pedii, mamy to szybko i wygodnie. No, a żeby tam było, to 
ktoś to musi tam wstawić... I jeszcze jeden drobiazg —  
książki poświęcone astronomii są zazwyczaj po angielsku
1 są bardzo drogie. Książki wydawane po polsku to pozycje 
nieliczne.

Ostatnia sprawa, która w szczególności martwi bardzo 
nauczycieli, to kwestia ściągania. Rzeczywiście z papiero
wej encyklopedii przepisać trzeba ręcznie, mimo woli czyta
jąc przepisywany tekst, a w przypadku źródła internetowego 
i drukowania wypracowań istnieje możliwość kopiowania 
myszą bez zaglądania do zawartości. No cóż, to prawda. Nie 
ma jednak takich wynalazków, które by nie miały jakiejś wady. 
Weźmy taki samochód. Ilu ludzi ginie rocznie na drogach 
przez ten niefortunny wynalazek! Strach pomyśleć. Zupełnie 
nie rozumiem, czemu ludzie nie wolą chodzić pieszo czy choć
by jeździć rowerem. Przecież kilka tysięcy osób ginących na 
drogach rocznie oznacza, że żyjąc średnio 75 lat mamy szan
sę jak jeden do 100 zginąć w wypadku, jeżeli dobrze liczę... 
A jednak ponosimy to ryzyko i jeździmy, bo zalety przewa- 
żająnad wadami. Tak też jest z wikipedią. Zalety przeważają 
i to znacznie. Zamiast jednej, dwóch książek uczniowie mają 
dostęp do znacznie bogatszej informacji, tak w samej wiki
pedii, jak i poza nią. Co więcej, ze względu na bogactwo in
ternetowych zasobów można dawać uczniom tematy trud
niejsze, przekrojowe, wymagające pewnego ustosunkowania 
się do omawianych treści. Temat zaczynający się od „Co są
dzisz na temat...” nie będzie już taki łatwy do przepisania, bo 
wymaga choćby odrobiny komentarza osobistego, wskazu
jącego na zrozumienie tekstu bądź jego brak.

Podsumowując, wikipedia, czy tego chcemy, czy nie, daje 
zatem w dzisiejszych czasach najprostszy dostęp do wiedzy 
szerokiemu kręgowi osób. Polska wersja wikipedii dodatko
wo nie stawia bariery językowej i sprzyja rozwojowi polskiej 
terminologii astronomicznej. Jeśli tak, to w trosce o rozwój 
społeczeństwa my wszyscy, a w szczególności astronomo
wie, powinniśmy wnieść swój wkład w rozwój tego medium. 
Bycie uczonym nakłada nie tylko obowiązek dokonywania 
odkryć naukowych. Astronom jest w służbie społecznej, swą 
pracę wykonuje na koszt podatnika i swą wiedzą powinien 
temu społeczeństwu służyć. A to oznacza z kolei popularyzo
wanie wiedzy astronomicznej. Wikipedia jest jedną z najdo
skonalszych form takiej popularyzacj i przez bezprecedensową 
dostępność.

Czy przekonałam czytelników „Uranii” do pracy nad wi
kipedią? Pozostaje mi od czasu do czasu zaglądać do haseł 
astronomicznych i patrzeć, czy pięknie rosną...

Bożena Czerny
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Marzec
Słońce

W punkcie równonocy wiosennej znajdzie się w tym roku 
20 marca o 11h44m. Punkt ten nosi historyczną nazwę „punk
tu Barana” (zaczyna się od niego zodiakalny znak Barana) 
i spełnia bardzo ważną rolę w astronomii: od niego mierzy się 
na niebie współrzędne kątowe: rektascensję i długość eklip- 
tyczną. Chwilę, w której Słońce znajduje się w punkcie Bara
na, uważamy za początek wiosny astronomicznej.

W ciągu marca dnia przybywa równo o dwie godziny: 
w Warszawie 1 marca Słońce wschodzi o 5h22m, zachodzi 
o 16h15m, a 31 marca wschodzi o 4h13m, zachodzi o 17h08m. 
W marcu Słońce wstępuje w znak Barana.

Dane dla obserwatorów Słońca (na 0h czasu UT)

Data 2009 P[°] B„[°] k Q
III 1 -21,55 -7,22 113,53

3 -22,04 -7,24 87,18
5 -22,51 -7,25 60,83
7 -22,95 -7,25 34,48
9 -23,36 -7,24 8,13
11 -23,75 -7,23 341,78
13 -24,11 -7,20 315,42
15 -24,44 -7,17 289,06
17 -24,75 -7,12 262,70
19 -25,03 -7,07 236,33
21 -25,28 -7,01 209,97
23 -25,50 -6,95 183,60
25 -25,70 -6,87 157,22
27 -25,87 -6,79 130,85
29 -26,01 -6,69 104,47

III 31 -26,12 -6,59 78,09

P — kąt odchylenia osi obrotu Słońca mierzony od 
północnego wierzchołka tarczy;
B0, L0 — heliograficzna szerokość i długość środka 
tarczy;
9d14h48m — heliograficzna długość środka tarczy wy
nosi 0°.
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Rys. 1. Wenus, Mars i Jowisz nad wschodnim horyzontem 
(w Warszawie) w marcu i kwietniu 2009 na początku świtu cy
wilnego (około godzinę przed wschodem Słońca)

się coraz wyżej nad północno-wschodnim horyzontem, jed
nakże pod koniec miesiąca osiągającą wysokość zaledwie 
niecałe 3°. Oznacza to, że w okresie od 22 do 26 marca bę
dzie można próbować dostrzec Wenus zarówno na niebie 
porannym, jak i wieczornym.

Mars znajduje się na niebie w pobliżu Słońca i jest niewi
doczny.

Nad ranem, nisko nad południowo-wschodnim horyzon
tem można próbować dostrzec Jowisza, którego wysokość, 
mierzona godzinę przed wschodem Słońca, wzrośnie od 1° 
na początku marca, do 6° pod koniec miesiąca. W odnalezie
niu planety pomocna będzie jej jasność, wynosząca aż -2 m.

Przez całą noc w gwiazdozbiorze Lwa odnajdziemy Satur
na. W pierwszych dniach marca planeta znajduje się w opozy
cji do Słońca, w związku z czym średnica jej tarczy wyniesie aż 
20”, co ułatwia obserwacje zmian w układzie chmur planety 
oraz strukturę jej pierścieni nawet przez niewielkie teleskopy 
amatorskie. Układ pierścieni Saturna skierowany będzie swo
im brzegiem prawie dokładnie w kierunku Ziemi i będzie prak
tycznie niewidoczny, co ułatwi obserwacje słabych księżyców 
planety również przez niewielkie teleskopy amatorskie.

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

Księżyc
Bezksiężycowe noce będziemy mieli pod koniec marca, 

bowiem kolejność faz Księżyca jest w tym miesiącu następują
ca: pierwsza kwadra 4d07h46m, pełnia 11d02h38rn, ostatnia kwa
dra 18d17h47m i nów26d16h06m. W perygeum Księżyc znajdzie 
się 7 marca o 15h08m, a w apogeum 19 marca o 13h17m.

