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XXXVI Ogólnopolskie Młodzieżowe Seminarium 
Astronomiczne im. prof. Roberta Głębockiego 

Grudziądz, 25-27 marca 2010 r.

Kurator województwa kujawsko-pomorskiego p. Iwona Waszkiewicz Prof. Andrzej Woszczyk przekazuje symboliczny dzwoneczek prze- 
oraz przewodniczący jury dr H.Brancewicz. W tle teleskopy-nagrody wodniczącego

Organizatorzy konkursu Sebastian Soberski i Małgorzata Śrubka- 
-Kubiak wręczają nagrody zwycięzcy Mirosławowi Kołodziejowi

Przemawia przewodniczący jury dr Henryk Brancewicz. Fot. Ge
rard Szukay. Więcej zdjęć na www.grudziadz.planetarium.pl

http://www.grudziadz.planetarium.pl


Szanowni i Drodzy Czytelnicy,
Oddajemy w Wasze ręce zeszyt zawierający kilka ciekawych, naszym zdaniem, 

artykułów i omówienie szeregu najnowszych odkryć astronomicznych. Zeszyt ten 
otwiera syntetyczne spojrzenie na odkrywanie Wszechświata przez astronomów pióra 
wybitnego astrojizyka-radioastronoma Ryszarda Wielebińskiego z Niemiec. Uczony ten, 
choć urodzony w Polsce, nigdy nie chodził do polskiej szkoły, a pięknie mówi i pisze po 
polsku. Wykształcenie zdobywał w Australii, doktorat robił w Cambridge w Anglii, 
współpracując ze znanym astronomem Martinem Rylem, a profesorem został 
w Instytucie Maxa Plancka w Bonn, gdzie od wielu lat jest dyrektorem tamtejszego 
słynnego obserwatorium radioastronomicznego ze 100-m radioteleskopem. Jest 
odkrywcą m. in. galaktycznego pola magnetycznego. Od wielu lat współpracuje z polskimi radioastronomami 
z Krakowa i Torunia. Uniwersytet Mikołaja Kopernika nadał Mu tytuł doktora honorowego już prawie 20 lat 
temu. Tu zamieszczony artykuł powstał na bazie Jego prezentacji na Zjeździe Polskiego Towarzystwa 
Astronomicznego w Krakowie we wrześniu 2009 r.

Od pewnego czasu jest dużo medialnego szumu na temat odbycia grobu i szczątków Mikołaja Kopernika. 
Uczeni z Akademii w Pułtusku podają nam do wierzenia swoje odkrycia w mediach, a jak  dochodzi do próby 
naukowej dyskusji z  nimi, takjak było na konferencji w lutym tego roku w PAU w Krakowie, to unikają 
uczestnictwa i ich argumenty miękną. O tych problemach pisze Pani Profesor Lidia Smentek, fizyk, specjalista 
mechaniki i chemii kwantowej z Uniwersytetów Vanderbilta w Nashville w USA i UMK w Toruniu, silnie 
zainteresowana historią nauki. Gorąco polecam Państwu ten artykuł i jego ciekawą konkluzję.

Soczewkowanie grawitacyjne to jeden z wiodących tematów astronomii ostatnich dziesięcioleci. Zwykle 
chodzi o soczewkowanie grawitacyjne fa l elektromagnetycznych. W tym zeszycie Janusz Osarczyk zastanawia 
się nad problemem soczewkowania grawitacyjnego fa l grawitacyjnych. Myślę, że ten artykuł zainteresuje 
wszystkich dociekliwych Czytelników.

W następnym artykule przedstwiamy kolejne argumenty naukowe wspierające budowę w Polsce 90-m 
radioteleskopu. Wypowiadają się astrofizycy krakowscy i radioastronom z Manchesteru i Jodrell Bank, od lat 
współpracujący z Toruniem. Mowa jest o badaniu struktury naszej Galaktyki, o badaniu widm innych galaktyk, 
o wyznaczaniu wieku radiogałaktyk, o pożytkach, jakie by były z radiowego przeglądu nieba na fali o długości 
2 cm i innych możliwych odkryciach, jakich taki teleskop mógłby dokonać.

Wśród najnowszych odkryć, w Rozmaitościach, przytaczamy m. in. pierwsze poważniesze rezultaty uzyskane 
z interferometru LOFAR, doniesienia o kształtowaniu galaktyk przez wiatry supernowych, piszemy o pierwszym 
widmie egzoplanety, o tym, co kontroluje dietę masywnych gwiazd oraz podajemy przepis,jak „zbudować ” 
Wszechświat.

W Astronomii w szkole piszemy o ciekawym pokazie dla dzieci i młodzieży przybliżającym zjawiska ruchu 
Ziemi i planet pt. „Kopernik w krótkiej koszulce”.

W In Memoriam wspomnieniem żegnamy naszego toruńskiego kolegę, Profesora mechaniki nieba, 
Stanisława Gąskę.

W Recenzjach prezentujemy świeżo wydaną książkę prof Józefa Smaka pt. „ Opowiadania starego 
astronoma ”, bardzo ją  polecając naszym P. T. Czytelnikom.

W Ciekawych stronach internetowych zachęcamy do zainteresowania się portalem www.copernicus.torun.pl
Nie zabrakło szczegółowego kalendarza zjawisk astronomicznych opracowywanego od lat dla „ Uranii ” 

przez Tomasza Ściężora z Krakowa, felietonu muzycznego i krzyżówki. A dla wszystkich, którzy prenumerują lub 
zechcą nabyć „ Uranię ”, mamy prezent: załączamy wydaną przez NASA płytę dvd pt. „ Hubble -  15 lat odkryć ” 
z podpisami w języku polskim.

Życzę Państwu przyjemnej i pouczającej lektury oraz pogodnego nieba dla własnego odkrywania nowych 
gwiazd i zjawisk.

Kłaniam się Państwu nisko,

Toruń, w kwietniu 2010 roku

3IBLI0TEKAS 
JNIWERSYTEC 

.w  Toruniu.
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czytelnicy piszą...

tu jest miejsce

KLAMĘ

Kontakt: urania@astri.uni.toain.pl, tel. (56) 6113014 

Zapraszamy na nasze łamy!

Szanowni Państwo,
Na początek pragnę gorą

co podziękować za kalendarz, 
który otrzymałem od Państwa 
razem z jednym numerów te
gorocznych. Był on jednąz naj
sympatyczniejszych niespo
dzianek, jaka mnie spotkała 
w tym roku.

Pragnę również gorąco po
dziękować za artykuły dotyczą
ce ograniczenia programu fizy
ki w szkołach średnich — infor
macje zawarte w tych tekstach 
dla mnie, jako rodzica, są na
prawdę cenne.

Ponieważ jednak z pewny
mi postawami występującymi 
w środowiskach nauczyciel
skich trudno mi się pogodzić, 
parę uwag na ten temat zamie
ściłem w tym tekście:

http://d jkupras.blogspot. 
com/2010/03/globe-at-night-w- 
tczewie-i-troche.html

Przyznaję, być może trochę 
zbyt ostro sformułowanych —

może staną się jednak jakimś 
przyczynkiem do dyskusji do
tyczące j fizyk i w polskie j 
szkole.

Pozdrawiam serdecznie 
Jacek Kupras

Dzień dobry,
Nazywam się Krzysztof 

Chojnacki i jestem prenumera
torem „Uranii”.

Prawdopodobnie w nume
rze 2 z 2010 r., jest błąd. Na 
okładce znajduje się mgławica 
Kocie Oko, która w Waszym 
opisie na stronie 51 znajduje 
się w gwiazdozbiorze Wąż. 
Moim skromnym zdaniem 
m gław ica ta zna jdu je  się 
w gwiazdozbiorze Smok. Jeżeli 
się mylę, to przepraszam. A je
żeli mam rację, to proszę o po
twierdzenie.

Z poważaniem
Krzysztof Chojnacki

Red.: Nie ty lko  Pańskim  
„skromnym zdaniem", ale fak
tycznie mgławica Kocie Oko 
znajduje się w gwiazdozbiorze 
Smoka, a nie w gwiazdozbio
rze Węża, ja k  można było 
przeczytać w naszym opisie. 
Jako że numer byt marcowo- 
kwietniowy, to ten drobny żart

primaaprilisowy wcale zamie
rzony nie był, a Panu Krzysz
tofowi, który pierwszy na to 
zwrócił uwagę, w nagrodę 
przesyłamy książkę prof. Józe
fa Smaka „Opowiadania Sta
rego Astronoma" (o książce pi
szemy na s. 142).

400 Years of Telescopic Discovery
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100  Astronomia odkrywa tajemnice Wszechświata
Ryszard Wielebński
Astronomów najpierw interesował pomiar kierunków do cial niebieskich. Galileo po
kazał nam, ja k  wielki znaczenie w odkrywaniu Wszechświata mają nowe metody i in
strumenty. W końcu X IX  w. poznaliśmy naturę promieniowania i zaczęliśmy stawiać 
pytania: „ dlaczego ’’ i „jak Dlaczego świecą gwiazdy i Słońce? Jak zbudowana jest 
nasza Droga Mleczna? Później, w drugiej połowie X X  w., odkryliśmy inne okna pro
mieniowania i nastąpiła niewyobrażalna wcześniej lawina odkryć astronomicznych.
1 trwa do dzisiaj.

107 Kopernik w labiryncie świata
Lidia Smentek
Od pewnego czasu jest dużo medialnego szumu na temat odkrycia grobu i szczątków 
Mikołaja Kopernika. Uczeni z  Akademii w Pułtusku podają nam do wierzenia swoje 
odkrycia w mediach, a ja k  dochodzi do próby naukowej dyskusji z nimi, to unikają 
uczestnictwa i ich argumenty miękną. O tych problemach pisze Pani Profesor Lidia 
Smentek, fizyk, specjalista mechaniki i chemii kwantowej z  Uniwersytetów Vanderbilta 
w Nashville w USA i UMK w Toruniu, silnie zainteresowana historią nauki. Gorąco 
polecam Państwu ten artykuł i jego ciekawą konkluzję.

112  Soczewkowanie grawitacyjnefal grawitacyjnych
Janusz Osarczuk
Soczewkowanie grawitacyjne to jeden z wiodących tematów astronomii ostatnich dzie
sięcioleci. Zwykłe chodzi o soczewkowanie grawitacyjne fa l elektromagnetycznych. 
W tym zeszycie Autor zastanawia się nad problemem soczewkowania grawitacyjnego 

fa l grawitacyjnych. Mogą one grać dwojaką rolę w zjawisku soczewkowania grawita
cyjnego: być zakrzywiane przez masywne obiekty, ale też pełnić funkcję soczewki. My
ślę, że ten artykuł zainteresuje wszystkich dociekliwych Czytelników.

122  RT-90  —  programy badawcze
M. Urbanik, K. Chyży, M. Jamrozy, P. Wilkinson
Przedstawiamy tu kolejne argumenty przemawiające za budową 90-m radioteleskopu 
w Polsce, w oczach radioastronomów krakowskich i angielskich. Mowa jest o badaniu 
struktury naszej Galaktyki, o badaniu widm innych galaktyk, o wyznaczaniu wieku ra- 
diogalaktyk, o pożytkach, jakie by były z radiowego przeglądu nieba na fali o długości
2 cm i innych możliwych odkryciach, jakich taki teleskop mógłby dokonać.

■■■ W kolorze: XXXVI OMSA w Grudziądzu (o.II); Astronomia w innych barwach 
(w.I); Gromada galaktyk 1E0657-558 (w.II-III); Galeria Uranii (w.IV, o.III); Kosmicz
na różna rozkwita nowymi gwiazdami (o.IV)

118 rozmaitości: Pierwsze ważne dane z interferometru LOFAR (118); Wiatry 
supernowej kształtują galaktyki (118); Po raz pierwszy zarejestrowano widmo 
egzoplanety (119); Przepis na Wszechświat (119); Słońce znów aktywne (120); 
Gum 19: mgławica „Dwie Twarze ”(121); Asymetria dobra na trawienie (130); 
Pole magnetyczne kontroluje dietą masywnych gwiazd (130); Moduł Tranqu
ility zamontowany — stacja ISS gotowa! (131)

128 z kraju: XXXVI Ogólnopolskie Młodzieżowe Seminarium Astronomiczne (128);
Urodziny Kopernika 2010 w Toruniu (129)

132 astronomia w szkole: Kopernik w krótkiej koszulce, czyli jak zakręcić 
Ziemią? 

134 In Memoriam: Prof, dr hab. Stanisław Gąska (1929—2010)
136 kalendarz astronomiczny 2010: Lipiec —  sierpień
142 recenzje: Józef I. Smak, Opowiadania starego astronomia
143 astronomia i muzyka: Astronom i gitarzysta królowej
144 relaks z Uranią: Krzyżówka 
144 ciekawe strony internetowe

NA OKŁADCE 1 ROZKŁADÓWCE
Prezentujemy Państwu, przygotowany na 15-lecie teleskopu Hubble 'a, obraz przedziwnej mgławicy 
pyłowej, zwanej Wróżką lub Liskiem, a stanowiącą część większej mgławicy, którą znamy pod nazwą 
Orzeł (MI 6) w gwiazdozbiorze Węża. Jest to jeden z ogromnych gazowo-pyłowych filarów (pylonów) 
tej mgławicy, które zostały „ wyrzeźbione ” wysokoenergetycznym promieniowaniem rodzących się tam 
gwiazd. W niej rodzi się obecnie gromada otwarta gwiazd. Mgławica ta rozciąga się na 10 lat iw., 
a jest oddalona od nas o 7 tys. lat światła. Cały kompleks rozciąga się na 20 tys. lat św. i jest widoczny 
przy pomocy lornetki. Obraz ten został opublikowany dokładnie w 15 rocznicę wprowadzenia HST 
na orbitę okoloziemską w dniu 25 kwietnia 2005 r.

Fot. NASA/ESA, Hubble Heritage Team
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Astronomia
odkrywa
tajemnice
Wszechświata

Wstęp
Astronomia to najstarsza nauka świa

ta. Niektóre nasze obecne miary czasu, 
jak np. godzina = 60 minut, minuta = 60 
sekund, pochodzą od astronomów Ba
bilonu, czyli mają swoje źródło przeszło 
4000 lat temu. Pozostały także budowle 
astronomiczne z tych dawnych czasów: 
Stonehenge w Anglii, New Grange w Ir
landii. W Ameryce i w Indiach też znaj
dziemy dokumenty wczesnej astrono
mii. Niedawno przypadkowe odkrycie 
tarczy Nebra w Niemczech pokazuje 
nam wysoki poziom techniczny staro
żytnej astronomii. Także mechanizm 
z Antikythery, znaleziony przez nurków, 
poszukiwaczy gąbek w Grecji, w roku 
1902, ale pewnie pochodzący z lat 
~150 p.n.e., jest dowodem istnienia już 
wtedy „nowoczesnych” instrumentów 
do pomiarów astronomicznych.

Wielki postęp w astronomii zawdzię
czamy Grecji. Grecy nie tylko obserwo
wali, jak w Babilonii albo w Egipcie, 
ale zaczęli stawiać pytania na temat na
szego Wszechświata. Różne szkoły na
uki Platona czy Arystotelesa przedsta
wiały teorie rozwoju świata. Dyskusja
o budowie świata doprowadziła Arystar-

cha z wyspy Samos około roku 300 
p.n.e. do propozycji, że nie Ziemia, ale 
Słońce jest środkiem świata. Ten pomysł 
nie został przyjęty przez grono filozo
fów greckich. Grecja zbudowała podsta
wy astronomii w Aleksandrii. Ptoleme
usz z Aleksandrii (w tych czasach miasto 
greckie) był autorytetem astronomii 
przez setki lat, wymyślając skompliko
wane epicykle do wytłumaczenia bie
gów planet, ale Ziemia pozostała w tym 
systemie dalej środkiem świata. Jego 
„Almagest”, zbiór obserwacji astrono
micznych, był podstawą myślenia i na
uki aż do przełomu kopernikańskiego.

Mikołaj Kopernik, syn Torunia i Uni
wersytetu Jagiellońskiego, otworzył 
nową erę astronomii. Od tego czasu ob
serwacja i teoria szły razem, aby obja
śnić bieg planet albo zaćmienia Słońca 
i Księżyca. Wielcy astronomowie tych 
czasów to Tycho Brahe, Galileo Galilei
i Johannes Kepler. Galileo Galilei po
kazał nam, jak ważny jest rozwój instru
mentów astronomicznych; jego mały te
leskop odkrył cztery księżyca Jowisza. 
Odkrycie to przyniosło mu niemałe kło
poty. Później wielkiego postępu doko
nał Isaac Newton, którego teoria grawi-

Pamiątki starożytnej astronomii europejskiej: 
wyżej dysk z  Nebry, około 2000 r. p.n.e. —  dysk 
z  brązu przedstawiający ciała niebieskie, odkryty 
w 1999 r. w Niemczech,
niżej fragment mechanizmu z Antikythery —  mecha
nicznego przyrządu do obliczania pozycji ciał nie
bieskich, odkrytego we wraku starożytnego okrętu 
u wybrzeży greckiej wyspy Antikythery, datowane
go na II w p.n.e.
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Rys. 1. Widmo fal elektromagnetycznych a przepuszczalność atmosfery ziemskiej. Effels- 
berg, MRT oraz HHT odnoszą się odpowiednio do pasm radiowych, w których prowadzą 
obserwacje: stumetrowy radioteleskop w Effelsbergu, Millimeter Radio Telescope w Pico 
Veleta oraz Heinrich Hertz Telescope na Mount Graham w Arizonie

tacji dalej jest podstawą naszego obec
nego życia.

W następnych latach nastąpił szyb
ki rozwój instrumentów —  wielkie 
nowe teleskopy zbudowali znani astro
nomowie —  Friedrich Herschel, Char
les Messier albo lord Rossę. Obserwa
cje południowej półkuli uzupełniły 
dotychczasowe badania i pozwoliły na 
stworzenie katalogów gwiazd i mgławic 
całego nieba. Pod koniec XIX stulecia 
zostały zbudowane nowe obserwatoria 
w Kalifornii —  wielkie teleskopy sta
nęły na górach z przepięknym widokiem 
nieba. Oprócz tego rozwój spektrosko
pii dał astronomom nowe możliwości 
obserwacyjne. Używając 100-calowego 
teleskopu Hookera, Edwin Hubble po
kazał, że mgławica Andromeda jest sys
temem pozagalaktycznym i że inne ga
laktyki podlegają  praw u ucieczki. 
Badania te dały początek nowej kosmo
logii, zaś budowa 5-metrowego telesko
pu na Mt. Palomar w 1948 r. kończyła 
pewną erę astronomii.

Jednocześnie od wielu lat wiadomo, 
że nasze „okno optyczne”, dzięki które
mu ludzkość poznała Wszechświat, to 
jedynie wąskie pasmo zanurzone w ol
brzymim ciągu fał elektromagnetycz
nych. Nowa astronomia rozwinęła się 
właśnie w tych „innych” obszarach fal.

Nowa astronomia 
—  radioastronomia

W roku 1932 Karl Jansky, inżynier 
Bell Telephone Laboratories, przepro
wadzał obserwacje zakłóceń systemów 
radiotelegraficznych. Oprócz zakłóceń 
od blisko jadących aut albo dalekich 
burz wykrył dodatkowy szum (hissing 
noise), który pojawiał się co dzień z róż
nicą 4 min. Jansky zdał sobie sprawę, 
że musi to być sygnał spoza Ziemi. Jego 
odkrycie spotkało się z wielką uwagą 
w codziennej prasie, ale nie dotarło do 
grona astronomów. Nawet następny „ra
dioastronom”, Grotę Reber, miał wiel
kie trudności, aby swe prace opubliko
wać w czasopiśmie astronomicznym. 
Dopiero w 1944 r. został opublikowany 
pierwszy przegląd nieba na falach radio
wych. Pokazał on, że najsilniejszy sy
gnał z centrum naszej Drogi Mlecznej 
był o przeszło 30° przesunięty od usta
lonego wówczas, na podstawie optycz
nych obserwacji gwiazd, centrum naszej 
Galaktyki. Radioastronomia okazała się 
„motorem” rozwoju astronomii w na
stępnych łatach. Dziś wiemy, że w ba

daniach Kosmosu trzeba wziąć pod 
uwagę całe spektrum fal elektromagne
tycznych: od długich fal radiowych, 
poprzez fale centymetrowe, milimetro
we przechodzące do podczerwieni, bar
dzo wąskie pasmo fal optycznych, aż do 
fal ultrafioletowych, rentgenowskich, 
kończąc na szerokim zakresie fal gam
ma i pojedynczych cząstkach energe
tycznych.

