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Pamiątkowe zdjęcie uczestników uroczysto 
ści zakończenia olimpiady

LII Olimpiada 
Astronomiczna 
w Chorzowie

Zdjęcie laureatów olimpiady; w pierwszym 
rzędzie od lewej stoją: Rafał Sikora, Grze
gorz Gajda, Przemysław Mróz, Patryk Pjan- 
ka, a w drugim od lewej — Piotr Godlewski
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Zawodnicy rozwiązują zadania w sali por
tretowej Planetarium Śląskiego
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Szanowni i Drodzy Czytelnicy,
Organizatorzy Międzynarodowego Roku Astronomii w Polsce, Polskie 

Towarzystwo Astronomiczne, Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii i Komitet 
Astronomii PAN otrzymali ostatnio zgodę od wszystkich zaproszonych osobistości 
do uczestnictwa w Honorowym Komitecie Obchodów MRA 2009 w Polsce.
Otwieramy więc ten zeszyt składem osobowym tego Komitetu. Przypominamy, że 
na jego czele stoi Prezydent RP, który już przysłał swego przedstawiciela i specjalny 
list na ceremonię otwarcia MRA 2009 w Polsce. Pisaliśmy o tym w poprzednim 
zeszycie „ Uranii ”. W ślad za składem osobowym Komitetu Honorowego 
publikujemy raporty o imprezach astronomicznych, jakie odbyły się ostatnio 
w ramach obchodów MRA w różnych miastach Polski i zapowiedzi imprez, które są planowane.

Na wyróżnienie zasługuje wywiad, jaki przeprowadziła Alicja Cichocka z Edem Bowellem 
z Arizony, odkrywcą wieluset planetoid i ofiarodawcą planetoidy dla Torunia. Profesor Bowell przybył 
do Torunia na Festiwal Nauki i Sztuki i w czasie ceremonii otwarcia Festiwalu mówił 
o niebezpieczeństwach, jakie się wiążą ze zderzeniem planetoid z Ziemią.

Zaledwie parę tygodni temu został wysłany w Kosmos największy z teleskopów kosmicznych, 
teleskop Herschela. Ciągle jest w drodze na swą pozycję obserwacyjną w punkcie L2 układu Ziemia- 
-Słońce, 1,5 min km od Ziemi. Jego monolityczne lustro ma aż 3,5 m średnicy. Jest on przeznaczony 
do badań w dalekiej podczerwieni, a w szczególności wiązane są z nim nadzieje sięgnięcia do bardzo 
chłodnych i odległych obiektów Wszechświata oraz istotną pomoc w rozwiązaniu zagadki rodzenia się 
planet, gwiazd i galaktyk.

Najpierw artykuł Macieja Bilickiego omawia wszystkie dotychczasowe kosmiczne teleskopy 
podczerwone i wiedzę o Wszechświecie, jaką nam dostarczyły, a następnie para autorska Tomasz 
Kamiński i Maja Każmierczak opisują bliżej teleskop Herschela i zadania, jakie przed nim stoją.
Przy pomocy jednej rakiety Ariane 5, razem z Herschelem został wystrzelony w Kosmos jeszcze jeden 
teleskop kosmiczny, teleskop Plancka. Ten z kolei ma badać mikrofalowe promieniowanie tła 
Wszechświata.

Dalej Henryk Chrupała przedstawia rezultaty tegorocznej, ju ż 52., Olimpiady Astronomicznej, 
prowadzonej od samego początku przez Planetarium Śląskie w Chorzowie. W Astronomii w Szkole, ten 
sam Autor wraz z Markiem Szczepańskim omawiają szczegółowo zadania 111 etapu Olimpiady i pokazują, 
jak  powinny być rozwiązane. Myślę, że jest to doskonały poradnik dla nauczycieli fizyki z astronomią.

^Poradniku Obserwatora zachęcamy do obserwacji ciekawej gwiazdy epsilon Aurigae.
W Rozmaitościach donosimy o obserwacjach meteorów przy pomocy sejsmografów, o zaćmieniu 

Słońca z roku 1415, które króla Władysława Jagiełłę i jego łudzi w drodze zatrzymało i w bojażń 
zabobonną wprawiło, o starcie teleskopów kosmicznych Herschela i Plancka i ostatniej misji 
naprawczej do teleskopu Hubble a. Czterdziestą rocznicę lądowania człowieka na Księżycu 
przypominamy ostatnią stroną okładki.

Niestety w In Memoriam znowu wspominamy Kolegę, który przedwcześnie odszedł 
— zmarł prof, drhab., dr h.c. Lubomir Włodzimierz Baran, członek Polskiej Akademii Nauk, profesor 
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Żegnamy Go ze smutkiem.

W Recenzji przedstawiamy i polecamy Czytelnikom nową książkę (podręcznik akademicki) 
pt. Ziemia i Wszechświat, której Autorem jest profesor Jerzy Marek Kreiner z  Uniwersytetu 
Pedagogicznego w Krakowie.

Jak zwykle zamieszczamy Kalendarz astronomiczny opracowany przez Tomasza Ściężora 
z Krakowa. Dotyczy on już jesiennych miesięcy września i października. Jest też felieton muzyczny, 
wskazanie ciekawych stron internetowych i krzyżówka. Za prawidłowe rozwiązanie krzyżówki losujemy 
nagrody. Nagrody też czekają autorów najciekawszych obserwacji astronomicznych.

Życzę Państwu przyjemnej lektury i pogodnego nieba.

Toruń, czerwiec 2009 roku
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czytelnicy piszą... 03
Szanowny Panie Profesorze!

W Pańskim artykule „Otwar
cie Międzynarodowego Roku 
Astronomii 2009”, który ukazał 
się w numerze 2/2009(740) 
„Uranii", znalazły się pewne 
nieścisłości, które chciałbym 
sprostować. Chodzi mi o frag
ment ostatniego akapitu 
„Wśród tysiąca uczestników 
uroczystości z całego świata 
było tylko dwoje reprezentan
tów Polski: przedstawiciel PAN 
i przedstawicielka Polskiego 
Komitetu UNESCO, czyli oso
by raczej z klucza urzędniczo- 
-funkcyjnego”. Otóż:

1. Jestem pierwszym z wy
mienionych delegatów i na liście 
uczestników imprezy przypisa
no mi istotnie afiliacje PAN bez 
nazwy instytutu. Zostałem jed
nak zaproszony przez p. Cathe
rine Cesarsky jako przedstawi
ciel środowiska naukowego, 
pełniący w kadencji 2006-2009 
Międzynarodowej Unii Astrono
micznej funkcje przewodniczą
cego Komisji 19 MUA „Ruch ob
rotowy Ziem i” (http://iau- 
comm19.cbk.waw.pl/) oraz 
członka Komitetu Organizacyj
nego Wydz.l MUA .Astronomia 
Fundamentalna” (http:// 
astro.cas.cz/iaudiv1/). Nie zo
stałem oddelegowany na uro
czystość przez władze PAN, tyl
ko przez Dyrekcję Centrum Ba
dań Kosmicznych PAN na pod
stawie dołączonego do e-maila 
personalnego zaproszenia, 
a mój wyjazd do Paryża został 
sfinansowany ze środków sta
tutowych Centrum. W uzupeł
nieniu chciałbym dodać, że je
stem członkiem PTA od roku 
1983 oraz MUA od roku 1991.

2. Pomimo usilnych starań 
nie udało mi się skontaktować 
podczas imprezy z przedstawi- 
c ie lką Polskiego Komitetu 
UNESCO panią Banaszkie- 
wicz, więc prawdopodobnie nie 
wzięła ona udziału w uroczystej 
inauguracji MRA2009.

W pełni podzielam nato
miast Pańskie zaskoczenie 
i rozczarowanie, że w tak waż
nym wydarzeniu zabrakło 
astronomów reprezentujących 
Komitet Astronomii PAN, Komi
tet ds. Polskich Obchodów Mię
dzynarodowego Roku Astrono
mii 2009, a także polskich mi
łośników astronomii oraz stu
dentów. Przedstawiciele ostat
nich dwóch grup byli otoczeni

przez organizatorów szcze
gólną opieką [...] Z moich roz
mów z kolegami z Czech (Jan 
Vondrak, Jan Palous), Ukrainy 
(Yaroslav Yatskiv) czy Rumu
nii (Magda Stavinschi) wynika, 
że skład delegacji reprezento
wanych przez nich krajów był 
ustalany przez narodowe komi
tety ds. obchodów MRA2009 
[...] Z listy uczestników impre
zy [...] można się zorientować, 
że wymienione 3 kraje były re
prezentowane odpowiednio 
przez 10, 7 i 6 uczestników.

Z wyrazami szacunku, 
Aleksander Brzeziński 

Warszawa
Red.:
Szanowny Panie Profesorze,

Cieszymy się bardzo, że 
reprezentantem Polski na uro
czystości otwarcia Międzynaro
dowego Roku Astronomii w Pa
ryżu była osoba w pełni kom
petentna i mająca wszystkie 
atrybuty, aby polską astrono
mię godnie reprezentować. 
Żałujemy, że nie napisał Pan 
Profesor dla „Uranii" choćby 
krótkiej notatki na temat prze
biegu tej uroczystości. Mamy 
nadzieję, że przy innych wyjaz
dach zechce Pan Profesor pa
miętać o naszym czasopiśmie.

Szanowny Panie Profesorze,
Przeglądałem ostatnio ar

chiwalne egzemplarze „Uranii” 
i w nr 5/2007 natrafiłem na ar
tykuł Profesora Jerzego M. Kre- 
inera i Dr Anny K. Zawady za
tytułowany „«Amerykanka» 
w Obserwatorium Krakow
skim.” Artykuł zainteresował 
mnie z dwóch powodów.

Po pierwsze miło mi było 
czytać o obserwacjach prowa
dzonych przy pomocy .Amery
kanki" przez mojego Dziadka 
Kazimierza Kordylewskiego 
oraz o badaniach odkrytych 
przez niego księżyców pyło
wych, prowadzonych przez dra 
Macieja Winiarskiego również 
przy pomocy „Amerykanki” . 
Dołączona do artykułu repro
dukcja notatki z obserwacji 
z własnoręcznym podpisem 
Dziadka wywołała miłe wspo
mnienia jego osoby.

Drugi powód mojego zainte
resowania artykułem jest taki, że 
na początku lat 90. ubiegłego 
wieku, podczas moich studiów 
na Harvardzie (niestety nie by

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!

łem studentem astronomii, 
choć przez wzgląd na rodzinną 
tradycję zaliczyłem jeden se
mestr podstaw astronomii) pod
jąłem próbę odszukania śladów 
„Amerykanki" w harvardzkich 
archiwach. Po wymianie kore
spondencji z Prof. Owenem 
Gingerichem i Dr MarthąHazen 
otrzymałem kopie dokumentów 
odnoszących się do zupełnie 
innej lunety, która służyła do ro
bienia fotografii nieba i trafiła do 
innego niż Kraków ośrodka 
astronomicznego (chyba do To
runia, ale niestety tego nie pa
miętam). Próbowałem jeszcze 
dalej drążyć temat „naszej" kra
kowskiej .Amerykanki”, nieste
ty bezowocnie. Wkrótce po 
ukończeniu studiów wróciłem 
do Krakowa i nie kontynuowa
łem poszukiwań. Wygląda więc 
na to, że historia „Amerykanki” 
opisana w artykule znana jest 
obecnie tylko z polskiej strony. 
Tym bardziej cieszy świado
mość, że pamięć o historycz
nych obserwacjach nie ginie.

Z wyrazami szacunku
Marek Kordylewski 

Kraków
Red.:
Tak, istotnie w roku 1947 prof. 
Schapley, ówczesny dyrektor 
Obserwatorium Harvarda, przy
słał do Torunia 20 cm teleskop 
Drapera, pierwszy astrograf 
wśród instrumentów astrono
micznych. Teleskop ten jest 
wielce zasłużony dla astrofizy
ki, bo nie tylko z wielkimi sukce
sami rozpoczął erę intensywne
go wykorzystywania fotografii 
w astronomii, poprzez dwu- 
barwną fotometrię i klasyfikację 
widmową 250 tys. gwiazd, ale 
też dał podstawy rozumienia na

tury fizycznej gwiazd. Kliszote- 
ka prawie 60 tys. zdjęć zrobio
nych tym teleskopem znajduje 
się w Obserwatorium Han/arda 
w Cambridge koło Bostonu. 
W Toruniu (Piwnicach) teleskop 
ten stał się zalążkiem nowego 
obserwatorium i przez kilka lat 
był jego podstawowym instru
mentem. W roku 1966 prof. 
Harlow Schapley odwiedził Ob
serwatorium Toruńskie i, kładąc 
swój podpis na teleskopie Dra
pera powiedział: „Po pierwszej 
wojnie światowej wysłałem  
20 cm teleskop do Krakowa, 
po drugiej wojnie światowej da
łem inny 20 cm teleskop do To
runia. Już nie mam w Harvard 
teleskopów 20 cm, wobec tego 
trzeciej wojny światowej już nie 
będzie.”

Droga Redakcjo!
Przemiłąniespodziankąoka- 

zała się dla mnie ostatnia wygra
na w konkursie krzyżówkowym.

Składam na ręce Szacow
nego Pana Profesora, Pana 
Redaktora Naczelnego An
drzeja Woszczyka moje ser
deczne podziękowania i ukło
ny! To dla mnie prawdziwy za
szczyt, iż mogłem otrzymać 
książkę „Astronomem być...” 
opatrzoną własnoręcznym pod
pisem Wielkiego Nestora pol
skiej astronomii.

Panu Jackowi Drążkowskie- 
mu za sympatyczną pocztówkę 
odwdzięczam się swymi ser
decznymi pozdrowieniami, 
życząc dalszej udanej pracy, 
choćby nad krzyżówkami czy fe
lietonami do „Uranii-PA”.

Grzegorz Kubicki 
Ostrowiec Świętokrzyski
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Międzynarodowy Rok Astronomii 2009:
148 Skład Komitetu Honorowego MRA 2009 w Polsce
149 Kwiecień miesiącem astronomii w Poznaniu
150 Armagedon nam nie grozi — wywiad z prof. E. Bowellem
151 Międzynarodowy Rok Astronomii w Opolu
152 Naukowa konferencja młodych w Częstochowie
153 Konferencja w Niepołomicach — Astronomia XXI w. i jej nauczanie

154 Wszechświat w podczerwieni
Maciej Bilicki
Zastosowanie nowych technik obserwacyjnych lub nowych technologii rejestracji 
promieniowania cial niebieskich wiązało się zawsze z serią nowych, często nawet 
rewolucyjnych odkryć, które fundamentalnie zmieniały nasze rozumienie Wszechświata. 
Ostatnio obserwacje w podczerwieni odkrywają dla nas nowy świat. Są to obserwacje 
trudne i kosztowne, bo trzeba je  wykonywać głównie z satelitów i stacji kosmicznych, 
a ponadto za pomocą odbiorników chłodzonych do temperatury prawie zera 
bezwzględnego. O tej dziedzinie obserwacji astronomicznych i ich rezultatach traktuje 
niniejszy artykuł. Gorąco polecam jego lekturę

159 Herschel —  nowy teleskop kosmiczny
Tomasz Kamiński, Maja Kaźmierczak
Kilka tygodni temu wystartował do oddalonego od nas o 1,5 min km w swą drogę 
do obszaru równowagi grawitacyjnej układu Ziemia-Słońce (tzw. punktu L2) wielki 
teleskop kosmiczny. Jego 3,5-m lustro będzie zbierać słabe promieniowane pocho
dzące od chłodnych obiektów Wszechświata, takich ja k  obłoki molekularne, dalekie 
bogate w pyl galaktyki, rodzące się gwiazdy i planety itp., a odbiorniki, chłodzone 
prawie do zera absolutnego, będą rejestrować to promieniowanie w zakresie dalekiej 
podczerwieni. Na cześć odkrywcy promieniowania podczerwonego został nazwany 
imieniem „Herschel". Autorzy opisują ten niezwykły teleskop i wskazują problemy, 
jakich rozwiązania oczekują astronomowie po kilkuletniej jego pracy. Warto śledzić 
tę najnowszą odyseję kosmiczną od samego początku

■ ■ ■  W kolorze: LII Olimpiada Astronomiczna w  Chorzowie (o.II); Astronomia XXI w. 
i jej nauczania (w.I); Centrum Drogi Mlecznej (w .II-III); Galeria Uranii-PA (w.IV); 
40 rocznica lądowania na Księżycu (o.IV)

rozmaitości'. Sejsmiczne obserwacje meteorów (166); O zaćmieniu Słońca 
z roku 1415 (167); Herschel i Planck w drodze do L2 (170); Piąta i ostatnia 
misja serwisowa teleskopu Hubble’a zakończona (170)

171 w kraju: LII Olimpiada Astronomiczna
174 astronomia w szkole: Zadania i ich rozwiązania w III etapie LII Olim

piady Astronomicznej 
180 poradnik obserwatora: Obserwujmy zaćmienie e (epsilon) Aurigae 
182 in memoriam: Lubomir Włodzimierz Baran (1937—2009)
184 kalendarz astronomiczny 2009: Wrzesień — październik
190 recenzje: Jerzy M. Kreiner: Ziemia i Wszechświat, astronomia nie tylko 

dla geografów
191 astronomia i muzyka: Planetoidy wg Magdaleny Cynk
192 relaks z  Uranią: Krzyżówka 
192 ciekawe strony internetowe

NA OKŁADCE

Dla upamiętnienia swych 19 urodzin teleskop kosmiczny Hubble ’a sfotografował osobliwy 
system galaktyk znany jako Arp 194. Ta wzajemnie oddziałująca grupa zawiera szereg 
galaktyk, w tym „kosmiczną fontannę” gwiazd, gazu i pyłu rozciągającą się na przestrzeni 
100 tys. lat św. Jej obecny kształt został prawdopodobnie uformowany przez zderzenie z jesz
cze inną galaktyką ijej grawitacyjne oddziaływanie. Niebieska „fontanna "jest najbardziej 
zadziwiającym tworem, zawierającym najprawdopodobniej kompleksy supergromad, w któ
rych skład wchodzą dziesiątki młodych gromad gwiazdowych.

Arp 194 znajduje się w gwiazdozbiorze Cefeusza, w odległości ok. 600 min łatśw. od Ziemi 
i jest jedną z tysięcy znanych interaktywnych galaktyk w bliskiej nam przestrzeni Wszech
świata.

Fot. NASA, ESA i Hubble Heritage Team (STScI/AURA)
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Kwiecień miesiącem astronomii w Poznaniu

W  ̂ kwietniu 2009 r. mieszkań
cy Poznania mieli możliwość 
uczestniczyć w dwóch cieka

wych wydarzeniach astronomicznych. 
Na początku kwietnia, w ramach mię
dzynarodowej akcj i „ 100 godzin z astro
nomią”, Obserwatorium Astronomicz
ne UAM zaprosiło na dni otwarte. 
Natomiast 27 kwietnia odbył się w auli 
uniwersytetu wykład prof. Edwarda Bo- 
wella, astronoma światowej sławy.

Ponad 2000 mieszkańców Poznania, 
którzy w dniach 3 i 4 kwietnia zdecydo
wali się odwiedzić Obserwatorium  
Astronomiczne, miało możliwość, dzię
ki pięknej pogodzie, obserwować przez 
teleskopy Saturna, Księżyc oraz galak
tyki (m.in. M l, M3, M51, M81, M82, 
M l01). W sali historycznej mogli zo
baczyć instrumenty, które posłużyły 
w roku 1949 do odkrycia planetoidy na
zwanej później Posnania. W sali kom-

Podczas akcji „100 godzin z astronomią" 
można było się zapoznać z historycznymi 
technikami obserwacji —  m.in. użyć kompa
ratora błyskowego do poszukania planetoidy 
na kliszy. Fot. M.Polińska

puterowej przedstawiono współczesne 
metody badania planetoid oraz wiele 
ciekawych programów edukacyjnych, 
takich jak Stellarium czy Celestia. Du

żym zainteresowaniem cieszyły się wy
kłady przygotowane przez pracowni
ków obserwatorium. Ich tematyka była 
bardzo różnorodna: od zagrożeń ze 
strony planetoid, przez planety poza- 
słoneczne aż po daleki Wszechświat. 
W sobotę, 4 kwietnia, można było do
datkow o zw iedzić O bserw atorium  
Astrogeodynamiczne PAN w Borowcu.

27 kwietnia Poznań odwiedził świa
towej sławy astronom prof. Edward 
Bowell z Lowell Observatory, który jest 
autorytetem w dziedzinie odkrywania 
i wyznaczania orbit planetoid zbliżają
cych się do Ziemi oraz komet. Niektóre 
z tych ciał mogą zderzyć się z Ziemią 
powodując globalne zniszczenia. Jest 
również dyrektorem programu LONEOS 
(Lowell Observatory Near-Earth-Object 
Search). W ciągu 9 lat pracy LONEOS 
odkrył około 300 planetoid zbliżających 
się do Ziemi i 44 komety oraz dostarczył 
ponad 4 min astrometrycznych pozycji 
planetoid i komet. Wcześniejsze prace 
Bowella były związane z poszukiwa
niem planetoid i komet technikami fo
tograficznymi. W tamtym czasie stał się 
odkrywcą ponad 500 planetoid a trzy 
z nich, decyzją Komisji Nazw Między
narodowej Unii Astronomicznej, w do
wód uznania dla osiągnięć poznańskich 
astronomów, otrzymały nazwy: Micha
łowski, Kwiatkowski, Kryszczyńska.

Profesor Bowell wygłosił w auli 
uniwersyteckiej wykład pt. „Czy Zie
mi zagraża globalny kataklizm spowo
dowany zderzeniem z innym ciałem 
niebieskim?”

W wykładzie zostały zaprezentowa
ne sposoby poszukiwania planetoid zbli

żających się do Ziemi a także przedsta
wione pomysły na to, w jaki sposób za
pobiegać zderzeniom asteroid z Ziemią 
lub przynajmniej zmniejszyć liczbę po
tencjalnych ofiar takiej katastrofy.

Wykład został poprzedzony krótkim 
koncertem, na którym odegrano utwory 
muzyczne skomponowane przez Mag
dalenę Cynk. Były to trzy wiwaty na 
cześć planetoid Kryszczyńska, Micha
łowski i Kwiatkowski oraz tango na 
cześć planetoidy Bowell. Trzem poznań
skim astronomom —  imiennikom pla
netoid  prof. M aciej M ikołajew ski 
z UMK w Toruniu wręczył pamiątko
we statuetki przedstawiające pomnik 
planetoidy Toruń, zaprojektowany przez 
Paulinę Kaczor-Paczkowską.

Justyna Gołębiewska

Na pytania po wykładzie odpowiadają: prof. 
E. Wnuk, prof. E. Bowell oraz dr T. Kwiat
kowski. Fot. M. Pałaszyński

Dużym zainteresowaniem cieszyły się prezentowane programy edu
kacyjne, np. Stelarium. Fot. J. Gołębiewska

Pokazy teleskopowe były prowadzone w parku Obserwatorium Poz
nańskiego. Fot. M. Pałaszyński
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Ziemię spowije ciemność. Kto nie zgi
nie w samej eksplozji, umrze z głodu 
i zimna  —  naukowa fantazja czy real
ne zagrożenie?

Armagedon 
nam nie grozi

Z profesorem Edwardem Bowellem', 
amerykańskim badaczem planetoid roz
mawia Alicja Cichocka2.

Jakiejest prawdopodobieństwo, zefak
tycznie zniszczy nasplanetoida morder
ca?

Każdego roku w Ziemię uderzają 
asteroidy wielkości niewielkiego po
mieszczenia, np. małego pokoju. Na 
szczęście wszystkie eksplodują w at
mosferze. Widzimy tylko błysk, a póź
niej deszcz kamieni spada na Ziemię. 
I jest już po wszystkim. Taka właśnie 
planetoida spadła w październiku zeszłe
go roku na pustynię w Sudanie. Dwa
dzieścia godzin przed jej upadkiem zo
rientowaliśmy się, że „leci” w stronę 
Ziemi. Obiekt wzięły pod lupę wszyst
kie obserwatoria. Moment uderzenia 
przewidzieliśmy co do sekundy. Plane
toida eksplodowała ok. 20—30 km nad 
Ziemią. Jej wybuch można porównać do 
eksplozji małej bomby atomowej. Tak 
naprawdę zagrożeniem dla nas jest do
piero ciało powyżej 100 m, czyli wiel
kości stadionu piłkarskiego.

Jak niebezpieczny jest taki „spadający 
stadion”?

Może wywołać lokalny kataklizm. 
Planetoida tej wielkości spadła sto lat 
temu na Syberię. Nie dotarła nawet do 
Ziemi, lecz eksplodowała ok. 8 kilome
trów nad powierzchnią. Przypominało 
to wybuch nuklearny w atmosferze. Po
wstała fala uderzeniowa o takiej sile, że 
powaliła las na obszarze 2 tys. km2. Każ
da osoba w tym rejonie zginęłaby. Nie

1 Odkrywca rekordowej liczby planetoid i ofia
rodawca jednej z nich miastu Toruń, przybył do 
miasta Kopernika na Festiwal Nauki i Sztuki, któ
ry otworzył, biorąc udział w dyskusji panelowej 
na temat możliwości i konsekwencji zderzeń pla
netoid z Ziemią.
2 Zapis rozmowy, której fragmenty ukazały się 
w toruńskim dzienniku „Nowości” 28 kwietnia br.

byliśmy dotąd świadkami takiej kata
strofy, bo większość powierzchni plane
ty zajmują oceany. Jeśli takie eksplozje 
zdarzają się raz na kilkaset lat, a miasta 
zajmują ułamek powierzchni, to szan
sa, że uderzy w nie planetoida, jest jak 
jeden na milion.

100-metrowe planetoidy grożą lokalną 
katastrofą. Jakie zniszczyłyby cywiliza
cję?

Jednokilometrowa planetoida znisz
czyłaby ludzkość. Z łatwością przedrze 
się przez atmosferę. Najpewniej wpad
nie do któregoś z oceanów. Dotrze aż 
do dna i tak się rozgrzeje, że wyparuje 
skała, która ją  tworzy. Powstanie bąbel 
gazów, który spowoduje wielką falę. 
Prawdopodobnie nie przeżyjemy takie
go zderzenia. Mogą także pojawić się 
wtórne upadki, powstanie deszcz skał. 
Olbrzymie kawałki planetoidy niczym 
odłamki granatu spadną na całą po
wierzchnię Ziemi. Wydarzenie jest więc 
lokalne, ale katastrofa staje się global
na. Krater, który powstanie po takim tra
fieniu, będzie nawet 20 razy większy od 
samej planetoidy.

Efekty zderzeń z ,,killerami” dosko
nale widać na Księżycu.

Księżyc ma kratery właśnie po takich 
trafieniach. „Strzelać” w Księżyc to pra
wie tak, jak strzelać w Ziemię.

Co właściwie zniszczy cywilizację?
Takie trafienie i wtórne zderzenia 

mogą wzniecić olbrzymie pożary lasów. 
Pył i dym tak zanieczyszczą atmosferę, 
że promienie Słońca nie będą przepusz
czane. Będziemy żyli w półmroku. 
W konsekwencji na 2—3 lata klimat na 
planecie ochłodzi się, a oceany pokryje 
lód. Kto nie zginie w samej eksplozji, 
umrze z głodu i zimna. Fala tsunami 
rozprzestrzeni się z prędkością dźwię
ku —  300 metrów na sekundę. Fale do
datkowo wypiętrzy szelf. Wszystko 
w strefie brzegowej zostanie zniszczo
ne. Takie zderzenia zdarzają się raz na 
miliony lat.

Jaka je s t pewność, że jedna z takich 
planetoid nie leci ju ż w naszym kierun
ku?

Mamy szczęście, bo te największe, 
rzędu kilometrów, mordercze planeto
idy, które mogą zbliżyć się niebezpiecz-

Prof. Edward Bowell w Obserwatorium UMK 
w Piwnicach. W tle makieta pomnika plane
toidy Toruń. Fot. Andrzej Marecki

nie do Ziemi, obserwujemy od 1998 r. 
Udało nam się zlokalizować aż 84% ta
kich obiektów. Wiedza, jaką o nich po
siadamy, daje pewność, że w przeciągu 
100 lat nic w nas nie trafi.

Skąd ta granica stu lat?
W dłuższej skali czasowej orbity pla

netoid stają się chaotyczne. To jest tak 
jak z graniem w bilard. Nawet wytraw
ny gracz nie potrafi przewidzieć ruchu 
bil na wiele odbić naprzód. Planetoidy, 
mijając duże ciała, np. planety, zmieniają 
swoje orbity. W bardzo długim okresie 
ich ruchu nie sposób przewidzieć.

Załóżmy jednak, że taki zabójca wziął 
na nas kurs. Ile zostało nam czasu?

W przypadku dużych, poważnych 
katastrof wiele stuleci. Z wyjątkiem ko
met. Z nimi jest gorzej. Mają tory trud
ne do przewidzenia. Sprawę kompliku
je jeszcze materia — lód, z którego są 
zbudowane. Gdy kometa zbliża się do 
Słońca, zaczyna odparowywać. To po
woduje jej odrzut w jakimś nieprzewi
dywalnym dla nas kierunku.

Topiący się lód jest jak  silnik odrzuto
wy...

Komety są niebezpieczne jeszcze 
z innego powodu. Z daleka są niewi
doczne. Widzimy je dopiero w okolicy 
orbity Saturna, gdy rozwijają warkocz. 
Wtedy pozostaje nam zaledwie rok na 
reakcję. O ile planetoidy mają prawie 
kołowe orbity i uderzająpo wielu „prze
lotach” w pobliżu Ziemi, komety ze 
swoimi wydłużonymi orbitami są jak 
pociski wystrzeliwane z dalekich pery- 
feriów Układu Słonecznego w kierun
ku Ziemi.
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Jak bardzo niebezpieczne są dla Zie
mi?

Komety są lżejsze, ale poruszają się 
szybciej niż cięższe asteroidy. Przy ta
kich samych rozmiarach uderzenie ko
mety będzie trzykrotnie silniejsze. Na 
szczęście to ekstremalnie rzadkie poci
ski. Prawdopodobieństwo spotkaniajest 
tu sto razy mniejsze niż w przypadku 
planetoid morderców. W historii Ziemi 
najprawdopodobniej nie było nigdy zde
rzenia z kometą.

Załóżmy, ze w nasza stronę leci plane- 
toida morderca. Co właściwie możemy 
zrobić?

Takie „umówione spotkanie” może
my bezpiecznie anulować, powiększa
jąc prędkość planetoidy i w ten sposób 
podnieść jej orbitę co najmniej o jedną 
średnicę Ziemi.

Jak?
Na przykład detonując bombę ato

mową w jej pobliżu. Fala ciepła stopi 
fragment powierzchni planetoidy. Za
cznie się jej parowanie, które zadziała 
niczym silnik odrzutowy, któty popchnie 
planetoidę w pożądanym kierunku. Gdy 
mamy na to, powiedzmy 100 lat, może
my zrobić nawet kilka mniejszych wy
buchów. Ale uwaga! To nie chodzi 
o „zbombardowanie” planetoidy. Eks
plozją na jej powierzchni moglibyśmy 
tylko zafundować sobie kilkanaście ma
łych asteroid pędzących w naszą stronę.

Astronomowie podają jeszcze co naj
mniej kilka sposobów na uniknięcie 
zderzenia, wśród nich niezwykle cieka
wyjest ten z „kosmicznym ciągnikiem

Umieszczenie czegokolwiek na po
wierzchni planetoidy jest niezwykle

trudne. Grawitacja jest tak słaba, że pró
ba „postawienia stopy” na planetoidzie 
raczej skończy się odbiciem się od niej. 
Sposób z „ciągnikiem grawitacyjnym” 
jest bardzo interesujący. I wykonalny. 
Widzę to w ten sposób: ciągnik, czyli 
mały statek kosmiczny, „podjeżdża” pod 
asteroidę i zatrzymuje się w jej pobliżu. 
Dwa ciała blisko siebie wiąże grawita
cja. Będą więc zbliżać się do siebie. Ale 
próbnik ma jonowe silniki odrzutowe
o minimalnym ciągu nadające mu bar
dzo małe przyspieszenie. Pojazd stara 
się powoli oddalić od asteroidy, ale jed
nocześnie ją  przyciąga. Próbnik ciągnie 
zatem asteroidę przy użyciu grawitacji, 
a sam jest pchany przy użyciu silników 
jonowych.

Czy istniejejeden ponadnarodowy plan 
reagowania na wypadek zderzeń z pla- 
netoidą?

Zadaniem uczonych i nauki nie jest 
wymyślanie planów ratowania ludzko
ści. USA w 1998 r. zleciły NASA szu
kanie w Kosmosie takich potencjalnych 
zagrożeń. Europa nie zrobiła w tej spra
wie nic. Europejska Agencja Kosmicz
na zostawia to rządom. NASA ma 
zresztą dokładnie takie samo podejście, 
tyle że amerykańskie ministerstwo ener
getyki — w USA ten resort odpowiada 
za produkcję broni atomowej — jest za
interesowane produkcją pocisków nu
klearnych dla tego typu projektów. To 
zainteresowanie wynika więc raczej 
z ich czystej kalkulacji niż odpowie
dzialności za losy cywilizacji.

Istnieje jakiś ustalony mechanizm in
formowania ludzi, gdy dojdzie do zde
rzenia?

Uczeni powiadamiają NASA, która 
ma obowiązek przekazać natychmiast

EDWARD BOWELL
— Profesor astronomii w Obser
watorium Lowella we Flagstaff 
(Arizona, USA).
— Szef amerykańskiego projek
tu LONEOS (Lowell Observato
ry Near-Earth Object Search), 
który ma na celu poszukiwanie 
komet i planetoid zagrażających 
Ziemi.
— W ciągu dziewięciu lat zespół 
profesora Bowella odkrył 300 
planetoid oraz 44 komety.
— W swojej dotychczasowej ka
rierze naukowej prof. Bowell od
krył ponad 500 małych ciał. 
Wśród nich jest krążącą miedzy 
orbitami Marsa i Jowisza plane- 
toida 12999 na wniosek profeso
ra nazwana „Toruń”.
— Profesor jest również uzna
nym członkiem społeczności 
Flagstaff. Działa w tamtejszej 
Radzie Orkiestry Symfonicznej.

informacje do prezydenta Stanów Zjed
noczonych, a ten do Departamentu 
Obrony. Niebezpieczeństwo nie jest tak 
wielkie, żeby trzeba było ćwiczyć ten 
scenariusz. Mamy szczęście, natura nam 
sprzyja.

