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Kolejne zdjęcia dziennego nieba pochodzą ze znacznie obszerniej
szego zestawu, jaki nadesłał do redakcji Christian Goltz z Warsza
wy. Przedstawiają one głównie zjawisko iryzacji.

Ostatnie dwa zdjęcia są przykładem tego, co można zrobić w dzie
dzinie astrofotografii za pomocą tanich zestawów cyfrowych.

Fotografia Wenus została wykonana kamerą Philips Vesta PCVC 
680K w ognisku głównym Synty 8 pod koniec roku 2008, a mgławi
cy M42 kamerą Philips Vesta SC1 z obiektywem Helios 55 bez 
prowadzenia (120 x 4 s). Obróbka w Maxim DL 4.5. Fot. Krzysztof 
Janusz
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Uranii
Zdjęcie górnego łuku stycznego wykonane 15.01.2009 r. o godz 8.53 
w Konstantynowie Łódzkim. Aparat Nikon L16, ogniskowa 35 mm. 
Wysokość Słońca nad horyzontem ok. 8°. Niestety, od zauważenia 
do końca zjawiska nie uwidoczniły się 22-stopniowe halo ani słońca 
poboczne. Fot. Jerzy Skowroński



Szanowni i Drodzy Czytelnicy,
Międzynarodowy Rok Astronomii na dobre się rozpoczął. W styczniu, 
w siedzibie UNESCO w Paryżu odbyła się jego uroczysta inauguracja.
Astronomowie na całym świecie, w tym i toruńscy, uczcili ten dzień 
wspólnymi obserwacjami radiowymi odległych kwazarów. W tym samym 
czasie w Obserwatorium i Planetarium Olsztyńskim odbyła się regionalna 
inauguracja MRA2009 na Warmii i Mazurach. Piszemy o tym na stronach 
zatytułowanych Rok Astronomii. Wiemy, że w wielu miejscowościach będą się 
odbywały imprezy związane z Rokiem Astronomii. W szczególności 
w województwie kujawsko-pomorskim astronomowie toruńscy będą przez 
cały rok przedstawiali najnowsze zdobycze astronomii, a w samym Toruniu, w dniu urodzin 
Kopernika, ma się odbyć ogólnopolska inauguracja MRA 2009 m.in. z odsłonięciem pomnika 
planetoidy 12999 Toruń. Nie zdążymy ju ż  zrełacjonować tej uroczystości w bieżącym numerze, 
zrobimy to w następnym zeszycie. Prosimy P a ń ska  o informacje o imprezach astronomicznych, 
dużych i małych, ale pozwalających nam wszystkim, zgodnie z hasłem tego Roku, odkrywać nasz 
Wszechświat. Będziemy się dzielić Waszymi informacjami ze wszystkimi P. T. Czytelnikami URANII.

Prenumeratorzy „ Uranii ” otrzymali pierwszy zeszyt z lekkim opóźnieniem -  zeszyt czekał 
na kalendarz, który był naszym prezentem, a jego druk się opóźnił. Przepraszamy, ale chyba 
przyznacie Państwo, że warto było czekać. Otrzymujemy od Państwa podziękowania za ten piękny 
kalendarz, który dodatkowo promuje osiągnięcia polskich Miłośników Astronomii. Gratulujemy 
jego Autorom i pomysłodawcom.

Bieżący zeszyt przybliża Państwu bardzo szeroki zakres współczesnych zagadnień 
astronomicznych: od megamaserów w odległych galaktykach, przez supernowe, po szczególne 
zagadnienia późnych rozbłysków helowych. Dotykamy też zagadnień badań kosmicznych 
artykułem o misji New Horizons do Plutona. Piszemy o magii takich instytucji, jak  Planetarium 
we Fromborku i o tym, ja k  spotkanie z ludźmi zafascynowanymi światem gwiazd i galaktyk może 
wpłynąć na koleje życia innych. Piszcie Państwo do nas o swoich spotkaniach z „gwiazdami”, 
razem odkrywajmy nasze niebo.

W „Astronomii w szkole” pokazujemy, ja k  można przybliżyć Kosmos dzieciom, dając im do 
ręki „ kamienie z nieba ”. W „ Kalendarzu astronomicznym  ”  omawiamy zjawiska niebieskie, jakie  
nastąpią w maju i czerwcu br. W kąciku recenzji omawiamy monografię poświęconą problemom 
teledetekcyjnego monitoringu środowiska wydaną przez AGH w Krakowie. Wfelietonie 
muzycznym piszemy o autorach muzyki do filmu „Eyes On The Skies ”, który w całości dostępny 
je st do pobrania z Internetu, a o którym wspominamy szerzej na s. 76-77.

Rekomendowane przez nas strony internetowe to www.google.com/mars/ oraz nowa funkcja 
aplikacji GoogleEarth pozwalająca na wirtualne podróżowanie po Czen\’onej Planecie.

Niestety koniec ubiegłego roku nie był łaskawy dla środowiska polskich astronomów: odeszło 
na zawsze dwóch Kolegów. W „In memoriam  ”  wspominamy kol. Tadeusza Ciurlę z Wrocławia. 
Wspomnienie o kol. Józefie Juchniewiczu z Warszawy zamieścimy w następnym zeszycie.

Przypominam Państwu o trwającym konkursie obserwacyjnym na najciekawsze obserwacje 
astronomiczne  w  Roku Astronomii.

Życzę Państwu interesującej lektury „ Uranii ”, pogodnego nieba i ciekawych z nim spotkań.

Toruń, w lutym 2009 r.
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czytelnicy piszą...

Happy New Year 
... of Astronomy 

•2009

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!

Powyższą e-kartkę otrzymali
śm y od o rg an iza to ró w  ju ż  
ubiegłorocznego Ogólnopol
skiego Zlotu Miłośników Astro
nomii.

Dziękujemy za to i inne wy
razy sympatii i życzenia otrzy
mane od Państwa z okazji 
Nowego Roku. Taki kontakt 
z C zyte ln ikam i też pom aga  
nam w pracy.

Redakcja

Szanowna Redakcjo,
Trasa planety karłowatej 

(134340) Pluton, którą prezen
tuje mapka zamieszczona 
w Kalendarzu Astronomicznym 
w „Uranii-PA” 1/2009, nie prze
biega na tle gwiazdozbioru 
Węża jak podaje opis, ale na 
tle konstelacji Strzelca. Grani
cę między nimi wyznacza mniej 
więcej równoleżnik niebieski 
o deklinacji -16 stopni (wg Ura- 
nometria 2000.0 Tirion, Rappa- 
port, Lovi). Zastanawiające są 
również trzy jasne gwiazdy wid
niejące na tej mapce, które są
dząc z podanej skali jasności, 
powinny być widoczne gołym 
okiem, tych zaś ani na niebie, 
ani na żadnych innych mapach

się nie uświadczy. Zapewne nie 
bez przyczyny mapka druko
wana jest obok zjawisk kwiet
niowych.

Pozdrawiam serdecznie
Ireneusz Jankowski 

Siemianowice Śląskie

Odp.: Oczywiście, ma Pan ra
cję  — P lu ton rzeczyw iśc ie  
przez cały bieżący rok znajdu
je  się w gwiazdozbiorze Strzel
ca, a nie Węża. Wstyd, ale opi
sując mapkę skrót Sgr odczy
tałem jako Ser.

Co do trzech jasnych gwiazd 
— tym razem błąd jest nie tyle 
mój, co katalogu USNO-A2.0. 
Otóż tworząc mapki tras plane
toid czy komet, używam katalo
gów BSC, TychoiGSC. W  przy
padku Plutona, którego jasność 
jest mniejsza od zasięgu kata
logu GSC, dodaję gwiazdy z ka
talogu USNO-A2.0. Jak dotąd 
byłem nieświadomy faktu, że 
ten astrometryczny katalog za
wiera fałszywe, nieistniejące ja 
sne gwiazdy. Trzy takie gwiaz
dy znalazły się właśnie na opi

sywanej mapce trasy Plutona. 
Moim błędem je s t to, że nie 
zwróciłem  uw agi na te trzy  
gwiazdy, które rzeczyw iście  
m usiałyby m ieć jasność  ok. 
0 mag.!

Czytelnikowi gratuluję spo
strzegawczości. Dla mnie jest 
to nauczka, aby nie ufać bez
granicznie pojedynczym źró
dłom danych i kontrolować je  
poprzez porównywanie z inny
mi. Wprawdzie na mapce, wy
drukowanej w „Uranii-PA” wy
starczy usunąć wspomniane 
trzy jasne gwiazdy, aby była już  
ona poprawna, lecz dla jasno
ści załączam nową mapkę, na 
której w ogóle nie ma gwiazd 
z katalogu USNO-A2.0.

Z poważaniem
Tomasz Ściężor

(134340) PI utoń

oraz spełnienia 
. w. Nowym Roku 
■ wszelkich, nie tylko 

astronomicznych marzeń

Monika & Andrzej 
• Rzernieniakowie

życzą
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Od czasu odbycia emisji maserowej rodnika hydroksylowego OH oraz wyjaśnienia 
natuiy tego promieniowania zaczęto zastanawiać się, jakie warunki powinny być speł
nione, by możliwe było dostrzeżenie żródel maserowych poza Galaktyką. Choć są to 
źródła bardzo słabe, współczesne techniki pozwalają na detekcję szczególnych mase
rów w odległych galaktykach. Są to megamasery

58 Supernowe w Galaktyce
Sebastian Soberski
Wybuchy supernowych przekazują do ośrodka międzygwiazdowego olbrzymie ilości 
energii, a pozostałości po wybuchu mogą być obserwowane nawet przez kilkadziesiąt 
tysięcy lat. Produktem eksplozji może być gwiazda neutronowa. To wszystko wpływa na 
ewolucję Galaktyki. Obserwacje w zakresie promieniowania X iw  dziedzinie radiowej 
są podstawą do konstruowania modelu SNe

62 Bardzo późne rozbłyski helowe
Marcin Hajduk
Po odejściu gwiazdy od Jazy AGB, w trakcie gdy warstwa paląca wodór jest wciąż 
aktywna, może nastąpić jeszcze jeden rozbłysk helowy. Został on nazwany późnym roz
błyskiem helowym. Bohdan Paczyński tłumaczył tym zjawiskiem ewolucję gwiazdy FG 
Sge, która w ciągu ok. 100 lat, z gorącej gwiazdy centralnej mgławicy planetarnej 
przerodziła się w chłodnego olbrzyma

62 Misja kosmiczna New Horizons, 
czyli sondowanie Plutona
Krzysztof Ziołkowski
Misja sondy kosmicznej do Plutona rozpoczęła się 19 stycznie 2006 r. Autor przypomi
na, jak doszło do budowy tej sondy i jaki jest dotychczasowy przebieg i znaczenie tej 
misji. Po minięciu Jowisza przez prawie 8 lat w stanie „ uśpienia " sonda będzie zmie
rzała do Plutona. Dotrze do niego 14 łipca 2015 r.

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

79 MRA2009: Otwarcie Międzynarodowego Roku Astronomii 2009 (73); Od- 
h y j Wszechświat w Piwnicach — toruńscy astronomowie rozpoczynają Rok 
Astronomii na kwiecie (74); Inauguracja MRA 2009 w województwie war- 
mińsko-mazurskim (76); Astronomia bliżej społeczeństwa w Kujawsko-Pomor- 
skiem (78)

20 rozmaitości: COROT-Exo- 7b najmniejsza planeta typu ziemskiego (79); Pra
cowite łaziki (80); Meteoryty na Marsie (81); Magia fmmborskiego nieba, 
czyli „ Wakacje w Planetarium ” okiem uczestnika (83)

82 in memoriam: Tadeusz Ciurla (1937—2008)
85 astronomia w szkoło: Kosmos na wyciągnięcie ręki 
88 kalendarz astronomiczny 2009: M aj-czerw iec
94 recenzje: Tadeusz Zbigniew Dworak, Beata Hejmanowska, Krystian Pyka: 

Problemy teledetekcyjnego monitoringu środowiska, tom I
95 astronomia i muzyka: „MoveTwo ”, czyli drugi ruch bardzo udany
96 relaks z Uranią: Krzyżówka 
96 ciekawe strony internetowe

NA OKŁADCE

Podwójne pierścieniowe galaktyki Arp 147. Prawdopodobnie jakiś czas temu obie galakty
ki zderzyły się— galaktyka widziana prawie „z profilu "przeszła przez galaktykę widzianą 
„ en face ”, W czasie zderzenia rzadko dochodzi do bezpośredniego kontaktu między gwiaz
dami, ale materia międzygwiazdowa ulega kondensacji i tworzą się fale zgęszczeń i miejsc 
formowanie się gwiazd. Niebieski pierścień galaktyki widzianej „ en face ” został utworzony 
w takim właśnie procesie. Składa się z  masywnych, gorących i bardzo jasnych gwiazd. Ma 
średnicę ok. 30 tys. lat św. Cały układ tych grawitacyjnie oddziaływujących ze sobą galak
tyk leży w gwiazdozbiorze Wieloryba (Cetus) w odległości ok. 440 min lat św. od nas. Zdję
cie zostało zrobione przez teleskop Hubble’a (kamera WFPC2) nocą 27/28 października 
2008 r. i wymagało 6-godzinnej ekspozycji.

Źródło: M.Livo et al„ (STScI), ESA, NASA
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masery

Od czasu odkrycia emisji 
maserowej rodnika 
hydroksylowego OH 
oraz wyjaśnienia natury 
tego promieniowania 
zaczęto zastanawiać się, 
jakie warunki powinny być 
spełnione, by możliwe było 
dostrzeżenie źródeł 
maserowych poza 
Galaktyką. Mimo że 
temperatura jasnościowa 
stawia masery pośród 
najjaśniejszych źródeł 
promieniowania, to ich 
intensywność sprawia, 
że źródła pozagalaktyczne 
są bardzo słabe. Niemniej 
jednak techniki 
obserwacyjne i sprzyjające 
emisji warunki pozwalają 
nu detekcję szczególnych 
maserów w odległych 
galaktykach. Ze względu 
na ich wyjątkową jasność 
Źródła takiej emisji 
nazwano megamaserami

1. Czym są megamasery?
O emisji maserowej związanej z róż

nymi środowiskami w Galaktyce pisa
łem niejednokrotnie na łamach „Ura
nii— PA” (6/02; 4/04; 3/06 i 2/07). 
Oprócz tych niezwykłych źródeł zwią
zanych z Drogą Mleczną i procesami 
w niej zachodzącymi, zaobserwowano 
niezwykle silną em isję dochodzącą 
z innych galaktyk. Jasność tych poza- 
galaktycznych maserów jest oceniana 
na więcej nawet niż milion jasności ty
powych maserów galaktycznych.

Do tej pory zaobserwowano poza
galaktyczne linie widmowe, które zi
dentyfikow ano jako  m aserow e od 
trzech molekuł; dla przykładu linia 
H2CO na fali o długości 6 cm. Uwagę 
astronomów skupiają jednak najjaśniej
sze linie OH i H20 . Jak dotąd bezsku
teczne są próby detekcji pozagalak- 
tycznych  ź ró d e ł em isji m aserów  
metanolowych (CH3OH). Ze względu 
na bardzo znaczną jasność emisja ta 
otrzymała miano megamasera i jest 
związana głównie z wewnętrznymi 
obszarami galaktyk, a ściślej z najbliż
szym otoczeniem jąder galaktyk aktyw
nych.

Ze względu na swe położenie me
gamasery dają unikalną możliwość te
stowania obszarów o dużej gęstości. Jak

dotąd najbardziej poznane zostały ma
sery hydroksylowe oraz wodne. Wia
domo, że wzbudzanie molekuł hydrok
sylu (pom pow anie m aserów  OH) 
odbywa się dzięki fotonom z zakresu 
podczerwieni IR, zaś najbardziej odpo
wiednim mechanizmem pompowania 
maserów H20  są zderzenia cząsteczek 
—  głównie z elektronami. Sprawia to, 
że megamasery OH znajdujemy głów
nie w galaktykach, w których istnieje 
duża nadwyżka IR (promieniowania 
podczerw onego), na przykład tam, 
gdzie gwałtownie zachodzą procesy 
gwiazdotwórcze, zaś masery wodne są 
ulokowane blisko centrów AGN-ów (z 
ang. Active Galactic Nuclei —  aktyw
ne jądro galaktyki).

Emisja megamaserów nie jest do
kładnie identyczna jak emisja zwykłych 
galaktycznych źródeł maserowych. 
Czynnik wzmocnienia nie jest tak wiel
ki jak w przypadku zwykłych maserów, 
a co za tym idzie, linie widmowe nie są 
tak skrajnie wąskie. Co więcej, efekt 
Dopplera sprawia, że linie są bardzo roz
myte. W przypadku megamaserów nie 
obserw uje się efektów  nasycenia1.

1 Z nasyceniem mamy do czynienia, gdy każdy 
wyemitowany kwant promieniowania napotyka 
na swej drodze przez obszar masera wzbudzoną 
molekułę, na której wymusza emisję. W takim 
wypadku wzmocnienie jest wykładnicze.
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Rys. 1. Typowe widmo megamasera OH z GBT NRAO otrzymane podczas przeglądu IRAS 
09539+0857 to obiekt typu URLIG. (z: „OH Megamasers Survey —  NRAO Greenbak", Brian 
Kent i inni)

Wreszcie emisja megamaserowa najczę
ściej nie jest spolaryzowana, choć ist
nieją obserwacje wskazujące na polary
zację emisji OH.

1.1. Megamasery OH
Chociaż, chronologicznie rzecz bio

rąc, pierwsze obserwacje maserów po- 
zagalaktycznych były związane z mo
lekułą H20 , to zajmiemy się na początku 
maserami OH, które w naszej Galakty
ce zostały bardzo dokładnie poznane 
i przebadane.

Wyniki pierwszych obserwacji me- 
gamaserów OH wykonanych w kie
runku źródła ARP 220 zostały opu
b likow ane p rzez W illem a Baana 
i współpracowników w 1982 r.

Poszukiwania megamaserów OH 
w innych galaktykach stały się bardziej 
owocne, kiedy to dzięki obserwacjom 
z podczerwonego satelity-obserwato- 
rium IRAS stało się jasne powiązanie 
właściwości podczerwonych galaktyk 
i ich aktywności jako źródeł emisji ma
serowej. Poszukiwania megamaserów 
pokazały ponadto, że najczęściej znaj
dują się w obiektach określanych jako 
Wielkie Mergery (na przykład zderza
jące się, bogate w m aterię między- 
gwiazdową galaktyki spiralne), szcze

gólnie w obiektach określanych UL1RG 
(ang. ultraluminous infrared galaxy —  
ultrajasne galaktyki podczerwone, któ
re emitują w zakresie podczerwieni 
energię nawet 1012 razy większą niż sło
neczna). Co więcej, stwierdzono, że 
masery są tym jaśniejsze, im większa 
jest jasność galaktyki w zakresie dale
kiej podczerwieni (FIR —  Faint IR). 
Wyznaczono przybliżoną zależność: 
Loh a  Lfir2. Przypuszcza się, że urucho

mienie planowanych bardzo czułych in
strumentów (LOFAR czy SKA) po
zw oli na o b se rw ac je  em is ji OH 
w obiektach znacznie odleglejszych 
(w obiektach o większych przesunię
ciach ku czerwieni) —  już teraz taką 
emisję określa się czasami jako giga- 
masery OH.

Obserwacje interferometryczne (na 
przykład Mrk 231, Mrk 273 czy IC 694) 
sugerują istnienie bardzo rozległego
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Rys. 2. Obrazy podczerwone 3 mergerów oraz widma emisji maserowej OH, których detekcji dokonano w kierunku tych galaktyk, 
(widma z: Darling i inni, 2002, AJ124, 100 i poprzednie)
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Rys. 3. Mapy emisji megamasera OH uzyskane podczas obserwacji interferometrycznych obiektu III ZW 35. (Pihlstrom i inni, 2001, A&A, 
377,413)

(nawet 100 pc) torusa molekularnego, 
który otacza centralną część jądra ga
laktycznego. Emisja maserowa pocho
dzi od zwartych obszarów w tym toru- 
sie, których rozmiary nie przekraczają
1 pc. Takie rozmiary wynikają z prze
prowadzonych obserwacje zmienności 
emisji.

Obserwacje megamaserów OH poka- 
zujątakże, że są one blisko związane nie 
tylko z obszarami powstawania gwiazd. 
Ponad 25% obserwowanych radiowo 
pozostałości po supernowych w Arp 220 
jest powiązanych z emisją bądź ab
sorpcją OH (rys. 4).

2. Megamasery H20
Na temat megamaserów H20  wspo

minałem już przy okazji omawiania 
obecności wody we Wszechświecie 
(„Urania-PA” 3/06). Tu chciałbym przy
bliżyć nieco bardziej ten problem i omó
wić kilka najciekawszych wyników uzy
skanych w ciągu ostatnich lat. Historia 
obserwacji emisji maserów wodnych 
w obszarach poza Galaktyką sięga roku 
1976. Churchwell i współpracownicy 
zakomunikowali o detekcji masera H20  
w galaktyce M33. Jednak pierwszy me- 
gamaser zaobserwowano pod koniec 
1977 r., a w 1979 autorzy odkrycia, Dos 
Santos i Lepine, opublikowali w „Natu
rę” wyniki swoich obserwacji maserów 
w okolicach jądra obiektu NGC 4945 
(spiralna galaktyka typu Seyfert 2 
w gwiazdozbiorze Centaura).

Niedługo potem masery H20  za
obserwowano także w NGC 3079,

NGC1068 oraz NGC 4258. Spodziewa
no się, co prawda, że emisja megama
serów będzie pochodzić z gęstych ob
szarów powstawania gwiazd w pobliżu 
centrów galaktyk, ale okazało się, że 
obszary te są znacznie mniejsze, niż są
dzono. Prowadzone poszukiwania 
emisji H20  w galaktykach dały pew
ność, że jest ona najczęściej spotyka
na w pobliżu AGN-ów, szczególnie 
w ich typach określanych jako LINER 
(ang. low-ionization nuclear emission- 
-line region) lub galaktykach Seyferta
2 typu. Pod koniec ubiegłego roku li
sta galaktyk, w których wykryto emi
sję maserową wody, liczyła 83 pozycje 
(patrz rys. 6), przebadano zaś radiote

leskopami w poszukiwaniu maserów 
wodnych ponad 500 galaktyk. Więk
szość galaktyk macierzystych ma prze
sunięcie ku czerwieni z <0,1. Wyjąt
kiem jest megamaser zaobserwowany 
w J0804+3607, dla którego z = 0,66.

Obserwacje prowadzone z bardzo 
dużą zdolnością rozdzielczą a także 
monitorowanie zmienności pozwoliły 
na zrozumienie, jaka jest struktura ob
szarów z emisją H20.

2.1. Dyski akrecyjne
Dwuwymiarowe widma wielu me

gamaserów uwidaczniają potrójną 
strukturę (rys. 5), a grupy składników 
widmowych są rozłożone symetrycz-

Pozostałość po supernowi
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Rys. 4. Radiowa pozostałość po supernowej i prawdopodobne usytuowanie obszaru z ma
serami OH w  Arp 220. Przypuszczalnie w  okresie przed wybuchem gwiazda traciła bardzo 
dużo materii, ta zaś utworzyła rozległą otoczkę. Fala uderzeniowa wybuchu zagęszcza ob
szary OH tak, że mogły powstać warunki odpowiednie do zaistnienia emisji
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Rys. 5. Dwuwymiarowe widmo megamasera H20  w kierunku Mrk 1419. Wyraźna 
potrójna struktura widma. (Henkel i inni, 2002, A&A 394, L23)

nie wokół prędkości radialnej centrum 
aktywnej galaktyki. Obrazy interfero
metryczne oraz monitorowanie zmien
ności położenia poszczególnych plam 
maserowych sugerują, że masery roz
lokowane są wzdłuż dysku o rozmia
rach mniejszych niż parsek, ratujące
go w okół m asyw nego i zw artego 
centralnego obiektu. Typowym przy
kładem jest megamaser H20  w NGC 
4258 (M 106 —  galaktyka spiralna 
w Psach Gończych oddalona około 
7 Mpc). Emisja megamasera została 
odkryta w 1984 r. przez Claussena
1 współpracowników na typowej dla 
wody częstotliwości (przejście 6 16—  
— 523) 22,235080 GHz. Prędkość ra
dialną2 wyznaczono na 472 km/s. Póź
niejsze obserwacje pokazały, że emi
sja posiada dodatkowe linie odległe od 
cen tra ln y ch  sk ład n ik ó w  o oko ło  
±1000 km/s. Obrazy interferometrycz
ne i modele, jakie do nich dopasowa
no, przekonują że istnieje ratujący ke- 
p łerow sko dysk, a system atyczne 
monitorowanie potwierdza tę koncep
cję (patrz rys. 7). Obliczenia wskazują 
na obecność w centrum  zw artego 
obiektu o masie około 40 min mas Słoń
ca. Wiele uzyskanych widm oraz obra
zów z interferometrów pokazuje, że 
takie struktury nie są wyjątkowe, a emi
sja megamaserów jest związana bardzo 
często z dyskami akrecyjnymi w cen
trach AGN-ów.

2.2. Emisja z dżetów
Niektóre obserwacje uwidoczniły li

niowy rozkład poszczególnych obsza
rów emisji megamaserów H20 , który nie 
jest prostopadły do obserwowanych dże
tów, tylko się z nimi pokrywał. Typo
wym przykładem jest eliptyczna galak
tyka Seyferta NGC 1052 (rys. 8).

Duże szerokości linii widmowych 
oraz bardzo szybka zmienność sugerują 
że masery znajdują się w obszarach, 
gdzie materia dżetu zderza się z otacza
jącym go gazem molekularnym. Obser
wacje pokazują że istnieje spora zależ
ność pomiędzy jasnością radiową dżetu 
oraz jasnością maserów, co wskazuje na 
zależność obu badanych strumieni od 
zjawisk zachodzących w dżetach, na 
przykład powstawanie w nich nowych, 
aktywnych radiowo obszarów.

2 Prędkość wyznacza się w typowy dla radioastro
nomii sposób, bazując na definicji Lokalnego 
Układu Odniesienia (LSR— ang. Local Standard 
o f  Rest) oraz na efekcie Dopplera: v/c -  Av/v0.

3. Jakie ciekawe informacje 
przynosi obserwacja 
megamaserów?

Megamasery mogą dać odpowiedzi 
na wiele pytań związanych nie tylko 
z warunkami emisji, ale także z bezpo
średnim sąsiedztwem emisji oraz pro
cesami, jakie zachodzą podczas propa
gacji prom ieniowania od źródła do 
obserwatora.

Megamasery OH mogą stać się, po
przez swoje powiązania, próbnikami 
mergerów, wskazując stopień aktywno
ści gwiazdotwórczej.

Przedstawione niedawno wyniki ob- 
serwacji megamaserów hydroksylo
wych za pomocą 300-metrowego radio
teleskopu w A recibo uw idoczniły  
rozszczepienie zeemanowskie odpo
wiadające obecności pola magnetycz
nego. Dla mergerów Arp 220 oraz III

Liczba megamaserów H20  odkrywanych w kolejnych latach
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Rys. 6. Liczba odkrytych megamaserów H20 w kolejnych latach z podziałem na 
instrumenty. Wyraźnie widać, że prym w odkryciach wiodą współczesne giganty: 
100-metrowy radioteleskop w Effelsbergu oraz 110-metrowy Green Bank Telescope 
(GBT). (źródło: http://www.gb.nrao.edu/~jbraatz)
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Zw 35 wyznaczono średnie natężenie 
pola magnetycznego na około 3 mG3, 
co jest bardzo zgodne z innymi pomia
rami i pokazuje, że megamasery OH 
mogą być znakomitymi magnetometra
mi galaktycznymi.