Radioastronomia

Pierwsze obserwacje radioastrono
miczne przeprowadzano na falach me
trowych. Już w roku 1946 było wiado
mo, że Droga Mleczna i Słońce emitują 
fale radiowe, ale odkryto także inne źró
dła radiowe, nieznanego pochodzenia. 
Grupy pracujące w tej dziedzinie w An
glii i w Australii szybko zidentyfikowa
ły te dziwne źródła radiowe z obiektami 
znanymi z zakresu optycznego, takimi 
jak pozostałości po wybuchu gwiazd 
(Crab A, Cassiopea A), galaktyka z dże
tem (Virgo A) albo wielka galaktyka ra
diowa (Centaurus A). W toczonych 
wówczas dyskusjach zwracano uwagę, 
że odkrycie setek takich źródeł pozwoli 
na weryfikację uznanych w tych czasach

teorii kosmologicznych. Oprócz obser
wacji trwała też dyskusja o pochodze
niu tych emisji radiowych. Natężenie 
w zakresie radiowym opadało wraz 
z częstotliwością, czyli musiał zacho
dzić tam jakiś proces nietermiczny. Już 
w latach 50.XX w. zgadzano się, że emi
sje radiowe na falach metrowych po
chodzą z regionów w Galaktyce, gdzie 
istnieją pola magnetyczne i relatywi
styczne cząstki. Natomiast na krótszych 
falach radiowych widzimy emisje ter
miczne z ciepłych regionów gazu mię
dzy gwiazdowego .

Liczenie źródeł radiowych i odkrycie 
kwazarów

W Cambridge i w Sydney zaczął się 
rozwój nowych technik radioastrono
micznych do pomiarów źródeł radio
wych. Rozdzielczość pojedynczych an
ten była za mała, aby stworzyć wielkie 
katalogi źródeł radiowych. Szczególnie 
w Cambridge prof. sir Martin Ryle roz
wijał nowe metody interferometrii, któ
re pozwoliły na powstanie całej serii 
katalogów. Najsłynniejszy z nich, kata
log 3C, przez następne lata był podstawą 
wielu innych badań. W Australii został
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Rys. 3. Fragment jednego z pierwszych instrumentów radioastro
nomicznych wykorzystujących syntezę apertury (Mullard Radio 
Astronomy Observatory, Cambridge), przy pomocy którego stwo
rzono katalog 4C zawierajacy informacje o około 5000 radioźró
dłach —  pomiary przeprowadzono na częstotliwości 178 MHz

zbudowany Krzyż Millsa (Mills Cross, 
były to dwa skrzyżowane szeregi anten), 
który później został skopiowany w wie
lu obserwatoriach na całym świecie. 
Niektóre źródła w katalogach zostały 
zidentyfikowane z obiektami znanymi 
z obserwacji optycznych, ale wiele po
zostawało niezidentyfikowanych. Do
kładne pomiary pozycji niektórych 
z tych źródeł oraz optyczna spektrosko
pia ujawniły ich dziwną naturę — tak 
odkryto kwazary (quasi stellar sources)
— bardzo odległe obiekty o bardzo wy
sokiej jasności. Dopiero po wielu latach 
została wyjaśniona i przyjęta teoria świe
cenia tych źródeł. Liczenie źródeł radio
wych wraz z mierzeniem ich jasności 
przez wiele lat stanowiło źródło dysku
sji kosmologicznych. Za rozwój metod 
obserwacyjnych, szczególnie metody 
syntezy apertury (aperture synthesis), 
które dały tak wielkie postępy w naszym 
zrozumieniu Wszechświata profesor sir 
Martin Ryle otrzymał Nagrodę Nobla 
w roku 1974.

Spektroskopia radiowa
Już w roku 1944 Henk van de Hulst 

przepowiedział istnienie linii neutralne
go wodoru HI na falach radiowych
0 częstości f  ~ 1420,405 MHz (21 cm). 
Tę linię odkryli w 1950 r. D. Ewen
1 E. Purcell, pracujący na Uniwersytecie 
Harvarda. Grupy radioastronomów 
w Holandii i w Australii połączyły siły 
i w szybkim czasie przedstawiły model 
naszej Drogi Mlecznej na podstawie ob- 
serwacji linii HI. Położenie centrum

Drogi Mlecznej zga
dzało się z tym, które 
proponował Grotę Re- 
ber wiele lat wcze
śniej, na podstawie ra
diowej mapy nieba.
Wreszcie Międzyna
rodowa Unia Astro
nomiczna uznała te 
wyniki radiowe za 
podstawę nowego sys
temu współrzędnych 
galaktycznych.

Dalsze odkrycia 
nowych linii moleku
larnych na często
ściach radiowych zo
stały opublikowane w następnych latach. 
Najpierw były to prostsze molekuły, ta
kie jak OH, HjO, NH4. Rozwój radio
astronomii sięgający fal milimetrowych 
dał nam dostęp do wielu innych linii 
molekularnych. Ważnym odkryciem 
były linie CO, zostały również odkryte 
linie cząstek wieloatomowych. Analizu
jąc widma, rozpoznajemy setki linii, 
w tym różne alkohole, cyjanki, a także 
związki organiczne jak aminoacetoni- 
tryl1. W wielu obłokach molekularnych 
w Drodze Mlecznej obserwujemy 
związki chemiczne stanowiące podsta
wę całego naszego życia. Potrafimy 
również rozróżnić linie różnych izoto
pów, co pozwala na pomiar temperatur 
w obłokach molekularnych. Spektrosko
pia radiowa stanowi bardzo ważny in
strument do odkrywania tajemnic 
Wszechświata.

Pola magnetyczne
Pola magnetycz

ne były znane na 
Ziemi od starożyt
ności. Obserwacje 
e fek tu  Z eem ana 
p rzez  E. H a le ’a 
w roku 1904 poka
zały, że pola magne
tyczne są związane 
z plamami słonecz
nymi. Dalsze obser
wacje dostarczyły 
informacji o istnie
niu pól magnetycz
nych w specjalnych 
gwiazdach. Istnienie 
pola magnetycznego 
w gwiazdach było 
przewidziane przez 
teorie, poniew aż

emisje radiowe na długich falach po
wstają właśnie w obszarach pól ma
gnetycznych. Pierwsze takie wska
zówki dały obserwacje polaryzacji 
promieniowania w mgławicy Crab A 
w 1957 r. Dalszym krokiem w tym kie
runku były obserwacje polaryzacji Drogi 
Mlecznej z roku 1962, wykonane 
w Cambridge przez autora tego artyku
łu. Obecność pól magnetycznych została 
potwierdzona w licznych źródłach radio
wych, w dżetach radiogalaktyk itd. Pola 
magnetyczne spotykamy wszędzie we 
Wszechświecie, ale ich źródło i pocho
dzenie nadal stanowią dla astronomów 
zagadkę.

Pierwotne promieniowanie 
kosmiczne (CMB)

Pierwsze transmisje telefoniczne 
przez Atlantyk, przy użyciu satelity Echo 
1, zostały przeprowadzone w roku 1960. 
Olbrzymi metalizowany balon refleksyj
ny umożliwił rozmowę między USA 
z jednej strony a Francją i Anglią po na
szej stronie Atlantyku. W Holmdel (New 
Jersey, USA), w Bell Telephone Labo
ratories, zbudowano dość dziwną ante
nę: 20-stopowy reflektor rogowy. Ten 
typ anteny daje dobry rozkład kierun
kowy i przez to przydaje się do absolut
nej kalibracji natężenia. Tą kalibracją 
zajęli się Arno Penzias i Robert Wilson. 
Ich praca dała znacznie większy efekt
— w 1964 r. Penzias i Wilson odkryli 
pierwotne promieniowanie kosmiczne 
(CMB — Cosmic Microwave Backgro
und). Istnienie promieniowania tła prze
widywała wcześniej teoria big bangu.

1 Aminoacetonitryl odkryli w 2008 r. astronomo
wie z Max-Planck-Institut fiir Astronomie w ob
łoku gazowym w gwiazdozbiorze Strzelca blisko 
centrum Galaktyki.Rys. 4. Pole magnetyczne galaktyki M51
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Rys. 5. Mapa fluktuacji Kosmicznego Promieniowania Tła uzyskana przez satelitę 
WMAP —  skala liniowa od -200 do 200 mikrokelwinów

Za to odkrycie w roku 1978 przyznano 
obu naukowcom Nagrodę Nobla. Waż
ność tego rezultatu można ocenić fak
tem, że Nagroda Nobla w roku 2006 
przypadła G. Smootowi i J. Matherowi, 
astrofizykom stojącym na czele zespo
łu kierującego pracami satelity COBE, 
dzięki któremu potwierdzono naturę 
CMB i odkryto w nim minimalne nie
jednorodności, które przewidywała teo
ria jako odzwierciedlenie zaczątków 
pierwszych struktury.

Pulsary
Obserwacja scyntylacji źródeł radio

wych w ośrodku międzygwiazdowym 
dała niezwykłe wyniki. W Cambridge, 
w Anglii, zbudowano w 1964 r. teleskop 
do przeglądu źródeł radiowych na ni
skich częstotliwościach. Pod koniec 
roku 1967 studentka profesora Antonie
go Hewisha, Jocelyn Bell, obserwowa
ła dziwne sygnały, jakby sygnały Mor- 
se'a, które przychodziły z czterema 
minutami różnicy na dobę. Czyli był to 
sygnał astronomiczny, pozaziemski. 
W lutym 1968 r. bomba wybuchła —  
znaleziono genialne wyjaśnienie— owe 
sygnały można było najlepiej wytłuma
czyć jako pochodzące z gwiazdy neu
tronowej, obiektu przewidzianego przez 
teorię, ale nigdy nie obserwowanego. 
Częstotliwość pulsów (0,001 s —  6 s) 
pochodzi z obrotu gwiazdy, która posia
da silne dipolowe pole magnetyczne. 
Często opisuje się pulsar jako latarnię 
radiową (na wzór latami morskiej). Za 
to odkrycie, ale też za współpracę przy 
rozwoju metody syntezy apertury z Mar
tinem Rylem, Anthony Hewish otrzymał 
Nagrodę Nobla w roku 1974.

Odkrycie pulsarów było wielkim 
przełomem nie tylko w radioastronomii, 
ale również dało wkład w rozwój pod
staw fizyki. Już w latach 30. XX w. teo
ria przewidywała istnienie gwiazd neu
tronow ych, ale teraz bezpośrednie 
obserwacje dawały wgląd w obszary
o bardzo wysokiej gęstości materii. Na

stępne ważne osiągnięcie to odkrycie 
w 1974 r. układu podwójnego PSR 
1913+16 (układ pulsar i gwiazda neu
tronowa), za które Joe Taylor i Russel 
Hulse zostali wyróżnieni Nagrodą No- 
blawroku 1993. Następnym odkryciem 
w dziedzinie pulsarów były obiekty mi
lisekundowe. Parę lat temu został odkry
ty podwójny układ pulsar-pulsar. Mamy 
nadzieję, że dzięki tym obiektom zostaną 
sprawdzone obserwacyjnie przewidy
wania teorii fal grawitacyjnych. Pulsa
ry są również uznawane za najlepsze 
zegary Wszechświata.

Ciemna materia
Już w 1937 r. Fritz Zwicky stwier

dził, że aby wytłumaczyć ruchy poje
dynczych obiektów w gromadach galak
tyk, musi istnieć dodatkowa ciemna 
materia. Radioastronomia umożliwiła 
nam zmierzenie prędkości rotacji po
szczególnych galaktyk. Krzywe rotacji 
(przedstawiające zmianę prędkości ro
tacji wraz z rosnącą odległością od cen
trum galaktyki), wyznaczone na pod
staw ie  o b serw acji linii  HI i CO 
przedstawiały układy, które nie spełnia
ły praw Keplera. Problem krzywych ro
tacji objawił się wyraźnie w analizach 
danych przeprowadzonych bardzo sta
rannie w latach 70. XX w. przez Yerę

Rubin. Problem znikał, gdy założono 
obecność dodatkowej ciemnej materii. 
Rezultaty badań promieniowania tla 
dały nam niezwykłą informację: widzi
my jedynie ~5% Wszechświata— reszta 
jest w formie ciemnej materii (-25%)
i ciemnej energii (70%)!

Czarne dziury, soczewki 
grawitacyjne, prędkość > c

Metoda interferometrii na bardzo dłu
gich bazach (Very Long Baseline Inter
ferometry —  VLBI), polegająca na ob
serwowaniu danego źródła jednocześnie 
przez wiele pojedynczych teleskopów na 
całym świecie, które działają jak jeden 
wielki instrument, daje nam możliwo
ści obserwacji z niezwykle wielkimi roz- 
dzielczościami. Pojedynczy radiotele
skop, jak 100-m antena w Effelsbergu, 
ma rozdzielczość ~1’, teleskop-interfe- 
rometr jak  Very Large Array  (VLA 
w USA, układ radioteleskopów ustawio
nych blisko siebie) syntetyzuje wiązki, 
dając rozdzielczość rzędu~l”, zaś VLBI 
patrzy w niebo wiązką o szerokości 
0,001 obecnie możliwe są nawet wiąz
ki z rozdzielczością sięgająca 0,00001”. 
Dzięki takiej rozdzielczości udało się 
radioastronomom dokonać wielu waż
nych odkryć. Dzięki takim metodom za
wdzięczamy obserwacje najbliższego 
otoczenia czarnych dziur. Wielki wkład 
w rozwój teorii czarnych dziur nauka za
wdzięcza znanemu astrofizykowi bry
tyjskiemu Stephenowi Hawkingowi. 
Również radioastronomii zawdzięcza
my pierwsze obserwacje zjawiska so- 
czewkowania grawitacyjnego.

Albert Einsten nie spodziewał się, że 
będzie tak łatwo pokazać efekty jego 
teorii względności. Obecnie mikroso- 
czewki i soczewki w minikwazarach

■10 * ec .-
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Rys. 6. Analogowy zapis sygnału pierwszego pulsara zaobserwowanego przez Anthony 
Hewisha i Jocelyn Bell (CP 1919 —  obecnie PSR  1919+21)

3/2010 U r a n i a  -  POSTĘPY ASTRONOMII 103



Rok

Rys. 7. Skumulowana w czasie zmiana momentu przej
ścia przez periastron dla podwójnego pulsara B1913+16, 
wynikająca z wypromieniowywania przez układ fal grawi
tacyjnych. Linia ciągła odpowiada przewidywaniom OTW, 
punkty obserwacjom

w Drodze Mlecznej są łatwo obserwo
wane przez teleskopy optyczne. Jednym, 
dość niezwykłym wynikiem VLBI, było 
odkrycie prędkości większej niż pręd
kość światła c! Ten wynik jest niemoż
liwy w teorii Einsteina, ale już dawno 
temu został przepowiedziany i zinterpre
towany: Martin Rees wyliczył, że jeżeli 
wyrzut materii (dżet) z czarnej dziury 
nastąpi z prędkością relatywistyczną 
i blisko osi czarnej dziury, to może się 
wydawać, że obserwator widzi prędkość 
większą od prędkości światła. Ten efekt 
został obserwowany w wielu aktywnych 
galaktykach, np. w Virgo A i M87. W ba
daniach galaktyk aktywnych (tzw. 
AGN-ów) ważną rolę odgrywa ośrodek 
w Toruniu z 32-metrowym radiotele
skopem.

Planety pozasłoneczne
Mimo że planety pozasłoneczne wła

ściwie nie są odkryciem radioastrono
mii, to pierwszy krok w tym kierunku 
został zrobiony właśnie przy użyciu fal 
radiowych. Poszukiwanie planet poza 
Układem Słoneczny trwało wiele lat. 
Różne metody poszukiwań zostały 
wypróbowane bez skutku. Jedną z nich 
są obserwacje obrotu gwiazdy, podczas 
których poszukuje się małych odchyleń 
od jej normalnego okresu obiegu jako 
znaku istnienia planety. Pulsary, ze swo
im niezwykle szybkim okresem obrotu, 
były łatwymi obiektami poszukiwań pla
net. W roku 1991 Mathew Bailes i An
drew Lyne, pracując w Jodrełl Bank Ob
servatory, ogłosili znalezienie planety 
okrążającej pulsara. Był to wynik raczej 
niespodziewany. W dodatku okazało się, 
że wynik ten był błędny, a błąd polegał 
na złym obliczeniu w komputerze cza
su obrotu Ziemi wokół Słońca!

Inni obserwatorzy pulsarów wrócili 
do swoich danych i Aleksander Wolsz- 
czan wraz z Dale’em Frail, pracując 
w A recibo O bservatory, znaleźli

Rys. 8. Soczewka grawitacyjna G2237+0305 
(tzw. krzyż Einsteina). Fot. HST

w swych zbiorach 
danych dla pulsara 
B1257+12 znaki towa
rzyszących mu mas 
„planetarnych”. Do 
tego czasu potwierdzo
no te „planety” i jesz
cze jeden inny pulsar 
został znaleziony wraz 
z planetą. Wkrótce 
astronomowie optycz
ni odkryli planety krą
żące wokół gwiazd po
dobnych do Słońca.

O becnie znamy 
około 400 planet po- 
zasłonecznych, w tym 
nawet kilka planet po
dobnych do naszej 
Ziemi.

Wielkie nadzieje 
astronomowie pokła
dają w satelicie Ke
pler, którego zadaniem jest poszukiwa
nie planet wielkości Ziemi.

Obecne radioteleskopy
Pierwsze radioteleskopy nie prezen

towały się zbyt okazale — miały postać 
drutów wiszących na tyczkach, anten, 
które pozostały z czasów wojny. Budo
wa anten dla radioastronomii rozwinęła 
się najpierw dla długich fal. Po odkry
ciu linii HI na częstości 1420,405... MHz 
(A ~ 21 cm) nastąpił rozwój anten dla fal 
centymetrowych. Największe takie po
jedyncze anteny to obecnie 305-m tele
skop w Arecibo, Robert Byrd GBT 
w Green Bank o czaszy 100 m x 110 m 
i 100-m teleskop w Effelsbergu. Histo
rycznie znany jest teleskop Lovella 
(70 m) w Jodrell Bank koło Mancheste
ru i 64-m teleskop w Parkes w Australii. 
Polska ma 32-m teleskop w Piwnicach. 
Największym interferometrem jest Very 
Large Array (VLA) koło Soccoro w sta
nie New Mexico (USA), złożony z 27 
anten o średnicy 25 m, rozstawionych 
na przestrzeni 27 km. Dalsze interfero
metry mamy w Westerbork w Holandii, 
GMRT w Indiach, ATCA w Narrabi 
(Australia). 30-m teleskop na Pico Ve- 
leta w Hiszpanii prowadzi obserwacje 
na falach milimetrowych. Należy on do 
instytutu IRAM, który jest owocem 
współpracy trzech krajów Europy (Fran
cji, Hiszpanii i Niemiec). W ramach 
IRAM działa także obecnie największy 
interferometr do fal milimetrowych 
(6 anten 15-metrowych) na Plateau de

Bure we Francji. Teleskopy do fal sub- 
milimetrowych wymagają anten, w któ
rych powierzchnia czaszy wykonana jest 
z bardzo wysoką dokładnością, oraz 
miejsc położonych w wysokich, suchych 
górach. Obecnie 10-m teleskop Apex, 
umieszczony na wysokości 5050 m 
n.p.m. jest najlepszym instrumentem do 
obserwacji w tym nowym paśmie fal. 
Wiele innych teleskopów na całym 
świecie dostarcza astronomom waż
nych danych, by mogli lepiej zrozumieć 
Wszechświat.

Nowa astronomia
—  podczerwień, fa le  
rentgenowskie, fa le gamma

Podczerwień

Fale radiowe sięgają od fal metro
wych, przez pasma centymetrowe i mi
limetrowe, do około 350 jim (częstość 
1 THz). Przy tej częstotliwości przecho
dzimy już do podczerwieni. Rozróżnia
my między długimi falami (A = 350 |xm
— 100 |im) podczerwieni, środkową 
podczerwienią (A = 100 ) în — 25 firn) 
i krótkofalową podczerwienią (A = 
25 (im — 7 urn). Poniżej 7 |im wkra
czamy do pasma światła widzialnego. 
Podczas gdy długie fale radiowe swo
bodnie przechodzą przez atmosferę Zie
mi, to już w zakresie fal milimetrowych 
atmosfera gra wielką rolę. Znamy pa
sma przepuszczalności, ale mamy też 
pasma, gdzie sygnały nie przejdą przez 
atmosferę Ziemi. Dopiero światło
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optyczne ma wolną drogę ku powierzch
ni Ziemi. Szczególnie dobrą widoczność 
mamy w wysokich i suchych górach, jak 
Mauna Kea (Hawaje) albo na pustyni 
Atacama (Chile). W ostatnich latach 
wiele ważnych danych zawdzięczamy 
działającym w podczerwieni satelitom, 
które krążą ponad atmosferą Ziemi.

Emisje w podczerwieni dają nam 
m o ż liw o ść  o b se rw a c ji z im n eg o  
Wszechświata. Detektory podczerwie
ni z łatwością obserwują gaz lub pył 
międzygwiazdowy o niskich tempera
turach (15— 50 K). Wiele zjawisk w ob
łokach molekularnych nie jest widocz
ne w promieniowaniu optycznym, ale 
właśnie w podczerwieni. Niektóre ob
serwacje w podczerwieni można wyko
nać teleskopami optycznymi, ale poło
żonymi w wysokich górach, z bardzo 
dobrymi warunkami atmosferycznymi. 
Na przykład obserwacje gwiazd w cen
trum naszej Drogi Mlecznej na falach 
podczerwieni pokazały nam istnienie 
czarnej dziury w tym obszarze. Ważnych 
danych dostarczyły nam teleskopy na 
Mauna Kea (Hawaje) albo na Cerro Pa- 
ranal (Chile) . Ogromną ilość danych 
o tym zimnym Wszechświecie dostar
czyły satelity takie jak IRAS, ISO i Spit- 
zer. Satelita IRAS wykonał przegląd 
całego nieba i dał nam niezwykły wi
dok tego niewidzialnego Wszechświa
ta. Obecna czułość detektorów podczer
wieni pozwala nam na obserwacje, które

są równowartościowe z wynikami w in
nych zakresach fal elektromagnetycz
nych.