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

widoczny.
W marcu można będzie oglądać Wenus zarówno na wie

czornym, jak i porannym niebie. W pierwszej połowie miesią
ca znajdziemy ją  wieczorem nad południowo-zachodnim ho
ryzontem, świecącą jako „Gwiazda Wieczorna” o jasności -  
4,6m. O ile w pierwszych dniach marca wysokość planety nad 
horyzontem, mierzona pod koniec zmierzchu cywilnego, wy
niesie jeszcze prawie 30°, o tyle 26 marca obserwacja plane
ty o tej samej porze będzie już niemożliwa. Tydzień wcze
śniej będzie ją  można jednak odnaleźć nad ranem, wznoszącą

A[°]

Rys. 2. Merkury i Wenus nad zachodnim horyzontem (w War
szawie) w marcu i kwietniu 2009 pod koniec zmierzchu cywil
nego (około godzinę po zachodzie Słońca)
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Planeta karłowata (134340) Pluton jest wi
doczna nad ranem w gwiazdozbiorze Węża, jed
nakże jej jasność wynosi jedynie 14,5m i do jej 
zaobserwowania niezbędny jest teleskop o śred
nicy zwierciadła przynajmniej 20 cm: 5 III: 
18h12,2m, -17°42’; 13 III: 18h12,7m, -17°41’; 21 
III: 18h13,0m, -17°40’; 29 III: 18h13,2m, -17°40\

Planeta karłowata (1) Ceres znajduje się 
w pobliżu opozycji i jest widoczna przez całą 
noc w gwiazdozbiorze Lwa. W ciągu miesiąca 
je j jasność maleje od 6,9m do 7,4m: 2 III: 
10h57,2m, +24°54’; 12 III: 10h48,5m, +25°38’; 22 
III: 10h40,9m, +25°57’.

W marcu w pobliżu opozycji znajduje się 
jasna planetoida:

(2) Pallas, (jasność 8,5m): 2 III: 5h08,1m, 
-15°19 ’; 12 III: 5h20,3m,- 1 2°13’; 22 III: 5h34,4m, 
-9 °  16’; 1 IV: 5h50,2m,-6 °3 1 ’.

K om ety
W marcu przez całą noc, wysoko nad połu

dniowym horyzontem, będzie można przy po
mocy lornetek obserwować kometę C/2007 N3 
(Lulin): 2 III: 9h33,6m, +14°10’, 6,4m; 12 III: 
7h47,5m, +20°30’, 7,6m; 22 III: 7h04,2m, +21°54', 
8,7m; 1 IV: 6h45,5m, +22°16', 9,6m.

Należy pamiętać, że położenie komety, 
a zwłaszcza jej jasność, mogą się nieco różnić 
od przewidywanych.

M eteory
W dniach od 25 stycznia do 15 kwietnia pro

mieniuje rozmyty ekliptyczny kompleks strumie
nia Wirginidów (VIR), przejawiający się poprzez 
kilka słabo wyróżniających się maksimów ak
tywności. Prawdopodobnie kom pleks ten 
(a przynajmniej jego część) jest związany z ko
metą Gambarta obserwowaną w 1834 r. W skład 
strumienia wchodzą powolne, jasne, żółto-po- 
marańczowe meteory i bolidy. Głównym skład
nikiem strumienia Wirginidów są alfa Wirgini- 
dy, których słabo wyróżnione maksimum aktyw
ności przypada na 24 marca. Rozmyty radiant 
meteorów ma duży ruch własny, a w okresie 
maksimum leży w gwiazdozbiorze Panny i jego 
środek ma współrzędne rekt. 13h00m, deki. -4°. 
W obserwacjach tego słabego roju w okresie 
maksimum nie będzie w tym roku przeszkadzał 
zbliżający się do nowiu Księżyc.

1d00h Maksymalna libracja Księżyca (8,4°) w kie
runku krateru Schickard (zacieniony).

2“01h Złączenie Merkurego z Marsem w odl. 0,6°.
4d02h22m Gwiazda zmienna ę Aql (cefeida) osią

ga maksimum jasności (3,5m) [mapka za
mieszczona w „Uranii-PA” 6/2007],

5d09h Złączenie Merkurego z Neptunem w odl. 2°.
7d20h Minimalna libracja Księżyca (0,9°) w kierun

ku Mare Fecunditatis (oświetlone).
7d20h02m Gwiazda zmienna zaćmieniowa HU Tau 

osiąga minimum jasności. Jasność gwiazdy 
spada od 5,9m do 6,7m [mapka zamieszczona 
w „UranO-PA" 5/2006],
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Rys. 6. Trasa planety karłowatej (134340) Pluton na tle gwiazd gwiazdo
zbioru Węża od marca do września 2009 (zaznaczone gwiazdy do 15m)

8d Księżyc Saturna Tytan w maksymalnej elongacji wschod
niej.

8d13h Złączenie Marsa z Neptunem w odl. 1°.
9d04h Saturn w opozycji do Słońca.
9d21h23m Gwiazda zmienna zaćmieniowa HU Tau osiąga 

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

10d Gwiazda zmienna długookresowa R Vir (miryda) 
(12h38,5m, +6°59’) osiąga maksimum jasności (6,9m).

10d00h19rr Gwiazda zmienna ó Cep (cefeida) osiąga maksi
mum jasności (3,5m) [mapka zamieszczona w „Uranii- 
PA" 5/2007].

10d03h47m Gwiazda zmienna £ Gem (cefeida) osiąga mak
simum jasności (3,6m) [mapka zamieszczona w „Ura
nii-PA’’ 6/2007].

10d20h Złączenie Saturna z Księżycem w odl. 6°.
14“01h Uran w koniunkcji ze Słońcem.
14d05h Maksymalna libracja Księżyca (8,5°) w kierunku Mare 

Humboldtianum (zacienione).
16d Księżyc Saturna Tytan w maksymalnej elongaqi zachodniej.
17d Gwiazda zmienna długookresowa R Sgr (miryda) (19”16,7m, 

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

20d11M4r" Słońce wstępuje w znak Barana, jego długość eklip- 
tyczna wynosi wtedy 0°; mamy początek wiosny astronomicz
nej i zrównanie dnia z nocą.

20d17h54m Gwiazda zmienna ó Cep (cefeida) osiąga maksimum 
jasności (3,5'") [mapka zamieszczona w „Uranii-PA" 5/2007],

20d23h Minimalna libracja Księżyca (2,3°) w kierunku Sinus Iri
dium (oświetlona).

21d00h38m Gwiazda zmienna zaćmieniowa U Oph osiąga mini
mum jasności. Jasność gwiazdy spada od 5,9nl do 6,6m [mapka 
zamieszczona w „Uranii-PA” 1/2008],

22d Gwiazda zmienna długookresowa R Psc (miryda) (1h30,7m, 
+2°52’) osiąga maksimum jasności (8,2m) [mapka zamiesz
czona w „Uranii-PA” 2/2006],

22d06h Złączenie Merkurego z Uranem w odl. 1°.
22d21h Złączenie Jowisza z Księżycem w odl. 0,8°.

23d13h Złączenie Neptuna z Księżycem w odl. 1,5°.
24d Księżyc Saturna Tytan w maksymalnej elongacji wschodniej.
24d10h Złączenie Marsa z Księżycem w odl. 3°.
25d18h Złączenie Urana z Księżycem w odl. 4°.
26d01h24m Gwiazda zmienna zaćmieniowa U Oph osiąga mini

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

26d02h41m Gwiazda zmienna ó Cep (cefeida) osiąga maksimum 
jasności (3,5m) [mapka zamieszczona w „Uranii-PA’’ 5/2007],

26d05h Złączenie Merkurego z Księżycem w odl. 5°.
27d19h Maksymalna libracja Księżyca (8,0°) w kierunku krateru 

Schickard (zacieniony).
29d10h Złączenie Merkurego z Wenus w odl. 9°.
29d19h Zakrycie gwiazdy s Ari (4,7m) przez ciemny brzeg Księży

ca po nowiu, na wysokości 16° nad horyzontem, widoczne 
w całej Polsce (Gdańsk 19h17m — Kraków 19h32m).