Przez następne sto lat możemy więc 
spać spokojnie?

Niezupełnie. Zagrażają nam stume
trowe planetoidy. NASA dostała 
w 2005 r. zadanie badania takich ciał, ale 
za tym nie poszły żadne pieniądze. Na 
szczęście prawdopodobieństwo, że spo
tka nas taka lokalna katastrofa, jest jak 
1:1,6 min. Znikome. Dla mieszkańca 
Torunia prawie tak samo prawdopodob
ne jak to, że zginie w ataku terrorystycz
nym.

Współpraca dr hab. Andrzej Marecki

Międzynarodowy Rok Astronomii w Opolu

Inauguracja Międzynarodowego Roku 
Astronomii w Opolu odbyła się 21 
maja. Na godz. 16.00 zaplanowano 

pokazy Słońca w Obserwatorium Astro
nomicznym Uniwersytetu Opolskiego 
mieszczącego się na dachu Domu Stu
denta „Niechcic” przy ul. Katowickiej 
87b. O godz. 18.00 nastąpiło uroczyste 
otwarcie obserwatorium astronomiczne
go umiejscowionego na dachu galerii

handlowej Solaris Center (Plac Koper
nika). Obserwatorium wyposażone zo
stało w podwójny teleskop umożliwia
jący dzienne obserwacje powierzchni 
Słońca w linii Ha oraz nocne obserwa
cje obiektów rozgwieżdżonego nieba. 
Obserwacje prowadzi się zdalnie za po
mocą specjalnego ekranu dotykowego.

Godzinę później w sali Instytutu Fi
zyki zaprezentowano program naukowy

Obserwatorium Astronomicznego Uni
wersytetu Opolskiego i Solaris Center. 
Wykład inauguracyjny pt. „Pogoda ko
smiczna — wyrzuty materii ze Słońca” 
wygłosił dr Grzegorz Michałek z Obser
watorium Astronomicznego UJ.

Wieczorem, od godz. 19.00 udostęp
niono do zwiedzania wspomniane Ob
serwatorium Astronomiczne UO.

W
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Naukowa konferencja młodych w Częstochowie
maja w Planetarium Insty
tutu Fizyki Akademii Jana 
Długosza w Częstochowie 

odbyła się I konferencja naukowa mło
dych astronomów pt. „Wybrane zagad
nienia astrofizyki”. Konferencja zosta
ła zorganizowana wspólnie przez 
Instytut Fizyki AJD oraz Obserwatorium 
Astronomiczne UJ w Krakowie, w ra
mach częstochowskich obchodów Mię
dzynarodowego Roku Astronomii. 
W skład komitetu organizacyjnego 
wchodzili:
— prof, dr hab. Arkadiusz Mandowski 
(dyrektor IF AJD),
— dr Bogdan Wszołek (IF AJD, pomy
słodawca konferencji i przewodniczący 
komitetu organizacyjnego),
— mgr Agnieszka Kuźmicz (doktorant
ka w OAUJ),
— mgr Tomasz Szymański (doktorant 
w OAUJ).

W referacie wprowadzającym dr Bog
dan Wszołek przybliżył stan astronomii 
częstochowskiej i motywował zwołanie 
konferencji głównie pamięcią dla osią
gnięć Jana Keplera. W swoim wystąpie
niu przywołał prawa ruchu planet, z któ
rych pierwsze dwa zostały opublikowane 
w dziele Astronomia nova wiosną 1609 r., 
natomiast trzecie prawo Kepler odkrył 
dziewięć lat później, 15 maja. Dla upa
miętnienia tej daty konferencja odbyła się 
właśnie 15 maja. Dr Bogdan Wszołek 
przedstawił również wiele nieznanych 
spostrzeżeń i idei Keplera, na które zwró
cił uwagę podczas tłumaczenia dzieła 
Astronomia nova na język polski. W za
dziwiająco trafriy sposób opisują one na
turę otaczającej nas przyrody.

Studenci z Kielc, Krakowa, Torunia, 
Warszawy i Zielonej Góry przedstawili 
w sumie dwanaście referatów i jeden 
plakat:

1. Wieńczysław Bykowski (UMK, 
Toruń) — „Poszukiwanie planet poza- 
słonecznych z zastosowaniem zjawiska 
tranzytów planetarnych”;

2. Joanna Drążkowska (UMK, To
ruń) — „Dynamika pyłu w symulacjach 
numerycznych”;

3. Katarzyna Kościńska (UW, War
szawa) — „Niebo greckie — geome
tryczne modele ruchów planet Hippar- 
cha i Ptolemeusza”;

4. Elżbieta Kuligowska (OAUJ, Kra
ków) — „Najdalsze gigantyczne galak
tyki typu FRII”;

5. Agnieszka Kuźmicz (OAUJ, Kra
ków) — „Radioźródła podwójno-po- 
dwójne (plakat)”;

6. Giorgi Melikidze (OAUZ, Zielo
na Góra) — „Modelowanie dryfu sub- 
pulsów”;

7. Milena Ratajczak (CAMK PAN, 
Toruń) — „Wyznaczanie parametrów 
gwiazd układów podwójnych zaćmie
niowych przy użyciu metody korelacji 
dwuwymiarowej ’ ’;

8. Szymon Sikora (IFUJ, Kraków) — 
„Soczewkowanie grawitacyjne —  czy 
można wyznaczyć masę soczewki tyl
ko na podstawie kąta ugięcia światła”;

9. Michał Silarski (IFUJ, Kraków) — 
„Badania reakcji pp-ppK+ K pod kątem 
oddziaływania kaon-proton i kaon-an- 
tykaon”;

10. Andrzej Szary (OAUZ, Zielona 
Góra)— „Niedipolowe pole magnetycz
ne gwiazdy neutronowej a fizyka pro
mieniowania pulsarów”;

11. Karol Szary (IF UJK, Kielce) -  
„Fotografia obiektów głębokiego nie
ba”;

12. Tomasz Szymański (OAUJ, Kra
ków) — „Ekscentryczny dysk akrecyj- 
ny układu KU Cyg”;

13. Ilona Śledź (UJK, Kielce) -  
„Obserwacje komet na teleskopie 
35 cm”.

Przyczynki konferencyjne zostaną 
opublikowane w „Zeszytach Nauko
wych” AJD.

Po zakończeniu obrad uczestnicy za
poznali się z możliwościami często
chowskiego planetarium cyfrowego, 
oglądając między innymi seans dydak
tyczny „Cuda Wszechświata”.

Agnieszka Kuźmicz

Członkowie Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Miłośników Astro
nomii oraz Klubu Astronomicznego „Regulus” informują, że w dniach 17- 
-28.07.2009 w schronisku „Cicha Dolina” w Roztokach Górnych w Bieszcza
dach odbędzie się zlot obserwatorów nieba, w ramach którego będą prowa
dzone obserwacje astronomiczne, połączone ze szkoleniem chętnych oraz 
prelekcje na tematy astronomiczne i obserwacyjne. W ramach zlotu plano
wany jest również pobyt w Obserwatorium w Kolonicy (Słowacja) w dniach 
29-31.07.
Koordynatorem zlotu jest kol. Roman Grzyb z Sanoka (tel. 601 952 448, 
e-mail gomba@poczta.sanok.pl), do którego należy kierować wszelkie pyta
nia, jak również zgłoszenia rezerwacji miejsc w schronisku do 30.06.2009.

Uczestnicy i organizatorzy konferencji na tle koputy planetarium częstochowskiego.
Fot. Agnieszka Kuźmicz
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Ib Międzynarodowy Rok Astronomii 2009

Konferencja w Niepołomicach
%  JFpołowie maja odbyła się dru- 

\ M g a  już Międzynarodowa 
W  W  Konferencja „Astronomia 

XXI wieku i jej nauczanie”, którą zor
ganizowało Młodzieżowe Obserwato
rium Astronomiczne w Niepołomicach 
przy współudziale Polskiego Towarzy
stwa Astronomicznego i Polskiego To
warzystwa Miłośników Astronomii. 
Centrum Konferencyjne im. Lecha Wa
łęsy gościło ponad 60 osób w czasie se
sji plenarnych, zaś w Krakowie i w Wie
liczce odbyły się imprezy towarzyszące. 
We czwartek, 14 maja, w kościele Pio
tra i Pawła na ulicy Grodzkiej H. Bran- 
cewicz przeprowadził pokaz wahadła 
Foucaulta, zaś na dziedzińcu kościelnym 
G. Sęk za pomocą teleskopu wyposażo
nego w słoneczny filtr H-alfa demon
strował gościom wygląd tarczy Słońca 
i protuberancje na jej skraju. Czwartko
we popołudnie upłynęło na zwiedzaniu 
Izby Leśnej w Niepołomicach, rezerwa
tu Lipówka w Puszczy Niepołomickiej 
oraz Kopca Grunwaldzkiego na Górze 
Wężowej. Wieczór zakończył się wspól
nym posiłkiem przy grillu, a chętni mog
li obejrzeć przez 30-cm teleskop zwier
ciadlany Meade planetę Saturn i kilka 
innych obiektów nocnego nieba.

W piątek 15 maja od rana trwały obra
dy, pierwszej sesji przewodniczył M.J. Ja
gła, a jej przebieg był następujący:

1) Edwin Wnuk, UAM w Poznaniu
— „Od lunety Galileusza do współcze
snych obserwacji astronomicznych”.

2) Bożena Czerny, CAMK w War
szawie — , Astronomia w Wikipedii”.

3) Agnieszka Kryszczyńska, UAM 
w Poznaniu — „Co słychać w rodzinach 
planetoid”.

4) Jerzy Kreiner, UP w Krakowie
— „Słońce jako zegar”.

5) Vlasislava Marsakova, Uniwer
sytet w Odessie — „International Year 
of Astronomy in Odessa”.

Po przerwie obiadowej wznowiono 
obrady, którym przewodniczył E. Wnuk. 
Wypełniono następujący program:

1) Bogusław Malański, Remigiusz 
Jabłoński, PiOA w Łodzi — „Użycie 
teleskopów Faulkesa w edukacji”.

2) Maciej Mikołajewski, UMK 
w Toruniu — „Najpiękniejsze odkrycia 
toruńskich teleskopów”.

3) Henryk Brancewicz, ZG PTMA 
w Krakowie — „Osoba i dzieło Euge
niusza Rybki”.

4) Igor Kudzej, Pavol Dubawski, 
Obserwatorium w Humennem na Sło
wacji- „Program obserwacyjny Obser
watorium w Humennem”.

5) Robert Bury, LO w Krośnie — 
„Projekt Karpackie niebo".

6) Mieczysław Borkowski, PiOA 
w Łodzi — „Planetarium — nie kino 
a narzędzie dydaktyczne”.

7) Lucyna Gut, ZSG w Libiążu — 
„Kampanie poszukiwania planetoid”.

8) Aleksandra Mrowińska, PiOA 
w Łodzi — „Myśli i osiągnięcia Galile
usza” (złożono do protokołu).

9) Grzegorz Sęk, MOA w Niepo
łomicach — „Astronomia szkolna”.

Ozdobą popołudniowej sesji były 
obserwacje nocnego nieba nad Hawaja
mi i Australią, poprowadzone w brawu
rowy sposób przez B. Malańskiego przy 
użyciu zdalnie sterowanych teleskopów 
z projektu Eu-Hou. Prezentujemy jedną 
z fotografii, uzyskanych w trakcie tej 
sesji. Po zakończeniu obrad uczestnicy 
spotkali się na uroczystej kolacji w zam
kowych podziemiach. Atmosfera sprzy
jała nawiązywaniu kontaktów i rozmo

wom między uczonymi i nauczycielami 
z różnych rejonów Polski. Piątkowa noc 
była Nocą Muzeów, stąd też uczestnicy 
konferencji nie omieszkali odwiedzić 
galerii malarstwa w niepołomickim 
Zamku Królewskim oraz ekspozycji na 
Zamku Zupnym w Wieliczce. Sobota 16 
maja była dniem poświęconym zwiedza
niu podziemnej trasy turystycznej w ko
palni soli w Wieliczce, które poprowa
dził M. J. Jagła, a niewielka grupa 
uczestników konferencji wraz z G. Sę
kiem udała się w Gorce, aby tam zwie
dzić górskie obserwatorium astrono
miczne UP na Suhorze. Na zakończenie 
uczestnicy postanowili spotkać się 
w tym samym miejscu w przyszłym 
roku, z nadzieją na jeszcze liczniejszy 
udział nauczycieli fizyki, na których spo
czywa ciężar przeniesienia wiedzy i do
świadczeń wyniesionych z naszych ob
rad do praktyki szkolnej.

Komitetowi Organizacyjnemu tego
rocznej konferencji przewodniczył 
A. Michalec, sekretarz PTA, który jed
nak z powodu pilnego wyjazdu za gra
nicę, tuż przed rozpoczęciem obrad, 
przekazał swoje obowiązki niżej podpi
sanemu.

Grzegorz Sęk

Zdjęcie gromady kulistej M13 wykonane zdalnym teleskopem podczas konferencji
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Maciej Bilicki Wszechświat
w podczerwieniPrzełomowe wydarzenia 

w historii astronomii 
wiązały się częstokroć 
z zastosowaniem nowych 
przyrządów do obserwacji 
nieba lub wykorzystaniem 
innych od światła 
widzialnego nośników 
informacji o Wszechświecie. 
Gdy Galileusz równo 400 lat 
temu spojrzał w niebo przez 
lunetę, ówczesne 
wyobrażenia o naturze ciał 
niebieskich, opierające się 
głównie na poglądach 
Arystotelesa, musiały zostać 
gruntownie zrewidowane. 
Księżyc nie był już idealną 
sferą, lecz miał górzystą 
powierzchnię, zupełnie jak  
Ziemia. Istnienie czterech 
satelitów Jowisza zadało 
cios teorii geocentrycznej, 
a dostrzeżenie wszystkich faz  
Wenus stało się dowodem 
na ruch obiegowy tej planety 
wokół Słońca, jak  
kilkadziesiąt lat wcześniej 
postulował Kopernik.
Nie mniej zdumiewające 
było odkrycie, iż Droga 
Mleczna to w istocie 
zbiorowisko gwiazd, nie zaś 
obiekt mgławicowy, 
podobnie jak  fakt, 
że im silniejszy weźmiemy 
teleskop, tym więcej gwiazd 
przez niego zobaczymy. 
Późniejsze epoki przyniosły 
wiele podobnych odkryć, 
wynikających 
z zastosowania osiągnięć 
techniki do obserwacji nieba

Wykorzystanie fotografii w po
łączeniu z rozszczepieniem 
światła pozwoliło nam po

znać naturę gwiazd. Dzięki coraz więk
szym i wymyślniejszym teleskopom, na 
początku XX w. dowiedzieliśmy się, że 
Wszechświat to dużo więcej niż nasza 
G alaktyka, a w iele z tajem niczych 
„mgławic” ma podobną do niej struktu
rę i na dodatek większość z nich —  in
nych galaktyk —  oddala się od nas.

Równocześnie astronomowie zaczę
li sięgać w zakresy widma elektroma
gnetycznego niedostępne dla naszych 
oczu. Pionierskie obserwacje Karla Jan- 
sky’ego z roku 1931 zapoczątkowały 
rozwój radioastronomii, która to dzie
dzina przyniosła nam wiele spektakular
nych odkryć: pulsary, radiogalaktyki, 
kosmiczne masery czy wreszcie mikro
falowe promieniowanie tła, będące po
zo sta ło śc ią  po m łodym , gorącym  
Wszechświecie i stanowiące jeden z fi
larów obowiązującej dziś teorii Wielkie
go Wybuchu. Postęp techniczny wraz 
z nastaniem ery kosmicznej pozwolił na 
eksplorację wszystkich długości fali 
światła, również tych niedochodzących 
do powierzchni Ziemi: od wspomnia
nych już fal radiowych, poprzez mikro
fale, podczerwień, po ultrafiolet, promie
nie Roentgena i gamma. Obecnie zaś 
jesteśm y u progu otwarcia nowych 
„okien”, przez które mamy nadzieję 
oglądać Kosmos: neutrin i fal grawita

cyjnych. Można być przekonanym, że 
tak jak bywało już wiele razy, ich otwar
cie przyniesie odkrycia o tyle zaskaku
jące, co rewolucyjne.

Obserwacje w podczerwieni, o któ
rych traktować będzie niniejszy artykuł, 
zaczęto prowadzić w dużej skali stosun
kowo niedawno. Są dwa główne powo
dy tego stanu rzeczy. Po pierwsze, fale 
z tego zakresu, poza kilkoma wąskimi 
pasmami, są praktycznie całkowicie ab
sorbowane przez ziemską atmosferę, 
a w szczególności zawartą w niej parę 
wodną (rys. 1). Oznacza to konieczność 
prowadzenia bardzo drogich badań spo
za atmosfery lub umieszczania obserwa
toriów w suchych, wysoko położonych 
rejonach, takich jak pustynia Atakama 
czy Antarktyda —  trudno dostępnych 
i nieprzyjaznych człowiekowi. Po dru
gie, uzyskanie zadowalającego poziomu 
sygnału względem szumu wymaga efek
tywnego chłodzenia detektorów, przy 
wykorzystaniu ciekłego azotu (dla fal 
krótszych) lub helu (dla fal dłuższych), 
co dodatkowo zwiększa koszty. Dlate
go też społeczność astronomiczna mu
siała czekać na pierwszy przegląd ćałe- 
go nieba w podczerwieni aż do roku 
1983, kiedy to wystrzelono satelitę 
1RAS.

IRAS
Infrared Astronomical Satellite był 

chłodzonym nadciekłym helem tele-
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skopem orbitalnym o aperturze 57 cm, 
ogniskowej 5,5 m i światłosile f/5,6, 
zbudow anym  w układzie Ritchey- 
-Chretiena. Prowadził obserwacje ca
łego nieba w czterech pasmach dalekiej 
podczerwieni: 12, 25, 60 i 100 (xm. 
Wykrył około 350 tys. źródeł, zwięk
szając tym samym liczbę wszystkich 
skatalogowanych ówcześnie obiektów 
astronomicznych o 70%. Mniej więcej 
1/5 tych źródeł stanowiły galaktyki „ak
tywne gwiazdotwórczo” (ang. starburst 
galaxy) —  czyli takie, w których za
chodzą intensywne procesy powstawa
nia nowych gwiazd z obłoków gazo
w ych, najczęśc iej w następstw ie  
niedawnej kolizji z inną galaktyką (jak 
chociażby w przypadku Anteny, czyli 
NGC 4038 i 4039), lub w wyniku mię- 
dzygalaktycznego bliskiego spotkania 
—  tu przykładem jest galaktyka Cyga
ro, nr 82 w katalogu Messiera (notabe
ne będąca jedną z najjaśniejszych ga
lak tyk  w podczerw ieni), k tóra  od 
jakichś 100 min lat jest zaburzana pły- 
wowo przez sąsiadkę, M81. W katalo
gu IRAS znajdziemy też wiele gwiazd 
z pyłowo-gazowymi dyskami, będący
mi prawdopodobnie miejscem powsta
wania planet (tu najbardziej znanym 
przykładem jest Wega, czyli alfa Lut
ni), protogwiazdy, jak  również sześć 
komet —  wśród nich IRAS-Araki-Al- 
cock, która zbliżywszy się w 1983 r. na 
odległość 0,0312 jednostki astrono
micznej od Ziemi była najbliższą znaną 
nam kometą od co najmniej 200 lat. Pod 
koniec 1983 na czołówkę „Washington 
Post” trafiła nawet informacja o odkry
ciu przez IRAS dużego obiektu znaj
dującego się w odległości porównywal
nej z Plutonem  —  w krótce jednak 
zweryfikowano, iż nie jest to legendar
na „Planeta X”, względnie Nibiru, lecz

jedynie dużo odleglejszy obłok między- 
gwiazdowy (tzw. cirrus, nazwany tak 
przez analogię do ziemskich chmur).

Obserwacje zebrane przez IRAS mia
ły też niebagatelne znaczenie dla kosmo
logii. Otóż w zakresie podczerwonym tak 
zwana Strefa Unikania, czyli obszar nie
ba zasłaniany przez pył i gaz z dysku 
Drogi Mlecznej, jest znacznie mniejsza 
niż w zakresie optycznym. To pozwoliło 
na stworzenie w latach 90. XX w. katalo
gu galaktyk o nazwie PSCz (od Point 
Source Catalog, czyli katalog obiektów 
punktowych), zawierającego ponad 
15 tys. obiektów. Pokrywał on 84% nie
ba i oprócz współrzędnych zawierał rów
nież przesunięcia ku czerwieni wszyst
kich umieszczonych w nim źródeł (stąd 
dodatkowe „z” w nazwie). Znajomość 
redshiftów, będących w kosmologii miarą 
odległości, pozwoliła po pierwsze na zo
brazowanie rozkładu gęstości galaktyk 
w pobliskim Wszechświecie, a po dru
gie na wyliczenie przyspieszenia grawi
tacyjnego Grupy Lokalnej (GL). Kieru
nek tego przyspieszenia okazał się być 
zgodny z kierunkiem prędkości GL, tak 
jak to przewiduje tzw. teoria liniowa ko
smologicznej niestabilności grawitacyj
nej. Prędkość ta była znana już wcześniej, 
ze składowej dipolowej w rozkładzie 
temperatury mikrofalowego promienio
wania tła, zmierzonej przez satelitę 
COBE, a jej porównanie z przyspiesze
niem GL posłużyło do oszacowania śred
niej gęstości materii we Wszechświecie. 
Wyliczenia dokonywane na podstawie 
danych z katalogu IRAS PSCz konse
kwentnie wskazywały na gęstość niższą 
od tzw. gęstości krytycznej (odpowiada
jącej Wszechświatowi o zerowej krzy- 
wiźnie), lecz około dwukrotnie większą 
niż przyjmowana obecnie. Powodem tej 
rozbieżności jest fakt, iż jasność galak

tyk w dalekiej podczerwieni nie zawsze 
jest dobrym miernikiem ich mas, tak więc 
tego typu pomiary obciążone są tzw. efek
tem selekcji.

COBE
Po sukcesie satelity IRAS wynoszo

no na orbitę kolejne teleskopy pracują
ce w zakresie podczerwonym. I tak 
wspomniany już COBE, czyli COsmic 
M icrow ave Explorer, w ystrzelony 
w 1989 r., miał na pokładzie trzy detek
tory: DMR (działający w paśmie mikro
falowym) oraz FIRAS i DIRBE. Ten 
trzeci instrument badał głównie pył mię
dzyplanetarny i międzygwiazdowy, 
a także tło promieniowania podczerwo
nego. Jednak najbardziej znanym wy
nikiem obserwacji dokonanych przez 
tego satelitę jest wykazanie (dzięki da
nym z FIRAS), iż mikrofalowe promie
niowanie tła ma widmo ciała doskonale 
czarnego o temperaturze 2,7 K oraz że 
względna anizotropia tego promienio
wania (oprócz wspomnianej już składo
wej dipolowej) jest na poziomie 10 5 (tu 
przysłużył się DMR). Za te odkrycia, 
ugruntowujące słuszność teorii Wielkie
go Wybuchu, John Mather i George 
Smoot zostali uhonorowani Nagrodą 
Nobla w 2006 r.

ISO
Kolejną misją satelitarną o której 

warto wspomnieć, było kosmiczne ob
serwatorium podczerwone, czyli ISO 
(Infrared Space Observatory), działają
ce w latach 1995-1998. Był to projekt 
europej sko-j apońsko-am ery kański, 
w którym do 60-cm teleskopu dołączo
no dwa spektrometry, kamerę i fotopo- 
larymetr, pracujące w zakresie od 2,5 do 
240 |.im. Wśród najważniejszych odkryć 
dokonanych przez ISO należy wymie
nić po pierwsze znalezienie krzemianów 
krystalicznych poza Układem Słonecz
nym (w szczególności w atmosferach 
gwiazd), jak również i w komecie Hale- 
-Bopp, a także zaobserwowanie linii 
pary wodnej w widmach planet, komet, 
chłodnym ośrodku międzygwiazdo- 
wym, otoczkach wokółgwiazdowych, 
a nawet w odległej o około ćwierć mi
liarda lat świetlnych galaktyce Arp 220, 
stanowiącej wzorcowy przykład tzw. ga
laktyki skrajnie jasnej w podczerwieni 
(ULIRG). Dodatkowo zidentyfikowano 
przejścia rotacyjne molekuły H2 w mło
dych masywnych gwiazdach, materii 
międzygwiazdowej czy zewnętrznych
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Rys. 1. Przepuszczalność atmosfery w zakresie szeroko rozumianej podczerwieni, 
od ok. 1 pm do 1000 pm. Ciemne pasma oznaczają tzw. okna atmosferyczne. Źródto: 
Encyklopedia nauki i techniki, wyd. Prószyński i S-ka
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częściach dysków galaktyk. Oprócz tego 
dzięki ISO uzyskano podczerwone roz
kłady widmowe dla wielu galaktyk, zaś 
głębokie przeglądy fragmentów nieba 
w bliskiej i dalekiej podczerwieni przy
służyły się do poszerzenia naszej wciąż 
niepełnej wiedzy na temat historii powsta
wania galaktyk i procesów gwiazdotwór- 
czych w nich zachodzących.

AKARI
Przechodząc do obserwatoriów nadal 

działających wymienić należy krążący 
na orbicie okołoziemskiej teleskop ja 
poński o nazwie AKARI. Od maja 2006 
do sierpnia 2007 r. prowadził on prze
gląd całego nieba na falach od 50 do 180 
mikronów, ze znacznie większą czuło
ścią i rozdzielczością niż jego poprzed
nik IRAS, a także badał wybrane pola 
na falach krótszych, aż do 1,7 |im. Obec
nie, po wyczerpaniu się zapasów ciekłe
go helu, satelita jest przygotowywany 
do prowadzenia obserwacji w wyższej 
temperaturze, tj. 40 K. Ogromna liczba 
danych zebrana dotychczas w ramach 
tego projektu jest wciąż analizowana; 
wstępna wersja katalogu z przeglądu 
całego nieba pojawiła się w listopadzie 
zeszłego roku. Trudno jest z tak krótkiej 
perspektywy podsumować dokonania 
naukowe tego projektu, jednak już te
raz wiadomo, że są one niemałe. Z no
winek warto wymienić liczne obserwa- 
cje pozosta ło śc i po supernow ych 
w Wielkim Obłoku Magellana, wyso
kiej rozdzielczości zdjęcia Betelgezy, 
ujawniające falę uderzeniową powsta
jącą w wyniku oddziaływania wiatru od 
tej gwiazdy z otaczającą materią, a tak
że potwierdzenie wciąż nierozumiane- 
go zjawiska, jakim jest brak zimnego 
pyłu międzygwiazdowego w gromadach 
kulistych. Obserwowane były również 
obszary powstawania gwiazd, gwiazdy 
na późnym etapie ewolucji i galaktyki 
aktywne (AGN). Specjalne przeglądy 
ultragłębokich pól galaktycznych (ana
logicznych do tych dokonanych swego 
czasu przez kosmiczny teleskop Hub- 
ble’a) potwierdzają fakt ewolucji popu
lacji galaktycznej z wiekiem oraz wska
zują, iż w przeszłości galaktyki świeciły 
silniej w dalekiej podczerwieni niż obec
nie —  zapewne ze względu na większą 
dawniej aktywność gwiazdotwórczą.

Teleskop kosmiczny Spitzera
Kolejnym teleskopem satelitarnym 

prowadzącym obserwacje w podczer

wieni jest kosmiczny teleskop Spitzera
0 średnicy lustra 85 cm. Został on wy
niesiony w Kosmos w roku 2003 i po
dąża za Ziemią na orbicie okołosłonecz- 
nej, oddalając się od naszej planety o 
około 0,1 jednostki astronomicznej rocz
nie. Jest czwartym i ostatnim z tzw. Wiel
kich Obserwatoriów NASA, po telesko
pach kosmicznych Hubble’a, Comptona
1 Chandra. Wykonuje spektroskopię na 
falach 5-40 (im, spektrofotometrię w 
zakresie 50-100 |xm oraz fotometrię w 
całym zakresie widma podczerwonego. 
Trudno byłoby przecenić znaczenie tego 
obserwatorium dla współczesnej astro
nomii. Przykładowo, dzięki niemu w 
2005 r. dokonano pierwszego bezpo
średniego pomiaru natężenia promienio- 
w ania od p lanety pozasłonecznej, 
HD 209458 b (poprzez analizę światła 
otrzymywanego od macierzystej gwiaz

dy podczas tranzytów i zakryć planety). 
Również i pierwsze znane nam widma 
promieniowania emitowanego przez 
planety spoza Układu Słonecznego za
w dzięczam y temu teleskopow i —  
oprócz wymienionego przed chwilą 
obiektu, poznano również spektrum 
podczerwone HD 189733 b. W roku 
2007, również po raz pierwszy, sporzą
dzono mapę rozkładu temperatury na 
powierzchni tego ostatniego ciała. Spo
śród innych znaczących osiągnięć nale
ży wymienić dokładne poznanie ewo
lucji dysków gazowo-pyłowych wokół 
gwiazd typu słonecznego; okazuje się, 
że proces powstawania planet w tych 
dyskach zaczyna się już w przeciągu 
pierwszych 10 min lat po ich uformo
waniu. Wykazano też, iż obiekty o ma
sach rzędu 10 mas Jowisza i większych 
(pośrednie między planetami a brązowy
mi karłami, jak również i same brązowe

karły) powstają w sposób analogiczny 
do gwiazd, poprzez kolaps grawitacyj
ny obłoku gazowego. Badano też do
kładnie materię wyrzucaną przez kome
ty w Układzie Słonecznym oraz obiekty 
Pasa Kuipera; te ostatnie okazały się 
mieć bardzo małą gęstość (nawet poni
żej 1 g/cm3) i bardzo zróżnicowane al
beda, od 0,1 do 0,7. Część z nich jest 
więc, podobnie jak głowy komet, „brud
nymi kulami śniegowymi”.

Teleskop Spitzera nadal prowadzi 
obserwacje, choć w każdej chwili moż
na oczekiwać wyczerpania się zapasów 
ciekłego helu, koniecznego do chłodze
nia detektorów. Liczba danych zebra
nych przez niego jest jednak ogromna 
i będzie służyć rzeszom astronomów 
jeszcze przez wiele lat. Lecz już teraz to
i wszystkie omówione powyżej sateli
tarne obserwatoria podczerwone mają

godnego następcę: Kosmiczne Obser
watorium Herschela Europejskiej Agen
cji Astronomicznej (ESA), któremu po
święcamy osobny artykuł w niniejszym 
numerze. Misja ta, nazwana tak na cześć 
odkrywcy promieniowania podczerwo
nego Williama Herschela (bardziej zna
nego z odkrycia Urana i konstrukcji ol
brzymiego jak na swoje czasy teleskopu 
o lustrze 1,2 m i ogniskowej 12 m) mia
ła swój początek 15 maja tego roku. Jest 
to największy w historii ludzkości tele
skop wyniesiony w Kosmos, o średnicy 
lustra 3,5 m. Pod koniec roku obserwa
torium powinno osiągnąć docelową po
zycję na orbicie okołosłonecznej. Cała 
społeczność astronomiczna z niecierpli
wością będzie czekać na wyniki obser
wacji dokonanych tym teleskopem...

Omówienie wszystkich misji sateli
tarnych służących obserwacjom w pod
czerwieni wymagałoby znacznie dłuż-

Tabela. Okna atmosferyczne w podczerwieni

Długość fali 
(pm)

Nazwa
pasma Używane teleskopy

0,65 do 1,0 R, I Optyczne

1,25 J Optyczne i specjalne podczerwone
1,65 H
2,2 K
3,45 L Specjalne podczerwone i niektóre optyczne
4,7 M
10 N
20 Q Niektóre specjalne podczerwone 

i niektóre optyczne
450 fale submm Submilimetrowe
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Rys. 2. Schemat układu optycznego i biegu promieni świetlnych w kamerach zastoso
wanych w teleskopach przeglądu 2MASS. Dzięki soczewkom dichroicznym było moż
liwe rejestrowanie promieniowania w pasmach fotometrycznych J, H i Ks na trzech 
matrycach CCD równocześnie (po lewej). Źródło: University of Massachusetts

szego artykułu. Co więcej, na falach 
dłuższych niż widzialne można prowa
dzić obserwacje również z Ziemi, choć 
jedynie w kilku wąskich oknach (tab.). 
Ponieważ do obserwacji w części z pasm 
podczerwonych można używać istnie
jących już teleskopów optycznych, tak 
więc odbiorniki czułe na fale z tego za
kresu znajdziemy na wielu „gigantach”. 
Dobrym przykładem jest tu obserwato
rium na szczycie Mauna Kea na Hawa
jach, gdzie obserwacje w podczerwieni 
prowadzi się m.in. na optycznych tele
skopach Kecka, Subaru, CFHT i Gemi
ni, specjalnych teleskopach podczerwo
nych UKIRT i IRTF oraz teleskopach 
submilimetrowych (np. James Clerk 
Maxwell Telescope). Wielu bezcennych 
informacji o Wszechświecie dostarczają 
jednak również przeglądy dokonywane 
mniejszymi przyrządami, czego przykła
dem jest przegląd 2MASS.

Przegląd 2MASS
Two Micron All Sky Survey, czyli 

przegląd całego nieba na 2 mikronach, 
działał w latach 1997-2001 i był wyni
kiem współpracy dwóch amerykań
skich instytucji: University o f Massa
chusetts oraz Infrared Processing and 
Analysis Center (IPAC), będącego czę
ścią NASA. Zadaniem przeglądu było 
wykonanie fotometrii całej sfery niebie
skiej w trzech pasmach bliskiej podczer
wieni: J (centralna długość fali 1,25 (im), 
H (1,65 urn) i Ks (2,17 ^m —  stąd na
zwa). Do tego celu zbudowano dwa 
identyczne, stosunkowo małe teleskopy
o średnicach luster 1,3 m, pracujące 
w układzie Cassegraina. Z oczywistych 
powodów, jeden z nich znajdował się na 
półkuli północnej (Whipple Observato
ry na Mount Hopkins w Arizonie), a dru
gi na południowej (Cerro Tololo Inter- 
American Observatory w Chile). Każdy 
z teleskopów skanował niebo w tempie 
około jednej minuty kątowej w deklina
cji na sekundę. Podczas tego ruchu 
zwierciadło wtórne obracało się w prze
ciwną stronę, dzięki czemu przez 1,3 s 
obraz w płaszczyźnie ogniskowej był 
nieruchomy i wykonywane było zdję

cie nieba. Następnie przez 0,1 s lustro 
wtórne przekręcało się w drugą stronę, 
by nakierować się na fragment nieba 
przesunięty o 1/6 szerokości poprzed
niego zdjęcia. W ten sposób każdy punkt 
na niebie był fotografowany 6 razy, 
z łącznym czasem integracji wynoszą
cym 7,8 s. Co więcej, zdjęcia wykony
wano równocześnie w trzech pasmach 
przeglądu, dzięki pomysłowemu ukła
dowi optycznemu kamer (rys. 2).