Fale rentgenowskie

Astronomia na falach rentgenow
skich jest produktem wprowadzenia 
odbiorników tego promieniowania na 
orbity okołoziemskie. Pierwsze obser
wacje fal rentgenowskich ze Słońca zo
stały wykonane przez zdobyte rakiety 
typu V-2. Dalsze, o wiele czulsze, ob
serwacje w 1962 r. pokazały, że emisje 
fal rentgenowskich pochodzą z wielu 
źródeł kosmicznych. Satelita UHURU 
pierwszy dokonał systematycznego 
przeglądu nieba w tym zakresie widma 
w roku 1971 i znalazł 340 źródeł rent
genowskich.

Gorący gaz o temperaturach od 106 
do 108 K jest źródłem fal rentgenow
skich. Są to bardzo krótkie fale elektro
magnetyczne w paśmie od 0,1 keV do 
500 keV. Takie wysokie temperatury 
spotykamy we Wszechświecie w gwiaz
dach neutronowych, w czarnych dziu
rach, ałe także w jądrach aktywnych 
galaktyk. Wybuch gwiazdy (superno
wej), który pozostawia gwiazdę neutro
nową (pulsar) i rozprzestrzeniający się 
obok niej obłok (np. pozostałości super
nowej, SNR), jest widoczny na falach 
rentgenowskich. Obecne obserwatoria 
na falach rentgenowskich (satelity Ro- 
sat, Newton, Chandra) są tak czułe, że

umożliwiają obserwacje normalnych 
bliskich galaktyk. Podczas gdy Rosat 
obserwował w miękkich falach X, od 
0,04 keV do 2 keV, nowsze obserwato
ria pokryły zasięg od 0,1 do 10 keV. 
Połączenie wyników obserwacji źródeł 
kosm icznych na falach radiowych, 
w podczerwieni, na falach rentgenow
skich itd. daje nam możliwość rozwią
zania wielu zagadek ewolucji różnych 
obiektów. Nowsze satelity dały nam 
nowe wyniki w jeszcze krótszych falach 
Rentgena —  Beppo-SAX obserwował 
aż do 60 keV. Bardzo ważnym sygna
łem uznania dla astronomii fal rentge
nowskich była Nagroda Nobla dla Ric- 
cardo Giacconi w roku 2002.

Fale gamma i cząstki energetyczne

Idąc do jeszcze krótszych fal elektro
magnetycznych, wchodzimy w zasięg 
emisji gamma i potem przechodzimy do 
cząstek wysokoenergetycznych. Sateli
ty wojskowe serii Vela, oryginalnie wy
strzelone, aby monitorować wybuchy 
bomb atomowych, odkryły bardzo ener
getyczne wybuchy we Wszechświecie 
na falach gamma. Obecnie wiemy, że ich 
źródłem są niezwykłe wydarzenia, jak 
zderzenia gwiazd neutronowych. Nowe 
instrumenty, jak HESS, Magie albo Au
ger pozwalają nam na zlokalizowanie 
tych energetycznych źródeł. Te instru
menty używają detektorów opartych na 
zjawisku Cherenkova i umożliwiająob-

Rys. 9. Radioteleskop w Effelsbergu, Robert C. Byrd Green Bank 
Telescope oraz Very Large Array

Fot. MPIfR Bonn, NRAO/AUI/NSF
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Rys. 11. Projekty Atacama Large Milimiter Array oraz Square Kilometer Array. Szczegóły w tekście

serwacje w zakresach GeV. Instrument 
HESS w Namibii, gdzie Polska ma tak
że swój udział, zlokalizował wiele źródeł 
gamma w paśmie 10 do 1000 GeV. Pro
jekt Auger w Argentynie ma nawet moż
liwość obserwacji cząstek z energią 
1020 eV. W następnych latach możemy 
spodziewać się wielu nowych rezulta
tów w tym najbardziej energetycznym 
zakresie fal elektromagnetycznych.

Astronomia optyczna
Po ukończeniu budowy teleskopu 

5-metrowego na Mt. Palomar w 1948 r. 
i 6-metrowego teleskopu w Zelechuk- 
skaya na Kaukazie w 1975 r. astrono
mia optyczna zaczęła rozwijać nowe 
technologie instrumentów i odbiorników 
promieniowania. Rozwój metod cerami- 
zacji szkła i technologii informatycz
nych dał podstawę do budowy nowych, 
dużych luster optycznych. Lustra zaczę
to składać z wielu mniejszych elemen
tów. Rozwój detektorów, napędzany 
przez projekt teleskopu kosmicznego 
Hubble’a, dał nam detektory typu CCD. 
Obecnie jest wiele teleskopów optycz
nych na Ziemi o średnicach od 8 do 10 
metrów. Największy teleskop świata to 
teleskop na Mt. Graham w Arizonie 
z dwoma lustrami o średnicy 8,4 m na 
jednym montażu. Następny olbrzym to 
Gran Telescopio Canarias o średnicy 
10,4 m na wyspie La Palma. Dalej idą 
dwa 10-m teleskopy Kecka na Mauna 
Kea, na Hawajach itd. Największe ob
serwatorium optyczne świata na Cerro 
Pamal w Chile ma cztery teleskopy
o średnicy 8,2 m. To obserwatorium na
leżące do Europejskiego Obserwatorium 
Południowego {European Southern Ob
servatory ESO) ma też system do inter
ferometrii przy użyciu 4 wielkich i 8 
mniejszych teleskopów. W ponadatmo-

sferycznej przestrzeni kosmicznej, 
oprócz teleskopu kosmicznego Hub
ble’a (lustro 2,4 m), od niedawna krąży 
nad Ziemią także teleskop kosmiczny 
Herschela z lustrem o średnicy 3,5 m.

Optyczne teleskopy, na Ziemi czy na 
orbicie, dały nam niezwykły i nowy ob
raz Wszechświata. HST wydał obfity 
plon niezwykłych zdjęć nieba. Obecnie 
wielka popularność astronomii ma wy
raz w tych zdjęciach, które prawie co
dziennie spotykamy w naszych gaze
tach. Wielkie teleskopy w wysokich 
górach umożliwiły spektroskopię dale
kich galaktyk. Wiele nowych soczewek 
grawitacyjnych, planet czy niezwykłych 
obiektów kosmicznych jest rezultatem 
pracy tych nowych, czułych instrumen
tów. Specjalne projekty, jak Sloan Digi
tal Sky Survey, dały nowe impulsy do 
zrozumienia struktury Wszechświata. 
Mimo tego imponującego napływu, ni
czym tsunami, nowych rezultatów 
optycznej astronomii, nie ma jeszcze Na
grody Nobla w tej dziedzinie. Może 
musimy się zadowolić Nagrodą Nobla 
w 2009 r. za rozwój detektora CCD dla 
Willarda Boyle’a i George’a Smitha?

Przyszłość astronomii
Niezwykły rozwój tej dziedziny na

uki nastąpił w minionych latach. Wie
my o wiele więcej o odległych zakąt
kach Wszechświata niż o tym, co leży 
1000 km pod naszymi stopami na Zie
mi. Dobrze jest przypatrzyć się możli
wościom rozwoju w latach następnych. 
Obecnie dyskutuje się o budowie tele
skopów optycznych o średnicach od 30 
do 42 m. Lustra tych teleskopów będą 
budowane z wielu elementów. Taki spo
sób był z wielkim sukcesem zastoso
wany w teleskopach Kecka, HET-a, 
SALT-a itd. Obecnie w budowie jest te

leskop kosmiczny Jamesa Webba, z lu
strem o średnicy 6,5 m. Radioastro
nomia także przeszła do wielkich pro
jektów. W budowie na płaskowyżu 
Atacam a w Chile, na w ysokości 
5050 mn.p.m., jest teleskop ALMA — 
interferometr dla fal milimetrowych
i submilimetrowych. Będzie to połącze
nie 60 pojedynczych anten dających roz
dzielczość podobną do nowych projek
tów teleskopów satelitarnych ma falach 
optycznych i w podczerwieni. Oprócz 
tego spodziewany jest wielki skok w na
szej wiedzy o liniach spektroskopii ra
diowej. Na falach milimetrowych i sub
milimetrowych mamy wielką liczbę 
interesujących linii. Może uda się zna
leźć te molekuły, które są podstawą na
szego życia? Rozwijany jest projekt bu
dowy teleskopu czułego na długich 
falach metrowych o powierzchni zbie
rającej 1 km2 (Square Kilometer Array 
— SKA). Ten teleskop będzie miał po
wierzchnię około 100 razy większą niż 
największe obecnie istniejące anteny. 
Sieci VLBI rozrastają się, przybywają 
kolejne nowe i wielkie anteny. Z tą nową 
czułością we wszystkich pasmach fal 
elektromagnetycznych spodziewamy się 
obfitego plonu nowych wiadomości 
o tajemnicach Wszechświata.

Profesor Ryszard Wielebiński, radio
astronom, jest Polakiem kształconym 
w Australii, doktorat uzyskał w Cam
bridge, gdzie odkrył pole magnetycz
ne Galaktyki, a przez wiele lat byl 
dyrektorem Instytutu Maxa Plancka 
w Bonn z jego 100-m radiotelesko
pem. Jest dr. h.c. Uniwersytetu Mi
kołaja Kopernika
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Kopernik
w labiryncie 
świata1

Prolog
Ogłoszone odnalezienie grobu Miko

łaja Kopernika w katedrze fromborskiej 
przez ekipę prof. Jerzego Gąssowskie
go z Wyższej Szkoły Humanistycznej 
w Pułtusku odbiło się echem w różnych 
zakątkach świata, a opublikowana arty
styczna rekonstrukcja twarzy została 
uznana za autentyczny portret astrono
ma w podeszłym wieku. Od momentu 
tego ogłoszenia, w miarę upływu czasu, 
pogłębiają się jednak wątpliwości doty
czące identyfikacji znalezionych szcząt
ków. Powstał chaos i hałas medialny 
i tylko logiczna analiza faktów pozwala 
na definityw ne przejście na stronę 
wszystkich tych, którzy szumnie ogło
szone światu odkrycie uznają tylko jako 
pobożne życzenie, a nie naukowy do
wód odnalezienia doczesnych szcząt
ków wielkiego astronoma.

Wystarczy spojrzeć choćby amator
skim okiem na drzewo genealogiczne 
Mikołaja Kopernika, żeby podważyć 
autorytatywne stwierdzenia Wiesława 
Bogdanowicza i jego współpracowni-

1 Artykuł jest syntezą dwóch artykułów opubli
kowanych w „Głosie Uczelni” (UMK) w  lutym
i m arcu 2010 r.: Kolejne urodziny Kopernika  
(GU 2(288)) [Fascynujący początek (G\J 3(289); 
z artykułów tych pochodzą również prezentowa
ne tutaj ilustracje.

ków, opublikowane np. w 2009 roku 
w „Proceedings o f the National Acade
my of Sciences”2 (moje tłumaczenie):

Biorąc pod uwagę wszystkie dane, 
tzn. identyczny profil genetyczny kost
nych szczątków i włosów jako materia
łu porównawczego, wraz z pozostałymi 
antropologicznymi i archeologicznymi 
informacjami, wyciągamy wniosek, że 
kostne szczątki odzyskane z grobowca 
ołtarza Świętego Krzyża w katedrze 
fromborskiej są szczątkami wielkiego 
polskiego astronoma, Mikołaja Koper
nika.

Nawet komentarz Owena Gingeri- 
cha, profesora astrofizyki i historii na
uki z Harvardu i Smithsonian Institute, 
zamieszczony w artykule opublikowa
nym w lipcu 2009 r., też w PNAS3, sta
je się bardziej zasadny, niż mogłoby się 
pierwotnie wydawać. W związku z wy
korzystaniem znalezionych w Uppsali 
włosów, jako materiału porównawcze
go do identyfikacji szczątków z grobu

2 W. Bogdanow icz, M. A llen, W. B ranicki, 
M. Lembring, M. Gajewska and T. Kupiec, Ge
netic identification ofputative remains o f  the fa 
mous astronomer Nicolaus Copernicus, PNAS 
Early Edition; www.pnas.org/cgi/doi/10.1073/ 
pnas.0901848106

3 O. Gingerich, The Copernicus grave mystery, 
PNAS, 106(30), 12215 (2009).
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Kopernik w labiryncie świata? —  fragment rzeźby ekspo
nowanej w Dużej Auli Polskiej Akademii Umiejętności 
w Krakowie

we Fromborku, Gingerich napisał: „Nie 
mogę wyzbyć się podejrzenia, czy je
den z tych niewykorzystanych, a odna
lezionych włosów, nie należał do mnie!” 
Faktycznie Owen Gingerich spędził wie
le czasu w Uppsali, analizując i doku
mentując księgi Kopernika, więc...

Dla przypomnienia —  w celu iden
tyfikacji materiału, szczątki kostne zna
lezione przez grupę prof. Jerzego Gąs
sowskiego w katedrze we Fromborku 
zostały poddane badaniom porównaw
czym z włosami przypadkowo znalezio
nymi w księdze Calendańum Romanum 
magnum należącej do Kopernika, a znaj
dującej się od XVII w. w bibliotece uni
wersyteckiej w Uppsali. Do identyfika
cji sekwencji DNA obu materiałów 
zastosowano tzw. mitochondrialny DNA 
(mtDNA)4, w odróżnieniu od DNA ją 
drowego (w jądrze komórki znajduje 
się 46 chromosomów zbudowanych 
z DNA), stosowanego zwykle do iden
tyfikacji materiału biologicznego, takie
go jak krew, włosy z cebulkami czy frag
menty tkanek. Należy zaznaczyć, że 
badania DNA w 100% wykluczają po
chodzenie materiału i związek z mate
riałem porównawczym, jednak potwier
dzenie pochodzenia odbywa się zawsze 
z pewną dozą niepewności, w zależno
ści od rodzaju przeprowadzonego bada
nia. U ssaków mitochondria, razem 
z mtDNA, dziedziczone są po matce 
i wszystkie dzieci mają identyczną se
kwencję tego DNA. Badania polegają 
na analizie sekwencji mtDNA w dwóch 
niekodujących regionach genomu mito- 
chondrialnego5 i stosuje się je  w przy
padku materiału kostnego, również zę
bów i w łosów  w ypadłych, tak jak  
w przypadku identyfikacji szczątków 
znalezionych we fromborskiej katedrze.

Wątpliwości amatora
Wyniki przeprowadzonych badań 

wykazały, że znalezione włosy w Up
psali i czaszka z pochówku we From
borku zawierają takie same sekwencje 
mitochondrialnego DNA. Zakładając, że 
mimo degradacji materiału, udało się

4 W każdej komórce ludzkiego ciała znajduje sie 
kilkaset organelli, tzw. mitochondriów; każde 
mitochondrium zawiera od 4 do 20 cząsteczek 
kolistego DNA o długości 16569 par zasad, z któ
rych każda koduje 37 genów. Kod genetyczny 
mitochondriów różni się od genomu jądrowego.

5 Genom mitochondrium koduje tylko od kilku
nastu do kilkudziesięciu białek spośród kilkuset 
niezbędnych do jego funkcjonowania; pozostałe 
są kodowane przez genom jądrowy.

jakby cudem prze
prowadzić wiarygod
ne badania mtDNA 
— jaki z nich logicz
ny wniosek m ożna 
w y c ią g n ą ć ?  F ak 
tycznie, wystarczy 
spojrzeć na drzewo 
genealogiczne Ko
p ern ik a , żeby za
uważyć, że tę samą 
sekwencję mtDNA 
odziedziczyły w linii 
żeńskiej trzy osoby 
związane z katedrą 
fromborską: biskup 
Łukasz Watzenrode,
A ndrzej i M ikołaj 
Kopernik (zaznaczo
ne owalami na sche
macie poniżej).

Korzenie linii żeń
skiej tego drzew a 
wywodzą się od babki astronoma, Ka
tarzyny Riidiger6, primo voto Peckau 
i mtDNA dziedziczone w następnych 
pokoleniach pochodzi właśnie od niej. 
Wszystkie podkreślone imiona na sche
macie wskazują kobiety, czyli przekaź
niki tej samej sekwencji, aczkolwiek 
wszystkie dzieci jednej kobiety (nieza
leżnie od ich płci) obdarzone są taką 
samą sekwencją. Interesujące jest, że na
wet córka Katarzyny Rudiger z pierw
szego małżeństwa (przyrodnia siostra 
matki Kopernika), Katarzyna Peckau, 
posiadała tę samą sekwencję jak dzieci 
z drugiego małżeństwa z Łukaszem 
Watzenrode (dziadkiem astronoma). 
Wynika z tego, że biskup Łukasz Wat
zenrode, wuj astronoma i brat matki, 
oraz Mikołaj (astronom) i jego brat An
drzej odziedziczyli ten sam genom mi
tochondrialny; więc z punktu widzenia 
analizy mtDNA ich materiału genetycz
nego nie można odróżnić.

Miejsce pochówku Andrzeja nie jest 
ustalone i niektórzy uważają, że został 
pogrzebany w katedrze fromborskiej. 
Oficjalnie, Andrzej przeniósł się z Rzy
mu do Fromborka w 1506 r., ale nadal 
więcej czasu spędzał w Rzymie i tam 
właśnie zmarł. Z pewnością jednak bi
skup Łukasz Watzenrode i Mikołaj, 
astronom, zostali pogrzebani w katedrze 
we Fromborku.

Zakładając nawet, że znalezione wło
sy w księdze w Uppsali należały do

6 Nazwisko panieńskie babki astronoma obec
nie jest nadal dyskutowane przez historyków.

Kopernika, choć nie ma na to dowodu, 
to zgodność sekwencji mtDNA kostnych 
szczątków z katedry i tych włosów nie 
rozstrzyga, czy odnaleziono pochówek 
astronoma czy jego wuja.

Biskup Łukasz Watzendrode na po
czątku 1512 r. wracał z Krakowa z za
ślubin króla Zygmunta I Starego, ale 
zatruty postnymi rybami już do Torunia 
dojechał w kiepskim stanie. Mikołaj, 
osobisty sekretarz i oficjalny lekarz 
Łukasza, pospieszył wujowi, swojemu 
protektorowi, na pomoc, niestety Wat
zenrode jednak zmarł, będąc jeszcze 
w Toruniu. Mikołaj zabrał ciało wuja do 
Fromborka i biskup został pogrzebany 
w katedrze.

Bogdanowicz we wspom nianym  
wyżej artykule2 pisze, że ze względu na 
to, iż Mikołaj opiekował się ołtarzem 
Świętego Krzyża we fromborskiej ka
tedrze, przypuszczano, że jego grób 
może znajdować się właśnie w jego po
bliżu i to skłoniło ekipę prof. Gąssow
skiego do prac archeologicznych zapo
czątkowanych w 2004 r. w tym miejscu. 
Czytając jednak wszelkie biografie Mi
kołaja i analizując jego życie, osobo
wość i niepokoje, jakie go nękały pod 
koniec życia, można sobie wyobrazić, 
że jego związek z tym jednym ołtarzem 
w katedrze był głębszy niż zwykła obo
wiązkowość.

Mikołaj zawdzięczał swojąedukację, 
a więc wszystko, co dla niego było waż
ne, swojemu protektorowi Łukaszowi 
Watzenrode, który po śmierci ojca astro-
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noma przejął opiekę finansową i mo
ralną nad dwoma siostrzeńcami, Miko
łajem i Andrzejem. Kiedy Łukasz zmarł 
w 1512 r., Mikołaj już od dwóch lat 
mieszkał we Fromborku, będąc od 
1495 r. kanonikiem warmińskim. Moż
na się więc zastanawiać, czy kanonik 
opiekował się ołtarzem Świętego Krzy
ża tylko dlatego, że był taki zwyczaj, iż 
dedykowano ołtarz wyświęcanej oso
bie? A może był dodatkowy powód tej 
opieki? Czy można wykluczyć taką 
możliwość, że Mikołaj często się mo
dlił przy tym ołtarzu, bo właśnie w tym 
miejscu pogrzebany był jego protektor? 
Nikt inny, tylko z pewnością właśnie Mi
kołaj doskonale wiedział, w którym miej
scu w katedrze znajduje sie grób wuja. 
Szacunek dla tych, co odeszli, jest głę
boko zapisany w naszej tradycji, można 
więc przypuszczać, że właśnie to mogło 
być powodem, że kojarzy się Mikołaja 
właśnie z tym szczególnym ołtarzem 
w katedrze. Piękna, sentymentalna histo
ria ubarwiająca tajemnicę Kopernika, ale 
czy są argumenty na to, żeby ją  wyklu
czyć z rozważań? Oparta jest na takich 
samych przesłankach jak ta, która pod
kreśla obowiązkowość kanonika wzglę
dem podopiecznego ołtarza, co stało się 
powodem rozpoczęcia poszukiwań gro
bu w tym właśnie miejscu. Czyje więc 
szczątki odnaleziono w tych wykopali
skach archeologicznych pod ołtarzem 
Świętego Krzyża? Jeśli obaj, biskup i ka
nonik, charakteryzowali się takim samym 
mt genomem — to jak je odróżnić?