30d23h Merkury w koniunkcji górnej ze Słońcem.
31d Księżyc Saturna Tytan w maksymalnej elongacji zachodniej.
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Rys. 8. Konfiguracja pięciu najjaśniejszych księżyców Saturna 
w marcu 2009 (III — Tethys, IV — Dione, V — Rhea, VI — Tytan, 
VIII — lapetus). Zachód na lewo od środkowego pasa (tarczy 
planety), wschód na prawo

Rys. 7. Konfiguracja galileuszowych księżyców Jowisza w marcu 
2009 (I — lo, II — Europa, III — Ganimedes, IV — Callisto). Prze
rwa w trasie księżyca oznacza przebywanie satelity w cieniu pla
nety. Zachód na prawo od środkowego pasa, wschód na lewo
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Kwiecień
Słońce

Wznosi się po ekliptyce coraz wyżej ponad równik niebie
ski, w związku z czym dzień jest coraz dłuższy. W ciągu mie
siąca dnia przybywa prawie o dwie godziny: w Warszawie 
1 kwietnia Słońce wschodzi o 4h11m, zachodzi o 17h10m, a 30 
kwietnia wschodzi o 3h07m, zachodzi o 18h00rn. W kwietniu 
Słońce wstępuje w znak Byka.

Dane dla obserwatorów Słońca (na 0h czasu UT)

Data 2009 P [°] B „n L0 [°]

IV 1 -26,16 -6 ,54 64,90
3 -26 ,23 -6 ,43 38,51
5 -26 ,27 -6,31 12,12
7 -26,28 -6 ,18 345,73
9 -26 ,26 -6 ,05 319,33
11 -26,21 -5,91 292,93
13 -26,14 -5 ,76 266,53
15 -26,03 -5,61 240,12
17 -25,89 -5 ,45 213,71
19 -25,73 -5 ,28 187,30
21 -25 ,53 -5,11 160,88
23 -25,31 —4,93 134,47
25 -25,06 —4,75 108,05
27 -24,77 -4 ,56 81,62

IV 29 -24,46 -4 ,36 55,19
V 1 -24 ,12 -4 ,16 28,76

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

B0, L0 —  heliograficzna szerokość i długość środka 
tarczy;

5d22h03m —  heliograficzna długość środka tarczy 
wynosi 0.

Księżyc
Bezksiężycowe noce będziemy mieli pod koniec kwiet

nia, bowiem kolejność faz Księżyca jest w tym miesiącu na
stępująca: pierwsza kwadra 2d14h34m, pełnia 9d14h56m, ostat
nia kwadra 17d13h36m i nów 25d03h23m. W perygeum Księżyc 
znajdzie się 2d02h32m, w apogeum 16d09h17m i ponownie w pe
rygeum 28d06h28m.

Planety, planety karłowate i planetoidy
Poczynając od 7 kwietnia wieczorem, nisko nad północ

no-zachodnim horyzontem, można próbować odnaleźć Mer
kurego, świecącego z jasnością-1m. Maksymalną wysokość 
nad horyzontem, wynoszącą pod koniec zmierzchu cywilne
go prawie 12°, planeta osiągnie dopiero 26 kwietnia. Przez 
teleskop, przy powiększeniu 100x, zobaczymy wtedy tarczę 
Merkurego o średnicy 8”, w fazie malejącej po „kwadrze”.

Wenus można przez cały kwiecień próbować dostrzec 
nad ranem jako „Gwiazdę Poranną”, gdy na godzinę przed 
wschodem Słońca zobaczymy ją  na prawie niezmiennej wy
sokości 5° nad wschodnim horyzontem, świecącą z jasno
śc ią -4 ,5m. Przez teleskop zobaczymy tarczę planety o śred
nicy 40”, w fazie rosnącej po „nowiu”.

Nad ranem, tuż nad wschodnim horyzontem, teoretycz
nie można dostrzec Marsa, jednak pod koniec miesiąca wznie

sie się on na wysokość jedynie 1°, co przy jasności +1,2m 
czyni jego obserwacje praktycznie niemożliwymi.

Nad ranem coraz wyżej nad południowo-wschodnim ho
ryzontem wznosi się Jowisz, świecący z jasnością-2m, osią
gając pod koniec miesiąca, na godzinę przed wschodem Słoń
ca, wysokość prawie 11°.

W  pierwszej połowie nocy, nadal w gwiazdozbiorze Lwa, 
odnajdziemy Saturna świecącego z jasnością 0,5m. Warunki 
obserwacji planety w porównaniu z marcem się nie zmieniają.

Uran i Neptun nadal przebywają na niebie w pobliżu Słoń
ca i są niewidoczne.

Poprawiają się nieco warunki widzialności planety karło
watej (134340) Pluton, który w drugiej połowie nocy góruje 
na wysokości 17° nad południowym horyzontem: 6 IV: 
18h13,2m, -17°39’; 14 IV: 18h13,1m, -17°38 ’; 22 IV: 18h12,9"\ 
-17°38 ’; 30 IV: 18h12,5m, -17°38 ’.

Nadal w pobliżu opozycji znajduje się planeta karłowata 
(1) Ceres, świecąca w gwiazdozbiorze Lwa z jasnością zmniej
szającą się w ciągu miesiąca od 7,4"' do 8,0m: 1 IV: 10h35,2m, 
+25°51’; 11 IV: 10h32,0m, +25°21'; 21 IV: 10h31,6m, +24°32’.

W kwietniu w pobliżu opozycji nie znajdują się żadne ja
sne planetoidy.

Meteory
W dniach od 16 do 25 kwietnia promieniują Lirydy (LYR), 

związane z kometą C/1861 G1 (Thatcher), obserwowaną w 
1861 r. W skład roju wchodzą białe, stosunkowo powolne 
meteory. W latach 1803 i 1922 były obserwowane deszcze 
meteorów z tego roju. Maksimum aktywności w tym roku spo
dziewane jest 22 kwietnia o godzinie 22h30m. Radiant mete
orów leży w gwiazdozbiorze Lutni i ma współrzędne rekt. 
18h04m, deki.+34°. Warunki obserwacji w tym roku są bardzo 
dobre, gdyż w obserwacjach nie będzie przeszkadzał zbliża
jący się do nowiu Księżyc.

*  *  *

1d Księżyc Saturna Tytan w maksymalnej elongacji wschodniej. 
1d19h19m Gwiazda zmienna ?/ Aql (cefeida) osiąga maksimum ja

sności (3,5m) [mapka zamieszczona w „Uranii-PA" 6/2007], 
3d20h Minimalna libracja Księżyca (1,5°) w kierunku Mare Fecun- 

ditatis (oświetlone).
4d Gwiazda zmienna długookresowa R UMa (miryda) (10h44,6m, 

+68°47') osiąga maksimum jasności (7,5m).
5d20h16m Gwiazda zmienna <3 Cep (cefeida) osiąga maksimum 

jasności (3,5m) [mapka zamieszczona w „Uranii-PA” 5/2007], 
6d20h40m 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].

7d03h Złączenie Saturna z Księżycem w odl. 6°.
8d23h33m Gwiazda zmienna ?/ Aql (cefeida) osiąga maksimum ja

sności (3,5m) [mapka zamieszczona w „Uranii-PA" 6/2007], 
9d Księżyc Saturna Tytan w maksymalnej elongacji zachodniej. 
10d14h Maksymalna libracja Księżyca (8,0°) w kierunku Mare 

Humboidtianum (zacienione).
12d23h Odkrycie gwiazdy n Sco (2,9m) przy ciemnym brzegu Księ

życa po pełni, widoczne w całej Polsce, na wysokości 7° nad 
horyzontem (Zielona Góra 23h17m — Lublin 23h33m).