Podstawowym wynikiem przeglądu 
2MASS są dwa katalogi pokrywające 
całe niebo: katalog obiektów punkto
wych (PSC) i katalog obiektów rozcią
głych (XSC). Ten pierwszy zawiera po
zycje i jasności ponad 470 min gwiazd
i innych źródeł, które zostały rozpozna
ne jako punktowe. Drugi z tych katalo
gów to ponad 1,6 min obiektów „mgła
w icowych”, głównie galaktyk, lecz 
również źródeł rozciągłych z Drogi 
Mlecznej: regionów HII, mgławic pla
netarnych, młodych obiektów gwiazdo
wych (YSO) itp. Katalogi te zostały 
utworzone w wyniku komputerowej 
analizy ponad 4 mld plików w formacie 
FITS (ang. Flexible Image Transport 
System, format używany w astronomii 
do przechowywania obrazów nieba). 
Ogromną zaletą przeglądu 2MASS jest 
fakt pełnej i darmowej dostępności

wszystkich zebranych danych z odpo
wiedniej strony na serwerze IPAC (same 
katalogi zajmująłącznie 43 GB, zaś nie
przetworzone dane to ponad 10 TB). Ist
nieje też możliwość otrzymania pocztą 
zestawu 5 dwustronnych płyt DVD z od
powiednimi plikami.

Już pierwsze obserwacje dokonane 
teleskopami przeglądu 2MASS dopro
wadziły do określenia nowego typu wid
mowego gwiazd, mianowicie karłów 
typu L. Są to brązowe karły mniej ma
sywne i chłodniejsze od najlżejszych 
gwiazd ciągu głównego (typu M). Ich 
temperatury ocenia się na około 1500 K  
masy na ok. 1/20 masy Słońca, zaś roz
miary są porównywalne z rozmiarem 
Jowisza. Ich widma charakteryzują się 
obecnością silnych pasm wodorków 
metali (FeH, CrH, MgH, CaH) oraz 
wyraźnych linii metali alkalicznych (Na 
I, K I, Cs I, Rb I). Szacunki pokazują, że 
brązowe karły typu L oraz im pokrewne 
typu T (zawierające pasma metanu 
w widmach) są dwukrotnie bardziej licz
ne w Galaktyce niż „zwykłe” gwiazdy, 
jednak stanowią niewielki, co najwyżej 
kilkunastoprocentowy, wkład do całko
witej masy gwiazd Drogi Mlecznej.

Skatalogowanie wszystkich obiek
tów punktowych dostępnych dla prze
glądu pozwoliło na utworzenie obrazu

Rys. 3. Obraz dysku Drogi Mlecznej w bliskiej podczerwieni uzyskany dzięki przeglądowi 2MASS. Widoczne zgrubienie centralne Galaktyki 
i obłoki pyłu przysłaniające światło gwiazd. Źródło: University of Virginia
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Rys. 4. Rozkład galaktyk w katalogu 2MASS XSC we współrzędnych galaktycznych. 
Struktury oznaczone literami to odpowiednio: A —  dysk Drogi Mlecznej, B —  super- 
gromada Perseus-Pisces, C —  gromada Coma, D —  gromada Virgo/Supergromada 
Lokalna, E —  supergromada Hercules, F —  zgrupowanie Shapleya/Abell 3558, G —  
supergromada Hydra/Centaurus, H —  „Wielki Atraktor”/Abell 3627,1 —  supergroma
da Pavo/lndus, J —  supergromada Horologium/Reticulum. Źródło: IPAC/NASA

naszej Galaktyki w bliskiej podczerwie
ni (rys. 3). Jak widać, w tych pasmach 
dominuje zgrubienie centralne, przy 
czym jego część oraz dysk Drogi Mlecz
nej są przysłaniane przez obłoki pyło
we. Pył ten, choć dobrze widoczny na 
tle gwiazd w „barw ach” przeglądu 
2MASS, jest równocześnie dużo bar
dziej przezroczysty w bliskiej podczer
wieni, niż ma to miejsce w zakresie wi
dzialnym (ekstynkcja w paśmie Ks jest 
około 12 razy słabsza niż w paśmie B). 
Mogliśmy częściowo zajrzeć za wspo
mnianą już Strefę Unikania (czyli ob
szar nieba, w którym gęstość powierzch
niowa innych galaktyk jest mała, ze 
względu na istnienie Galaktyki). Dzięki 
temu odkryto najbliższą znaną nam ga
laktykę poza Drogą Mleczną —  Galak
tykę Karłowatą w Wielkim Psie, odległą 
od Układu Słonecznego o ok. 8 kilopar- 
seków, która jest obecnie rozrywana 
w wyniku oddziaływania pływowego 
naszego systemu gwiezdnego (patrz 
„Urania-PA” 4/2004). Cały czas są iden
tyfikowane kolejne galaktyki na niskich 
szerokościach galaktycznych (|b|<10°), 
np. poprzez obserwacje radiowe w linii 
HI kandydatów wybranych spośród 
obiektów rozciągłych katalogu 2MASS 
XSC. Badania tego rodzaju dadzą nam 
pełniejszy obraz naszego kosmicznego 
sąsiedztwa i pozwolą zapełnić niektóre 
„białe plamy” na mapach wielkoskalo- 
wej struktury Wszechświata.

Oprócz wspomnianych wyżej poszu
kiwań w Strefie Unikania, Two Micron 
All-Sky Survey ma duże znaczenie dla 
szeroko rozumianej astronomii pozaga- 
laktycznej. Opublikowany w 2003 r.

atlas dużych galaktyk (2MASS Large 
Galaxy Atlas) zawiera 100 największych 
(w sensie kątowym) galaktyk z katalo
gu obiektów rozciągłych. Nie powinno 
stanowić zaskoczenia, iż podobnie jak 
w zakresie widzialnym, również i tu 
największe są Obłoki Magellana oraz 
Galaktyka Andromedy (M31). Co wię
cej, klasyfikacja morfologiczna galaktyk 
w bliskiej podczerwieni jest podobna do 
klasycznego schematu widełkowego, 
opracowanego przez Edwina Hubble’a 
już w 1927 r. Warto jednak zauważyć, 
że w pasmach przeglądu 2MASS galak
tyki wydają się bardziej „rozmyte” niż 
w zakresie widzialnym, ze względu na 
większą czułość na starsze i chłodniej
sze gwiazdy niż na młode i gorące, któ
re gromadzą się głównie w ramionach 
spiralnych.

Również i kosmologia wiele za
wdzięcza omawianemu tu przeglądowi. 
Już sama fotometria całego nieba po
zwoliła na zobrazowanie rozkładu ga
laktyk na sferze niebieskiej, przypomi
nającego znanąjuż wcześniej kosmiczną 
„pajęczynę” (rys. 4). Jak sądzimy, w bli
skiej podczerwieni jasności galaktyk 
dobrze odwzorowują rozkład masy, 
a więc tego typu diagram można z do
brym przybliżeniem uznać za rzutowaną 
na niebo mapę rozkładu ciemnej mate
rii. Natomiast w celu uzyskania obrazu 
trójwymiarowego struktury wielkoska- 
lowej Wszechświata potrzebujemy od
ległości do poszczególnych obiektów 
lub przynajmniej ich przesunięć ku czer
wieni. Bezpośrednie (czyli przez pomia
ry spektroskopowe) uzyskanie tych 
w ielkości dla wszystkich obiektów

z 2MASS XSC jest praktycznie niemoż
liwe; dlatego też jako pierwszy opraco
wany został katalog tzw. fotometrycz- 
nych przesunięć ku czerwieni (XSCz), 
w którym redshifty ok. 1,1 min źródeł 
oszacowano z analizy ich podczerwo
nych kolorów. Oprócz tego grupa astro
nomów z amerykańskich i angielskich 
uczelni prowadzi systematyczny prze
gląd spektroskopowy źródeł z 2MASS 
XSC do pewnej granicznej jasności (do
celowo 12,2 mag. w paśmie Ks). Po
wstający w ten sposób 2MASS Red- 
shift Survey (2MRS) ma zawierać ok. 
100 tys. galaktyk i będzie to najgłębszy 
przegląd całego nieba zawierający prze
sunięcia ku czerwieni (przegląd SDSS 
zawiera co prawda dziesięciokrotnie 
więcej redshiftów obiektów pozagalak- 
tycznych, lecz pokrywa jedynie ok. 1/5 
sfery niebieskiej). Już analiza częścio
w ych danych  z 2M RS p ozw oliła  
na oszacowanie średniej gęstości mate
rii nierelatywistycznej w lokalnym 
Wszechświecie, w sposób analogiczny 
do metody zastosowanej dla przeglądu 
IRAS PSCz. Porównanie prędkości Gru
py Lokalnej z jej przyspieszeniem gra
witacyjnym, wyliczonym z trójwymia
rowego rozkładu galaktyk w 2MRS do 
Kj = 11,25 mag. (ponad 23 tys. obiek
tów), dało wynik na poziomie 23% gę
stości krytycznej Wszechświata, co jest 
zgodne z rezultatami uzyskiwanymi nie
zależnymi metodami, jak chociażby po
przez analizę anizotropii temperatury 
mikrofalowego promieniowania tła (sa
telita WMAP), czy badania dynamiki 
gromad galaktyk.

Astronomiczne okno na podczerwo
ny Kosmos otwiera się coraz szerzej, 
w miarę postępu technologicznego i ro
snącej liczby obserwacji prowadzonych 
w tym zakresie z Ziemi i z przestrzeni 
kosmicznej. A naliza i interpretacja 
ogromnej liczby danych zbieranych 
przez detektory czułe na fale mikrome
trowe pozwalają nam na budowanie ce
giełka po cegiełce spójnego obrazu 
Wszechświata, od Układu Słonecznego 
począwszy, poprzez naszą Galaktykę, 
aż po struktury w największych skalach.

M aciej B ilicki je s t  absolwentem  
astronomii na UMK, a obecnie dok
torantem w CAMK PAN w Warsza
wie. W  swojej pracy naukowej zaj
muje się strukturą wielkoskalową 
Wszechświata
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Tomasz Kamiński 
Maja KaźmierczakHerschel

— nowy teleskop 
kosmiczny 
do obserwacji 
w dalekiej 
podczerwieni

Nowe okno obserwacyjne
Potrzeba wystrzelenia teleskopu, któ

ry operowałby w zakresie dalekiej pod
czerwieni i submililmetrowym (FIR/ 
submm, patrz ramka 1) wynika z faktu, 
że atmosfera ziemska pochłania więk
szość promieniowania w zakresie od 
około 1 mm do kilkudziesięciu (im. Jak 
pokazano na rys. 1, przepuszczalność 
ziemskiej atmosfery w dalekiej pod
czerwieni i zakresie submm ma złożo
ny charakter. Są obszary widma, gdzie 
atmosfera całkowicie blokuje promie
niowanie, ale są i takie, gdzie osłabie
nie sięga kilkudziesięciu procent. Zakre
sy, w których promieniowanie nie jest 
całkowicie blokowane przez molekuły 
ziemskiej atmosfery, nazywa się często 
oknami. Stopień osłabienia promienio
wania w oknach jest zależny od grubo
ści atmosfery i obfitości molekuły od
powiedzialnej za absorpcję. Z tego 
powodu obserwatoria astronomiczne na 
fale FIR/submm są budowane wysoko 
w górach, gdzie grubość atmosfery jest

najmniejsza. Ponadto większość tego 
typu obserwatoriów wybudowano 
w miejscach ekstremalnie suchych, po
nieważ para wodna jest głównym ab
sorberem w tym zakresie. Na rys. 1 po
kazano krzywe przepuszczalności 
promieniowania dla płaskowyżu Chaj- 
nantor w Chile (pustynia Atacama), czyli 
miejsca, gdzie budowana jest obecnie 
sieć radioteleskopów — ALMA (patrz 
„Urania-PA” 1,2009). Chajnantor, obok 
bieguna południowego (Dome C), jest 
najlepszym miejscem na Ziemi do ob
serwacji we wspomnianym zakresie. 
Płaskowyż ten znajduje się na wysoko
ści 5100 m n.p.m. i jest położony w ob
rębie najbardziej suchej pustyni na świe- 
cie. Jednak, nawet w tak niezwykłym 
miejscu, znaczna część widma FIR/ 
submm jest zupełnie niedostępna do 
obserwacji astronomicznych (rys. 1). 
Pomiędzy oknami pozostają szerokie 
zakresy widma elektromagnetycznego, 
które nigdy lub prawie nigdy nie były 
obserwowane. Jedynym sposobem wy-

Kosmiczne Obserwatorium 
Herschela (ang. Herschel 
Space Observatory) jest 
największym teleskopem 
wysianym w przestrzeń 
kosmiczną, operującym 
w zakresie dalekiej i bardzo 
dalekiej podczerwieni. 
Wyposażony w lustro
0 średnicy 3,5 m
1 instrumenty pomiarowe 
chłodzone do temperatury 
bliskiej zera absolutnego, 
Herschel będzie obserwował 
w zakresie widma 
elektromagnetycznego, 
który, jak  dotąd, nie został 
całkowicie przebadany przez 
żaden inny instrument. 
Wystrzelenie satelity na 
orbitę planowane na maj 
2009 r. otworzy nam okno 
na słabo poznany 
Wszechświat chłodnych 
obiektów: obłoków 
molekularnych, dalekich 
galaktyk zawierających pył
i gaz molekularny, obszarów 
formowania gwiazd, 
molekularnych otoczek 
gwiazd starych i tych 
dopiero narodzonych, planet 
oraz komet Układu 
Słonecznego i wiele, wiele 
innych
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Tabela. Misje satelitarne obserwujące w zakresie podczerwieni 
i dalekiej podczerwieni

Misja Średnica lustra Obserwowany 
zakres dł. fali Okres działania

IRAS 57 cm 8 — 100 pm 1983
ISO 60 cm 2,4— 240 |jm 1995— 1998
SWAS 55x71 cm 538—609 pm 1998—2005
ODIN 110 cm 517—617 pm 2001—2007
Spitzer 85 cm 3,6— 160 pm 2003—2009?
AKARI 69 cm 1,7— 180 pm 2006—2007
Herschel 350 cm 55—672 pm 2009—2012?

pełnienia tych luk obserwacyjnych jest 
wyniesienie instrumentów ponad atmos
ferę Ziemi.

Satelita Herschel, znajdując się da
leko poza atmosferą Ziemi, ma być te
leskopem, który pozwoli obserwować 
obiekty astrofizyczne w szerokim zakre- 
sie długości fal pomiędzy 55 pm 
i 627 (im. Będzie to niewątpliwie pierw
szy duży teleskop kosmiczny, który po
kryje tak szerokie pasmo dalekiej pod
czerwieni. Warto jednak w tym miejscu 
zaznaczyć, że Herschel nie będzie pierw
szym instrumentem eksplorującym nie
dostępne z Ziemi zakresy FIR/submm 
(główne misje tego rodzaju wymienio
no w tab.). Wszystkie wcześniejsze mi
sje satelitarne miały jednak znacznie 
mniejszą czułość, pokrywały tylko wą
ski przedział widma FIR/submm i były 
wyposażone w mniej wyrafinowane in
strumentarium niż to, jakim dysponuje 
Herschel. Nowy satelita będzie miał 
możliwość obserwowania wielu źródeł 
dotychczas niedostępnych obserwacjom 
w zakresie FIR/submm i w tym sensie 
otwiera dla nas nowe okno na szereg 
ciekawych obiektów charakterystycz
nych dla tego zakresu widma.

Dlaczego zakres obserwacji Hersche- 
la jest dla nas ważny? Tradycyjna astro
nomia optyczna bada głównie obiekty 
gorące, złożone z plazmy o temperatu
rze kilku tysięcy stopni. Chłodniejsze 
ciała, o temperaturze mniejszej niż 
1000 K, promieniują najsilniej w pod

czerwieni; w szczególności obiekty 
o temperaturze rzędu 100 K (i mniejszej) 
większość energii wypromieniowują 
w zakresie FIR/submm, który niemal 
w całości ma być pokryty przez instru
menty nowego satelity. Właśnie dlate
go często mówi się, że Herschel będzie 
obserwował chłodny Wszechświat 
(uwaga: nie ma w tym sformułowaniu 
żadnego kontekstu kosmologicznego), 
czyli różnego rodzaju obiekty w Ukła
dzie Słonecznym, Drodze Mlecznej oraz 
źródła pozagalaktyczne (również takie
o dużym przesunięciu ku czerwieni z), 
które zawierają pył i chłodny gaz. Pył 
będzie obserwowany przez Herschela 
poprzez szereg czułych bolometrów. 
Dzięki temu, że zakres widmowy Her
schela jest tak szeroki, będzie można 
dokładnie wyznaczyć temperaturę, 
masę, a czasem również skład pyłu

w obserwowanych obiektach. Chłodny 
gaz, obserwowany przez spektrografy na 
pokładzie Herschela, będzie badany 
dzięki dużej liczbie linii atomowych
i molekularnych. Bardzo wiele cząste
czek występujących w chłodnych śro
dowiskach astrofizycznych ma znaczącą 
liczbę przejść molekularnych właśnie 
w zakresie FIR/submm. W obszarze 
tym przypada m. in. wiele pasm pary 
wodnej, która odgrywa bardzo ważną 
rolę w procesie chłodzenia szerokiej 
klasy źródeł astrofizycznych. Jak do
tąd, termiczne pasma pary wodnej były 
obserwowane tylko sporadycznie i to 
dla pojedynczych obiektów, a Herschel 
umożliwi obserwacje wielu różnych 
przejść wody niemal w trybie standar
dowym. Woda, choć bardzo ważna, bę
dzie tylko jedną z setek molekuł dostęp
nych do badania przez Herschela.
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Rys. 1. Krzywe przepuszczalności atmosfery dla płaskowyżu Chajnantor, gdzie powstaje interferometr ALMA. Trzy krzywe wypełnio
ne odcieniami szarości odpowiadają różnym warunkom pogodowym, przy czym krzywa wypełniona najciemniejszym kolorem odpo
wiada zawartości pary wodnej w powietrzu mniejszej niż średnia i reprezentuje najlepsze na Ziemi warunki do obserwacji w zakresie 
FIR/submm. Garby w krzywej przepuszczalności czasem nazywane są oknami, ponieważ tylko w tych obszarach widma są możliwe 
obserwacje obiektów astronomicznych. Zakresy, na jakich będzie operowała ALMA, zaznaczone są na rysunku poziomymi kreskami. 
Jak widać, pokrywają się one z oknami, w których transmisja jest większa niż około 50% w przypadku idealnych warunków pogodo
wych. Miejsca, gdzie transmisja spada do zera, nie mogą być obserwowane z powierzchni Ziemi. Dzięki temu, że Herschel będzie 
wyniesiony poza atmosferę ziemską pokryje w całości obszar FIR/submm (zauważmy, że skala wykresu jest mniejsza niż pełny 
zakres widmowy dostępny dla Herschela, który sięgać ma do 55 pm)
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Średnica lustra w metrach

Rys. 2. Porównanie wielkości lustra teleskopu Herschela ze znajdującym się już na 
orbicie teleskopem Hubble'a i budowanym wielosegmentowym lustrem teleskopu 
Jamesa Webba

Można się spodziewać, że nowy sateli
ta przyniesie odkrycia molekuł nigdy do
tąd nie obserwowanych w obiektach 
astronomicznych.

Patron misji
W trakcie długoletnich przygotowy- 

wań do startu satelity misję nazwano 
roboczo FIRST (od Far InfraRed and 
Submillimetre Telescope, ang. first ozna
cza pierwszy). W 2000 r., kiedy obcho
dzono dwusetną rocznicę odkrycia pod
czerwieni przez Williama Herschela, 
satelitę przemianowano na Kosmiczne 
Obserwatorium Herschela. Pamiętając
o wybitnych zasługach W. Herschela na 
polu astronomii obserwacyjnej, można 
śmiało uznać, że misja ma godnego pa
trona. Niektórzy z członków ekipy przy
gotowującej misję preferują inną, roz
szerzoną interpretację nazwy satelity, 
podkreślając, że patronem misji jest rów
nież siostra Williama, Caroline Herschel, 
która także w dużym stopniu zasłużyła 
się astronomii obserwacyjnej. Warto 
dodać, iż nowy satelita będzie obserwo
wał wiele spośród mgławic odkrytych 
przez rodzeństwo Herschelów.

Teleskop, satelita i jego orbita
Herschel jest wyposażony w jedno- 

segmentowe lustro o średnicy 3,5 m, co 
czyni go zdecydowanie największym te
leskopem , ja k i zosta ł dotychczas 
umieszczony na orbicie do obserwacji 
w podczerwieni (np. Kosmiczny Tele
skop Spitzera, który obserwowuje nie
bo głównie w zakresie bliskiej i śred
niej podczerwieni wyposażony jest 
w lustro o średnicy 0,85 m). Porówna
nie rozmiarów Herschela z wybranymi 
teleskopami kosmicznymi przedstawio
no schematycznie na rys. 2. Mimo du
żego lustra, zdolność rozdzielcza (moż
liwość rozróżniania szczegółów na 
niebie) teleskopu Herschela będzie

mniejsza niż np. kosmicznego telesko
pu Hubble’a, ponieważ Herschel ma ob
serwować na dużo dłuższych falach niż 
Hubble. W najlepszym razie, tj. w przy
padku obserwacji na najkrótszych fa
lach, Herschel będzie mógł rozróżnić 
szczegóły na poziomie kilku sekund 
łuku. Chciałoby się rzec, że to niewiele, 
ale zwierciadło Herschela to największe 
jednosegmentowe lustro, jakie może się 
zmieścić w luku bagażowym rakiety 
Ariane 5, która ma wynieść teleskop na 
orbitę. W celu osiągnięcia lepszej roz
dzielczości kątowej trzeba by zbudować 
lustro wielosegmentowe, np. jak to bu
dowane dla teleskopu Jamesa Webba, 
jednak ze względów technicznych takie 
rozwiązanie jest dużo trudniejsze do re
alizacji.

Sam satelita ma wymiary 7,5 m (wy
sokość) na 4 m (szerokość) i waży 
315 kg (waga startowa wszystkich in
strumentów wraz z paliwem to około 
3300 kg). Schemat budowy satelity po
kazano na rys. 4. Herschel będzie pra
cował w temperaturze poniżej 90 K, ale 
część instrumentów będzie chłodzona 
nawet do temperatury 0,3 stopnia powy
żej zera bezwzględnego. W przypadku 
obserwacji w dalekiej podczerwieni

chłodzenie aparatury naukowej do tak 
niskich temperatur jest absolutnie ko
nieczne. Instrumenty pomiarowe muszą 
mieć temperaturę dużo niższą niż obiek
ty, które mają być obserwowane; w prze
ciwnym razie promieniowanie własne 
elementów satelity staje się znacznie sil
niejsze niż sygnał od obiektów nieba
i nie jest możliwe wykonywanie pomia
rów z dużą czułością. Chłodzenie apa
ratury naukowej odbywać się będzie 
dzięki systemowi opartemu na przepły
wie helu. Aby zapewnić obserwatorium 
długi czas życia, satelita ma na pokła
dzie zbiornik z nadciekłym helem o nie
bagatelnej pojemności 2200 litrów. Ten 
sam system chłodzenia ma również ob
niżyć temperaturę zestawu tarcz sateli
ty (patrz rys. 4), chroniących jego apa
raturę naukową przed promieniowaniem 
Słońca i Ziemi.

Wyniesienie satelity na orbitę plano
wane jest na 14 maja 2009 r.* Podczas 
startu Herschel będzie miał towarzy
stwo. Na pokładzie rakiety Ariane, 
oprócz satelity Herschel, znajdzie się też 
teleskop Planck, który ma obserwować 
kosmiczne promieniowanie tła (patrz 
ramka 2 i rys. 5). Zauważmy, że wynie
sienie dwóch satelitów za pomocą jed
nej rakiety jest tańsze, ale w razie nie
powodzenia strata jest podwójna.

W trakcie startu obydwa satelity będą 
fizycznie połączone. Krótko po wynie
sieniu na orbitę, Herschel i Planck zo
staną rozdzielone i po dwóch różnych 
trajektoriach wysłane w kierunku dru
giego punktu Largrange’a L2 układu 
Ziemia— Słońce. Punkt L2 znajduje się

* Artykuł powstał kilka tygodni przed wyniesie
niem satelity na orbitę. W momencie oddawania 
go do druku satelita Herschel był już  pomyślnie 
wyniesiony na orbitę i podążał w kierunku doce
lowej orbity.

Ramka 1. Zakres FIR i submm
W terminologii astronomicznej przyjęło się nazywać zakresem dalekiej 
podczerwieni (ang. Far Infrared, FIR) szeroki przedział długości fali od 
około 10 pm do 1000 |jm = 1 mm. (Zauważmy jednak, że nie jest to kon
wencja stosowana konsekwentnie przez wszystkich astronomów. Zwłasz
cza dolna granica przedziału nie jest ściśle określona). Zakres dalekiej 
podczerwieni jest o tyle ciekawy, że jego dolny obszar jest zazwyczaj 
obserwowany przy użyciu technik podobnych do tych stosowanych w przy
padku promieniowania widzialnego, podczas gdy górna jego część to już 
domena technik typowo radioastronomicznych (heterodyny, bolometry). 
Widmo fal krótszych niż 1 mm radioastronomowie najczęściej nazywają 
zakresem submilimetrowym (w skrócie submm). By pogodzić te konwen
cje, w niniejszym artykule stosujemy kombinację skrótów „FIR/submm”.
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na przedłużeniu odcinka Ziemia—Słoń
ce w kierunku przeciwnym niż Słońce. 
Po około dwóch miesiącach Herschel 
dotrze w okolice punktu L2, wokół któ
rego będzie poruszał się po rozległej 
orbicie Lissajous. Punkt L2 jest bardzo 
odległy —  znajduje się 1,5 min km od 
Ziemi. Dlaczego wysyłamy Herschela 
tak daleko? Będąc z dala od Ziemi 
i Księżyca, satelita może łatwiej osią
gnąć stabilizację termiczną poniżej tem
peratury 100 K, która jest wysoce pożą
dana dla czułych obserwacji w zakresie 
podczerwonym. Dodatkowo, osadzenie 
satelity w okolicach punktu L2 ma tę za
letę, że trzy jasne obiekty jego nieba, 
tj. Słońce, Ziemia i Księżyc, znajdują się 
zawsze w tym samym obszarze. Wystar
czy więc odwrócić satelitę „tyłem”, 
tj. tarczą ochronną w kierunku Ziemi/ 
Słońca, aby ich silne promieniowanie nie 
zakłócało pracy czułych instrumentów 
na pokładzie Herschela.

Po około 6 miesiącach od startu Her
schel rozpocznie rutynowe obserwacje. 
Okres trwania misji przewidziany jest 
na trzy lata, z możliwościąjej przedłu
żenia o rok. Oczywiście czas funkcjo
nowania obserwatorium determinują 
ograniczone zapasy helu. Herschel bę
dzie teleskopem ogólnie dostępnym dla 
uczonych na całym świecie. Dwie trze

cie czasu obserwacyjnego to tzw. czas 
otwarty, o który każdy może się ubie
gać. Przewidziano 3 terminy zgłasza
nia wniosków o czas otwarty. Pozosta
łe 30% czasu zarezerwowano na tzw. 
programy kluczowe, które były głów
nym motorem napędowym misji i czas 
ten jest gwarantowany dla konsorcjów, 
które zbudowały poszczególne instru
menty.

Instrumentarium Herschela
Na pokładzie satelity będą umiesz

czone 3 instrumenty naukowe: HIFI, 
PACS i SPIRE. Zapewnią one możli
wość obserwacji spektroskopowych, 
spektropolarymetrycznych i fotome- 
trycznych (czyli bolometrycznych —  
zgodnie z terminologią radioastrono
miczną). Poniżej krótko opisano po
szczególne instrumenty oraz wymienio
no główne zagadnienia naukowe, do 
jakich aparatura ta będzie wykorzysty
wana.

HIFI (ang. Heterodyne Instrument 
fo r  the Far Infrared) jest heterodyną 
wyposażoną w spektrografy niskiej 
i wysokiej rozdzielczości. Instrument 
będzie operował w zakresie długości fal 
od 625—240 (im i 212— 157 (im i mo
że pracować jako spektropolarymetr. 
Zależnie od rodzaju obserwacji, HIFI

będzie dawał widma z rozdzielczością 
od 3 km/s do 0,03 km/s = 30 m/s (czyli 
z takiego rzędu dokładnością będzie 
można ocenić prędkość gazu odpowie
dzialnego za zarejestrowane struktury 
widmowe). Na poziomie spodziewanej 
czułości Herschela są to wartości impo
nujące, choć typowe dla technik radio
astronomii submilimetrowej. W przeci
w ieństw ie do dw óch pozostałych  
instrumentów, HIFI będzie mógł „pa
trzeć” tylko na jeden punkt nieba w da
nym momencie.

Przeznaczenie: ośrodek m iędzy- 
gwiazdowy w Galaktyce: warunki fi
zyczne (w szczególności środowiska 
gorące i gęste), warunki chemiczne (no
śniki linii molekularnych), energetycz
ne, dynamika; powstawanie gwiazd 
w Galaktyce (warunki fizyczne, che
miczne, dynamiczne, rola wody), ewo
lucja gwiazd (skład, utrata masy, gwiaz
dy asymptotycznej gałęzi olbrzymów, 
mgławice planetarne), Układ Słonecz
ny (chemia atmosfery Marsa, woda na 
planetach olbrzymach).

PACS (ang. Photodetecting Array 
Camera and Spectrometer) jest macierzą 
odbiorników, które mogą pracować jako 
kamera lub zestaw spektrometrów. 
W trybie spektrometrycznym instru
ment będzie pracował w zakresie 60—  
—210 |im i osiągał spektralne zdolno
ści rozdzielcze co najwyżej 150 km/s. 
Jest to bardzo niska rozdzielczość, ale 
za to PACS jednorazowo będzie produ
kował widma dla 25 punktów nieba 
w obszarze 50’x50’. Jako kamera PACS 
będzie w stanie robić mapy w dwóch 
pasmach jednocześnie. Jedno z pasm 
będzie wtedy pochodzić z zakresu 60—  
— 130 (xm, podczas gdy drugi kanał in
strumentu będzie obserwował w wybra
nym zakresie długości fali z przedziału 
130— 210 |am. W trybie bolometrycz- 
nym kamera będzie miała pole widze
nia wielkości 1,75’ x 3,5’.

Przeznaczenie: przegląd fotome- 
tryczny obiektów pozagalaktycznych, 
obszary powstawania gwiazd, wczesny 
Wszechświat pyłowy, jasne galaktyki 
podczerwone (0 < z  < 1), galaktyki kar
łowate o małej metaliczności, wczesne 
etapy formowania gwiazd i pozostało
ści po tych fazach, jasne i masywne 
gwiazdy, późne stadia ewolucji gwiazd, 
Układ Słoneczny.

SPIRE (ang. Spectral and Photome
tric Imaging Receiver) to skomplikowa
ny instrument, który podobnie jak PACS

Rys. 3. Inspekcja lustra Herschela tuż przed zainstalowaniem go na pokładzie satelity (z ma
teriałów ESA)
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Rys. 4. Schemat budowy satelity Herschel (na podstawie materiałów prasowych ESA)

może pracować w trybie spektrome- 
trycznym i bolometrycznym. W trybie 
spektrometrycznym są dostępne dwie 
matryce receptorów na 200— 300 firn 
(matryca ma 37 receptorów) oraz na 
300— 670 |xm (19 receptorów), których 
pole widzenia jest kołem o średnicy 2,6’. 
Spektralna zdolność rozdzielcza instru
mentu to w najlepszym razie 300 km/s, 
więc przy dzisiejszych standardach jest 
to raczej spektrofotometr aniżeli spek
trograf. W trybie fotometrycznym SPI
RE zdoła prowadzić jednoczesne obser
w acje w trzech  różnych pasm ach 
wycentrowanych na 250,360 i 520 |am. 
Dzięki bardzo dużemu polu widzenia 
wielkości 4 ’x8 ’ i dużej czułości zasto
sowanych odbiorników PACS będzie 
mógł produkować mapy dużych obsza
rów nieba w bardzo krótkim czasie.

Przeznaczenie: przegląd galaktyk
0 dużym przesunięciu ku czerwieni z, 
przegląd gromad galaktyk, efekt Sunia- 
jewa-Zeldowicza, pobliskie galaktyki, 
galaktyki karłowate o małej metaliczno- 
ści, obszary formowania gwiazd masyw
nych i tych o małych masach, proto- 
gwiazdy, młode obiekty gwiazdowe, 
ośrodek m iędzygwiazdowy, fizyka
1 ewolucja pyłu międzygwiazdowego, 
produkcja pyłu przez gwiazdy i super
nowe, Układ Słoneczny, otoczki wokół- 
gwiazdowe.

Udział Polski w projekcie
Kosmiczne Obserwatorium Hersche- 

la jest czwartym ważnym instrumentem 
Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA) 
zbudowanym w ramach programu Ho
rizon 2000. W projektowaniu i wdraża
niu misji uczestniczy dziesięć państw eu- 
ropejskich, USA oraz Kanada. Swój 
wkład w misję ma także Polska, zarów
no na poziomie budowy fragmentów

aparatury, jak i w sensie przyszłej eks
ploatacji obserwatorium w ramach cza
su gwarantowanego. Całość projektu ze 
strony Polski jest koordynowana przez 
Centrum Astronomii im. M. Kopernika 
z prof. R. Szczerbą na czele. Jako pol
ski wkład instrumentalny w zakładzie 
Teledetekcji Centrum Badań Kosmicz
nych PAN zbudowano system zasilania, 
sterowania i kontroli lokalnego oscyla
tora, będącego sercem heterodyny HIFI 
(projektem kierował dr P. Orleański).