Artykuł Odkrycie grobu Kopernika 
Jerzego Gąssowskiego7, opublikowany 
w , Archeologii Żywej” donosi o wyjąt
kowych trudnościach w poszukiwaniu 
krypty biskupów w katedrze frombor- 
skiej, w której być może został pogrze
bany biskup Łukasz Watzenrode. Autor 
pisze: ,, Dokładne pomiary architekto
niczne krypty i je j bezpośredniego oto
czenia, wraz z penetracją kanałów wen
tylacyjnych w strefie prezbiterium, 
wykazały minimalne prawdopodobień
stwo istnienia tam oddzielnej małej kryp
ty biskupiej”.

Czy istniały jakieś poważne powo
dy, aby faktycznie ukryć miejsce po
chówku biskupa Łukasza Watzenrode,
o którego dobro przed i po śmierci 
z pewnością dbał obecny na miejscu ka
nonik?

7 J. Gąssowski, Odbycie grobu Kopernika, .Ar
cheologia Żywa”, październik/grudzień 2009, 
nr 5(45).

Właśnie Mikołaj miał powody, a wła
ściwie ci, którzy po nim pozostali, aby 
jego grób okryć tajemnicą. Strach przed 
Inkwizycją w związku z opublikowa
niem na łożu śmierci dzieła burzącego 
dotychczasowy porządek świata, lęk 
powodowany trzyletnią współpracą ze 
swoim jedynym studentem, Jerzym Jo
achimem Retykiem (Georg Joachim 
Rheticus), pochodzącym z centrum lu- 
teranizmu i do tego skrywana tajemnica 
domniemanego związku z Anną Schil
ling- wszystko to mogło być powodem, 
że grób Kopernika nadal kryje jakaś nie- 
znaleziona jeszcze krypta. Nie bez po
wodu Mikołaj zaznaczył w swoim te
stamencie, że niczym nie zasłużył na 
wyróżnienie po swojej śmierci i dlatego 
nie zostawia żadnych dyspozycji doty
czących swojego pogrzebu, jak było to 
wówczas w zwyczaju. A atmosferę stra
chu przed Inkwizycją w tamtych czasach 
można sobie odtworzyć na podstawie 
książki Córka Galileusza Davy Sobel, 
opartej na listach jednej z córek Galile
usza, odizolowanej od świata klauzulą 
zakonną w nieopodal położonym klasz
torze. Po śmierci Galileusza, z obawy 
przed karą za utrzymywanie z nim kon
taktów przez jedną z zakonnic (córkę), 
choćby korespondencyjnych, zostały 
spalone w klasztorze wszystkie jego li
sty, a pozostały jako dokument tylko li
sty pisane przez córkę.

Jakie badania naukowe należy prze
prowadzić, aby udowodnić, że znalezio
ne szczątki należą do Mikołaja Koper
nika, a nie do Łukasza Watzenrode? Jak 
rozstrzygnąć, że właśnie odkryte miej
sce jest grobem biskupa Watzenrode,

a grób Kopernika pozostaje nadal okry
ty tajemnicą i jest niedostępny? Z pew
nością nie można tego dokonać na pod
stawie badań mtDNA, skoro wujek
i jego siostrzeniec odziedziczyli tę samą 
sekwencję. Jak można więc twierdzić, 
że tajemnica pochówku Kopernika jest 
odkryta? Zwłaszcza że w pytaniach po
stawionych powyżej nadal przyjmuje się 
założenie, że włosy zastosowane jako 
materiał porównawczy rzeczywiście 
należały do Mikołaja; jest to tylko przy
puszczenie, a nie udokumentowany fakt. 
Należy przyznać, że założenie o auten
tyczności włosów staje się znacznie 
słabsze, zważywszy, że od 1543 r., czy
li od śmierci Kopernika, do połowy 
XVII w., kiedy potop szwedzki zalał 
również Warmię i został skradziony 
księgozbiór astronoma jako łup wojen
ny, minęło więcej niż 100 lat. Czy przez 
ten okres NIKT z uczonych przebywa
jących w kapitule fromborskiej nie stu
diował i nie przeglądał tych ksiąg? Może 
znalezione włosy w Uppsali i szczątki 
z Fromborka należały do innego kano
nika czy biskupa, który przejął obowiąz
ki po astronomie i stąd zgodność mt 
DNA włosów i szczątków kostnych?

Czy istnieją badania naukowe, które 
mogą autorytatywnie ustalić przynależ
ność znalezionych szczątków do kon
kretnej osoby? Nawet odszukanie ma
teriału nadającego się do badań mtDNA, 
a pochodzącego od siostry astronoma 
Barbary czy wspomnianej ciotki Kata
rzyny Peckau (obie były ksieniami w za
konie w Chełmnie) nie odróżni szcząt
ków doczesnych Mikołaja od jego wuja. 
Aczkolwiek, materiał taki potwierdził-

3/2010 U r a n i a  -  POSTĘPY ASTRONOMII 109



by (lub wykluczyłby) słuszność założe
nia, że znalezione włosy w Uppsali nale
żały do jednej z osób umieszczonych na 
drzewie genealogicznym, która dziedzi
czyła w linii żeńskiej to samo mtDNA; 
jednej z osób, a nie Mikołaja Kopernika!

Prawdopodobieństwo prawdziwości 
ogłoszonego światu odkrycia, w przy
padku, gdyby udało się znaleźć mate
riał genetyczny w Chełmnie, łatwo moż
na obliczyć według uczniowskiego 
schematu blokowego, prezentowanego 
poniżej,

Ze schematu wynika, że w rzeczywi
stości prawdopodobieństwo, że odnale
zione szczątki należą do Mikołaja Ko
pernika jest mniejsze od 50%, przy 
założeniu, że trzy warunki „gdyby" są 
jednocześnie spełnione, czyli, między 
innymi, że szczątki w klasztorze 
w Chełmnie są odnalezione! Jeśli znale
zienie szczątków w Chełmnie jest jednak 
niemożliwe, w rachunkach należy 
uwzględnić taką ewentualność, że włosy 
z Uppsali i szczątki kostne z Fromborka 
należały do zupełnie innej osoby. W ta
kim przypadku (który jest bardziej real
ny, skoro dotychczas nie znaleziono 
jeszcze materiału porównawczego 
w Chełmnie) prawdopodobieństwo iden
tyfikacji pochówku 13/05 spada do po
niżej 33,3% (nadal przy założeniu 100% 
wiarygodności przeprowadzonych badań 
DNA). Czy wynik tej prostej arytmetyki 
można potraktować jako... pewność, że 
znaleziono grób Kopernika?

Argumenty ekspertów
Sąd kryminalny wymaga stuprocen

towego dowodu i całkowitego konsen
susu w ocenie winy przestępcy (dlate
go O. J. Simpson został uwolniony 
z zarzutów morderstwa swojej żony). 
Sąd z powództwa cywilnego potrzebuje 
większości, czyli 50%+1 głosów juro
rów, aby orzec o winie podejrzanego 
(O. J. Simpson został uznany winnym 
zabójstwa). Te zasady sądownictwa 
amerykańskiego przywołał prof. Owen 
Gingerich, najmłodszy Kawaler Kon
walii Kopernika, w słowie wygłoszo
nym na zamknięcie konferencji „Sekret 
grobu Kopernika; dialog ekspertów”. 
Konferencja poświęcona autentyczno
ści rzekomo odnalezionych szczątków 
astronoma była zorganizowana w Kra
kowie w dniach 22-23 lutego, tuż po 
kolejnych urodzinach Kopernika.

Jak odczytać tę uwagę prof. Ginge- 
richa? Najprościej jako radę, że tam,

gdzie nie ma stuprocentowej pewności, 
czyli kiedy brakuje naukowych (a więc 
niepodważalnych) argumentów, albo 
istniejące zawodzą, należy zrezygno
wać z takiej drogi. W celu wyjścia 
z trudnej sytuacji, można wziąć pod 
uwagę głosy większości i oprzeć wer
dykt na woli ludu, czyli na emocjach 
i przekonaniach. W sytuacji dotyczącej 
grobu Kopernika znaczy to, że można 
ufundować symboliczny grób czy zor
ganizować symboliczny pochówek, 
jeśli większość tego oczekuje, pozosta
wiając jednocześnie jako tajemnicę 
autentyczne miejsce, w jakim zostały 
złożone jego szczątki na wieczny odpo
czynek; nie ma bowiem niepodważal
nego dowodu na prawdziwość ogłoszo
nego w mediach odkrycia! Realizacja 
tej rady zmieściłaby się nawet w ra
mach kultury i tradycji doświadczone
go przez los narodu polskiego, dopeł
niając listę specjalnych miejsc, takich 
jak Groby Nieznanego Żołnierza, Grób 
Ofiar Katynia czy symboliczny grób 
błogosławionego Stefana Wincentego 
Frelichowskiego na cmentarzu św. Je
rzego w Toruniu — o symboliczny grób 
Mikołaja Kopernika w katedrze we 
Fromborku.

Konferencja w Krakowie faktycznie 
była dialogiem między dwiema strona
mi odseparowanymi od siebie, choć tyl
ko w wyobraźni, trumienką ze szcząt
kami anonimowo identyfikowanymi 
jako 13/05, znalezionymi pod ołtarzem 
św. Krzyża we fromborskiej katedrze. 
Jedna strona tego dialogu, ta wierząca 
we własne odkrycie grobu Kopernika, 
czyli ekipa prof. J. Gąssowskiego z Puł
tuska, prezentowała swoje argumenty 
w pierwszy dzień konferencji. Repre
zentacja tych badaczy była raczej skrom
na, a na pytania merytoryczne głównie 
odpowiadał reżyser filmu „Tajemnica 
kodu Kopernika", M. Juszczakiewicz, 
jakby był największym i jedynym spe
cjalistą pośród tych, którzy ogłosili świa
tu swój sukces. Po drugiej stronie dialo
gu byli wszyscy ci, którzy oczekiwali 
naukowych dowodów na to, że abstra
hując od wiary i nadziei, w trumience 
znajdują się faktycznie szczątki wielkie
go astronoma. Stojąc właśnie po tej 
oczekującej stronie, muszę z żalem 
stwierdzić, że po dwóch dniach inten
sywnej pracy (oprócz własnej prezenta
cji, tłumaczyłam dla prof. Gingericha 
wszystkie wykłady) niewiele pozostało 
dowodów na to, że jest powód, aby or

ganizować tzw. powtórny pochówek 
astronoma.

Dopiero na konferencji w Krakowie 
okazało się, że błędem jest założenie, iż 
badania archeologiczne, antropologicz
ne i genetyczne były przeprowadzone 
przez ekipę prof. Gąssowskiego ze 
100% wiarygodnością! Tylko przy ta
kim założeniu można było uzyskać 
33,3% prawdopodobieństwa, że faktycz
nie odnaleziono pochówek Mikołaja 
Kopernika.

Jak duże jest to prawdopodobieństwo 
obecnie, po dialogu ekspertów odbytym 
w Krakowie? Co się okazało?

Między innymi należy wymienić na
stępujące punkty:

1. Blizna na odnalezionej czaszce, 
będąca kluczowym argumentem w iden
tyfikacji znalezionych szczątków przez 
jej porównanie z istniejącymi portreta
mi astronoma (aczkolwiek powstałymi 
po jego śmierci), okazała się być tzw. 
rowkiem tętniczym, zgodnie z nauko
wymi argumentami dr. T. Kozłowskie
go, antropologa z UMK; prof. K. Pia
secki, główny ekspert, który dokonał 
takiej identyfikacji, w rozmowie telefo
nicznej w czasie trwania obrad, wyco
fał swój argument, przyznając, że to 
może być faktycznie rowek tętniczy, 
a nie blizna. W mediach pojawiły się 
różne historie tłumaczące źródło tej 
niby-blizny. Profesor Gąssowski, na 
przykład, identyfikuje7 bliznę jako „za
pewne ślad rany ciętej”. Dla tych, któ
rzy nie dopatrzyli się blizny na twarzy 
z portretu toruńskiego — uszkodzenie 
znalezionej czaszki było wynikiem ude
rzenia łopaty brutalnego grabarza przy 
okazji innego pochówku w bliskości 
uprzednio złożonych szczątków; po
wstała też wersja, że plądrujący Szwe
dzi dopuścili sie wandalizmu... „Wąt
pliwości wysunięto też w stosunku do 
diagnozy złamania nosa i pourazowej 
asymetrii czaszki. Okazuje się, że tego 
typu deformacje mogą mieć co najmniej 
kilkanaście przyczyn. Bez wykonania 
szczegółowych badań (np. rtg i CT) 
wnioski nie mogą być przyjęte bez za
strzeżeń ” — dodaje dr Kozłowski.

2. Wiek zębów odnalezionej czaszki 
nie był oszacowany zgodnie ze sztuką 
warsztatu antropologicznego, a argu
menty, że Kopernik miał po prostu zdro
we (i białe) zęby, ponadto, należąc do 
tzw. elity, przestrzegał dobrej diety, stąd 
dobiy stan jego uzębienia, mimo wieku 
70 lat w chwili śmierci, całkowicie zo-
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Schemat blokowy opisujący prawdopodobieństwo, że znaleziony został pochówek 
Mikołaja Kopernika; mtDNA(F), mtDNA(U) i mtDNA(CH) to odpowiednio mitochon- 
drialne DNA z Fromborka, Uppsali i Chełmna. Linia przerywana oddziela teraźniej
szość od ewentualnych wyników przyszłych badań

stały podważone. Nie same zęby, ale 
gradient między ostatnim i przedostat
nim trzonowym zębem wskazuje stopień 
ich starcia, z którego można ocenić, sto
sując znane algorytmy, wiek ich posia
dacza w chwili śmierci. W takich obli
czeniach jako parametr można nawet 
uwzględnić jakość spożywanego pokar
mu; badania tego typu, przeprowadzo
ne przez dr. T. Kozłowskiego i dr. A. Soł
tysiaka z UW wykazały, że czaszka 13/ 
05 należała do mężczyzny, który zmarł 
w wieku od 20 do 40 lat, a nie 70, jak 
oceniła ekipa prof. Gąssowskiego (Mi
kołaj Kopernik zmarł w wieku 70 lat, 
podobnie jak jego wuj, biskup Łukasz 
Watzenrode —  w wieku 65 lat, również 
pogrzebany w katedrze).

3. Szokująca wiadomość. Szczątki 
13/05 zostały znalezione jako trzynasty 
pochówek pod ołtarzem św. Krzyża. 
Z danych opublikowanych przez ekipę 
prof. Gąssowskiego wynika, że na głę
bokości około 2 m pod posadzką znale
ziono prawie kompletny pochówek, na
zwany numer 2; tylko obok niego, jakby 
równolegle do znalezionego prawie 
kompletnego kośćca, odkryto kilka ko
ści długich. Powyżej pochówku numer 
2 została znaleziona czaszka zidentyfi
kowana jako Kopernika, Problem pole
ga na tym, że czaszka ta ułożona była 
w gruncie tylko 8 cm powyżej pochów
ku numer 2. Czy w warstwie o grubo
ści 8 cm może zmieścić się pochówek 
człowieka? Czy można więc uznać, że

odnaleziony został grób jakiegokolwiek 
człowieka, abstrahując nawet, że nie ma 
dowodu, że odnaleziono szczątki Koper
nika! Niezależnie od tego, czyje frag
mentaryczne szczątki odkryto w tym 
miejscu, jest ewidentne, że to miejsce 
było tzw. pochówkiem wtórnym, czyli 
przypadkowym miejscem złożenia czę
ści szczątków, które pierwotnie pogrze
bane były w innym miejscu.

4. Według tradycji kanonicy katedry 
opiekowali się przypisanymi im ołtarza
mi; jest 16 ołtarzy we fromborskiej ka
tedrze i zachowało się 16 list z nazwi
skami kolejnych opiekunów. Nie ma 
jednak zapisów historycznych odnośnie 
pochówku kanoników, tylko zwyczajo
wo uważa się, że byli oni grzebani pod 
„swoim” ołtarzem. Aczkolwiek, sam 
prof. Gąssowski przyznaje („Mówią 
Wieki”, luty 2006), że wielkim zasko
czeniem było znalezienie pochówku ka
nonika Andrzeja Gąsiorowskiego pod 
ołtarzem, którym się za życia nie opie
kował. Były więc wyjątki, skąd więc 
pewność badaczy, że właśnie pod oł
tarzem św. Krzyża należy szukać gro
bu astronoma?

5. Rekonstrukcja twarzy Mikołaja 
Kopernika na podstawie znalezionej 
czaszki i jej podobieństwo do istnieją
cych portretów astronoma było również 
gorąco krytykowane w czasie konferen- 
cji. Przytoczone naukowe argumenty dr. 
T. Kozłowskiego i dr. A. Sołtysiaka były 
wymowne i tak wielkiego kalibru, że

należy im poświęcić osobną analizę, 
zwłaszcza że artystycznie wykreowany 
rzekomy wizerunek Kopernika w pode
szłym wieku obiegł cały świat (autor tej 
rekonstrukcji nie był obecny na konfe
rencji)!

Jakie jest więc prawdopodobieństwo, 
że 13/05 są szczątkami Kopernika i że 
odnaleziono jego pochówek, skoro przy 
teoretycznym założeniu pełnej wiary
godności przeprowadzonych badań 
prawdopodobieństwo to wynosiło tylko 
33,3%? Jednocześnie, w świetle odby
tych w Krakowie dyskusji, nasuwa się 
refleksja związana ze skandalem po
wtórnego pochówku Stanisława Witkie
wicza sprzed lat. Czyżbyśmy nie wycią
gnęli z tamtego doświadczenia żadnych 
wniosków? Wyciszenie emocji i medial
nego hałasu, w obliczu braku nauko
wych dowodów na słuszność doniesień, 
jest ważne zwłaszcza w sytuacji, kiedy 
nagłaśniana sprawa nie dotyczy tylko 
narodowego bohatera, ale obywatela 
świata.

Epilog
Gdyby była możliwość przeprowa

dzenia głosowania jurorów, tak jak 
w procedurze sądu cywilnego — ja od
dałabym swój głos do puli 50%+1 tych, 
których pobożnym życzeniem jest ufun
dowanie symbolicznego grobu Mikoła
ja Kopernika. Z punktu widzenia nauki 
jednak, szczególnie teraz, po konferen
cji w Krakowie, jasno widać, że to nie 
koniec badań, jak zapowiedział prof. 
W. Bogdanowicz (członek ekipy profe
sora Gąssowskiego), ale ich początek; 
jeszcze bardziej fascynujący niż 
w 2005 r., kiedy zaczęły się poszukiwa
nia. Ten wniosek może otworzyć nowy 
rozdział poszukiwań grobu Kopernika, 
jeśli wystarczy sił, determinacji i . .. pie
niędzy tym, którzy chcą dojść do praw
dy. Dokąd skierują swoje kroki uczeni 
archeolodzy i antropolodzy, aby dostar
czyć genetykom materiału biologiczne
go do dalszych badań? Czyżby do 
Chełmna, jak przewidziano na schema
cie blokowym powyżej?

Autorka jest profesorem fizyki, spe
cjalistą mechaniki kwantowej. Pra
cuje na Uniwersytecie Mikołaja 
Kopernika i Uniwersytecie Vander- 
bilta w USA. Interesuje się histo
rią nauki
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Soczewkowanie
grawitacyjne
fal
grawitacyjnych

F île grawitacyjne mogą grać dwo
jaką rolę w zjawisku soczewko- 
wania grawitacyjnego: być za

krzywiane przez masywne obiekty, ale 
także pełnić funkcję soczewki.

Ogólna teoria względności (OTW), 
opublikowana przez Alberta Einsteina 
w 1916 r., pozwoliła jej twórcy przewi
dzieć istnienie nieznanych wówczas zja
wisk fizycznych. Nowe, rewolucyjne 
spojrzenie na czas, przestrzeń i materię 
doprowadziło do sformułowania wnio
sków o równoważności masy i energii, 
zakrzywieniu promieni świetlnych 
(w polu grawitacyjnym) czy skończonej 
prędkości przesyłu informacji. Soczew
kowanie grawitacyjne i fale grawitacyj
ne są więc dziećmi OTW.

Soczewkowanie grawitacyjne zo
stało potwierdzone obserwacyjnie 
w 1979 r., kiedy to Dennis Walsh, Bob 
Carswell i Ray Weymann zarejestrowa
li podwójny obraz kwazara Q0957+561. 
Do dziś zebrano mnóstwo dowodów na 
istnienie tego zjawiska, a słabe i silne 
soczewkowanie grawitacyjne stało się 
niezwykle użyteczną metodą badawczą

w astronomii. Detekcja soczewkowa- 
nia grawitacyjnego jest możliwa, gdy 
elementy układu soczewkującego 
znajdą się w odpowiednich położeniach 
względem siebie. Odległość kątowa 
źródła i soczewki na niebie obserwa
tora musi być na tyle mała, aby pro
mienie świetlne emitowane przez źró
dło, po zakrzywieniu przez soczewkę, 
zdołały do niego dotrzeć. Zjawisko to 
dotyczy zresztą nie tylko światła wi
dzialnego, ale każdego rodzaju fal elek
tromagnetycznych o dowolnej długo
ści. Co więcej, fale grawitacyjne, jako 
forma energii, również oddziaływują 
grawitacyjnie z soczewką i są posłusz
ne temu zjawisku.