13d Gwiazda zmienna długookresowa T Hya (miryda) (8"55,6m, -  
9°08’) osiąga maksimum jasności (7,8m) [mapka zamieszczo
na w „Uranii-PA” 6/2005],

14d Gwiazda zmienna długookresowa R Oph (miryda) (17h07,8m, 
-16°06’) osiąga maksimum jasności (7,6m) [mapka zamiesz
czona w „Uranii-PA” 3/2007],

15d08h Wenus nieruchoma w rektascensji.
15d10h Złączenie Marsa z Uranem w odl.0,4°.
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17d Księżyc Saturna Tytan w maksymalnej elongacji wschodniej. 
17d01h Minimalna libracja Księżyca (2,2°) w kierunku Sinus In

dium (oświetlona).
19d16t> Złączenie Jowisza z Księżycem w odl.2°.
19d22h Złączenie Neptuna z Księżycem w odl.1,5°.
19'J22h43m Słońce wstępuje w znak Byka, jego długość ekliptycz- 

na wynosi wówczas 30°.
21d04h Złączenie Wenus z Uranem w odl.6°.
21d22h39m Gwiazda zmienna ó Cep (cefeida) osiąga maksimum 

jasności (3,5m) [mapka zamieszczona w„Uranii-PA" 5/2007], 
22d04h Złączenie Urana z Księżycem w odl.4°.
22d16h Złączenie Marsa z Księżycem w odl.5°.
22d16h Złączenie Wenus z Księżycem w odl.1°.
23d17h Maksymalna libracja Księżyca (8,5°) w kierunku krateru 

Schickard (oświetlony).
24d Gwiazda zmienna długookresowa RS Vir (miryda) (14h27,3m, 

+4°41’) osiąga maksimum jasności (8,1m) [mapka zamiesz
czona w „Uranii-PA” 2/2008],

24d21h Złączenie Wenus z Marsem w odl.4°.
25d Księżyc Saturna Tytan w maksymalnej elongacji zachodniej. 
26d08h Merkury w maksymalnej elongacji wschodniej od Słońca 

w odległości 20°25’.
26d17h Złączenie Merkurego z Księżycem w odl.1°.
26d22h16m Gwiazda zmienna zaćmieniowa U Oph osiąga mini

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

29d21h52m Gwiazda zmienna £ Gem (cefeida) osiąga maksimum 
jasności (3,6m) [mapka zamieszczona w „Uranii-PA" 6/2007], 

30d12h Minimalna libracja Księżyca (2,4°) w kierunku Mare Au- 
strale (oświetlone).

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

Aby otrzymać datę w obowiązującym w marcu w Polsce 
„czasie zimowym", należy dodać 1 godzinę, aby otrzymać 
datę w obowiązującym od 29 marca w Polsce „czasie let
nim” należy dodać 2 godziny.

Momenty złączeń planet z Księżycem podane są dla 
współrzędnych Warszawy. Dla każdego złączenia podano 
momenty największego zbliżenia obiektów na niebie. Poda
ne są wszystkie złączenia, nie tylko widoczne w Polsce. 

Współrzędne równikowe podane są dla Epoki 2000.0.

Opracował T. Ściężor

Errata
W numerze 6/2008 „Uranii-PA” w „Kalendarzu Astro
nomicznym” błędnie podano współrzędne planeto- 
idy (27) Euterpe i planety karłowatej (1) Ceres. 

Właściwe współrzędne:
(27) Euterpe, (jasność 8 ,9m): 1 I: 9h37,6m, 

+ 15°32’ ; 11 I: 9h33,8m, +16°06 ’; 21 I: 9h26 ,7m, 
+ 16°54’; 31 I: 9h17,4m, +17°49’.

(1) Ceres, osiągającą pod koniec lutego jasność 
6,9m: 1 I: 11h16,9m, +18°03’; 11 I: 11h20,1m, +18°50’; 
21 I: 11h20,6m, +19°53’; 31 I: 11h18,2"\ +21°09’; 10 
II: 11 h13,1m, +22°30’; 20 II: 11h05,8m, +23°48’; 2 III: 
10h57,2m, +24°54’.

Jednocześnie informuję, że załączone w „Ka
lendarzu...” mapki tras wymienionych wyżej obiek
tów są poprawne.

Za pomyłkę przepraszam,
Tomasz Ściężor

w okresie od 15 do 25 kwietnia

Rys. 10. Mapa gwiazdozbioru Panny do obserwacji gwiazdy zmien
nej R Vir (12h38m30,0s, +6°59’17”). Podane jasności gwiazd porów
nania (pole widzenia wynosi 6°, północ u góry)

gwiazdy zmiennej R UMa (10h44m38,5s, +68°46’33”). Podane jasno
ści gwiazd porównania (pole widzenia wynosi 7°, północ u góry)
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Rys. 12. Konfiguracja galileuszowych księżyców Jowisza w kwiet
niu 2009 (I — lo, II — Europa, Ili — Ganimedes, IV — Callisto). 
Przerwa w trasie księżyca oznacza przebywanie satelity w cieniu 
planety. Zachód na prawo od środkowego pasa (tarczy planety), 
wschód na lewo

Rys. 13. Konfiguracja pięciu najjaśniejszych księżyców Saturna 
w kwietniu 2009 (III — Tethys, IV — Dione, V — Rhea, VI — Ty
tan, VIII —  lapetus). Zachód na lewo od środkowego pasa (tar
czy planety), wschód na prawo

w lipcowe zaćmienie SłońcaSpojrzenie

Z wtorku na środę, 21/22 lipca 
2009 r. dojdzie do całkowitego 
zaćmienia Słońca, którego pas 

całkowitości będzie przebiegał w ko
lejności przez Indie, Chiny, Japonię, 
północną Indonezję i Filipiny. Będzie 
to najdłużej trwające zaćmienie tego 
stulecia, którego maksym alny czas 
trwania 6 min i 43,8 s przypadnie w re
jonie japońskiej wyspy Iwo Jima, pa
miętnej z niezwykle krwawej bitwy 
o Pacyfik w 1944 r. Natomiast w Chi
nach, w rejonie Szanghaju, całkowite 
zaćmienie potrwa „tylko” 5 min, zaś 
60 km na południe, w okolicy miasta 
Jinshanwei już 5 min i 55 s, i tam mak
sim um  zaćm ien ia  S łońca nastąp i 
o godz. 1.40 UT (11.40 czasu miejsco
wego). W czasie zaćmienia oprócz ko
rony słonecznej i protuberancji będzie 
można obserwować najjaśniejsze z pla
net: Merkurego położonego 9 stopni na 
wschód i Wenus, 41 stopni na zachód 
od zasłoniętego Słońca. Trudniejsze do 
dostrzeżenia będą Mars i Saturn. Z ja
snych gwiazd powinny być widoczne, 
z poprawką na emocje obserwatora, Pro- 
cjon, Syriusz, Betelgeza, Rigel i Kapel- 
la, a także Kastor i Polluks. Tam też,

w okolice Szanghaju, na ten zaćmienio
wy spektakl wybiera się grupa zapalo
nych obserwatorów zaćmień Słońca, 
z M łodzieżow ego O bserw atorium  
Astronomicznego z Niepołomic. W Pol
sce to zaćmienie nie będzie widoczne, 
natomiast po dwóch tygodniach, w no
cy 5/6 VIII, wystąpi u nas półcieniowe, 
prawie niezauważalne zaćmienie Księ
życa. Faza maksymalna tego zaćmie
nia przypadnie o godz. 02.39. Zaćmie
nia Słońca czy Księżyca budziły i nadal 
budzą duże zainteresowanie obserwa
torów tych zjawisk, nie tylko ze wzglę
du na przeżycia estetyczne. Dokładne 
pomiary momentów początku i końca 
zaćmienia Słońca i Księżyca dostar
czają informacji o ruchu Księżyca i Zie
mi, o kształcie, powierzchni i rozmia
rach Księżyca i Słońca; służą także do 
celów geodezyjnych. W czasie całko
witych zaćmień Słońca dokonuje się 
obserwacji zewnętrznych warstw at
mosfery słonecznej (chromosfery i ko
rony); warstwy te są wtedy widoczne 
wokół przesłoniętej przez Księżyc tar
czy Słońca. Ponadto zapiski kronikar
skie dotyczące obserwacji w odległej 
przeszłości tych zjawisk pozwalają na

uściślenie dat wielu wydarzeń histo
rycznych, stanowiąc miarę upływu cza
su, niezależną od zwodniczej pamięci 
ludzkiej.

Z definicji zaćmienie to zasłonięcie 
części łub całej tarczy ciała niebieskie
go przez inne lub przejście ciała świe
cącego światłem odbitym przez obszar 
cienia rzucanego przez inne ciało.