Główne nadzieje związane z mega- 
maserami H20  dotyczą projektów ko
smologicznych oraz, z racji występowa
nia maserów w dyskach, także postępu 
w poznawaniu struktury i dynamiki dys
ków akrecyjnych (rys. 9).

Tworzenie spektroskopowych radio
wych map dysków w wewnętrznych 
obszarach AGN-ów jest niezwykle cen
ne ze względu na stosunkową łatwość 
obserwacji w porównaniu z innymi za
kresami częstotliwości widma fal elek
tromagnetycznych. Emisja maserowa 
nie jest zakłócona bowiem przez odbi
cia i rozpraszanie promieniowania, a tak
że zakłócanie przez „centralną maszy
nę” oraz otaczającą dysk materię. Mając 
zatem możliwość badania rozkładu pla
mek maserowych w strukturze o rozmia
rach < lp c  na odległościach nawet 
100 Mpc, rozdzielając je  nie tylko na

3 1 mG —  1 miligaus = 0,001 gausa. Gaus (G) 
—  w układzie SI przejściowo legalna jednostka 
indukcji magnetycznej. IG = 10-4 T (tesli).

Temperatura jasnościowa 
i natężenie promieniowania

Temperatura jasnościowa T  to taka temperatura, przy której ciało dosko
nale czarne emituje promieniowanie o częstości w wąskim zakresie od v 
do v  + Av, którego natężenie jest takie samo jak obserwowane / .  W przy
padku obserwacji źródeł promieniujących w szerokim zakresie częstotliwo
ści, nawet gdy ilość całkowita promieniowania jest wielka, to temperatura 
jasnościowa, która odpowiada konkretnej częstotliwości, nie musi być duża. 
Masery emitują w niezwykle wąskim zakresie częstotliwości całą energię, 
przeto ich temperatura jasnościowa osiąga bardzo duże wartości, stawiając 
je  na czele listy najjaśniejszych źródeł promieniowania radiowego.

Dla niskich częstotliwości (v «  kTlh) stosuje się przybliżenie Rayleigha- 
-Jeansa, gdzie gęstość energii emitowanej przez źródło można zapisać jako:

p(v) =
8 nkTy1

c3
gdzie k  to stała Boltzmanna, T temperatura, a c to prędkość światła. Stru
mień promieniowania o częstotliwości v  z jednostki powierzchni emitowany 
w jednostkę kąta bryłowego nazywamy natężeniem promieniowania Iv:

_ cp(v) _ 2kTv2 
v_  An c2

W przypadku obserwacyjnie wyznaczanego natężenia / ,  możemy od
nieść temperaturę także do obserwacji. W takim wypadku właśnie mówimy 
o temperaturze jasnościowej Tb(r) przy danej częstotliwości:

r  t * V *
2 kv

1500 1300 500 -300 -500
prędkość radialna heliocentryczna (km/s)

Rys. 7. Kombinacja przedstawiająca widma megamasera wodnego w NGC 4258. Po prawej u góry widać obraz podczerwony galak
tyki M 106 wraz z nałożonym obrazem rentgenowskim (niebieskie barwy) uzyskanym z satelity Chandra. Po lewej: widmo dwuwymia
rowe pokazujące trzy grupy składników widmowych, obraz interferometryczny (na osiach względne położenie na sferze niebieskiej) 
oraz położenie składników z uwidocznieniem ich prędkości radialnych. Do obserwacji dopasowano ratujący keplerowsko dysk, które
go schemat pokazano po prawej na dole. (wykresy zaczerpnięte z: Bragg i inni, 2000, ApJ535, 73)
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płaszczyźnie sfery niebieskiej, ale tak
że badając precyzyjnie ich prędkości ra
dialne, możemy precyzyjniej niż w in
nych metodach dopasować modele 
dysków. To z kolei daje możliwość wy
znaczania mas centralnej czarnej dziu
ry i samego dysku i zrewidowania 
pewnych wniosków, w iążących się 
z pytaniem o rolą czarnej dziury w pro
cesie powstawania galaktyki.

Ważne są także obserwacje zmian 
w czasie, szczególnie te związane z dys
kami zniekształconymi (tak jak dysk 
w NGC 4258 —  rys. 7). Pochodzenie 
zniekształceń, ich charakterystyka i sta
bilność to przedmioty badań, zaś stawia
ne hipotezy mówią między innymi o od
b iciach , fo to jonizacji i w ypływ ie 
pewnych obszarów.

W kosmologii tak zwany Model 
Standardowy opiera się na założeniu pła- 
skości świata i zawiera promieniowanie, 
barionową i niebarionową materię oraz 
tzw. ciemną energię. Opis Wszechświa
ta bazuje głównie na obserwacji promie-

Rys. 9. Schemat przedstawiający dwa główne nurty dociekań naukowych, w których 
wkład do poznania może wynikać ze studiowania megamaserów wodnych, (na pod
stawie: Greenhill i inni, 2007, IAUS 242, 381)

niowania tła oraz wykorzystaniu super
nowych jako kalibratorów odległości. 
Dokładne wyznaczanie odległości, a co 
za tym idzie poprawianie wartości sta
łej Hubble’a Ho jest kluczowym elemen
tem, który może pozwolić na pewne 
odpowiedzi związane z ciemną energią.

Obserwacje maserów w odległych 
galaktykach dają możliwość wyznacze
nia odległości na dwa sposoby: poprzez 
analizę ruchu maserów w dysku akre- 
cyjnym (przyspieszenie dośrodkowe) 
oraz poprzez badanie ruchów własnych. 
Nie jest to zadanie łatwe, bo wymaga 
monitorowania emisji megamaserowej 
pojedynczym, dużym teleskopem oraz 
kilku sesji obserwacyjnych interferome
trem z bardzo dużymi bazami. Zaletą 
takiego podejścia jest możliwość nieza
leżnego i bardzo dokładnego oszacowa
nia odległości i poprawienia dokładno
ści wyznaczenia H0.

Rys. 8. Obraz galaktyki eliptycznej NGC 1052 zakwalifikowanej jako Sy2, wykazującej ak
tywność w jądrze, uzyskany na częstotliwości 22 GHz. Jest to przykład dżetu, w którym 
zaobserwowano masery H20. U góry mapa emisji continuum, na dole mapa konturowa i za
znaczone krzyżykami miejsca występowania maserów, (źródło: http://www. nrao.edu)

Dr Leszek P. Błaszkiewicz jest ad
iunktem w Uniwersytecie Warmiń
sko-Mazurskim oraz pracownikiem 
Olsztyńskiego Planetarium i Ob
serwatorium Astronom icznego. 
Jego zainteresowania naukowe są 
skoncentrowane na obserwacjach 
i badaniu emisji maserowej
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■ “  Supernowe 
w Galaktyce

Wybuchy supernowych 
przekazują do ośrodka 
m iędzyg wiazdo w ego 
olbrzymie ilości energii. 
Pozostałości po eksplozjach 
mogą być obserwowane 
nawet przez kilkadziesiąt 
tysięcy lat po zdarzeniu.
W chwili obecnej znanych 

jest ponad 265 pozostałości 
po wybuchach supernowych 
(SNRs) w Galaktyce, 
zidentyfikowanych dzięki 
obserwacjom w zakresie 
radiowym widma 
elektromagnetycznego. 
Badania obiektów typu SNR 
dają wgląd w interakcję 
pomiędzy ekspandującą 
otoczką a ośrodkiem 
międzygwiazdowym.
Podczas wybuchu 
obserwowane są cząstki 
przyspieszane przez czoło 
fali uderzeniowej. Ponadto 
produktem eksplozji 
supernowej (SNe) może być 
gwiazda neutronowa, która 
również wnosi swój wkład 
w ewolucję Galaktyki. 
Obserwacje w zakresie 
promieniowania X  
oraz w dziedzinie radiowej 
są podstawą przy 
konstruowaniu modelu SNe

1. Wstęp
Eksplozje supernowych (SNe) należą 

do jednych z najbardziej spektakular
nych wydarzeń we Wszechświecie. Hi
storyczne SNe były obserwowane na
w et gołym  okiem  w św ietle dnia. 
Systematyczne obserwacje galaktyk 
pozwalają odkrywać wiele SNe w cią
gu roku, które to mają jasność porów- 
nywalnązjasnościącałej galaktyki przez 
okres od kilku dni do tygodni. Pozosta
łości po supernowych (SNR) są jedny
mi z najjaśniejszych obserwowanych 
źródeł radiowych. Pierwszy obiekt, któ
ry został sklasyfikowany jako SNR, za
obserwował J.G.Bolton w 1949 r. Bol
ton zidentyfikował mgławicę Krab (M 1, 
NGC1952) jako radioźródło Taurus A. 
Później zidentyfikowano i badano na 
falach radiowych znacznie więcej tego 
typu obiektów. Badania te zostały kom
plementarnie rozwinięte dzięki obserwa
cjom w zakresie X prowadzonym przez 
Bemda Asenbacha. SNe oraz SNR mają 
kluczowe znaczenie dla właściwości 
ośrodka międzygwiazdowego (ISM) 
oraz na ewolucję Galaktyki jako cało
ści. Wzbogacająośrodek międzygwiaz- 
dowy w ciężkie elementy, wstrzykują 
energię na poziomie około 1051 erga, na
tomiast ekspandująca fala uderzeniowa 
kształtuje i podgrzewa ośrodek między- 
gwiazdowy, kompresuje pole magne
tyczne oraz przyspiesza cząstki obser
wowane w postaci promieniowania 
korpuskulamego Galaktyki. SNe mogą
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być dobrymi „detektorami” obszarów 
formownia nowych gwiazd oraz gwiazd 
neutronowych pozostałych po wybuchu.

2. Taksonomia supernowych
Klasyfikacji supernowych dokonano 

na podstawie różnic widmowych we 
wczesnej fazie wybuchu. Podstawowym 
kryterium spektralnym jest obecność 
(typ SNI) lub brak (typ SNU) linii wo
doru (seria Balmera). Dodatkowe fakty 
obserwacyjne wymusiły powstanie licz
nych podgrup klasyfikacyjnych. Bardzo 
istotnym czynnikiem podczas klasyfika- 
cji jest mechanizm wybuchu (wybuch 
termojądrowy lub zapadnięcie jądra) 
zależny ściśle od masy progenitora. 
Mechanizm polegający na zapadnięciu 
jądra zachodzi w bardziej masywnych 
gwiazdach (SNIb/c, SNII-P) w porów
naniu do mechanizmu opartego na wy
buchu termojądrowym (SNIa, SNII-L). 
W pierwszym przypadku pozostaje po 
wybuchu gwiazda neutronowa, nato
miast w drugim cała gwiazda będąca 
progenitorem jest rozrywana podczas 
eksplozji termonukleamej i pozostaje 
tylko ekspandująca otoczka (shell).

3. Statystyka
Prędkość powstawania supernowych 

zależy od aktywności gwiazdotwórczej, 
czyli musi zależeć od typu galaktyki. 
W przypadku naszej Galaktyki oczeku
jemy jednego takiego zdarzenia —  wy
buchu supernowej (SNe) na 30— 50 lat.
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Mgławica Krab —  najświeższy obraz pozostałości po wybuchu supernowej z roku 1054, 
uzyskany aparatem FORS w ognisku 8,2 m teleskopu zespołu VLT obserwatorium ESO 
na górze Paranal w Chile. Ta spektakularna supernowa była obserwowana w ciągu dnia 
w Chinach i prawdopodobnie przez Indian Anasazi. Kolor czerwony wskazuje obszary, w któ
rych elektrony rekombinują z protonami, tworząc neutralny wodór, a w obszarach jasnonie
bieskich elektrony wirują wokół linii pola magnetycznego wewnętrznej mgławicy. W centrum 
tego obszaru znajduje się pulsar: gwiazda neutronowa wirująca z szybkością 30 obrotów 
na sekundę. Źródło: NASA, ESA, J. Hester, A. Loll (ASU)

Około 80% SNe polega na zapadnięciu 
jądra, a zaledwie 20% to przypadki, 
gdzie głównym mechanizmem wybuchu 
jest eksplozja termojądrowa. Z punktu 
widzenia statystyki bardzo pomocny jest 
internetowy katalog radiowych SNR 
opublikowny przez Davida Geena (http:/ 
/www. mrao.cam.ac. uk/survey s/snrs). 
W chwili obecnej zawiera on 265 obiek
tów wraz z podstawowymi znanymi fak
tami dotyczącymi każdego z nich oraz 
wyczerpującą bibliografią obejmującą 
obserwacje od zakresu radiowego aż do 
promieniowania X.

Tylko mała część obiektów widzia
nych w zakresie radiowym jest zidenty
fikowana w dziedzinie promieniowania 
X czy optycznej. Zwiększenie czułości 
obserwacji powoduje podwyższenie 
wykrywalności takich źródeł promienio
wania. Obserwacje w zakresie X za po
mocą satelity ROSAT pozwoliły znaleźć 
w ielu kandydatów  (SNRc), którzy 
w najbliższym czasie zwiększą frakcję 
(obecnie około 30%) radiowych SNR 
widocznych w świetle rentgenowskim. 
Jednakże należy pamiętać, że przegląd 
ROSAT wykonany został w zakresie re
latywnie niskich częstości pasma X, 
więc sporym ograniczeniem będzie zna
cząca absorbcja promieniowania pocho
dzącego od odległych obiektów leżą
cych w płaszczyźnie Galaktyki.

Dane zawarte w katalogu Greena 
pochodzą z przeglądów nieba oraz de
dykowanych obserwacji. Można zadać 
sobie pytanie, na ile ten katalog jest kom
pletny? Statystyki pokazują, że podczas 
ostatnich 2000 lat powinno dojść do 
około 40 zjawisk SNe. Wygląda na to, 
że obecne przyrządy pomiarowe mają 
zbyt małą czułość, aby zarejestrować 
SNe zachodzące w typowych warun
kach 1SM wewnątrz Drogi Mlecznej. 
Masywne gwiazdy zwykle znajdują się 
w gromadach, w związku z tym okres 
widoczności ekspandującej otoczki jest 
bardzo zredukowany przez gęste obłoki 
molekularne. Zwarte obłoki zjonizowa- 
nego wodoru (obszary HII) niająpodob- 
ne widmo jak SNR typu „plerioniczne- 
go” (w odróżnieniu  od SNR typu 
pierścieniowego, obiekty plerioniczne są 
jasne również w centrum). Na szczęście 
jednak obszary HII są źródłem emisji 
termicznej —  niespolaryzowanej, w od
różnieniu od SNR będących źródłami 
emisji synchrotronowej —  spolaryzowa
nej. Innym ograniczeniem detekcji SNR 
może być efekt konfuzji przez pozaga-

laktyczne źródła punktowe. Można się 
spodziewać, że starsze SNR, które są 
zarazem słabsze, również stanowią dużą 
frakcję jeszcze nie odkrytych obiektów.

Podsumowując statystyki, widać, że 
mamy deficyt starych i niezbyt jasnych 
oraz młodych i odległych obiektów 
SNR. Nakłada to specjalne wymagania 
na planowane obserwacje: (1) jasność 
powierzchniowa SNR powinna być 
większa niż limit czułości obserwacji; 
(2) rozmiar kątowy SNR powinien kil
kakrotnie przewyższać zdolność roz
dzielczą obserwacji.

4. Historyczne supernowe
Większość historycznych superno

wych, które wybuchły w ciągu ostatnich 
2000 lat, została zidentyfikowana w na
szych czasach poprzez optyczne obser
wacje ich ekspandujących pozostałości. 
Wśród zidentyfikowanych obiektów są 
między innymi pozostałości typu „shell” 
po wybuchu SN 1006, SN 1572 (Tycho) 
oraz SN 1604 (Kepler). Zidentyfikowa
no również obiekty typu plerioniczne- 
go: SN 1054 (Taurus A /M l) oraz

SN 1181 (3c58), natom iast SN386 
(G11.2-0.3) posiada typ morfologiczny 
pośredni.

Warto zwrócić uwagę na fakt, że SN R 
Cas A oraz SNR RXJ0852.0-4622 
należą do grupy obiektów, wewnątrz 
których odkryto izotop Ti44. Czas poło
wicznego rozpadu Ti44 to 90,4 lat, co jest 
bezpośrednim dowodem młodego wie
ku tych pozostałości (SNR). Taki dowód 
w przypadku Cassiopei A był bardzo 
istotny, bo co prawda podejrzewano, że 
jest to pozostałość po SN1680, jednak 
z powodu braku wiarygodnych obser
wacji historycznych istniały pewne wąt
pliwości.

5. Nowe fakty obserwacyjne

5.1. Tempo powstawania 
supernowych w Galaktyce

Promieniowanie gamma pochodzą
ce z rozpadu radioaktywnego Al 26 
pierwszy raz zarejestrowano w 1978 r. 
Pochodziło ono z przestrzeni kosmicz
nej. Wiedząc, że okres połowicznego 
rozpadu aluminium jest równy około

2/2009 U r a n i a  -  Postępy Astronom ii 59



Tabela 1
Tabela zawiera listę historycznych obserwacji obiektów, które były lub mogły być supernowymi.

Rok/Data Gwiazdozbiór Jasność (m) Zidentyfikowana pozostałość (SNR) / Miejsce obserwacji / Komentarz

2241 BC?? ? -10 Prawdopodobne obserwacje wspomniane w kilku źródłach historycznych

352 BC ? ? Chiny — pierwsza taka udokumentowana obserwacja (Hellemans/Bunch)

4 BC spring Aql ? Chiny

185 AD Cen -2 G 315.4-2.3-Chiny

369 ? ? Chiny

386 Sgr ? G11.2-0.3?-Chiny

393/396 Sco -3 SNR 393-C h in y

437? Gem

827? Sco/Oph -10

902? Cas 0

1006/Apr 30 Lup -9  +/-1 SNR 1006 — Bliski Wschód, Chiny, Japonia, Europa

1054/Jul 4 Ta u -6 M1 — Chiny, Północna Ameryka (?), Bliski Wschód, Japonia

1181/Aug 6 Cas -1 3C 58 — Chiny, Japonia

1203? Sco 0

1230? Aql ?

1572/Nov6 Cas -4 Tycho SNR — Europa (Tycho Brahe SN)

1592 ? Cet ? Korea; prawdopodobnie Nova

1592 ? Cas ? Korea; prawdopodobnie Nova

1592 ? Cas ? Korea; prawdopodobnie Nova

1604/0ct 9 Oph -3 Kepler SNR — Europa (Johannes Kepler SN)

1680?

1667 Cas ? Cas A — prawdopodobnie Europa (John Flamsteed?)

720 000 lat, uzyskano bezpośredni do
wód na zachodzenie również obecnie 
procesu nukleosyntezy w młodych, nie
dawno uformowanych gwiazdach.

Wykorzystując satelitę INTEGRAL 
należącego do ESA {European Space

Agency), potwierdzono w 2006 r. istnie
nie procesu produkcji radioaktywnego 
aluminium (Al 26) w masywnych 
gwiazdach i supernowych umiejscowio
nych w Galaktyce. Satelita zarejestro
wał promieniowanie gamma wysyłane

przez Al 26 z centralnych rejonów Dro
gi Mlecznej, co jest dowodem na to, że 
powstawanie Al 26 jest procesem ciąg
łym i wciąż zachodzi w obszarach for
mowania gwiazd naszej Galaktyki. In
tegral zarejestrował również efekt

Tabela 2
Tabela zawiera listę potwierdzonych wybuchów galaktycznych supernowych w ciągu ostatnich 2000 lat.

Rok Data Gwiazdozbiór RA Dec Jasność (m) Zidentyfikowana pozostałość (SNR)/h

185 AD Cen 14 43,1 -62  28 SNR: G135.4-2.3/RCW 86

386 Sgr 18 11,5 -19  25 SNR: G11.2-0.3 (?)t

393/396 Sco 17 14 -39,80 -33 źródła radiowe prawdopodobne 
— SNR:G347.3-0.5(?)t

1006 Apr 30 Lup 15 02,8 -41 57 -9 +/-1 SNR: PKS 1459-41

1054 Jul 4 Tau 05 34,5 +22 01 -6 M1

1181 Aug 6 Cas 02 05,6 +64 49 -1 3C 58

1572 Nov 6 Cas 00 25,3 +64 09 -4 Tycho

1604 Oct 9 Oph 17 30,6 -21 29 -3 Kepler

1680? 1667? Cas 23 23,4 +58 50 6? Cas A SN (SNe nie zaobserwowane)

1870 — Sgtr 17 48,0 -27  10 — G1.9+0.3 (SNe nie zaobserwowane)

60 U r a n i a  -  POSTĘPY ASTRONOMII 2/2009



Dwie gromady gwiazd RSG odkryte na skraju poprzeczki galaktycznej dzięki wstępnym ob
serwacjom w bliskiej podczerwieni za pomocą Kosmicznego Teleskopu Spitzera (GLIMPSE, 
SST) oraz obserwacjom Teleskopem Kecka (Mauna Kea, Hawaii), które pozwoliły wyzna
czyć odległości do poszczególnych składników gromad

Dopplera wynikający z rotacji Galakty
ki, dzięki czemu można mieć pewność, 
że mierzone promieniowanie gamma 
jest wysyłane z obszaru naszej Galakty
ki.

Nowe obserwacje pozwoliły oszaco
wać całkowitą ilość radioaktywnego Al 
26 w Drodze Mlecznej na około 3 masy 
Słońca. Jest to dość duża ilość, biorąc 
pod uwagę, że jest to bardzo rzadko spo
tykany w przyrodzie izotop. Przykłado
wo oszacowano, że w okresie formowa
nia Układu Słonecznego na 105 atomów 
stabilnego izotopu Al 27 przypadało za
ledwie 5 atomów niestabilnego Al 26.

Przyjmując założenie, że Al 26 jest 
produkowane głównie w masywnych 
gwiazdach, a te kończą swój żywot jako 
supernowe, można było obliczyć często
tliwość takich właśnie eksplozji. Uzy
skany wynik — jeden wybuch (SNe) na 
50 lat, jest zgodny z oszacowaniem do
konanym na podstawie obserwacji in
nych galaktyk i porównaniu ich do Drogi 
Mlecznej.

5.2. Fabryki supernowych
Na początku kwietnia ubiegłego roku 

podczas RAS National Astronomy Me
eting w Belfaście ogłoszono odkrycie 
dwóch „fabryk” supernowych. Zaobser
wowano dwie bardzo rzadko spotykane 
gromady gwiazd będących czerwonymi 
nadolbrzymami (RSG, Red Supergiant). 
Obie gromady zawierają razem aż 40 
gwiazd, co stanowi blisko 20% wszyst
kich znanych do tej pory obiektów RSG 
w Drodze Mlecznej.

Gromady znajdują się w odległości 
20 000 lat świetlnych, stosunkowo bli
sko siebie —  800 lat świetlnych pomię

dzy nimi. Położone są na skraju galak
tycznej poprzeczki, co stanowi wspania
ły przykład silnej interakcji materii po
przeczki z materią dysku galaktycznego. 
Zaowocowało to efektywnym procesem 
gwiazdotwórczym, który doprowadził 
do powstania skupiska masywnych 
gwiazd.

Pierwsza gromada zawiera 14 obiek
tów RSG w wieku około 12 min lat, na
tomiast druga składa się z 26 gwiazd

RSG w wieku 17 min lat. Tak masywne 
gwiazdy są bardzo rzadko obserwowa
ne ze względu na błyskawicznie zacho
dzący w nich proces ewolucji, którego 
stadium końcowym jest wybuch super
nowej. Oszacowanie tempa powstawa
nia supernowych w obu gromadach to 
jedno zdarzenie SNe na 5000 lat.

Odkrycie tych gromad pozwoli, być 
może, odpowiedzieć na długo istnieją
ce pytania astrofizyczne dotyczące 
szczegółów mechanizmu doprowadza
jącego gwiazdę do wybuchu jako su
pernowa oraz udziału poprzeczki ga
laktycznej w zjawisku wielokrotnych, 
skumulowanych wybuchów SN w Ga
laktyce.

5.3. Najmłodsza SNR w Drodze 
Mlecznej

Jeszcze na początku minionego roku 
ostatnim znanym wybuchem superno
wej w Galaktyce była SN 1680, której 
pozostałości w naszych czasach ziden
tyfikowane sąjako Cassiopeia A. Staty
styki pokazują, że od 1680 r. w Drodze 
Mlecznej powinno dojść nawet do sied
miu eksplozji SN. Duża rozbieżność 
pomiędzy teorią a obserwacjami zosta
ła jednak trochę zniwelowana, bo w po-Rozmieszczenie historycznych supernowych w Galaktyce (patrz —  rozkładówka)
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Wykorzystując satelitę INTEGRAL należące
go do ESA (European Space Agency), po
twierdzono w 2006 r. istnienie procesu pro
dukcji radioaktywnego aluminium (Al 26) 
w masywnych gwiazdach i supernowych 
umiejscowionych w Galaktyce. Dzięki temu 
można było oszacować częstotliwość wybu
chu supernowych w Drodze Mlecznej. Uzy
skany wynik to jeden wybuch SN na 50 lat. 
Źródło: http://www.esa.int/SPECIALS/lnte- 
gral/SEMACK0VRHE_0.html#subhead1

łowię roku odkryto, że znany wcześniej 
obiekt typu SNR o nazwie G l.9+0.3 jest 
w rzeczywistości o wiele młodszy, niż 
sądzono.

Obserwacje G l.9+0.3 siecią radio
teleskopów VLA (Very Large Array) 
przeprowadzone w 1985 r. zostały po
równane z obserwacjami wykonanymi 
w 2008 r. przez satelitę Chandra w za

kresie promieniowania X. Porównanie 
wykazało, że obiekt zwiększył swoje 
rozmiary o 15%, czyli znacznie bardziej 
niż przewidywano. Powtórne obserwa
cje siecią VLA potwierdziły uzyskane 
wyniki. Zmierzenie prędkości (powyżej 
12 000 km/s) ekspansji otoczki G 1,9+0,3 
pozwoliło wyznaczyć bardziej precyzyj
nie jej wiek. Zakładając niezmienność

Tabela 3
Obserwacje najmłodszej (około 1870 A.D.) pozostałości po wybuchu su
pernowej (G1,9+0,3) za pomocą sieci radioteleskopów VLA.

1985 rok 2008 rok

data 16.04.1985 12.03.2008
konfiguracja VLA B C
częstotliwość 1,49 GHz 4,86 GHz
czas na źródle 25 min 29 min
kalibrator podstawowy 3c286 3c286
założona gęstość strumienia 14,70 Jy 7,49 Jy
kalibrator pomocniczy B1829-106 J 1751-251
założona gęstość strumienia 0,927 Jy 0,569 Jy

tem pa ekspansji, oszacowano wiek 
obiektu na około 140 lat. Oznacza to, że 
pod koniec XIX w. doszło do eksplozji 
SN w Drodze Mlecznej, której nikt nie 
zauważył. Wytłumaczeniem tego może 
być położenie SN: znajduje się ona dość 
blisko centrum Galaktyki i jest zanurzo
na w gęstym obłoku pyłu (duża absorp
cja —  schemat 1).