Ponieważ promieniowanie elektro
magnetyczne i promieniowanie grawi
tacyjne znacznie się od siebie różnią 
(tab. 1), zasadne staje się więc pytanie, 
czy w przypadku soczewkowania fal 
grawitacyjnych można zastosować ten 
sam formalizm, jaki jest używany do 
opisu soczewkowania fal elektromagne
tycznych. Aby udzielić poprawnej od
powiedzi, należy przypomnieć, iż dla

U r a n i a  -  Po st ę p y  A st r o n o m ii 3/qo io



soczewkowania grawitacyjnego przez 
punktową masę Mv  kąt (promienia) Ein
steina

0 £ = (4 G M jr 'Ic 1)'12 
(gdzie G jest stałą grawitacyjną, c —  
prędkością światła, a D  = DoiD()JD is 
—  parametrem odległości (rys. 1)), sta
nowi charakterystyczną skalę kątową. 
Efekty soczewkowania stają się znaczą
ce tylko wtedy, gdy wszystkie elementy 
układu zawierają się wewnątrz kąta 0 /;. 
Jeżeli zaś rozmiar kątowy źródła jest 
większy niż kąt 0 £, wtedy następuje 
osłabienie rezultatów soczewkowania. 
Można więc zapisać, że efekty falowe 
w soczew kow aniu graw itacyjnym  
zależą od parametru dyfrakcji y  okre
ślanego w sposób następujący:

y  = (4tzG/c1)(MiIX) =
= 2 104 (1 m/A)(M;/A/0) =
= 2 10 5(v/l U /)(M l/M rJ  =
= 2nRLJ k ,

gdzie A jest długością soczewkowanej 
fali, M& masą Słońca, v  częstotliwością 
soczewkowanej fali, a RLSch promieniem 
grawitacyjnym (Schwarzschilda) so
czewki (gdy obiekt o danej masie ma 
promień mniejszy niż swój promień gra
witacyjny, wówczas może on istnieć tyl
ko w postaci czarnej dziury).

Parametr dyfrakcji mierzy liczbę stref 
Fresnela (dzielą one powierzchnię fa
lową na strefy w taki sposób, aby odle
głości od skrajów każdej strefy do punk
tu, w którym  mierzy się natężenia, 
różniły się o pół długości fali) wnoszą
cych wkład do zjawiska soczewkowa
nia. Dla j  ~ oo stosuje się optykę geo
metryczną, podczas gdy dlay  ~  1 efekty 
dyfrakcji stają się na tyle znaczące, iż 
konieczne jest użycie optyki falowej. 
Ponieważ zakres częstotliwości fal gra

witacyjnych mieści się w przedziale 
10 ls -H 104 Hz (tab. 2), dlatego przy
jmując, że soczewkami grawitacyj
nymi mogą być galaktyki, gromady 
galaktyk czy czarne dziury w centrum 
galaktyk, można obliczyć, iż wyso
kie (HF) i spora część niskich (LF) 
częstotliwości znajdują się w reżimie 
optyki geometrycznej, a dla bardzo 
niskich (VLF) i ekstremalnie niskich 
(ELF) częstotliwości (rys. 2) potrze
ba bardziej precyzyjnych rozwiązań 
równania falowego.

Soczewkowanie grawitacyjne nie 
zawsze powoduje przyrost sygnału 
prom ieniowania grawitacyjnego. 
Warunkiem koniecznym do tego, aby 
fale grawitacyjne dotarły do obser
watora wzmocnione, jest posiadanie 
przez nie częstotliwości wyższej niż 
tzw. częstotliwość graniczna co (zwa
na też częstotliwością odcięcia). Jest 
ona funkcją masy soczewki (rys. 3), 
a definiuje się ją  następująco:

w c = ((jr/lOKGA^/c5))-1 =
'  =  ( ( j r /5 ) ( R ' J c ) r -

Rola soczewki jest więc podwój
nie kluczowa, ponieważ nie tylko za
krzywia ona fale grawitacyjne, ale 
również determinuje zakres fal gra
witacyjnych podlegających detekcji.

Porównanie rys. 2 i 3 prowadzi do 
wniosku, iż najłatwiej powinno się dać 
zaobserwować fale grawitacyjne o wy
sokiej częstotliwości. Dlatego też już 
działające, jak też właśnie budowane de
tektory naziemne (opisane częściowo 
w „Uranii” 6/2002 oraz w tab. 3 za
mieszczonej poniżej) operują w tym 
właśnie zakresie częstotliwości. Szukają 
one sygnałów grawitacyjnych pocho
dzących przede wszystkim z układów

D l s

1 /
/ \ /

/  V /

/ \ a

/  1 f
........L  1 /

7 /

V  '

D ol

O

Rys. 1. Soczewkowanie grawitacyjne 
przez punktową masę:
O -  obserwator 
L -  soczewka 
S -  źródło 
/ -  obraz źródła
a  -  kąt pomiędzy źródłem i obrazem 
fi -  kąt pomiędzy soczewką a źródłem 
0  -  kąt pomiędzy soczewka a obrazem 
r -  parametr zderzenia 
Dol -  odległość obserwator — soczewka 
Dls -  odległość soczewka — źródło

Rysunek z pracy Arnaud Varvella, M., 
Angonin, M. C. i Tourrenc, Ph., Gen. Rei. 
Grav. 36 (2004) 983

podwójnych obiektów zwartych (gwiaz
da neutronowa— gwiazda neutronowa, 
czarna dziura —  czarna dziura lub 
gwiazda neutronowa —  czarna dziura), 
a w szczególności z układów, które znaj
dują się w ostatnim etapie swojej egzy
stencji, czyli tuż przed połączeniem się 
obu składników. W momencie zlania się 
układu w jeden obiekt i kolapsu do po
staci czarnej dziury, emitowane są bo-

Tabela 1. Porównanie własności fal elektromagnetycznych i fal grawitacyjnych.
Tabela wykonana na podstawie pracy: Arnaud Varvella, M., Angonin, M. C. i Tourrenc, Ph., Gen.Rei.Grav. 36 
(2004) 983-999 i prezentacji Monica Arnaud Varvella, Gravitational Lensing o f Gravitational Waves applied on 
Gravitational Waves detectors, Les Arcs 22-29/3/03, Gravitational Waves and Experimental Gravity

Własność Fale elektromagnetyczne Fale grawitacyjne
Natura oscylacje pola elektromagnetycznego 

w czasoprzestrzeni
oscylacje geometrii czasoprzestrzeni

Źródła niespójne superpozycje cząstek spójny ruch masy-energii
Długość fali mała w porównaniu do źródeł porównywalna lub większa od źródeł
Rodzaj emisji dipolowa kwadrupolowa
Zakres częstotliwości powyżej 107 Hz 10-18 Hz -i- 104 Hz
Wielkość mierzalna natężenie amplituda
Właściwości łatwo absorbowalne, rozpraszają się prawie niezaburzane przez materię
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Rys. 2. Zależność parametru dyfrakcji od częstotliwości w skali logarytmicznej. 
Rysunek wykonany na podstawie prezentacji: Monica Amaud Varvella, Gravitational 
Lensing of Gravitational Waves applied on Gravitational Waves detectors, Les Arcs 
22-29/3/03, Gravitational Waves and Experimental Gravity

wiem niezwykle silne fale grawitacyjne 
o bardzo wysokiej częstotliwości.

Rejestracja sygnałów o niskiej czę
stotliwości wymaga użycia jeszcze bar
dziej czułej aparatury (niż tej służącej 
do detekcji fal grawitacyjnych o wyso
kiej częstotliwości) oraz wyeliminowa
nia ziemskich i instrumentalnych zakłó
ceń. Z tego powodu detektor fal o tym 
zakresie zostanie umieszczony w prze
strzeni kosmicznej. Po 2015 r. LISA, 
czyli Laser Interferometer Space Anten
na, będzie obserwować zaburzenia pola 
grawitacyjnego, których źródło stanowić 
mogą układy zlewających się czarnych 
dziur w jądrach galaktyk, jak też układy 
podwójnych obiektów zwartych przed 
fazą połączenia się składników.

Poszukiwania soczewkowanych sy
gnałów fal grawitacyjnych należy prowa
dzić w danym kierunku przestrzennym, 
w przeciwieństwie do fał grawitacyjnych 
niezakrzywionych, które są propagowa
ne izotropowo. Współczynnik wzrostu 
amplitudy fal soczewkowanych zależy od 
kąta pomiędzy soczewką a źródłem na 
niebie obserwatora (kąt fi na rys. 1). Aby 
źródło było widoczne, amplituda fal gra
witacyjnych przez nie emitowanych musi 
być wyższa od pewnej wartości progo

wej. Uwzględniając powyższe fakty, 
można wyznaczyć liczbę sygnałów reje
strowanych przez obserwatora oraz 
względny przyrost liczby sygnałów po
między przypadkiem braku soczewko-

wania i w przypadku jego obecności. Je
żeli są widoczne dwa obrazy, wówczas 
należy wziąć pod uwagę, iż wkład po
chodzący od jednego z nich będzie mieć 
znak przeciwny do drugiego.

Tabela 2. Zakresy częstotliwości fal grawitacyjnych i odpowiadające im próbniki.
Tabela wykonana na podstawie pracy: Amaud Varvella, M., Angonin, M. C. i Tourrenc, Ph., Gen.Rel.Grav. 36 
(2004) 983-999

Częstotliwość [Hz] Zakres Próbnik
10~18 -5- 10~15 ELF promieniowanie reliktowe tła (CMB)
10-8 -i- 10-7 VLF taktowanie pulsara
10-4 4- 1 LF eksperyment LISA
1 -T- 104 HF detektory naziemne

Tabela 3. Wybrane naziemne detektory fal grawitacyjnych.
Tabela wykonana na podstawie internetowych stron domowych danych projektów.

Nazwa Lokalizacja Amplituda progowa Zakres częstotliwości
detekcji hth
przy 1 kHz [Hz-1'2]

Istniejące
VIRGO Cascina, Włochy 3 10-23 10 Hz H- 6 kHz
LIGO (Laser Inter Livingston, Kalifornia, USA 1 10-22 10 Hz + 10 kHz
ferometer Gravitational
Wave Observatory)
GEO 600 Ruthe, Niemcy 2 10-22 50 Hz -5- 2 kHz
TAMA 300 Mitaka, Japonia 5 10-21 brak danych
CLIO (Cryogenic Laser kopalnia Kamioka, Gifu, brak danych brak danych
Interferometer Japonia
Observatory)
MiniGrail Leiden, Holandia 5 10-20 brak danych
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Tabela 4. Porównanie dwóch modeli soczewek: soczewki Schwarzschilda i pojedynczej izotermicznej sfery SIS. 
Tabela wykonana na podstawie pracy: Arnaud Varvella, M., Angonin, M. C. i Tourrenc, Ph., Gen.Rel.Grav. 36 
(2004) 983-999

Model Soczewka Masa 
soczewki 
Ml [MJ

Odległość 
obserwator 
-  soczewka 
Dol [Mpc]

Kąt
(promienia)
Einsteina
e * n

Dyspersja 
prędkości 
ov [km/s]

Przyrost
sygnału
ANINg

Schwarzschilda gromada 
Virgo

1014 15 231 — 5 10-7

typowa
galaktyka

109 1 2,8 _ 10-10

czarna dziura 
Sgr A'

2,6 106 8 10-3 1,6 ~ 3 10-11

Profil SIS gromada
Virgo

1014 15 14,1 700 10-4

typowa
galaktyka

109 1 1,1 200 8 10-6

czarna dziura 
Sgr A*

2,6 106 8 10~3 0,6 150 4 10-6

Wyznaczenie wyników ilościowych 
zjawiska soczewkowania grawitacyjne
go fal grawitacyjnych wymaga określe
nia m odelu soczewki. N ajprostsze 
z nich  to m odel m asy punktow ej 
(Schwarzschilda) oraz model pojedyn
czej izotermicznej sfery (SIS), charak
teryzujący się danym rozkładem masy 
M(R) wewnątrz sfery o promieniu R 
i prędkością rotacji

Vr<„ =  v'2cr„
gdzie ej jest dyspersją prędkości. O ile 
w pierwszym z wymienionych modeli 
zawsze są generowane dwa obrazy, to 
w drugim z nich dwa obrazy są widocz
ne tylko w przypadku, gdy źródło leży 
wewnątrz pierścienia Einsteina.

Zastosowanie obu modeli do takich 
kandydatów na soczewki, jak gromada 
Virgo, jakaś typowa galaktyka odległa 
o 1 Mpc (megaparsek) czy czarna dziu
ra Sgr A* (w centrum  G alak tyki, 
w gwiazdozbiorze Strzelca) pozwala 
uzyskać rezultaty liczbowe, przedsta
wione w tab. 4. Pierwsze, co rzuca się 
w oczy, to bardzo niski, wręcz zanie- 
dbywalny przyrost sygnału, niezależ
nie od rodzaju soczewki i niezależnie 
od jej modelu. Drugie spostrzeżenie 
dotyczy tego, że wyniki są wysoce za
leżne od typu modelu soczewki. Jed
nakże zastosowanie innych, bardziej 
zaawansowanych modeli, nie powodu
je, jak na razie, istotnej poprawy war
tości parametru AN/Ng.

Obecnie pracujące detektory (na
ziemne) mają ciągle na tyle niską czu

łość, że detekcja fal grawitacyjnych, dla 
których amplituda sygnału nie przekra
cza w sposób znaczący poziomu tła, 
jeszcze nie nastąpiła. Pomimo zniko- 
mości efektu przyrostu sygnału, so- 
czewkowanie grawitacyjne może być 
jednak niesłychanie użyteczne podczas 
pierwszej rejestracji fal grawitacyjnych. 
Kluczowe znaczenie ma fakt istnienia 
podwójnych obrazów. Jeżeli są one od
separowane, wówczas należy wychwy
cić dwa identyczne sygnały w dwóch 
różnych kierunkach nieba. Jeżeli zaś

dwa obrazy znajdująsię zbyt blisko sie
bie, aby można było je  oddzielić w de
tektorze, wtedy trzeba sprawdzać opóź
nienie czasowe pomiędzy bliźniaczymi 
sygnałami. Niestety, ten drugi przypa
dek jest znacznie mniej użyteczny niż 
pierwszy, ponieważ niepewność wy
znaczenia kąta 13 (patrz rys. 1) jest zbyt 
duża bez dodatkowych informacji na 
temat źródła (tab. 5).

Z badań przeprowadzonych do tej 
pory wynika, iż soczewkowanie grawi
tacyjne fal grawitacynych nie jest inte-

10 10 10 10 10 10 10 
Ml - masa soczewki [M.]

Rys. 3. Zależność częstotliwości granicznej od masy soczewki w skali logarytmicznej. 
Rysunek wykonany na podstawie pracy: Arnaud Varvella, M., Angonin, M. C. i Tour
renc, Ph., 2003, Gen.Rel.Grav. 36 (2004) 983-999

czarna dziura

galaktyka
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resujące ze statystycznego punktu wi
dzenia, jakkolwiek może być ono po
mocne podczas detekcji fal grawitacyj
nych. W przyszłości, podobnie jak 
w przypadku fal elektromagnetycz
nych, może jednak stać się ono narzę
dziem pozwalającym określać rodzaj 
źródła fal grawitacyjnych oraz wyzna
czać niektóre jego parametry. Poza tym 
spodziewamy się, iż posłuży ono do 
lepszego poznania właściwości pro
mieniowania reliktowego tła (CMB) 
oraz do wyznaczenia skali energii in
flacji. Do osiągnięcia tych celów są 
potrzebne jednak przede wszystkim 
instrumenty nowej generacji o wyższej 
czułości, jak również zastosowanie 
bardziej wyszukanego i realistyczne
go modelu soczewki, a także rewizja 
modelu całego zjawiska, uwzględnia
jąca niezwykle słabą absorpcję fal gra
witacyjnych przechodzących przez 
materię.

Generacja obrazów wielokrotnych 
w zjawisku soczewkowania grawita
cyjnego jest możliwa także w przypad
ku, gdy źródło emituje fale elektroma
gnetyczne i są one zakrzywiane przez 
fale grawitacyjne. Rozpatrując wygląd 
układu soczewkującego, należy pamię
tać, iż w przypadku ugięcia światła 
przez fale grawitacyjne soczewka nie 
jest klasycznym, widzialnym obiektem 
obdarzonym masą, jak np. gromada ga
laktyk czy gwiazda neutronowa. Co 
prawda można wówczas stosować for
malizm wektorowy, używany do opisu 
zwykłego soczewkowania grawitacyj
nego, ale należy go zaadaptować do 
przypadku czasoprzestrzeni niestacjo
narnej. Ograniczenie rozważań do fal 
grawitacyjnych o wysokiej częstotli
wości sprawia, iż do opisu zjawiska

w zupełności wystarcza optyka geo
metryczna.

Ponieważ kąt ugięcia przelatującej 
w pobliżu soczewki fali elektromagne
tycznej nie zależy od długości tej fali, 
dlatego też fale grawitacyjne traktuje 
się jako soczewkę achromatyczną, czyli 
jak zwykłą (klasyczną) soczewkę gra
witacyjną, jakkolwiek istnieje między 
nimi pewna różnica. Podczas gdy zwy
czajne soczewki grawitacyjne nie zmie
niają częstotliwości propagowanych 
w pobliżu fotonów, to fale grawitacyj
ne przesuwają częstotliwość tychże fo
tonów.

Detekcja obrazów wielokrotnych 
w przypadku gdy soczewką jest fala 
grawitacyjna, jest możliwa, gdy speł
nione są następujące warunki:

1. Skala separacji obrazów nie może

być mniejsza niż 10-3 sekundy łuku 
(arcsec), czyli amplituda fali grawita
cyjnej h musi być równa co najmniej 
5 1(T.

2. Parametr zderzenia r musi być 
większy niż długość fali grawitacyj
nej X.

3. Soczewka nie może występować 
zbyt rzadko.

4. Okres fali grawitacyjnej Pnie może 
być zbyt krótki (mniejszy niż 108 sekun
dy (sec)).

Obliczenia ilościowe pozwalająokre- 
ślić, dla jakich rzeczywistych astrofi
zycznych źródeł promieniowania grawi
tacyjnego mogą występować obrazy 
wielokrotne. Z matematycznego punk
tu widzenia warunek konieczny do tego, 
aby utworzyły się takie obrazy, jest na
stępujący:

Tabela 5.
Porównanie dwóch modeli soczewek: soczewki Schwarzschilda i pojedynczej izotermicznej sfery SIS.
Tabela wykonana na podstawie pracy: Arnaud Varvella, M. Angonin, M. C. i Tourrenc, Ph., Gen.Rel.Grav. 36
(2004) 983-999

Model Soczewka Opóźnienie czasowe
At [(/3/60") lata]

Schwarzschilda gromada Virgo 1,2 105
typowa galaktyka 120
czarna dziura Sgr A* 0,3

Profil SIS gromada Virgo 6 103
typowa galaktyka 37
czarna dziura Sgr A* 0,2
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Tabela 6. Możliwość tworzenia obrazów wielokrotnych przez najczęściej spotykane astrofizyczne źródła fal grawi
tacyjnych.
Tabela wykonana na podstawie pracy: Faraoni, V. [w:] Proceedings of the Pacific Conference on Gravitation and 
Cosmology, 1998

Źródło D[m] r[m] Dh/P Obrazy wielokrotne

Kolaps jądra 
gwiazdy

~6 1016 -1012? -10 tak?

Rozpad układu 
podwójnego gwiazd 
neutronowych

~3 1014 
~6 105

~5 108 
~6 105

-10
-10

tak

Zderzenie 
czarnych dziur

~3 1015 
~6 1017

~3 108 
~1010

-10 tak

Pulsar w układzie 
podwójnym

— — - nie

Grawitacyjne 
promieniowanie tła

— «1 nie

DhIP >  (4-10)c,

gdzie D  jest parametrem odległości 
(rys. 1), a c prędkością światła (którą, 
przy rozpatrywaniu zagadnień związa
nych z ogólną teorią względności, zwy
kle wyraża się w takich jednostkach, że 
jej wartość przyrównuje się do jedno
ści). W tab. 6 przedstawiono pięć typo
wych źródeł fal grawitacyjnych. Jak 
widać, pierwsze trzy z nich umożli
wiają tworzenie się obrazów wielokrot-

Rys. 5. Obserwowany efekt przesunię
cia trajektorii fotonu przy przejściu 
przez puls fal grawitacyjnej (szczegó
łowy opis w tekście).
Rysunek wykonany na podstawie pra
cy: Bisnovatyi-Kogan, G. S. i Tsupko, 
O. Yu., Grav.Cosmol.14:226-229,2008

nych. Aczkolwiek podczas kolapsu ją 
dra gwiazdy dopuszczalny zakres war
tości param etru zderzenia jest dość 
wąski. Dlatego też wydaje się, iż najła
twiejsza okaże się rejestracja obrazów 
wielokrotnych, gdy soczewkujące fale 
grawitacyjne będą pochodzić od zde
rzających się czarnych dziur czy roz
padających gwiazd neutronowych (po
jedynczych lub układu dwóch takich 
gwiazd).