Wielu polskich uczonych jest za
angażowanych w projekty naukowe, 
które m ają status gwarantowanych. 
Większość z nich związana jest z instru
mentem HIFI. Można się spodziewać, 
że wielu z nas będzie także ubiegać się 
o czas otwarty zarówno na HIFI, jak i na 
pozostałe dwa instrumenty. Mamy na
dzieję, że Herschel będzie teleskopem 
szeroko wykorzystywanym przez polską 
społeczność astronomów.

Zadania dla Herschela
Astronomowie postawili przed Her- 

schelem bardzo wiele wyzwań. Część 
z nich została już zasygnalizowana przy 
okazji opisu instrumentarium satelity. 
Poniżej prezentujemy bardziej szczegó
łowo kilka wybranych programów na
ukowych, które będą realizowane za 
pomocą nowego teleskopu kosmiczne
go.

Ośrodek międzygwiazdowy

Jednym z głównych celów misji Her
schel jest badanie chłodnego ośrodka 
międzygwiazdowego. Przede wszyst
kim badana będzie materia molekular
na. Do tej pory zaobserwowano około 
130 m olekuł m iędzygwiazdowych, 
z których większość to cząsteczki dwu- 
lub trójatomowe. Jest wysoce prawdo
podobne, że bardziej złożone molekuły 
są powszechne w obłokach między
gwiazdowych, ale pozostają niezidenty
fikowane ze względu na niedostępność 
dużych części widma elektromagnetycz
nego z powierzchni Ziemi. Herschel 
będzie eksplorował nie zbadany dotych
czas zakres widmowy, o którym wiemy 
z fizyki kwantowej, że zawiera bogac
two przejść molekularnych (rotacyjnych 
i oscylacyjnych). W związku z tym spo
dziewamy się zaobserwować wiele no
wych struktur widmowych, które należą 
do znanych już cząsteczek, ale zapew
ne będzie też tam szereg linii należących 
do molekuł dotychczas nie obserwowa
nych w ośrodku międzygwiazdowym. 
Dysponując obserwacjami dużej liczby

Ramka 2. Misja Planck
Planck jest pierwszą europejską misją satelitarną, której celem będzie 
badanie mikrofalowego promieniowania tła, pozostałości po Wielkim 
Wybuchu. Teleskop otrzymał nazwę na cześć niemieckiego fizyka Maksa 
Plancka, który w 1918 r. został uhonorowany Nagrodą Nobla za prace 
nad naturą promieniowania elektromagnetycznego. Satelita będzie w sta
nie badać różnice temperatury mikrofalowego promieniowania ze znacz
nie większą czułością (na poziomie kilku milionowych stopnia) i lepszą 
rozdzielczością kątową niż poprzednie misje tego typu, tj. COBE i WMAP. 
Planck ma pomóc znaleźć odpowiedź na podstawowe pytania kosmolo
giczne związane z pochodzeniem i ewolucją Wszechświata, poczynając 
od najwcześniejszych jego etapów. W planach jest także określenie do
kładnych wartości parametrów kosmologicznych, zbadanie natury i ilości 
ciemnej materii, a także natury ciemnej energii. Planck będzie pracował 
przez 15 miesięcy, z możliwością przedłużenia misji o rok.
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linii od wielu molekuł jednocześnie, je
steśmy w stanie dokładnie badać warun
ki fizyczne i chemiczne ośrodka między- 
gwiazdowego. Im więcej linii i znanych 
molekuł, tym lepiej taką analizę można 
przeprowadzić. Możliwości Herschela 
w tej kwestii są bezprecedensowe —  
jednocześnie będzie można obserwować 
setki linii. Planowane są też obserwacje 
w specjalnym trybie, tzw. przeglądy 
widmowe, które dostarczą pomiarów 
tysięcy przejść dla indywidualnych 
obiektów, umożliwiając tym samym stu
dia ośrodka międzygwiazdowego na nie
spotykaną do tej pory skalę.

Czego chcemy się dowiedzieć na 
podstawie obserwacji molekuł? Przede 
wszystkim badania nad ośrodkiem mię- 
dzygwiazdowym skupiać się będą nad 
wyjaśnieniem, jak przebiega cykl wy
miany materii w Galaktyce pomiędzy 
gwiazdami a obłokami międzygwiaz- 
dowymi. Wiemy, że gwiazdy rodzą się 
z materii gęstych obłoków molekular
nych; u kresu swojego życia te same 
gwiazdy dostarczają do ośrodka mię
dzygwiazdowego chemicznie przetwo
rzoną materię, która po dalszym prze
obrażeniu w gęstych obłokach wejdzie 
w skład nowych gwiazd. Wiele proce
sów występujących w ramach tego cy
klu pozostaje niewyjaśnionych, a Her- 
schel ma duże szanse przybliżyć nas do 
ich zrozumienia. Ponadto chcemy się 
dowiedzieć, jak bardzo skomplikowa
ne związki chemiczne mogą się two
rzyć w ośrodku międzygwiazdowym. 
Z obserwacji, którymi obecnie dyspo
nujemy, wynika, że w obłokach mię- 
dzygwiazdowych m ogą powstawać 
bardzo złożone cząsteczki (największa 
znana składa się z 13 atomów), ale te 
najciekawsze zapewne wciąż czekają 
na odkrycie. Interesująca jest też kwe
stia, jak ma się chemia ośrodka mię
dzygwiazdowego do możliwości istnie
nia życia.

Szczególne miejsce w badaniach 
ośrodka m iędzygw iazdow ego będą 
m iały obserwacje związków tlenu, 
a przede wszystkim wody. Woda, jako 
molekuła, jest bardzo obfita w wielu 
różnych środowiskach astrofizycznych 
i odgrywa bardzo istotną rolę w proce
sie chłodzenia gazu. Zajmuje też cen
tralne miejsce w siatce procesów che
micznych, które zachodzą w chłodnych 
obłokach molekularnych —  zarówno 
w fazie gazowej (jako para wodna), jak 
i w fazie stałej (lód wodny jest najbar

dziej obfitym lodem w większości śro
dowisk astrofizycznych). Wydaje się, 
że H20  j est kluczową molekułą do zro
zumienia procesów  zachodzących 
w ośrodku międzygwiazdowym i dla
tego też dużo czasu obserwacyjnego 
Herschela zarezerwowano na obserwa
cje przejść tylko tej cząsteczki.

Studia ośrodka międzygwiazdowe
go za pomocą Herschela obejmą też 
bardzo szeroką problematykę obecno
ści pyłu w tym ośrodku. Jednym z waż
niejszych zadań nowej misji kosmicz
nej będzie wyjaśnienie roli powierzchni 
pyłu w chemii m iędzygwiazdowej. 
Wiadomo, że reakcje chemiczne na po
w ierzchn i pyłu  m uszą  zachodzić  
w ośrodku międzygwiazdowym, ale 
szczegóły tego typu reakcji są słabo po
znane. Herschel niesie też nadzieję na 
zrozumienie procesów wzrostu i nisz
czenia ziaren pyłu w ośrodkach mole
kularnych o różnej gęstości.

Gwiazdy na różnych 
etapach ewolucji

Szczegółowo będą także badane 
gwiazdy, poczynając od gęstych obło
ków, gdzie widoczne są tylko zwarte 
jąd ra  kryjące we w nętrzu  zalążki 
gw iazd, po protogw iazdy i m łode 
obiekty gwiazdowe, a kończąc na za
awansowanych ewolucyjnie gwiazdach 
asym ptotycznej gałęzi olbrzymów, 
gwiazdach Wolfa-Rayeta i mgławicach 
planetarnych.

Dokładnie rzecz biorąc, Herschel 
nie będzie obserwował gwiazd bezpo
średnio, ale ich najbliższe otoczenie 
bogate w pył i molekuły. Szczególne 
miejsce w problematyce badań przy
gotowanych dla Herschela zajmie pro
ces powstawania gwiazd. Głębokiej 
analizie poddane będą kolapsujące ob
łoki molekularne formujące gęste jądra 
protogw iazdow e. Takie obiekty są 
chłodne i silnie zakryte przez pył, 
a więc trudno dostępne obserwacjom 
w zakresie widzialnym i bliskiej pod
czerwieni. Herschel, operując w zakre
sie FIR/submm, będzie mógł spojrzeć 
głęboko w kokony, którymi otoczone 
są jądra protogwiazdowe. Dostarczy 
w ten sposób informacji o ich struktu
rze chemicznej i fizycznej. Zwłaszcza 
różnorodne warunki chemiczne takich 
środowisk stanowią ekscytujący temat 
badań dla Herschela.

Protogwiazdy będą badane poprzez 
obserwacje otaczających je  dysków

Rys. 5. Herschel zostanie wyniesiony 
na orbitę razem z satelitą Planck, przy 
czym Planck zajmie dolne partie luku 
rakiety. W trakcie startu i w początko
wych fazach lotu obydwa satelity będą 
ze sobą połączone (z materiałów ESA)

akrecyjnych i związanych z tymi dys
kami wypływów molekularnych (dże
tów). Badany też będzie wpływ ak
tywności protogwiazd na okoliczny 
ośrodek międzygwiazdowy, np. po
przez obserwacje emisji molekularnej 
z szoków powstających na brzegach 
dżetów.

W przypadku gwiazd zaawanso
w anych ew olucyjnie, jak  gwiazdy 
asym ptotycznej gałęzi olbrzym ów  
czy mgławice planetarne, badane bę
dzie bogactwo molekuł produkowa
nych w ich otoczkach, mechanizm po
wstawania pyłu i procesy prowadzące 
do napędzenia wiatrów gwiazdowych. 
Chem ia takich otoczek je s t ściśle 
związana z końcowymi stadiami życia 
samych gwiazd i w tym sensie obser
wacje Herschela wniosą wkład bezpo
średnio do badań nad ich ewolucją. Pył 
i gaz molekularny produkowany przez 
takie stare gwiazdy trafia do ośrodka 
międzygwiazdowego, wzbogacając go 
w ciężkie pierwiastki. Badanie właści
wości molekularnych otoczek gwiazd 
zaawansowanych ewolucyjnie pozwo
li więc lepiej zrozumieć także złożony 
cykl ewolucji chemicznej Drogi Mlecz
nej i innych galaktyk.
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Jak powstają planety
Wśród celów naukowych misji Her- 

schela nie mogło oczywiście zabraknąć 
tematu planet. Nowy satelita nie będzie 
bezpośrednio obserwował planet poza- 
słonecznych. Wiadomo jednak, że pro
ces ich powstawania jest silnie związany 
z chłodnymi dyskami protoplanetamymi. 
Dodatkowo, po głównej fazie formowa
nia się planet, wokół macierzystej gwiaz
dy pozostać może tzw. dysk szczątkowy. 
Zarówno dyski protoplanetame, jak  
i szczątkowe pełne są pyłu, który może 
być obserwowany przez Herschela w bar
dzo kompleksowy sposób. Obserwacje 
pyłu dostarczą informacji o warunkach 
fizycznych w dyskach, rozkładzie wiel
kości ziaren pyłu, pozwolą określić ich 
skład itd. Dodatkowo, młode dyski pro
toplanetame zawierają dużą ilość gazu 
molekularnego, który może być studio
wany dzięki zaawansowanej aparaturze 
spektroskopowej Herschela. Pozwoli to 
dogłębnie poznać kinematykę takich dys
ków i ich strukturę chemiczną. Dzięki tak 
szerokiemu spojrzeniu na dyski Herschel 
ma wyjaśnić wiele procesów towarzyszą
cych powstawaniu planet.

Obiekty Układu Słonecznego

Herschel będzie także obserwował 
pobliskie obiekty, włączając w to ciała 
naszego Układu Planetarnego. Planowa
ne są obserwacje gęstych atmosfer pla
net olbrzymów (przypomnijmy, że od- 
krywcąjednej z nich, Urana, był właśnie 
William Herschel), jak również atmos
fery Marsa i Tytana. Obserwacje te po
zwolą zrozumieć złożone procesy za
chodzące w tych atmosferach (np. cykl 
wody w atmosferze Marsa), mają rów
nież duże znaczenie dla poszerzenia na
szej wiedzy o powstaniu Układu Sło
necznego.

Wśród obiektów Układu Planetarne
go szczególną uwagę Herschel poświę
ci kometom. Badana będzie głównie 
struktura chemiczna tych ciał. Uważa 
się, że skład materii w nich zawartej jest 
niemal identyczny jak skład mgławicy, 
z której uformował się Układ Słonecz
ny. Badania te dostarczą więc cennych 
informacji o bardzo wczesnym Układzie 
Planetarnym.

Komety zawierają dużo lodu wod
nego, który odparowuje (sublimuje) 
w miarę, jak kometa zbliża się do Słoń
ca. Herschel jest czuły na wiele pasm 
pary wodnej i umożliwi szczegółowe ba
dania tej molekuły w materii kometar-

nej. Ciekawe, że obserwacje tego typu 
mogą przyczynić się do głębszego zro
zumienia procesu, jaki doprowadził do 
powstania ziemskich oceanów. Według 
obecnie przyjmowanego paradygmatu 
ziemskie oceany powstały z lodu zawar
tego w małych ciałach wczesnego Ukła
du Planetarnego, głównie w kometach. 
Poprzez badanie, np. składu izotopowe
go wody w małych ciałach Układu Sło
necznego, można tę hipotezę sprawdzić 
(i rozszerzyć).

Powstanie i ewolucja galaktyk

Innym ambitnym celem misji Her
schela jest badanie źródeł na odległo
ściach kosmologicznych, czyli obiek
tów na tyle odległych, że ich światło 
pochodzi z zamierzchłych epok ewo
lucji Wszechświata. Chodzi tu głównie
0 bardzo wczesne galaktyki, które ufor
mowały się krótko po narodzinach 
Wszechświata. Według przewidywań 
teoretycznych powinny być one stosun
kowo jasne w dalekiej podczerwieni
1 zakresie submilimetrowym. Ostatnie 
obserwacje za pomocą teleskopów na
ziemnych i misje satelitarne, takie jak 
ISO, pokazały jednak, że na dużych od
ległościach znajduje się mnóstwo obiek
tów bardzo jasnych w zakresie FIR/ 
submm -— o wiele więcej niż przewidy
wano. Okazuje się, że te najwcześniej
sze galaktyki były pełne pyłu, a proces 
narodzin gwiazd w tych systemach był 
wyjątkowo efektywny. Wiele młodych 
i gorących gwiazd wydajnie podgrzewa
ło okoliczny pył. Tak się składa, że pył 
ten świeci jasno w zakresach widma 
specyficznych dla Herschela. Dzięki 
temu nowy satelita będzie mógł badać 
bezpośrednio procesy gwiazdotwórcze 
w obiektach wczesnego Wszechświata 
i rozwiązać zagadkę pochodzenia du
żych ilości pyłu w młodych galaktykach.

Kilka z projektów obserwacyjnych 
Herschela przewiduje stworzenie prze
glądu galaktyk na różnych odległo
ściach, począwszy od obiektów Grupy 
Lokalnej, a skończywszy na galaktykach 
o dużych przesunięciach ku czerwieni 
z. Analizowany będzie skład materii 
molekularnej tych galaktyk, zawarty 
w nich pył oraz będą badane warunki fi- 
zyko-chemiczne ich ośrodków między- 
gwiazdowych. Głównym celem tych 
projektów jest prześledzenie ewolucji 
galaktyk. Chcemy się dowiedzieć, jak 
zmieniała się metaliczność galaktyk i jak 
przebiegało z czasem tempo produkcji

gwiazd. Ciekawe jest też, jak ewoluował 
stosunek ilości pyłu do gazu w ośrodku 
międzygwiazdowym i czy wielkość ta 
zależy od typu morfologicznego galak
tyki. Dużo uwagi poświęci się też ak
tywnym centrom galaktyk. Analiza bez
pośredniego otoczenia ich aktywnych 
obszarów będzie się głównie opierać na 
obserwacjach linii pary wodnej.

Będą też badane galaktyki najbliższe, 
które znajdują się w sąsiedztwie Drogi 
Mlecznej. Dla przykładu jest planowa
ny przegląd lokalnych galaktyk karło
watych o bardzo niskiej metaliczności. 
Pył i gaz w takich galaktykach przypo
mina pod wieloma względami ośrodek 
charakterystyczny dla galaktyk młode
go Wszechświata. Jako bardzo odległe, 
młode galaktyki nie mogą być badane 
tak szczegółowo, jak lokalne. Poprzez 
badanie procesów zachodzących w po
bliskich galaktykach karłowatych o ni
skiej metaliczności mamy nadzieję le
piej zrozumieć procesy zachodzące 
w obiektach młodego Wszechświata.

* * *

Zgodnie z optymistycznymi przewi
dywaniami Herschel rozpocznie regu
larne obserwacje naukowe już pod ko
niec 2009 r. Krótko po tym możemy 
spodziewać się swego rodzaju rewolu
cji w astronomii obiektów typowych dla 
zakresu FIR/submm. Jak pokazano po
wyżej, problematyka badań związanych 
z misją Herschela jest bardzo szeroka, 
toteż rewolucja obejmie wiele ważnych 
dziedzin w spółczesnej astrofizyki. 
Przede wszystkim, nowy satelita da 
wyjątkową możliwość postępu w sze
roko rozumianej astrochemii, ponieważ 
wreszcie uzyskamy dostęp do wielu 
ważnych molekuł, które nie mogły być 
wcześniej badane. Jednak najciekawsze 
zapewne będą te odkrycia, których na 
etapie planowania misji nie można było 
przewidzieć. Jak wyraził się Galileusz: 
, ,Może z czasem zobaczymy rzeczy, któ
rych, jak dotąd, nie możemy sobie wy
obrazić”.

Maja Kaźm ierczak i Tomasz Ka
miński są absolwentami astronomii 
w Toruniu, a obecnie doktoranta
mi: Ona w UMK, a On w CAMK-u 
h ’ Toruniu. Oboje są zaangażowa
ni w projekty naukowe realizowa
ne za pom ocą teleskopu kosmicz
nego Herschela

4/Q009 U r a n i a  -  POSTĘPY ASTRO NO M II 165



rozmaitości

Sejsmiczne obserwacje meteorów
W ostatni dzień roku 2008 w interneto
wej wersji czasopisma Amerykańskiej 
Unii Geofizycznej, „Reviews of Geophy
sics” ukazał się przegląd Edwardsa, 
Eatona i Browna pt. Seismic observa
tions of meteors: Coupling theory and 
observations. Dotyczy on ciekawego 
i niezbyt często dyskutowanego zagad
nienia detekcji meteorów przy pomocy 
sejsmografów. Aby takie obserwacje były 
możliwe, musi nastąpić oddziaływanie 
z powierzchnią Ziemi fali dźwiękowej, 
wytworzonej w trakcie przelotu meteoru 
przez atmosferę ziemską bądź w trak
cie bezpośredniego zderzenia obiektu 
z powierzchnią.

Meteory wpadające do atmosfery 
osiągają prędkość około 35 do 240 razy 
większą od lokalnej prędkości dźwięku. 
Powstająca fala uderzeniowa jest zatem 
praktycznie cylindryczna, zresztą jej 
prędkość bardzo gwałtownie spada tak, 
że w odległości kilkudziesięciu do kil
kuset metrów od trajektorii meteoru jest 
już równa lokalnej prędkości dźwięku,

(która w obszarze wysokości powierzch
nia Ziemi — 100 km ponad powierzch
nią zmienia się od około 340 m/s do 
280 m/s). Atmosfera ziemska silnie tłu
mi fale dźwiękowe, przepuszczając 
najlepiej fale w zakresie infradźwięko
wym (-0,001-20 Hz).

Istnieją trzy podstawowe mechani
zmy sprzężenia fal infradźwiękowych 
z powierzchnią Ziemi:

1. Generacja fali sejsmicznej przez 
padającą na powierzchnię Ziemi falą 
akustyczną.

2. Rezonansowe sprzężenie fali sej
smicznej z padającą falą akustyczną 
najbardziej efektywne w sytuacji dopa
sowania prędkości wybranego rodzaju 
fali sejsmicznej i horyzontalnej składo
wej prędkości padającej fali akustycz
nej. Wynikiem jest powstanie tzw. pre- 
kusora zazwyczaj docierającego do sta
cji sejsmicznej szybciej niż fale wspo
mniane w punkcie 1.

3. Fale sejsmiczne powstające w wy
niku zderzenia meteorytu (lub jego frag

mentów) z powierzchnią Ziemi.
Najczęściej spotykany jest przypa

dek 1., prekursory są znacznie rzadsze, 
a rejestracje bezpośrednich zderzeń 
bardzo rzadkie. Możliwe sytuacje zosta
ły przez autorów przedstawione na ry
sunku.

Klasycznym (i wyjątkowym) przypad
kiem obserwacji sejsmicznych efektów 
związanych z przelotem i upadkiem 
meteoru jest oczywiście meteoryt Tun
guska z roku 1908. Ocena energii uwol
nionej w trakcie eksplozji (12 Mt TNT) 
stawia go poza wszelką konkurencją— 
jest to największa zarejestrowana eks
plozja związana z upadkiem meteoru. 
Pochodzące od niej fale sejsmiczne zo
stały zarejestrowane przez cztery rosyj
skie stacje znajdujące się w odległo
ściach od 970 do 5290 km od miejsca 
zjawiska. Większość współczesnych 
obserwacji wykonywanych jest ze 
znacznie bliższych odległości, sięgają
cych wyjątkowo do kilkuset kilometrów.

Okazji do bezpośredniego pomiaru 
efektywności sprzężenia fal akustycz
nych z sejsmicznymi dostarczył powrót 
kapsuły misji Stardust (zawierającej 
m.in. próbki materii z okolic komety Wild 
2). Kapsuła o masie 45,8 kg spełniła rolę 
meteoru/kalibratora o znanej masie, ob
jętości, kształcie i gęstości. Weszła do 
atmosfery z prędkością 12,5 km/s, co 
odpowiada przypadkowi wolno porusza
jącego się meteoru.

Inną okazją oceny dokładności metod 
i parametrów używanych do interpretacji 
danych sejsmicznych był upadek mete
orytu Moravka (na terenie Czech) w roku 
2000. Zastosowana metoda inwersji 
danych pozwoliła na wyznaczenie tra
jektorii meteoru. Wyniki porównane 
z niezależnymi obserwacjami przelotu 
meteoru (video) różniły się o kilka stop
ni. Gorzej natomiast było z wyznacze
niem prędkości meteoru. Pomiar video 
dał prędkość początkową 21,9 km/s, 
dwa niezależne pomiary sejsmiczne 
8,3 km/s i 12-21 km/s.

Jeśli chodzi o bezpośrednią rejestra
cję upadków meteorów, to wiadomo, że 
np. sejsmografy umieszczone przez 
astronautów na Księżycu zarejestrowa
ły szereg zjawisk. W przypadku Ziemi 
sygnały od upadków meteorytów są za
zwyczaj bardzo słabe. Wskutek ablacji 
masy większości meteorów docierają
cych do powierzchni są rzędu kilogra
ma (znacznie niższe od mas obiektów 
wchodzących do atmosfery), a poza 
tym w końcowej fazie lotu zwykle na-

Schemat fal atmosferycznych generowanych przez 
meteor oraz mechanizmów generacji fal sejsmicznych

$
<d) (e \

a) Generacja fali uderzeniowej w trakcie wejścia meteoru do atmosfery z prędkością 
naddźwiękową— fala uderzeniowa propaguje się praktycznie prostopadle do trajek
torii meteoru.
b) Generacja fali uderzeniowej w trakcie fragmentacji meteoru. Fala propaguje się we 
wszystkich kierunkach jak od źródła punktowego.
c) Fale sejsmiczne generowane w trakcie upadku meteorytu.
d) Generacja prekursora sejsmicznego w sytuacji dopasowania prędkości powierzch
niowych fal akustycznej i sejsmicznej. Przemieszczanie się sygnału z prędkością po
wierzchniowych fal sejsmicznych pozwala na wcześniejsze niż w przypadku bezpo
średniego sprzężenia atmosferycznej fali ciśnieniowej (e) z powierzchnią Ziemi dotar
cie do stacji (szary trójkąt).
Źródło: American Geophysical Union
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stępuje wyhamowanie do prędkości 
rzędu kilkuset metrów na sekundę (chy
ba że mamy do czynienia z meteorami 
żelaznymi). Takie zjawisko daje się za
rejestrować do odległości kilku kilome
trów od miejsca upadku. Oszacowania 
pokazują, że aby możliwa była rejestra
cja przez istniejące sieci sejsmiczne, 
musimy mieć do czynienia z obiektami
o masach (w momencie upadku) więk
szych od ok. 50 kg. Takie obiekty są 
bardzo rzadkie i przy obecnie istnieją
cej sieci sejsmografów na powierzchni 
Ziemi dysponujemy zaledwie pojedyn
czymi obserwacjami.

Ciekawy jest brak opublikowanych 
detekcji upadku meteorytów do oce
anów (pokrywających prawie 71 % po
wierzchni Ziemi) pomimo istnienia bar
dzo dobrych warunków do propagacji 
fal akustycznych niskiej częstotliwości

w obrębie tzw. falowodu SOFAR (So
und Fixing and Ranging channel) uży
wanego m.in. do komunikacji pomiędzy 
łodziami podwodnymi. Z drugiej strony 
nie jest dobrze znana efektywność 
transformacji energii wyzwolonej przy 
upadku meteorytu w energię fal dźwię
kowych propagujących się pod po
wierzchnią oceanu. Autorzy proponują 
powtórny przegląd zapisów geofonów
i monitorowanie ich pod kątem zjawisk 
mogących pochodzić od upadków me
teorytów, być może podobne zjawiska 
nie zostały dotychczas zauważone.

Istnieje szereg spraw wymagających 
dalszych badań — przegląd Edward- 
sa, Eatona i Browna zwraca m.in uwa
gę na skomplikowany charakter oddzia
ływania fal akustycznych z powierzch
nią Ziemi w funkcji struktury geologicz
nej terenu — z drugiej strony metody

używane obecnie mogą przy dalszych 
udoskonaleniach dawać coraz lepsze 
wyniki. W opisanej w przeglądzie dzie
dzinie sejsmologii pozostaje wiele do 
zbadania i zapewne do odkrycia.

Autorzy piszą o możliwości umiesz
czenie sejsmografów na powierzchni 
Marsa. Rzadka atmosfera nie wystarcza 
do wyhamowania meteorytu, dzięki cze
mu w trakcie upadku zostanie wyzwolo
ne znacznie więcej energii niż w podob
nej sytuacji na Ziemi, z drugiej strony 
atmosfera jest na tyle gęsta, że możliwa 
jest w jej obrębie generacja fal akustycz
nych mogących następnie oddziaływać 
na powierzchnię planety. Z pomiarów 
można ocenić częstość upadku na po
wierzchnię Marsa (znajdującego się bli
sko pasa asteroidów!) meteorytów
o średnicach rzędu metra.

Roman Schreiber

O zaćmieniu Słońca z roku 1415

W
fdniu 7 czerwca 1415 r. (we
dług kalendarza juliańskie
go) przez tereny ówczesnej 
Polski przebiegał pas zaćmienia całko
witego, które mogło być obserwowane 

m. in. w Warszawie, Krakowie, Wilnie
i Pińsku. O zaćmieniu tym wspomina 
Jan Długosz (1415— 1480) w księdze 
jedenastej „Kronik”:

Quo de Kobrzin in Mitho iter agen- 
te, feria sexta post Octavas Corporis 
Christi, Tertiarum hora, eclipsis no- 
tabilis in sole causata apparuit, quae 
Wladislaum Regem et suos, velut ino- 
pinata et ignorata, primum in admi- 
rationem et stuporem, ad extremum 
in religionem vertit. Erat enim adeo 
notabilis, ut alites subita caligine de- 
territae in terram deciderent, et side- 
ra non secus ąuam nocte collucerent; 
Rex quoque Wladislaus, tenebris ar- 
centibus, cogebatur premere gradum, 
necprius procederepoterat, donec ob- 
scuratio solis cessasset. (Joannis Dłu- 
gossii Historiae Polonicae Libri XII, 
t. IV, s. 189, ex Typographia Epheme- 
ridum „Czas”, Cracoviae, MDCCC- 
LXXVII).

Fragment ten jest często cytowany 
w artykułach omawiających historycz
ne zaćmienia Słońca, a jego przekładu 
dokonała Julia Mrukówna (Jana Dłu
gosza Roczniki, czyli Kroniki sławne
go Królestwa Polskiego, PWN, War
szawa 1985, s. 56):

W czasie podróży [króla Władysła
wa Jagiełły] z Kobrynia do Myta, w so
botę po oktawie Bożego Ciała, o trze
ciej nastąpiło znaczne zaćmienie 
słońca, które króla i jego ludzi, jako zja
wisko niespodziewane i nieznane wpra
wiło najpierw w podziw i zdumienie, 
a w końcu w zabobonny niepokój. Było 
bowiem tak znaczne, że ptaki przera
żone nagłą ciemnością osiadły na zie
mi, a gwiazdy świeciły ja k  w nocy. 
Także król Władysław musiał się za
trzymać, ponieważ powstrzymywały go 
ciemności i nie wcześniej mógł ruszyć 
naprzód, aż zaćmienie słońca minęło.

Natomiast w dziewiętnastowiecz
nym przekładzie Karola Mecherzyń- 
skiego (Jana Długosza Kanonika Kra
kowskiego Dziejów Polskich Ksiąg 
Dwanaście, t. IV, Kraków 1869) oma
wiany fragment tekstu brzmi:

Kiedy z Kobrynia jechał do Myta, 
w Piątek po oktawie Bożego Ciała, 
w godzinie pacierzy kapłańskich ter- 
cyą zwanych przypadło wielkie za
ćmienie słońca, które jako niespodzie
wane, króla i wszystkich, którzy z nimi 
jechali, w wielkie zdziwienie, a potem 
bojaźń przesądną wprawiło. Tak bo
wiem ciemna stała się pomroka, że 
ptaki nagłą ćmą przelęknione na zie
mię upadały, a gwiazdy jakby w nocy 
świeciły. Nie mogąc jechać dla wiel
kiej ciemności, przymuszony był król 
Władysław zatrzymać się chwilę na

gościńcu, póki zaćmienie słońca nie 
minęło [pisownia oryginalna].

Porównując oba przekłady, zwraca 
uwagę różnica w podanym czasie: Czy 
tercya oznacza faktycznie godzinę 
trzecią? Czy zaćmienie Słońca nastą
piło w piątek czy w sobotę? Chcąc po
prawnie odpowiedzieć na te wątpliwo
ści, spróbujmy przyjrzeć się sprawie 
nieco bardziej szczegółowo.

Obydwie wymienione w tekście 
miejscowości leżą w granicach dzisiej
szej Białorusi (patrz mapka). Kobryń 
(Kobryn) znajdziemy niedaleko Brze
ścia, w południowo-zachodniej części 
tego kraju. Z krótkiego opisu zamiesz
czonego w obszernej pracy Michała

Jan Długosz (1415— 1480)
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Balińskiego i Tymoteusza Lipińskiego 
(Starożytna Polska pod względem hi
storycznym, jeograficznym i statystycz
nym opisana, wyd. S. Orgelbrandt, 
Warszawa 1886) dowiadujemy się, że 
w ieś M yto (M yta) w zm iankow ana 
przez Długosza znajduje się w okoli
cach Lidy, a więc na północy Białoru
si. Odległość w linii prostej między 
tymi miejscowościami wynosi około 
200 km. Można więc domyślać się, że 
podróż króla trwała co najmniej kilka 
dni. Niestety, kronikarz nie podaje daty 
jej rozpoczęcia i z tego powodu nie 
potrafim y, choćby w przybliżeniu, 
określić miejsca, z którego król wraz 
ze swoim orszakiem oglądał opisywa
ne zjawisko astronomiczne. Wiadomo 
jedynie, że obydwie miejscowości znaj
dują się wewnątrz pasa całkowitego za
ćmienia.

Chcąc rozstrzygnąć wątpliwości 
dotyczące pory dnia, wyliczmy przy
kładowo momenty obserwowanych 
zjawisk dla miejscowości Słonim (<p = 
53°05'N, X = 25°19'E), leżącej mniej 
więcej w połowie drogi między Ko- 
bryniem a Mytem. W miejscowości tej 
moment środka zaćmienia całkowite
go przypadł o 8h02m czasu lokalnego, 
a zaćmienie częściowe można było 
obserwować między 6h59m a 9h08m. 
Mapkę całego obszaru zaćmienia oraz 
m om enty zaćm ień dla dow olnego 
miejsca można znaleźć w Internecie: 
http ://eclipse. gsfc .nasa.gov/SEsearch/ 
SEsearchmap.php?Ecl= 14150607.

W dniu 7 czerwca wschód Słońca 
w miejscowościach położonych na rów
noleżniku 53°05'N następuje w czasie
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Mapa ukazująca przebieg pasa całkowitego zaćmienia Słońca w 1415 r.
lokalnym o 3h 31m, natomiast zachód
0 20h30m. Ważną informacją w naszych 
rozważaniach jest fakt, że w średniowie
czu czas był odmierzany inaczej niż 
obecnie, tzn. przedział czasu pomiędzy 
wschodem a zachodem Słońca dzielo
no na 12 równych „godzin”. Długość 
takiej godziny zależała oczywiście 
od pory roku. Tego dnia taka średnio
wieczna „godzina” trwała około 1 godz.
1 25 min. Tertia hora (trzecia godzina) 
oznaczała porę modlitwy brewiarzowej 
odmawianej późnym rankiem lub wcze
snym przedpołudniem, czyli o trzeciej 
(średniowiecznej) godzinie po wscho
dzie Słońca. W dniu 7 czerwca dla oma
wianej szerokości geograficznej będzie 
to w przybliżeniu 7h46m czasu lokalne
go. Otrzymujemy więc bardzo dobrą 
zgodność z obliczonym współcześnie 
momentem całkowitego zaćmienia. 
Oznacza to, że moment zjawiska został 
podany poprawnie w wersji Karola Me- 
cherzyńskiego.