5.4. Obserwacje optyczne SNR 
—  mała rewolucja

Druga połowa 2008 r. przyniosła 
małą rewolucję, jeżeli chodzi o odkry
wanie nowych, w ciąż brakujących 
z punktu widzenia przewidywań staty
stycznych pozostałości po eksplozjach 
SN w Galaktyce. Wszystko to za sprawą 
przeglądu H a nieba południowego 
w płaszczyźnie Galaktyki wykonanego 
przez AAO/UKST (Anglo-Australian 
Observatory/United Kingdom Schmidt 
Telescope). Efektem przeglądu było zna
lezienie aż 18 nowych SNR (SN Rem
nant) lub SNRc (SN Remnant candida
te). Dalsze obserwacje spektralne bardzo
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1.49 GHz observed  1985 April 16 4.86 GHz observed  2008 March 12

- 2 7 °  11’ 00"

17h 48m 50*

- 2 7 °  10' 00" -2 7 °  10‘ 00"

Obserwacje G1.9+0.3 sięcią radioteleskopów VLA: (po lewej) na częstotliwości 1.46 GHz, 1985 rok, poziomy konturów (-3, -2 , -1 , 1, 2, 3 
...10,15, 20 ... 95)*0,30 mJy/beam, oraz (po prawej) na częstotliwości 4,86 GHz, 2008 rok, poziomy konturów (-3, -2 , -1 ,1 , 2, 3 ...10,15, 
20 ... 95)*0,17 mJy/beam. Kontury dla wartości ujemnych — linia przerywana. Centralne markery określają pozycję użytą do wyznaczenia 
profilu radialnego — patrz wykres profilów. Źródło: http://arxiv.org/format/0804.2317v1

silnej linii fS II] na 6718 oraz 6731 A 
dały możliwość porównania stosunków 
natężeń linii siarki i wodoru. Obiekty, 
które spełniały następujące kryterium: 
[S II] / H a > 0,5, zostały uznane za po
zostałości po wybuchach supernowych.

Jedenaście  spośród osiem nastu  
SNR/SNRc wykazuje dobrą korelację 
obserwacji optycznych, H a z obserwa

cjami radiowymi. Ponadto w obrębie 
jedenastu obiektów znajdują się źródła 
prom ieniow ania X zarejestrow ane 
przez satelitę ROSAT. Trzy SNR są 
prawdopodobnie stowarzyszone z pul- 
sarami.

Odkrycia te potwierdziły istnienie 
„cichych” radiowo SNR-ów, widocz
nych w dziedzinie optycznej widma

elektromagnetycznego. Galaktyczne 
SNR na ogół są odkrywane w zakresie 
radiowym. Najbardziej kompletny ka
talog galaktycznych SNR —  katalog 
Davida Greena —  pokazuje, że zaled
wie 17% zarejestrowanych w nim obiek
tów jest widocznych również optycznie.

6. Podsumowanie
Stworzenie w miarę kompletnego 

katalogu galaktycznych pozostałości po 
wybuchach supernowych jest kluczem 
do pełniejszego zrozumienia ewolucji 
tempa formowania gwiazd oraz balan
su energetycznego Galaktyki. Niestety, 
całkowita znana ilość obiektów typu 
SNR —  265 (Green 2006) w porówna
niu do oczekiwanej —  ponad tysiąc 
(Case 1998) pokazuje, że jest jeszcze 
wiele do zrobienia w tej dziedzinie. Taka 
sytuacja spowodowana jest w pierwszej 
kolejności różnymi efektami selekcji. 
Zaliczyć do nich m ożem y bardzo 
zmienną ekstynkcję oraz szeroki wa
chlarz obserwacyjnych właściwości za
leżących od stanu ewolucyjnego obiek
tu typu SNR.

Sebastian Soberski ukończył studia 
astronomiczne na UMK w Toruniu, 
obecnie jest doktorantem astrono
mii UMK kończącym studia. Przy
gotowuje rozprawę doktorską na te
mat pozostałości wybuchów super
nowych i pracuje w Grudziądzkim 
Obserwatorium Astronomicznym  
i Planetarium

ra d iu s  /  a rc se c

ra d iu s  /  a rc se c

Góra: Profil radialny G1.9+0.3 z 1985 r. (linia przerywana) oraz 2008 r. (linia ciągła). 
Dół: wyskalowany profil z 1987 r., poszerzony o 12,15 oraz 18 procent (linie odpo
wiednio: kropkowana, przerywana, kropkowana) porównany z profilem z 2008 r. 
Amplitudy z 2008 r. zostały pomnożone przez czynnik 1,65. Źródło: http://arxiv.org/ 
format/0804.2317v1
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Bardzo
późne
rozbłyski
helowe

Końcowym etapem ewolucji 
gwiazd o masach początko
wych z przedziału około 1—  

— 8 M@ jest biały karzeł o masie około 
0,6— 0,9 M@, składający się głównie 
z węgla i tlenu. Po ustaniu reakcji ter
mojądrowych gwiazda przesuwa się na 
diagramie Herzsprunga-Russela (HR) 
wzdłuż toru stygnących białych karłów, 
gdzie wytraca powoli swą energię. We
dług modeli ewolucyjnych, w gwieź- 
dzie znajdującej się już na etapie białe
go karła m ogą jeszcze  raz zostać 
zainicjowane reakcje termojądrowe. 
Wyniki modeli ewolucyjnych znajdują 
potwierdzenie w obserwacjach.

Gwiazda na etapie 
asymptotycznej gałęzi 
olbrzymów

Gwiazdy o masach około 1— 8 M0 
w swojej ewolucji przechodzą przez 
etap asymptotycznej gałęzi olbrzymów 
(z ang. Asymptotic Giant Branch —  
A GB, rys. 1). W jądrze gwiazdy na AGB 
nie zachodzą reakcje termojądrowe. Ją
dro, składające się z węgla i tlenu, jest 
podtrzymywane przez ciśnienie zdege-

nerowanego gazu elektronowego. Nad 
jądrem położona jest warstwa helowa 
i rozdęta, konwektywna warstwa wo
doru. W końcowej fazie AGB przez 
większość czasu w gwieździe zachodzą 
reakcje spalania wodoru. Jego produk
ty (głównie hel i azot) zasilają głębiej 
położoną, nieaktywną warstwę helową. 
Gdy nagromadzi się w niej odpowied
nia ilość helu, następuje nagły rozbłysk. 
Głównym źródłem energii podczas roz
błysku w warstwie helowej jest cykl trzy 
a . P rodukty spalania helu, przede 
wszystkim węgiel, powiększają masę 
zdegenerow anego jądra . Rozbłysk 
w warstwie helowej trwa krótko, po nim 
następuje dłuższy okres spokojnego pa
lenia wodoru. Opisany powyżej etap 
ewolucji, w którym cyklicznie następują 
po sobie rozbłyski w warstwie helowej, 
nazywany jest etapem pulsów termicz
nych na asymptotycznej gałęzi olbrzy
mów (z ang. TP-AGB — Thennally Pul
sing AGB).

Podczas rozbłysku w warstwie helo
wej rozwija się strefa konwektywna. Re
akcje syntezy helu w węgiel odbywają 
się u podstawy tej strefy. Przez cały czas
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Rys. 1. Schematyczne przedstawienie ewolucji gwiazdy o masie początkowej 2M0 na 
diagramie HR z pracy Wernera i Herwiga (2006). Przerywaną linią jest zaznaczona 
ewolucja gwiazdy, która w końcowym etapie przechodzi przez bardzo późny rozbłysk 
helowy

trwania rozbłysku cienka warstwa pro
mienista oddziela otoczkę wodorową, 
która czasowo ulega wygaszeniu, od kon- 
wektywnej warstwy helowej. Po zakoń
czeniu rozbłysku, za pomocą konwekcji, 
na powierzchnię gwiazdy jest wynoszo
na materia, zawierająca produkty nukle- 
osyntezy w warstwie helowej. Wzrost 
zawartości węgla na powierzchni gwiaz
dy może spowodować odwrócenie sto
sunku C/O i powstanie gwiazd węglo
wych. Zamiast charakterystycznych dla 
tlenowych olbrzymów pasm TiO, w wid
mach gwiazd węglowych dominują pa
sma molekuł CN czy C2.

Faza pulsów termicznych na AGB 
trwa krótko. Czas życia gwiazdy w fa
zie TP-AGB wynosi mniej niż jedną 
setną czasu spędzonego na ciągu głów
nym, w zależności od masy i składu che
micznego. W trakcie swojej wędrówki 
na AGB, gwiazdy osiągają większe roz
miary i jasności niż gwiazdy na etapie 
czerwonego olbrzyma (rys. 1). Niskie 
temperatury w zewnętrznych warstwach 
pozwalająna tworzenie się molekuł i py
łu. Wzmaga to utratę masy tak bardzo, 
że wywiera ona decydujący wpływ na 
ewolucję gwiazdy. Pod koniec ewolucji 
na AGB traci ona prawie całą swą otocz
kę w wietrze gwiazdowym. Gdy masa 
otoczki maleje do około 10~3 M0, gwiaz
da przemieszcza się przy stałej jasności 
w stronę coraz wyższych temperatur na 
diagramie HR.

Długość czasu, w którym gwiazda 
przechodzi z obszaru AGB do gorących

gwiazd centralnych mgławic planetar
nych, silnie zależy od masy końcowej 
gwiazdy i wynosi od kilkudziesięciu lat 
dla masy 0,9 M0 do czasu rzędu dziesię
ciu tysięcy lat dla około 0,56 M@. Z ma
terii utraconej w wietrze gwiazdowym na 
AGB może uformować się mgławica pla
netarna. Następnie materia ta wzbogaca 
ośrodek międzygwiazdowy.

Gdy temperatura efektywna gwiaz
dy zbliża się do maksimum wynoszą
cego powyżej 100 000 K, reakcje ter
m ojądrowe, zachodzące w cienkiej

wodorowej otoczce na powierzchni wę- 
glowo-tlenowego jądra, zaczynają wy
gasać. Temperatura i całkowita jasność 
gwiazdy maleją. Gwiazda przemieszcza 
się wzdłuż toru ewolucyjnego stygną
cych białych karłów.

Bohdan Paczyński w swojej pracy 
z 1970 r. przewidział, że po odejściu 
gwiazdy od fazy AGB, w trakcie gdy 
warstwa paląca wodór jest wciąż aktyw
na, może nastąpić jeszcze jeden rozbłysk 
helowy. Został on nazwany późnym roz
błyskiem helowym (z ang. LTP — Late

m
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Rys. 2. Obraz w linii [0111] 5007 A (lewa strona) i przestrzennie rozdzielone widmo (prawa strona) mgławicy Abell 58. Zakres widma 
obejmuje linię Ha oraz dublet linii [OIII], Wyraźnie widać centralny, ubogi w wodór składnik mgławicy
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Thermal Pulse). Paczyński zapropono
wał, by wytłumaczyć obserwowaną 
ewolucję gwiazdy FG Sge rozbłyskiem 
helowym, następującym po fazie AGB. 
FG Sge, znana już od około 1890 r., na 
przestrzeni ponad stu lat z gorącej 
gwiazdy centralnej mgławicy planetar
nej He 1-5 przeobraziła się w chłodne
go olbrzyma.

Na przełomie lat 70. i 80. Icko Iben 
i Detlef Schónbemer odkryli, że roz
błysk helowy może być nawet wtedy, 
gdy ustaje synteza jądrowa, czyli w fa
zie, gdy gwiazda znajduje się już na to- 
rze ewolucyjnym stygnących białych 
karłów na diagramie HR. Mówi się 
wówczas o bardzo późnym rozbłysku 
helowym (z ang. VLTP — Very Late 
Thermal Pulse). Rozbłysk helowy po
woduje gwałtowną ekspansję zewnętrz
nych warstw gwiazdy i jej powrót do 
obszaru AGB na diagramie HR. Gwiaz
da wkracza w krótką fazę stabilnego 
spalania helu, zanim ponownie stanie się 
białym karłem. Rozbłysk prowadzi do 
powstania gwiazd centralnych mgławic 
planetarnych (a w dalszej kolejności bia
łych karłów) ubogich w wodór na po
w ierzchni. Pierw szym  przykładem  
gwiazdy przechodzącej przez bardzo 
późny rozbłysk helowy okazała się 
V605 Aql, znana wcześniej jako Nova 
1919 Aql.

Pierwszy znany obiekt VLTP: 
V605 Aql

Początkowo gwiazdę V605 Aql za
klasyfikowano jako nową powolną. 
Obserwacje zostały zaniechane, gdy jej 
jasność spadła poniżej progu detekcji 
w 1923 r. Obecność pasm molekular
nych w widmie gwiazdy zarejestrowa
nym w 1921 r. wskazywała na bardzo 
niską temperaturę fotosfery. W 1971 r. 
odkryto, że gwiazda, która wybuchła 
jako Nova 1919 Aql, znajduje się w cen
trum mgławicy planetarnej Abell 58. 
Waltraut Seitter wykonała i opubliko
wała w latach 80. widmo mgławicy pla
netarnej A 58. W widmie obecny był 
dodatkowy składnik, pochodzący z nie- 
rozdzielonej mgławicy ubogiej w wodór 
(rys. 2). Widoczne były też, charaktery
styczne dla gwiazdy typu WR, silne 
i szerokie linie emisyjne CIV, OIV, O V 
i He II. Obserwacje wskazywały na to, 
że V605 Aql, pierwotnie skatalogowa
na jako nowa, w rzeczywistości prze
szła przez bardzo późny rozbłysk he
lowy.

Szybka ewolucja V4334 Sgr
W lutym 1996 r. japoński astronom 

amator Yukio Sakurai odkrył w gwiaz
dozbiorze Strzelca gwiazdę o jasności 
11,4 mag. Ewolucja krzywej blasku, 
a także absorpcyjne widmo wykazują
ce niską zawartość wodoru i wysoką ob
fitość węgla wskazywały na to, że jest 
to gwiazda przechodzącą przez bardzo 
późny rozbłysk helowy. Przypuszczenia 
potwierdziło odkrycie zaawansowanej 
ewolucyjnie mgławicy planetarnej ota
czającej gwiazdę.

W kolejnych miesiącach po odkry
ciu obserwowano szybki spadek tempe
ratury przy nieznacznie zmieniającej się 
całkowitej jasności gwiazdy (rys. 3). 
Zmianom tym towarzyszył wzrost obfi
tości niektórych lekkich pierwiastków, 
należących do grupy procesów s: Li, Sr, 
Y i Zr oraz izotopów węgla l3C. Roz
kład energii w widmie wskazywał na 
pojawienie się składnika pochodzącego 
od gorącego pyłu o temperaturze około 
1800 K na przełomie 1997/1998.

W latach 1998— 1999 gwiazda prze
szła przez serię spadków jasności o 3—  
— 11 mag., aż w końcu jasność spadła 
poniżej progu detekcji. Obserwacje 
świadczyły o uformowaniu się wokół 
V4334 Sgr pełnej, optycznie grubej 
otoczki pyłowej, która pochłaniała całe 
światło widzialne od gwiazdy. Od tej 
pory, głównym źródłem informacji 
o obiekcie stały się obserwacje podczer

wone. W skazywały one na znaczny 
wzrost tempa utraty masy aż do 2004 r., 
kiedy to nastąpił jego znaczny spadek.

Obecnie gruba optycznie warstwa 
pyłu ciągle uniemożliwia obserwacje 
obiektu w świetle widzialnym. Dla pro
mieniowania na falach radiowych pył 
nie stanowi jednak przeszkody. V4334 
Sgr była monitorowana na falach radio
wych niemal od początku odkrycia. 
Pierwsze obserwacje pokazywały jedy
nie zjonizowaną mgławicę planetarną. 
W 2004 r. została zaobserwowana emi
sja radiowa w centrum mgławicy. Po
zycja źródła radiowego doskonale zga
dzała się z pozycją gwiazdy centralnej 
zaobserwowanej, zanim została zakryta 
przez pył (rys. 4).

Źródłem emisji radiowej w centrum 
mgławicy wydaje się być wewnętrzna 
część otoczki wyrzuconej przez gwiaz
dę podczas bardzo późnego rozbłysku 
helowego. Prawdopodobnie rozpoczęła 
się jon izacja  w ęgla, stanow iącego 
znaczną część masy wyrzuconej otocz
ki. Świadczy to, że gwiazda osiągnęła 
już swoją minimalną temperaturę i za
ledwie kilka lat po rozbłysku ponownie 
przemieszcza się w stronę gorących 
gwiazd centralnych mgławic planetar
nych na diagramie HR.

Modele ewolucyjne VLTP
Pierwsze modele ewolucyjne prze

widywały, że pomiędzy bardzo późnym 
rozbłyskiem  helowym a powrotem

1996 1997 1998 1999

JD -  2400000

Rys. 3. Krzywa blasku V4334 Sgr (od góry) w paśmie i, V i U (Duerbeck, 2002)
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Rys. 4. Obraz mgławicy wokół V4334 Sgr w linii [OIII] 5007 A (tło) z nałożonymi kontu
rami radiowej emisji na częstości 8 GHz. W prawym dolnym rogu — kontury emisji 
radiowej i w tle obraz w paśmie / z HST. Strzałka wskazuje na pozycję gwiazdy cen
tralnej

gwiazdy do obszaru AGB powinno 
upłynąć około 100— 200 lat. Tymcza
sem  obserw ow any  czas pow ro tu  
gwiazd VLTP do obszaru AGB wynosi 
zaledwie kilka lat. Początkowo próbo
wano wytłumaczyć szybką ewolucję 
V4334 Sgr i V605 Aql dużo wyższą 
masą gwiazdy centralnej niż tą przyj
mowaną modelach Ibena i Schónber- 
nera, co znacznie przyspieszyłoby ewo
lucję gwiazd w stosunku do modeli. 
Kiedy ten argument upadł, teoretycy 
zajęli się budowaniem nowych modeli 
ewolucyjnych. Ze względu na porów
nywalną skalę czasową reakcji termo
jądrowych i konwektywnego miesza
nia, stworzenie odpowiednich modeli 
wymagało ostrożnego doboru kroku 
czasowego.

N ajnow sze w yniki pokazują, że 
gwiazdy o niewielkich masach po bar
dzo późnym rozbłysku helowym wyko
nują podwójną pętlę na diagramie HR, 
dwukrotnie wracając w obszar gwiazd 
AGB (Miller-Bertolami i in., 2006). 
W krótkim czasie po rozbłysku rozwija 
się strefa konwektywna, sięgająca od 
warstwy spalania helu do warstwy bo
gatej w wodór. Większość wodoru, po
zostająca jeszcze w gwieździe, zostaje 
pochłonięta przez tę strefę. Protony, do
cierając do coraz gorętszych obszarów 
strefy konwektywnej, są wyłapywane 
przez jądra 12C. Głównym źródłem ener
gii je s t spalanie w odoru w reakcji 
12C(p,a)l3N. Nukleosyntezę uzupełnia 
przyłączanie neutronów do j ąder w tzw. 
procesach s. Gwiazda na krótko rozsze
rza się do rozmiarów czerwonego ol
brzyma. Gdy cały wodór zostaje spalo
ny, ulega ona kontrakcji i wraca w obszar 
gwiazd centralnych mgławic planetar
nych na diagramie HR. Drugi, wolniej
szy powrót gwiazdy w rejon czerwonych 
olbrzymów na diagramie HR jest spo
wodowany spalaniem helu w głębszych 
warstwach gwiazdy.

O bfitośc i p ierw iastków  na p o 
wierzchni gwiazdy ulegają silnym zmia
nom. Ponieważ otoczka wodorowa zo
staje wchłonięta w całości przez strefę 
konwektywną, skład chemiczny na po
wierzchni gwiazdy odpowiada składo
wi chemicznemu strefy konwektywnej. 
Dominującymi pierwiastkami w atmo
sferze stają się hel i węgiel. Powierzch
nia gwiazdy jest niemal zupełnie pozba
wiona wodoru.

Obiekty, które przeszły przez późny 
lub bardzo późny rozbłysk helowy, okre

ślane są wspólnym mianem obiektów 
typu bom again (narodzonych na nowo). 
Różne szacunki na podstawie stworzo
nych modeli ewolucyjnych podają, że 
około 10— 25% gwiazd centralnych 
mgławic planetarnych przechodzi przez 
fazę born again. Ze względu jednak na 
bardzo szybką ewolucję gwiazdy w tym 
stadium zaobserwowano jedynie trzy 
obiekty. Spośród trzech znanych obiek
tów born again V605 Aql i V4334 Sgr 
(nazywane w literaturze bliźniakami ze 
względu na liczne podobieństwa), prze
szły przez bardzo późny rozbłysk helo
wy. FG Sge wyraźnie różni się od V605 
Aql i V4334 Sgr zdecydowanie dłuższą 
skalą czasową zmian parametrów fi
zycznych: temperatury, jasności i skła
du chemicznego i wydaje się być obiek
tem późnego rozbłysku helowego. 
Z bardzo późnym rozbłyskiem helowym 
wiąże się intensywna utrata masy, bo
gatej w węgiel 13C, jak również w izoto
py powstające w procesach s. Jest ona 
wstrzyknięta w uformowaną wcześniej, 
bogatą w wodór mgławicę planetarną.

Mgławice planetarne ubogie 
w wodór

Znanych jest kilka mgławic plane
tarnych posiadających w swoich cen
tralnych częściach ubogie w wodór 
struktury, różniące się składem che
micznym i wiekiem od zewnętrznej 
części mgławicy. Najwcześniej odkry
to je  w mgławicach Abell 30 i Abell 
78. Iben i in. (1983) zaproponowali, że 
gwiazdy centralne mgławic A 30 i A 78 
są w fazie stabilnego palenia helu po

bardzo późnym rozbłysku helowym. 
Liczne „kometame” struktury i szoki 
w ubogiej w wodór mgławicy mogły 
powstać w wyniku oddziaływania ma
terii wyrzuconej po rozbłysku helowym 
z szybkim  w iatrem  gw iazdow ym  
gwiazdy centralnej.

Liczba znanych mgławic planetar
nych posiadających centralne obszary 
ubogie w wodór jest zbyt mała w sto
sunku do liczby oczekiwanej na pod
stawie odsetka gwiazd przechodzących 
przez bardzo późny rozbłysk helowy. 
Powodem tej niezgodności mogą być 
trudności obserwacyjne. M gławice 
ubogie w wodór, istniejące w niewiel
kich mgławicach, mogą pozostawać 
niezauw ażone. Fakt, że w szystk ie 
mgławice posiadające centralne czę
ści ubogie w wodór zaobserwowano 
w rozległych mgławicach o niskiej ja 
sności powierzchniowej typu Abella, 
wskazuje na występowanie selekcji ob
serwacyjnej. Mgławice z materią wy
rzuconą w fazie born again w centrum 
stanowią 4% wszystkich mgławic typu 
Abella.

Innym czynnikiem powodującym 
niedobór obserwowanych mgławic pla
netarnych posiadających ubogie w wo
dór części centralne może być ich krótki 
czas życia. Masa takiej mgławicy wy
rzuconej przez gwiazdę centralną jest 
niższa, a prędkość ekspansji wyższa niż 
w mgławicy wyrzuconej w fazie AGB 
(Zijlstra, 2002), stąd też mgławica ubo
ga w wodór szybko rozprasza się i prze- 
staje być obserwowalna na tle tej bo
gatej w wodór.
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Gwiazdy powiązane
lub podejrzewane o związki
z VLTP

Odsetek gwiazd ubogich w wodór 
wśród gwiazd centralnych mgławic pla
netarnych szacowany jest na około 30% 
(Mendez, 1991). VLTP mógłby wyjaśnić 
powstawanie przynajmniej niektórych 
z gwiazd ubogich w wodór, takich jak 
gwiazdy centralne mgławic planetar
nych typu WR, gwiazdy typu PG 1159, 
jak  również białe karły pozbawione 
wodoru na powierzchni. Gwiazdy typu 
born again wykazują również powiąza
nia z gwiazdami typu R CrB (R Coro- 
nae Borealis).

Gwiazdy centralne mgławic planetar
nych, zakwalifikowane jako typ WR, 
z wyglądu widma przypominają ma
sywne obiekty należące do populacji I, 
odkryte przez Wolfa i Rayeta. Gwiazdy 
typu WR pokazują silne i szerokie linie 
pierwiastków, świadczące o intensyw
nym wietrze wiejącym z ich powierzch
ni. Atmosfery gwiazd WR charaktery
zuje bardzo niska obfitość wodoru. 
Skład chemiczny gwiazd WR (głównie 
węgiel i hel) zgadza się z przewidywa
niami modeli ewolucyjnych dla VLTP 
(Werner i Herwig, 2006). Intrygującą 
cechą gwiazd WR jest występowanie 
dwóch rodzajów pyłu w ich bliskim oto
czeniu, co mogłoby znaleźć naturalne 
wytłumaczenie właśnie dzięki bardzo 
późnem u rozbłyskow i helow em u. 
Gwiazda V605 Aql pokazuje obecnie 
widmo typu WR, wzmacniając więzi 
pomiędzy VLTP a gwiazdami typu WR. 
V605 Aql jednak ewoluuje o wiele szyb
ciej niż znane gwiazdy centralne typu 
WR.

Gwiazdy typu PG 1159 posiadają 
skład chemiczny bardzo podobny do 
gwiazd typu WR. Charakteryzuje je  
mniejsze tempo utraty masy od gwiazd 
WR. Nie są też tak jasne jak one. Wi
doczne są słabe i szerokie linie He II czy 
C IV. W okół połow y gw iazd typu 
PG 1159 obserwuje się otaczające je  
mgławice planetarne. Gwiazdy central
ne mgławic planetarnych A 30 i A 78 są 
sklasyfikowane jako typ przejściowy 
pomiędzy gwiazdami typu PG 1159 
a WC, posiadają bowiem cechy spektral
ne należące do obu tych klas.

Gwiazdy typu R CrB są grupą chłod
nych nadolbrzymów, których atmosfe
ry wykazują deficyt wodoru. Znanych 
jest około czterdzieści obiektów tego
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NGC 2440 — piękny przykład mgławicy planetarnej powstałej z materii odrzuconej przez 
gwiazdę przechodzącą do fazy białego karła. Centralna gwiazda jest jedną z najgorętszych, 
jakie znamy — ma temperaturę powierzchniową ok. 200 000 K! Fot. NASA/ESA/STScl

typu. Najbardziej rozpoznawalną cechą 
gwiazd typu R CrB jest ich krzywa bla
sku. Głębokie minima fotometryczne są 
spowodowane zakryciami przez pył, 
k tóre pow tarzają  się w ielokrotnie 
i w nieregularnych odstępach czasu. Za
krycia są skutkiem wyrzucenia chmur 
materii z górnych warstw fotosfery. 
W wyrzuconej chmurze materii konden- 
suje się pył, zasłaniając nam gwiazdę 
centralną w świetle widzialnym, jeśli 
chmura znajduje się na linii widzenia. 
Po szybkim spadku jasności o 6— 8 
mag., trwającym kilka tygodni, gwiaz
da pozostaje w minimum przez kilka 
tygodni lub miesięcy. Pod koniec tego 
okresu powoli wraca do wcześniejszej 
jasności.

Na związek gwiazd R CrB z gwiaz
dami typu bom again wskazuje m.in. 
podobieństwo składu chemicznego tych 
obiektów. Analogia została pogłębiona 
przez zaobserwowanie w gwiazdach FG 
Sge, V4334 Sgr i V605 Aql spadków 
blasku spowodowanych kondensacją 
pyłu, przypominających mimima obser
wowane w gwiazdach typu R CrB. 
W odróżnieniu od gwiazd typu R CrB, 
optycznie gruba (aż po bliską podczer
wień) pyłowa otoczka zasłania gwiazdę 
born again przynajmniej na kilkadzie
siąt lat.

Scenariusz born again może mieć 
trudności z wyjaśnieniem powstawania 
np. gwiazd posiadających 90% helu 
w atmosferze lub znaczące ilości wodo
ru. De Marco (2008) sugeruje, że przy 
powstawaniu niektórych gwiazd ubo
gich w wodór decydującą rolę może od

grywać podwójność (np. rozbłysk helo
wy w gwieździe, posiadającej towarzy
sza na ciasnej orbicie). Alternatywnym 
scenariuszem dla pochodzenia gwiazd 
R CrB jest np. zespolenie się dwóch bia
łych karłów. Scenariusz ten tłumaczy 
wysokie obfitości izotopu tlenu C 18 
w tych gwiazdach. Połączenie się dwóch 
karłów może zapewnić warunki (tem
peratura 1,2— 1,9x108 K) potrzebne do 
syntezy znacznej ilości C 18, w przeci
wieństwie do rozbłysku helowego.