Zastanówmy się teraz, co się stanie, 
jeżeli parametr zderzenia r będzie co
raz bardziej maleć, aż nastąpi „kolizja” 
fali elektromagnetycznej z soczewką. 
Cudzysłów w poprzednim zdaniu jest 
jak najbardziej uzasadniony, ponieważ 
nie dojdzie do jakiegokolwiek zderze
nia. Fala elektromagnetyczna po pro
stu przeniknie przez falę grawitacyjną. 
Czy jednak dojdzie do oddziaływania 
między nimi? Okazuje się, że tak.

Rozważmy sytuację przedstawioną 
na rys. 4. Foton znajdujący sie w punk
cie zQ zmierza w kierunku z. Puls fali 
grawitacyjnej przesuwa się w kierunku 
z .  0  w tym przypadku oznacza kąt za
warty pomiędzy kierunkami propagacji 
fotonu i fali grawitacyjnej. Kontakt fo
tonu z falą grawitacyjną (punkt A) zmie
nia kierunek jego lotu. Zmiana ta trwa 
aż do momentu opuszczenia przez fo
ton fali grawitacyjnej (punkt B), po czym 
foton wraca na trajektorię w kierunku z, 
która jednakże jest przesunięta wzglę
dem jego pierwotnego (niezaburzonego) 
toru o wartość Ay. Przesunięcie to jest 
funkcją kąta 0 . Dla 0 = 0  (kierunki fo
tonu i fali grawitacyjnej są w stosunku 
do siebie równoległe) nie ma przesunię
cia, następnie rośnie ono wraz ze zwięk

szaniem się kąta 0  aż osiąga wartość 
maksymalna dla 0  = 90° (kierunek fo
tonu jest prostopadły do kierunku fali 
grawitacyjnej). Zależy ono również (li
niowo) od amplitudy fali grawitacyj
nej h.

Efekt przesunięcia opisany powyżej 
implikuje zmianę kątowej pozycji źró
dła fali elektromagnetycznej A a  na nie
bie obserwatora (rys. 5). Wielkość tej 
zmiany jest wprost proporcjonalna do 
przesunięcia A y  i odwrotnie proporcjo
nalna do odległości źródło —  obserwa
tor (Ds). Jeżeli przykładowo przyjmie
my następujące wartości: Ay  = 10"" 
Mpc (megaparseków), czyli h = 10"  
i D = 100 Mpc, to obliczona wartość 
A a  wynosi 2 lO^arcsec.

Zjawisko soczewkowania fal elektro
magnetycznych przez fale grawitacyj
ne powinno dać się zaobserwować zgod- 
nie z w nioskam i przedstaw ionym i 
w tab. 6. W sytuacji znalezien ia  
odpowiednich kandydatów potrzebna 
będzie dokładna analiza danego przy
padku w celu wykluczenia możliwości, 
iż to soczewka innego rodzaju niż fale 
grawitacyjne powoduje to zjawisko. Je
żeli zaś chodzi o efekt zmiany pozycji 
kątowej źródła, to jego skala jest tak ni
kła, iż detekcja pozostaje poza możli
wościami współczesnych instrumentów.

Janusz Osarczuk jest astronomem 
wrocławskim zajmującym się dwoma 
nurtami badań: soczewkowaniem 
grawitacyjnym oraz fizyką protube
rancji słonecznych. Jest aktywnym 
popularyzatorem nauki
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m

VLA 1,5 GHz

*

Nowe mapy uzyskane przez LOFAR w porównaniu do map radiogalaktyki 3C61.1 zaobser
wowanej przez inne radioteleskopy. Mapa VLSS na 74 MHz została wykonana przez Very 
Large Array (VLA), USA. Źródło: Leahy & Perley (1991, AJ, 102, 537). Mapa przeglądu 
WENSS jest dziełem innego, starszego interferometru radiowego z Holandii — Westerbork 
Radio Telescope. Wspomniane w tekście „hot spoty” (ang. „gorące plamy") to dwa skrajne, 
bardzo jasne obszary, widziane w prawej części obrazu. Źródło: Reinout van Weeren/ASTRON

Pierwsze ważne dane 
z interferometru LOFAR
Mamy pierwsze szczegółowe mapy ra
diowe wykonane przy pomocy sieci in
terferometrycznej LOFAR! W grudniu 
2009 r. przeprowadzono w Holandii 
(ASTRON) kompleksowe, 60-godzinne 
obserwacje radiogalaktyki aktywnej 
3C61.1. Na obecnym etapie budowy 
interferometru wykorzystano 16 stacji 
centralnych oraz 4 stacje zdalne (o du
żych bazach interferometrycznych 
w stosunku do centrum dowodzenia 
projektem).

Podstawowym celem projektu LO
FAR jest systematyczne badanie nieba 
na niskich częstotliwościach (kilkanaście 
do dwustu MHz) przy użyciu rozmiesz
czonych w całej Europie stacji. Pojedyn
cza stacja sieci LOFAR to odbiornik zło
żony z kilkudziesięciu niewielkich, sto
sunkowo prostych technicznie anten. 
Zbiór takich stacji działa na zasadzie kla
sycznej interferometrii — sygnał odbie
rany przez należące do danej stacji an
teny jest przetwarzany na impulsy elek
tryczne i przy pomocy wysoko przepu
stowego łącza wysyłany do dedykowa
nego superkomputera, gdzie następnie 
koreluje się go z uzyskanymi w tym sa
mym czasie sygnałami, odebranymi 
przez inne stacje. Jeśli stacje sieci są 
wystarczająco odległe od siebie, moż
na tym sposobem uzyskać mapy ciał 
niebieskich wielokrotnie przewyższają
ce zdolnością rozdzielczą obrazy tych 
samych obiektów zmierzone przy pomo
cy największych nawet, pojedynczych 
radioteleskopów.

Redukcję uzyskanych w ten sposób 
danych dla 3C61.1 rozpoczęto od auto
matycznego usunięcia interferencji ra
diowych. Model kalibracyjny składał się 
z dwóch tzw. źródeł punktowych, repre
zentujących dwa „hot spoty” radiogalak
tyki aktywnej. Efekt — końcowa mapa 
radiowa — ma bardzo dużą zdolność 
rozdzielczą (9,7 na 9,4 sekund łuku). 
Mapa została wykonana na podstawie 
zaledwie jednego pasma częstotliwości 
— na 173 MHz. Jest to oczywiście zale
dwie niewielki ułamek wszystkich da
nych zebranych przez interferometr pod
czas trwania obserwacji.

Elżbieta Kuligowska 
Źródło: www.lofar.org

Wiatry supernowej 
kształtują galaktyki
Symulacje przedstawiające wybucha
jącą gwiazdę pokazują, jak ściskana 
jest materia w trakcie formowania 
gwiazd.

Po wielu latach prób poprawnego 
budowania galaktyk astronomowie od
kryli, że odpowiedź leży w wiatrach 
gwiazdowych, konkretnie w wiatrach 
supernowych.

Najnowsze symulacje komputerowe 
pokazały, że wiatry generowane przez 
supernowe (eksplozje bardzo masyw
nych gwiazd) mogą wypychać gwiaz
dy z centrum galaktyk karłowatych. 
Te symulacje przedstawiają rozkład nie 
tylko zwykłej materii, ale także niewi
dzialnej ciemnej materii, który dokład
nie odpowiada obserwacjom rozkładu 
materii w galaktyce karłowatej.

Wcześniejsze próby modelowania 
formowania galaktyk opierały się na teo
rii zimnej ciemnej materii, według któ
rej niewidzialna materia stanowi 85% 
masy Wszechświata. Ta teoria spraw
dzała się w wyjaśnianiu globalnych wła
sności wielu galaktyk, jednak model ten 
zawodził przy odtwarzaniu pewnych in
dywidualnych cech.

W tych symulacjach powstawały ga
laktyki, których jądra były przepełnione 
ciemną materią a gwiazdy dookoła sfe
rycznie rozłożone, co nie odpowiada 
rzeczywistej budowie galaktyk karłowa
tych. Galaktyki te to małomasywne 
obiekty ze stosunkowo równomiernie 
rozłożoną materią gwiazdową. Jest to

Symulacje przedstawiające różne etapy powstawania galaktyki karłowatej, zawierające ciemną 
materię i wiatry supernowej. Końcowy kształt galaktyki odpowiada obserwacjom.

Źródło: F. Governato
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najbardziej popularny typ galaktyk w są
siedztwie Drogi Mlecznej.

Wcześniejsze modele formowania 
galaktyk zawierały uproszczony opis for
mowania gwiazd albo nie zawierały go 
wcale. „Nasze symulacje osiągnęły taką 
dokładność, która umożliwia wyróżnie
nie indywidualnych regionów formowa
nia gwiazd — gęstych chmur gazu o ma
sie odpowiadającej 100 000 Słońc" — 
mówi Fabio Governato z Uniwersytetu 
Waszyngtońskiego w Seattle. Obszary 
formowania się gwiazd znajdują się 
w centrum galaktyki, a ponieważ masyw
ne gwiazdy żyją krótko, to wybuch su
pernowej następuje w tym samym re
gionie, w którym gwiazda się narodziła. 
W związku z tym wiatry supernowej są 
także skoncentrowane w centrum 
galaktyki.

Zespół Governato pokazał, że wiatry 
supernowej są na tyle silne, że potrafią 
wypychać gwiazdy i obszary formacji 
gwiazd z jądra galaktyki karłowatej. 
Ciemna materia oddziałuje grawitacyj
nie, ale jest odporna na działanie wia
trów. Kiedy gwiazda opuszcza jądro ga
laktyki, ciemna materia odczuwa mniej
sze przyciąganie i rozchodzi się na ze
wnątrz.

Symulacje uwzględniające wiatry su
pernowej jednocześnie zmniejszajągę- 
stość ciemnej materii w jądrze i pozby
wają się sferycznego rozkładu gwiazd 
wokół jądra, co odpowiada budowie ob
serwowanych galaktyk karłowatych.

Udane symulacje wiatrów superno
wych pomagają w zrozumieniu procesu 
formowania gwiazd, ponieważ superno
we eksplodują blisko obszarów, gdzie 
rodzą się masywne gwiazdy.

Magda Siuda 
Źródło: www.sciencenews.org

Widmo planety krążącej wokół HR 8799.
Źródło: ESO/M. Janson

Po raz pierwszy 
zarejestrowano widmo 
egzoplanety
Badając potrójny układ planetarny, bę
dący powiększoną wersją naszego

Układu Słonecznego, astronomowie 
uzyskali pierwsze bezpośrednie widmo
— chemiczny odcisk palca — plane
ty orbitującej wokół odległej gwiazdy.

Rezultaty nowych obserwacji rzucają 
światło na formację planet oraz ich 
skład. Stanowią także milowy krok w po
szukiwaniu życia we Wszechświecie.

Widmo planety dostarcza informacji 
na temat składu chemicznego jej atmo
sfery. Może on wyjawić sposób formo
wania się planet oraz określić, czy pa
nujące na niej warunki są sprzyjające 
do powstania życia.

Badana egzoplaneta (planeta poza- 
słoneczna) krąży wokół jasnej, młodej 
gwiazdy HR 8799, o masie 1,5 razy 
większej od masy Słońca. Układ plane
tarny znajduje się około 130 lat św. 
od Ziemi. Inna grupa badaczy zaobser
wowała w tym układzie jeszcze dwóch 
większych towarzyszy planety o masach 
7-10 razy większych od Jowisza. Pla
nety te znajdują się w odległości od 20 
do 70 razy większej niż odległość Ziemi 
do Słońca. Ten układ posiada także dwa 
pasy mniejszych obiektów, podobne do 
pasa asteroid i Pasa Kuipera w Układzie 
Słonecznym.

„Naszym celem była planeta znajdu
jąca się pomiędzy pozostałymi dwoma, 
która jest około 10 razy masywniejsza 
od Jowisza, a na jej powierzchni panu
je temperatura 800 stopni Celsjusza"
— mówi członkini zespołu Carolina Berg- 
fors. „Po około 5 godzinach ekspozycji 
udało się nam wydobyć widmo planety 
z promieniowania dużo jaśniejszej ma
cierzystej gwiazdy.’’

Pierwszy raz zaobserwowano bez
pośrednio widmo egzoplanety orbitują
cej wokół normalnej, podobnej do Słoń
ca gwiazdy. Wcześniej zarejestrowanie 
widma było możliwe tylko za pomocą 
teleskopów kosmicznych, które obser
wowały przejście planety na tle gwiaz
dy, coś w rodzaju egzoplanetarnego za
ćmienia. Takie obserwacje były możli
we tylko wtedy, gdy orbita planety była 
odpowiednio ułożona, co zdarza się 
bardzo rzadko. Natomiast najnowsze 
widmo zostało zarejestrowane przez 
VLT (Very Large Telescope, zespół 4 
teleskopów na pustyni Atacama w Chi
le) należące do ESO (Europejskie Ob
serwatorium Południowe), a orientacja 
orbity była bez znaczenia.

Jest to bardzo duże osiągnięcie, bio
rąc pod uwagę fakt, że gwiazda macie
rzysta jest kilka tysięcy razy jaśniejsza 
od planety. „To jak próba zaobserwowa
nia świecy znajdującej się 2 km od nas, 
gdy obok niej świeci 300-watowa żarów

ka” — tłumaczy Markus Janson, autor 
artykułu donoszącego o nowych odkry
ciach.

Odkrycie było możliwe dzięki działa
jącemu w podczerwieni instrumentowi 
NACO, umieszczonemu na VLT, który 
korzysta z systemu optyki adaptatyw- 
nej. Optyka adaptatywna jest to „magicz
ny trik” astronomów polegający na za
stosowaniu cienkich zwierciadeł, które 
mogą nieznacznie zmieniać swój kształt 
tak, aby wyeliminować szkodliwy wpływ 
atmosfery na obserwacje.

Nowe dane pokazały, że bardzo mało 
wiemy na temat atmosfer planet, a wid
mo wykazuje cechy, które nie są zgod
ne z przewidywaniami teoretycznymi.

Astronomowie mają nadzieję, że 
wkrótce uda im się zaobserwować wid
ma pozostałych dwóch planet, aby móc 
porównać skład chemiczny obiektów 
należących do tego samego układu pla
netarnego. Obserwacje te pomogą nam 
odpowiedzieć na pytania dotyczące po
wstawania układów planetarnych podob
nych do naszego.

Magda Siuda
Źródło: astronomy.com

Przepis na Wszechświat
Wyniki obserwacji z teleskopu kosmicz
nego Hubble’a dotyczące kształtu i roz
kładu galaktyk we Wszechświecie po
twierdzają że Wszechświat zdominowa
ny jest przez ciemną energię i zimną 
ciemną materię.

Wedle obecnej wiedzy przepis na 
Wszechświat wygląda następująco:

— 73% ciemnej energii
— 23% ciemnej materii niebariono- 

wej (egzotyczne cząstki)
— 4% ciemnej materii barionowej 

(brązowe karły?, gaz międzygwiazdo- 
wy?)

— <1% materii świecącej barionowej 
(gwiazdy, mgławice).

Głównym składnikiem Wszechświa
ta okazuje się być zatem tajemnicza 
ciemna energia, stanowiąca aż 73% 
jego zawartości! Nawet wielcy myślicie
le tego świata nadal nie wiedzą czym 
ona jest; jednak dzięki kluczowym ob
serwacjom wykonanym przez sondę 
WMAP (Wilkinson Microwave Anisotro
py Probe) wiadomo, że istnieje ona na 
pewno.

Nie ma także zgody co do natury 
ciemnej materii, która, choć niewidocz
na, stanowi większą część masy galak
tyk! Wiadomo tylko, że nie jest to dobrze 
nam znana materia złożona z protonów, 
neutronów i elektronów.

Powyższy przepis na Wszechświat

3/2010 U r a n i a  -  POSTĘPY ASTRONOMII 119

http://www.sciencenews.org


ze świata

m f r  *

*

i  * *
■ r

Dark-matter
simulation

COSMOS (dark energy
observations ■domin atcsl

Porównanie map rozkładu masy: obserwacje z Hubble’a (po lewej), wyniki symulacji z dominującą ciemną energią (w środku) i wyniki 
symulacji z dominującą ciemną materią (po prawej). Widać, że model z dominującą ciemną energią najlepiej pasuje do obserwacji z Hub- 
ble'a. Źródło: NASA / ESA / J. Hartlap / P. Simon / T. Schrabback

potwierdziły właśnie najnowsze wyniki
sopisma „Astronomy & Astrophysics”.

Andrzej Gibiec 
Źródło: www.skyandtelescope.com

obserwacji z teleskopu kosmicznego 
Hubble’a ogłoszone przez zespół astro
nomów pod przewodnictwem Tima 
Schrabbacka (Obserwatorium z Lejdzie). 
Odległe galaktyki wyglądają na znie
kształcone z powodu zakrzywiania i so- 
czewkowania promieni świetlnych przez 
grawitację niewidocznej ciemnej mate
rii, której skupiska znajdują się na dro
dze widzenia. Astronomowie wykorzy
stali to zjawisko i zbadali rozkład masy 
we Wszechświecie do bardzo dużych 
odległości. Przeanalizowano dane 194 
tysięcy galaktyk o przesunięciach ku 
czerwieni do z = 5, czyli takich, które ist
niały, gdy Wszechświat miał zaledwie 
1 mld lat po Wielkim Wybuchu! Uzyska
ne wyniki są zgodne z modelem kosmo
logicznym Lambda CDM (Lambda Cold 
Dark Matter), według którego Wszech
świat jest zdominowany przez tajem
niczą, ciemną energię i zimną, ciemną 
materię. Obserwacje przeprowadzono 
w ramach programu COSMOS (Cosmic 
Evolution Survey), a przedstawione wy
niki ukazały się ostatnio na łamach cza-

Rekonstrukcja rozkładu ciemnej materii w polu obser
wowanym przez teleskop Hubble’a na podstawie ob- 
serwcji soczewkowania grawitacyjnego. Odcienie sza
rości pokazują skupiska masy (im obszar jaśniejszy, 
tym położony bliżej). Źródło: NASA/ESA/P.Simon/T. 
Schrabback

Słońce znów aktywne
Plamy na Słońcu obserwowano już 
w starożytności, jednak dopiero na po
czątku XIX wieku niemiecki astronom 
Heinrich Schwabe odkrył charaktery
styczny cykl ich pojawiania się i znika
nia na tarczy słonecznej. Kilka lat temu 
Słońce weszło w bardzo głębokie mini
mum i ku zdziwieniu wielu astronomów 
pozostawało w nim wyjątkowo długo. Na 
szczęście ostatnio na tarczy słonecznej 
obserwuje się coraz więcej plam, które 
nieśmiało zwiastują nadchodzące mak
simum.

Heinrich Schwabe wcale nie plano
wał zaobserwować cyklu Słońca, szu
kał dodatkowej planety Układu Słonecz
nego. Planeta ta miała znajdować się 
wewnątrz orbity Merkurego, więc powin
ny też być widoczne jej przejścia na tar
czy słonecznej. Tylko regularne obser
wacje mogły odróżnić ową planetę od 

plamy słonecznej. Schwabe 
prowadził swoje obserwacje 
przez ponad 40 lat, jednak pla
nety nie zaobserwował. Zauwa
żył natomiast, że plamy słonecz
ne pojawiają się i znikają w cy
klu trwającym 10 lat. (Dziś, ko
rzystając z większej liczby da
nych, wiemy, że cykl wynosi tro
chę ponad 11 lat).

Dopełnieniem tego odkrycia 
było kolejne, tym razem doty
czące ziemskiego pola magne
tycznego. Otóż zauważono, że 
ziemskie pole magnetyczne tak
że wykazuje pewną zmienność, 
objawiającą się m.in. przesuwa
niem biegunów magnetycznych 
Ziemi oraz występowaniem roz

ległych zórz polarnych. Cykl tej zmien
ności wynosił ok. 10,3 lat. Ta niezwykła 
koincydencja uświadomiła astronomom, 
że pola magnetyczne słoneczne i ziem
skie nieustannie ze sobą oddziałują.

Głównym sprawcą cyklu słoneczne
go jest pole magnetyczne Słońca. Na po
czątku cyklu, w trakcie minimum, linie 
pola magnetycznego łączą bieguny 
Słońca, tak jak południki geograficzne na 
Ziemi. Słońce jest poddane działaniu 
tzw. rotacji różnicowej, co oznacza, że 
nie obraca się jak bryła sztywna, tylko 
materia na równiku krąży szybciej wokół 
osi rotacji niż materia na biegunach. Li
nie pola magnetycznego są mocno po
łączone z materią, więc rotacja różnico
wa materii powoduje zapętlanie pola ma
gnetycznego.

Plamy słoneczne to miejsca silnej 
koncentracji takiego poplątanego pola 
magnetycznego. Są to obszary chłod
niejsze od otoczenia, dlatego obserwu
jemy je jako ciemniejsze. Mają one roz
miary od tysiąca do nawet miliona kilo
metrów i niektóre z nich możemy obser
wować nawet przez kilka miesięcy. Sło
neczne pole magnetyczne manifestuje 
swoją obecność także poprzez tzw. pro
tuberancje, czyli pętle pola magnetycz
nego i materii wychodzące ponad brzeg 
tarczy słonecznej. Wznoszą się one na 
tysiące kilometrów nad powierzchnią 
Słońca i są najlepiej widoczne podczas 
jego całkowitych zaćmień.