Zaćm ienie Słońca to zasłonięcie 
przez Księżyc części (zaćmienie czę
ściowe lub obrączkowe) lub całej (za
ćmienie całkowite) tarczy Słońca.

Zaćmienie Księżyca to przejście Księ
życa przez cień lub półcień Ziemi, po
wodujące zmniejszenie blasku Księżyca.

Zaćmienia Słońca i Księżyca nastę- 
pująwtedy, gdy Księżyc podczas nowiu 
(zaćmienie Słońca) lub pełni (zaćmie
nie Księżyca) znajduje sięwpobliżujed- 
nego z węzłów swej orbity.

Zaćmienie Słońca jest obserwowal- 
ne jedynie w punktach Ziemi znajdu
jących się w obrębie cienia (w pasie 
o szerokości około 270 km) lub półcie
nia Księżyca, natom iast zaćm ienie 
Księżyca jest obserwowalne na całej 
półkuli Ziemi zwróconej ku Księżyco
wi. Dlatego wydaje się, że zaćmienia
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Księżyca występują częściej niż za
ćmienia Słońca. W rzeczywistości 
w ciągu roku liczba zaćmień Słońca 
i Księżyca wynosi od 2 (obydwa za
ćmienia Słońca) do 7 (5 zaćmień Słoń
ca i 2 zaćmienia Księżyca lub 4 zaćmie
nia Słońca i 3 zaćmienia Księżyca).

W 2009 Międzynarodowym Roku 
Astronomii wystąpią dwa zaćmienia 
Słońca: 26 I (obrączkowe) i 21-22 VII, 
oraz cztery zaćmienia Księżyca w tym 
31 XII — częściowe, zaś 9 II, 7 VII i 5- 
-6  VIII tylko półcieniowe.

W ciągu 1000 lat następuje średnio 
2375 zaćmień Słońca (659 całkowi
tych) i 1543 zaćmień Księżyca (716 cał
kowitych). W danym miejscu na Zie
mi całkowite zaćmienie Słońca może 
trwać maksymalnie do 7,5 min, a cał
kowite zaćmienie Księżyca do 100 min.

Saros to okres, po którego upływie, 
w przybliżeniu, powtarzają się podobne 
zaćmienia Słońca i Księżyca. Okres ten 
wynosi 223 miesiące synodyczne (mie
siąc synodyczny to pełny cykl faz Księ
życa, trwający średnio: 29 dni, 12 godz. 
44 min i 3 s), czyli 6585,32 dnia (18 lat 
i 11 dni). Saros znany był już astrono
mom babilońskim, a w starożytności 
według sarosu przewidywano momen
ty zaćmień (vide „Faraon” —  Bolesła
wa Prusa). W czasie jednego sarosu zda
rza się około 70 zaćmień, w tym 42 
zaćmienia Słońca i około 28 zaćmień 
Księżyca. Jeżeli zaćmienie Słońca, oglą
dane z Ziemi, zdarza się w momencie, 
kiedy Księżyc w nowiu jest jednocze

śnie blisko apogeum swojej orbity, to 
tarcza Księżyca jest mniejsza kątowo od 
tarczy Słońca i nie zdoła jej przysłonić 
nawet wtedy, gdy przechodzi przed nią 
centralnie. Pozostaje więc święcący ja
skrawo pierścień fotosfery Słońca, oka
lający tarczę Księżyca (maksymalnie 
szerokość kątowa pierścienia może wy
nosić 1,4 min łuku). Zaćmienie tego typu 
nazywamy obrączkowym. Maksymalny 
czas trwania zaćmienia obrączkowego 
jest dłuższy niż całkowitego i może 
wynosić nawet 12,4 min.

W tym stuleciu w Polsce widocz
nych będzie 40 zaćmień Słońca, nie
stety wszystkie częściowe. Zatem aby 
móc zobaczyć wspaniałe zjawisko cał
kowitego zaćmienia Słońca, musimy 
udać się w podroż, najczęściej daleką. 
Ostatnie, najbliższe polskich ziem za
ćmienie całkowite wystąpiło 11 sierp
nia 1999 r., a pas całkowitości przecho
dził m. in. w rejonie Balatonu na 
Węgrzech. Dla każdego obserwatora 
tego zjawiska całkowite zaćmienie 
Słońca stanowi niezapomniane przeży
cie, warte nawet najdalszej podróży.

Nic więc dziwnego, że dawniejszy
mi czasy ludzie — ba, nawet nam 
współcześni — widzieli w tym czysto 
geometrycznym zjawisku jakieś nie
zwykle znaki.

W „Kronice” Jan Długosz pisze: 
„Kiedy Król (Władysław Jagiełło) je
chał z Kobrynia do Myta, w piątek po 
Oktawie Bożego Ciała (7 czerwca 
1415), o trzeciej godzinie, w godzinie

pacierzy Tercja zwanych, wielkie za
ćmienie Słońca się objawiło, które jako 
zjawisko niespodziewane i nieznane 
Króla Władysława i wszystkich, któ
rzy z nim jechali wpierw w wielkie 
zdumienie, a potem w bojaźń zabo
bonną wprawiło. Tak bowiem było 
wielkie, że ptaki nagłą ciemnością prze
straszone na ziemi osiadły, a gwiazdy 
świeciły jak w nocy; tenże Król Wła
dysław z powodu ciemności zmuszo
ny był się zatrzymać i nie wcześniej 
mógł ruszyć naprzód, aż zaćmienie 
Słońca nie minęło”.

W Krakowie, jako ostatnie całkowi
te, właśnie to zaćmienie Słońca było 
obserwowane, zaś następne całkowite 
wystąpi dopiero 7 października 2135 r. 
Dlatego też jest zrozumiałe, iż kto tyl
ko mógł, wyjechał w sierpniu 1999 r. 
do pasa całkowitego zaćmienia, gdyż 
taka gratka tak bliskiego Polski, całko
witego zaćmienia Słońca nieprędko się 
powtórzy.

Jako jeszcze jedną ciekawostkę na
leży tu podać, iż skoro ruch Ziemi 
i Księżyca jest znany z dostateczną do
kładnością, więc można było obliczyć 
zaćmienia na odległe daty naprzód 
i wstecz. Te ostatnie interesują szcze
gólnie historyków. Największą pracą 
tego rodzaju jest „Kanon Zaćmień”, ob
liczony w XIX w., przez austriackiego 
astronoma T. Oppolzera i wydany 
w 1887 r. Dzieło to zawiera dane licz
bowe dotyczące 8000 zaćmień Słońca 
i 5200 zaćmień Księżyca, dla lat 1207 
p.n.e. do roku 2162 n.e. Nowszym jest 
„Canon of Eclipse”, opracowany przez 
astronomów belgijskich: J. Meeusa, 
C. Grossjeana i W. Vanderlindena, wy
dany w 1966 r., a zawierający dane od
noszące się do zaćmień Słońca i Księ
życa w latach: 1898—2510. Z tych to 
dzieł korzystają oczywiście nie tylko 
astronomowie.

Odważnym, żądnym niezapomnia
nych wrażeń, życzę miłej podróży lot
niczej do Indii, Chin lub Japonii, bo
wiem naprawdę warto skorzystać 
z nadarzającej się okazji, aby zobaczyć 
to wspaniałe zjawisko, jakim jest cał
kowite zaćmienie Słońca. Szczegóły 
dotyczące lipcowego zaćmienia znaj
dziemy pod adresem:

http://eclipse.gsfc.nasa.gov
Adam Michalec

1/2009
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(o
Pocztówka z zaćmieniem Słońca w 1999 r. była dołączona do specjalnego wydania „Uranii” 
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F.P.U .H . ASTROKRAK, ul. Mogilska 51, 31-545 Kraków 
e-mail: astrokrak@astrokrak.pl - www.astrokrak.pl 

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

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

BRESSER
SERIA MESSIER - nowe ceny!!!