Gwiazdy typu born again mogą być 
narzędziem do badania utraty masy 
i formowania się pyłu w materii z nad
wyżką węgla nad tlenem. Badanie skła
du chemicznego gwiazd born again po
zwala na obserwowanie produktów 
nukleosyntezy, zachodzącej w wyniku 
rozbłysku. Przez swą częstość wystę
powania, VLTP może mieć wpływ na 
ewolucję chemiczną całej Galaktyki, 
w szczegó lności m oże dostarczać 
znacznej ilości pyłu węglowego i nie
których izotopów pierwiastków. Pod
czas badania meteorytu Murchison na
tknięto się na ziarna pyłu, których skład 
izotopowy wskazywał na uformowanie 
się w pyle wyrzuconym przez obiekty 
VLTP.

Autor by! studentem i doktorantem 
Uniwersytetu Mikołaja Koperniku. 
Interesuje się mgławicami plane
tarnymi i ewolucją gwiazd. W stycz
niu 2009 r. obronił doktorat oparty 
na pracy dotyczącej problemów  
omawianych powyżej
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Misja 
kosmiczna 
New Horizons,
czyli sondowanie Plutona

O Plutonie długo się mówiło, że 
jest ostatnią planetą, która nie 
została jeszcze zbadana przez 

sondę kosmiczną. Czyż to nie ironia 
losu, że gdy w styczniu 2006 r. naresz
cie rozpoczęła się długo oczekiwana 
misja NEW HORIZONS, której głów
nym celem jest Pluton, zaledwie pół roku 
później został on pozbawiony statusu 
dziewiątej planety Układu Słonecznego 
i zaczął być traktowany jak planeta kar
łowata?

Pierwsze koncepcje sondowania naj
dalszych planet Układu Słonecznego, 
a wśród nich Plutona, powstały już na 
początku lat 70. XX w., m.in. przy oka
zji tworzenia planów wykorzystania 
silników jonowych w lotach między
planetarnych. Jeden z projektów, opu
blikowany w 1971 r., zakładał np., że 
sonda kosmiczna wystrzelona z Ziemi 
w 1982 r., dzięki wydajnemu silniko
wi jonowemu mogłaby osiągnąć Plu
tona już  w 1987 r. N iezbędne j do 
d z ia łan ia  tak iego  s iln ik a  energ ii 
elektrycznej, o mocy — jak szacowa
no —  aż 150 kW, musiałaby oczywi
ście dostarczać pokładowa elektrownia 
jądrowa. Bardziej realistyczne plany 
sondowania Plutona były związane

2/2009
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z projektem tzw. Wielkiej Wyprawy 
(ang. Grand Tour) do wszystkich pla
net zewnętrznych. Przewidywał on 
m.in. wystrzelenie z Ziemi w latach 
1976 i 1977 dwóch sond, których tory 
umożliwiłyby przeloty koło Jowisza, 
Saturna i Plutona. Na to bardzo ambit
ne przedsięwzięcie nie znaleziono jed
nak funduszy i Wielka Wyprawa została 
zredukowana do misji Voyagera, a o po
trzebie zbadania Plutona za pomocą 
sondy kosmicznej przypomniano sobie 
właściwie dopiero w końcu lat 80.

Do wzmożenia zainteresowania Plu
tonem przyczyniło się zapewne odkry
cie na nim śladowej atmosfery, która się 
tworzy na krótko, gdy znajduje się on 
najbliżej Słońca (ogrzanie powierzchni 
powoduje sublimację pokrywających ją  
lodów azotowo-metanowych). Krążąc 
wokół Słońca po orbicie eliptycznej, 
Pluton przeszedł przez peryhelium 8 
maja 1989 r. Kilka miesięcy wcześniej, 
dzięki wnikliwym obserwacjom zakry
cia jasnej gwiazdy przez Plutona, po
twierdzono, dostrzeżoną w analogiczny 
sposób w 1985 r., obecność przy jego 
powierzchni cienkiej i rzadkiej warstwy 
gazów (głównie azotu, metanu i tlenku 
węgla). Stało się to zachętą do lepszego
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poznania interesującego obiektu i sygna
łem, że trzeba się spieszyć z wysłaniem 
ku niemu sondy kosmicznej, aby zdą
żyła zbadać tę atmosferę przed jej znik
nięciem. Należało się go spodziewać, 
gdy po przejściu peryhelium Pluton od
dali się od Słońca, a temperatura jego 
powierzchni zmniejszy się na tyle, że nie 
będzie już możliwa sublimacja lodów 
powierzchniowych. Najbardziej optymi
styczne przewidywania wskazywały, że 
może to nastąpić około 2020 r. Dodat
kowym bodźcem do rozpoczęcia przy
gotowań lotu do Plutona był pełen suk
cesów przelot sondy Voyager 2 koło 
Neptuna w 1989 r., a w szczególności 
odkrycie aktywności wulkanicznej na 
powierzchni jego największego księży
ca Trytona, który pod względem wła
sności fizycznych i składu chemiczne
go okazał się intrygująco podobny do 
słabiej na razie poznanego Plutona.

Na początku lat 90. XX w. w NASA 
powstał projekt misji PFF (ang. Pluto 
Fast Flyby), który przewidywał wystrze
lenie w latach 1999—2000 dwóch nie
wielkich sond kosmicznych (każdej
0 masie nie przekraczającej 150 kg), któ
re bez żadnego wspomagania grawita
cyjnego i w zasadzie bez wykonywania 
po drodze jakichś badań, mogłyby osią
gnąć Plutona i Charona w latach 2007—  
—2010. Podczas przelotów koło nich 
z prędkością 12— 18 km/s, w odległo
ści rzędu 15 tys. km, przeprowadziłyby 
pomiary i obserwacje obu obiektów dla 
poznania geologii, morfologii i składu 
ich powierzchni, a także dla zbadania 
zawartości oraz własności fizycznych
1 chemicznych sezonowej atmosfery 
Plutona. Gdy od 1992 r. zaczęto odkry
wać coraz więcej obiektów transneptu- 
nowych projekt PFF, który ciągle nie 
mógł doczekać się funduszy na realiza
cję, został zmodyfikowany przez rozsze
rzenie zadań o badanie ciał pasa Kuipe- 
ra. Plany nowej misji, którą nazwano 
Pluto/Kuiper Express, przewidywały 
start sondy o masie 220 kg w 2004 r. Po 
jej zbliżeniu do Jowisza w kwietniu 
2006 r. i wykorzystaniu wspomagania 
grawitacyjnego największej planety do 
odpowiedniej zmiany trajektorii, sonda 
mogłaby osiągnąć Plutona w grudniu 
2012 r. i po przelocie koło niego z pręd
kością 17— 18 km/s skierować się jesz
cze ku jakimś innym, może jeszcze na
wet nieznanym, obiektom pasa Kuipera. 
Niestety i te projekty nie wyszły poza 
fazę studyjną, a w 2000 r. całkowicie

utraciły źródła dalszego finansowania.
Przerwanie prac nad misją do Pluto

na wywołało falę niezadowolenia, nie 
tylko środowisk naukowych i nie tylko 
w USA. W wyniku zakrojonych na sze
roką skalę działań lobbystycznych za 
wysłaniem sondy kosmicznej ku najdal
szej planecie, NASA uległa presji będą
cego ich inicjatorem Amerykańskiego 
Towarzystwa Planetarnego i ogłosiła 
nowy konkurs na sondowanie Plutona. 
Ceną okazało się jednak znaczne spo
wolnienie przygotowań do sondowania 
Europy, intrygującego księżyca Jowi
sza, też wywołującego w tym czasie 
wiele emocji z powodu odkrycia pod 
jego lodową powierzchnią oceanu płyn
nej wody. Po rozstrzygnięciu konkur
su w końcu 2001 r. rozpoczęły się więc 
ostatecznie przygotowania do misji, 
k tórą  nazw ano NEW HORIZONS 
(Nowe Horyzonty) dla uwypuklenia jej 
roli i znaczenia w poznawaniu obiek
tów i rejonów otoczenia Słońca, które 
nie były dotychczas badane przez żadną 
sondę kosmiczną. Wiąże się z nią duże 
nadzieje, że rozszerzy horyzonty wie
dzy o Układzie Słonecznym, np. umoż
liwi być może zrozumienie procesów, 
które doprowadziły do uformowania się 
pasa Kuipera oraz do powstania w nim 
nietypowego układu podwójnego, któ
rego składniki tak bardzo różnią się od 
siebie.

Starannie wyselekcjonowane cele 
m isji NEW  HORIZONS obejm ują 
możliwie wszechstronne poznanie skła
du i budow y pow ierzchni Plutona 
i Charona, zbadanie śladowej atmosfe
ry Plutona i tempa jej zaniku oraz po
szukiw anie ewentualnej atm osfery 
Charona, wykrycie możliwego pola 
magnetycznego obu ciał i jego współ
oddziaływania z wiatrem słonecznym, 
próby wyśledzenia nowych księżyców 
Plutona i materii pyłowej w jego oto
czeniu. Do realizacji tych zadań sondę 
wyposażono w aparaturę (w sporej czę
ści wzorowaną na aparaturze przygo
towanej dla nieudanej misji kometar- 
nej CONTOUR, co znacząco obniżyło 
koszta misji), która składa się z zesta
wu kamer dalekiego zasięgu o dużej 
rozdzielczości, spektrometrów promie
niowania w idzialnego oraz bliskiej 
podczerwieni i nadfioletu, detektorów 
i analizatorów cząstek naładowanych, 
a także detektora pyłu. Sonda NEW 
HORIZONS, o masie startowej 478 kg 
(w tym 28,5 kg przypadło na instru

menty naukowe, a 77 kg na zapas pali
wa chemicznego dla 16 silniczków na
w igacyjnych i korekcyjnych), ma 
kształt graniastosłupa o wysokości 
0,7 m i podstawie trójkąta o bokach 
mniej więcej 2 m. Do łączności z Zie
m ią służy antena o średnicy 2,1 m. 
Energii elektrycznej niezbędnej do pra
cy wszystkich urządzeń dostarcza ge
nerator radioizotopowy o mocy począt
kowej 240 W, która zmaleje do około 
200 W, gdy sonda znajdzie się w po
bliżu Plutona. Na pokładzie sondy 
NEW HORIZONS znajduje się też dysk 
z cyfrowym zapisem imion i nazwisk 
ponad 430 tys. mieszkańców Ziemi; 
um ieszczono w niej także urnę ze 
szczyptą prochów zmarłego w 1997 r. 
odkrywcy Plutona.

Pierwsza misja do Plutona rozpoczęła 
się startem sondy N EW HORIZON S 19 
stycznia 2006 r. z przylądka Canaveral 
na Florydzie. Rakieta Atlas V/551 nadała 
sondzie prędkość aż 16,3 km/s, co jest 
nowym rekordem szybkości, z jaką dzie
ło rąk ludzkich opuściło Ziemię (dotych
czasowy należał do sondy Pioneer 10 
w ystrzelonej w kierunku Jow isza 
w 1972 r. z prędkością 14,4 km/s). Po 
kilku drobnych korektach początkowej 
trajektorii sonda poleciała ku Jowiszo
wi po heliocentrycznej orbicie hiperbo- 
licznej (o mimośrodzie 1,03) położonej 
w płaszczyźnie nachylonej do płaszczy
zny ruchu Ziemi pod kątem prawie 1°
i odległości peryhelium równej 0,98 AU.

Po drodze, 13 czerwca 2006 r., son
da minęła, odkrytą w 2002 r., planeto- 
idę pasa głównego (132524) APL (pier- 
w otnie oznaczaną 2002 JF J6). Jej 
tajemnicze imię APL jest skrótem na
zwy znanego amerykańskiego instytutu 
Applied Physics Laboratory, należące
go do Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa 
w Baltimore, w którym powstało wiele 
znaczących misji kosmicznych, m.in. 
NEAR Shoemaker do Erosa, MESSEN
GER do Merkurego, a także omawiana 
tu NEW HORIZONS. Sonda przelecia
ła koło planetoidy, w minimalnej odle
głości około 102 tys. km, ze stosunko
wo dużą względem niej prędkością 
kątową, sięgającą 40 sekund kątowych 
na sekundę czasu (względna prędkość 
liniowa była równa około 70 tys. km/h). 
Zbliżenie to wykorzystano do przete
stowania systemu nawigacji, zweryfi
kow ania m ożliw ości badaw czych 
(w szczególności fotografowania szyb
ko mijanych obiektów) i przeprowadze-
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nia kalibracji przyrządów sondy. W re
zultacie wykonanych obserwacji stwier
dzono, że planetoida APL jest obiektem 
typu widmowego S, o nieregularnych 
kształtach i rozmiarach około 2,3 km.

Po zaledwie 13 miesiącach od startu 
z Ziemi, 28 lutego 2007 r., sonda NEW 
HORIZONS przeleciała koło Jowisza 
w odległości 2305 tys. km. Dzięki temu 
zbliżeniu do największej planety jej od
działywanie grawitacyjne powiększyło 
prędkość sondy względem Słońca o pra
wie 4 km/s i doprowadziło do zmiany 
dotychczasowej orbity heliocentrycznej 
poprzez zwiększenie jej mimośrodu 
do wartości 1,4, odległości peryhelium 
do 2,2 AU i kąta nachylenia płaszczy
zny orbity do płaszczyzny ekliptyki 
do 2,3°. Tym samym wspomaganie gra
witacyjne Jowisza umożliwi już sondzie 
osiągnięcie Plutona— zgodnie z planem 
— w 2015 r. w odległości prawie 33 AU 
od Słońca. Bliski przelot koło Jowisza 
został też oczywiście wykorzystany 
do przeprowadzenia rozmaitych badań 
największej planety i jej otoczenia.

Badania Jowisza sonda NEW HORI
ZONS rozpoczęła kilka miesięcy przed 
przelotem koło planety zrobieniem 
pierwszych jej fotografii już 4 września 
2006 r. Przedmiotem szczególnego za
interesowania przyrządów sondy uczy
niono m.in. tzw. małą czerwoną plamę, 
która na powierzchni Jowisza pojawiła 
się w 2000 r. po kolizji trzech stosunko
wo niewielkich zawirowań obserwowa
nych w atmosferze planety od lat 30. ze
szłego stulecia. Dwa pierwsze cyklony 
złączyły się w 1998 r., a dwa lata póź
niej dołączył do nich trzeci. W 2005 r. 
ta nowa, większa struktura wyraźnie po
czerwieniała, osiągając wielkość porów
nywalną z rozmiarami Ziemi i barwę 
przypominającą znaną do dawna wielką 
czerwoną plamę na Jowiszu. Po raz 
pierwszy była intensywnie śledzona 
jednocześnie z pokładu sondy NEW 
HORIZONS oraz za pomocą telesko
pu kosmicznego Hubble’a i układu te
leskopów VLT (ang. Very Large Tele
scope) Europejskiego Obserwatorium 
Południowego w Chile. Ta bezpreceden
sowa kampania obserwacyjna przepro
wadzona na początku 2007 r. pokazała, 
że prędkość cyrkulacji materii w małej 
czerwonej plamie wynosi 172 ±18 m/s 
i wydaje się stopniowo wzrastać. Jej 
obecna wartość jest bliska maksymal
nej prędkości rotacji wielkiej czerwonej 
plamy. Wyraźne uniesienie obu struktur

ponad warstwę obłoków powierzchnio
wych, łącznie z podobną morfologią, 
kolorem i rozmiarami, sugerują analo
giczny mechanizm powstania i dynami
ki zarówno małej, jak i wielkiej czer
wonej plamy. Informacje uzyskane 
dzięki sondzie NEW HORIZONS za
pewne pomogą rozwikłać ciągle ocze
kujący wyjaśnienia problem pochodze
nia i źródła energii podtrzymującej 
istnienie obu tych niezwykłych utworów 
na powierzchni Jowisza.

Za pomocą kamer sondy NEW HO
RIZONS wykonano serię zdjęć trudnej 
do obserwacji z Ziemi struktury wokół 
Jowisza, jakąjest jego pierścień. Pozwo
liły one dostrzec różne zgęszczenia pyłu 
w pierścieniu, a tym samym prześledzić 
wpływ księżyców Metis i Adrastea na 
jego dynamikę. Stwierdzono, że ewolu
cja materii pierścienia zachodzi bardzo 
szybko: zauważono bowiem zmiany 
w jego budowie zachodzące w czasie 
rzędu miesięcy, a nawet tygodni. Pozwo
liło to na zbadanie procesu stałego za
opatrywania pierścienia w pył pocho
dzący z tych satelitów. Nie znaleziono 
natomiast innych obiektów, o rozmia
rach nie mniejszych niż 1 km, które 
mogłyby być źródłem materii pierście
nia.

Podczas zbliżenia do Jowisza sonda 
NEW HORIZONS obserwowała też 
księżyce galileuszowe. Obrazy widmo
we w podczerwieni Europy i Ganime- 
desa wzbogaciły dotychczasową wiedzę
o źródłach innych niż lód substancji po
wierzchniowych tych satelitów. Stwier
dzono także, że lodowa powierzchnia 
Europy rozprasza światło w sposób 
znacznie bardziej jednorodny niż po
wierzchnie pozostałych księżyców lo
dowych Jowisza. NEW HORIZONS 
miała okazję czterokrotnie zarejestrować 
świecenie zorzowe na satelicie Io w cza
sie jego zaćmień. Zmiany jasności tych 
zjawisk podczas zaćmienia i poza nim 
zinterpretowano jako efekt wyraźnych 
różnic gęstości atmosfery księżyca po 
nocnej i dziennej jego stronie. Jednocze
sne obserwacje spektroskopowe w nad
fiolecie, wykonane z pokładu sondy 
NEW HORIZONS i za pomocą telesko
pu kosmicznego Hubble’a, dostarczyły 
nowych informacji o zależności ślado
wej atmosfery Io od aktywności wulka
nicznej tego satelity. Ogółem za pomocą 
aparatury sondy udało się zbadać 11 
wybuchów wulkanicznych na Io, z któ
rych 3 dostrzeżono po raz pierwszy.

Temperatury materii emitowanej z wnę
trza księżyca okazały się podobne, jak 
w przypadku ziemskich wulkanów. 
W szczególności obserwacje pióropusza 
materii, wyrzuconej ze znanego już 
wulkanu o nazwie Tvashtar i uniesionej 
do wysokości prawie 350 km ponad 
powierzchnię, dały wyjątkową okazję do 
prześledzenia jego struktury, składu
i ewolucji.

Przelot koło Jowisza sondy NEW 
HORIZONS stworzył także wyjątkową 
okazję do badań największej struktury 
Układu Słonecznego, jaką jest magne- 
tosfera Jowisza. Wszystkie dotychcza
sowe sondy kosmiczne, z wyjątkiem 
Voyagera 2, zanurzały się w nią w odle
głościach od planety nie większych niż 
200 promieni Jowisza. NEW HORI
ZONS natomiast, oddalając się od Jowi
sza, poruszała się w ogonie jego magne- 
tosfery aż do odległości przewyższającej 
2500 promieni Jowisza. Dzięki temu 
poznano niejednorodności magnetosfe- 
rycznego strumienia cząstek naładowa
nych, pochodzących z jonosfery Jowi
sza i z księżyca Io, oraz odkryto w nim 
obecność ogromnych obłoków plazmo
wych, stosunkowo wolno przemieszcza
jących się w ogonie magnetosfery, cha
rakteryzujących się większą energią oraz 
gęstością cząstek. Zwiększona radiacja 
w magnetosferze Jowisza była prawdo
podobnie przyczyną— na szczęście nie
groźnej w skutkach — awarii pamięci 
głównego komputera sondy w dniu 19 
marca 2007 r., którą udało się jednak 
szybko usunąć.

Warto dodać, że do kampanii badaw
czej Jowisza amerykańskiej sondy 
NEW HORIZONS przyłączyła się też 
europejska sonda kometama ROSET
TA. W marcu i kwietniu 2007 r. za po
mocą znajdującego się na jej pokładzie 
ultrafioletowego spektrometru obrazu
jącego prowadzono skorelowane z ba
daniami NEW HORIZONS obserwacje 
zjawisk zorzowych na Jowiszu i w ota
czającym planetę torusie plazmowym.

Po zbliżeniu do Jowisza i zakończe
niu jego badań sonda NEW HORIZONS 
rozpoczęła niemal ośmioletni lot do Plu
tona w stanie uśpienia. Jedynie raz do 
roku przewidziane są kilkutygodniowe 
okresy łączności z nią, podczas których 
będą sprawdzane wszystkie urządzenia, 
kalibrowane przyrządy naukowe i do
konywane — jeśli okaże się to potrzeb
ne — korekty toru. W październiku 
2008 r., gdy w NASA świętowano 1000
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dni lotu sondy, znajdowała się ona w od
ległości 11,2 AU od Słońca i poruszała 
się w zględem  niego z p rędkością  
17,7 km/s. Od Ziemi dzielił ją  dystans 
11,5 AU, a od Plutona 20,4 AU.

Przelot sondy NEW HORIZONS koło 
układu Pluton-Charon spodziewany jest 
14 lipca 2015 r. z prędkością 14 km/s. Po 
14 minutach od zbliżenia do Plutona, na 
minimalną odległości około 10 tys. km, 
sonda znajdzie się w najmniejszej odle
głości około 27 tys. km od Charona. Nie
co ponad pół godziny później sonda 
skryje się za Plutonem (dla obserwatora 
z Ziemi) i wobec tego łączność z nią zo
stanie przerwana na kilkadziesiąt se
kund, by z kolei po godzinie znowu na 
moment znaleźć się za Charonem. Dzię
ki wnikliwemu prześledzeniu zmian, 
jakim ulegną fale radiowe emitowane 
z sondy w momentach zakrywania jej 
przez tarczę Plutona i wyłaniania się 
spoza niej, zostanie zbadana atmosfera 
Plutona, a następnie w ten sam sposób 
będą przeprowadzone poszukiwania 
i ewentualnie badania, być może odkry
tej wtedy, atmosfery Charona. Pierwsze 
obserwacje Plutona z pokładu sondy 
mają być wykonane już na początku 
2015 r,. Fotografowanie i zasadnicze ba
dania obu ciał sonda rozpocznie z odleg
łości około 100 min km, czyli mniej wię
cej na 75 dni przed zbliżeniem do nich,

kiedy dokładność uzyskiwanych rezulta
tów będzie większa niż w przypadku ob
serwacji z Ziemi lub orbity okołoziem- 
skiej. Oczekuje się, że zdjęcia wybranych 
obszarów powierzchni Plutona będą cha
rakteryzować się zdolnością rozdzielczą 
dochodzącą nawet do 100 m, ale np. roz
dzielczość utworzonej z pomiarów NEW 
HORIZONS mapy składu chemicznego 
wyniesie 7 km, a rozkładu temperatury 
na powierzchni około 50 km.

Jednym z priorytetów sondowań Plu
tona ma być próba poznania procesów 
tworzenia się i zaniku jego śladowej at
mosfery. Wiemy, że co najmniej trzy jej 
główne składniki —  azot, metan i tlenek 
węgla —  podlegają wielokrotnym przej
ściom fazowym pomiędzy stanem stałym 
i gazowym (w przeciwieństwie do atmos
fery ziemskiej, w której tylko para wod
na ma tę właściwość). Obecne oddalanie 
się Plutona od Słońca po przejściu przez 
peryhelium w 1989 r., a tym samym spa
dek temperatury jego otoczenia musi 
powodować stopniowe „zamarzanie” at
mosfery i gromadzenie się jej na po
wierzchni w postaci „śniegu”. Ponadto 
w ydaje się, że cząsteczki górnych 
warstw atmosfery mogą mieć energię 
termiczną wystarczającą do pokonania 
przyciągania grawitacyjnego planety, co 
może powodować ich ucieczkę w prze
strzeń międzyplanetarną. Zbadanie zja

wiska takiego ulatniania się atmosfery 
Plutona zapewne pomoże w zrozumieniu 
przyczyn gwałtownej utraty wodoru z at
mosfery Ziemi we wczesnych etapach jej 
ewolucji (co m.in. uczyniło naszą plane
tę miejscem nadającym się do rozwoju 
życia).

Szczegółowy program dalszych dzia
łań sondy NEW HORIZONS nie został 
jeszcze sprecyzowany. Oczekuje się, że 
do 2020 roku dojdzie do co najmniej 
dwóch jej spotkań z obiektami pasa 
Kuipera o rozmiarach od 50 do 100 km. 
Gdy uda się znaleźć odpowiednie cele 
(których być może jeszcze nawet nie 
odkryto), to wtedy przez około 2 tygo
dnie przed zbliżeniem i 2 tygodnie po 
nim będą prowadzone ich obserwacje 
i pomiary w sposób analogiczny jak 
przypadku Plutona i Charona. Pamiętaj
my jednak, że jest to dopiero rekonesans 
bardzo słabo poznanych dotychczas re
jonów Układu Słonecznego i wobec tego 
trudno dziś jeszcze przewidzieć, jakie 
niespodzianki mogą tam czekać sondę.

Dr KrzysztofZbikowski jest specja
listą mechaniki nieba. Interesuje 
się głównie ruchem planetoid i ko
met. Pracuje w Centrum Badań 
Kosmicznych PAN w Warszawie, 
gdzie pełni funkcję sekretarza na
ukowego

na rozkładówce:

Pozostałości supernowych 
i ich rozkład w Galaktyce

W części centralnej schemat naszej Galaktyki z zazna
czonymi położeniami Słońca i niektórych pozostałości po 
supernowych.

Po bokach obrazy wybranych pozostałości superno
wych.
Po stronie lewej, od góry:

Mgławica Krab — pozostałość po wybuchu superno
wej obserwowanej w Chinach. Tu obraz w świetle widzial
nym uzyskany teleskopem Hubble’a. Odległa od nas o 6 
tys. lat św.;

Supernowa Keplera — wybuchła 9 października 1604 r., 
obserwowana przez Keplera. Tu prezentowany obraz zo
stał uzyskany przez złożenie obrazów w promieniowaniu 
widzialnym (Hubble), podczerwonym (Spitzer) i rentgenow
skim (Chandra). Odległość od Ziemi 13 tys. lat św.;

G 1.9 — wybuchła w 1870 r. w gwiazdozbiorze Strzel
ca. Najmłodsza SNR w Galaktyce, rozpoznana przez ba
danie szybkiej ekspansji pozostałości. Obraz w promie
niowaniu radiowym (VLA) i rentgenowskim (Chandra);

RCW 86 — prawdopodobnie najstarsza znana pozo

stałość wybuchu supernowej. Wybuchła w 185 r. Obraz 
uzyskany w promieniowaniu X teleskopami Chandra 
i XMM-Newton.

Po stronie prawej, od góry:
3C58 — radioźródło i pulsar, pozostałości po wybuchu 

6 sierpnia 1181 r. Obrazy w promieniowaniu X (Chandra). 
Wyżej obraz ogólny, niżej część centralna;

Tycho — supernowa wybuchła 6 listopada 1572 r. i była 
obserwowana przez Tychona de Brahe w Danii. Tutaj ob
raz w promieniowaniu X uzyskany teleskopem Chandra;

Cas A — silne radioźródło. SN wybuchła w 1667 r. Ob
serwowana w Europie, prawdopodobnie widział ją  John 
Flamsteed. Tutaj obraz złożony ze zdjęć w promieniowa
niu widzialnym (Hubble), podczerwonym (Spitzer) i X 
(Chandra).
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Wieczorne niebo w Gawlikach Wielkich z Księżycem, Wenus i Jowiszem przed zakryciem Wenus przez Księżyc (Kodak KZ 700, 0,5 s, 
400 ISO, fot, Jolanta Rębecka)

U góry po lewej Wenus przed zakryciem przez Księżyc (Canon 300D 
+ MT01000, 1 s, 800 ISO, fot. F, Chodorowski); niżej grupa obser
watorów (fot. Jolanta Rębecka); po prawej Księżyc, Wenus i Jowisz 
z dwoma satelitami (Canon 300D + obiektyw Pentacon 4/300, 1 s, 
800 ISO, fot. Franciszek Chodorowski)

Prezentowane niżej zdjęcia z zakrycia Wenus przez Księżyc 1 grud
nia 2008 r. zostały wykonane w czasie zajęć Kółka Astronomicznego 
w Gawlikach Wielkich koło Wydmin. Uranii
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Astronomii 2009

Otwarcie Międzynarodowego 
Roku Astronomii 2009

Wszelkie inne stworzenie patrzy w dół 
na Ziemię, ale człowiekowi dano twarz, 
aby mógł zwrócić oczy ku gwiazdom 
i wzrok ku niebu.