Druga rozbieżność w ystępująca 
w obydwu przekładach to podanie róż
nych dni tygodnia. W roku 1415 Wiel
kanoc przypadła 31 marca, zaś uroczy
stość Bożego Ciała w czwartek 30 maja 
(datę Wielkanocy obliczono algoryt
mem Meeusa dla kalendarza juliańskie
go), czyli dzień 7 czerwca przypadł 
w piątek, a nie w sobotę. I tutaj Karol 
Mecherzyński okazał się lepszym tłu
maczem. Rozbieżność obu tekstów naj
prawdopodobniej wynika z błędnego 
przekładu terminów łacińskich. Okre
ślenie feria  sexta oznacza piątek, gdyż 
dni tygodnia liczono od niedzieli (fe
ria prima), czego tłumaczka nie wzię
ła pod uwagę.

Powyższe rozważania są kolejnym 
przykładem, jak odnotowane w kroni
kach historycznych zjawiska astrono
miczne mogą przyczynić się do uści
ślenia chronologii.

Jerzy M. Kreiner 
Bartłomiej Zakrzewski

na rozkładówce: Gwiazdy w Centrum Galaktyki
Centrum naszej Drogi Mlecznej jest ukryte przed teleskopami 
pracującymi w zakresie widzialnym nieprzezroczystymi obło
kami pyłu i gazu. Podczerwone kamery teleskopu kosmiczne
go Spitzera przebijają się przez pyły i ujawniają gwiazdy zatło
czonego regionu Centrum Galaktyki.

Kolory tej mozaiki są sztucznie nałożone. Starsze, chłod
niejsze gwiazdy są w niebieskawych odcieniach. Świecące czer
wonawo obłoki pyłu są powiązane z młodymi gorącymi gwiaz
dami, które mogą się „rodzić" w samym środku Galaktyki.

Środek Galaktyki znajduje się w odległości 26 tys. lat św. 
od nas w gwiazdozbiorze Strzelca. To zdjęcie obejmuje ok. 
900 lat św.

Fot. Susan Stolovy (SSC/Caltech) i in., JPL-Caltech, NASA
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Astronomia 
XXI wieku 

■ ■ ■

'jej
nauczanie

Relacja z konferencji 
wewnątrz zeszytu 

na s.153

Obrady sesji plenarnych w Cen
trum Konferencyjnym im. Lecha 
Wałęsy w Niepołomicach pod
czas II Międzynarodowej Kon
ferencji „Astronomia XXI wieku 
i jej nauczanie”. To nowoczesne 
centrum mieści się w murach 
zabytkow ego zam ku kró lew 
skiego (obecnie Hotel Zamek)

Źródło: wikipedia.org
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Uranii
Dobrze znany naszym Czytelnikom An
thony Ayiomamitis —  niestrudzony łowca 
Słońca i Księżyca w tle starożytnych bu
dowli Grecji, skąd pochodzi, przysłał ostat
nio serię zdjęć jednego z centralnie poło
żonych budynków ateńskiego Akropolis —  
Pantenonu. Zdjęciom towarzyszył opis 
trudności związanych z wykonywaniem 
tego typu fotografii. W szczególności, 
w przypadku Pantenonu, problemem było 
znalezienie odpowiedniego miejsca, po
zwalającego uzyskać odpowiedni rozmiar 
kątowy tarczy słonecznej, a zarazem wy- 
starczajaco małą jej wysokość nad hory
zontem (jak wiadomo, Pantenon położo
ny jest na wzgórzu, na szczęście okolo
nym innymi wzgórzami). Jak widać na 
poniższych zdjęciach, zadanie, jakie po
stawił przed sobą autor, zakończyło się 
sukcesem.
(ogniskowa >1000 mm, czas ekspozycji 
1/4000 s, ISO 100)

Młody Księżyc w wieku 15 godzin. 2009.04.25, godz. 20.25 CWE. Reflektor Newtona 
205/907 + Nikon D300 w ognisku głównym. Eksp. 1/6 s, ISO 1000. Fot. M. Świętnicki

P r...
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26 kw ietnia na w ieczornym  
niebie mieliśmy okazję podzi
w iać kon iunkc ję  K siężyca, 
Merkurego i Plejad. Co praw
da niebo nad zachodnim ho
ryzontem było wówczas zbyt 
jasne, by dostrzec nieuzbrojo
nym okiem gwiazdy gromady 
Plejad, ale już za pomocą lor
netki czy małej lunetki można 
było ujrzeć zachwycający wi
dok! To również wspaniała oka
zja do uwiecznienia zjawiska na 
zdjęciach, tym bardziej że po
goda sprzyjała.

Autorem prezentowanego 
obok ob razu  je s t M ariusz  
Świętnicki ze Żręcina (godz. 
20.52 CWE, Nikon D300 z obiek
tywem Sigma 70-300 APO, 
ogniskowa 120 mm, f/5.6, czas 
eksp. 4 s przy ISO 800).

N iżej zd jęc ie  w ykonane 
przez Andrzeja Pieślaka z Lidz
barka Warmińskiego (aparat 
Pentax K20D, 50 mm, f/1.8, 
czas eksp. 4 s przy ISO 400)
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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-I52...............3499.00
Newton N -I30................ 1099.00
Newton N -I50................ 1699.00

ORION
SERIA SKYVIEW PRO

(Teleskopy na montażu paralaktycznym SkyView Pro 
z opcjonalnym napędem, G 0-T0 lub Intelliscope)

Refraktor 80mm ED APO..... od 3350.00
Refraktor lOOmm EDAPO....od 5500.00
Refraktor I20mm EDAPO....od 9250.00
Refraktor 120mm.............. od 3350.00
Maksutow I27mm............. od 3350.00
Maksutow 150mm............. od 4450.00
Maksutow 180mm............. od 5999.00
Newton 203mm............... od 3350.00

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

OKULARY I SOCZEWKI BARLOWA
Plóssl (4-40mm/1,25”)............od 95.00
RKE (26-40mm/2").............. od 195.00
Barlow 2x71,25"...................... 95.00
Barlow 2x/2".......... ..............2" '° °

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 n r  A
OKULARY I SOCZEWKI BARLOWA

Plóssl (6-40mm/1,25”).......... od 105.00
Ortoskop. (6-12,5mm/1,25”).. od 250.00
Erfla (30-52mm/2”).............. od 3 15.00
Szerokokątne (67°/5,7-25mm)...od 299.00 
Szerokokątne (8277,5-18mm)...od 499.00
Barlow 2x11,25.......................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° 2"/T2 z podgl.....625.00

MEADE
NOWE CENY!!!

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

z  pełną automatyką naprowadzania GO-TO)

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

SERIA LDX-75
(Teleskopy na montażu paralaktycznym 

z systemem GO-TO)

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

SERIA LIGHTBRIDGE DeLuxe
(Teleskopy kratownicowe na montażu Dobsona) *

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

A kceso ria  MEADE
OKULARY Z SERII 5000

Plóssl (6075,5-40mm)...... od 499.00
SWA (68716-40mm)........od 899.00
UW A (8274,7-30mm)..... od 1050.00

SERIA ETX
(Teleskopy Maksutowa na montażu 

widłowym z systemem GO-TO)

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

KAMERY CCD
(Z oprogramowaniem Autostar Suite)

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

C O R CN AD O
TELESKOPY I FILTRY SŁONECZNE Ha

SERIA MT - nowe ceny!!!
(Teleskopy Newtona 

na montażu paralaktycznym)

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

LUMICON
OKULARY 

PODŚWIETLANE
(Z krzyżem nitek)

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

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

.umiBrite 2 98%......875.0<

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

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

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

SKY PUBLISHING
FILTRY

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

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.

,o*o
WYCIĄGI OKULAROWE

(Do refraktora, Newtona 
lub Cassegraina)

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

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

III
N in ie jszy cenn ik  jest jedynie niew ie lkim  fragm entem  oferty. Sp raw dź  w szystk ie  nasze p rodukty  na www.astrokrak.pl
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Obiekty, trajektorie i odległości nie zachowują skali

Docelowa orbita satelitów Herschel i Planck. Źródło: NASA/ESA

Herschel i Planck 
w drodze do L2

14 maja w Gujanie Francuskiej na
stąpił start rakiety Ariane 5, która wynio
sła w przestrzeń kosmiczną dwa sateli
ty: Kosmiczne Obserwatorium Her- 
schela i Obserwatorium Plancka.

Start odbył się zgodnie z planem:
0 15.12 naszego czasu odpaliły silniki 
rakietowe. O 15.38 od rakiety odłączył 
się Herschel, a 2,5 min później — 
Planck. Wyniesienie satelitów przez 
jedną rakietę znacznie obniżyło koszt 
operacji, ale zwiększyło ryzyko — w ra
zie niepowodzenia zniszczeniu uległby 
sprzęt wart 1,9 mld dolarów.

Dane telemetryczne potwierdziły, że 
misja przebiega zgodnie z planem. Na 
satelicie Herschel uruchomiono kamerę 
SPIRE, na Plancku aktywowano chłodze
nie do temperatury 4K (-269°C) instru
mentu HFI (High Frequency Instrument, 
detektor czuły na 6 rożnych długości fal). 
Docelowo HFI będzie schłodzony do tem
peratury 0,1 K (-272,9°C).

16 maja Herschel zadzwonił do domu 
przez... telefon komórkowy. Teleskop 
wysłał na Ziemię testowy sygnał z odleg
łości 280 tys. km, używając tej samej 
technologii, co sieci komórkowe. Dzięki 
idealnemu startowi, trajektoria satelitów 
wymagała jedynie kilku manewrów ko
rygujących. Następne zaplanowano na 
5 czerwca i 2 lipca.

Punktem docelowym obu satelitów jest 
punkt Lagrange’a L2, w którym równo
ważą się potencjały grawitacyjne Słońca
1 Ziemi. Punkt L2 znajduje się w odleg
łości 1,5 min km od Ziemi w kierunku prze
ciwnym od Słońca (4 razy dalej niż odle
głość Ziemia-Księżyc), dzięki czemu Zie
mia będzie chronić czułe detektory sate
litów od promieni słonecznych. Herschel 
będzie okrążał punkt L2 w odległości 
800 tys. km, Planck po mniejszej orbicie 
sięgającej 400 tys. km. Swoje orbity do
celowe osiągną po około 2 miesiącach 
podróży.

Herschel rozpocznie wstępne obser
wacje już w drodze do L2, Planck około 
miesiąc po dotarciu na orbitę. Detektory

Satelita Planck. Źródło: ESA

satelitów chłodzone są nadciekłym he- 
Iem3 i helem4 do temperatury 0,3K (Her
schel) i do 0,1 K (Planck).

19 maja satelity znajdowały się w od
ległości ponad 600 tys. km od Ziemi. Ich 
wzajemna odległość wyniosła niemal 
10 tys. km.

Gdy 14 czerwca temperatura sondy 
Herschel spadła do 120 K (-153°C) 
próbnik, po otrzymaniu komendy z Cen
trum Kontroli Misji w Darmstadt (Niem
cy), odkrył pokrywę kriostatu, gdzie 
w płaszczyźnie ogniskowej znajdują się 
detektory HIFI, PACS i SPIRE (patrz 
s. 159). Czułe instrumenty po raz pierw
szy „popatrzyły” na świat. Aż do późnej 
jesieni satelita będzie przechodził serię 
testów sprawdzających poprawność 
działania wszystkich urządzeń. Potem 
przystąpi do zbierania danych nauko
wych. 14 czerwca próbnik znajdował się 
około 1 425 000 km od Ziemi.

Filmy i animacje ze startu i przebie
gu misji obu satelitów można znaleźć 
na stronach Europejskiej Agencji Ko
smicznej www.esa.int (kz)

Źródło: ESA

Piąta i ostatnia misja 
serwisowa teleskopu 
Hubble’a zakończona

24 maja wylądował w Bazie Sił Po
wietrznych Edwards w Kalifornii waha
dłowiec Atlantis z siedmiorgiem astro
nautów na pokładzie, kończąc sukcesem 
13-dniowąi ostatniąmisję naprawczą Ko
smicznego Teleskopu Hubble’a.

Wychodząc pięciokrotnie w prze
strzeń kosmiczną astronauci naprawiali 
i zmieniali oprzyrządowanie teleskopu. 
Niezawodną kamerę WFC2 zastąpiła 
szerokokątna kamera WFC3 (Wide Field 
Camera 3). WFC3 jest pierwszym instru
mentem, który obserwuje jednocześnie 
w zakresie podczerwonym, widzialnym

i ultrafiolecie. Zainstalowano również Co
smic Origins Spectrograph, którego za
daniem będzie badanie składu chemicz
nego i ewolucji Wszechświata. Te dwa 
nowe, zaawansowane technologicznie 
instrumenty pozwolą na detekcję słabe
go światła odległych młodych gwiazd 
i galaktyk.

Astronauci naprawili Advance Came
ra for Surveys i Space Telescope Ima
ging Spectrograph (spektrograf obrazu
jący), które miały problemy z zasilaniem. 
STIS przestał działać w 2004, a kamera 
ACS od 2007 działała jedynie w zakre
sie ultrafioletowym. W czasie naprawy 
dużym problemem była zapieczona 
śruba, którą trzeba było odkręcić, by 
dostać się do zasilania STIS.

Teleskop Hubble’a wystrzelono 
w 1990. Po pierwszych obserwacjach 
wyszło na jaw, że kształt 2,4-metrowe- 
go lustra głównego odbiega od projek
towanego kształtu, dlatego w 1993r. 
w trakcie pierwszej misji serwisowej 
STS-61 zainstalowano moduł korygują
cy COSTAR. Następne misje miały miej
sce w 1997 (STS-82), 1999 (STS-103)
i 2002 (STS-109, zainstalowano ACS). 
Po katastrofie promu Columbia w 2003 r. 
następna misja serwisowa została za
wieszona, a potem kilkakrotnie odkłada
na. Teleskop Hubble’a jest jedynym ko
smicznym teleskopem serwisowanym 
przez astronautów.

Po szczęśliwym zakończeniu misji 
STS-125 NASA oraz Europejska Agen
cja Kosmiczna przeprowadzają obecnie 
testy i kalibrują nowe instrumenty tele
skopu Hubble’a. Pierwsze zdjęcia powin
niśmy zobaczyć we wrześniu. HST ma 
działać do 2014 r., kiedy zastąpi go Ko
smiczny Teleskop Jamesa Webba z lu
strem o średnicy trzykrotnie większej, 
który obserwować będzie Kosmos 
w podczerwieni. (kz)

Źródło: ESA
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LII Olimpiada Astronomiczna

Zakończenie LII Olimpiady Astro
nomicznej, przeprowadzonej 
lv roku szkolnym 2008/2009, 

przypadło w ogłoszonym przez Między- 
narodowąUnię Astronomiczną Między
narodowym Roku Astronomii. Nawią
zał do tego Prezes Polskiego 
Towarzystwa Astronomicznego prof, dr 
hab. Edwin Wnuk w swoim wykładzie 
Od lunety Galileusza do współczesnych 
obserwacji wygłoszonym podczas uro
czystości zakończenia olimpiady. We 
wstępie, w formie interesującej prezen
tacji multimedialnej, szeroko omówił 
międzynarodową i krajową strukturę or
ganizacyjną obchodów Roku Astrono
mii. Do tego wydarzenia nawiązywała 
też pierwsza nagroda przyznana przez 
Polskie Towarzystwo Astronomiczne te
gorocznemu zwycięzcy olimpiady. Był 
nią komplet numizmatów wydanych z 
okazji Roku Astronomii ufundowany 
przez Skarbiec Mennicy Polskiej.

Kwalifikacji do zawodów finałowych 
dokonano na podstawie wyników uzy
skanych w zawodach II stopnia. Odby
ły się one 12 stycznia 2009 r. w Katowi
cach — w VIII Liceum 
Ogólnokształcącym im Marii Skłodow
skiej-Curie i we Włocławku — w I Li
ceum Ogólnokształcącym im. Ziemi 
Kujawskiej.

Uczestnikom zawodów okręgowych 
przedstawiono do rozwiązania cztery za
dania. Pierwsze polegało na znalezieniu 
warunków dla ekstremalnej wartości sze
rokości ekliptycznej Wenus oraz policze
niu tej wartości w koniunkcji dolnej 
i w koniunkcji górnej. Drugie zadanie, na 
przykładzie szczególnej pozycji Słońca, 
sprawdzało znajomość astronomicznych 
układów współrzędnych i ich powiąza
nia ze współrzędnymi geograficznymi 
oraz problemem czasu. Zadanie trzecie 
dotyczyło ruchu i spadku meteoroidu na 
Ziemię. W ostatnim, czwartym zadaniu 
należało rachunkowo przeanalizować 
ruch relatywistycznej cząstki elementar
nej w międzygalaktycznym polu magne
tycznym (teksty zadań wszystkich eta
pów olimpiady można znaleźć na 
internetowej stronie www.planeta- 
rium.edu.pl)

Zawody finałowe, do których zakwa
lifikowało się 25 uczniów, przeprowa
dzono w dniach 6 i 7 marca br. Trady
cyjnie też, w czwartek poprzedzający 
zawody, odbyły się konsultacje mające 
na celu wyrównanie szans uczestników 
w zadaniu rozwiązywanym pod sztucz
nym niebem planetarium. Chodzi o to, 
że nie wszyscy uczniowie są jednako
wo zaznajomieni z wyglądem tego nie
ba, a szczególnie z różnicami między

tym niebem a niebem rzeczywistym. 
Skróty perspektywiczne powodują, że 
z różnych miejsc na sali uczestnik wi
dzi to niebo nieco zniekształcone i z róż
nych miejsc zniekształcenie to jest inne. 
Na konsultacjach zwraca się na to uwa
gę, a w czasie samych zawodów uczeń 
siedzi na tym samym miejscu co pod
czas konsultacji i dlatego ogląda to samo 
niebo, które oglądał na konsultacjach. 
W piątek, 6 marca, zawody przeprowa
dzono w dwóch turach. Przed południem 
uczestnicy rozwiązywali dwa pierwsze 
zadania teoretyczne. Po południu za
wodnicy rozwiązywali zadania trzecie 
i czwarte, obydwa o charakterze prak
tycznym. Pełne zachmurzenie uniemoż
liwiło przeprowadzenie obserwacji na 
prawdziwym niebie. W sobotę, 7 mar
ca przed południem, uczniowie rozwią
zywali zadania 5 i 6 — dwa ostatnie 
zadania teoretyczne.

Rozkład liczebności ocen w poszcze
gólnych zadaniach i zestawach zadań 
traktowanych jako całość oraz skośno- 
ści tych rozkładów świadczą o dobrym 
doborze zadań pod względem ich stop
nia trudności. Nie było dużej liczby za
dań o bardzo niskich lub bardzo wyso
kich ocenach rozwiązań. Jako całość 
zestaw zadań zawodów II stopnia oka
zał się nieco trudniejszy dla tej grupy 
uczniów niż zestaw zadań zawodów 
III stopnia dla grupy finalistów. Rozwią
zania uczniów świadczyły o dobrym 
opanowaniu przez uczniów kursów 
astronomii i fizyki, matematyki i astro
nomicznych podstaw geografii na pozio
mie licealnym. Laureaci i finaliści do
brze radzili sobie z rozwiązywaniem 
stawianych w zadaniach problemów. 
Stałym mankamentem jest jednak for
ma rozwiązań.

W sobotę (7 marca), w godzinach 
popołudniowych, uczestnicy zawodów 
centralnych i ich opiekunowie obejrzeli 
film Perła Oceanów 3D — spacer po 
rafie. Film ten, wykonany w trójwymia
rowej technologii IMAX, został zreali
zowany w ramach akcji ratowania raf 
koralowych będących ważnym ogni
wem ekosystemu naszej planety. W tym 
samym dniu obejrzeli wieczorem spek
takl pod sztucznym niebem planetarium
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Piotr Godlewski, laureat II miejsca odbiera dyplom z rąk Profesora Jerzego Kreinera, Prze
wodniczącego Komitetu Głównego Olimpiady Astronomicznej
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oraz zwiedzili pracownie planetarium.
Następnego dnia, w niedzielę 8 

marca, wyniki tegorocznej krajowej 
olimpiady ogłosił Przewodniczący 
Komitetu Głównego Olimpiady Astro
nomicznej prof, dr hab. Jerzy Kreiner, 
wręczając wszystkim uczestnikom fi
nałów dyplomy.

Wszyscy uczestnicy finału otrzyma
li nagrody. Wśród nich znalazły się mię
dzy innymi: fotograficzny aparat cyfro
wy, lornetki, zewnętrzne pamięci 
komputerowe, atlasy nieba i albumy 
astronomiczne. Dla wszystkich uczest
ników zawodów finałowych cenne na
grody ufundowało Polskie Towarzystwo 
Astronomiczne w postaci rocznej pre
numeraty „Uranii -  Postępów Astrono
mii” i kalendarza z wykonanymi przez 
miłośników fotografiami astronomicz
nymi.

Dla prawie 70% finalistów start 
w zakończonej olimpiadzie astrono
micznej nie był pierwszym startem 
w olimpiadzie. Dla jednego uczestni
ka (zwycięzcy) był to już czwarty 
udział w olimpiadzie astronomicznej, 
sześciu uczniów startowało w olimpia
dzie trzykrotnie i aż dziesięciu— dwu
krotnie. Spośród 25 uczestników fina
łu tegorocznej olimpiady prawie 
połowa startowała równoleg-le w innej 
olimpiadzie. W dziewięciu przypad
kach była to Olimpiada Fizyczna, 
w dwóch — Olimpiada Biologiczna 
i w jednym— Olimpiada Przedsiębior
czości. Tylko jeden uczeń dodatkowo 
brał udział aż w dwóch innych olim
piadach — w Olimpiadzie Fizycznej 
i w Olimpiadzie Wiedzy Technicznej. 
Wśród planowanych kierunków stu
diów czterech uczniów podało astrono
mię. Ten kierunek studiów dodatkowo 
wybrało jeszcze sześciu uczniów, ale 
jako alternatywę z jakimś innym kie
runkiem. Na liście tych innych kierun
ków studiów znalazły się: fizyka, fizy
ka techniczna, matematyka, robotyka, 
energetyka, medycyna i... grafika.

Olimpiadę finansuje Ministerstwo 
Edukacji Narodowej. Nie zawiedli też 
inni tradycyjni sponsorzy olimpiady: 
Komitet Astronomii PAN, Fundacja 
Astronomii Polskiej, Polskie Towarzy
stwo Astronomiczne, Polskie Towarzy
stwo Miłośników Astronomii oraz Za
kład Optyki Instrumentalnej Uniwersał
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LAUREACI W KOLEJNOŚCI ZAJĘTYCH MIEJSC

Patryk Pjanka VIII LO im. Marii Skłodowskiej-Curie, Katowice

Piotr Godlewski VI LO im. Jana Kochanowskiego, Radom

Michał Wojtaszek V LO im. Augusta Witkowskiego, Kraków

Grzegorz Gajda 1 LO im. Mikołaja Kopernika, Łódź

Przemysław Mróz VII LO im. Juliusza Słowackiego, Warszawa

Rafał Sikora II LO im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Rybnik

FINALIŚCI W KOLEJNOŚCI ZAJĘTYCH MIEJSC

Michał Szymik II LO im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Rybnik

Damian Puchalski ZS UMK Gimnazjum i Liceum Akademickie, Toruń

Paweł Ćwięka II LO im. Mikołaja Kopernika, Mielec

Stanisław Ochotny II LO im. Generałowej Zamoyskiej i Heleny 
Modrzejewskiej, Poznań

Anna Jacyszyn XIII LO, Szczecin

Karol Wołek 1 LO, Radzyń Podlaski

Adam Tomaszewski VI LO im. Wacława Sierpińskiego, Gdynia

Artur Czerwiński IV LO im. Tadeusza Kościuszki, Toruń

POZOSTALI UCZESTNICY FINAŁU W KOLEJNOŚCI ALFABETYCZNEJ

Jakub Bartas 1 LO im. Bolesława Chrobrego, Pszczyna

Krzysztof Będkowski XIII LO, Szczecin

Aleksandra Czerniak 1 LO im. Stanisława Staszica, Lublin

Mateusz Dryzek II LO im. Króla Jana III Sobieskiego, Kraków

Adam Dziedzic XIII LO , Szczecin

Daniel Gustaw IV LO im. Tadeusza Kościuszki, Toruń

Aleksandra Lelek V LO im. Augusta Witkowskiego, Kraków

Wojciech Obuchowiczl LO im. Mikołaja Kopernika, Toruń

Michał Permus IV LO im. Tadeusza Kościuszki, Toruń

Igor Pielas VI LO im. Jana Kochanowskiego, Radom

Rafał Sarniak IV LO im. Tadeusza Kościuszki, Toruń

Jako ostatni podchodzi do odbioru dyplomu i nagród Patryk Pjanka, zwycięzca LII Olimpiady 
Astronomicznej
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w kraju

LII Olimpiada Astronomiczna 2008/2009
Liczba uczestników kolejnych stopni zawodów w rozbiciu na województwa

Lp. Województwo Liczba uczestników zawodów Liczba
I stopnia II stopnia III stopnia finalistów laureatów

1. Dolnośląskie 8 3 0 0 0
2. Kujawsko-Pomorskie 12 9 6 2 0

3. Lubelskie 11 8 2 1 0

4. Lubuskie 1 0 0 0 0

5. Łódzkie 8 6 1 0 1

6. Małopolskie 10 4 3 0 1

7. Mazowieckie 19 12 3 0 2

8. Opolskie 0 0 0 0 0

9. Podkarpackie 5 1 1 1 0

10. Podlaskie 1 0 0 0 0

11. Pomorskie 4 1 1 1 0

12. Śląskie 17 6 4 1 2

13. Świętokrzyskie 2 0 0 0 0

14. Warmińsko-Mazurskie 4 0 0 0 0

15. Wielkopolskie 1 1 1 1 0

16. Zachodniopomorskie 7 5 3 1 0

Razem 110 56 25 8 6

z Żywca. O lim piadę sponsorowało w Toruniu i Joanna B ogdanow icz w Szczecinie uzyskali wyróżnienia, 
również Planetarium Śląskie. W orga- z XIII Liceum Ogólnokształcącego Henryk Chrupała
nizacji zawodów pomogły też VIII Li
ceum Ogólnokształcące im. Marii Skło- 
dowskiej-Curie w Katowicach oraz
I Liceum Ogólnokształcące im. Ziemi 
Kujawskiej we Włocławku, które nie
odpłatnie udostępniły i przygotowały 
sale na zawody II stopnia.

Warto wspomnieć, że w sierpniu 
ubiegłego roku odbyła się w Indonezji
II Międzynarodowa Olimpiada z Astro
nomii i Astrofizyki. W zięło w niej 
udział pięciu pierwszych laureatów 
ubiegłorocznej LI Olimpiady Astrono
micznej. Zawody odbyły się w dniach 
od 19 do 28 sierpnia 2008 r. w Ban- 
dungu.

Piotr Godlewski z VI Liceum Ogól
nokształcącego w Radomiu zdobył na 
tej olimpiadzie srebrny medal i dodat
kowo specjalne wyróżnienie za najlep
szy wynik w analizie danych. Pozosta
li uczestnicy: Patryk Pjanka z VIII 
Liceum Ogólnokształcącego im Marii 
Skłodowskiej-Curie w Katowicach,
Piotr Połesiuk z I Liceum Ogólno
kształcącego w Wałbrzychu, Maciej 
Śmigielski z Liceum Akademickiego

IV Ogólnopolskie 
Spotkania Astronomiczne

Teleskopy.net, Instytut Astronomii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz gli
wicki oddział Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii zapraszają 
w dniach od 18 do 20 września 2009 roku na IV Ogólnopolskie Spotkania 
Astronomiczne (OSA), które po raz kolejny odbędą się w Stacji Turystycz
nej „Orle” w Górach Izerskich. Jak co roku jest to okazja do wspólnych 
obserwacji zarówno aktywnego Słońca przez teleskopy słoneczne, jak 
również obiektów głębokiego nieba oraz astrofotografii. OSA to spotkanie 
miłośników astronomii z astronomami pod rozgwieżdżonym niebem, 
wspólne obserwacje oraz okazja do wysłuchania wykładów omawiają
cych najciekawsze zagadnienia astronomiczne prezentowanych przez 
astronomów z Uniwersytetu Wrocławskiego. Miejsce i czas spotkań zo
stały wybrane tak, by zapewnić najlepsze warunki obserwacyjne. Dolina 
Izery i okolice Stacji Turystycznej „Orle” są regionem, w którym astrono
mowie z Uniwersytetu Wrocławskiego wraz z lokalnymi instytucjami re
alizują unikalny astronomiczny projekt edukacyjny — Projekty Izerskie. 

Więcej na temat Spotkań Astronomicznych na stronie: 
http://osa.teleskopy.net 

Natomiast na temat Projektów Izerskich na stronie
http://www.astro.uni.wroc.pl/projekty_izerskie

Tomasz Czarnecki, teleskopy.net 
—  koordynator OSA'2009
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Zadania i ich rozwiązania w III etapie 
LII Olimpiady Astronomicznej

1. Wymień i uzasadnij warunki, jakie powinny być speł
nione, aby dla obserwatora ziemskiego szerokość ekliptycz- 
na Wenus podczas jej maksymalnej elongacji była możliwie 
największa.

Oblicz tę wartość, przyjmując jako dane:
—  kąt między płaszczyznami orbit Wenus i Ziemi

i = 3°,395,
—  wielka półoś orbity Ziemi az = 1,0000 A U,
—  wielka półoś orbity Wenus aw= 0,7233 A U,
—  mimośród orbity Ziemi ez = 0,0167,
—  mimośród orbity Wenus ew = 0,0068.

2. Opisz najkorzystniejsze warunki, w jakich okres od peł
ni do pełni Księżyca trwa:

a) najkrócej,
b) najdłużej.
Oszacuj czas trwania tego okresu w obu sytuacjach, za

kładając współpłaszczyznowość orbit Ziemi i Księżyca. Przyj
mij następujące wartości wielkich półosi, mimośrodów orbit 
i średnich prędkości orbitalnych:

dla Ziemi:
az = 149,6 min km, ez = 0,0167, vz = 29,79 km/s,
dla Księżyca:
aK = 384,4 tys. km, eK = 0,0549, vK = 1,023 km/s.

3. Załączona tabela zawiera współrzędne równikowe Słoń
ca oraz trzech planet Układu Słonecznego.

1) Przeanalizuj dane zawarte w tabeli i podaj nazwy pla
net, których współrzędne równikowe zawierają kolumny A, 
B oraz C.

2) Nazwij i określ, między którymi kolejnymi datami wy
mienionymi w tabeli przypadają typowe dla obserwatora ziem
skiego konfiguracje planet.

3) Wykonaj rysunek z przybliżonymi położeniami rozpa
trywanych planet względem Słońca i Ziemi na dzień 6 marca 
2009 r. Na rysunku zaznacz kierunek do punktu równonocy 
wiosennej.

Dla uproszczenia przyjmij, że orbity wszystkich planet są 
współpłaszczyznowymi okręgami o promieniach równych ich 
średnim odległościom od Słońca:

Merkury 0,39 AU, Wenus 0,72 AU, Mars 1,52 AU, Jowisz 
5,20 AU, Saturn 9,54 AU, Uran 19,19 AU, Neptun 30,07 AU.

4 A). Aparatura planetarium odtworzy wygląd nocnego 
nieba, przy czym warunki obserwacji będą odpowiadały pra
wie 40-procentowemu zachmurzeniu. Po zapoznaniu się z wi
docznymi układami gwiazd wypełnij załączone tabelki (Tab. I, 
Tab. II)

B). Na planetaryjnym niebie widoczne są dwie planety. 
Aparatura odtworzy zmiany ich położeń na tle gwiazd w cią
gu około 10 miesięcy.

Załączone mapki obejmują odpowiednie fragmenty sfery 
niebieskiej o wymiarach 24° x 32°. Po przeprowadzeniu iden
tyfikacji, na każdej mapce wykreśl zaobserwowany kształt

drogi zakreślonej przez planetę. Każdą mapkę opisz, poda
jąc:

a) nazwę planety,
b) nazwę gwiazdozbioru (lub gwiazdozbiorów), w których 

była ona obserwowana,
c) długość drogi w ruchu wstecznym, wyrażoną w stop

niach.

5. O gwieździe fizycznie podwójnej wiadomo, że okres 
obiegu P  = 5,44 roku, mimośród orbity e = 0,387, a masy 
składników wynoszą odpowiednio: M  = 7,2 1030 kg i m = 
2,3 1030 kg. Oblicz odległość rQ między składnikami, dla któ
rej chwilowa wartość prędkości kątowej jest równa średniej 
prędkości kątowej, tzn. wyznacz takie rQ, dla którego cu(r0) = 
2ji/P.

W rozwiązaniu przyjmij, że masa Słońca ms = 2,0 1030kg.

6. Zachowanie fotometryczne obiektów astronomicznych 
w ekspandującym Wszechświecie odbiega od standardowych 
zależności, do których jesteśmy przyzwyczajeni w przypad
ku statycznym w przestrzeni euklidesowej.

Z pokładu sztucznego satelity Ziemi zaobserwowano obiekt 
świecący jak ciało doskonale czarne, w którego widmie stwier
dzono kosmologiczne przesunięcie z = 0,5.

W wyniku pomiarów strumieni promieniowania tego 
obiektu w dwóch długościach fali: A, = 300 nm oraz X2 — 
600 nm otrzymano stosunek zmierzonych strumieni:

5(1,) / S(X2) =  5. Wyznacz temperaturę tego obiektu.
Uwaga: Strumień energii emitowanej przez ciało dosko

nale czarne wyraża się wzorem Plancka:

m - f - 1

,xr -1
gdzie X jest długością fali, T  — temperaturą bezwzględną,

Tabelka 1

Lp. Nazwa gwiazdy

1. Aldebaran (a Tau)
2. Altair (a Aql)
3. Antares (a Sco)
4. Arcturus (a Boo)
5. Betelgeuse (a Ori)
6. Canopus (a Car)
7. Capella (a Aur)
8. Castor (a Gem)
9. Deneb (a Cyg)

10. Procyon ( a  CMi)
11. Regulus (a Leo)
12. Sirius (a CMa)
13. Spica (a Vir)
14. Tollman ( a  Cen)
15. Vega (■a  Lyr)

Nr zawodnika . . . .

h > 0 ? Widoczna? 
TAK/NIE TAK/NIE
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stała Cj = 3,74 10 16 Wm:, a stała c2 =
1,44 10~2mK.