(Teleskopy na montażu paralaktycznym 
z najbogatszym wyposażeniem dodatkowym)

Refraktor R-90...............................999.00
Refraktor R-I02..........................1899.00
Refraktor R-127L...................... 2699.00
Refraktor R-I27S....................... 2899.00
Refraktor R-I52..........................3499.00
Newton N-I30............................1099.00
Newton N-I50............................1699.00

^ o r i o i m
SERIA SKYVIEW PRO

(Teleskopy na montażu paralaktycznym SkyView Pro 
z opcjonalnym napędem, G0-T0 lub Intełliscope)

Refraktor 80mm ED APO.........od 3350.00
Refraktor lOOmm EDAPO.......od 5500.00
Refraktor 120mm EDAPO.......od 9250.00
Refraktor I20mm........................ od 3350.00
Maksutow 127mm....................... od 3350.00
Maksutow I50mm....................... od 4450.00
Maksutow 180mm....................... od 5999.00
Newton 203mm...........................od 3350.00

NIGHT VISION
7x50......................485.00
10x50................... 495.00 i

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

Sky-Watcher
TELESKOPY - najniższe ceny!!!

Newton 114mm EQ2......................... 595.00
Newton I30mm EQ2..........................695.00
Newton I50mm EQ3-2...................1235.00
Dobson 8" Classic..............................1075.00
Dobson 8” Pyrex................................ 1275.00

A HZ A
OKULARY I SOCZEWKI BARLOWA

Plóssl (6-40mm/1,25")..................od 105.00
Ortoskop. (6-12,5mm/1.25”) .....od 250.00
Erfla (30-52mm/2”) ........................ od 315.00
Szerokokątne (67°/5,7-25mm)...od 299.00 
Szerokokątne (82°/7,5-18mm)...od 499.00
Barlow 2x/1,25.......................................105.00
Barlow l,6x/2".......................................350.00
Plóssl podświetlany ( 10mm/1,25")..525.00

SERIA MT - nowe ceny!!!
(Teleskopy Newtona 

na montażu paralaktycznym)
MT-9I0 I I4mm............. 999.00
MT-750 I52mm..........1450.00
MT-800 200mm..........1999.00

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

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

M E A D E
NOWE CENY!!!

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

z pełną automatyką naprowadzania GO-TO)
8” (203mm)..................................................13925.00
10” (254mm)............................................... 18925.00
12” (305mm)............................................... 23850.00
14” (356mm)............................................... 35995.00
16” (406mm)............................................... 69500.00

SERIA LDX-75
(Teleskopy na montażu paralaktycznym 

z systemem GO-TO)
5” (I27mm refraktor)................................. 5075.00
6” (I52mm refraktor)................................. 6095.00
6” ( 152mm Schmidt-Newton).................5 175.00
8” (203mm Schmidt-Newton).................6125.00
8” (203mm Schmidt-Cassegrain)............ 8325.00
10” (254mm Schmidt-Newton).............. 6925.00

SERIA ETX
Maksutowa na montażu 

widłowym z systemem GO-TO)
90PE (90mm)...................3889.00
I05PE (I05mm)............. 4899.00
125PE ( 125mm)............. 5995.00

SERIA LIQHTBRIDGE DeLuxe 4  /
(Teleskopy kratownicowe na montażu Dobsona) ^

Newton 203mm..............................2049.00 **
Newton 254mm..............................2699.00
Newton 305mm..............................4249.00 r * Ę  ^
Newton 406mm..............................9999.00 H ;

Akcesor ia  MEADE

OKULARY Z SERII 5000
Plóssl (6075,5-40mm)........... od 499.00 «  *
SWA (68716-40mm)..............od 899.00 ™  i
UWA (8274,7-30mm).........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

CORONADO LUMICON
TELESKOPY I FILTRY SŁONECZNE Ha

i od 2825.00
OKULARY 

PODŚWIETLANE
(Z krzyżem nitek)

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

FILTRY MGŁAWICOWE NASADKI KĄTOWE
DeepSky 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

LumiBrite 2” 98%..........875.01

U3ANO
METRIA
2000.®

1 DEEP SKY ATLAS

skyfoos
Moon

gWh

---
KSIĄŻKI I ATLASY

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

MAPY I GLOBUSY OPROGRAMOWANIE
Obrotowa mapa nieba....8.00 Starry Night Pro+___1050.00
Karta Messiera.............. 13.00 Starry Night Pro............. 650.00
Karta Caldwella............. 13.00 Starry Night Enth...........335.00
Mapa Księżyca................13.00 CoolSky 2.0....................... 39.00
Globus Księżyca..........225.00 Maxim DL......................1250.00

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

SKY PUBLISHING
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 takie wykonujemy sprzęt na indywidualne 
zamówienie klienta.

o to
ZŁĄCZKI I REDUKCJE

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

WYCIĄGI OKULAROWE
(Do refraktora, Newtona 

lub Cassegraina)
Obrotowy 1,25” ........... 115.00
Przesuwny 1,25”........... 195.00
Przesuwny 2”.................275.00

Ili
N iniejszy cennik jest jedynie niewielkim  fragm entem  oferty. Spraw dź w szystkie nasze produkty na www.astrokrak.pl
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recenzje U-PA

Michał Heller, Ostateczne wyjaśnienia 
Wszechświata, Towarzystwo Autorów 
i Wydawców Prac Naukowych UNI- 
VERS1TAS, Kraków 2008,246 s., cena 
35,00 zł.

Zafascynowała mnie ta książka. 
I to nie tylko elegancją okładki 
i formalną elegancją całości, ale 

przede wszystkim treścią. Jak wyjaśnia 
Autor w przedmowie, książka powstała 
jako rozwinięcie jego referatu, który wy
głosił w 2003 r. na Międzynarodowym 
Sympozjum poświęconym filozoficzne
mu dorobkowi Ludwiga Wittgensteina. 
Tematem wiodącym Sympozjum była 
Wissen und Glauben -  Knowledge and 
Belief(Wiedza i wiara), a referat Michała 
Hellera nosił tytuł „Czy Wszechświat 
może wyjaśnić sam siebie?”. I tak ogra
niczony w czasie i wygłoszony dla spe
cjalistów referat rozrósł się do rozmia
rów książki przeznaczonej nie tylko dla 
specjalistów. Książka podzielona jest na 
3 części. Część I poświęcona jest mo
delom Wszechświata. Część II nosi tytuł 
„Zasady antropiczne i inne Wszech
św iaty” . Część III to „Stw orzenie 
W szechśw iata” . Całość kończy się 
krótkim  epilogiem  zatytułow anym  
„Lekcja Pseudo-Dionizego”. Na struk
turę części nakłada się struktura rozdzia
łów: jest ich 21, a te z kolei podzielone są 
na 3-7 podrozdziałów, co sprawia, że 
książka czyta się łatwo i pozwala na wy
bór w danej chwili interesujących nas za
gadnień oraz swobodną refleksję nad każ
dym z poruszonych w niej tematów.

Pierwsza część książki to dosyć wier
ne, ale rozszerzone odtworzenie wspo
mnianego wyżej odczytu Autora. Część 
druga poświęcona jest wyjaśnieniom an- 
tropicznym i odwołującym się do kon
cepcji wielu paralelnych wszechświatów. 
Wokół tych wyjaśnień narasta wiele nie
porozumień, dlatego Autor poświęca im 
relatywnie więcej miejsca. Jednak wyraź
nie oddziela te wyjaśnienia od bardziej 
uświęconych naukową tradycją (choć 
niekiedy egzotycznych) wyjaśnień opar
tych na solidnie skonstruowanych mode
lach matematycznych. W części trzeciej 
Autor rozważa i poddaje analizie proble
matykę stworzenia świata przez Boga. 
Filozoficzno-teologiczne rozważania są 
zdecydowanie czymś innym niż konstru
owanie i interpretacja modeli kosmolo

gicznych, a w wypowiedzi Znakomitego 
Kosmologa, jakim jest Autor, nabierają 
pełniejszego zabarwienia i znajdują się 
na przedłużeniu analiz ściśle związanych 
z naukowym badaniem. Niewiele jest 
książek, które podnoszą ten problem 
w tak kompetentny i rzeczowy sposób.