(Owidiusz)

W
 ̂dniach 15— 16 stycznia br. 
odbyło się w Paryżu oficjal
ne otwarcie Międzynarodo
wego Roku Astronomii 2009. W gma

chu UNESCO zebrało się ok. tysiąca 
przedstawicieli koronowanych głów, 
astronautów, laureatów Nagród Nobla, 
ministrów ds. badań naukowych i uczo
nych ze 136 państw uczestniczących 
w programie MRA2009 oraz studentów 
astronomii z przeszło 100 krajów. Nie 
zabrakło dyplomatów, przedstawicieli 
artystów i środowisk przemysłowych.

Międzynarodowy Rok Astronomii 
jest wielkim świętem astronomii jako 
nauki, ale też zwróceniem uwagi na jej 
znaczenie społeczne, dla ogólnoludzkiej 
kultury i dla edukacji. Ten Rok, w spo
sób szczególny, jednoczy tysiące miło
śników astronomii i zawodowych astro
nomów z przeszło 135 krajów, tworząc 
największą międzynarodową, pokojową 
i wielokulturową wspólnotę astrono
miczną, która razem usilnie pracuje nad 
znalezieniem odpowiedzi na większość 
fundamentalnych pytań, jakie ludzkość 
kiedykolwiek sformułowała. Jego ha
słem jest „Odkryj swój Wszechświat”. 
Każdy z nas ma szczególną okazję 
w tym Roku odkryć swój Wszechświat, 
krajobraz naszego kosmicznego sąsiedz
twa i naszych kosmicznych sąsiadów.

Ceremonia otwarcia MRA2009 mia
ła bardzo uroczysty charakter. Oficjal
nego otwarcia dokonał Dyrektor Gene
ralny UNESCO Koichiro Matsuura. 
Powiedział m. in.: Ludzie od zawsze spo
glądali w niebo i szukali odpowiedzi na 
takie pytania, „Jak myśmy tutaj się do
stali?”, ,.Dlaczego tutaj jesteśmy?” Nie
bo należy do każdego z nas. Astronomia 
jest instrumentem, który promuje pokój 
i porozumienie między narodami, a to 
leży głęboko na sercu i jest istotą misji 
UNESCO. I dalej w przemówieniu 
otwarcia MRA2009 K. Matsuura powie

dział: Zachęcamy obywateli świata, 
a szczególnie młodzież, do coraz lepsze
go poznawania tego Wszechświata, 
w którym żyjemy i do wykorzystywania 
wszystkich powiązań między obszarami 
nauki i kultury, których dostarcza nam 
astronomia. Po nim zabierali głos mini
strowie ds. badań naukowych różnych 
krajów. Prezydent Międzynarodowej 
Unii Astronomicznej Catherine Cesar- 
sky przedstawiła astronomiczną wizję 
Roku Astronomii, czyli planowane im
prezy i wydarzenia. Mówiła m.in.
0 ogólnoświatowych obserwacjach 
kwazarów, które właśnie się rozpoczę
ły, a którymi społeczność astronomicz
na inauguruje MRA2009 (zob. notatka 
poniżej). Mówiła: Po latach przygoto
wań, nadszedł czas, aby ogłosić ten Rok, 
rok, w którym obywatele świata będą na 
nowo odkrywali ich miejsce we Wszech- 
świecie i słuchali wykładów o dokonu
jących się aktualnie wspaniałych odkry
ciach. Laureaci Nagrody Nobla Bob 
Wilson i Baruch Blumberg przedstawili 
najnowsze odkrycia astronomiczne. 
Dyskutowano na temat roli astronomii 
w kulturze i w życiu publicznym, prze
prowadzano obserwacje astronomiczne 
w czasie rzeczywistym. Na zakończe
nie wysłuchano koncertu Kwartetu Kro- 
nos, tegorocznego zwycięzcy Nagrody 
Grammy. W otoczeniu sali obrad pre
zentowano wystawy współczesnych 
wielkich teleskopów i plon ich obser
wacji: niezwykłe obrazy galaktyk
1 mgławic, kwazarów, rodzących się 
gwiazd, niedawno odkrytych pozasło- 
necznych planet itd.

Wśród tysiąca uczestników uroczy
stości z całego świata było tylko dwoje 
reprezentantów Polski: przedstawiciel 
PAN i przedstawicielka Polskiego Ko
mitetu UNESCO, czyli osoby raczej 
z klucza urzędniczo-funkcyjnego. Dla
czego w tak ważnym astronomicznym 
wydarzeniu zabrakło astronomów, mi
łośników astronomii, a przede wszyst
kim studentów astronomii z kraju Mi
kołaja Kopernika? Ale to chyba nie jest 
kosmiczna zagadka.

Andrzej Woszczyk

ODKRYJ SWÓJ 
WSZECHŚWIAT

M IĘ DZYNARODOW Y ROK

ASTRONOMII

2009
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Odkryj Wszechświat w Piwnicach — toruńscy 
astronomowie otwierają Rok Astronomii na świecie

W dniach 15— 16 stycznia 
2009 r. odbyło się nie
zwykłe astronomiczne wy

darzenie — pokaz możliwości obserwa- 
cyjnych współczesnej radioastronomii. 
Radioteleskopy oraz sieci radiotelesko
pów z siedmiu krajów europejskich oraz 
z USA, Australii, Japonii, Chin i Chile 
(rys. 1) przeprowadziły wspólne obser
wacje odległych źródeł radiowych na 
dwóch częstotliwościach: 5 i 8 GHz 
(długości fal ok. 6 i 4 cm). Jedynym 
wschodnioeuropejskim uczestnikiem 
tego wydarzenia był polski 32-m radio
teleskop znajdujący się w Piwnicach 
koło Torunia, własność Uniwersytetu 
Mikołaja Kopernika. Oprócz Polski, na 
kontynencie europejskim obserwacje 
przeprowadziły: Niemcy, Wlk. Brytania, 
Włochy, Finlandia, Szwecja i Holandia. 
Projekt rozpoczął się 15 stycznia o 9 rano 
naszego czasu, a skończył ok. godziny 
17 następnego dnia. Pierwsze obserwa
cje rozpoczęły teleskopy azjatyckie (Ka- 
shima, Sheshan i Urumqi) oraz austra
lijskie (Hobart, Mopra i ATCA). Około 
południa, gdy obserwowany obiekt

wszedł w zasięg radioteleskopów euro
pejskich, w obserwacje zaczęły włączać 
się teleskopy Medicina, Westerbork, 
Metsahovi, Effelsberg, Jodrell Bank, 
Cambridge, Onsala oraz 32-m radiote
leskop z Piwnic. Pod koniec dnia prace 
rozpoczęły instrumenty z Ameryki Pół
nocnej i Południowej (Westford, Areci- 
bo i TIGO). Wyniki tych obserwacji, 
czyli generowane co godzinę mapy kon
turowe obserwowanego obiektu oraz 
podgląd teleskopów biorących w nich 
udział, można było śledzić na żywo na 
stronie Katedry Radioastronomii UMK: 
http://www.astro.uni.torun.pl/~magda/ 
EVLBI/evlbi.html. Tam też zostały 
umieszczone wyniki przeprowadzonych 
obserwacji — uzyskana mapa źródła 
(rys. 2) oraz filmik pokazujący kolejne 
fazy powstawania mapy radiowej obser
wowanej galaktyki.

Obiektem obserwacji były odlegle
0 kilka miliardów lat świetlnych kwa- 
zary 0204+1514 (cel obserwacji)
1 0234+285 (tzw. źródło kalibracyjne). 
Kwazary to szczególny rodzaj galakty
ki aktywnej. Są to obiekty, których ją

dra znacznie przewyższają swojąjasno- 
ścią resztę galaktyki, emitując duże ilo
ści energii w wielu zakresach widma 
elektromagnetycznego. Każda galakty
ka zawiera w swoim centrum superma- 
sywną czarną dziurę wraz z dyskiem 
akrecyjnym, która jest odpowiedzialna 
za tak silną emisj ę promieniowania elek
tromagnetycznego. Energia grawitacyj
na jest zamieniana na energię kinetyczną 
oraz promieniowanie generowane pod
czas akrecji materii z dysku otaczające
go centralną czarną dziurę.

Obserwacje zostały wykonane w tzw. 
czasie rzeczywistym, w technice 
e-VLBI. Polega ona na tym, że telesko
py znajdujące się w różnych krajach i na 
różnych kontynentach obserwują w tym 
samym czasie ten sam obiekt, tworząc 
jedną ogromną, wirtualną antenę do od
bioru fal radiowych. Skrót VLBI (ang. 
Very Large Baseline Interferometry) 
oznacza interferometrię wielkobazową, 
przedrostek „e” (od ang. electronic) 
oznacza przesyłanie odbieranych sy
gnałów na bieżąco przez łącza światło
wodowe, co pozwala otrzymywać wy-

Jodrell Bank JIV&&'

Cambridge

Etfelsberg
Westford

-16  stycznia 2009 r. Mapę stworzy! 
Paul Boven z instytutu JIVE

Rys. 1. Radioteleskopy biorące udział w ob
serwacjach pokazowych z okazji otwarcia 
Międzynarodowego Roku Astronomii 15-
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niki takich obserwacji 
niemal natychmiast. 
Z dolność w idzenia
szczegółów pojedyn
czego radioteleskopu 
jest gorsza od zdolno
ści rozdzielczej ludz
kiego oka. O dległy 
o miliardy lat świetl
nych kwazar jest wi
dziany jak pojedynczy 
punkt. Jednoczesna 
obserwacja wykony
wana przez wiele ra
dioteleskopów daje 
tak dużą  ro z d z ie l
czość, że pozwala do
strzec subtelną struk
turę badanego źródła 
radiowego. Dane z po
szczególnych telesko
pów są przesyłane do 
centralnego procesora 
poprzez superszybkie 
łącza światłowodowe.
Centralny procesor 
jest specjalnie wybu
dowanym do tego celu 
superkom pu terem , 
który dekoduje, dopa
sowuje i koreluje sy
gnały każdej pary 
radioteleskopów bio
rących udział w obser
wacjach, a następnie 
tworzy obrazy źródeł radiowych z roz
dzielczością 100 razy lepszą niż można 
otrzymać z najlepszych teleskopów 
optycznych, włączając w to Kosmiczny 
Teleskop Hubble’a. Centralny procesor 
znajduje się w instytucie JIVE (Joint 
Institute fo r  VLBI in Europe) w Holan
dii. Całe przedsięwzięcie, koordynowa
ne przez europejską sieć VLBI (EVN, 
www.evlbi.org) oraz program Expres 
(www.expres-eu.org), było częścią ce
remonii otwarcia Międzynarodowego 
Roku Astronomii w Paryżu.

Toruńskie radioteleskopy funkcjo
nują w międzynarodowej sieci radiote
leskopów od 1982 r. Wieloletnia praca 
oraz doświadczenie w udoskonalaniu tej 
techniki obserwacyjnej pozwalają obec
nie przeprowadzać tak zaawansowane 
technologicznie i organizacyjnie ekspe
rymenty jak ten, w którym uczestniczy
liśmy. Dalszy rozwój techniki korelacji

sygnałów z wielu radioteleskopów 
w tzw. czasie rzeczywistym umożliwi 
lepsze funkcjonowanie radioteleskopu 
globalnego (VLBI) oraz zapewni reali
zację nowych światowych zamierzeń in
strumentalnych, takich jak np. ALMA 
iSKA.

Młodym radioastronomom z Piwnic 
marzy się jednak inny instrument, dzia
łający na tej samej zasadzie, ale skupia
jący kilka— kilkanaście teleskopów na 
terenie całej Polski. Imponujący projekt 
PIAST (Polish Interferometer Array for 
Science and Technology) —  tak brzmi 
proponowana nazwa instrumentu —  
byłby całkowicie niezależną, polską sie
cią anten podobnych do tej w Piwnicach, 
uzupełniającą pod względem rozdziel
czości i pola widzenia instrumenty glo
balne i inne lokalne sieci krajowe. In
strument umożliwi m. in. poszukiwanie 
planet wokół czerwonych karłów, bada-

-5  -10
(mas)

nie tarcz i pulsacji niektórych gwiazd, 
badanie radiowych poświat wybuchów 
gamma. Jest to najśmielszy polski pro
jekt badawczy od czasu zainicjowania 
przez prof. Bohdana Paczyńskiego 
i astronomów z Uniwersytetu Warszaw
skiego projektu OGLE w Chile, wsła
wionego badaniami mikrosoczewkowa- 
nia grawitacyjnego i poszukiwaniem 
planet pozasłonecznych.

Następny pokaz obserwacji w tech
nice e-V LBI będzie m iał m iejsce 
w dniach 2— 5 kwietnia w czasie świa
towego wydarzenia nazwanego „ 100 go
dzin astronomii”. Jednym z głównych 
celów tego przedsięwzięcia jest nakło
nienie jak największej ilości osób do 
obserwacji nieba przez różne teleskopy, 
tak jak to zrobił po raz pierwszy Galile
usz 400 lat temu.

Magdalena Kunert-Bajraszewska

Right Ascension

Rys. 2. Mapa radiowa kwazara 0204+1514 uzyskana w wyniku obserwacji e-VLBI

J0204+15 at 4.964 GHz 2009 Jan 15
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Inauguracja obchodów MRA2009 
w województwie warmińsko-mazurskim

J ak wszyscy miłośnicy astrono
mii doskonale wiedzą, czterysta 
la t tem u  G a lile u sz  po raz  

pierwszy skierował skonstruow aną 
przez siebie lunetę w niebo i dlate
go rok 2009 został ogłoszony przez 
ONZ M iędzynarodow ym  Rokiem  
Astronomii (M RA2009). Na całym 
świecie przewidziano wiele zw iąza
nych z tym wydarzeń, a do najw aż
niejszych należała uroczysta Inaugu
ra c ja  M ię d z y n a ro d o w e g o  R oku 
A stronom ii, w dniach 15— 17 stycz
nia, w Paryżu.

Olsztyńskie Planetarium i Obser
watorium Astronomiczne (OPiOA) 
jest w województwie warmińsko-ma- 
zurskim postrzegane jako centrum po
pularyzacji astronomii i innych nauk 
przyrodniczych. W dniu 16 stycznia, 
w tym samym czasie co ogólnoświa
towa Inauguracja, zainicjowany został 
Rok Astronomii w OPiOA.

Olsztyńscy astronomowie zaprosi
li do siebie niezwykle szacownych go
ści, wśród których najważniejsze miej
sce zajęli profesor Andrzej Woszczyk 
z Centrum Astronomii UMK w Toru
niu —  Redaktor Naczelny „Uranii —  
Postępów A stronom ii” i w ieloletni 
Prezes Polskiego Towarzystwa Astro
nom icznego oraz p ro feso r Edw in 
Wnuk z Obserwatorium Astronomicz
nego UAM w Poznaniu —  aktualny 
Prezes Polskiego Towarzystwa Astro
nomicznego. Obecni byli przedstawi
ciele władz Olsztyna, olsztyńskiego 
środowiska akademickiego oraz przy
jaciele i sympatycy Olsztyńskiego Pla
netarium.

Inauguracji towarzyszyła specjalnie 
na tę okoliczność przygotowana wy
stawa posterów pod tytułem „Słynne 
teleskopy —  od Galileusza do współ
czesności”, która jest dostępna dla od
wiedzających gości w hallu Planeta
rium. Wystawę tę można obejrzeć, nie 
wychodząc z domu. Wystarczy do tego 
kom puter z dostępem do Internetu. 
Wszystkie postery dostępne są w wir
tualnej galerii Planetarium w wersji 
cyfrowej pod adresem URL: http://

w w w .planetarium .olsztyn.pl/w ysta-
wy_stale/.

Olsztyńską Inaugurację, przy sali 
projekcyjnej wypełnionej niemalże po 
brzegi, rozpoczął punktualnie o godzi
nie 17.00 dyrektor OPiOA, dr Jacek 
Szub iakow ski, k tóry  w prow adził 
uczestników w ideę Międzynarodowe
go Roku Astronomii oraz odczytał 
oko licznościow y  adres p rzesłany  
przez pf. Prezydenta Miasta Olsztyn, 
Tomasza Głażewskiego. Następnym 
punktem programu były dwie prezen

tacje przygotowane przez honorowych 
gości Inauguracji.

W wykładzie pod tytułem „Astro
nomia europejska u progu Między
narodowego Roku Astronomii 2009” 
profesor Andrzej Woszczyk nakreślił 
kierunki rozwoju astronomii, skupia
jąc się na potrzebie prowadzenia ba
dań Wszechświata i wielkiej roli, jaką 
w tym procesie odgrywają instytucje 
europejskie. Omówi! kilka śmiałych 
projektów potężnych instrumentów 
astronomicznych, których realizacja

Poster do filmu „Eyes on the Skies"

400 Years of Telescopic Discovery
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została już zainicjowana (dla przykła
du E-ELT czy SKA*).

Profesor Edwin W nuk w swoim 
wykładzie „Współczesna astronomia 
p o lsk a ” zap rezen to w a ł p rzeg ląd  
uczelni i instytucji krajowych kształ
cących astronomów. Prelegent przed
stawił też polskie placówki naukowe 
zajm ujące się badaniami z zakresu 
astronomii oraz główne projekty ba
dawcze, w których partycypują polscy 
astronom owie. Na koniec profesor 
Wnuk omówił krótko dostępne po
przez sieć Internet źródła informacji 
z zakresu astronomii.

G łów nym  punktem  Inauguracji 
Roku Astronomii w Olsztynie była pol
ska premiera oficjalnego filmu Między
narodowej Unii Astronomicznej zwią
zanego z obchodami MRA2009 „Eyes 
on the Skies —  Oczy Astronomów —  
400 lat historii teleskopu”. Producen
tami tego filmu, którego scenariusz 
napisali Govert Schilling i Lars Lind- 
berg Christensen, są Międzynarodowa 
Unia A stronom iczna i Europejska 
Agencja Kosmiczna. Film, złożony z 7 
części, w popularny sposób przedsta
wia historię teleskopu od czasów jego 
wynalezienia oraz dokumentuje rolę, 
jaką ten wynalazek odegrał w rozwoju 
astronom ii od czasu Galileusza do 
współczesności. Film przedstawia naj
ważniejsze instrumenty astronomiczne, 
nie tylko te, które były i są używane 
w przeszłości i współcześnie, lecz tak
że zaskakujące rozmachem i rozmia
rami przyszłe konstrukcje.

Premiera odbyła się w Olsztynie, 
gdyż polska wersja napisów do tego 
filmu została opracowana przez pra
cowników OPiOA (Ewę Janaszak, Bo
gusława Kuleszę, Jacka Szubiakow- 
skiego i niżej podp isanego) przy 
współpracy z Anną Raitez z ESO i za
mieszczona przez producentów na wy
danych płytach DVD i Bluray. Na pre
m ie rę  p rzy g o to w an o  w ers ję  HD 
z polską wersją lektorską.

W dniu premiery każdy z odwiedza
jących nas gości otrzymał egzemplarz 
oryginalnego wydania filmu w wersji 
DVD.

” E-ELT —  European Extremely Large Telesco
pe —  Europejski Ekstremalnie Wielki Teleskop, 
SKA —  Square Kilometer Array —  Radiotele
skop o powierzchni 1 km2.

Czytelników „Uranii-PA” pragnę 
poinformować, że film „Eyes on the 
Skies” jest dostępny w sprzedaży za po
średnictwem strony o adresie: http:// 
www.spacetelescope.org/hubbleshop/ 
index.html

Cena wersji DVD oraz Bluray jest 
identyczna i wynosi zaledwie 3 euro.

Żeby jednak nacieszyć nasze oczy 
tym wspaniałym i pełnym ciekawych 
informacji filmem nie musimy doko

nywać zakupu. Elektroniczna wersja 
filmu, a także napisy do niego (w tym 
polskie), jest dostępna na stronach in
ternetowych projektu (http://www.ey- 
esontheskies.org/movie.php). Do wy
boru mamy 10 formatów filmu, w tym 
także wersję DVD, a mając łącze inter
netowe o dobrej przepustowości, mo
żemy pobrać film nawet w wersji Fuli 
HD (1080p).

Leszek P. Błaszkiewicz

Fot. 1. Inauguracja MRA2009 w Olsztyńskim Planetarium

EYES ON THE* SKIES
4 0 0  YEARS OF TELESCOPIC DISCOVERY

Fot. 2. Podczas projekcji filmu
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Astronomia bliżej społeczeństwa 
w Kujawsko-Pomorskiem

Mija właśnie 466 lat od ukaza
nia się „De Revolutionibus” 
Mikołaja Kopernika i 400 lat 

od momentu skierowania na niebo lu
nety przez Galileusza. Te dwa wydarze
nia stanowią punkt zwrotny w badaniu 
Kosmosu i są uważane za fundamenty 
nowej astronomii. Kopernik przedstawił 
nowe koncepcje struktury ówczesnego 
Wszechświata, a Galileusz, swymi ob
serwacjami, potwierdził ich prawdzi
wość. Przez minione 400 lat kolejne 
doniosłe odkrycia dotyczące planet, 
gwiazd, galaktyk i wreszcie całego 
Wszechświata zupełnie odmieniły nasze 
rozumienie Kosmosu. Jaka zatem jest 
nasza obecna wiedza o nim i jakimi me
todami badawczymi posługuje się 
współczesna astronomia? Odpowiedzi 
na te pytania postarają się udzielić pra
cownicy naukowi Centrum Astronomii 
UMK w Toruniu w cyklu wykładów pu
blicznych pod tytułem: „A jednak się 
kręci — astronomia 400 lat po Galile
uszu” dla mieszkańców czterech miast 
województwa kujawsko-pomorskiego: 
Bydgoszczy, Inowrocławia, Torunia 
i Włocławka.

Serdecznie zapraszamy!

Wykładowcy i tematy wykładów:
1. Styczeń —  dr hab. Andrzej Nie

dzielski Pennsylwańsko-toruński projekt 
poszukiwań planet poza Układem Sło
necznym;

2. Luty — dr hab. Andrzej Strobel, 
prof. UMK Droga Mleczna — nasz ko
smiczny donr,

3. Marzec — dr hab. Maciej Mikoła
jewski Najpiękniejsze odbycia toruń
skich teleskopów,

4. Kwiecień —  dr Magdalena Ku- 
nert-Bajraszewska Zobaczyć niewidzial
ne, czyli załóżmy radiowe okulary,

5. Maj — prof, dr hab. Jacek Krełow- 
ski Złożone związki chemiczne w prze
strzeni — możliwe początki życia;

6. Czerwiec — dr Anna Bartkiewicz 
Podglądając narodziny masywnych 
gwiazd;

7. Wrzesień — dr hab. Andrzej Ma
recki Kiedy galaktyce przysługuje mia
no aktywnej?

8. Październik — prof, dr hab. Bro
nisław Rudak, (CAMK PAN) Czarne 
dziury — czarne perły Wszechświata;

9. Listopad— dr hab. Michał Hanasz, 
prof. UMK, Wszechświat w symulacjach 
komputerowych;

10. Grudzień— prof. dr. hab. Andrzej 
Kus, Kosmiczna mikrofalówka.

Terminy wykładów:
Bydgoszcz: 8.01., 5.02., 5.03., 2.04.,
7.05., 4.06., 3.09., 1.10., 5.11., 3.12. 
Inowrocław: 7.01., 4.02., 4.03., 1.04.,
6.05., 3.06., 2.09., 7.10., 4.11., 2.12. 
Toruń: 13.01., 10.02., 10.03., 7.04., 12.05.,
9.06., 8.09., 13.10., 10.11., 8.12. 
Włocławek: 14.01., 11.02., 11.03.,8.04.,
13.05., 10.06.,9.09., 14.10., 18.11.,9.12.

Miejsca i godziny rozpoczynania się 
wykładów:

Bydgoszcz: Sala Sesyjna Ratusza, 
ul. Jezuicka 1, godz. 18.00;

Inowrocław: Sala w I LO im. J. Ka
sprowicza, ul. 3 Maja, godz. 17.00;

Toruń: Sala Kina Centrum w CSW, 
Wały gen. Sikorskiego 13, godz. 18.00;

Włocławek: Aula Państwowej Wyż
szej Szkoły Zawodowej, ul. 3 Maja 17, 
godz. 18.00.

Kontakt: dr hab. Andrzej Marecki, 
tel. 056 611 30 32, 
e-mail: amr@astro.umk.pl
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Rys. Jacek Drążkowski

100 godzin 
obserwacji 

astronomicznych 
równocześnie 

na całym świecie!
W ramach MRA 2009, w dniach od 2 do 5 kwietnia 
2009 r. Międzynarodowa Unia Astronomiczna zachęca 
do wspólnych obserwacji nieba wszystkimi możliwymi 
instrumentami we wszystkich instytucjach astronomicz
nych na świecie i w rękach miłośników astronomii i przy
bliżanie nieba wszystkim, którzy nim się zainteresują. 
W tym czasie będzie utrzymywany ciągły serwis inter
netowy obrazów planet, mgławic, galaktyk itp. obiek
tów niebieskich uzyskiwanych w czasie rzeczywistym 
z największych instrumentów świata.
Bliższe dane na: www.100hoursofastronomy.org
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COROT-Exo-7b najmniejsza planeta typu ziemskiego
COROT, francuski teleskop kosmiczny, 
odkrył najmniejszą planetę typu ziem
skiego poza Układem Słonecznym. Pla
neta ma średnicę 1,7 średnicy Ziemi 
i okrąża gwiazdę podobną do Słońca 
w ciągu 20 godzin. Temperatura plane
ty jest tak wysoka (1000— 1500°C), że 
zewnętrzną warstwę stanowi płynna 
lawa lub para wodna. Jak dotąd wiemy 
o istnieniu 330 planet pozasłonecznych, 
a większość z nich to giganty podobne 
do Jowisza czy Neptuna.

Planeta COROT-Exo-7b została od
kryta, gdy okrążając macierzystą gwiaz
dę, przesłoniła ją  zmniejszając tym sa
mym nieco jej blask. Co ważne, mamy

pewność, że COROT-Exo-7b jest pla
netą skalistą, ale niewiadomo, czy jest 
to planeta skalista pokryta płynną lawą 
czy skalisto-wodna; biorąc pod uwagę 
wysoką temperaturę, byłoby to wów
czas niezwykle wilgotne miejsce w Kos
mosie.

Teleskop COROT zaprojektowano 
specjalnie do poszukiwań planet typu 
ziemskiego, które wyjątkowo trudno zi
dentyfikować. Po raz pierwszy udało się 
zmierzyć rozmiar planety typu ziemskie
go, ale nieznana pozostaje jej struktura 
wewnętrzna i gęstość.

(kz)
Źródło: http://www.esa.int

Zderzenie satelitów
10 lutego we wtorek 790 km nad pół
nocną Syberią doszło do zderzenia dwu 
satelitów — amerykańskiego komercyj
nego satelitę Iridium oraz nieczynnego 
już rosyjskiego satelity Kosmos 2251.

Sieć amerykańskich detektorów wy
kryła pozostałości po kolizji.