Dochodzący do sztucznego sateli
ty strumień promieniowania oddala
jącego się ciała opisuje również wzór 
Plancka. Jednakże wskutek kosmolo
gicznego przesunięcia widma, długości fal obserwowanych 
są przesunięte w stosunku do długości fal emitowanych.

Uwagi do rozwiązań
Wszystkie zadania posiadały taką samą wagę. Zadania 

rozwiązywane były w trzech blokach, po dwa zadania w każ
dym. Na każdy blok przeznaczono trzy godziny. Niestety 
warunki atmosferyczne uniemożliwiły przeprowadzenie ob
serwacji astronomicznej, która jest tradycyjnym zadaniem 
finałowym. W jego miejsce zamiennie wprowadzono zad. 3 
polegające na opracowaniu danych. Znamiona zadania ob
serwacyjnego ma również zadanie 4.

Załączona tabelka zawiera statystykę ocen uzyskanych 
przez uczestników finału w poszczególnych zadaniach oraz 
statystykę całościową (ostatnia kolumna). W drugim wierszu 
umieszczono liczbę tych uczniów, którzy dane zadanie roz
wiązali, choćby najsłabiej, za co otrzymali co najmniej poło
wę możliwych do zdobycia punktów. W trzecim wierszu znaj - 
dują się ci uczniowie, którzy zadanie rozwiązali dobrze lub 
bardzo dobrze, za co uzyskali powyżej 75% p. możliwych do 
zdobycia. Wreszcie w ostatnim wierszu znajdują się ci spo
śród uczestników finału, którzy z zadaniem nie poradzili so
bie, a jedynie za drobne przyczynki zdobyli mniej niż 25% 
punktów.

Zadanie 1
Problematyka tego zadania była znana finalistom, bowiem 

stanowiła kontynuację jednego z zadań półfinałowych. Wte
dy należało znaleźć maksymalną szerokość ekliptyczną We
nus podczas koniunkcji planety ze Słońcem, a teraz —  pod
czas jej maksymalnej elongacji.

Na wstępie należy określić warunki, jakie powinny być 
spełnione, by w ogóle mogło dojść do maksymalnej elonga
cji Wenus. Na rysunku 1 zaznaczono położenia Ziemi (Z), 
Wenus (W) i Słońca (5). Kąt £  jest elongacją Wenus dla ob
serwatora ziemskiego, natomiast kąt w  —  elongacją Ziemi 
dla obserwatora z Wenus. Z twierdzenia sinusów zastosowa
nego do trójkąta ZWS mamy:

. _  WS .s m £  = ---- sin to
ZS

Widać stąd, że wartość E  będzie maksymalna, gdy prawa 
strona równości będzie możliwie największa, a to pozwala 
określić trzy warunki:
—  długość odcinka WS powinna być maksymalna, co ozna
cza, że Wenus powinna znajdować się w aphelium:

r = a  (1 + e ),
W  w  v  w 7 7

—  długość odcinka ZS  powinna być minimalna, a to 
oznacza, że Ziemia powinna znajdować się w peryhelium:

r = a  ( 1 - e ) ,
Z z  v  z / ł

—  wartość sin w powinna być maksymalna, a to oznacza, że

F i n a ł Zad. 1 Zad. 2 Zad. 3 Zad. 4 Zad. 5 Zad. 6 S u m a
1/2 i więcej p. 11 15 8 10 8 14 66 (44%)
powyżej 3/4 p. 6 7 4 3 6 7 33 (22%)
poniżej 1/4 p. 10 6 13 9 14 2 54 (36%)

dla obserwatora z Wenus Ziemia powinna być w kwadratu
rze: w = 90°.

Po podstawieniu wartości liczbowych otrzymamy elonga- 
cję Wenus największą z możliwych: Emm = 47,78°.

Wenus na ogół znajduje się nad lub pod ekliptyką. Jeśli 
przyjąć, że punkt P  jest rzutem prostokątnym Wenus na płasz
czyznę ekliptyki, to trójkąt ZPS zawiera się w tej płaszczyź
nie (rys. 2). Ponieważ trójkąt ZWS jest już ustalony, poprzez 
znalezione E  ’ , to jedynym stopniem swobody jest jeszcze 
długość odcinka WP, czyli liniowa odległość Wenus od płasz
czyzny ekliptyki.

Powinna ona być możliwie największa, bo wówczas szu
kana szerokość ekliptyczną Wenus (y3) będzie maksymalna 
i równa B .

1 m a x

Z trójkąta WPS mamy: WP = rw sin (p, 
przy czym /*wjest stałe i określone przez warunek 1°, nato
miast wartość kąta (p £  < - / ;  i>. Długość odcinka WP będzie 
maksymalna, gdy sin (j) osiągnie ekstremum, a stąd wynika 
czwarty warunek: (/>= ± i.

Po wykonaniu podstawień: WP = aw (1 + e j  sin i = 
0,04312 AU.

Dalsza część rozwiązania jest już czystą geometrią: z trój
kąta ZWS, na podstawie twierdzenia Pitagorasa, obliczymy
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długość odcinka ZW, a następnie z trójkąta ZWP wyznaczy
my szukany kąt /?^  = ±3,742°.Widać, że wartość kąta finm 
jest większa od kąta i między płaszczyznami orbit.

Część uczestników, po znalezieniu E , próbowała obli
czać y3max za pomocą prostokątnego trój kąta sferycznego WPS 
(rys. 3). Oczywiście było to możliwe, pod warunkiem po
prawnego wyznaczenia kąta rj. Niestety, większość z rozwią
zujących tym sposobem przyjmowała r] = i, co było błędem. 
Otrzymywali wówczas na /3max wartość wyraźnie mniejszą od

zamiast większej. Błąd polegał na złym usytuowaniu linii 
węzłów orbity Wenus. W rozpatrywanej sytuacji nie leży ona 
wzdłuż promienia wodzącego Ziemi, lecz jest prostopadła do 
promienia wodzącego Wenus. W sposób poprawny, kąt rj 
można wyznaczyć, analizując np. rysunek 2, jest on bowiem 
kątem między płaszczyznami trójkątów ZWS i ZPS, a prak
tycznie kątem między wysokościami tych trójkątów, popro
wadzonymi do wspólnego boku ZS.

Zadanie 2
W zadaniu należało przeprowadzić oszacowanie i znaleźć 

przybliżoną wartość odstępu czasu między kolejnymi pełnia
mi. Na ogół prowadzenie oszacowania wcale nie musi być 
problemem łatwiejszym, zwłaszcza gdy czas na jego rozwią
zanie jest mocno ograniczony, a dokładność wyniku nie jest 
zadana w treści. Przy ocenie pracy, z jednej strony musiała 
więc decydować skuteczność, tzn. dotarcie do końcowych 
wartości, a z drugiej — dokładność, możliwa do uzyskania 
w konkretnych warunkach. Tylko nieliczni z finalistów po
stawiali sobie problem nazbyt ambitnie, w stosunku do wła
snych umiejętności, i gubiąc się w obliczeniach, nie zdołali 
dotrzeć do żadnych ostatecznych wyników. Większość jed
nak dopracowała się konkretnych wartości, a to oznacza, że 
ich metody postępowania były skuteczne, choć znacznie róż
niły się dokładnością.

Przechodząc do rozwiązania, zacznijmy od analizy rysun
ku 4. W sytuacji wyjściowej Słońce, Ziemia i Księżyc znaj
dowały się na linii prostej: 5-Z, -Kx, była wówczas pełnia (a na
wet zaćmienie Księżyca). Niezależnie od ułożenia linii absyd 
orbity Księżyca oraz przy założeniu braku zaburzeń pertur
bacyjnych, po upływie miesiąca gwiazdowego ( f ) Księżyc 
powinien się znaleźć w położeniu K2, a Ziemia w Z2, przy 
czym odcinek Z2K2 powinien być równoległy do ZxKy Nie 
była to jeszcze kolejna pełnia. By upłynął okres synodyczny 
(/s) i te trzy ciała ponownie znalazły się na linii prostej, tym 
razem: S-Z^-Kv musiał upłynąć dodatkowy czas At, taki, że: 

t = t + At. s g
Zauważmy, że w ciągu okresu synodycznego Ziemia za

kreśli luk Z {ZV o kącie środkowym a, natomiast Księżyc prze
sunie się po swojej orbicie o ten sam kąt a  w czasie At. W rze
czywistości wartość kąta a  nie jest znaczna, bo mniejsza od 
30°. Jeśli dodatkowo przyjmiemy, że orbity Ziemi i Księżyca 
tylko nieznacznie różnią się od okręgów, to dla celów osza
cowania można zapisać:

a = « z ts=coK At, 
gdzie (oz i wK są prędkościami kątowymi odpowiednio Ziemi 
i Księżyca. Prędkości te w ruchu po elipsach oczywiście nie 
są stałe, powinniśmy jednak przyjąć ich stałość w rozważa

nych interwałach czasu i analizować jedynie ekstremalne 
wartości.

Rozwiązania ze zmienną prędkością kątową byłyby bar
dzo trudne i praktycznie niewykonalne w ograniczonym cza
sie.

Z powyższych wzorów otrzymamy:

(#)
ft),.

Widać, że okres synodyczny zależy od stałej, jaką jest 
miesiąc gwiazdowy, i od ilorazu prędkości kątowych, który 
w tym przypadku jest stale dodatni i mniejszy od jedności. 
Analiza tego wzoru prowadzi do wniosku, że wartość ts bę
dzie minimalna, gdy iloraz ten również będzie minimalny, 
a to oznacza, że Ziemia powinna znajdować się w okolicach 
aphelium, a Księżyc w okolicach perygeum. Podobne rozu
mowanie doprowadzi do wniosku, że okres ts będzie maksy
malny, gdy Ziemia będzie znajdowała się w okolicach pery- 
helium, a Księżyc w okolicach apogeum.

By rozwiązać zadanie, należało znaleźć odpowiednie pręd
kości kątowe co dla Ziemi i dla Księżyca. W tym celu można 
było skorzystać z zależności:

v
r

gdzie v jest prędkością liniową, a r promieniem wodzącym. 
Dodatkowo z całki energii mamy:

v2 =G(M + m ) ( - - ~ ) .
r a

Gdy r= a, obliczymy tzw. prędkość kołową v0, czyli chwi
lową wartość prędkości dla średniej odległości a:

v„ =
G(M+m)

dla perycentrum otrzymamy: rp = a(l -  e) i v,, = v0
l + e 
1 - e  ’

a dla apocentrum, odpowiednio: r =a(l+e)i  vA = v0
1 - e  
l + e '

Prowadząc oszacowanie, można było przyjąć, że prędkość 
kołowa v0 jest równa podanej w treści zadaniu prędkości śred
niej vSr. W rzeczywistości prędkości kołowe powinny być nieco 
większe od prędkości średnich, jednak ze względu na nie
wielkie wartości mimośrodów ez i eK, przybliżenie takie było 
uzasadnione.

W celu znalezienia minimalnej wartości okresu synodycz
nego trzeba obliczyć:

_  & > /A  _  V ZA

ft).. co.. 0,06475,

a w celu znalezienia jego maksimum:

(O z  _  ® Z P  ^ z p  r KA
TT ~ 7T~ = ---------- = 0,08624.

K KA r ZJ> V KA

Potrzebna jest jeszcze długość miesiąca gwiazdowego:
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Tabela do tekstu zadania 3.

Data Słońce A B C
0h UT a <5 a ó a d a ó

2008 XII 31 18h42m,2 -23°05' 21h55m,7 -14°15' 18h12m,1 -24°06' 20h02m,5 -22°,12'
2009 I 08 19 17,3 -22 15 22 28,1 -10  40 18 38,6 -23 54 20 36,0 -18 53

I 16 19 51,9 -20  57 22 58,1 -06 53 19 05,0 -23 26 20 31,2 -16  44
I 24 20 25,8 -19 14 23 25,8 -03 03 19 31,4 -22 40 19 51,6 -17 22
II 01 20 58,9 -17 07 23 50,8 +00 45 19 57,7 -21 39 19 32,2 -18 57
II 09 21 31,1 -14 42 00 12,5 +04 22 20 23,6 -20  22 19 46,4 -19 54
II 17 22 02,4 -12 01 00 29,9 +07 38 20 49,2 -18  51 20 19,4 -19 42
II 25 22 33,1 -09 07 00 41,7 +1021 21 14,4 -17 08 21 01,6 -18 11
III 05 23 03,1 -06 05 00 46,1 +12 16 21 39,2 -15  12 21 48,3 -15 17
III 13 23 32,6 -02 58 00 41,4 +13 00 22 03,6 -13 07 22 37,8 -11 03
III 21 00 01,9 +00 12 00 28,3 +12 13 22 27,5 -10 54 23 29,8 -05 30
III 29 00 31,0 +03 21 00 11,0 +09 58 22 51,1 -08 35 00 25,1 +01 12
IV 06 01 00,2 +6 25 23 56,5 +07 02 23 14,4 -06 10 01 23,9 +08 39
IV 14 01 29,6 +09 23 23 50,1 +04 26 23 37,4 -03 43 02 23,0 +15 36
IV 22 01 59,3 +12 10 23 53,1 +02 48 00 00,2 -01 14 03 13,5 +20 30
IV 30 02 29,6 +14 45 00 04,3 +02 16 00 22,9 +01 15 03 46,4 +22 41
V 08 03 00,3 +17 04 00 21,5 +02 40 00 45,5 +03 41 03 56,9 +22 16
V 16 03 31,7 + 19 05 00 43,2 +03 51 01 08,0 +06 05 03 47,2 +19 43
V 24 04 03,7 +20 45 01 08,1 +05 34 01 30,6 +08 24 03 31,3 +16 33
VI 01 04 36,2 +22 03 01 35,5 +07 41 01 53,3 +10 36 03 25,9 +14 52
VI 09 05 09,2 +22 56 01 04,9 +10 01 02 16,1 +12 42 03 37,8 +15 26
VI 17 05 42,4 +23 23 02 36,0 +12 25 02 39,0 +14 38 04 06,6 +17 43
VI 25 06 15,6 +23 23 03 08,8 +14 47 03 02,1 +16 25 04 51,7 +20 44
VII 03 06 48,8 +22 58 03 43,2 +16 58 03 25,2 +18 01 05 53,0 +23 15
VII 11 07 21,6 +22 07 04 19,1 +18 53 03 48,5 +19 26 07 06,2 +23 44
VII 19 07 54,0 +20 52 04 56,5 +20 24 04 11,8 +20 38 08 19,4 +21 24
VII 27 08 25,8 +19 14 05 35,1 +21 26 04 35,1 +21 39 09 23,1 +17 03
VIII 04 08 56,9 +17 16 06 14,6 +21 55 04 58,3 +22 26 10 16,2 +11 45
VIII 12 09 27,4 +15 00 06 54,7 +21 47 05 21,3 +23 01 11 00,1 +06 16
VIII 20 09 57,3 +12 28 07 35,0 +21 01 05 44,0 +23 23 11 35,8 +01 07
VIII 28 10 26,7 +09 44 08 15,1 +19 38 06 06,3 +23 33 12 02,4 -03 12
IX 05 10 55,8 +06 50 08 54,7 +17 39 06 28,1 +23 33 12 15,9 -05 53
IX 13 11 24,5 +03 50 09 33,6 +15 08 06 49,4 +23 22 12 09,6 -05 35
1X21 11 53,2 +00 44 10 11,7 +12 10 07 09,9 +23 02 11 44,4 -01 24
IX 29 12 22,0 -02 23 10 49,2 +08 48 07 29,6 +22 34 11 28,9 +03 05
X 07 12 51,0 -05 28 11 26,0 +05 10 07 48,4 +22 01 11 47,9 +02 59
X 15 13 20,5 -08 29 12 02,6 +01 21 08 06,2 +21 23 12 30,2 -01 06
X 23 13 50,6 -11 22 12 39,2 -02 32 08 22,9 +20 42 13 19,3 -06 40
X 31 14 21,4 -14 05 13 16,1 -06 25 08 38,3 +20 01 14 09,3 -12 12
XI 08 14 53,0 -16 33 13 53,6 -10 09 08 52,2 + 19 21 14 59,4 -17 06
XI 16 15 25,5 -18 43 14 32,0 -13 39 09 04,6 + 18 46 15 50,3 -21 05
XI 24 15 59,0 -20 32 15 11,5 -16 47 09 15,1 +18 17 16 42,4 -23 57
XII 02 16 33,2 -21 56 15 52,4 -19 27 09 23,5 +17 57 17 35,5 -25 31
XII 10 17 08,0 -22 54 16 34,4 -21 33 09 29,4 +17 49 18 24,3 -25 37
XII 18 17 43,4 -23 23 17 17,5 -22  58 09 32,4 +17 56 19 12,1 -24 14
XII 26 18 18,9 -23 22 18 01,3 -23 38 09 32 3 +18 18 19 34,2 -21 55

2010 I 03 18 54,3 -22 51 18 45,3 -23 33 09 28,7 +18 56 19 11,2 -20 10

r  = -----— = 27,32 doby.

Ostatecznie, ze wzoru (#) otrzymamy: 
ts £  <29,21d ; 29,90d >.

Widzimy, że odstęp czasu między kolejnymi pełniami nie 
jest stały, a różnice mogą sięgać kilkunastu godzin. W rze
czywistości różnice te są nieco mniejsze, według tablic:

4/2009

ts £  < 29,25d; 29,83d >, co jest zgodne z kierunkiem prowadzo
nych oszacowań prędkości kątowych. W apoastronie szaco
wanie było prowadzone od dołu, bo na prędkość kątowąprzyj
mowaliśmy wartość najmniejsząz możliwych, a w peryastronie 
—  od góry. Niemniej, było co liczyć w tym zadaniu.

Zadanie 3
Odpowiedzi na pytanie 1) należało szukać, analizując
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zmiany współrzędnych planet w stosunku do współrzędnych 
Słońca. Występowanie maksymalnych elongacji w przypad
ku planet A i C świadczyło o tym, że są to planety dolne, a ich 
identyfikacja wynikała z wartości tych elongacji. Planeta B 
znacznie oddaliła się od Słońca, co dowodziło, że jest to pla
neta górna. Analiza prędkości jej rocznego ruchu prowadziła 
do wniosku, że jest to najbliższa planeta górna. Poprawną 
odpowiedzią na pytanie 1) jest więc: A —  Wenus, B —  Mars, 
C —  Merkury.

W pytaniu 2) należało usytuować w tabeli daty: maksy
malnych elongacji (dla planet dolnych), koniunkcji, opozycji
i kwadratury. Moment maksymalnej koniunkcji planety 
w pierwszym przybliżeniu może być zrównaniem się rekta- 
scensji, ale w rzeczywistości powinno to być zrównanie się 
długości ekliptycznych. Aby więc wyznaczyć te momenty, 
należało uwzględnić, choćby w przybliżeniu, nachylenie eklip- 
tyki względem równika. Wyznaczenie tych momentów po
zostawiamy czytelnikom, a dla sprawdzenia radzimy zerk
nąć do jakiegoś rocznika astronomicznego.

Podobny problem występował w pytaniu 3. Poprzez inter
polację stosunkowo łatwo ustalało się współrzędne równiko
we planet w dniu 6 marca, jednak wzajemne usytuowanie 
planet i Słońca powinno się przedstawić na podstawie ich 
współrzędnych ekliptycznych, które można było w przybli
żeniu ocenić. Przybliżenie polegające na sporządzeniu rysunku 
na podstawie rektascensji uznawano za minimalnie wystar
czające. W przypadku planet dolnych ustalenie położenia pla
nety w jednym z dwóch punków przecięcia się kierunku od 
Ziemi ku planecie z orbitą planety można było ustalić na pod
stawie ich ruchu między znalezionymi sąsiadującymi konfi
guracjami.

Zadanie 4

Zadanie rozwiązywane było w całości pod kopułą sztucz
nego nieba planetarium i składało się z dwóch rozłącznych 
części. W części pierwszej należało wykazać się znajomo
ścią nieba i orientacją na nim, a w drugiej —  umiejętnością 
przeprowadzenia typowej obserwacji astronomicznej. Nale
ży zaznaczyć, że uczestnicy nie mieli do dyspozycji żadnych 
atlasów czy obrotowych mapek nieba, a z „pomocy nauko
wych” dysponowali jedynie:.. .treścią zadania, latarką i ołów
kiem.

A) Aparatura planetarium odtwarzała wygląd statycznego 
nieba (tzn. bez ruchu dziennego), o godzinie 4.00 czasu gwiaz
dowego, z szerokości geograficznej +30°. Dla każdej z pięt
nastu jasnych gwiazd wymienionych w Tabelce I  należało 
określić, czy gwiazda ta znajdowała się nad horyzontem, czy 
też nie, a jeżeli znajdowała się nad horyzontem, to czy była 
widoczna, czy nie. Sporą trudnością było przesłonięcie przez 
„chmury” kilku istotnych gwiazdozbiorów. W szczególności 
przesłonięte były: Byk, Bliźnięta, Orion (północna część 
łącznie z pasem) i Łabędź, stąd wniosek, że Aldebaran, Ca
stor, Betelgeuse i Deneb, mimo iż znajdowały się nad hory
zontem, były niewidoczne. Znalezienie w Tabelce I  jeszcze 
pięciu gwiazd, które świeciły nad horyzontem i były widocz
ne pozostawiamy Czytelnikowi. Dowolny z programów kom
puterowych, któiy pozwala odtwarzać wygląd nieba, powi

nien to zadanie ułatwić.
Do Tabelki II  należało wpisać nazwy gwiazd wskazywa

nych strzałką oraz nazwy gwiazdozbiorów, do których przy
należą. W kolejności były to:

/? Ori —  Rigel z Oriona,
a  Leo —  Regulus z Lwa,
a  UMi —  Polarna z Małej Niedźwiedzicy,
Nova And  —  fikcyjna gwiazda nowa (lub supernowa) 

w Andromedzie,
o Ceł —  Mira Ceti z Wieloryba.
B) W tej części zadania aparatura planetarium odtwarzała 

również statyczne niebo, ale ze zwrotnika Koziorożca, o go
dzinie 16.00 czasu gwiazdowego. Każdy z uczestników miał 
podobne warunki do prowadzenia obserwacji, ponieważ obie 
widoczne nad horyzontem planety— Jowisz i Saturn— świe
ciły wysoko, w okolicach zenitu. Pierwszym problemem było 
przeprowadzenie poprawnej identyfikacji gwiazd. Najja
śniejszą gwiazdą na obu mapkach był Antares z gwiazdo
zbioru Skorpiona. Nie wszystkim jednak udało się przypo
rządkować planetę do właściwej mapki. Saturn kreślił swą 
pętlę w Wadze, a Jowisz w Wężowniku i Strzelcu. Kolejnym 
problemem była ocena długości drogi planety w jej ruchu 
wstecznym. Niestety, ze względu na skończone rozmiary 
kopuły planetarium, określanie odległości kątowych za po
mocą pięści lub grubości kciuka, dawało wyniki obarczone 
dużymi błędami. Ratunkiem była podziałka umieszczona na 
krótszym boku każdej mapki i kątowy wymiar mapki podany 
w treści zadania. Ruch wsteczny Saturna wynosił około 
6,5°±0,5°, a Jowisza: 9,5°±0,5°. Warto zaznaczyć, że apara
tura planetarium odtwarzała zmiany położeń tych planet na 
tle gwiazd, które na prawdziwym niebie dopiero nastąpią 
w pierwszych dziesięciu miesiącach 2043 r.

Zadanie 5

Rozważanie ruchu gwiazd wokół barycentrum prowadzi 
do zbędnych komplikacji i dlatego w praktyce astronomicz
nej jest wygodniejsze rozpatrywanie względnego ruchu jed
nej z gwiazd wokół drugiej. Mamy wówczas do czynienia 
tylko z jedną orbitą, samo rozwiązanie zazwyczaj znacznie 
upraszcza się i możliwe jest stosowanie praw Keplera.

Zgodnie z 1 uogólnionym prawem Keplera można przy
jąć, że np. gwiazda o masie M  znajduje się w ognisku elipsy 
(rys. 5), a gwiazda o masie m obiega ją  ze zmienną prędko
ścią kątową zależną od promienia wodzącego w = a>(r). Za
leżność tę można wyznaczyć bezpośrednio z definicji pręd
kości polowej U, która na mocy II uogólnionego prawa 
Keplera jest stała.

W bardzo małym interwale czasu At promień wodzący 
zakreśli pole:

r2
AS = —  A a .

2
Prędkość połową można zapisać jako:

ale też i jako:

178 U r a n i a  -  POSTĘPY ASTRONOM II 4/2009



astronomia w szkole

pole elipsy m b
u = —----------—— = -----

okres obiegu P
Po przyrównaniu tych równań, otrzymamy:

, . 2m b  
r ,P o

a po uwzględnieniu a>(r0): 

2 n  2 m b  
P r 2P ro r

r0 = J o b .

się w centralnym polu grawitacyjnym gwiazdy o masie M. 
Porównując oba wzory definiujące L mamy:

m a ( l-e )  lG(M  +m)(
2 1 2

--------------- ) = m r (0
a(l — e) a

Szukana odległość jest więc średnią geometryczną obu 
półosi orbity względnej.

Pozostaje do wyznaczenia wartość dużej półosi a, bo mała 
półoś wynika wprost z własności elipsy:

b = a j  1 - e 2 .
Na podstawie III uogólnionego prawa Keplera można za

pisać:

a 3 _  P 2(M + m )

Pz mz)
gdzie: P7 = 1 rok, az = 1 AU, natomiast masa Ziemi mz «  ms.

Po podstawieniu wartości liczbowych otrzymamy: a = 
5,2 AU i r0 = 5,0 AU.

Ponad połowa uczestników finału rozwiązywała to zada
nie, korzystając z zasady zachowania momentu pędu. Postę
powanie takie, choć równoważne z zasadą zachowania pręd
kości polowej, okazało się trudne i całkowicie nieskuteczne, 
bowiem każdy z rozwiązujących zadanie tym sposobem po
pełniał jakiś poważny błąd merytoryczny. Najczęściej było 
to stosowanie do ruchu po elipsie —  praw dotyczących wy
łącznie ruchu po okręgu.

Rozwiązanie mogło przebiegać następująco. Wartość mo
mentu pędu układu można było obliczyć bezpośrednio z de
finicji:

L = mrvs'mcp,
przyjmując np. minimalną odległość między składnikami.

Wtedy: r = rp = a(l -  e), to odległość w peryastronie, wy
znaczona z własności elipsy,

a po uwzględnieniu III uogólnionego prawa Keplera:

G (M + m ) = 4 n 2 a ,
P 2

i kilku przekształceniach otrzymamy wzór (*) z pierwszej 
części rozwiązania. Dalsze obliczenia przebiegną już analo
gicznie do poprzednich.

Zadanie 6
Z treści zadania wynika, ze zgodnie z podanym wzorem 

odpowiedni stosunek strumieni

\5
-1

hc 

.. \  kToi,s
■■5.

-1

W ogólności jest to równanie trudne do rozwiązania ze 
względu na temperaturę obserwowaną Tobs. Zauważmy jed
nak, że X =XJ2. Jeśli zatem podstawimy

hc

v = vp = IG(M +m )(—  —- )
V rp a

jest prędkością liniową w peryastronie, wynikającą z całki 
energii, zaś (p = 90° jest kątem między promieniem wodzą
cym i chwilowym kierunkiem prędkości.

Należy zaznaczyć, że jeszcze tylko dla apoastronu kąt (p 
jest kątem prostym. W każdym innym punkcie orbity elip
tycznej wyznaczanie wartości momentu pędu ze wzoru: L = 
mrv było błędem, bo sin (p ^  ±1. Zamiast prędkości v wyni
kającej z całki energii, należałoby wówczas uwzględniać jej 
składową tangencjalną, jednak wyznaczenie kąta <p wcale nie 
jest proste.

Można jednak skorzystać z innej definicji momentu pędu: 
L = Ico = m ^w ,

gdzie: w jest prędkością kątową natomiast I -  mi2 —  momen
tem bezwładności punktu materialnego. Gwiazdę o masie m 
można bowiem traktować jako punkt materialny poruszający

e W *  = y> 

sprowadzi się ono do równania:

y - i  ... 5

y 2- \  3 2 ’ 
a ponieważ y  ^  ±1 ostatecznie otrzymamy:

1 = 5 
y  + l ~ 3 2 '

Rozwiązaniem równania jest y = 5,4
Korzystając z zastosowanego podstawienia, otrzymujemy:

ln y =  hc  ,
'  KkT.„

a stąd, po podstawieniu danych i występujących w równaniu 
stałych fizycznych, dostajemy Tob = 14 230 K.

Obserwowany na Ziemi strumień zachowuje kształt za
leżności od długości fali, jednak wskutek kosmologicznego 
przesunięcia widma, emitowane i obserwowane długości fal 
są ze sobą związane zależnością:

1 _  ^ o b s
K m  ~  .  ,  •

1 + Z
Stąd dla ziemskiego obserwatora widmo obiektu będzie 

miało kształt widma ciała doskonale czarnego o temperatu
rze obserwowanej

TT =obs
l + z

gdzie T  jest rzeczywistą temperaturą świecącego ciała. 
Ostatecznie więc T=  21 350 K.

Henryk Chrupała (zadanie 3 i 6), 
Marek Szczepański (zadanie 1,2,4,  5)
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Poradnik obserwatora

Obserwujmy zaćmienie £ (epsilon) Aurigae

Coraz głośniej o niezwykle cie
kawej gwieździe zmiennej £ 
Aurigae (e Aur). Wraz z t] (eta) 

i ę (zeta) Aurigae tworzy na niebie cha
rakterystyczny, łatwo rozpoznawalny, 
ostry trójkąt równoramienny położony 
nieopodal Capelli (Kozy)— a  Aurigae, 
najjaśniejszej gwiazdy Woźnicy. Te trzy 
gwiazdy trójkąta bywają nazywane Koź
lętami. Możemy je obserwować od lip- 
ca na wysokości ponad 20° nad hory
zontem na niebie porannym do połowy 
maja następnego roku na niebie wieczor
nym. Najlepszym okresem do obserwa
cji są miesiące zimowe, £ Aurigae jest 
najjaśniejszym z Koźląt. Zwykle ma ja
sność wizualną ok. 3 mag. rj Aurigae ma 
jasność 3,2 mag. a £ 3,7 mag. Cały układ 
jest więc dobrze widoczny gołym okiem 
nawet w obszarach miejskich o dużym 
zaświetleniu, choć wtedy do obserwacji 
może być przydatna lornetka o niewiel
kim powiększeniu.

Zmienność e Aur odkrył niemiecki 
astronom amator J. Fritsch, który na 
początku 1821 r. zauważył, że e Aur jest 
akurat najsłabszym koźlątkiem. Przez 
następne 20 lat gwiazda w zasadzie nie 
była jednak obserwowana. Regularne 
obserwacje podjęto dopiero w latach 40. 
XIX w. Warto wymienić tu J.W. Arge- 
landera, E. Heisa i J. Schmita. Ten ostatni 
w latach 1843— 1884 wykonał prawie 
5000 obserwacji tej zmiennej. Obserwa
cje wykonane do 1904 r. opracował

i przeanalizował H. Ludendorff. Na pod
stawie tych analiz wysnuł hipotezę, że 
£ Aur jest układem zaćmieniowym typu 
Algola z okresem orbitalnym 54,2 lata, 
wykazującym zaćmienia o w przybliże
niu jednakowej głębokości co 27,1 lat.

Zidentyfikował zaćmienia w latach 
1847— 1849,1875— 1877 oraz 1902— 
1904 i potwierdził, że J. Fritsch w roku 
1821 rzeczywiście obserwował mini
mum i słusznie jest uznawany za od
krywcę zmienności tej gwiazdy.

Kolejne zaćmienia wystąpiły w la
tach 1928— 1930,1955— 1957i 1982—

— 1984. Zebrane dane obserwacyjne po
zwoliły dokładniej odtworzyć przebieg 
zjawiska, w szczególności wyznaczyć 
momenty kontaktów obiektu zaćmiewa
jącego ze składnikiem głównym t,, t2, t3 
i t4. Dane te pokazane są w tabeli.

Jak widać, kolejne zaćmienie różni 
się nieco w przebiegu od poprzedniego. 
Czas trwania całego zaćmienia t4 -  t, 
skraca się, a faza zaćmienia całkowite
go (płaskie dno) t3 - 12 się wydłuża. Naj
bardziej skraca się ostatnia faza zaćmie
nia t4 - 13. Widać również, że momenty 
kontaktów zależą od barwy.

e Aur jest układem zaćmieniowym 
o najdłuższym znanym okresie orbital
nym 27,1 lat i najdłużej trwającym, bo 
prawie dwa lata, zaćmieniu. Spadek ja
sności w paśmie wizualnym wynosi 
około 0,8 mag. W centralnej fazie za
ćmienia obserwuje się pojaśnienie 
o 0,3—0,'4 mag. ponad poziom płaskie
go dna. Komplikacji dodaje brak istot
nych zmian w widmie poza równo
mierną redukcją na wszystkich 
częstotliwościach. Poza zaćmieniami 
obserwuje się półregulame zmiany ja
sności o amplitudzie około 0,2 mag. 
Okres tych zmian w ciągu ostatniego 
ćwierćwiecza uległ skróceniu ze 100 do 
66 dni.

Chociaż od odkrycia zmienności 
£ Aur mijają już prawie dwa wieki, toRys. 1. Capella (Koza) z Koźlętami. Fot. J. Wiland

1902-1904
1928-1930
(średnie)

1955-1957 1982-1984 2009-2011

Czas trwania 
zaćmienia 
( t4- t i )

714 d 670 d
V 654 d 
B 643 d 
U 630 d

?

całkowite
( t3- t 2 ) 330 d 394 d

V 447 d 
B 437 d 
U 455 d

?

wejście 
( *2~ t i ) 182 d 135 d

V 142 d 
B 135 d 
U 120 d

?

zejście 
( -  t j ) 203 d 141 d

V 65 d 
B 71 d 
U 55 d

?

Okres 9888 d 9885 d 9863 d ?

Amplituda 0,80 mag. 0,75 mag.
V 0,91 mag. 
B 0,73 mag. 
U 0,84 mag.