W trakcie minimum Słońce jest spo
kojne, obserwuje się bardzo mało plam 
lub wcale. Nowy cykl słoneczny rozpo
czyna się wyjściem z tego minimum. Ak
tualny cykl rozpoczął się w 1996 r., więc 
należało oczekiwać wyjścia z minimum 
w roku 2007 (11 lat później). Jednak nic 
takiego nie nastąpiło. Aż przez 73% 2008 
roku nie obserwowano plam słonecz
nych, rok 2009 nie był lepszy. Można
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Astronomia 
w innych 
barwach
(ilustracje do artykułu 
prof. Wielebińskiego)

Rys. 2. Przeglądy radiowe nieba — natężenie 
promieniowania radiowego w okolicach 1420 
MHz oraz natężenie promieniowania spolary
zowanego w tym samym zakresie (dla pierw
szego rysunku nie ma, niestety, skali natężeń, 
wiadomo tylko, że czerwony kolor odpowiada 
największemu natężeniu a czarny najmniejsze
mu).

Rys. 10. Mgławica Krab w czterech zakresach 
widma: podczerwieni (a), na falach radiowych 
(b), w świetle widzialnym (c) i w zakresie rent
genowskim (d). [podczerwień — Spitzer, świa
tło widzialne —  HST, promienie X —  Chandra, 
fale radiowe —  NRAO/AUI]

1420 MHz

P I at 1.4 GHz (26m  DRAO+SOm Villa Elisa)





Uranii
Witam.

„  Uranię-Postępy Astronomii" prenume
ruję ju ż  od kilku lat, ale dopiero tera: zdecy
dowałem się wysiać do Szanownej Redakcji 
zdjęcia, które wykonałem razem z moją żoną. 
Nie są one wykonane wyszukanym sprzętem 
(aparat Panasonic DMC-FZ28), ale myślę, 
że pokazują ciekawe zjawiska. Pienvsze zdję
cie zrobiła moja żona Monika Palka wieczo
rem 1 lutego w Jaworznie (dzielnica Jeleń), 
ukazuje ono slup słoneczny. Drugie wyko
nałem wieczorem 4 kwietnia również  w  tym 
samym miejscu co poprzednie, a pokazuje 
ono Wenus i Merkurego.

Pozdrawiam
Maciej Palka

Szanowna Redakcjo,
v r  literaturze dotyczącej obserwacji astro

nomicznych Mikołaja Kopernika nie można 
znaleźć stwierdzenia, iż nasz Wielki Astro
nom obserwował Merkurego, gdyż na prze
szkodzie stały warunki pogodowe panujące 
na Warmii (słynne warmińskie mgły!). Czyż
by tak się one poprawiły ? Pomimo jasnych 
świateł bez problemu sfotografowałem Mer
kurego i Wenus na wieczornym niebie w po
bliżu lidzbarskiego zamku, gdzie Kopernik 
mieszkał. (8 kwietnia 2010 r., godz. 19.30, 
aparat Olympus SP350, eksp. 15 s, F8/2.8, 
ISO 400) '.

Jerzy Puszcz



ze świata

Fot. Zdjęcie wykonane za pomocą sondy SOHO 19 marca przedstawia kilka grup plam 
słonecznych, dwie duże protuberancje i kilka mniejszych. Źródło: SOHO / ESA / NASA

śmiało powiedzieć, że minimum było 
bardzo długie.

Na szczęście rok 2010 przynosi nam 
odmienne obserwacje. Pojawiły się już 
większe grupy plam słonecznych oraz 
protuberancje. Na stronie SOHO* można 
na bieżąco obserwować tarczę słoneczną 
i zjawiska zachodzące na Słońcu.

Jeżeli chodzi o obserwacje domowe, 
to przypominam, żeby nie patrzeć na 
Słońce bezpośrednio przez teleskop czy 
lunetę, a najlepiej rzutować obraz na 
ekran lub kartkę papieru.

Magda Siuda 
Źródło: www.skyandtelescope.com

Gum 19: 
mgławica „Dwie Twarze”
W roku 1955 australijski astrofizyk Co
lin S. Gum opublikował katalog zawie
rający ponad 80 mgławic nieba południo
wego, które świecą w linii HM zjonizo- 
wanego wodoru. Jedna z mniej znanych, 
ale chyba najciekawsza z tych mgławic, 
to Gum 19 w gwiazdozbiorze Żagla 
(Vela), odległa od nas o około 22 tys. 
lat św.

Nowy, bardzo atrakcyjny obraz mgła
wicy Gum 19 został właśnie udostępnio

ny przez obserwatorów z Europejskiego 
Obserwatorium Południowego (ESO). 
Używając instrumentu Sofi — kamery 
i spektrografu pracującego przy telesko

pie NTT (New Technology Telescope) 
w Chile — uzyskali oni obraz mgławicy 
na trzech długościach fal sięgających aż 
do 2,2 mikrona. Choć mgławica Gum 19 
jest słabo widoczna w świetle widzialnym, 
to w podczerwieni można dostrzec jej po
dwójną niczym oblicze rzymskiego boga 
Janusa, strukturę. Jasny, pionowy pas 
dzieli ją  bowiem na dwie połowy: ciemną 
i jasną. Jasna połowa to efekt podświe
tlenia mgławicy przez niebieskiego su- 
perolbrzyma — gwiazdę znaną jako 
V391 Velorum. Nowe gwiazdy powstają 
zarówno tam, jak i w ciemnych obłokach 
jej lewej połowy.

Gwiazda V391 Velorum, z tempera
turą powierzchni sięgającą 30 tys. stop
ni Celsjusza, wykazuje spory tempera
ment. Jej jasność może ulegać nagłym 
zmianom, przypuszczalnie w wyniku 
wyrzutów materii w otaczającą prze
strzeń. Gwiazdy o podobnej masie ist
nieją zwykle przez zaledwie 10 min lat, 
zanim wybuchnąjako supernowe.

Jak podaje ESO w swoim komunika
cie prasowym, mgławica Gum 19 uka
zuje w podczerwieni swój niesamowity, 
przypominający rozdarcie czasoprze
strzeni, wygląd z wąskim, niemal piono
wym jasnym regionem przecinającym jej 
środek. Eksplozywny koniec życia 
gwiazdy V391 Velorum zmieni zapew
ne na zawsze intrygujący obecnie wy
gląd mgławicy Gum 19.

Andrzej Gibiec 
Źródło: www.skyandtelescope.com

* http://sohowww.nascom.nasa.gov

Gum 19 to region narodzin gwiazd w gwiazdozbiorze Żagla. Powyższy obraz to efekt połą
czenia zdjęć uzyskanych teleskopem NTT w Chile na trzech różnych długościach fal w za
kresie podczerwonym. Przedstawiony obszar ma rozmiar kątowy 4,7 minuty łuku.

Źródło: ESO

3/2010 U r a n i a  -  POSTĘPY ASTRONOMII 121

http://www.skyandtelescope.com
http://www.skyandtelescope.com
http://sohowww.nascom.nasa.gov


Marek Urbanik 
Krzysztof Chyży 
Marek Jamrozy 

Peter N. Wilkinson

Polski 90-m 
radioteleskop,
proponowane 
programy badawcze
część 2

Struktura 
naszej Galaktyki
Kontinuum radiowe naszej Galak
tyki

Radioastronomowie polscy od szere
gu lat współpracują z Max-Planck-In- 
stitut fiir Radioastronomie (M PlfR) 
w Bonn. Jednym z programów realizo
wanych w tej instytucji są wykonywa
ne przez zespół pod kierunkiem Prof. 
Wielebinskiego systematyczne przeglą
dy emisji radiowej i polaryzacji naszej 
Galaktyki (zwanej też Drogą Mleczną) 
na kilku częstotliwościach: 1,4,2,7 oraz 
5 GHz (ta ostatnia również przy użyciu 
26-m radioteleskopu w Urumqi —  Chi
ny). Przykładowe wyniki można znaleźć 
w pracach Uyaniker et al. 1999, Dun
can et al. 1999, Reich et al. 1990 oraz 
Sun et al. 2007. Obserwacje takie dają 
w wyniku rozkład jasności radiowej 
w Drodze Mlecznej, a zatem (przy pew
nych założeniach) rozkład natężenia 
całkowitego (tzn. sumarycznego: regu
larnego i splątanego) pola magnetycz

nego, a także gęstości relatywistycznych 
elektronów wchodzących w skład pro
mieniowania kosmicznego. Są to dyna
micznie ważne komponenty plazmy 
międzygwiazdowej, bez znajomości 
których badania w zakresie fizyki pla
zmy kosmicznej są niekompletne. Po
miary polarymetryczne dają w wyniku 
jeszcze więcej: strukturę linii sił regu
larnego pola magnetycznego rzutowaną 
na sferę nieba.

Kombinacja pomiarów jasności na 
różnych częstotliwościach pozwala 
skonstruować widmo energetyczne pro
mieniowania kosmicznego (przynaj
mniej jego składowej elektronowej), 
a także wiek radiacyjny źródła emisji ra
diowej. Z kolei kombinacja pomiarów 
polaryzacji na kilku częstotliwościach 
pozwala określić rotację Faradaya i wy
znaczyć natężenie pola magnetycznego 
prostopadłego do płaszczyzny nieba 
(czyli równoległego do linii widzenia), 
dodając trzeci wymiar do geometrii 
magnetycznych linii sił pola.

Ośrodki radioastronomiczne w Toru
niu i Krakowie nawiązały współpracę
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Galactic Longitude Galactic Longitude

Rys. 1. Przykłady wertykalnych struktur radiowych w Drodze Mlecznej. Obrazy wykonali autorzy tekstu z danych dostępnych w tzw. 
Survey Sampler na stronie internetowej MPIfR w Bonn: http://www.mpifr-bonn.mpg.de/survey.html . Oryginalne źródło: przeglądy 
effelsberskie na częstotliwości 2,7 GHz (Duncan et al. 1999, Reich et al. 1990). Poziome linie wyznaczają zakres szerokości galak
tycznej ±1 °

z MPIfR, wykonując przy pomocy skon

struowanego w Bonn polarymetru mapy 

emisji radiowej i polaryzacji Drogi 

Mlecznej. Pomiary wykonywane są na 

częstotliwości 4,8 GHz 32-metrowym 

radioteleskopem w Toruniu. Wstępne 

rezultaty opublikowano w pracach Ryś 

et al. 2005, 2006 i 2009. Informacje na 

innych częstotliwościach są brane z po

dobnych przeglądów wykonanych 

w Bonn. Już wyniki uzyskane w MPIfR 

pokazują ogromne bogactwo struktur 

radiowych na pograniczu dysku i halo 

galaktycznego. Są to jasne radiowo luki, 

bąble, kominy itp. (rys. 1) spowodowa

ne aktywnością gwiazdotwórczą i wy

buchami supernowych w dysku Drogi 

Mlecznej. Pola magnetyczne prawdopo

dobnie odgrywają istotną rolę w ewolu

cji takich struktur, informacje na ten te

mat sąjednak wciąż fragmentaryczne.

Jednym z programów realizowanych 

polarymetrem z Bonn na 32-m radiote

leskopie są badania relatywnie małych 

(rzędu 1° —  4°) struktur wertykalnych 

wznoszących się ponad dysk galaktycz

ny. Obserwacje są prowadzone z roz

dzielczością ok. 7'. Wieloczęstotliwo- 

ściowe odbiorniki zamontowane na 

90-metrowym radioteleskopie umożli

wią:

a. Zbadanie z wyższą zdolnością 

rozdzielczą (2,7' na 4,8 GHz, a nawet 

lepszą na wyższych częstotliwościach) 

drobnoskalowej struktury magnetycz

nej kominów, powłok, pozostałości po 

supernowych itp. wstępnie wyselekcjo

nowanych 32-m radioteleskopem;

b. Wielowiązkowy system planowa

nego radioteleskopu i szerokie pasma 

odbiorników zapewnią wysoką czułość. 

Umożliwi to pogłębienie przeglądu na 

2.7 GHz w stosunku do wyników z Ef- 

felsbergu, a zatem śledzenie wertykal

nych struktur znacznie dalej od dysku 

niż w przeglądzie wykonanym w Bonn. 

Będzie to cenny materiał porównawczy;

c. Wysoka czułość i dobre pokrycie 

widma w zakresie wysokich częstotli

wości umożliwi skonstruowanie dokład

nych map wskaźnika widmowego, a za

tem rozkładu wieku radiacyjnego 

omawianych struktur;

d. Synteza rotacji Faradaya umożli

wi dokładne zbadanie rozkładu składo

wej pola magnetycznego równoległej do 

linii widzenia. Uzyskamy w ten sposób 

możliwość trójwymiarowego modelo

wania omawianych struktur. Szczególną 

uwagę zamierzamy poświęcić tzw. 

„ekranom Faradaya” —  regionom

o anomalnych efektach Faradaya. Są to 

na ogół obłoki zjonizowanego gazu. Ba

danie ich rotacji Faradaya stanowi klucz 

do poznania pól magnetycznych tych 

obiektów (Heiles et al. 1981).

Neutralny wodór w wertykalnych  
strukturach Drogi Mlecznej

Bąblom i kominom w kontinuum ra

diowym często towarzyszą podobne 

struktury w linii neutralnego wodoru 

(HI) 21 cm. Badania w liniach spektral

nych umożliwiają badanie nie tylko 

kształtu, ale i kinematyki omawianych 

struktur. Linie HI są na ogół wąskie, co 

świadczy o uporządkowanym polu pręd

kości.

Jedną z metod pomiaru kosmicznych 

pól magnetycznych jest badanie tzw. 

podłużnego efektu Zeemana —  roz

szczepienia linii widmowych na dwa 

składniki o przeciwnych polaryzacjach 

kołowych (tzw. para zeemanowska). 

Metoda ta jest szeroko stosowana w po

miarach pól magnetycznych na Słońcu. 

Z dobrym skutkiem stosowana jest rów

nież do wyznaczania pól magnetycz

nych w maserach międzygwiazdowych

i co najważniejsze, również w bąblach 

HI (Heiles & Troland 1982). Masery 

międzygwiazdowe to na ogół gromada 

małych źródeł o skomplikowanym polu 

prędkości. W takiej sytuacji prawidło

wa identyfikacja par zeemanowskich 

wymaga rozdzielenia gromady na poje

dyncze źródła, a zatem zdolności roz

dzielczej milisekund łuku.

Struktury HI posiadają charakter cią

gły i prostą strukturę kinematyczną, co 

umożliwia badanie efektu Zeemana po

jedynczym radioteleskopem. Przy po

mocy nowego instrumentu planujemy 

kontynuację prac Heilesa i Trolanda 

(1982), dokonując systematycznego
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przeglądu efektu Zeemana w wertykal
nych strukturach nad (i pod) dyskiem 
naszej Galaktyki.

Struktury absorpcyjne neutralnego 
wodoru w Drodze Mlecznej

Linia neutralnego wodoru oglądana 
w emisji w pobliżu płaszczyzny Drogi 
Mlecznej jest na ogół szeroka i posiada 
skomplikowaną strukturę. Jest to wynik 
superpozycji struktur o różnych prędko
ściach radialnych (wynikających z ro
tacji galaktycznej) wzdłuż linii widze
nia. W idzimy przy tym m ieszankę 
wkładu od dyskretnych chłodnych (ok. 
100 K) obłoków i ciepłej składowej mię- 
dzyobłokowej (ok. 104 K). Jasność emi
sji jest opisana wzorem:

/= 5 (7 ) ( l - e - )

gdzie: B(T) funkcja Plancka dla tem
peratury T, x jest grubością optyczną. 
W emisji chłodne obłoki (małe B, duże 
r)  i środowisko między nimi (duże B, 
małe r) mają zbliżony wkład. W ab
sorpcji (np. na tle odległego źródła kon
tinuum) widzimy wyłącznie obiekty
o dużym r, a zatem dyskretne chłodne 
obłoki. Obserwacje potwierdzają to ro
zumowanie: w absorpcji na tle jasnego 
źródła kontinuum linie HI rozpadają się 
na wiele wąskich składników o szero
kości rzędu 1 km/s (np. Dickey et al. 
1983). Daje to możliwość studiowania 
małych, indywidualnych, chłodnych 
obłoków HI przy umiarkowanej zdol
ności rozdzielczej rad io te leskopu  
(określająją rozmiary źródła). Przy wy
korzystaniu nowego radioteleskopu bę
dzie możliwe przeprowadzenie obszer
nego, system atycznego  przeglądu  
małych, chłodnych struktur HI w Dro
dze Mlecznej oraz ich statystycznego 
badania, np. w łunkcji położenia w na
szej Galaktyce.

Poza strukturami typu bąbli pomiar 
efektu Zeemana w linii emisyjnej neu
tralnego wodoru jest bardzo trudny ze 
względu na jej znaczną szerokość ter
miczną (ok. 10 km/s) oraz poszerzenie 
wywołane superpozycją wielu (szero
kich) struktur wzdłuż linii widzenia. 
Natomiast w absorpcji mamy do czynie
nia z szeregiem dyskretnych, wąskich 
linii. Ułatwia to znakomicie detekcję 
efektu Zeemana w absorpcji. W tym 
przypadku odpowiednią rozdzielczość 
dla identyfikacji par zeemanowskich 
uzyskujemy, wybierając odpowiednio 
zwarte źródła tła; pomiary można więc

prowadzić przy użyciu pojedynczego 
radioteleskopu. Planujemy wykorzysta
nie nowego 90-m instrumentu do wy
konania systematycznego przeglądu 
efektu Zeemana w absorpcji HI dla du
żej ilości zwartych źródeł tła. Będzie to 
rozszerzenie przeglądu zapoczątkowa
nego w Arecibo dla kilkudziesięciu 
źródeł, opisanego przez Heiles & Tro- 
land (2005). Zamierzamy usprawnić 
przy tym technikę obserwacji opisaną 
szczegółowo w pracy Heiles & Troland 
2004. Planujemy kontynuacje tego prze
glądu dla znacznie większej ilości (se
tek) źródeł.

M. Urbanik, OAUJ
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Badania widm galaktyk
Widma radiowe pobliskich galaktyk 

wykazują zagadkowe załamania na czę
stotliwościach około 300 MHz lub niż
szych. Ich natura nie jest jeszcze znana. 
Mogą one odzwierciedlać niedostatek 
niskoenergetycznych elektronów relaty
wistycznych lub straty energetyczne

elektronów na skutek zderzeń z cząst
kami gazu międzygwiazdowego. Mogą 
też wynikać z absorpcji termicznej pro
mieniowania synchrotronowego wywo
łanej przez zjonizowany ośrodek mię- 
dzygwiazdowy. Według hipotezy Israela
i Mahoney (1990) absorpcja taka wska
zuje na istnienie mało znanej, niskotem
peraturowej (T<1000K) fazy ośrodka 
międzygwiazdowego. Niejednoznacz
ność i różnorodność interpretacji widm 
wynika z braku systematycznych prze
glądów galaktyk na bardzo niskich i na 
bardzo wysokich częstotliwościach ra
diowych. Paradoksalnie, do interpreta
cji niskoczęstotliwościowych załamań 
w widmach galaktyk konieczne są ob
serwacje na wysokich częstotliwościach 
radiowych. Możliwe jest wtedy odsepa
rowanie składowej synchrotronowej 
promieniowania od składowej termicz
nej, która jest dobrze widoczna jedynie 
na wysokich częstotliwościach radio
wych (Condon 1992).

Widma niskoczęstotliwościowe ga
laktyk będą dostępne w najbliższych la
tach dzięki powstającemu obecnie inter
ferometrowi LOFAR (Low Frequency 
Array). Proponujemy pierwsze, komple
mentarne badania wysokoczęstotliwo- 
ściowych widm galaktyk za pomocą 
RT90. Dotychczasowe obserwacje ga
laktyk prowadzone m.in. za pomocą 
100-m teleskopu Effelsberg (Niemcy) 
oraz interferometru Very Large Array 
(USA) obejmowały głównie częstotli
wości do 8 GHz. Z naszych badań wy
nika, że do wiarygodnego rozdzielenia 
składowych widm radiowych są po
trzebne obserwacje na jeszcze wyższych 
częstotliwościach. Czuła macierz szero
kopasmowych odbiorników umieszczo
na na radioteleskopie RT90, zdolna pra
cować na częstotliwościach powyżej 
10 GHz, umożliwiłaby po raz pierwszy 
kompleksowe zbadanie widm galaktyk, 
a przez to identyfikację procesu prowa
dzącego do ich załamań.