Po króciutkiej przedmowie następuje 
rozdział pierwszy zatytułowany „Osta
teczne wyjaśnienia”. Nie wyjaśnienie, 
a wyjaśnienia, w liczbie mnogiej, a to 
znaczy, że jest wiele wyjaśnień, wiele 
możliwych rozwiązań i koncepcji, a więc 
problem powstania i istnienia Wszech
świata jest ciągle otwarty i wymaga dal
szych badań.

Ten wstępny, pierwszy rozdział ma 
podrozdziały, stanowiące jakby synte
tyczne przedstawienie następujących da
lej treści trzech części książki. Oto tytuły 
podrozdziałów: 1. Zrozumieć rozumie
nie, 2. Totalitaryzm metody, 3. Modele, 
4. Zasady antropiczne i inne wszechświa
ty, 5. Stworzenie Wszechświata. Pierw
szy podrozdział zaczyna się następujący
mi zdaniami (zresztą wyniesionymi na 
obwolutę okładki):

„Drzemie w nas potężny, nie do koń
ca zrozumiały, instynkt rozumienia. 
Chcielibyśmy wszystko do końca pojąć, 
wyjaśnić, udowodnić. Żeby nie było nic, 
co by nie pozostawało bez racji, i to racji 
usuwającej wszelki niepokój wątpienia, 
wszelkie znaki zapytania. Im rzecz do
nioślejsza, tym bardziej chcemy ją  wyja
śnić, zlikwidować jakikolwiek cień po
dejrzenia, że mogłoby być inaczej. Taka 
tęsknota do „ostatecznych wyjaśnień” 
sama nie jest do końca zrozumiała, a gdy 
chcemy ją  zrozumieć, nieuchronnie na
rzuca się pytanie: co to znaczy „zrozu
mieć”?

Jak w lustrze, odbija się w tym frag
mencie styl i dociekliwość Autora oraz 
„pokaz” metody wykładu, w którym sta
ra się wszystko do końca wyjaśnić. Aby 
nie było wątpliwości, o czym mówi i co 
rozumie pod używanymi słowami i okre
śleniami.

W podrozdziale drugim Autor wyja
śnia, co rozumie przez „ostateczne wyja
śnienia”. Jednym ze szlaków prowadzą
cych do „ostatecznego wyjaśnienia” jest 
rozwijanie teorii i modeli, które stwarzają 
szansę osiągnięcia takiego celu w wersji 
przeczuwalnej lub wręcz wymyślonej 
przez danego uczonego.

Tendencja do „wyjaśnień ostatecz
nych” tkwi też w samej matematyczno- 
-empirycznej metodzie. Gdy badacz spo
tyka jakiś trudny problem, metoda nauko
wa wymaga od niego, aby nie szukał 
wyjaśnień poza metodą. Jeśli więc przyj
miemy, że Wszechświatemjest to wszyst
ko, do czego można sięgnąć metodą ma- 
tem atyczno-em piryczną, to wyżej 
sformułowana zasada metodologiczna 
przybiera postać postulatu domagające
go się, aby „Wszechświat wyjaśnić sa
mym W szechświatem ” . To właśnie 
w tym sensie wyjaśnienia naukowe są 
„ostateczne”, gdyż w ramach metody nie 
dopuszczają żadnych innych wyjaśnień.

Nauką, która dzisiaj najpełniej zajmuje 
się poszukiwaniem „wyjaśnień ostatecz
nych”, jest kosmologia i na jej gruncie 
toczy się najbardziej ostry spór o takie 
właśnie wyjaśnienia. Lektura omawianej 
książki pokazuje nam, jak bardzo ten spór 
jest złożony, jak wiele wątków badań 
naukowych w nim się splata, jak fascy
nujące są te badania. Książka jest w isto
cie wykładem współczesnej kosmologii 
rozszerzonym o implikacje filozoficzne 
i teologiczne. Każdy myślący, szczegól
nie zastanawiający się nad tajemnicą ist
nienia naszej Ziemi i gwiazd, człowiek 
powinien tę książkę przestudiować.

Nie jest to książka do czytania „do 
poduszki”. Jej lektura wymaga pewne
go zastanowienia, czasem powrotu do 
już przeczytanych rozdziałów, przemy
śleń. Autor zrobił wszystko, co mógł, 
aby nam tę lekturę ułatwić. Napisał 
książkę pięknym językiem, przystępnie 
wyjaśnił trudniejsze terminy i pojęcia 
oraz zorganizował ją  w strukturze czę
ści, rozdziałów i podrozdziałów znako
micie ułatwiającej surfowanie po treści.

Gorąco polecam Państwu jej lekturę.
Andrzej Woszczyk

Michał Heller

ostateczne wyjaśnienia 

wszechświata
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astronomia i muzyka

Dwa koncerty, dwa światy...

Koncerty, o których chcę tu napi
sać, różnią się z wielu powodów. 
Przede wszystkim tym, że na 

pierwszym nie byłem i tylko częściowo 
słyszałem w radiu, na drugim udało mi 
się być. Pierwszy był w Planetarium Ślą
skim w Chorzowie, drugi miał miejsce 
w bazylice o.o. salezjanów w Warsza
wie. Pierwszy trwał parę dni i był im
prezą z licznymi sponsorami, drugi trwał 
tylko parę godzin. Pierwszy stał się za
powiedzią cyklicznych wydarzeń, dru
gi pozostał efemerycznym zjawiskiem. 
Łączy je  natomiast gatunek: muzyka 
syntezatorowa + wokal.

Koncertowi Józefa Skrzeka i zapro
szonych przez niego przyjaciół towa
rzyszyły astronomiczne wizualizacje na 
kopule planetarium, przez co grana mu
zyka zyskiwała dodatkowy, kosmicz
ny wymiar, lecz pozostawał on jakby 
tylko materialny, ograniczony do tego, 
co widzialne i namacalne.

Zupełnie inaczej było w przypadku 
koncertu w bazylice. Tu niejawnie nie 
sugerow ało kosm icznego wym iaru 
dźwiękowej podróży w czasie i prze
strzeni. No, może występ supportują- 
cego zespołu „Solar Moon” swą nazwą 
i tak samo zatytułowanym utworem 
mógł sugerować jakieś pozaziemskie 
proweniencje. A jednak...

Rozstawione instrumentarium Klau
sa Schulze swoim wyglądem kojarzy
ło się niektórym z obrazami sterowni 
kosmolotów widzianych w przeróż

nych filmach sf, a łagodnie zmieniają
ce się światła diodowych reflektorów 
rozpraszane na dymach leniwie snują
cych się po obszernym wnętrzu maje
statycznej budowli mogły przypomi
nać, iż W szechśw iat św iatłem  jest 
utkany. Wreszcie przejmujący do szpi
ku kości wokal Lisy Gerrard obdarzo
nej głosem o rzadko spotykanej skali, 
której całe ciało w czasie występu sta
je  sięjednym skomplikowanym instru
mentem. W szystko to sprawiało, że 
w świadomości słuchaczy otwierały sie 
wrota percepcji Kosmosu, który wymy
ka się szkiełku i oku uczonych. Kosmo
su, którego nauka dotyka jedynie za
wiłymi równaniami matematycznymi, 
który daje sie dotknąć jedynie w wy
miarze intelektualnym czy wręcz du
chowym. Kosmosu, w którym czuje
my nienazwaną strukturę, dotykając 
Początku i Końca Wszechrzeczy. Tego 
Kosmosu, w którym światło, dźwięk 
i kwarki znaj dują wspólny mianownik.