?
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Poradnik obserwatora

rejon bez pyłu

Zaćmienie epsilon Autigae (schematycznie)

Rys. 2. Schemat zaćmienia e Aur

do dziś nie bardzo wiemy, co powoduje 
zaćmienie. Aktualnie aprobowany jest 
następujący model układu. Składnik wi
doczny to oddalony od nas o około 2000 
lat świetlnych nadolbrzym typu widmo
wego F0 o masie ~  15 mas Słońca i pro
mieniu ~  200 promieni Słońca. Wyka
zuje pó łregułam e zm iany jasności o 
amplitudzie 0,2 mag. i okresie 66 dni. 
Przyczyną tych zmian jasności są pul- 
sacje nadolbrzyma. Niewidoczny skład
nik to orbitująca w odległości 27,6 jed 
nostek astronom icznych gwiazda lub 
ciasny układ dwóch gwiazd typu wid
m owego B otoczony ciemnym, pyło
wym  dyskiem o promieniu ~  2000 pro
m ien i S łońca. Ł ączn a  m asa dysku  
i gwiazdy (gwiazd) centralnej wynosi ~ 
13,7 mas Słońca. Co 27,1 lat dysk prze
chodzi na tle nadolbrzyma, powodując 
jego zaćmienie. W  fazie płaskiego dna 
za k ry w a n e  je s t  o k o ło  p o ło w y  p o 
wierzchni nadolbrzym a co powoduje 
spadek jasności o 0,8 mag. Pojaśnienie 
w  centralnej części zaćmienia spowodo
w ane je s t w iększą przezroczystością 
dysku w  jego środkowej części.

Zbliża się kolejne zaćmienie e Aur. 
M a się rozpocząć już w  połowie tego 
roku. Dokładnego czasu ani jego prze
biegu nie znamy, bo nie wiemy, jak  
w  ciągu ostatniego ćwierćwiecza zmie
nił się sam dysk i geometria układu. Efe
merydy, które należy traktować orien
tacyjnie, są następujace:

2009.08.06 —  początek zaćmienia, 
2009.12.21 —  początek fazy całko

witej (płaskiego dna zaćmienia), 
2010.05 —  początek  po jaśn ien ia 

w  centrum zaćmienia,
2010.08.01 —  w tórne m aksim um  

blasku w centrum zaćmienia,
2010 jesień —  koniec pojaśnienia, 
2011.03.12 —  koniec fazy całkowi

tej (płaskiego dna),
2011.05.15 —  koniec zaćmienia. 
Astronom owie m ająnadzie jęna ze

branie podczas tego zaćm ienia znacz
nie więcej danych niż podczas wszyst
kich poprzednich zaćmień. Dotyczy to 
precyzyjnej fotom etrii w ielobarwnej, 
obserwacji w  nieoptycznych zakresach 
w idm a prom ieniowania elektrom agne
tycznego oraz obserwacji interferom e
trycznych. Dane te pozw olą lepiej zro
zum ieć, ja k  napraw dę w ygląda ten 
układ i co się w  nim dzieje.

Obserwacje e A ur idealnie nadają dla 
wszystkich miłośników astronomii, nie
zależnie od tego, czy dysponują jakim 
kolwiek sprzętem czy nie. Oceny jasno
ści m o g ą  być z p o w o d ze n iem  
wykonywane gołym okiem. W  tym celu 
proponuję na gwiazdy porównania wy
brać T] i 'ę Aur. rj Aur ma jasność wizu
alną 3,2 mag. a £ Aur 3,7 mag. (£ Aur 
jest również interesującym układem za
ćmieniowym o okresie 2,66 lat, ale naj
bliższe zaćmienie będzie miała już po 
zaćmieniu £ A ur i może z powodzeniem 
być gwiazdą porównania). Różnica ja 
sności pomiędzy tymi gwiazdami po
równania, wynosząca 0,5 mag., stano
w i bazę, do której będziem y odnosić 
różnice jasności pom iędzy jasnością 
£ A ur a ja snośc ią  jednej lub drugiej 
gwiazdy porównania. W  tak przygoto
wanym „fotometrze wizualnym” moż
na wykonywać, po uzyskaniu pewnej 
wprawy, oceny jasności z dokładnością
— 0,1 m ag., o ile będziem y w  stanie 
w m yśli podzielić różnicę bazow ą na 
pięć części.

O bserw ację w ykonujem y następu
jąco:
—  Koncentrujemy wzrok na pierwszej 
gwieździe porównania, następnie na dru
giej i zapamiętujemy różnicę jasności 
pomiędzy nimi. Jeżeli trzeba, przenosi
m y wzrok z jednej gwiazdy na drugą 
kilka razy, pam iętając, by patrzeć na

gw iazdę na w prost i n igdy na obie 
gwiazdy jednocześnie.
—  Tak sam o p o ró w n u jem y  e A ur 
z gwiazdami porównania.
—  Jeżeli e A ur okazała się  być j a 
śniejszą od ł] Aur, to oceniamy, ja k ą  
część  ró żn ic y  bazow ej (p o m ięd zy  
gwiazdami porównania) stanowi różni
ca jasności pomiędzy e i y  Aur. Jeżeli 
jest to np. 2/5 różnicy bazowej, czyli 
0,2 mag., to e Aur przypiszemy jasność 
3,0 mag.
—  Jeżeli jasności e A ur nie potrafimy 
odróżnić od jasności rj Aur, to przypi
szemy jej jasność 3,2 mag.
—  Jeżeli £ Aur okazała się być słabszą 
od rj Aur a jaśniejszą od £ Aur, to oce
niamy, jak ą  część różnicy bazowej (po
między gwiazdami porównania) stano
wi różnica jasności pomiędzy e i t] Aur. 
Jeżeli jest to np. 3/5 różnicy bazowej, 
czyli 0,3 mag., to £ Aur przypiszemy ja 
sność 3,5 mag.
—  Jeżeli jasności £ A ur nie potrafimy 
odróżnić od jasności £ Aur, to przypi
szemy jej jasność 3,7 mag.
—  Jeżeli £ Aur okazała się być słabszą 
od £ Aur, to oceniamy, jak ą  część różni
cy bazowej (pomiędzy gwiazdami po
równania) stanowi różnica jasności po
między £ i £ Aur. Jeżeli jest to np. 1/5 
różnicy bazowej, czyli 0,1 m ag.,to£ Aur

Dokończenie na s. 189.
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Lubomir Włodzimierz Baran (1937—2009)

Profesor Lubomir W. Baran uro
dził się 27 w rześnia 1937 r. 
wŻniatynie, województwo lu

belsk ie . S tudia w yższe ukończył 
w 1960 r. na Wydziale Geodezji i Kar
tografii Politechniki Warszawskiej. Na 
tym samym Wydziale uzyskał stopień 
doktora nauk technicznych (1966) i sto
pień doktora habilitowanego nauk tech
nicznych (1972). W roku 1976 otrzymał 
tytuł naukowy profesora nadzwyczajne
go, a w 1987 —  tytuł naukowy profe
sora zwyczajnego. W 1994 r. został wy
brany na członka korespondenta Polskiej 
Akademii Nauk.

Bezpośrednio po ukończeniu studiów 
na Politechnice Warszawskiej w 1960 r. 
rozpoczął pracę w ówczesnej Wyższej 
Szkole Rolniczej w Olsztynie, prze
kształconej następnie w Akademię Rol- 
n iczo-T echniczną (1972), k tóra 
w 1999 r. weszła w skład Uniwersytetu 
Warmińsko-Mazurskiego. W okresie 47 
lat pracy w olsztyńskiej uczelni zajmo
wał wszystkie kolejne stanowiska, od 
asystenta naukowo-technicznego do 
profesora zwyczajnego.

Głównym kierunkiem badań nauko
wych Profesora L. W. Barana była geo
dezja satelitarna oraz teoria opracowy
wania wyników obserwacji.

Zainteresowania dotyczące wykorzy
stania sztucznych satelitów Ziemi w geo
dezji ukształtowały się u Profesora 50 lat 
temu, w okresie działalności w studenc
kim Kole Naukowym Geodetów Poli
techniki Warszawskiej. Jako członek tego 
koła prowadził obserwacje pierwszego 
w dziejach sztucznego satelity Ziemi —  
Sputnika o numerze 1, a także był auto
rem opracowań teoretycznych, z których 
jedno ukazało się w wydawnictwie Pol
skiego Towarzystwa Astronomicznego 
„Postępy Astronomii”.

Po rozpoczęciu pracy w Olsztynie Pro
fesor L.W. Baran zorganizował od pod
staw ośrodek badań satelitarnych. 
W 1961 r., z Jego inicjatywy, powstała 
Stacja Obserwacji Sztucznych Satelitów 
Ziemi. Została ona włączona do świato
wej sieci tego typu placówek, których 
działalność była koordynowana przez 
COSPAR (Committee on Space Rese
arch). Profesor przez wiele lat kierował

tąplacówką. Od 1999 r. był kierownikiem 
Obserwatorium Satelitarnego Uniwersy
tetu Warmińsko-Mazurskiego, z siedzibą 
w Lamkówku. W 1994 r. obserwatorium 
zostało włączone do globalnych i regio
nalnych programów badawczych, reali
zowanych pod auspicjami Międzynaro
dowej Unii Geodezji i Geofizyki oraz 
Międzynarodowej Unii Astronomicznej. 
Na terenie Obserwatorium znajduje się 
stacja globalnej sieci IGS (International 
GNSS Service), będąca równocześnie 
stacją IERS (International Earth Rota
tion Service) oraz stacją sieci europej
skich: EPN (EUREF Permanent Ne
twork) i CERGOP (Central Europe 
Regional Geodynamic Project).

Dzięki włączeniu obserwatorium do 
światowych i europejskich programów 
może ono nie tylko wnosić wymierny 
wkład w realizację takich zadań, jak 
monitorowanie ziemskich układów od
niesienia, badanie przemieszczeń płyt 
kontynentalnych, lecz także uzyskuje 
nieograniczony dostęp do bogatego 
materiału obserwacyjnego, który pozwa
la na rozwiązywanie różnorodnych za
dań badawczych o charakterze regional
nym i lokalnym. Badania takie były 
prowadzone, pod kierunkiem Profeso
ra, przez zespół pracowników Instytutu 
Geodezji UWM.

Do najważniejszych osiągnięć Pro
fesora L. W. Barana z zakresu geodezji 
satelitarnej oraz teorii opracowania wy
ników obserwacji należy zaliczyć:
— Opracowanie metody wykorzystania 
synchronicznych obserwacji satelitów 
do dokładnego wyznaczania odległości 
topocentrycznych i tworzenia prze
strzennej triangulacji satelitarnej. Meto
da ta weszła do literatury podręczniko
wej (por. J. Ś ledziński G eodezja  
satelitarna, wyd. PWN, 1978).
— Opracowanie koncepcji wykorzysta
nia pomiarów odległości do satelity 
w celu wyznaczenia położenia punktu 
na powierzchni Ziemi. Prace z tego za
kresu Profesor L.W. Baran rozpoczął, 
a następnie prezentował na forum mię
dzynarodowym, jeszcze przed wprowa
dzeniem techniki laserowej do precyzyj
nego pomiaru odległości do sztucznego 
satelity.

—  Opracowanie nowych metod i pro
cedur wyrównywania kontynentalnych 
i regionalnych sieci triangulacji sateli
tarnej, opartych na synchronicznych ob
serwacjach sztucznych satelitów, wyko
nywanych z dowolnej liczby stacji, przy 
użyciu różnych technik pomiarowych. 
Metody te znalazły zastosowanie przy 
wyrównywaniu doświadczalnych sieci 
europejskich, opartych na obserwacjach 
fotograficznych i laserowych.
— Opracowanie nowych metod wyrów
nywania sieci geodezyjnych o wielkich 
liczbach wyznaczanych parametrów. 
Metody te wyróżniają się dużą efektyw
nością, zwłaszcza przy wyznaczaniu 
charakterystyk dokładności parametrów 
sieci. Jedna z metod— metoda sekwen
cyjnego wyrównania —  może znaleźć 
zastosowanie przy opracowywaniu wy
ników obserwacji geodezyjnych zwią
zanych z badaniami geodynamicznymi. 
Dwie inne metody wyrównywania sie
ci satelitarnych —  metoda wielogrupo- 
wego wyrównania oraz metoda naj
mniejszych kwadratów, uogólniona na 
obserwacje skorelowane —  weszły do 
cytowanego już podręcznika J. Śledziń- 
skiego —  Geodezja satelitarna.
— Przedstawienie koncepcji wykorzy
stania technik satelitarnych, a zwłaszcza 
Globalnego Systemu Pozycjonowania, 
do utworzenia nowej zintegrowanej 
osnowy geodezyjnej kraju, przeznaczo
nej do realizacji różnorodnych celów 
gospodarczych oraz do lokalnych badań 
geodynamicznych. Wymieniona kon
cepcja została rozwinięta w wyniku pra
cy —  działającego pod kierunkiem Pro
fesora —  zespołu Sekcji Sieci 
Geodezyjnych Komitetu Geodezji PAN. 
Efektem pracy zespołu było doprowa
dzenie do utworzenia na terytorium Pol
ski satelitarnej sieci zerowego rzędu 
EUREF-POL, a następnie zintegrowa
nej osnowy podstawowej POLREF. 
Współrzędne punktów obu tych sieci są 
wyrażone w jednolitym europejskim 
układzie odniesienia ETRF 89.

W ostatnim okresie (po 1995 r.), z ini- 
c jatyw y P rofesora L.W. Barana, 
w ośrodku olsztyńskim zostały rozwi
nięte badania nad wykorzystaniem wy
ników obserwacji sztucznych satelitów
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do śledzenia dynamiki jonosfery. Bada
nia te są prowadzone przez międzyna
rodowy zespół badawczy, w skład któ
rego, poza pracownikami Instytutu 
Geodezji UWM, wchodzą geofizycy 
z Zachodniego Oddziału Instytutu 
Ziemskiego Magnetyzmu, Jonosfery 
i Propagacji Fal Radiowych Rosyjskiej 
Akademii Nauk w Kaliningradzie.

Wyniki badań z tego zakresu były 
publikowane w wydawnictwach o sze
rokim międzynarodowym zasięgu, 
a przede wszystkim w wydawnictwach 
Filadelfijskiego Instytutu Informacji Na
ukowej. Były też one prezentowane na 
międzynarodowych kongresach wyso
kiej rangi i sympozjach naukowych, or
ganizowanych m.in. przez Międzynaro
dową Unię Geodezji i Geofizyki, 
Europejską Unię Nauk o Ziemi i CO- 
SPAR. O wysokiej ocenie poziomu po
szczególnych etapów prowadzonych 
przez zespół kierowany przez Profeso
ra L. W. Barana może świadczyć fakt, że 
w latach 1991—2007 uzyskał 7 gran
tów indywidualnych KBN oraz Mini
sterstwa Nauki i Informatyzacji.

Ogólny dorobek profesora L. W. Ba
rana wyraża się liczbą 86 oryginalnych 
prac twórczych (w tym 15 w wydaw
nictwach z listy Filadelfijskiej Instytutu 
Informacji Naukowej), 154 artykułów 
i komunikatów naukowych. Wyniki 
swoich badań prezentował on w 131 re
feratach na kongresach i sympozjach 
międzynarodowych oraz w 118 — na 
konferencjach krajowych.

Profesor L. W. Baran wypromował 8 
doktorów nauk technicznych. Imponu
jąca jest liczba recenzji opracowanych 
przez Profesora (149), związanych 
z awansami naukowymi (doktoraty, ha
bilitacje, wnioski profesorskie). Był też 
autorem 18 opinii związanych z powo
ływaniem na stanowiska docenta i pro
fesora i promotorem w dwóch przewo
dach, związanych z nadaniem tytułu 
doktora honoris causa oraz recenzentem 
w dwóch innych przewodach.

Profesor L. W. Baran był autorem 
bądź współautorem 5 podręczników 
i skryptów akademickich. Jeden z nich 
— Teoretyczne podstawy opracowania 
wyników pomiarów geodezyjnych został 
wyróżniony Nagrodą Ministra.

Jako wieloletni członek (od 1990 r.) 
Sekcji Nauk Technicznych Zespołu Eks

pertów Ministra właściwego do spraw 
szkolnictwa wyższego uczestniczył 
w opracowaniu i zatwierdzaniu planów 
i programów studiów dla kierunku „geo
dezja urządzeń rolnych” oraz dla kierun
ku „geodezja i kartografia”.

Profesor aktywnie uczestniczył we 
współpracy ze studenckimi organizacja
mi naukowymi, sportowymi i turystycz
nymi. Od 1994 r. był honorowym pre
zesem Akademickiego Klubu 
Turystycznego przy Uniwersytecie War
mińsko-Mazurskim w Olsztynie.

Profesor Lubomir W. Baran miał 
duże zasługi w organizacji badań i pro
cesu dydaktycznego w Olsztyńskiej 
Uczelni, na forum krajowym i między
narodowym.

Był jednym z organizatorów wyż
szych studiów geodezyjnych i wielolet
nim (16 lat) dziekanem Wydziału Geo
dezji i Gospodarki Przestrzennej. Był 
prorektorem i rektorem Akademii Rol
niczo-Technicznej w Olsztynie, a także 
wieloletnim członkiem senatu (28 lat) 
Wyższej Szkoły Rolniczej, a następnie 
Akademii Rolniczo-Technicznej 
w Olsztynie. W latach 1969— 1993 peł
nił funkcje kierownika Katedry, a na
stępnie dyrektora Instytutu Geodezji 
i Fotogrametrii.

Brał aktywny udział w działalności 
Polskiej Akademii Nauk. W 2007 r. roz
począł drugą kadencję, z wyboru, człon
ka Prezydium Polskiej Akademii Nauk. 
Był także, od 1998 r., członkiem Prezy
dium Oddziału PAN w Gdańsku. Pro
wadził aktywną działalność w komite

tach PAN, radach naukowych placówek 
Polskiej Akademii Nauk oraz w radach 
wydawnictw naukowych. Był przewod
niczącym Komitetu Geodezji PAN oraz 
Przewodniczącym Komitetu Narodowe
go ds. Współpracy z Międzynarodową 
Unią Geodezji i Geofizyki. W kadencji, 
która zakończyła się w grudniu 2006 r., 
był zastępcą przewodniczącego Rady 
Naukowej Centrum Badań Kosmicz
nych PAN. Był Przewodniczącym Rady 
Programowej Wydawnictwa, Annual of 
Navigation”. Od 1991 r. był członkiem 
Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów 
Naukowych.

Jego aktywność na forum międzyna
rodowym przejawiała się m.in. w zor
ganizowaniu i przewodniczeniu dwóm 
międzynarodowym specjalnym grupom 
studiów Międzynarodowej Asocjacji 
Geodezji. Profesor w latach 1988-1998 
reprezentował także nasz kraj w pracach 
Podkomisji EUREF (Reference Frame 
for Europe). Za wymienioną działalność 
został wyróżniony indywidualnym ho
norowym członkostwem Międzynaro
dowej Asocjacji Geodezji. Był on także 
członkiem Amerykańskiej Unii Geofi
zycznej (AGU), Europejskiej Unii Nauk 
o Ziemi (EGU) oraz Komitetu Badań 
Kosmicznych COSPAR.

Profesor Lubomir W. Baran został 
odznaczony Krzyżem Kawalerskim, 
Krzyżem Oficerskim i Krzyżem Ko
mandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

W 1991 r., w czasie Zgromadzenia 
Ogólnego Międzynarodowej Unii Geo
dezji i Geofizyki w Wiedniu nadano Mu 
tytuł honorowego członka Międzynaro
dowej Asocjacji Geodezji (A Fellow of 
the International Association of Geode
sy). A w 2000 r. Senat Akademii Rolni
czej we Wrocławiu nadał Profesorowi 
tytuł doktora honoris causa.

Profesor Lubomir Włodzimierz Ba
ran był laureatem licznych nagród rek
tora olsztyńskiej uczelni i nagród mini
stra. W 2006 r. uzyskał nagrodę Polskiej 
Akademii Nauk za osiągnięcia nauko- 
wo-organizacyjne oraz nagrodę na
ukową Miasta Olsztyna.

Zmarł po długiej chorobie 3 kwiet
nia 2009 r. i został pochowany na cmen
tarzu w Olsztynie 9 kwietnia 2009 r.

Andrzej Krankowski, 
Krzysztof Świątek
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Wrzesień
Słońce

Słońce w swym ruchu rocznym po ekliptyce 22 września 
przekracza równik niebieski w punkcie równonocy jesien
nej, wstępując w znak Wagi, co rozpoczyna astronomiczną 
jesień. Dni stają się ciągle coraz krótsze. W Warszawie 
1 września Słońce wschodzi o 3h47m, zachodzi o 17h23m, 
a 30 września wschodzi o 4h35m, zachodzi o 16h16m.

Dane dla obserwatorów Słońca (na 0h czasu UT)

Data 2009___ P [° ]______ B „ n ________ L0[1

1 21,08 7,19 201,74
3 21,58 7,22 175,33
5 22,05 7,24 148,91
7 22,50 7,25 122,50
9 22,93 7,25 96,08
11 23,33 7,24 69,67
13 23,71 7,23 43,27
15 24,06 7,20 16,86
17 24,39 7,17 350,46
19 24,70 7,13 324,06
21 24,98 7,08 297,66
23 25,23 7,03 271,26
25 25,45 6,96 244,86
27 25,65 6,89 218,47
29 25,83 6,81 192,07
1 25,97 6,72 165,68

P — kąt odchylenia osi obrotu Słońca mierzony od 
północnego wierzchołka tarczy;
B0, L0— heliograficzna szerokość i długość środka 
tarczy;
16d06h39m — heliograficzna długość środka tarczy 
wynosi 0°.

Księżyc
Bezksiężycowe noce będziemy mieli w połowie wrze

śnia, bowiem kolejność faz Księżyca jest w tym miesiącu 
następująca: pełnia 4d16h02m, ostatnia kwadra 12d02h16m, 
nów 18d18h44m i pierwsza kwadra 26d04h50m. W perygeum 
Księżyc znajdzie się 16 września o 7h57m a w apogeum 
28 września o 3h34m.

Planety, planety karłowate i planetoidy
Pod koniec września nad ranem, nisko nad wschodnim 

horyzontem można będzie dostrzec Merkurego. W ostat
nim dniu miesiąca planeta, na godzinę przed wschodem 
Słońca, wzniesie się na wysokość nieco ponad 7° nad ho
ryzontem, świecąc z jasnością 0m. Przez teleskop będzie 
można dostrzec tarczę Merkurego o średnicy 8” w bardzo 
małej, powiększającej się jednak z dnia na dzień fazie.

Również nad ranem, znacznie wyżej od Merkurego, 
dostrzeżemy Wenus, świecącą z jasnością -4m na powoli 
zmniejszającej się wysokości nad horyzontem, od 21° na 
początku września do 17° pod koniec miesiąca. Przez te
leskop zobaczymy tarczę planety w fazie zbliżającej się do 
pełni, o średnicy zaledwie 11”.

Na porannym niebie, wysoko nad horyzontem w gwiaz
dozbiorze Bliźniąt, zobaczymy również Marsa, świecące

go z jasnością zaledwie +0,8”. Wprawdzie przez teleskop 
na jego tarczy o średnicy jedynie 7” nie zobaczymy raczej 
żadnych szczegółów, jednak z łatwością zauważalna bę
dzie faza planety, wynosząca pod koniec miesiąca jedynie 
88%.

W pierwszej połowie nocy zobaczyć można Jowisza, 
świecącego z jasnością-2 ,7m na wysokości 22° nad połu
dniowym horyzontem na tle gwiazdozbioru Koziorożca. 
Przez teleskopy można obserwować strukturę chmur pla
nety oraz zjawiska w układzie jej największych satelitów.

Saturn znajduje się na niebie w pobliżu Słońca i jest 
niewidoczny.

Przez całą noc w gwiazdozbiorze Ryb widoczny jest 
Uran (o jasności 5,7m), a w pierwszej połowie nocy w gwiaz
dozbiorze Koziorożca możemy jeszcze obserwować Nep
tuna (7,8m). Małe średnice tarcz tych planet (odpowiednio 
3,7” i 2,3”) utrudniają dostrzeżenie jakichkolwiek szczegó
łów powierzchniowych nawet przez większe teleskopy 
amatorskie, jednak już teleskop o średnicy przynajmniej 
10 cm i powiększeniu 100* pozwoli na dostrzeżenie tarczy 
Urana oraz odróżnienie obrazu Neptuna od obrazów dy
frakcyjnych sąsiednich gwiazd o podobnych jasnościach.

Planeta karłowata (134340) Pluton jest jeszcze widocz
na wieczorem w gwiazdozbiorze Strzelca, jednakże jej ja
sność wynosi jedynie 14,5m i do jej zaobserwowania nie
zbędny jest teleskop o średnicy zwierciadła przynajmniej 
20 cm.

We wrześniu w pobliżu opozycji znajdują się jasne pla
netoidy:

(3) Juno, (jasność 7,7m). 8 IX: 0h07,8m, -1°05’; 18 IX: 
0h01,7m, - 3 ° i r ;  28 IX: 23h54,8"\ -5°21 ’.

(18) Melpomene, (jasność 8,0m). 8 IX: 1 h39,8m, -1°22’; 
18 IX: 1h40,1m, -3°28’; 28 IX: 1h37,3m, -5°44 \

Meteory
We wrześniu mpżna obserwować meteory z kilku sła

bo zbadanych rojów o niskiej aktywności, z radiantami 
w gwiazdozbiorach Barana, Perseusza, Kasjopei i Woźni
cy, być może związanych genetycznie z kometą Kiesa (1911 
II). Od 25 sierpnia do 8 września promieniują alfa Aurigi- 
dy [AUR]. W latach 1935, 1986 i 1994 odnotowano zwięk
szenia aktywności roju (ZHR = 40), a w 2007 r. ZHR osiąg-
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nęło nawet na krótko wartości 30. Radiant 
meteorów leży w gwiazdozbiorze Woźnicy 
i ma współrzędne: rekt. 5h36m, deki. +42°. 
Maksimum aktywności tego mało aktywnego 
roju przypada 1 września o I". W  tym roku 
w obserwacjach szybkich, często pozostawia
jących ślady, meteorów, w drugiej połowie 
nocy nie będzie już przeszkadzał, po swoim 
zajściu, zbliżający się do pełni Księżyc. Od 
18 września do 10 października można nato
miast obserwować meteory z mało aktywne
go roju delta Aurigidów [DAU], których ra
diant ma współrzędne: rekt. 5h52m, deki. +49°. 
Maksimum aktywności tego mało aktywnego 
roju przypada 9 września, jednak w jego ob
serwacjach będzie przeszkadzał Księżyc kil
ka dni po pełni.

Przez cały wrzesień możemy też obser
wować wolne, czerwonawe i często jasne 
meteory z mało aktywnego, ekliptycznego 
Źródła Przeciwsłonecznego [ANT], dawniej 
wydzielane w oddzielny rój Piscidów  (SPI), 
wiązany z kometą Morehouse’a z 1907 r. Ra
diant meteorów, w ciągu miesiąca przesuwa
jący się wzdłuż ekliptyki, leży w gwiazdozbio
rze Ryb w pobliżu punktu Barana i 15 wrze
śnia ma współrzędne: rekt. 0h20m, deki. +3°.

*  *  *

1d07h Minimalna libracja Księżyca (0,3°) w kierun
ku krateru Maurolycus (oświetlony).

2d19h Złączenie Jowisza z Księżycem w odl. 2°.

3d02h25m Gwiazda zmienna ó Cep (cefeida) osią
ga maksimum jasności (3,5m) [mapka zamiesz
czona w „Uranii-PA” 5/2007],

3d06h Złączenie Neptuna z Księżycem w odl. 2°.

5d16h Złączenie Urana z Księżycem w odl. 4°.

6d Gwiazda zmienna długookresowa R Tri (miry- 
da) (2h37,0m, +34°16’) osiąga maksimum ja
sności (6,2m) [mapka zamieszczona w „Uranii- 
PA" 1/2008],

6d20h Merkury nieruchomy w rektascensji.

8d11h Maksymalna libracja Księżyca (8,6°) w kie
runku krateru Schickard (oświetlony).

8d20h53m Gwiazda zmienna £ Gem (cefeida) osią
ga maksimum jasności (3,6m) [mapka zamiesz
czona w „Uranii-PA" 6/2007],

9d19h Odkrycie gwiazdy e Ari (4,7m) przy ciemnym 
brzegu Księżyca przed ostatnią kwadrą, wi
doczne w całej Polsce (Krosno 19"42m — 
Gdańsk 19h46m).

12d22h28m Gwiazda zmienna zaćmieniowa 1143 
Cyg osiąga minimum jasności. Jasność gwiaz
dy spada od 5,9m do 6,4m [mapka zamieszczo
na w „Uranii-PA” 1/2005],

13d16h Złączenie Marsa z Księżycem w odl. 0,07°.

13d20h04m Gwiazda zmienna d Cep (cefeida) osią
ga maksimum jasności (3,5m) [mapka zamiesz
czona w „Uranii-PA’’ 5/2007],

wrześniu i październiku 2009 (zaznaczone gwiazdy do 9m)

we wrześniu i październiku 2009 (zaznaczone gwiazdy do 9m)

Rys. 4. Położenie i ruch własny radiantów meteorowych alfa Aurigidów (AUR) w okre
sie od 25 sierpnia do 10 września 2009 i delta Aurigidów (DAU) w okresie od 5 
września do 10 października 2009
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13d20h48m Gwiazda zmienna r\ Aql (cefeida) osiąga maksimum 
jasności (3,5m) [mapka zamieszczona w„Uranii-PA" 6/2007],

14d Gwiazda zmienna długookresowa R Leo (miryda) (9h47,6m, 
+11°26’) osiąga maksimum jasności (5,8m).

14d19h47m Gwiazda zmienna zaćmieniowa U Oph osiąga mini
mum jasności. Jasność gwiazdy spada od 5,9m do 6,6"'[map
ka zamieszczona w „Uranii-PA” 1/2008].

14d21h09m Gwiazda zmienna zaćmieniowa Algol (/8 Per) osiąga 
minimum jasności. Jasność gwiazdy spada od 2,1m do 3,4m 
[mapka zamieszczona w „Uranii-PA” 5/2007],

15d06h Minimalna libracja Księżyca (1,2°) w kierunku Sinus Iri
dium (oświetlona).

16d16h Złączenie Wenus z Księżycem w odl. 4°.

17d19h Saturn w koniunkcji ze Słońcem.

17d23h42m Gwiazda zmienna zaćmieniowa WW Aur osiąga mini
mum jasności. Jasność gwiazdy spada od 5,8m do 6,6m [mapka 
zamieszczona w „Uranii-PA” 5/2006],

18d16h Uran w opozycji do Słońca.

18d18h Złączenie Saturna z Księżycem w odl. 7°.

18d23h Złączenie Merkurego z Księżycem w odl. 2°.

19d00h30m Gwiazda zmienna £ Gem (cefeida) osiąga maksimum 
jasności (3,6m) [mapka zamieszczona w „Uranii-PA" 6/2007],

20d10h Merkury w koniunkcji dolnej ze Słońcem.

21d01h02m Gwiazda zmienna ri Aql (cefeida) osiąga maksimum 
jasności (3,5m) [mapka zamieszczona w „Uranii-PA” 6/2007],

21d17h Maksymalna libracja Księżyca (9,2°) w kierunku Mare 
Humboldtianum (oświetlone).

22d21h18m Słońce wstępuje w znak Wagi, jego długość ekliptycz- 
na wynosi wówczas 180°, mamy zrównanie dnia z nocą i po
czątek jesieni astronomicznej.

23d00h54m Gwiazda zmienna zaćmieniowa WW Aur osiąga mini
mum jasności. Jasność gwiazdy spada od 5,8m do 6,6m [mapka 
zamieszczona w „Uranii-PA” 5/2006],

23d15h Złączenie Merkurego z Saturnem w odl. 4°.

28d02h06m Gwiazda zmienna zaćmieniowa WW Aur osiąga mini
mum jasności. Jasność gwiazdy spada od 5,8m do 6,6m [mapka 
zamieszczona w „Uranii-PA” 5/2006],

28d14h Minimalna libracja Księżyca (0,6°) w kierunku Mare Au- 
strale (oświetlone).

29d22h23m Gwiazda zmienna ó Cep (cefeida) osiąga maksimum 
jasności (3,5m) [mapka zamieszczona w „Uranii-PA" 5/2007],

30d11h Złączenie Neptuna z Księżycem w odl. 2°.

Leo (9h47m33,4s, +H°25’45”). Podane jasności gwiazd porównania 
(pole widzenia wynosi 11°, północ u góry)

nej V Cas (23h11m40,7s, +59°41’59"). Podane jasności gwiazd po
równania (pole widzenia wynosi 6°, północ u góry)

Rys. 5. Konfiguracja galileuszowych księżyców Jowisza we 
wrześniu 2009 (I -  lo, II -  Europa, III -  Ganimedes, IV -  Calli- 
sto). Przerwa w trasie księżyca oznacza przebywanie satelity 
w cieniu planety. Zachód na prawo od środkowego pasa (tar
czy planety), wschód na lewo
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Październik
Słońce

Dni są coraz krótsze, co widać po momentach wschodu 
i zachodu Słońca. W Warszawie 1 października Słońce 
wschodzi o 4h37m, zachodzi o 16h13m, a 31 października 
wschodzi o 5h30m, zachodzi o 15h09m.

W październiku Słońce wstępuje w znak Skorpiona.

Dane dla obserwatorów Słońca (na 0h czasu UT)

a 2009 P[°] B0[°] Ln[°]
1 25,97 6,72 165,68
3 26,09 6,62 139,29
5 26,18 6,51 112,90
7 26,24 6,40 86,51
9 26,27 6,28 60,12
11 26,28 6,15 33,74
13 26,25 6,01 7,36
15 26,19 5,87 340,97
17 26,11 5,72 314,59
19 25,99 5,56 288,21
21 25,84 5,40 261,83
23 25,67 5,22 235,46
25 25,46 5,05 209,08
27 25,22 4,86 182,71
29 24,95 4,67 156,33
31 24,64 4,48 129,96

P — kąt odchylenia osi obrotu Słońca mierzony od 
północnego wierzchołka tarczy;
B0, L0— heliograficzna szerokość i długość środka 
tarczy;
13d13h23m — heliograficzna długość środka tarczy 
wynosi 0.