W wyniku zderzenia powstało około 
600 odłamków, które „wzbogaciły” ko
smiczne wysypisko krążące wokół Zie
mi, złożone z około 18 tys. śmieci. Taką 
ilość monitoruje amerykański STRAT- 
COM, a rozmiary najmniejszych śmieci 
to ok. 10 cm.

Jego główne zadanie to analiza, czy 
kosmiczne pozostałości nie stanowią 
zagrożenia, przede wszystkim, dla misji 
załogowych.

Na razie nie ma niebezpieczeństwa 
dla innych — czynnych — obiektów 
wokół Ziemi, ale gwarancji nikt dać nie 
może.

Teleskop Hubble'a znajduje się na 
wysokości 600 km, a Międzynarodowa 
Stacja Kosmiczna (z trojgiem astronau
tów na pokładzie) na wysokości 350 km 
nad Ziemią. W razie stwierdzenia real
nego niebezpieczeństwa, stacja będzie 
mogła zrobić unik, by nie doszło do zde
rzenia z którymś z odłamków.

Kosmos 2251 to rosyjski satelita woj
skowy wystrzelony w 1993 r. a od po
nad 10 lat nieczynny. Amerykański sa
telita był jednym z 66 satelitów komuni
kacyjnych należących do firmy Iridium 
Satellite LLC, która zajmuje się telefo
nią satelitarną. W latach 1997-2002 wy
strzelono 95 satelitów Iridium, z których 
część uległa awarii.

Satelita ważył niecałe 700 kg. Jego 
pracę zastąpią pozostałe na orbicie sa
telity.

Większość szczątków kolizji spali się 
w ziemskiej atmosferze.

Jest to pierwszy wypadek tego typu 
w historii badań i użytkowania przestrze
ni kosmicznej. Wcześniej doszło do 
trzech zderzeń wśród monitorowanych 
obiektów, ale były one znacznie, znacz
nie mniejsze.

(kz)
Źródło: Spaceflight Now

Fot. 1. Spadek jasności gwiazdy może być wywołany przejściem planety przez tarczę gwiaz
dy, gdy planeta ją okrąża. Źródło www.esa.int

Fot. 2. Satelitę CoRoT (ang. planetary convection, rotation and transits) wyniesiono na orbitę 
okołoziemską w grudniu 2006 r. Posiada teleskop o średnicy 27 cm, który bada niewielkie 
zmiany blasku pobliskich gwiazd. Źródło www.obspm.fr
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Misja amerykańskich łazików 
Spirit i Opportunity miała 
trwać 3 miesiące. W styczniu 
minął 5 rok pracy robotów.

Spirit wylądował na Marsie 4 stycz
nia 2004 r. w kraterze Gusieva, Oppo
rtunity 24 stycznia 2004 r. na równinie 
Meridiani Planum blisko równika, po 
przeciwnej stronie.

NASA zdecydowała wysłać dwa ro
boty: Spirit i Opportunity, czyli Mars 
Exploration Rover-A i Mars Exploration 
Rover-B, aby zwiększyć szansę na po
wodzenie akcji. Pierwszym dużym nie
bezpieczeństwem było dostanie się na 
powierzchnię Marsa —  łaziki opadały 
na spadochronach, a upadek niwelowa
ły ogrom ne poduszki pow ietrzne. 
Wszystko przebiegło dobrze i, choć były 
chwile grozy, MER-A i B pracują do 
dziś.

Wiedza o Czerwonej Planecie, która 
dziś posiadamy, pochodzi w większości 
z badań dwu małych łazików.

Spirit i Opportunity dokonywały ko
lejnych odkryć, wspinając się na wzgó
rza, badając kratery i pokonując piasz
czyste wydmy. Przemierzyły ponad 
20 km. Dzięki nim wiemy, że w zamierz
chłych czasach Mars podobny był do 
Ziemi. Wiemy, że na jego powierzchni 
była woda, otwory hydrotermalne, któ
re tworzyły miejsca określane jako na
dające się do zamieszkania. Meridiani 
Planum miała stanowić niegdyś słone 
morze.

Wciąż nie wiemy, czy na Marsie było 
życie? Dlaczego Mars uległ zmianom? 
Jeśli rzeczywiście się zmienił, czy to 
samo przytrafi się naszej planecie?

Opportunity zmierza obecnie do En
deavour, ogromnego krateru oddalone

Pracowite łaziki

go o ok. 11 km na południe od łazika. 
Podróż może zabrać dwa lata. W dro
dze łazik przystaje, by badać skały, 
a przypuszcza się, że na swojej drodze 
będzie napotykał na coraz młodsze war
stwy skał. Spirit od 2006 r. bada skali
sty płaskowyż, który jest uważany za 
miejsce dawnych źródeł termalnych.

Wysyłając roboty na Marsa, astrono
mowie byli optymistami, ale przetrwa
nie trzech marsjańskich zim przerosło 
oczekiwania największych entuzjastów.

Jednak surowy klimat dał się we zna
ki łazikom. Pył, który pokrył panele sło
neczne Spirita, zmniejszył ich wydaj
ność do 25%. Trzy lata temu łazik 
uszkodził przednie prawe koło, więc te
raz jedzie tyłem, bo łatwiej „chore” kół
ko ciągnąć niż pchać.

Nieczynne kółko zostawia za sobą

płytki rów, odsłaniając krzemionkę, któ
ra ma być dowodem istnienia w prze
szłości źródeł termalnych.

Z powodu uszkodzeń ruchy ramie
nia Opportunity są również ograniczo
ne. Spektrometry cierpią z powodu pyłu 
i wyczerpującego się zasilania. Jednak 
dopóki roboty będą sprawne, prace ba
dawcze będą kontynuowane.

Na początku misji w 2004 r. praco
wało nad nią około 300 ludzi. Nadal 
czuwa nad nią około 100 uczonych i in
żynierów związanych z Jet Propulsion 
Laboratory. Roczny koszt pracy obu 
łazików wynosi 20 min dolarów. O ame
rykańskich łazikach i ich dokonaniach 
pisaliśmy na łamach „Uranii PA” w nu
merach 2/2004, 3/2005.

(kz)
Źródło: Spaceflightnow.com

Fot. 2. Fragment panoramy widzianej przez Opportunity w listopadzie 2008 r. po przejechaniu ponad 13 km od momentu wylądowania. 
Źródło: NASA/JPL/Cornell
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Fot. 1. Artystyczna wizja łazika na Czerwonej Planecie. Źródło: NASA/JPL/Cornell
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in memoriam

Tadeusz Ciurla (1937—2008)

Międzynarodowy Rok Astrono
mii zapoczątkowała we Wro
cławiu bardzo smutna uroczy

stość. 3 stycznia, w sobotę, na kame
ralnym cmentarzu na Skowroniej Gó
rze pożegnaliśmy dra Tadeusza Ciurlę, 
emerytowanego adiunkta w Instytucie 
Astronomicznym Uniwersytetu Wro
cławskiego.

Urodził się 1 maja 1937 r., zmarł 26 
grudnia 2008 r. Zaliczał się do drugiego 
pokolenia polskich astronomów we 
Wrocławiu. Pokolenie to tworzyli ludzie 
urodzeni jeszcze przed druga wojną 
światową, a więc z dala od Wrocławia, 
którzy studia astronomiczne i późniejszą 
działalność naukowo-dydaktyczną od
byli już w tym mieście.

Tadeusz Ciurla trafił do Wrocławia 
z Żywiecczyzny. W Rajczy, na ojcowiź
nie, wciąż gospodaruje Jego rodzeństwo. 
Studiował w latach 1954— 1959. Pracę 
magisterską poświęconą badaniu profi- 
li linii absorpcyjnych w atmosferach 
gwiazd z gradientem prędkości napisał 
pod kierunkiem prof. Antoniego Opol
skiego. Jeszcze w trakcie studiów, 
w 1958 r., został pracownikiem Uniwer
sytetu Wrocławskiego i przez kilkana
ście pierwszych łat (do połowy lat 70.) 
mieszkał wraz z rodziną na terenie Ob
serwatorium w Białkowie, prowadząc 
intensywne obserwacje. Rozwijał tema
tykę zapoczątkowaną w trakcie pisania 
pracy magisterskiej, co zaowocowało 
pracą doktorską w 1965 r. Był jedynym 
doktorem, jakiego zdążył wypromować 
nieodżałowany, przedwcześnie zmarły, 
doc. Jan Kubikowski.

Głównym obszarem zainteresowań 
naukowych dra T. Ciurli było badanie 
gwiazd zmiennych pulsujących. Opubli
kował prace poświęcone cefeidom kla
sycznym i gwiazdom typu beta Cephei. 
Szczególnie duży wkład wniósł w po

znanie okresowości „wrocławskiej” 
gwiazdy 12 (DD) Lacertae. W 1967 r. 
odbył roczny staż naukowy w Lick Ob
servatory w Kalifornii. Owocem tego 
pobytu było współautorstwo szeroko 
cytowanej publikacji w „Astrophysical 
Journal” poświęconej zmianom jasno
ści i polaryzacji kwazara 3C 234 w za
kresie widzialnym. Był w Instytucie 
Astronomicznym jednym z pionierów, 
jeśli chodzi o wykonywanie obliczeń za 
pomocą komputerów.

Zdjęcie Tadeusza Ciurli wykonane w czerw
cu 2008 r. na 95. urodzinach prof. Opolskie
go. Fot. Barbara Cader-Sroka

45 lat wytężonej pracy w Instytucie 
Astronomicznym to także bardzo sze
roka działalność dydaktyczna. Przez kil
ka kadencji pełnił funkcję zastępcy dy
rektora ds. dydaktycznych. Był autorem 
i współautorem skryptów dla studentów: 
Astronomia galaktyczna i Wstęp do 
astrofizyki. Ale najlepszą pamiątką Jego 
zdolności dydaktycznych pozostanie 
wdzięczna pamięć słuchaczy prowadzo
nych przez Niego zajęć. Nie zapomnę 
wykładów z programowania i astrono
mii galaktycznej oraz pierwszego semi
narium, na którym uczyłem się od Nie

go, w jaki sposób referować materiały 
naukowe.

Jakim był człowiekiem ? Przez 
wszystkie lata pracy dał się poznać jako 
Osoba bardzo skromna, dystansująca 
się od splendorów i przesadnie gło
śnych uroczystości. Wolał systema
tyczną i żmudną pracę w swoim zacisz
nym pokoiku, na poddaszu środkowego 
budyneczku Instytutu Astronomicznego, 
przy ulicy Kopernika 11. Zawsze moż
na było zwrócić się do Niego z prośbą
0 radę i nigdy takiej pomocy nie odma
wiał. Często taka doraźna pomoc przyj
mowała ramy stałej współpracy nauko
wej. Znany był ze swej pryncypialności: 
miał jasno sprecyzowany punkt widze
nia, z którym się nie krył, nie bacząc na 
konsekwencje. Wielu tłumaczyło taką 
postawę góralskim rodowodem.

W 2003 r. przeszedł na emeryturę, 
a więc nie zdążył nacieszyć się zbyt dłu
go zasłużonym odpoczynkiem. Tym 
bardziej że usilnie pracował nad przy
gotowaniem zupełnie nowej wersji 
książki o astronomii galaktycznej. Na
dal żywo interesował się nowinkami 
astronomicznymi oraz sprawami insty
tutowymi. Każde ważniejsze wydarze
nie było przez Niego wnikliwie anali
zowane i komentowane.

Na cmentarzu Zmarłego pożegnała 
mocno rozgałęziona rodzina, z żoną 
Krystyną i dwiema córkami na czele, 
oraz liczne grono współpracowników
1 uczniów związanych z Instytutem 
Astronomicznym, ale też z Instytutami 
Fizyki Uniwersytetu Wrocławskiego 
i Polską Akademią Nauk. Wszyscy 
zgodnie pochyliliśmy nasze czoła w ob
liczu niekwestionowanych zasług dra 
Tadeusza Ciurli.

Cześć Jego Pamięci!
Michał Tomczak
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Magia fromborskiego nieba, 
czyli „Wakacje w Planetarium” okiem uczestnika

W
r szóstym numerze „Uranii- 
-P ostępów  A stronom ii” 
z ubiegłego roku ukazał się 
wspomnieniowy artykuł Andrzeja S. Pil
skiego o trzydziestoleciu edukacyjnej 

akcji „Wakacje w Planetarium”. Niniej
szy tekst będzie skromnym uzupełnie
niem tej opowieści z punktu widzenia 
uczestnika należącego do „młodszej kla
sy”, używając nomenklatury ze wspo
mnianego artykułu.

Moje doświadczenia z Wakacjami 
rozpoczynają się w 1996 r.; za trzy mie
siące miałem skończyć 18 lat. Pamię
tam późne popołudnie 14 sierpnia, dzień 
przed tradycyjnym odpustem, gdy mia
sto przygotowywało się do zmasowane
go najazdu gości i pielgrzymów. Przy
jechałem do Fromborka z rodzicami 
i zostawiwszy ich na parkingu, posze
dłem do planetarium; jak się okazało, za
mkniętego o tej porze. Zasięgnąwszy 
języka, po krótkich poszukiwaniach za
pukałem do drzwi na najwyższym pię
trze Bramy Południowej, prowadzącej 
na fromborskie wzgórze katedralne. Pan 
Pilski przywitał mnie w gronie wakacju- 
szy i zaprosił na wieczorny seans „Mu
zyki pod gwiazdam i” w wykonaniu 
Bartka Dąbrowskiego— wtedy studenta 
astronomii z Torunia, uczestnika Waka
cji już od kilku lat. Nie zdawałem sobie 
wówczas sprawy, że oto zaczyna się 
największa przygoda mojego życia.

Pan Andrzej w swoim artykule po
dzielił Wakacje na kilka etapów. Nasza 
„klasa” została zakwalifikowana do eta
pu stagnacji, co —  przyznam —  zdzi
wiło mnie. Faktem jest, że większość 
z nas przyjechała „na gotowe”, a porząd
kowanie terenu dzisiejszego obserwato
rium i budowę pawilonów znamy tylko 
z opowiadań „dinozaurów”, będących 
swoistymi łącznikami między „starą” 
i „nową” klasą. Rzeczywiście nie dane 
nam było napocić się przy taczkach, 
łopacie czy betoniarce. Jedyne, co mog
liśmy robić —  i robiliśmy to z przyjem
nością —  to opowiadać o wahadle Fo- 
ucaulta, pokazać plamy słoneczne, 
wprowadzać widzów na pokazy „sztucz
nego nieba”, pokręcić aparaturą podczas

seansu albo poprowadzić strzałkę. Od 
czasu do czasu staraliśmy się pokazać 
piękno rozgwieżdżonego nieba grupie 
turystów albo wyjaśnić im, dlaczego 
niektórzy potrafią poświęcać cenne dni 
swojego życia na poszukiwanie niecie
kawie wyglądających kamieni, które po 
przecięciu zmieniają się nie do pozna
nia. Ale czy nie po to właśnie pierwsze 
roczniki uczestników Wakacji harowa
ły w pocie czoła? To ich praca dała pod
waliny do tego, byśmy po latach mogli 
wykonywać swoją robotę —  wcale nie 
gorszą, po prostu inną. Nie mogę nie 
zgodzić się z p. Andrzejem, że chwila
mi praca ta mogła być rutynowa, ale jak 
inaczej nazwać czynności, które wyko
nuje się codziennie przez tygodnie, mie
siące i lata? Rutyna może przerodzić się 
w nudę, jeśli wykonywane zadania nie 
dają nam zadowolenia i satysfakcji. 
W przypadku wakacyjnych prac trudno 
było mówić o nudzie —  przynajmniej 
w moim przypadku. Poza tym, czy co
dzienny kontakt z ludźmi, z którymi 
wspólnie można uchylić choćby rąbka 
Tajemnicy i którzy podzielają tę samą 
pasję, może być nudny...

W całej rozciągłości zgadzam się ze 
stwierdzeniem, że „planetarium to nie 
mury i aparatura projekcyjna, ale ludzie, 
którzy tw orzą m agię planetaryjnej 
nocy”. Dla mnie Frombork to nie tylko 
planetarium, obserwatorium, Wzgórze 
Katedralne, rynek, molo i reszta zabu
dowań. To przede wszystkim ludzie, 
zarówno z naszej „klasy”, jak i znani 
nam pracownicy muzeum, przewodni
cy, mieszkańcy, sprzedawcy i właścicie
le sklepów, lokalni artyści... Nie jestem 
w stanie nawet w przybliżeniu określić, 
ile czasu spędziliśmy wspólnie —  za
równo we Fromborku, jak i poza nim. 
Spotykaliśmy się dziesiątki razy w róż
nych m iejscach i okolicznościach, 
„z okazji” i bez okazji. Gdyby nie From
bork i planetarium, być może nie zde
cydowałbym się na studia astronomicz
ne —  to właśnie pierwsze Wakacje 
ostatecznie przekonały mnie, że warto 
spróbować. Z ludźmi, których poznałem 
we Fromborku i na studiach, wybrałem

się na Węgry, na obserwacje całkowite
go zaćmienia Słońca. Gdyby nie udzie
lająca się wszystkim atmosfera podnie
cenia widzianym chwilę wcześniej 
zjawiskiem, nie zacząłbym planować 
wraz z pozostałymi obserwatorami ko
lejnego zaćmienia w Afryce. Jak to w ży
ciu bywa, plany planami, a rzeczywi
stość jest brutalna. Koniec końców 
pojechaliśmy na kolejne zaćmienie we 
dwóch, Tomek Mazur i ja, ale przez 
całą podróż towarzyszyły nam myśli
0 naszych nieobecnych przyjaciołach
1 o miejscu, w którym wszystko się za
częło —  o Fromborku. Później było ko
lejne zaćmienie i następne (do dzisiaj 
pięć, w planach szóste) oraz podróże 
dla samych podróży...

Bogaci przywilejami młodości, nie
spokojni duchem i kipiący pomysłami 
chcieliśmy zmieniać świat wokół siebie. 
W Syfie— piwnicy w tzw. domku astro
noma w obserwatorium na Żurawiej 
Górze, będącym jednocześnie kuchnią 
jadalnią bawialnią pralnią suszarnią 
jaskinią niegroźnego hazardu, „pokojem 
zwierzeń”, przechowalnią bagażu, miej
scem do przyjmowania gości, czasami 
sypialnią—  przegadaliśmy setki godzin. 
Mieliśmy wiele własnych propozycji 
dotyczących planetarium i obserwato
rium; proste i bardziej złożone pomysły 
na uatrakcyjnienie Wakacji. Czyniliśmy 
wysiłki —  z powodu „oporu materii” 
zakończone niepowodzeniem— zainsta
lowania kamery internetowej na Wzgó
rzu Katedralnym, by każdy internauta—  
w tym i my oczywiście —  mógł w do
wolnej chwili zerknąć, co dzieje się w 
grodzie Kopernika. Na przełomie tysiąc
leci próbowaliśmy zorganizować festyn 
we Fromborku, połączony z astronomicz
nymi prezentacjami w ramach Ogólno
polskiego Zlotu Miłośników Astronomii, 
który w sierpniu bieżącego roku ponow
nie zagości nad Zalewem Wiślanym. 
Przez burmistrza Fromborka byliśmy 
zapraszani na spotkania i do uczestnictwa 
w komitecie do spraw siedemsetlecia 
nadania praw miejskich. Wydawaliśmy 
własny aperiodyk. Niektóre z projektów 
i pomysłów upadły w fazie planowania,
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inne napotkały na brak zrozumienia, nie
dostatek wiary w powodzenie, biurokra
cję lub zwyczajne lenistwo. Wspaniałym 
przejawem naszej aktywności jest zbu
dowanie we Wrocławiu namiastki plane
tarium przez —  wywodzących się prze
cież z Fromborka —  pracowników 
Instytutu Astronomicznego (m.in. dr Ur
szulę Bąk-Stęślicką). Przez kilka dni 
trwania wrocławskiej edycji Festiwalu 
Nauki niewielką salę komputerową ada
ptowaną na planetarium odwiedziło 500 
osób!

Od łat każdy z nas wykonuje swoją 
małą pracę na rzecz Fromborka i astro
nomii: prowadząc stronę internetową 
czy po prostu opowiadając ludziom
0 tym wspaniałym miejscu. W naszej 
długiej wspólnej historii zdarzało nam 
się wygrywać nagrody w konkursach 
astronomicznych, w innych samemu 
owe nagrody fundować, prowadzić wy
kłady popularnonaukowe, pokazy slaj
dów i odczyty, lekcje astronomii dla 
dzieci i młodzieży, objeżdżać Polskę na 
jednym bilecie, odwiedzać kolejne pol
skie planetaria (ten noszący szumną na
zwę „Podbój Polskich Planetariów” pro
jekt jest w trakcie realizacji*; w jednym 
z najbliższych numerów napisze o nim 
Radek Pior —  wieloletni uczestnik Wa
kacji). Spotykaliśmy się i spotykamy 
nadal kilka razy w roku w różnych miej
scach Polski.

Zmieniliśmy się my sami, zmieniły 
się czasy i świat wokół nas. Nie zmieni
ło się tylko jedno: miłość do Fromborka
1 świadomość, że wszyscy, cała „nasza 
klasa” wywodzi się stamtąd. To również 
sukces p. Andrzeja i jego żony, słusznie 
uhonorowanych nagrodą im. Włodzi
mierza Zonna za popularyzację wiedzy
0 Wszechświecie w 1991 r. za pomysł, 
realizację i wieloletnie prowadzenie 
„Wakacji w Planetarium”. A także suk
ces tych, którzy poświęcali swój czas
1 energię na przezwyciężanie przeszkód 
czy na —  prawie zawsze niedoceniane
—  przysłowiowe machanie łopatą, czy
li naszych, lecz w większości nam nie
znanych koleżanek i kolegów ze „star
szej klasy”.

Dla mnie Frombork pozostanie sy
nonimem niezapomnianej przygody. 
Czymś, co już nigdy się nie powtórzy. 
M iejscem , które ostatecznie mnie 
'  http://stalker.rcpublika.pl/PPP.htm l

ukształtowało i w którym dojrzałem. 
Miasteczka, które odwiedziłem ponad 
trzydzieści razy, mimo niemałej odległo
ści dzielącej go od moich rodzinnych 
stron (grubo ponad tysiąc kilometrów tam 
i z powrotem) i w którym spędziłem kil
ka miesięcy swojego życia, o każdej po
rze roku —  w sierpniu, październiku, 
grudniu i maju. Do dzisiaj przechowuję 
wszystkie bilety, z którymi dojechałem 
nad Zalew i wracałem do domu czy na 
studia. Frombork jednak to dla mnie 
przede wszystkim ludzie, których uwa
żam za swoich Przyjaciół przez duże „P”
—  myślę, że z wzajemnością. Przy
jeżdżaliśmy przez lata, być może opatrzy
liśmy się wielu osobom, spowszednieli
śmy tak jak wszystko, co często widzimy. 
Życie pokierowało nami, my pokierowa

liśmy życiem. Jak to mówią—  „wyszli
śmy na ludzi”. Już prawie wszyscy z na
szej „klasy” skończyli studia, niektórzy 
zdążyli napisać doktoraty; pożeniliśmy 
się, zaczynają rodzić nam się dzieci. 
Większość z nas została w Polsce, nie
liczni szukają szczęścia za granicą. 
Śmiem twierdzić, że Frombork i Waka
cje mają w tym swój wielki udział. Ob
serwowaliśmy wymianę pokoleń —  na
szych następców przyjeżdżających 
w lipcu pod opieką dra Marka Mućka 
z Kołobrzegu. Powoli zaczynaliśmy ro
zumieć, że nasz czas na fromborskiej zie
mi nieuchronnie się kończy, a gdzieś tam 
na horyzoncie coraz wyraźniej jawi się 
Zwyczajne Życie. Wiedzeni tym przeczu
ciem zakopaliśmy w okolicach obserwa
torium na Żurawiej Górze „Kapsułę Cza
su” —  zdjęcia, opisy, wspomnienia, 
pamiątki, wiele tysięcy e-maili wymie
nionych na naszej wewnętrznej liście 
dyskusyjnej od 1997 r. z nadzieją, że ktoś 
w bliżej nieokreślonej przyszłości odnaj
dzie i odczyta ślady po nas. To nie był 
pogrzeb— ale schowanie czegoś, o czym 
każdy z nas może pomyśleć z zadumą 
i radościąjednocześnie. Kawałek nas sa

mych, naszego życia i — jakkolwiek pa
tetycznie to nie zabrzmi —  historii From
borka także.

Na koniec pozwolę sobie zacytować 
fiagment wstępu do jednego z ostatnich 
numerów naszego czasopisma:, A le jed
nak czegoś brak, wspomnienia czasem 
nie dają spać, coś kłuje w serce, chciało
by się posiedzieć przy Fukadle [tak 
ochrzciliśmy wahadło Foucaulta— TL], 
popatrzeć na Zalew, poczuć chłód tych 
samych murów, w których rozlegały się 
kroki Kopernika, wypić piwo przy ogni
sku, popatrzeć na Bartkowe czary pod 
kopułą, pójść po mleko do Ronina, cza
sem coś zbroić, pojechać tu i tam, spo
tkać tych i owych, zrobić setki innych 
rzeczy... Niczego nie żałować, a tylko cie
szyć się świadomością, że wszystkim

nam dane było spotkać się w tym zacza
rowanym miejscu czasoprzestrzeni, któ
re swego czasu pewien natchniony czło
wiek nazwał „najpiękniejszym miejscem 
na najfajniejszym ze światów”. I mieć 
świadomość, że to wszystko mogło przy
trafić się kiedy indziej, gdzie indziej i ko
mu innemu, ale jednak był to ten czas, to 
miejsce i nie komu innemu, ale właśnie 
Tobie dane było brać w tym udział”.

Czasami myślę o tym, kim byłbym 
dzisiaj, gdybym wówczas, w 1996 r., nie 
wziął do ręki starego numeru „Wiedzy 
i Życia”, nie napisał do pana Andrzeja 
Pilskiego listu —  takiego prawdziwego, 
w papierowej kopercie —  i kilka miesię
cy później nie przejechał całej Polski po 
to, by wziąć udział w czymś, co nosiło 
dziwną i tajemniczą nazwę „Wakacje 
w Planetarium”. Oglądam się za siebie
i ze zdumieniem pomieszanym z lekkim 
przestrachem stwierdzam, że... nie wiem. 
Jednak dni spędzonych we Fromborku
i poza nim w towarzystwie Przyjaciół nie 
zamieniłbym na żadne inne. Panie An
drzeju —  dziękuję Panu za to z całego 
serca.

Tomasz Lewicki
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Kosmos na wyciągnięcie ręki

Do klasy mojej wnuczki zaproszono na spotkanie dziad
ka jednego z uczniów, autora książki o naszym mie
ście. Oczywiście wnuczka musiała się pochwalić, że 

jej dziadek też książkę napisał. O czym? O meteorytach...? 
Zaproszenia nie było.

Dzieci Dave Gheeslinga z Atlanty opowiedziały w szko
le, że ich tata kolekcjonuje meteoryty. Tata szybko został za
proszony do szkoły, aby pokazać te kamienie z nieba. Wieść
0 tym rozeszła się pocztą pantoflową i zaczęły napływać za
proszenia z innych szkół Atlanty.

Przedstawienie tego jako typowej sytuacji byłoby oczy
wistym nadużyciem. Są w Polsce szkoły, do których zapra
sza się kolekcjonerów meteorytów i są w Ameryce nauczy
ciele, których meteoryty zbytnio nie interesują. Obserwując 
jednak zachowanie wycieczek szkolnych w planetarium, czę
ściej widzę sytuacje, gdy uczniowie chcą obejrzeć meteory
ty, a nauczyciele ich wyganiają „bo przewodnik czeka”. Ale 
bywa też, że najbardziej zainteresowany meteorytami jest 
opiekun grupy.