Swoiste m uśniecie Ostatecznego 
Równania...

Dwa koncerty, dwa światy —  jak 
dwa podejścia do poznania Wszech
świata...

A może to tylko złudzenie? Zapis dvd 
warszawskiego koncertu Klausa Schul
ze i Lisy Gerrard zapewne nie dostar
czy przygodnym odbiorcom tych sa
mych emocji, które rodziły się w trakcie 
występu na żywo. Może trzeba było 
uczestniczyć osobiście w muzycznym

Płyta uczestników koncertu chorzowskiego

Autor z Klausem Schulze po warszawskim 
koncercie. Fot. Grzegorz Bieliński

spektaklu pod chorzowską kopułą by 
odczuć coś wiecej?

Muzyki Józefa Skrzeka i przyjaciół 
już można posłuchać z płyty. Nagrania 
Klausa i Lisy są także dostępne. Ale czy 
oglądanie choćby najlepszych zdjęć 
Kosmosu może zastąpić samodzielne 
spojrzenie w Niebo?

Jacek Drążkowski

INFORMACJE O PRENUMERACIE URANII-PA
Prenumerata na rok 2009 (6 zeszytów) kosztuje 54 zł. Cena pojedynczego 
zeszytu 10,90 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

11

W „U ran ii-P A ” nr 5/2008 zam ieściliśm y 
krzyżówkę, której rozw iązaniem  je s t hasło 
KOLEKCJA METEORYTÓW. Nagrody w po
staci meteorytów od firmy PolandMet wylosowali Marcin 

Filipek z Jerzmanowic i Katarzyna Palka z Jaworzna.
A oto hasła pomocnicze do rozwiązania nowej krzyżówki:

1)Np. tunguska
2) Piąta planeta karłowata

______ l 3) Encyklopedia, którą może pisać każdy
4) Pole ważne w ewolucji Wszechświata
5) Rodzaj czarnej dziury
6) Odbyła się tam druga IOAA
7) Miejsce pochówku Kopernika
8) Weryfikują teorie
9) Np. Kelvina-Helmholtza

10)... apertury
11) Ogromne, np. radioźródła
12) Po polsku „migotanie”
13) Krater, pozostałość po meteorycie, który unicestwił 

dinozaury
14) Siedziba najstarszego uniwersytetu w Europie
15) Konsorcjum dbające o przyszłość astronomii
16) Rój związany z kometą Halleya

Na rozwiązania czekamy do końca marca 2009 r. Oso
by nie będące prenumeratorami „Uranii-PA” muszą dołą
czyć do rozwiązania kupon umieszczony w lewym gór
nym rogu tej strony. Prenumeratorzy mogą przesyłać 
rozwiązania drogą elektroniczną. Wśród autorów popraw
nych odpowiedzi rozlosujemy nagrody książkowe.

15

16

10

12

14

Słowa kluczowe do rozwiązania krzyżówki zamieszczonej w „Uranii- 
PA” 5/2008: 1. Almukantarat, 2. Kosmoekologia, 3. Templetona, 
4. Antennae, 5. Sekstans, 6. Kawęczynek, 7. Asocjacja, 8. Mirosław, 
9. Zaćmienie, 10. Phoeniks, 11. Sutherland, 12. Redshift, 13. Lovella, 
14. Mergentaler, 15. Czyżewski, 16. Planetozymal, 17. Baszkówka, 
18. Przyrowski.

Ciekawe strony internetowe...

Wielu spośród naszych Czytelników miało zapewne do czynienia ze znakomitą stroną „Astronomy Picture of the 
Day”. Niedawno trafiłem na „Lunar Photo o f the Day” —  można ją  znaleźć pod adresem http://lpod.wikispaces.com. 
Strona ma już cztery lata i bezpośrednio nawiązuje do „Astronomy Picture of the Day” . W okresie od 28 czerwca do 
1 grudnia br. była odwiedzana z Polski 823 razy, zatem być może dla niektórych czytelników naszego pisma to, co 
piszę, nie jest żadną nowością... Podany adres odsyła do obrazu odpowiadającemu bieżącej dacie, ale w archiwum 
można oczywiście przejść do dowolnego dnia ze wspomnianego czteroletniego okresu. Pragnąłbym zwrócić uwagę na 
obraz z 16 listopada br. —  wspaniałe zdjęcie Ziemi widzianej z orbity wokółksiężycowej zrobione przed 42 laty. 
Zrobione zostało z pokładu Lunar Orbitera 1. Dane zapisane na taśmach magnetycznych powtórnie odczytano i podda
no współczesnej obróbce cyfrowej. Największym problemem było uruchomienie starych czytników taśm. Zwykle

urządzenia do czytania konkretnych nośników starzeją się 
szybciej niż same nośniki —  pewnie niejeden z naszych 
czytelników posiada stos bezużytecznych dyskietek, któ
rych nie ma już jak przeczytać. W każdym razie uczestni
cy projektu LOIRP (Lunar Orbiter Image Recovery Pro
ject) zapowiadajądalsze rektyfikowane obrazy z archiwów 
Lunar Orbiterów. Wiele spośród starych zdjęć Księżyca 
(i to nie tylko uzyskanych przez Lunar Orbitery) można 
obejrzeć pod adresem http://www.lpi.usra.edu/resources/ 
lunarorbiter/.

(rs)
Jedno z pierwszych zdjęć Ziemi z orbity Księżyca otrzymane ze 
stacji Lunar Orbiter 1 w 1966 r.
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Sam Księżyc to „jazda obowiązkowa osob zaczynających swoją
---------------------------------------------------------------------------------------------  przygodę z astrofotografią. Na prezentowanym zdjęciu dość do-
Zdjęcia z zakrycia Wenus przez Księżyc z dnia 01.12.2008 r. Sa- brze widać, że krawędź brzegowa naszego naturalnego satelity
mego zakrycia nie udało się zrobić, ponieważ niebo pokryło się 
chmurami. Po lewej stronie Księżyca Wenus, a nad nim Jowisz. 
Zdjęcia były wykonane w odstępie jednej godziny.

Fot. Antoni Chrapek, Nehrybka

wyraźnie odbiega od kształtu koła. Fot. Andrzej Pieślak, Lidzbark 
Warm. (8.11.2008, godz. 19.16, Pentax K20D + MT01000)

W Warszawskim oddziale PTMA przerwę w chmurach na 15 min przed zakryciem Wenus 
wykorzystał na zrobienie zdjęcia Christian Goltz (teleskop Synta 8", f = 1200, firmy Sky- 
Wacher, aparat Canon 1000D, czas naświetlania: 0,5 s, ISO 400)

Łukasz Necio z Kamińska zajmuje się fotografowaniem ulotnych wrażeń, które opisuje na 
swoich stronach internetowych w bardzo poetycki sposób. Prezentowane obok zdjęcie z Księ
życem zatytułował „Długość dźwięku samotności" (Panasonic fz20, styczeń 2006 r.) --------



Enceladus

Źródło: Cassini Imaging Team, SSI, JPL, ESA i NASA

Czy niektóre struktury powierzchniowe na Enceladusie wyglądają jak pasy transmisyjne? Współczesne interpretacje najnowszych zdjęć 
tego najbardziej wybuchowego księżyca Saturna wskazują że tak właśnie jest. Te formy działalności tektonicznej, praktycznie nie występu
jące na Ziemi, są zapewne odbiciem struktury wewnętrznej satelity. Wydaje się, że wewnątrz, pod warstwami powierzchniowymi może się 
znajdować ocean, a w nim nawet rozwijać się życie.

Powyższy obraz został utworzony ze złożenia 28 obrazów uzyskanych przez stację kosmiczną Cassini w październiku 2008 r. Przegląd 
tych pojedynczych obrazów wyraźnie pokazuje, że duże połacie powierzchni przesuwają się w jednym kierunku.

Na górze znajduje się tektoniczna rozpadlina Labtayt Sulci, której głębokość sięga ok. kilometra.