Księżyc
Bezksiężycowe noce będziemy mieli w połowie paź

dziernika, bowiem kolejność faz Księżyca jest w tym mie
siącu następująca: pełnia 4d06h10m, ostatnia kwadra 
11 d08h56m, nów 18d05h33m i pierwsza kwadra 26d00h42m. 
W perygeum Księżyc znajdzie się 13d12h29m, a w apogeum 
25d23h19m.

Planety, planety karłowate i planetoidy
Prawie przez cały miesiąc, nad ranem, nisko nad 

wschodnim horyzontem można obserwować Merkurego, 
który 6 października, na godzinę przed wschodem Słońca, 
wzniesie się na maksymalną wysokość 10°, świecąc z ja
snością-0,6m. Przez teleskop można będzie wtedy zoba
czyć tarczę planety o średnicy 7”, w fazie zbliżonej do kwa
dry.

W październiku pogarszają się warunki porannej wi
dzialności Wenus, świecącej ze stałąjasnością-3,9m. O ile 
na początku miesiąca, na godzinę przed wschodem Słoń
ca, planetę można dostrzec na wysokości ponad 16° nad 
wschodnim horyzontem, o tyle pod koniec miesiąca wyso
kość ta wynosi jedynie niecałe 10°. Przez teleskopy moż
na dostrzec tarczę planety o średnicy 11”, w fazie zbliżonej 
do pełni.

W drugiej połowie nocy nadal można obserwować Mar
sa, świecącego na tle gwiazdozbioru Raka. W ciągu mie
siąca jasność planety rośnie od +0,8m do +0,5m, jednak nie
wielka średnica tarczy wynosząca pod koniec październi
ka zaledwie 8”, nadal praktycznie uniemożliwia dostrzeże
nie jakichkolwiek szczegółów powierzchniowych. W paź
dzierniku faza tarczy Marsa osiąga najmniejszą w 2009 r. 
wartość, równą jedynie 88%.

Warunki obserwacji Jowisza w porównaniu z wrześ
niem się nie zmieniają.

Na początku października na porannym niebie pojawia 
się Saturn, świecący z jasnością zaledwie +1,1m. Warunki 
obserwacji planety z dnia na dzień się poprawiają. O ile na 
początku miesiąca, na początku świtu cywilnego, ginie ona 
w blasku zorzy porannej na wysokości zaledwie 5° nad 
wschodnim horyzontem, o tyle pod koniec miesiąca wyso
kość ta wzrasta aż do 26°. W październiku, w związku 
z geometrią układu Ziemia-Saturn, będziemy mogli zaob
serwować „zniknięcie” pierścieni Saturna, co ułatwi dostrze
żenie jego słabych księżyców.

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

Praktycznie nie zmieniają się również warunki obser
wacji planety karłowatej (134340) Pluton.

W październiku w pobliżu opozycji znajdują się jasne 
planetoidy:

(3) Juno, (jasność 7,9m). 8 X: 23h48,4m, -7°23 ’; 18 X: 
23h43,5m, -9°03 ’; 28 X: 23h41,1m, -10°16’.

(18) Melpomene, (jasność 7,9m). 8 X: 1h31,9m, -7°54 ’; 
18 X: 1h25,4m, -9°41 ’; 28 X: 1h19,2"\ -10°49’.

Meteory
Od 2 października do 7 listopada promieniują szybkie, 

białe meteory ze śladami, z roju Orionidów [ORI], związa
nego z kometą 1 P/Halley. Radiant meteorów leży na gra
nicy gwiazdozbiorów Oriona i Bliźniąt i ma współrzędne: 
rekt. 6h20m, deki. +16°. W bieżącym roku maksimum ak
tywności przypada 21 października, jednak odnotowywa
no już także inne maksima. Zważywszy na zwiększoną 
aktywność roju w poprzednich latach oraz na zbliżanie się 
do maksimum, występującego co 12 lat, jego obserwacje 
mogą być wartościowe. W obserwacjach tych nie będzie 
przeszkadzał Księżyc kilka dni po nowiu.

Od 6 do 10 października promieniują wolne meteory 
z roju Drakonidów [GIA], związanego z kometą 21 P/Gia- 
cobini-Zinner (dlatego zwane są również Giacobinidami). 
Radiant meteorów leży w gwiazdozbiorze Smoka i ma 
współrzędne: rekt. 17h28m, deki. +54°. W roku bieżącym 
przewidywane jest maksimum w dniu 8 października 
o 16h40m, jednak bardzo możliwe jest wystąpienie innych 
maksimów. W wieczornych obserwacjach tych meteorów 
nie będzie przeszkadzał Księżyc zbliżający się do ostat
niej kwadry.

Od 14 do 27 października promieniują szybkie meteory 
z roju epsilon Geminidów [EGE]. Radiant meteorów leży 
w gwiazdozbiorze Bliźniąt i ma współrzędne: rekt. 6h48m, 
deki. +27°. W bieżącym roku maksimum aktywności przy
pada 18 października, toteż w obserwacjach tego wyjątko
wo słabo zbadanego roju nie będzie przeszkadzał znajdu
jący się właśnie w tym dniu w nowiu Księżyc.

Od 19 do 27 października promieniują szybkie meteory 
z roju Leo Minorydów [LMI]. Radiant meteorów leży 
w gwiazdozbiorze Małego Lwa i ma współrzędne: rekt.
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10h48m, deki. +37°. W  bieżącym roku maksimum 
aktywności przypada 23 października, toteż w po
rannych obserwacjach tego bardzo słabo zba
danego roju również nie będzie przeszkadzał zbli
żający się do pierwszej kwadry Księżyc.

1d Gwiazda zmienna długookresowa R Ser (miryda)
(15h50,7m, +15°08’) osiąga maksimum jasności 
(6,9m) [mapka zamieszczona w „Uranii-PA” 4/
2008],

2a21h Złączenie Urana z Księżycem w odl. 4°.

3d Gwiazda zmienna długookresowa S CrB (miryda)
(15h21,4m, +31°22') osiąga maksimum jasności 
(7,3m) [mapka zamieszczona w „Uranii-PA” 4/
2007],

4d22h52m Gwiazda zmienna zaćmieniowa Algol (fi Per) 
osiąga minimum jasności. Jasność gwiazdy spa
da od 2,1m do 3,4m [mapka zamieszczona w „Ura
nii-PA’’ 5/2007],

5d07h Maksymalna libracja Księżyca (8,1°) w kierunku 
krateru Schickard (oświetlony).

5d20h36m Gwiazda zmienna zaćmieniowa 1143 Cyg osiąga mini
mum jasności. Jasność gwiazdy spada od 5,9m do 6,4m [mapka 
zamieszczona w „Uranii-PA” 1/2005].

6d01h Merkury w maksymalnej elongacji zachodniej od Słońca 
w odległości 17°57’.

8d07n Złączenie Merkurego z Saturnem w odl. 0,4°.

12d00h Złączenie Marsa z Księżycem w odl. 2°.

12d04h Minimalna libracja Księżyca (0,7°) w kierunku Sinus Iri
dium (oświetlona).

12d14h Złączenie Merkurego z Wenus w odl. 6°.
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Rys. 8. Konfiguracja galileuszowych księżyców Jowisza w paź
dzierniku 2009 (I -  lo, II -  Europa, III -  Ganimedes, IV -  Calli- 
sto). Przerwa w trasie księżyca oznacza przebywanie satelity 
w cieniu planety. Zachód na prawo od środkowego pasa (tar
czy planety), wschód na lewo

Rys. 9. Położenie i ruch własny radiantu meteorowego Leo Minorydów (LMI) 
w okresie od 20 do 30 października 2009

13d08h Jowisz nieruchomy w rektascensji.

13d11h Złączenie Wenus z Saturnem w odl. 0,6°.

13d20h37m Gwiazda zmienna zaćmieniowa HU Tau osiąga mini
mum jasności. Jasność gwiazdy spada od 5,9m do 6,7m [mapka 
zamieszczona w „Uranii-PA" 5/2006].

14d Gwiazda zmienna długookresowa V Cas (miryda) (23h11,6m, 
+59°42’) osiąga maksimum jasności (7,9m).

15d21h58m Gwiazda zmienna zaćmieniowa HU Tau osiąga mini
mum jasności. Jasność gwiazdy spada od 5,9m do 6,7m [mapka 
zamieszczona w „Uranii-PA” 5/2006],

16d Gwiazda zmienna długookresowa R Dra (miryda) (16h32,6m, 
+66°45’) osiąga maksimum jasności (7,3m) [mapka zamiesz
czona w „Uranii-PA” 6/2008],

16d00h45m Gwiazda zmienna <5 Cep (cefeida) osiąga maksimum 
jasności (3,5m) [mapka zamieszczona w „Uranii-PA” 5/2007],

16d05h Złączenie Saturna z Księżycem w odl. 7°.

16d13h Złączenie Wenus z Księżycem w odl. 7°.

17d03h Złączenie Merkurego z Księżycem w odl. 7°.

17d23h20m Gwiazda zmienna zaćmieniowa HU Tau osiąga mini
mum jasności. Jasność gwiazdy spada od 5,9m do 6,7m [mapka 
zamieszczona w „Uranii-PA” 5/2006],

19d01h Maksymalna libracja Księżyca (8,4°) w kierunku Mare 
Humboldtianum (oświetlone).

20d00h41m Gwiazda zmienna zaćmieniowa HU Tau osiąga mini
mum jasności. Jasność gwiazdy spada od 5,9m do 6,7m [mapka 
zamieszczona w „Uranii-PA” 5/2006],

22d02h02m Gwiazda zmienna zaćmieniowa HU Tau osiąga mini
mum jasności. Jasność gwiazdy spada od 5,9m do 6,7m [mapka 
zamieszczona w „Uranii-PA” 5/2006],

23d06h45m Słońce wstępuje w znak Skorpiona, jego długość eklip- 
tyczna wynosi wówczas 210°.

25d00h35m Gwiazda zmienna zaćmieniowa Algol (fi Per) osiąga 
minimum jasności. Jasność gwiazdy spada od 2,1m do 3,4m 
[mapka zamieszczona w „Uranii-PA” 5/2007],

25d18h Minimalna libracja Księżyca (0,7°) w kierunku Mare Au- 
straie (oświetlone).

26d18h20m Gwiazda zmienna ó Cep (cefeida) osiąga maksimum 
jasności (3,5m) [mapka zamieszczona w „Uranii-PA” 5/2007].

188 U r a n i a  -  Po st ęp y  A s t r o n o m ii 4/Q009



M A
✓ W \ kalendarz astronomiczny 2009

26d22h14m Gwiazda zmienna ?; Aql (cefeida) osiąga 
maksimum jasności (3,5m) [mapka zamieszczona 
w „Uranii-PA” 6/2007].

27d07h Złączenie Jowisza z Księżycem w odl. 2°.

27d21h24m Gwiazda zmienna zaćmieniowa Algol (J3 Per) 
osiąga minimum jasności. Jasność gwiazdy spa
da od 2,1m do 3,4m [mapka zamieszczona w „Ura- 
nii-PA" 5/2007],

28d18h44m Gwiazda zmienna zaćmieniowa 1143 Cyg 
osiąga minimum jasności. Jasność gwiazdy spa
da od 5,9m do 6,4m [mapka zamieszczona w „Ura- 
nii-PA” 1/2005],

30d21h55m Gwiazda zmienna zaćmieniowa WW Aur 
osiąga minimum jasności. Jasność gwiazdy spa
da od 5,8m do 6,6m [mapka zamieszczona w „Ura
nii-PA" 5/2006],

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

Aby otrzymać datę w obowiązującym we wrze
śniu w Polsce „czasie letnim” , należy dodać 2 go
dziny, po wprowadzeniu 25 października „czasu 
zimowego” należy dodać 1 godzinę.

Momenty złączeń planet z Księżycem podane są dla 
współrzędnych Warszawy. Dla każdego złączenia podano 
momenty największego zbliżenia obiektów na niebie. Po-
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Rys. 10. Położenie i ruch własny radiantów meteorowych Epsilon Geminidów 
(EGE) w okresie od 15 do 25 października 2009 i Orionidów (ORI) w okresie od 
5 października do 5 listopada 2009

dane są wszystkie złączenia, nie tylko widoczne w Pol
sce.

Współrzędne równikowe podane są dla Epoki 2000.0.

Opracował T. Ściężor

Dokończenie ze s. 181.

przypiszemy jasność 3,8 mag.
—  Zapisujemy czas (uniwersalny) wy
konania obserwacji (data, godzina, mi
nuta) oraz ewentualne uwagi o warun
kach, w jak ich  była w ykonyw ana 
(Księżyc w pobliżu pełni, lekkie za
chmurzenie, mgła, duże zaświetlenie 
nieba itp.).

W ten sposób, wykonując systema
tycznie obserwacje (wystarczy obserwo
wać nie częściej niż raz w ty
godniu, ale gdyby okazało się, 
że w ostatniej fazie zaćmienia 
jasność rośnie szybko, to obser
wować należy częściej), moż
na będzie wykreślić własną 
krzywą zmian jasności podczas 
zaćmienia. Obserwacje można 
w ysłać do światowej bazy 
AAVSO (Amerykańskie Towa
rzystw o O bserw atorów  
Gwiazd Zmiennych), a także 
do bazy SOGZ-PTMA (na ad
res: sswdob@poczta.onet.pl).

Grupa polskich miłośników 
gwiazd zmiennych, wysyłają
ca obserwacje do bazy SOGZ- 
PTMA, wykonała już obser

wacje w całym sezonie przedzaćmie- 
niowym. Przedstawia je  poniższy wy
kres.

Zachęcam wszystkich miłośników 
astronomii do zainteresowania się tym 
unikalnym zjawiskiem i włączenia się 
do jego obserwacji. Dla zainteresowa
nych polecam materiały, które można 
znaleźć na stronach www pod linkami:
—  http://www.hposoft.com/Campa- 
ign09.html —  strona międzynarodowej 
akcji obserwacyjnej e Aur,

—  http://www.aavso.org/vstar/vsots/ 
eps aur.shtml —  artykuł na stronach 
AAVSO,
—  h ttp :/ /w w w .a a v s o .o rg /a a v s o / 
iya.shtml#blog —  projekt obserwacyj
ny AAVSO w ramach Międzynarodo
wego Roku Astronomii 2009,
—  http://sogz-ptma.astronomia.pl/ —  
strona SOGZ-PTMA.

Stanisław Swierczyński 
PTMA Kraków-Dobczyce

EPS AUR [EA/GS]

JD 2 400 000+

130 obs. od 09-07-2008 do 12-05-2009

obserwatorzy: Stanisław Sw ierczyński, Marcin Rzepka, Artur Wargin, Adam Derdzikowski, 

Emilian Skrzynecki, Bogdan Kubiak, Dariusz Dorosz, Zbigniew Siciarz, Marian Legutko, 

Adrian Zapała, Adam Gajewski, Paweł Trybus
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recenzje U-PA

Jerzy M. Kreiner, Ziemia i Wszech
świat, astronomia nie tylko dla geogra
fów, Wydawnictwo Naukowe Uniwersy
tetu Pedagogicznego, Kraków 2009, 
408 s.

Książka powstała jako istotne rozszerze
nie i uaktualnienie treści wykładów 
z astronomicznych podstaw geografii, 
prowadzonych przez Autora na Uniwer
sytecie Śląskimi w Wyższej Szkole Pe
dagogicznej w Krakowie, ale w istocie 
obejmuje zagadnienia astronomii ogól
nej, wykładane zwykle na uniwersyte
tach też studentom astronomii, fizyki 
i geografii oraz na uczelniach kształcą
cych przyszłych nauczy
cieli. Jest więc właściwie 
podręcznikiem akade
mickim podstaw astro
nomii ogólnej, podobnie 
jak wcześniej wydany 
(w 1992 r.) inny, dzisiaj 
już trochę zdezaktualizo
wany, podręcznik akade
micki Autora Astronomia 
i astrofizyka. Będzie też 
dobrze służył nauczycie
lom fizyki i geografii 
w szkołach średnich, któ
rym pozwoli poszerzyć 
i uaktualnić wiedzę zawartą w podręcz
nikach szkolnych.

Sam podręcznik najpełniej charakte
ryzuje Autor w Przedmowie. Tak oto 
przedstawia on swoje dzieło: W niniej
szym podręczniku szeroko omówiono 
zagadnienia związane z Ziemią, jedną 
z ośmiu planet Układu Słonecznego, 
m.in. przedstawiono problem orientacji 
na kuli ziemskiej i na sferze niebieskiej, 
pole grawitacyjne, konsekwencje ruchu 
obrotowego i obiegowego Ziemi itd. Wy
jaśniono wybrane zjawiska związane 
z atmosferą ziemską wraz z ich wpływem 
na obserwacje astronomiczne, a także 
podano zarys budowy wnętrza Ziemi. 
Osobny rozdział poświęcono zagadnie
niu czasu w astronomii i życiu codzien
nym. Przy omawianiu Układu Planetar
nego szczególną uwagę zwrócono na 
wyniki badań przekazane przez automa
tyczne sondy kosmiczne. Dotarły już one 
w pobliże wszystkich planet naszego 
Układu, a niektóre miękko lądowały na 
Księżycu, Wenus, Marsie i Tytanie (księ
życu Saturna). Przy opisie naszego na

turalnego satelity położono nacisk na te 
zjawiska zachodzące na Ziemi, których 
mechanizm związany jest z oddziaływa
niem Księżyca. W rozdziale poświęco
nym Słońcu podkreślono istotę metod 
pozwalających na określenie podstawo
wych parametrów fizycznych charakte
ryzujących naszą Gwiazdę Dzienną, 
a także w zarysieprzędstawiono problem 
powstawania energii słonecznej. Roz
działy dotyczące gwiazd, materii między- 
gwiazdowej, astronomii pozagałaktycz- 
nej i kosmologii mają charakter 
pmpedeutyczny, a ich treść ma zachęcić 
Czytelnika do sięgnięcia po bardziej 
szczegółowe opracowania. Celem roz

działu 16., będącego ro
dzajem dodatku, jest pod
kreślenie roli obserwacji 
astronomicznych prowa
dzonych zarówno z Zie
mi, ja k  i z pokładów  
sztucznych satełitąw, sta
nowią one bowiem pod
stawę całej naszej wiedzy 
o Wszechświecie. Książ
kę uzupełniają szczegóło
we skorowidze: rzeczo
wy, nazwisk oraz nazw 
geograficznych.

W podręcznikach 
Astronomii ogólnej autorzy najczęściej 
omawiają najpierw lunety i teleskopy, 
jako narzędzia, którymi są zbierane dane 
o ciałach niebieskich, a dopiero później 
interpretują i wyjaśniają zaobserwowa
ne obrazy i zjawiska. Ale powstało wie
le znakomitych podręczników, w któ
rych instrumenty astronomiczne 
stanowiąjakby dodatek do przedstawio
nych wcześniej zjawisk i opisu ciał nie
bieskich, podobnie jak to jest w oma
wianym dziele. Całość materiału jest 
podzielona na 16 rozdziałów, z których 
aż 7 dotyczy Ziemi, konsekwencji jej ru
chów i roli jej atmosfery. Oddzielne roz
działy są poświęcone mechanice nieba, 
sztucznym satelitom Ziemi i lotom ko
smicznym, Księżycowi i zjawiskom w 
układzie Ziemia-Księżyc. Są to zagad
nienia tzw. klasycznej astronomii. Tak 
wiele uwagi poświęconej tym zagadnie
niom potwierdza pierwotne przeznacze
nie podręcznika dla studentów geogra
fii, którzy mają dużo do czynienia 
z wyznaczaniem współrzędnych i po
miarami kątów. Natomiast współczesne

problemy astrofizyki — natura i fizyka 
ciał niebieskich — planet, Słońca, 
gwiazd i materii między gwiazdowej, 
galaktyk i kosmologii są treścią tylko 
4 rozdziałów. I słusznie Autor stwierdza, 
że mają one charakter pmpedeutyczny, 
niemniej jednak ich treści są zgodne ze 
współczesnym rozumieniem natury tych 
obiektów i zjawisk w nich zachodzą
cych.
_ Wszystkie rozdziały są pięknie ilu
strowane — rysunki podkolorowane, ta
bele zawsze na kolorowym tle, ciała nie
bieskie i instrumenty astronomiczne 
kolorowe. Ważne wzory są wyprowa
dzone na kolorowym tle. Ułatwia to zna
komicie przyswajanie prezentowanych 
treści. Bardzo ważnym elementem re
cenzowanego podręcznika są dodatko
we wyjaśnienia lub komentarze Autora 
(też na kolorowym tle) wraz z nawiąza
niami do historii i literatury. Recenzen
ta zaciekawił i zapewne zaciekawi PT. 
Czytelników przytoczony (na s. 116) 
fragment Biblii (Starego Testamentu), 
w którym znajdujemy zdecydowaną ne
gatywną ocenę astrologów.

...Niech się stawią, 
by cię ocalić, owi opisywacze nieba, 
którzy badają gwiazdy, 
przepowiadają na każdy miesiąc, 
co ma się z tobą wydarzyć.
Oto będą jak źdźbła słomiane, 
ogień ich spali.
Nie uratują własnego życia 
Z mocy płomieni.
Pochodzi on z Księgi Izajasza (Iz 47, 

13-14), która powstała w VI w. p.n.e., 
a Autor przytacza go wg Biblii Tysiąc
lecia, wyd. III, Pallotinum, 1980.

Trafnie została dobrana przez Auto
ra literatura uzupełniająca i adresy in
ternetowe. Dobrze też służą w posługi
waniu się podręcznikiem starannie 
opracowane skorowidze: rzeczowy, na
zwisk i nazw geograficznych.

Gorąco polecam tę książkę astrono
mom i fizykom, nauczycielom akade
mickim i nauczycielom szkół średnich, 
studentom i uczniom. Na półkach bi
blioteczek miłośników astronomii bę
dzie to pozycja, do której często będą 
zaglądali.

Andrzej Woszczyk

Strona internetowa Wydawnictwa: http:/ 
/www. wydawnictwoup.pl

Jerzy M. Kreiner

Ziemia i Wszechświat
astronomia nie tylko dla geografów
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astronomia i muzyka

Planetoidy wg Magdaleny Cynk

Tmińska kompozytorka Magdale
na Cynk, autorka cyklu utworów 
muzycznych poświeconych pla- 
netoidom, jest żoną astronoma Macieja 

Mikołajewskiego i zapewne ta okolicz
ność jest nie bez znaczenia dla takiego 
wyboru dość nietypowej tematyki w mu
zyce kameralnej i symfonicznej.

Jako pierwsza powstała miniatura 
muzyczna „Planetoida 14382 Wosz- 
czyk”. Był to rok 2005, a bezpośrednią 
okazją do stworzenia tak zatytułowane
go utworu było 50-lecie pracy naukowej 
Profesora. Dobór instrumentarium: puzon 
plus werble, spowodowany został zapla
nowanym wykonaniem kompozycji 
w plenerze, więc dźwięki musiały odpo
wiednio „nieść się” w otwartej przestrze
ni. Sama muzyka może nie przywołuje 
w wyobraźni skojarzeń kosmicznych, za 
to ci, którzy znają naszego Naczelnego, 
twierdzą ponoć, że dość dobrze odzwier
ciedla Jego osobę.

Podobnie wygląda geneza napisanej 
na puzon i bongosy „Planetoidy 1572 
Posnania”. Została ona skomponowana 
i wykonana na 45-lecie pracy prof. Fran
ciszka Woźniaka — związanego z Po
znaniem mistrza artystycznego kompo- 
zytorki. Ta, jak i poprzednia kompozycja, 
miesza fiywolnie akcenty pompatyczne 
z lekką nutą ciepłego humoru.

Żartobliwe akcenty znajdziemy rów
nież w „Planetoidzie 2006 Polonskaya”, 
która wyrosła z zauroczenia postacią 
Heleny Kazimierczak-Połońskiej. Warto

tu wspomnieć o ciekawym zabiegu for
malnym kompozytorki, mianowicie roz
pisaniu kompozycji na dwa puzony, jako 
że planetoida owa okazała się być po
dwójną!

Ciekawie brzmi „Planetoida 11755 
Paczyński”, miniatura na puzon i kotły, 
napisana na cześć naszego wielkiego 
astronoma-rodaka krótko po jego śmier
ci (2007 r.).

Osobny rozdział w „planetoidalnej” 
twórczości Magdaleny Cynk stanowią 
trzy planetoidy poznańskie: „Kryszczyń- 
ska”, „Michałowski”, „Kwiatkowski” 
(nazwiska poznańskich astronomów). 
Są to wiwaty, stylizowane tańce ludowe, 
w których skrzypcom towarzyszą inne in
strumenty, te same, które grają w kolej
nym dziele artystki —„Planetoidzie 2246 
Bowelł”. Ten zabieg wynika z faktu 
wspólnego wykonania tych czterech 
kompozycji. Postać prof. Edwarda Bo- 
wella nie wymaga chyba w tym miejscu 
prezentacji. Kompozycja poświęcona 
temu niestrudzonemu łowcy planetoid 
ma specjalny charakter. Jest to utwór czte- 
rofazowy w formie tanga z narastającym 
tempem, co ma w założeniu autorki od
dawać grozę sytuacji, jaką stwarzająpla- 
netoidy killery. Użyte instrumentarium to 
skrzypce, wiolonczela, klarnet i puzon.

Najbardziej rozbudowane instrumen
tarium posiada tegoroczna „Planetoida 
12999 Toruń”, będąca potężnie brzmią
cym utworem symfonicznym, którego 
prawykonanie odbyło sie 20 lutego w ra

mach inauguracji Międzynarodowego 
Roku Astronomii. Utwór został wyko
nany przez Toruńską Orkiestrę Sym
foniczną pod batutą Rubena Silvy 
(mieszkającego w Poznaniu dyrygenta 
boliwijskiego pochodzenia). Zadedyko
wany rodzinnemu miastu, stanowi au
torską wizję Kosmosu wyłaniaj acego się 
z początkowego chaosu, zdominowane
go ruchem obrotowym, z wybuchami, 
szumami i całym tym kosmicznym zgieł
kiem znanym każdemu miłośnikowi 
astronomii. Z toruńskim prawykonaniem 
tego dzieła związana jest pewna anegdo
ta. Mianowicie w końcowej partii utwo
ru, zamiast pompatycznego głosu dzwo
nów rurowych, odezwał się delikatny 
dźwięk dzwonków chromatycznych. 
Z racji gęstej faktury dźwiękowej i emo
cji towarzyszącej muzyce nie zauważyła 
tego nawet sama kompozytorka.

Jacek Drążkowski
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INFORMACJE O PRENUMERACIE URANII-PA
Prenumerata na rok 2009 (6 zeszytów) kosztuje 54 zł. Cena pojedynczego 
zeszytu 10,90 zł. Wpłaty prosimy kierować na konto:

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

Nr 44 116022020000000055305241

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

Karolina Zawada 
Centrum Astronomii UMK 

ul. Gagarina 11, 87-100 Toruń

E-mail: urania@astri.uni.torun.pl 
telefon: 0-56 611 3014; fax 0-56 611 3008
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relaks z Uranią Krzyżówka

W „U ran ii-P A ” nr 2/2009 zam ieściliśm y 
krzyżówkę, której rozw iązaniem  jes t hasło 
ROK ASTRONOMII. Nagrody książkowe wylo

sowali Andrzej Skoczewski z Tamowa i Mirosława Wyszo- 
mirska z Wrocławia.

A oto hasła pomocnicze do rozwiązania nowej krzyżówki:
1) Pionier radioastronomii
2) Tam powstaje ALMA
3) Odkrył zmienność e Aurigae
4) Kierowany przez prof. Bowella program poszukiwania 

obiektów zagrażających Ziemi
5) Po raz ostatni poleciał naprawiać Hubble’a
6) Rakieta, która wyniosła poza Ziemię Herschela i Plancka
7) „Okulary” Hubble’a
8) Zmarły niedawno profesor UWM
9) Ciekły jest używany do chłodzenia instrumentów astrofi

zycznych
10) Czerwona gwiazda w Orionie
11) Środek masy układu
12) Dział nauki zajmujący się trzęsieniami ziemi
13) Zakres fal elektromagnetycznych dłuższych niż widzialne
14) Planetoida nosząca nazwisko poznańskiego astronoma
15) Źródło astrofizycznych informacji
16) Jedna z jasnych planetoid

Na rozwiązania czekamy do końca września 2009 r. Oso
by nie będące prenumeratorami „Uranii-PA” muszą dołączyć 
do rozwiązania kupon umieszczony w lewym górnym rogu 
tej strony. Prenumeratorzy mogą przesyłać rozwiązania drogą 
elektroniczną. Wśród autorów prawidłowych odpowiedzi roz
losujemy książki o tematyce astronomicznej.
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Słowa kluczowe do rozwiązania krzyżówki zamieszczonej w „Ura
nii-PA" 2/2009: 1. Cesarsky, 2. Meteorite, 3. Krab, 4. Hobart, 5. Ma
sery, 6. MoveTwo, 7. Ciurla, 8. Contour, 9. Średniawa, 10. Kosmos, 
11. Mars, 12. Miryda, 13. Spirit.

Ciekawe strony internetowe...

Powszechny dostęp do coraz lepszych komputerów i oprogramowania powo- 
duje, że powoli zapominamy o kalendarzach astronomicznych zawierających in-

’ : -----------  formacje o wschodach i zachodach ciał niebieskich czy zaćmieniach Słońca i Księ-
' 1 życa. Podstawowym, referencyjnym wydawnictwem w tej dziedzinie jest „The

Astronomical Almanac”, z którym zetknęli się pewnie niektórzy z naszych Czy- 
ZZT telników. Dziś proponuję odwiedziny czterech miejsc:
2?"““ 1) http://www.usno.navy.mil/USNO/astronomical-applications
SgaEsrEgrf ' K J  2) http://www.usno.navy.mil/USNO/astronomical-applications/data-services

3) http://www.usno.navy.mil/USNO/astronomical-applications/astronomical- 
information-center 

riśrrririK sr.__ ____ 4) http://asa.usno.navy.mil/
ś ^ s K ^ ^ r s s w s a s r  Związane są one z tzw. Astronomical Almanac Online —  wersją internetową i
ssssssss wspomnianego powyżej wydawnictwa. Nie jest to kopia wersji papierowej, lecz

_____________  raczej jej uzupełnienie —  niekiedy otrzymujemy dodatkowe informacje lub dane
SjAsSSEsSSśssKiss: 0 większej dokładności czy animacje zaćmień, których raczej nie znajdziemy

r r r . ____ 21. w wersji papierowej. Chociaż czwarty adres związany jest bezpośrednio z alma-
Z 1 IZ L .I,____  nachem, to najwięcej szczegółowych danych znajdziemy pod drugim. Rachunki
--------------------...........  można przeprowadzić dla około 22 tysięcy miejscowości w Stanach Zjednoczo

nych bądź dowolnego punktu na powierzchni Ziemi, podając jego współrzędne.
Z kolei pod trzecim adresem znajdziemy szereg informacji dotyczących podstawowych zjawisk astronomicznych. Pod 
adresami 1-3 z prawej strony znajdziemy zegar czasu rzeczywistego (w tym wypadku UTC) oraz odnośnik do zjawisk j 
i obiektów widocznych na niebie w danym tygodniu, (rs)
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Fizyka
w Szkole

Informuje o najnowszych osiągnięciach fizyki i astronomii, jak i o historii rozwoju tych dyscyplin.
Przedstawia aktualne zagadnienia z różnych dziedzin fizyki.
Prezentuje eksperymenty, doświadczenia i nowoczesne metody nauczania.
Proponuje aktywne formy pracy z uczniem, połączone z szeroko pojętą integracją międzyprzedmiotową.
Zamieszcza testy, zadania z konkursów i olimpiad, przykłady doświadczeń możliwych do wykonania w warunkach szkolnych. 
Upowszechnia informacje o nietypowych formach aktywizacji uczniów, imprezach, szkolnych konkursach.
Współpracuje z naukowcami renomowanych uczelni i instytutów, z nauczycielami i metodykami.

Prenumerata:
tel. (022) 244 84 78, fax (022) 244 84 76 
e-mail: prenumerata@raabe.com.pl w w w .e d u p re s s .p l

mailto:prenumerata@raabe.com.pl
http://www.edupress.pl


40. rocznica lądowania na Księżycu
20lipca 1969 r. na Księżycu wylądował pierwszy zatogowy pojazd kosmiczny. Członkami misji byli: Neil Armstrong — dowódca, Edwin Aldrin, pilot 
modułu księżycowego i Michael Collins, pilot modułu załogowego.

Rakieta Saturn V wraz ze statkiem wystartowała z przylądka Canaveral 16 lipca 1969. Całość ważyła 3000 ton, mierzyła 111 m. Po 3 dniach 
statek wszedł na orbitę Księżyca. Collins pozostał w module załogowym, a Armstrong wraz z Aldrinem w module księżycowym Orzeł wylądowali 
na Księżycu na Mare Tranquillitati (Morze Spokoju). Armstrong jako pierwszy postawił stopę na Srebrnym Globie i wypowiedział słynne słowa: 
„Jest to mały krok człowieka i wielki krok ludzkości”.

Pierwszy księżycowy spacer zgromadził przez telewizorami około 600 milionów ludzi, 20% mieszkańców Ziemi. Astronauci przeprowadzili 
badania naukowe, zebrali ok. 20 kg skał i umieścili na powierzchni tabliczkę: „W tym miejscu ludzie z planety Ziemia po raz pierwszy postawili 
stopę na Księżycu. Lipiec 1969. Przybywamy w pokoju dla dobra całej ludzkości”. Następnie moduł księżycowy wystartował z powierzchni 
i połączył się z modułem załogowym. 24 lipca statek wszedł w ziemską atmosferę i bezpiecznie opadł do Oceanu Spokojnego.

Po Księżycu chodziło do tej pory 12 ludzi. W 1972 Apollo 17 była ostatnią misją załogową. Następnie zainteresowanie Księżycem osłabło 
na rzecz eksploracji Wenus i Marsa. W ciągu ostatnich 20 lat Srebrny Glob badały sondy bezzałogowe: Hiten (1990, Japonia), Clementine (1994, 
USA), Lunar Prospector (1999, USA), SMART-1 (2003, ESA), Chang'e-1 (2007, Chiny), Kaguya (2007, Japonia), Chandrayaan-1 (2008, Indie), 
Lunar Reconnaissance Orbiter (2009, USA). USA planuje powrócić na Księżyc w misji załogowej do 2020 r.

Fot. NASA