Po co pokazywać meteoryty uczniom? I co mają one 
wspólnego z astronomią? Owszem, spadają z nieba, ale spa
da z nieba też deszcz czy śnieg. Nawet w nazwie meteoryty 
mają ten sam rdzeń co meteorologia, echo dawnych przeko
nań, że meteoryty powstają w ziemskiej atmosferze.

Dziś nie ma wątpliwości, że meteoryty przybywają z Kos
mosu, ale pozostały wątpliwości innego rodzaju. Astrono
mowie, przynajmniej w Polsce, nie potrafią badać meteory
tów, bo do tego potrzebne jest przygotowanie geologiczne, 
czego w programie studiów astronomicznych nie ma. Czy 
to ma jednak oznaczać, że meteoryty nie należą do astrono
mii?

Rok Astronomii świętujemy dla upamiętnienia pierwszych 
obserwacji przez teleskop, ale przeświadczenie, że astronom 
zajmuje się głównie patrzeniem przez teleskop na niebo, to 
już anachronizm. Astronomia jest nauką interdyscyplinarną
1 korzysta z wszelkich nauk, jakie mogą być pomocne w po

znawaniu Wszechświata. Jedną z tych nauk jest petrologia 
badająca budowę i formowanie się skał na Ziemi i innych 
ciałach Układu Słonecznego.

Petrolodzy, współpracując z chemikami i fizykami, stwier
dzili, że większość meteorytów uformowała się w pierwszych 
milionach lat istnienia Układu Słonecznego i później nie ule
gała istotnym zmianom w przeciwieństwie do ziemskich skał, 
które były wielokrotnie przetapiane i formowane od nowa. 
To dzięki badaniom meteorytów wiadomo, że formowanie 
się Układu Słonecznego zainicjowała bliska eksplozja super
nowej, która dostarczyła do mgławicy słonecznej znaczne ilo
ści promieniotwórczego izotopu glinu, wystarczające do sto
pienia skał naw et na dość m ałych planetozym alach. 
Znaleziono też w meteorytach minerały starsze od Układu 
Słonecznego, które uformowały się przy innych gwiazdach. 
Rolę meteorytów w poznawaniu historii Układu Słoneczne
go ładnie przedstawił np. Harry Y. McSween Jr. w książce 
Od gwiezdnego pyłu do planet.

Dave Gheesling nie jest jednak petrologiem, lecz kolek
cjonerem, którego zafascynowały meteoryty. Cechą prawdzi
wego kolekcjonera jest chęć zdobycia jak najobszerniejszych 
informacji o posiadanych w kolekcji okazach. Czytając i kon
taktując się z doświadczonymi kolekcjonerami, Dave zdobył 
wiedzę, która pozwalała mu opowiadać interesująco o mete
orytach. Szybko też okazało się, że nawet jego skromna wie
dza i tak jest dużo większa od wiedzy przeciętnego nauczy
ciela, nie mówiąc już o uczniach.

Od początku Dave uznał za główny cel przekazanie pod
stawowych informacji o meteorytach jak największej liczbie 
uczniów. Z jednej strony liczył na to, że jakiś niewielki pro
cent słuchaczy zainteresuje się bardziej tym tematem i może 
kiedyś, w przyszłości, będzie odnosił sukcesy w badaniach 
meteorytów. Z drugiej strony wiedział, że im więcej osób wie, 
jak wyglądają meteoryty i w jaki sposób można je  rozpoznać, 
tym większa jest szansa na pozyskiwanie nowych okazów do 
badań. Zdawał sobie też sprawę, że sam jeden niewiele zdziała.

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 mogą oni poświęcić czas uczestnikom, gdy uczestnicy pomogąw 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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Dlatego wciągnął do współpracy przyjaciół z Meteorytowe
go Towarzystwa Georgii (www.meteoriteassociationofgeor- 
gia.org) i razem opowiadają, i pokazują meteoryty w coraz 
większej liczbie szkół.

Aby zachęcić innych kolekcjonerów do podobnych dzia
łań, Dave opisał swoje doświadczenia w kwartalniku „Mete
orite”, wydawanym dla miłośników meteorytów przez Ar
kansas Center for Space and Planetary Sciences w USA, 
podając przykładowy plan spotkania z uczniami:
—  Puszczam w obieg kilka okazów meteorytów (mówiąc 
trochę o nich na początek i oczywiście dobierając je zależnie 
od wielkości grupy i możliwości nadzoru nad nimi).
— Pokazuję zdjęcie Ziemi zrobione z daleka, z Kosmosu (coś 
jak „niebieska kropka” sfotografowana przez Voyagera spo
za orbity Neptuna), by pokazać, że chociaż nasza planeta jest 
duża, to poza niąjest o wiele więcej.
— Pokazuję różnicę między 1000,1 000 000 i 1 000000000. 
Pytam, jak długo trzeba by było liczyć do tych liczb w tempie 
jedna liczba na sekundę (często podawane są odpowiedzi 
w sekundach, ale to oczywiście nie to, o co chodzi). Potem 
podaję im poprawne odpowiedzi: 16 minut, 11 dni i 32 lata 
odpowiednio.
— Następnie umieszczam Wszechświat w odpowiedniej per
spektywie. Zaczynam od ich miasta, jak duży jest ich konty
nent i jak daleko jest do Księżyca, do Słońca i do innych pla
net. Potem przypominam widok Ziemi z Voyagera i jak mała 
jest naprawdę Ziemia z tej perspektywy, i że Układ Słonecz
ny naprawdę rozciąga się aż do Obłoku Oorta. Po wprowa
dzeniu do wielkich liczb mówię o tym, jak wiele gwiazd jest 
w galaktyce Drogi Mlecznej i że wiele z nich ma własne układy 
planetarne, takie jak nasz. Potem pokazuję im zdjęcie dale
kiego pola z teleskopu Hubble’a i zastanawiamy się, ile ga
laktyk i gwiazd jest we Wszechświecie. Na koniec próbuję 
przekazać im wyobrażenie, jak wielki jest widzialny Wszech
świat, proponując wyobrażenie sobie, że zmniejszamy go do 
jednej mili sześciennej. Pytam, jak duży obiekt uzyskaliby
śmy w tej mili sześciennej, gdybyśmy połączyli w jeden obiekt 
wszystkie gwiazdy, planety, ciemną materię, itd. Odpowiedź 
brzmi: mniejszy od ziarnka piasku! Jesteśmy tylko maleńką 
cząstką tego rozległego Wszechświata. Jednak czasem przy

bywa do nas w odwiedziny materia „stamtąd” w postaci me
teorytów.
— Wracając na Ziemię, pokazuję zdjęcie meteoru, by po
wiedzieć o wielkościach bryłek i prędkościach przy wejściu 
w atmosferę (wielu, jeśli nie większość, widziało „spadającą 
gwiazdę,” ale mało kto wie, jeśli w ogóle, jak małe są obiek
ty, które je wywołują i to jest doskonały sposób, by pokazać 
moc kosmicznej prędkości).
— Definiuję pojęcia „meteoryt” i „meteoroid” w uzupełnie
niu wcześniejszej dyskusji o „meteorach.”
— Mówię o bolidach i pokazuję trochę nagrań video (łatwo 
to zrobić w PowerPoincie i jest to bardzo atrakcyjne dla 
uczniów).
—  Omawiam orientowane meteoryty i jak ich kształt aero
dynamiczny był inspiracją dla tworzenia osłon termicznych 
dla statków kosmicznych. Pokazuję na zdjęciach, że istotnie 
kształt tych osłon jest zupełnie taki sam, jak orientowanych 
meteoiytów. Orientowanie jest jednym z dwóch znakomitych 
sposobów, by uprzytomnić młodym umysłom, jak gwałtow
ny i magiczny jest rzeczywiście przelot meteorytu przez at
mosferę.
— Mówię o meteorytach powodujących szkody, takich jak 
Peekskill, Claxton i trzygramowy kamyk Mbale, który trafił 
13-letniego chłopca. To jest ten drugi sposób, by uczniowie 
zrozumieli, że te obiekty wciąż poruszają się dość szybko 
nawet po wytraceniu prędkości kosmicznej wskutek hamo
wania w atmosferze.
— Omawiam ciała macierzyste meteorytów włącznie z pa
sem planetoid i paroma dobrymi przykładami, takimi jak 
Westa, Księżyc i Mars (i skąd my to wiemy).
— Podkreślam historię kosmicznych zderzeń i obecne (cho
ciaż statystycznie mało prawdopodobne w najbliższej przy
szłości) zagrożenie dla naszej planety. Jest to znakomity spo
sób na pokazanie potrzeby przyszłych badań i szukania 
rozwiązań, które mogłyby uratować naszą planetę, a które 
mógłby może kiedyś wymyślić uczeń właśnie z tej grupy.
— Omawiam podstawowe elementy budowy meteorytów, 
włącznie z takimi tematami, jak chondry i CAI, że chondryty 
są starsze od samej Ziemi, jak powoli żelazne jądra ciał ma-

Fot. 2. Dave z córką Maddie wypożycza ważący 43 kg chondryt 
do Elachee Nature Science Center, gdzie zobaczy go prawie 40 000 
uczniów w ciągu roku

Fot. 1. Dave Gheesling opowiada 400 uczniom z Georgii o meteo
rytach
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cierzystych krystalizowały, tworząc figury Thomsona, że 
większości tych utworów nie spotyka się w ziemskich ka
mieniach, i może trochę najciekawszych informacji o zawar
tości chondrytu Murchison.
—  Pokazuję, na co zwracać uwagę, jeśli myślą, że znaleźli 
meteoryt.
—  Pytania i odpowiedzi (w praktyce robię to w trakcie pre
lekcji tak długo, jak grupa zachowuje porządek, podnosi ręce, 
nie mówią wszyscy na raz itd.).
—  Jeśli to możliwe, daję małą próbkę każdemu uczniowi 
razem z etykietką, która zawiera trochę informacji o niej (do 
tego celu znakomite są zwietrzałe chondryty N WA i wystar
czy magnesik przystawiony do torebki z okazem, by rozbu
dzić zaciekawienie i emocje uczniów).

Jeszcze 20 lat temu moglibyśmy mówić, że takie rzeczy są 
możliwe tylko w Ameryce. Dziś jednak mamy taki sam do
stęp do meteorytów, jak Ameryka, a liczba kolekcjonerów 
meteorytów w Polsce w stosunku do liczby ludności prawdo
podobnie nie ustępuje liczbie kolekcjonerów w Stanach. Ist
nieje Polskie Towarzystwo Meteorytowe (www.ptmet.org.pl), 
które może pomóc w znalezieniu najbliższego kolekcjonera 
chętnego do pokazania meteorytów w szkole, jeśli żaden 
z uczniów nie ma rodziców pasjonujących się meteorytami.

Po co pokazywać meteoryty uczniom? Wiadomo, że naj
bardziej zapada w pamięć osobiste doświadczenie. Astrono
mia przeważnie zajmuje się obiektami trudno uchwytnymi. 
Skazani jesteśmy na podziwianie ich z daleka i nawet najwięk
sze teleskopy stwarzają tylko złudzenie zbliżenia. Nie może
my wybrać się na wycieczkę, by obejrzeć astronomiczne obiekty 
z bliska, a o dotknięciu ich nie ma co marzyć, bo nawet będąc 
na Księżycu czy Marsie, nie moglibyśmy dotknąć skały gołą 
ręką. Wyjątkiem są właśnie meteoryty. Nie dość, że możemy 
obejrzeć z bliska, jak wygląda kawałek Księżyca, Marsa, We
sty czy innej planetoidy, to jeszcze można kawałek kamienia 
z tych ciał niebieskich wziąć do ręki. Nie gryzie, nie parzy, 
a pierwiastków promieniotwórczych w nim tyle, że potrzebne 
są superczułe przyrządy, by wykryć ich śladowe ilości pozwa

lające określić wiek meteorytu. Takie doświadczenie mówi wię
cej niż cały wykład o tym, że wszystkie ciała Układu Słonecz
nego są w zasadzie zbudowane z tej samej materii. Każdy też 
łatwo uwierzy, że nasz Księżyc odbija tylko 7% światła sło
necznego, gdy zobaczy, jak wygląda kamień z Księżyca.

Wiadomo, że astronomia jest wciąż dziedziną, w której 
amatorzy mogą wnosić istotny wkład do badań. Dotyczy to 
także meteorytów. Nawet gdy ich spadanie obserwują świad
kowie, niełatwo jest odnaleźć meteoryty, które spadły, a tym 
bardziej, gdy udało im się spaść niepostrzeżenie. Ziemskie 
środowisko jest dla meteorytów wrogie i gdy nie zostaną zna
lezione, po pewnym czasie ulegną terrestrializacji, czyli 
upodobnią się do ziemskich kamieni, rozpadną się na kawał
ki i zmieszają z ziemią. Tylko człowiek może meteoryty ura
tować. W takim kraju jak nasz, gdzie meteoryty bardzo łatwo 
mogą się ukryć, szansa na ich rozpoznanie jest duża tylko 
wtedy, gdy dużo osób wie, jak one wyglądają. Im więcej 
uczniów dowie się, jak rozpoznać meteoryt, tym większa szan
sa, że meteoryty w Polsce nie będą niszczały bezużytecznie 
na polach, łąkach i w lasach.

Andrzej S. Pilski

Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku 
oraz Polskie Towarzystwo Meteorytowe 

i International Meteorite Collectors Association 
zapraszają na wystawę

„O kamieniach z nieba i o ludziach nimi urzeczonych’’
Losy kamieni z nieba zależą od nas, ludzi. Kamienie te przybywają z innych światów, gdzie nie ma powietrza, 
wody, gdzie niewiele ważą. Ziemskie środowisko jest dla nich wrogie. Jeśli nikt ich nie znajdzie i nie zapewni opieki 
w dobrze prowadzonej kolekcji, to szybko zeżre je rdza i rozpadną się na proszek, mieszając się z ziemią. Dlatego 
losy kamieni znajdujących się w różnych zbiorach zawsze są splecione z losami ludzi, którzy mimo codziennych 
kłopotów, jakie przeżywa każdy z nas, znajdowali czas na zajęcie się tymi przybyszami z Kosmosu, ubarwiając 
przy okazji własne życie i niejednokrotnie przechodząc dzięki temu do historii.

Wystawę można zwiedzać od 26 kwietnia do 18 października 2009 r. we Fromborku, na II piętrze dawnego Pałacu 
Biskupiego, czyli głównego budynku Muzeum. Aktualne godziny otwarcia Muzeum są na stronie internetowej 
www.frombork.art.pl. W niedziele wstęp na wystawę bezpłatny.

Fot. 3. Dave daje po prelekcji grupie uczniów małe chondryty do ba
dania magnesem
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kalendarz astronomiczny 2009 ° Y °  ^

Maj
Słońce

Wznosi się po ekliptyce nadal coraz wyżej ponad rów
nik niebieski, w związku z czym dzień jest coraz dłuższy 
i w ciągu miesiąca przybywa go o ponad godzinę: w War
szawie 1 maja Słońce wschodzi o 3h06m, zachodzi o 18h02m, 
a 31 maja wschodzi o 2h22m, zachodzi o 18h46m.

W maju Słońce wstępuje w znak Bliźniąt.

Dane dla obserwatorów Słońca (na 0h czasu UT)

Data 2009 P[°] Bn[°] Lnn
V 1 -24,12 -4,16 28,76

3 -23,75 -3,96 2,33
5 -23,35 -3,75 335,89
7 -22,92 -3,54 309,45
9 -22,47 -3,33 283,01

11 -21,99 -3,11 256,56
13 -21,48 -2,89 230,11
15 -20,94 -2,66 203,66
17 -20,38 -2,43 177,21
19 -19,79 -2,20 150,76
21 -19,18 -1,97 124,30
23 -18,54 -1,74 97,84
25 -17,88 -1,50 71,38
27 -17,20 -1,26 44,92
29 -16,49 -1,02 18,46

V 31 -15,76 -0,78 351,99

P — kąt odchylenia osi obrotu Słońca mierzony od 
północnego wierzchołka tarczy;
B0, L0 — heliograficzna szerokość i długość środka 
tarczy;
3d04h14m i 30d03h00m — heliograficzna długość środ
ka tarczy wynosi 0°.

Księżyc
Bezksiężycowe noce wystąpiąw drugiej połowie maja, 

gdyż kolejność faz Księżyca jest w tym miesiącu następu
jąca: pierwsza kwadra 1d20''44m, pełnia 9d04h01m, ostatnia 
kwadra 17d07h26m, nów 24d12h11m i ponownie pierwsza 
kwadra 31d03h22m. W apogeum Księżyc znajdzie się 
14d02h58m, a w perygeum 26d03h45m.

Planety, planety karłowate i planetoidy
Na początku miesiąca, wieczorem, nisko nad północ

no-zachodnim horyzontem można dostrzec Merkurego, ob
niżającego się już po kwietniowej elongacji. Godzinę po 
zachodzie Słońca w dniu 1 maja zobaczymy go jeszcze na 
wysokości 11°, świecącego z jasnością+1,1m. Przez tele
skop można zobaczyć tarczę planety w postaci wąskiego 
sierpa o średnicy 9”.

Nad ranem, nisko nad wschodnim horyzontem, zoba
czymy Wenus, świecącąz jasnością-4,5m. Wysokość pla
nety, mierzona na godzinę przed wschodem Słońca, wy
nosi jedynie 5° i w ciągu miesiąca praktycznie się nie zmie
nia.

Również nad ranem, poniżej Wenus, można próbować 
dostrzec Marsa, jednak przy jasności zaledwie +1,1mjego 
dostrzeżenie w blasku zorzy porannej będzie praktycznie

-120 -100 -80 -60 -40 -20 0

a n
Rys. 1. Merkury, Wenus, Mars i Jowisz nad wschodnim hory
zontem (w Warszawie) w maju i czerwcu 2009 na początku 
świtu cywilnego (około godzinę przed wschodem Słońca)

niemożliwe. W ciągu miesiąca wysokość planety nad ho
ryzontem, mierzona na początku świtu cywilnego, wzro
śnie od zaledwie 1,4° do prawie 6°.

Jowisza możemy odnaleźć również nad ranem, świe
cącego powyżej Wenus w gwiazdozbiorze Koziorożca z ja
snością ~2,5m. W ciągu miesiąca wysokość planety nad 
horyzontem na początku świtu cywilnego rośnie od 11° do 
prawie 18°. Tak niskie położenie planety znacznie utrudni 
obserwacje teleskopowe szczegółów układów chmur w jej 
atmosferze, można jednak oczywiście śledzić zjawiska 
w układzie jego księżyców galileuszowych.

Wieczorem, w gwiazdozbiorze Lwa, zobaczymy Satur
na świecącego z jasnością 0,7m.

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

Planeta karłowata (134340) Pluton jest widoczna przez 
całą noc w gwiazdozbiorze Strzelca, jednakże jej jasność 
wynosi jedynie 14,4m i do jej zaobserwowania niezbędny 
jest teleskop o średnicy zwierciadła przynajmniej 25 cm.

Planeta karłowata (1) Ceres jest widoczna w pierwszej 
połowie nocy w gwiazdozbiorze Lwa jako „gwiazda” o ja-
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sności malejącej od 8,1m do 8,4m: 1 V: 10h33,8m, +23°28’; 
11 V: 10h38,3m, +22°11'; 21 V: 10h44,9"\ +20°45’; 31 V: 
10h53,1m, +19°11’.

W maju w pobliżu opozycji nie znajduje się żadna ja 
sna planetoida.

Meteory
W dniach od 19 kwietnia do 28 maja promieniują mete

ory z roju eta Akwarydów (ETA), związanego z kometą 
Halleya, we wstępującym węźle jej orbity (obserwowany był 
już w VII w. w Chinach). W roju tym obserwuje się jasne, 
szybkie meteory, pozostawiające bardzo długie ślady. Mak
simum aktywności roju przypada w tym roku w dniu 6 maja
0 godzinie 0 UT. Radiant meteorów leży w gwiazdozbiorze 
Wodnika i ma współrzędne: rekt. 22,5h, 
deki. -1  °. Niestety, tegorocznym obser
wacjom będzie przeszkadzał Księżyc 
zbliżający się do pełni.

★ *  *

1 d22h Zakrycie gwiazdy o1 Cne (5,2m) przez
ciemny brzeg Księżyca w pierwszej 
kwadrze, na wysokości 16“ nad hory
zontem, widoczne w całej Polsce 
(Gdańsk 22h35m — Krosno 22h44m).

1d23h02m Gwiazda zmienna zaćmieniowa 
U Oph osiąga minimum jasności. Ja
sność gwiazdy spada od 5,9m do 6,6m 
[mapka zamieszczona w „Uranii-PA" 1/
2008].

3d Księżyc Saturna Tytan w maksymalnej 
elongacji zachodniej.

4d07h Złączenie Saturna z Księżycem w 
odl. 6°.

6d01h02m Gwiazda zmienna zaćmieniowa 
1143 Cyg osiąga minimum jasności.
Jasność gwiazdy spada od 5,9m do 
6,4m [mapka zamieszczona w „Uranii- 
PA" 1/2005],

6d23h48m Gwiazda zmienna zaćmieniowa 
U Oph osiąga minimum jasności. Ja
sność gwiazdy spada od 5,9m do 6,6m 
[mapka zamieszczona w „Uranii-PA” 1/
2008].

7d12h Maksymalna libracja Księżyca (8,1°) 
w kierunku Mare Humboldtianum  
(oświetlone).

7d16h Merkury nieruchomy w rektascensji.
8d01 h01m Gwiazda zmienna d Cep (cefe- 

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

10d01h29m Gwiazda zmienna £ Gem (ce- 
feida) osiąga maksimum jasności 
(3,6m) [mapka zamieszczona w „Ura- 
nii-PA” 6/2007],

10d20h Odkrycie gwiazdy Antares (a Sco,
1,1m) przy ciemnym brzegu Księżyca 
tuż po pełni, na wysokości zaledwie 1° 
nad horyzontem, widoczne tylko we 
wschodniej Polsce (Krosno, Lublin 
20h22m).

11d Księżyc Saturna Tytan w maksymalnej elongacji wschodniej.
14d07h Minimalna libracja Księżyca (2,0°) w kierunku Sinus Iri

dium (oświetlona).
14d20h45m Gwiazda zmienna rj Aql (cefeida) osiąga maksimum 

jasności (3,5m) [mapka zamieszczona w „Uranii-PA” 6/2007],
17d06h Złączenie Jowisza z Księżycem w odl. 2°.
17d08h Złączenie Neptuna z Księżycem w odl. 2°.
17d17h Saturn nieruchomy w rektascensji.
18d10h Merkury w koniunkcji dolnej ze Słońcem.
19d Księżyc Saturna Tytan w maksymalnej elongacji zachodniej.
19°17h Złączenie Urana z Księżycem w odl. 4°.
20d21h49m Słońce wstępuje w znak Bliźniąt, jego długość eklip- 

tyczna wynosi wtedy 60°.
21d02h Złączenie Wenus z Księżycem w odl. 5°.

cu 2009 (zaznaczone gwiazdy do 10m)

kwietnia do 25 maja
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Rys. 5. Mapa gwiazdozbioru Andromedy do obserwacji gwiazdy 
zmiennej W And (2h17m33,0s, +44°18’18”). Podane jasności gwiazd 
porównania (pole widzenia wynosi 5°, północ u góry)

21d03h Maksymalna libracja Księżyca (9,3°) w kierunku krateru 
Schickard (oświetlony).

21d17h Złączenie Marsa z Księżycem w odl. 5°.

22d00h59m Gwiazda zmienna rj Aql (cefeida) osiąga maksimum 
jasności (3,5m) [mapka zamieszczona w „Uranii-PA" 6/2007], 

24d Gwiazda zmienna długookresowa V Mon (miryda) (6h22,7m, 
-2°11’) osiąga maksimum jasności (7,0m) [mapka zamiesz
czona w „Uranii-PA” 5/2003].

24d01h Złączenie Merkurego z Księżycem w odl. 7°.

27d Księżyc Saturna Tytan w maksymalnej elongacji wschodniej.

Rys. 6. Mapa gwiazdozbioru Rysia do obserwacji gwiazdy zmiennej 
R Lyn (7h01m18,0s, +55°19’50”). Podane jasności gwiazd porówna
nia (pole widzenia wynosi 5°, północ u góry)

27d11h Minimalna libracja Księżyca (2,5°) w kierunku Mare Au- 
strale (oświetlone).

2 7 dn h złączenie Jowisza z Neptunem w odl. 0,4°.

28d23h10m Gwiazda zmienna zaćmieniowa 1143 Cyg osiąga mi
nimum jasności. Jasność gwiazdy spada od 5,9m do 6,4™ [map
ka zamieszczona w „Uranii-PA" 1/2005],

29d06h Neptun nieruchomy w rektascensji.

29d Gwiazda zmienna długookresowa W And (miryda) (2h17,6m, 
+44°18’) osiąga maksimum jasności (7,4m).

Rys. 7. Konfiguracja galileuszowych księżyców Jowisza w maju 
2009 (I -  lo, II -  Europa, III -  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. 8. Konfiguracja pięciu najjaśniejszych księżyców Saturna 
w maju 2009 (III -  Tethys, IV -  Dione, V -  Rhea, VI -  Tytan, VIII -  
lapetus). Zachód na lewo od środkowego pasa (tarczy planety), 
wschód na prawo
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T  ^ H kalendarz astronomiczny 2009

Czerwiec
Słońce

W  czerwcu deklinacja Słońca wzrasta aż do dnia prze
silenia letniego, 21 czerwca, kiedy osiągnie wartość mak
symalną: Słońce wstępuje wtedy w zodiakalny znak Raka, 
rozpoczynając w ten sposób astronomiczne lato. W  związ
ku z tym w czerwcu przypada najdłuższy dzień i najkrótsza 
noc w roku na naszej półkuli.

W Warszawie 1 czerwca Słońce wschodzi o 2h21m, za
chodzi o 18h48m, a 30 czerwca wschodzi o 2h18m, zachodzi 
o 19h01m. Najwcześniej Słońce wzejdzie w dniu 17 czerw
ca (2h14m), najpóźniej zajdzie w dniu 24 czerwca (19h02m).

Dane dla obserwatorów Słońca (na 0h czasu UT)

Data 2009 PJ°] BQ [°] L0 [°]

VI 1 -15 ,39 -0 ,66 338,76
3 -14 ,64 -0 ,42 312,29
5 -13,86 -0 ,18 285,82
7 -13,07 0,06 259,35
9 -12,26 0,30 232,88

11 -11,44 0,55 206,41
13 -10 ,60 0,79 179,93
15 -9 ,75 1,02 153,46
17 -8 ,89 1,26 126,99
19 -8 ,02 1,50 100,51
21 -7 ,14 1,73 74,04
23 -6 ,25 1,97 47,57
25 -5 ,36 2,20 21,09
27 -4 ,46 2,43 354,62

VI 29 -3 ,55 2,65 328,15
VII 1 -2 ,65 2,87 301,68

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

B0, L0 —  heliograficzna szerokość i długość środka 
tarczy;

26d14h15m —  heliograficzna długość środka tarczy 
wynosi 0.

Księżyc
Bezksiężycowe noce będziemy mieli w drugiej połowie 

czerwca, bowiem kolejność faz Księżyca jest w tym mie
siącu następująca: pełn ia 7d18h12m, osta tn ia  kwadra 
15d22h15m, nów 22d19h35m i pierwsza kwadra 29d11h28m. 
W apogeum Księżyc znajdzie się 10d16h05m, a w perygeum 
23d10h40m.

Planety, planety karłowate i planetoidy
W  drugiej połowie czerwca nad ranem, nad północno- 

wschodnim horyzontem pojawi się Merkury, jednak jego 
maksymalna wysokość, mierzona na początku świtu cy
wilnego, wyniesie jedynie 1,1°, co czyni jego obserwacje 
w blasku zorzy porannej praktycznie niemożliwymi.

W porównaniu z majem poprawiają się nieco warunki 
porannej widzialności Wenus. O ile na początku miesiąca 
jej wysokość nad horyzontem wyniesie jedynie 6°, o tyle 
w ostatnim dniu czerwca będzie to już 12°, co znacznie 
ułatwi dostrzeżenie planety, świecącej wtedy z jasnością

-4 ,1 m. Przez teleskop zobaczymy tarczę planety o średni
cy prawie 20”, w  fazie zbliżonej do kwadry.

Poprawiają się również warunki porannej widzialności 
Marsa, który pod koniec miesiąca osiąga wysokość 15° 
nad wschodnim horyzontem. Nadal jednak, przy jasności 
zaledwie +1,1m, będzie on obiektem trudnym do zaobser
wowania

Jowisza obserwujemy nad ranem na prawie stałej wy
sokości około 20° nad południowym horyzontem, w gwiaz
dozbiorze Koziorożca.

Warunki obserwacji Saturna w porównaniu z majem 
praktycznie się nie zmieniają. Planeta z dnia na dzień świeci 
jednak coraz niżej nad horyzontem i pod koniec miesiąca 
można ją  dostrzec wieczorem na wysokości już tylko 19°.

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

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

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

Meteory
W dniach od 22 czerwca do 2 lipca prom ieniują mete

ory z roju czerwcowych Bootydów (JBO). Rój ten obser
wowany był w 1916 r., następnie być może w 1921 i 1927 r., 
po czym zaniknął. Dużym zaskoczeniem było ponowne po
jawienie się czerwcowych Bootydów w 1998 r. i to od razu 
jako aktywnego roju —  tzw. zenitalna liczba godzinna (ZHR) 
przez ponad pół doby wynosiła wtedy od 50 do ponad 100! 
Macierzysta kometa roju, 7P/Pons-Winnecke przechodzi
ła przez peryhelium w styczniu 1996 i ponownie w maju 
2002 r. Obecnie orbita komety zbliża się do orbity Ziemi na 
odległość aż 0,24 j.a., tak więc aktywność z 1998 r. musia
ła być związana ze starszym materiałem krążącym po or
bicie rezonansowej z Jowiszem (z 1819,1869 lub 1825 r.). 
Tegoroczne maksimum przewidywane jest w dniu 27 czerw
ca ok. godziny 8h30m UT. Radiant meteorów leży w gwiaz
dozbiorze Wolarza i ma w tym dniu współrzędne: rekt. 
14h56m, deki. +48°. W obserwacjach tych niezwykle wol
nych meteorów nie będzie przeszkadzał Księżyc przed 
pierwszą kwadrą.

*  *  *

3d Księżyc Saturna Tytan w maksymalnej elongacji zachodniej. 
3d07h Maksymalna libracja Księżyca (8,9°) w kierunku Mare Hum- 

boldtianum (oświetlone).
3d20h58m Gwiazda zmienna ó Cep (cefeida) osiąga maksimum 

jasności (3,5m) [mapka zamieszczona w„Uranii-PA” 5/2007], 
4d Gwiazda zmienna długookresowa R Lyn (miryda) (7h01,3m, 

+55°20') osiąga maksimum jasności (7,9m).
5d20h Wenus w maksymalnej elongacji zachodniej od Słońca w od

ległości 45°50’.
7d Gwiazda zmienna długookresowa T Dra (miryda) (17n56,4m, 

+58°13’) osiąga maksimum jasności (9,6m) [mapka zamiesz
czona w „Uranii-PA” 6/2006],

10d17h Minimalna libracja Księżyca (1,5°) w kierunku Sinus Iri
dium (oświetlona).

11d Księżyc Saturna Tytan w maksymalnej elongacji wschodniej. 
13d12h Merkury w maksymalnej elongacji zachodniej od Słońca 

w odległości 23°27'.
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13d15h Złączenie Neptuna z Księżycem w odl. 2°.
13d16h Złączenie Jowisza z Księżycem w odl. 3°.
15d19h Jowisz nieruchomy w rektascensji.
16d00h Złączenie Urana z Księżycem w odl. 4°.
16d02h Odkrycie gwiazdy X Psc (4,5m) przy ciemnym brzegu Księ

życa w ostatniej kwadrze, na wysokości 28° nad horyzontem, 
widoczne w całej Polsce (Wrocław 1h55m — Olsztyn 2h03m).

17d21h Maksymalna libracja Księżyca (10,0°) w kierunku krateru 
Schickard (oświetlony).

17"22h13m 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],

18d Gwiazda zmienna długookresowa T Her (miryda) (18h09,1m, 
+31°01') osiąga maksimum jasności (8,0m) [mapka zamiesz
czona w „Uranii-PA” 2/2006].

19d Księżyc Saturna Tytan w maksymalnej elongacji zachodniej.
19d16h Złączenie Marsa z Księżycem w odl. 5°.
19d16h Złączenie Wenus z Księżycem w odl. 7°.
19d23h21m Gwiazda zmienna ó Cep (cefeida) osiąga maksimum 

jasności (3,5m) [mapka zamieszczona w „Uranii-PA" 5/2007],
21d05h45m Słońce wstępuje w znak Raka, jego długość ekliptycz- 

na wynosi wtedy 90°. Początek astronomicznego lata.
21d06h Złączenie Merkurego z Księżycem w odl. 6°.
21d06h Złączenie Wenus z Marsem w odl. 2°.
22d22h59m 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],

24d01h Minimalna libracja Księżyca (1,7°) w kierunku Mare Au- 
strale (oświetlone).

26d22h11m Gwiazda zmienna r/ Aql (cefeida) osiąga maksimum 
jasności (3,5"') [mapka zamieszczona w „Uranii-PA" 6/2007],

27d Księżyc Saturna Tytan w maksymalnej elongacji wschodniej.

Bootydów (JBO) w okresie od 25 do 30 czerwca

27d21h Złączenie Saturna z Księżycem w odl. 7°.
30d14h Maksymalna libracja Księżyca (10,0°) w kierunku Mare 

Humboidtianum (oświetlone).

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

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

Momenty złączeń planet z Księżycem podane są dla 
współrzędnych Warszawy. Dla każdego złączenia podano 
momenty największego zbliżenia obiektów na niebie. Po
dane są wszystkie złączenia, nie tylko widoczne w Pol
sce.

Współrzędne równikowe podane są  dla Epoki 2000.0.

Opr. T. Ściężor

Rys. 10. Konfiguracja galileuszowych księżyców Jowisza w czerw
cu 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 (tarczy planety), 
wschód na lewo

Rys. 11. Konfiguracja pięciu najjaśniejszych księżyców Saturna 
w czerwcu 2009 (III -  Tethys, IV -  Dione, V -  Rhea, VI -  Tytan, 
VIII -  lapetus). Zachód na lewo od środkowego pasa (tarczy pla
nety), wschód na prawo
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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-I27L....................... 2699.00
Refraktor R-I27S....................... 2899.00
Refraktor R-152..........................3499.00
Newton N-130............................1099.00
Newton N-150............................1699.00

SERIA SKYVIEW PRO
(Teleskopy na montażu paralaktycznym SkyView Pro 

z opcjonalnym napędem, G0-T0 lub Intelliscope)
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 I27mm....................... od 3350.00
Maksutow ISOmm....................... od 4450.00
Maksutow I80mm....................... od 5999.00
Newton 203mm...........................od 3350.00

SOLIGOR
Digital • Photo • Optic • Video

LORNETKI 
ASFERYCZNE 
NIGHT VISION
7x50......................485.00
10x50................... 495.00 fi

OKULARY I SOCZEWKI BARLOWA
Plóssl (4-40mm/l,25”).................... od 95.00
RKE (26-40mm/2”)........................ od 195.00
Barlow 2x/l,25"........... ...........................95.00
Barlow 2x11"..........................................299.00

Sky-watcher
TELESKOPY • najniższe ceny!!!

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

a  nr a  is *
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 3 15.00
Szerokokątne (67°/5,7-25mm)...od 299.00 
Szerokokątne (8277,5-18mm)...od 499.00
Barlow 2x/1,25.......................................105.00
Barlow l,6x/2".......................................350.00
Plóssl podświetlany ( 10mm/1,25")..525.00

NASADKI KĄTOWE
45° 1,2571,25".............................. . 105.00
90° 1,2571,25".......................................125.00
45° M42xl/I,25"................................... 125.00
90° M42xl/I,25"................................... 145.00
90° 272" 98%..........................................395.00
Prowadząca 90° 27T2 z podgl.........625.00

SERIA MT - nowe ceny!!!
(Teleskopy Newtona 

na montażu paralaktycznym)
MT-910 I I4mm............. 999.00
MT-750 I52mm.......... 1450.00
MT-800 200mm..........1999.00

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 s z l  1,25” ...285.00 
Kolorowe 7 szt. 2"........475.00

m M E A D E
NOWE CENY!!!

NOWOŚĆ!!! - SERIA LX200R GPS
(Teleskopy Ritchey-Chr6tiena na montażu widłowym 

z pełną automatyką naprowadzania G0-T0)
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 G0-T0)
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
(Teleskopy Maksutowa na montażu 

widłowym z systemem GO-TO)
90PE (90mm)...................3889.00
I05PE (I05mm)............. 4899.00
I25PE (I25mm)............. 5995.00

'W Tr
SERIA LIGHTBRIDGE DeLuxe 4  ^

(Teleskopy kratownicowe na montażu Dobsona) &
Newton 203mm..............................2049.00 ■ X;
Newton 254mm..............................2699.00
Newton 305mm..............................4249.00
Newton 406mm..............................9999.00

A k c e s o r ia  M EA DE

OKULARY Z SERII SOOO
Plóssl (6075,5-40mm)........... od 499.00
SWA (687l6-40mm)............. od 899.00
UWA (8274,7-30mm).........od 1050.00 •  e •

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 LUM ICON
TELESKOPY I FILTRY SŁONECZNE Ha OKULARY 

PODŚWIETLANE
(Z krzyżem nitek)

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

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

Móon
IRANO 
METRIA "*•
2000© Hr

; DEB5 SKY ATLAS

KSIĄŻKI I ATLASY
Uranometria tom I i II.....................................179.00
Pocket Sky Atłas..................................................89.00
Sky Atlas 2000.0 wersja Deluxe..................179.00
Sky Atlas 2000.0 wersja Field....................... 199.00
Adas 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 także wykonujemy sprzęt na indywidualne 
zamówienie klienta.

* 2 f* • ©
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

I fil
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

Tadeusz Zbigniew Dworak, Beata 
Hejmanowska, Krystian Pyka: Pro
blemy teledetekcyjnego monitoringu 
środowiska, tom /. Uczelniane Wydaw
nictwo Naukowo-Dydaktyczne AGH, 
Kraków 2007, 139 s.

Akademia Górniczo-Hutnicza w Kra
kowie jest instytucją „od zawsze” zaj
mującą się badaniami nie tylko tego, co 
znajduje się w Ziemi, ale także wokół 
niej. Pracowali tutaj m.in. Tadeusz Ba- 
nachiewicz (1882— 1954), Tadeusz 
Kochmański (1904— 1986), Stanisław 
Milbert (1920— 2007), Stanisław Bo- 
czar (1926— 1997), a obecnie pracują 
Władysław Góral i T. Zbigniew Dwo
rak, którzy zajmują się różnymi aspek
tami geodezji i astronomii. Na jednym 
z gmachów (pawilon C-4) znajduje się 
kopuła astronomiczna, gdzie był umiesz
czony 10-cm instrument przejściowy.

W ramach rozwoju miasta i uczelni 
powstał Wydział Geologii, Geofizyki 
i Ochrony Środowiska oraz Wydział Geo
dezji Górniczej i Inżynierii Środowiska.

Jest to więc instytucja mająca trady
cje badania atmosfeiy ziemskiej i to pod 
różnymi kątami widzenia. Dlatego nie 
należy się dziwić, że tu przygotowano 
monografię Problemy teledetekcyjnego 
monitoringu środowiska. Tom 1 właśnie 
się ukazał, zaś tom II będzie poświę
cony teledetekcji powierzchni Ziemi, 
lasów, wody i upraw oraz będzie przed
stawiać opracowanie koncepcji moni
toringu telededekcyjnego. Tom I jest 
wstępem do tych zagadnień. Samo sło
wo teledetekcja, którego angielskim od
powiednikiem jest remote sensing, jest 
związane z term inologią francuską, 
gdzie wykorzystano greckie pochodze
nie słów: tele —  daleko i detekcja —  
wykrywanie.

Początkowo związana z analizą fo
tografii lotniczych fotogrametria, czyli 
zdalny pomiar obiektów i ich kształtów 
był też przedmiotem dogłębnych badań 
w AGH. W okresie II wojny światowej 
w ramach zajęć własnych działalnością 
tą zajmował się też obecny nestor fizy
ków krakowskich Prof. Bronisław Śred- 
niawa. Natomiast teledetekcja, która 
wyrosła z tych badań, zajmuje się okre
ślaniem cech innych niż geometryczne.

Tom I monografii napisano bardzo 
ładnym językiem. W zasadzie jest on 
prawie pozbawiony wzorów matema
tycznych i dlatego też może być z po
wodzeniem czytany przez miłośników 
astronomii i osoby chcące poznać pro
blemy omawiane w książce. Będzie to 
zadanie łatwe, gdyż Autorzy bardzo su
miennie, krok po kroku, wprowadzają 
czytelnika w przedstawiane zagadnienia.

Oczywiście zaczynają od definicji mo
nitoringu, aby następnie omówić różni
ce między monitoringiem bezpośrednim 
a teledetekcją. W ramach systematycz
nej dyskusji następny rozdział przed
stawia porównanie monitoringu dele- 
tekcyjnego i innych typów procesów 
pomiarowych. Następnie są przedsta
wione komponenty środowiska, które 
podlegająpomiarom i analizie oraz bez
pośrednio związane z tym wymagania, 
jakie musi spełniać system monitorin
gu, aby w sposób prawidłowy te dane 
uzyskiwać. Jak wspomniałem uprzed
nio, te bardzo interesujące wiadomości 
wstępne zrozumiałe są dla każdego. 
Zajmują one w sumie 35 stron, czyli 
prawie j edną trzecią monografii. Zasad
niczą część monografii stanowią pozo
stałe dwie trzecie książki. Już tytuł roz
działu prezentuje nam jego zawartość, 
mianowicie: Monitoring teledetekcyjny 
środowiska atmosferycznego. W roz
dziale tym Autorzy omawiają różne 
metody monitoringu, a mianowicie: 
astrofotometryczne, lidarowe, kilka wa
riantów spektrometrycznych, w zależ
ności od używanych urządzeń pomia
rowych i metody sodarowe. Badania 
wykonywane z urządzeń umieszczo
nych ponad powierzchnią Ziemi, czyli 
zdjęcia lotnicze i z Kosmosu, kończą ten 
rozdział. W rozdziale tym spotyka się 
już liczne wzory, co oczywiście utrudni 
czytanie, ale trudno przedstawiać np. 
teorię ekstynkcji astronomicznej bez ich 
użycia. Nawet pobieżne zaznajomienie 
się z tymi metodami pokazuje bogactwo 
urządzeń, metod i zakresów widma, 
w których są prowadzone badania. Za
pewne dlatego też niedawno powstała 
inżynieria środowiska jest uważana za 
prawdziwą naukę. Imponująca jest bi
bliografia obejmująca aż 13 stron. Licz
nie reprezentowane są tam publikacje 
Autorów. Rzuca się też w oczy licząca 
ponad 2 strony lista publikacji jednego 
z polskich pionierów badań środowiska, 
Jacka Walczewskiego. Bardzo mocną 
stroną całej monografii są liczne sche
maty, rysunki i fotografie ułatwiające 
zrozumienie tekstu. Jest to z pewnością 
książka, z treścią której winien zapoznać 
się każdy, kogo interesują zagadnienia 
badania i następnie ochrony środowiska 
naturalnego człowieka.

Piotr Flin
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 ̂ astronomia i muzyka

„MoveTwo”, czyli drugi ruch bardzo udany

W
f chwili, gdy piszę te słowa, 
nie ma szans na zakupienie 
płyty CD z muzyką do filmu 
„Eyes On The Skies” —  cały nakład 
został błyskawicznie wyprzedany! Moż

na więc rzec, iż płyta stała się bestselle
rem. Mam nadzieję, że nie trzeba bedzie 
długo czekać na nowe tłoczenia CD.

Niestety, w odróżnieniu od płyt z fil
mem (DVD i BlueRay), które są sprze
dawane w atrakcyjnej cenie 3 euro, 
płyta z m uzyką zespołu MoveTwo 
sprzedawana jest po normalnych (dla 
tego typu wydawnictwa) cenach. Co 
więcej, osoby, które zadowolą się sa
mym filmem, nie bedą mogły w pełni 
nacieszyć uszu kompozycjami zespołu 
z tej prostej przyczyny, że film jest, de
likatnie mówiąc, przegadany, a muzyka 
słyszalna tylko w tle. Zaciekawionym 
samą muzyką polecam do posłuchania 
fragmenty utworów na stronie zespołu 
http://w w w .m ovetw o.de. Tytułowy 
utwór „Eyes On The Skies” jest tam do
stępny w całości!

O ile w filmie muzyka świetnie wpa- 
sowuje się w tło i absolutnie nie prze
szkadza, świetnie podkreślając słyszaną 
treść i oglądane obrazy, to funkcjonu
jąc samodzielnie, w oderwaniu od fil
mu, nabiera dodatkowych walorów, i to 
nie tylko za sprawą wyraźniejszego 
brzmienia i lepszej dynamiki. Po pro
stu dobrze się jej słucha i dobrze działa 
na wyobraźnię.

Utwory MoveTwo są bardzo zróżni

cowane. Pomimo że wszystkie nagrano 
za pomocą elektronicznego instrumen
tarium, w Temacie Galileusza słyszymy 
dźwięki z epoki, czyli klawesyn i flet, 
a wcześniej wiolonczelę. Whirling Aro
und the Core, Whispers From Outer 
Space czy Wide Orbit brzmią jak typo
wa muzyka filmowa w symfonicznej 
aranżacji (tego typu utworów jest tu naj
więcej), zaś kończące płytę Final Sym
phony i Endless Rotation dodatkowo 
wręcz emanują nieskończoną przestrze
nią Kosmosu. Z kolei Light Years i Am
bient Paradise to typowa rytmiczna 
muzyka elektroniczna. Bardzo sympa
tyczny utwór Mirrors nieodparcie ko
jarzy mi się z muzyką do filmów o mo
rzach  czy oceanach . W szystk ich  
utworów jest 17 i łącznie trwają nieco 
ponad 63 min.

Jak napisałem wcześniej, w filmie 
muzyka świetnie sprawdza się jako tło, 
ale ja odczuwam spory niedosyt. Co tu 
ukrywać —  po prostu brakuje mi takiej 
funkcji, która pozwoliłaby wyłączyć 
rozgadanego lektora i cieszyć uszy samą 
muzyką, a oczy obrazem. Może kiedyś 
coś takiego będzie na płytach standar
dem?

Rozpisałem się trochę o samej mu
zyce, czas na przedstawienie wykonaw
ców ukrywających się pod nazwą Mo
veTwo. Jest to para Niemców: Axel 
Kommesser i Markus Lóffler. Chociaż 
razem pracowali nad różnymi projekta
mi od roku 1997, jako MoveTwo wy-

B V O

stępują od 2004 r. Axel śpiewa i pisze 
piosenki, a Markus jest muzykiem muł- 
tiinstrumentalistą. Jako duet kompozy
torski specjalizują się w tworzeniu mu
zyki i efektów dźwiękowych głównie do 
filmów popularnonaukowych o tematy
ce technicznej i przyrodniczej. Kilka lat 
temu mogliśmy usłyszeć ich muzykę 
w filmie „Hubble— 15 years on Disco
very”. Są oni również autorami dźwię
ków towarzyszących wydawnictwu 
ES A „Hubble Chill” z obrazami Kosmo
su w jakości HD z teleskopu Hubble'a. 
Oprawa dźwiękowa filmowej czołówki 
Międzynarodowego Roku Astronomii 
2009 to również ich dzieło!

Jacek Drążkowski

INFORMACJE O PRENUMERACIE URANH-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-maił: urania@astri.uni.torun.pl 
tel/fax (0-56) 611 30 14/611 30 08
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relaks z Uranią Krzyżówka

„U ranii-PA ” nr 6/2008 zam ieściliśm y 
krzyżówkę, której rozw iązaniem  jes t hasło 
OBŁOKI SREBRZYSTE. Nagrody książkowe 

wylosowali Jan Jaworski z Łukówca i Franciszek Ślizyk 
z miejscowości Wierzbie.

A oto hasła pomocnicze do rozwiązania nowej krzyżówki:
1. Obecny prezydent Międzynarodowej Unii Astronomicznej
2. Kwartalnik miłośników meteorytów wydawany w USA
3. Pozostałość po wybuchu supernowej w 1054 r.
4. Jeden z radioteleskopów australijskich
5. Źródła spójnego i monochromatycznego promieniowa

nia mikrofalowego
6. Twórcy podkładu dźwiękowego do filmowej zapowiedzi 

MRA2009
7. Jeden z pionierów obliczeń astronomicznych za pomocą 

komputerów we Wrocławiu
8. Aparatura tej nieudanej misji kometarnej zasiliła wyposa

żenie misji New Horizons
9. Nestor fizyków krakowskich

10. Zderzył się z Iridium
11. Czerwona Planeta
12. Gwiazda zmienna długookresowa T Draconis
13. Jeden z marsjańskich łazików

Na rozwiązania czekamy do końca maja 2009 r. Osoby 
nie będące prenumeratorami „Uranii-PA” muszą dołączyć 
do rozwiązania kupon umieszczony w lewym górnym rogu 
tej strony. Prenumeratorzy mogą przesyłać rozwiązania 
drogą elektroniczną. Tym razem mamy do rozlosowania 5 
płyt DVD z filmem „Eyes On The Skies”.

1 I
2 j

3 Jr4 r ■

5 J6 ■

7

8

9 i
10 r

11 i
12 j

13 Jr

I

8

Słowa kluczowe do rozwiązania krzyżówki zamieszczonej w „Uranii- 
-P A " 6/2008: 1. Astrologia, 2. Norymberga, 3. Płońsk, 
4. Kosmoekologia, 5. Naskawa, 6. Widmo, 7. Angelus, 8. Kosmografia, 
9. Haumea, 10. Frombork, 11. Jądro, 12. Kwazar, 13. Cygnus, 14. Gis- 
se, 15. Lacertydy, 16. Ptolemeusz.

Ciekawe strony internetowe...

Rok temu mówiliśmy w naszym piśmie o Google Sky, a parę dni temu ukazała się kolejna wersja (5.0 beta) programu 
Google Earth, gdzie pojawiła się dodatkowa, oprócz Earth i Sky, opcja związana z Marsem. Oprogramowanie można 
jak zwykle pobrać pod adresem http://earth.google.com, natomiast niecierpliwi mogą zapoznać się z mapą Marsa 
(w zakresie widzialnym, podczerwieni i kodowaną kolorami odpowiadającymi różnym wysokościom tworów na po
wierzchni planety) pod adresem http://www.google.com/mars/. Po zainstalowaniu i uruchomieniu programu przecho
dzimy do wspomnianej już nowej opcji związanej z Marsem. Podobnie jak w przypadku Ziemi, mamy do czynienia 
z szeregiem warstw, które możemy włączać zależnie od potrzeb. Możemy oglądać mapy w świetle widzialnym i w pod
czerwieni, z zaznaczonymi tworami na powierzchni planety. Można też zlokalizować lądowniki, które dotarły do po
wierzchni Marsa, możemy m.in. obejrzeć zarejestrowane przez nie panoramy. Nie są to jedyne zdjęcia, na których 
zarejestrowano drobne szczegóły, dostępne są również zdjęcia małych fragmentów powierzchni planety, niestety do 
oglądania w przeglądarce (zewnętrznej) a nie w postaci wkomponowanej w mapę. Gdzieniegdzie pojawiają się obrazki 
pary zielonych ludzików z plecakami: mamy wtedy do czynienia z odnośnikami do fragmentów książki Williama 
K. Hartmanna „A Traveler’s Guide to Mars” —  dysponujemy przewodnikiem po kilkudziesięciu ciekawych miejscach 
na powierzchni Marsa. W obecnej wersji programu pojawiły się symulatory myśliwca F16 i awionetki Cirrus SR22 —  
są one nie do końca jeszcze dopracowanymi prostymi narzędziami pozwalającymi na przemieszczanie się nad po
wierzchnią planety (niektóre trasy robią duże wrażenie). Brak tablicy przyrządów, jedynie prosty HUD (Head-Up 
Display) rzutowany na przednią szybę kabiny pilota pozwala na orientację w przestrzeni. Samolotami można oczywi
ście latać i nad powierzchnią Ziemi (po zmianie opcji z „Mars” na „Earth”). Być może jest to żart, a może niedopatrze
nie —  na Marsie możemy wybrać punkt startowy, m.in. z listy ziemskich lotnisk -  niestety latać się nie da i samolot stoi 
w miejscu, ale po powrocie do mapy okazuje się, że jego współrzędne na powierzchni Marsa odpowiadają współrzęd
nym wybranego wcześniej lotniska na Ziemi.

(rs)
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Jak światła miejskich aglomeracji wpływają na widoczność gwiazd, 
planet i innych atrakcji nocnego nieba wie każdy, kto miał okazję 
prowadzić jakiekolwiek obserwacje astronomiczne, np. na obszarze 
wielkiego miasta czy w jego pobliżu oraz z dala od niego. Nasz czy
telnik, Krzysztof Podgórzak, podjął się ukazania tej różnicy na przy
kładzie widoczności Wielkiej Mgławicy Andromedy fotografowanej 
w różnych miejscach, ale z takimi samymi czasami i takim samym 
sprzętem (ekspozycje po 180 s przy czułości ISO 800, jako detektor 
służył aparat fotograficzny Canon D40 + teleskop Orion 80 ED).

Uranii
Pierwsze zdjęcie pokazuje galaktykę w Andromedzie sfotografo

waną 15 km od Warszawy. Drugie było wykonane we Włoskich Do
lomitach, około 60 km od dużego miasta Trento

A oto finalna ekspozycja z łącznym czasem 54 min wykonana we Włoskich Dolomitach



Jak daleko znajduje się galaktyka spiralna NGC 4921? Choć obecnie jej odległość szacuje się na około 320 min lat św., bardziej precyzyjne 
określenie można połączyć ze znaną prędkością recesji, co może pomóc lepiej poznać tempo ekspansji całego widzialnego Wszechświata. 
Używając kosmicznego teleskopu Hubble’a, wykonano zdjęcie mające pomóc zidentyfikować cefeidy —  główne kamienie milowe odległości 
we Wszechświecie. Ponieważ NGC 4921 jest członkiem gromady galaktyk w Warkoczu Bereniki, precyzyjne wyznaczenie jej odległości 
umożliwiłoby lepsze poznanie dystansu do jednej z największych, pobliskich gromad wchodzącej w skład Supergromady Lokalnej. Wspa
niała galaktyka spiralna NGC 4921 została nieformalnie nazwana anemiczną z powodu powolnego tempa formowania gwiazd oraz niskiej 
jasności powierzchniowej. Niezwykle ostre zdjęcie zostało wykonane za pomocą zaawansowanej kamery do przeglądów (ACS). Na obrazie 
widoczne są  patrząc od środka, jasne jądro, jasna poprzeczka centralna, wydatny pierścień ciemnego pyłu, niebieskie gromady niedawno 
uformowanych gwiazd, kilka mniejszych galaktyk towarzyszących oraz niezwiązanych galaktyk odległego Wszechświata. Widzimy również 
gwiazdy naszej Drogi Mlecznej.

Źródło: NASA, ESA, K. Cook (LLNL)
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