Obecnie niewiele wiemy o własno
ściach radiowych galaktyk we wcze
snym Wszechświecie i ich związkach 
z ewolucją galaktyk. Jednak już teraz 
jest możliwe podjęcie próby rozpozna
nia tych relacji, wykorzystując obserwa
cje radiowe pobliskich galaktyk o wy
so ki e j  e m i s j i  w p o d c z e r w i e n i .  
P onadprzec ię tne  promieniowanie  
w podczerwieni zdradza bowiem w tych 
obiektach dużą aktywność gwiazdo- 
twórczą, wywołaną silnym oddziaływa
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Rys. 1. Obiekt J1548-3216 jest przykładem radiogalaktyki z powtarzającymi się cykla
mi aktywności (Machalski i in. 2010). Zewnętrzna struktura pochodzi z wcześniejszej 
fazy aktywności —  jej widmo (prawy górny panel) wykazuje wyraźne zakrzywienie. 
Widmo wewnętrznej młodszej struktury (prawy dolny panel) posiada formalne zakrzy
wienie (wynikające z teoretycznego dopasowania) na ok. 40 GHz, czyli poza obsza
rem dostępnych obserwacji radiowych.
Machalski, J., Jamrozy, M., Konar, C., 2010, A&A, 510, 84

niem grawitacyjnym z innymi obiekta
mi lub wręcz procesem zderzania i łą
czenia się galaktyk. Podobne zjawiska 
zachodziły we wczesnym Wszechświe- 
cie i to nawet z większą intensywnością. 
Zatem populacja pobliskich galaktyk 
może posłużyć nam jako lokalny odpo
wiednik odległych, tworzących się pro- 
togalaktyk. Analogicznie do zwykłych 
galaktyk proponujemy szczegółowe 
obserwacje radioteleskopem RT90 ga
laktyk bardzo silnych w podczerwieni. 
Jeśli załamania widm galaktyk wynikają 
z absorpcji termicznej, to powinny być 
one silniejsze dla tej klasy obiektów. 
Uzyskanie widm wysokoczęstotliwo- 
ściowych i wydzielenie składowej ter
micznej prom ieniow ania um ożliwi 
również precyzyjne, niezależne wyzna
czenie tempa formowania w nich gwiazd 
(Chyży i in. 2007). Stosowane do tej 
pory indykatory aktywności gwiazdo- 
twórczej w dziedzinie podczerwieni, 
optycznej i ultrafioletu obarczone są 
dużymi, systematycznymi niepewno- 
ściami.

Wartości natężeń pól magnetycznych 
w galaktykach wyznacza się na podsta
wie obserwacji radiowych. Ze względu 
na brak szczegółowej informacji o skła
dowej termicznej promieniowania, wy
liczane z emisji radiowej natężenia pól 
są obarczone dużą niepewnością. Dzię
ki obserwacjom RT90 precyzyjne odse
parow anie em isji synchrotronow ej 
od termicznej zapewni wyznaczenie bez 
poprzedniej niepewności wartości natę
żeń pól magnetycznych dla dużej prób
ki galaktyk. To z kolei da nam odpo
wiedź, jak tempo formowania gwiazd 
wpływa na procesy generacji pól magne
tycznych w galaktykach (a więc na 
efektywność procesu dynamo) i umoż
liwi predykcję tych pól dla jeszcze bar
dziej aktywnych gwiazdotwórczo pro- 
togalaktyk. Jest to istotne zagadnienie 
dla problemu genezy pierwotnych pól 
magnetycznych we W szechświecie. 
Możliwość rozdzielenia składowej ter
micznej i synchrotronowej w widmach 
galaktyk postawi również w nowym 
świetle niewyjaśnioną dotąd zależność 
„radio-podczerwień” i określi w niej 
udział promieniowania synchrotrono
wego.

K. Chyży, OAUJ
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Wyznaczanie wieku młodych 
radiogalaktyk

Wyznaczenie wartości parametrów 
fizycznych radiogalaktyk jest bardzo 
istotne dla poznania natury procesu ge
neracji energii w pobliżu supermasyw- 
nych czarnych dziur rezydujących 
w centrach galaktyk aktywnych. Obser
wacyjne wyznaczenie niektórych cha
rakterystyk (np. objętości, natężenia pro
mieniowania, mocy) jest dość łatwe. 
Określenie innych, np. wieku, wymaga 
przeprowadzenia żmudnych, wieloczę- 
stotliwościowych obserwacji radiowych 
i ich precyzyjnej analizy.

Naładowane relatywistyczne cząstki, 
poruszające się w polu magnetycznym, 
tracą swoją początkową energię głów
nie w procesie wyświecania synchrotro
nowego. Teoria tego promieniowania 
pozwala dokładnie określić czas, jaki 
upłynął od momentu, w którym cząstki 
te, znajdujące się w różnych częściach 
radiogalaktyki, zaczęły promieniować 
w zakresie radiowym. Do obserwacyj
nego wyznaczenia tego czasu, zwanego 
wiekiem synchrotronowym, dla kon
kretnej radiogalaktyki, jest konieczne

posiadanie map jej struktury na kilku 
częstotliwościach w możliwie szerokim 
zakresie fal radiowych (od dziesiątek 
MHz do kilkudziesięciu GHz). Na pod
stawie tych danych możemy skonstru
ować obserwacyjną zależność jej jasno
ści od częstotliwości, czyli tzw. widmo. 
Dla bardzo młodych radiogalaktyk za
leżność ta ma charakter potęgowy, a roz
kład energii cząstek w niewielkim stop
niu odbiega od pierwotnego. Natomiast, 
wraz z upływem czasu energia elektro
nów będzie maleć w taki sposób, że naj
szybciej utracą ją  te, które posiadają 
największą energię. Dlatego też w wid
mach starszych radiogalaktyk (lub ich 
starszych struktur) jest widoczne wyraź
ne odejście od pierwotnej zależności po
tęgowej. Czym starsza radiogalaktyka, 
tym odejście to, czyli tzw. częstotliwość 
przegięcia, występuje na coraz mniej
szych częstotliwościach.

Dopasowując do widma zależność 
teoretyczną, jesteśmy w stanie precyzyj
nie określić częstotliwość przegięcia, 
a tym samym wiek obserwowanych 
struktur. Znając wiek radiogalaktyki, 
możemy określić jej całkowitą energię 
wygenerowaną w aktywnym jądrze. 
Przykładowo: dla wartości pola magne
tycznego rzędu kilku mikrogausów 
i często tliw ości p rzegięcia  w idm a 
w okolicy 7 GHz, wiek synchrotrono-

3/2010 U r a n i a  -  POSTĘPY ASTRONOMII 125



wy wynosi w przybliżeniu 40 min lat. 
Natomiast: dla częstotliwości przegię
cia ok. 18 i 40 GHz odpowiednio —  25 
i 10 min lat. Widzimy, że dla precyzyj
nego określenia wieku młodych i zwar
tych struktur konieczne są obserwacje 
w zakresie kilkudziesięciu GHz. Dodat
kowo wymagana jest również odpo
wiednio dobra zdolność rozdzielcza te
leskopu do rozdzie len ia  struktury  
obiektu. Ze względu na potęgowy cha
rakter widma radiogałaktyk jest ko
nieczna także duża czułość detektora. 
Wymogi te można spełnić tylko przy 
uwzględnieniu odpowiednio dużej po
wierzchni czaszy radioteleskopu oraz 
odpowiednio długiego czasu obserwa
cji. Niestety, obecnie działające instru
menty nie pozwalają na łączne spełnie
nie tych wymogów. Planowany RT90 
będzie idealnym narzędziem w badaniu 
własności radiogałaktyk na wysokich 
częstotliwościach.

M. Jamrozy OAUJ

Radiowy przegląd nieba 
na 15 GHz  —  „2CM S”
(the 2-Centimetre Milion 
Source Survey)

90-m radioteleskop wyposażony 
w dużą matrycę odbiorników może się 
stać centralnym instrumentem wykonu
jącym szerokopasmowe przeglądy nie
ba z rozdzielczością minut kątowych. 
P rzyk ładem  je s t  p rzeg ląd  N RA O  
NVSS na 1,4 GHz, który pokrywa pół
nocne niebo od deklinacji -40  stopni 
(82% całej sfery niebieskiej) z rozdziel
czością 45 sekund łuku. Z czułością 
s = 0,45 mJy/wiązkękatalog NVSS za
wiera prawie 2 min źródeł o strumie
niu powyżej 2,5 mJy. Dla 90-m pol
skiego radioteleskopu proponujemy 
przegląd nieba na częstotliwości środ
kowej 15 GHz z podobną rozdzielczo
śc ią  kątow ą, ale z n ieco w iększa 
gęstością źródeł niż dla NVSS. Kom
plementarne przeglądy tych samych 
obiektów będą prowadzone w przy
szłości na 1,4 i 5 GHz przy pomocy 
EVLA.

Dla proponowanego ograniczenia 
ruchu teleskopu RT90, h > 30°, dla 
przeglądów dostępne będzie około 10 
tys. stopni kwadratowych. Waldram 
et al. (2009) podaje dla różnicowych 
zliczeń liczbę źródeł na 15 GHz bliską 
~ 51 S(Jy) ~2'15 s r 1, co dla zliczeń ku
mulacyjnych (całkowitych) N (>S|im) 
~ 44 [S U5] s r '. Dla 2 min źródeł daje

graniczny strumień najsłabszych obiek
tów Su = 0,5 mJy.

Poziom konfuzji (wynikający z bra
ku wysokiej rozdzielczości kątowej) dla 
RT90 na na 15 GHz wynosi s f . =J  confsion
0,022 mJy/wiązkę (Condon, 2007), więc 
dla strumienia 0,5 mJy możemy być 
pewni, że co najmniej jeden milion ob
serwowanych źródeł nie będzie skażo
ne efektem konfuzji.

Dla dużej wiarygodności przeglą
du, oprócz precyzyjnie wyznaczone
go strumienia (i wskaźnika widmowe
go z 2 GHz podpasm) niezbędne jest 
uzyskanie wysokiej precyzji wyzna
czenia pozycji nowych odkrywanych 
obiektów. Według naszych obliczeń, 
w których uwzględnia się systema
tyczne błędy w modelu poprawek po
zycji, dobowe zmiany struktury tele
skopu oraz zmienny wiatr i różnicowe 
ogrzewanie przez Słońce, oczekiwa
ny błąd pozycjonowania wyniesie ~5 
arcsec. Większa precyzja jest możli
wa przez porównanie do blisko poło
żonych źródeł kalibracyjnych. Jeśli 
nawet ostateczny błąd pozycji wynie
sie ~7 arcsec, dla większości obserwo
wanych źródeł jest to wartość na tyle 
dokładna, aby móc prowadzić dalsze 
dokładne (follow up) studia przy po
mocy interferometrów takich, jak  np. 
EVLA.

Teleskopy są często porównywane 
przez parametr nazywany szybkością 
przeglądu Vsurvey (Survey Speed) defi
niowany jako czas niezbędny do przej
rzenia nieba w kącie bryłowym 1 ste- 
radiana z założoną czułością. Czułość 
n ie ty lko w ynika z w ielkości p o 
wierzchni anteny, ale także jest okre
ślona przez w łasności u rządzenia 
odbiorczego (radiometru). Biorąc na
stępujące wielkości jako parametry 
wejściowe, S = 0,5 mJy, T = 25 K,J ’ min ’ J  ’ sys ’
pasmo Av  = 6 GHz, otrzymujemy dla 
10 tys. stopni kwadratowych dostępne
go do obserwacji obszaru nieba i tylko 
jednej wiązki (jednego odbiornika) cał
kowity czas pomiarów wyniesie 1,7 
x 109 sekund, a dla 100 równocześnie 
działających odbiorników (matryca 
10x10) 1,7 x 106 sekund, co jest mniej 
niż 6 m iesięcy. Biorąc pod uw agę 
wszystkie czynniki ograniczające moż
liwość prowadzenia nieprzerwanie ta
kiego przeglądu, realistyczne jest twier
dzenie, iż całe dostępne niebo będzie 
przebadane w ciągu m aksym alnie 
dwóch lat.

Równoczesne pomiary wskaźnika 
widmowego a  oraz polaryzacji źródeł 
sprawią, że przegląd 2CMS będzie po
wszechnie cytowany jako jeden z naj
ważniejszych przeglądów wykonanych 
dotąd w zakresie fal centymetrowych.

Ważnym rezultatem naukowym ma
jącym fundamentalne implikacje dla 
kosmologii będą unikatowe w tym za
kresie fal zliczenia źródeł. Dostarczą 
informacji o populacjach źródeł oraz 
pozwolą lepiej określić ich wpływ na 
mierzone parametry anizotropii mikro
falowego promieniowania tła —  CMB. 
Zbadanie kosm ologicznej ewolucji 
AGN-ów z uwzględnieniem własności 
składowej spolaryzowanej oraz ewolu
cji ich przestrzennej gęstości pozwoli 
lepiej wyznaczyć funkcję jasności (Lu
minosity Function) i uściślić unifikację 
schematów ewolucyjnych.

Szacujemy (De Zotti et al. 2010), że 
obserwowane populacje radioźródeł 
pozagalaktycznych będą składać się 
z galaktyk o dużej aktywności gwiazdo- 
twórczej (ok. 20%), obiektów o płaskich 
widmach, takich jak kwazary i bazary 
(50%) oraz obiektów o stromych wid
mach nietermicznych typu FR1 i FR2 
(30%). Pośród nich z pewnością znajdą 
się obiekty nowe, o cechach niezwy
kłych.

Odkrycia z RT90
Podczas gdy teleskopy muszą być 

budowane dla realizacji konkretnych 
celów badawczych (i tak jest także 
w wypadku RT90 —  patrz ten i po
przednie artykuły) interesująca lekcja 
historii poucza nas, że twórcy istnieją
cych wielkich instrumentów astrono
micznych nie mogli przewidzieć od
kryć, które będą przypisane aktualnie 
budowanym instrumentom. Dobrym 
przykładem jest tu radiowy przegląd 
całego nieba na 408 MHz (fala 73 cm) 
wykonany teleskopami Jodrell Bank 
76-m (UK), Parkes 64-m (Australia) 
i Effelsberg 100-m (Niemcy) przez He- 
slama i współpracowników. Ten prze
gląd jest jednym z najbardziej cytowa
nych w historii radioastronomii, ale nikt 
nigdy nie przewidział, że najważniej
szym będzie odseparowanie synchrotro
nowej emisji Galaktyki z danych zbie
ranych satelitami badającymi reliktowe 
promieniowanie tła (CMB). Kiedy tele
skopy w Parkes i Jodrell Bank rozpoczy
nały swoją służbę w nauce, nikt jeszcze 
nie wiedział o istnieniu CMB!
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Liczka Całkowita Ln liczby
kolejnych liczba znanych

Pierwsze odkrycia

odkryć

0

pulsarów pulsarów

Pulsar podwójny 1 100 4,6

Pulsar milisekundowy 2 300 5,7

Pulsar z układem planet 3 450 6,1

Podwójny pulsar 4 1600 7,4

Następne odkrycie 5 3650 8,2

Następne odkrycie 6 8100 9,0

Następne duże odkrycie 7 18000 9,8

Odkrycia mają kapiyśną naturę, nie
mniej jednak jest możliwe zaplanowa
nie odkryć przez zastosowanie wyszu
kanych metod masowych przeglądów 
w wielowymiarowej przestrzeni para
metrów, przy maksymalnych osiągal
nych czułościach, szybkościach wyko
nywania przeglądów oraz maksymalnej 
spektralnej, przestrzennej i czasowej 
rozdzielczości. Spełnienie tych warun
ków prawie na pewno ujawni nieznane 
jeszcze zjawiska. Istnieje interesująca 
teoria informatyczna, która mówi, że 
ilość nieoczekiwanych zdarzeń w ciągu 
danych rośnie tylko jako funkcja loga- 
rytmu naturalnego liczby niezależnych 
elementów tych gromadzonych danych. 
W pracach, które poprzedziły powstanie 
teorii informatycznych, pokazano, że 
liczba nowych zidentyfikowanych ga
tunków zwierząt rośnie jak logarytm 
z liczby wszystkich indywidualnie ze
branych danych. Ta idea może być prze
testowana w radioastronomii na przykła
dzie historii odkryć pulsarów. Rysunek 
pokazuje wykres liczby odkryć jako lo
garytmiczną funkcję wszystkich pozna
nych podczas kolejnych (od roku 1968) 
odkryć pulsarów. Ekstrapolacja wykre
su mówi nam, że następne wielkie od
krycia będą miały miejsce, gdy w przy
bliżeniu liczba znanych pulsarów się 
podwoi i że będą trzy nowe odkrycia 
z teleskopem SKA, kiedy rozpocznie 
pracę za około 15 lat. Oczekuje się, że

jednym z nich będzie pulsar z czarną 
dziurą w układzie podwójnym.

Problem odkryć może być analizo
wany fenomenologicznie. Spory poten
cjał istnieje w poszukiwaniu korelacji 
w wieloparametrowej przestrzeni para
metrów obserwacyjnych, w tym takie 
charakterystycznych struktur w obra
zach danych. Kilka powiązań (relacji) 
znanych już w radioastronomii to np. 
zmiany polaryzacji i strumienia, zmia
ny struktury w skalach milisekund łuku 
i polaryzacji, czasowa zmienność linii 
widmowych. Inne zależności nie zosta
ły jeszcze należycie przestudiowane. 
W szczególności struktury wielkoskalo- 
we na mapach spektralnych i wielkoska- 
lowe struktury spolaryzowanej emisji. 
Te cele są przedmiotem badań zaplano
wanych jako kluczowe projekty dla SKA

w zadaniach dotyczących rozwiązania 
tajemnic Ciemnej Energii i Magnetycz
nego Wszechświata.

Znaczna część czasu obserwacyjne
go RT90 ma być przeznaczona dla włą
czenia się do nurtu KSP (Key Science 
Programmes) wspomnianych powyżej. 
Nadal istnieje szansa dokonania ekscy
tujących badań przy pomocy dużych 
radioteleskopów, jeśli wyposaży się je  
w nowoczesne (high-tech) kamery ra
diow e pom nażające pow ierzchnię  
zbierającą i szybkość dokonywanych 
pomiarów prawie stukrotnie. Wielu ist
niejących dużych radioteleskopów nie 
zaprojektowano, by umieścić na nich 
wielowiązkowe systemy odbiorcze (ka
mery radiowe) i dlatego, w związku 
z projektem RT90, powstała ogromna 
szansa dla Polski, szansa wykorzysta
nia najnowszych, szybko rozwijających 
się technologii odbiorczych, dla prowa
dzenia obserwacji astronomicznych na 
najwyższym poziomie cechującym ba
dania XXI w.

{wyciąg z materiałów przygotowanych 
dla RT90 przez Petera N. Wilkins ona)

Marek Urbanik, Krzysztof Chyży 
i Marek Jamrozy są radioastroma- 
tni, dwaj pierwsi profesorami, 
a M. Jamrozy adiunktem -  wsąysęy 
trzej pracują na Uniwersytecie Ja
giellońskim. Dr Peter N. Wilkinson 
jest profesorem Uniwersytetu Man
chester i dyrektorem obserwatorium 
radioastronomicznego w Jodrell 
Bank

in (no. of pulsars)

Tempo odkryć nowych zjawisk w pulsarach jako logarytmiczna funkcja całkowitej licz
by pulsarów odkrytych. Koncepcja RT90 przyjęła tę ideę poprzez wysoką czułość 
i użycie radiowej kamery CCD dającej równoczesny pomiar (obraz) dużego obszaru 
nieba z nadzwyczajną szybkością w pasmach krótkich fal centymetrowych
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z kraju

XXXVI Ogólnopolskie Młodzieżowe Seminarium 
Astronomiczne im. prof. Roberta Głębockiego

W
'dniach 25-27 marca 2010 r. 
odbyło się Ogólnopolskie 
Młodzieżowe Seminarium 
Astronomiczne im. Profesora Roberta 
Głębockiego. Młodzi miłośnicy astrono

mii już XXXVI raz spotkali się w sie
dzibie Planetarium i Obserwatorium 
Astronomicznego im. Mikołaja Koper
nika, znajdującego się na terenie Zespołu 
Szkół Technicznych, w Grudziądzu.

OMSA to finał wojewódzkich kon
kursów na najlepszy referat z astrono
mii dla młodzieży gimnazjalnej i liceal
nej, organizowany przez planetaria 
w Grudziądzu i Olsztynie. O organiza
cję i sprawny przebieg tegorocznego se
minarium zadbał ze strony olsztyńskiej 
Bogdan Kulesza, a w Grudziądzu Seba
stian Soberski. Konkursowi patronuje 
Polskie Towarzystwo Astronomiczne 
oraz Polskie Towarzystwo Miłośników 
Astronomii. Merytorycznej pomocy 
udziela również Polskie Towarzystwo

Astronautyczne.
Referaty przedstawiane na OMSA 

zostały wcześniej wybrane podczas eta
pów wojewódzkich. Organizatorami 
wojewódzkich konkursów są Kurato
ria Oświaty, Departamenty Edukacji 
Urzędów M arszałkow skich, W oje

w ódzkie Ośrodki M etodyczne oraz 
Ośrodki Doskonalenia Nauczycieli.

Każde województwo było reprezen
towane przez dwóch finalistów, biorą
cych udział w seminarium oraz dwie oso
by zaproszone w charakterze słuchaczy. 
Podczas trzydniowego spotkania wygło
szono 31 referatów. Wystąpienia podzie
lono na 3 sesje: obserwacje nieba, Układ 
Słoneczny, gwiazdy i Wszechświat. 
Wszystkim wystąpieniom z uwagą przy
słuchiwało się jury, w skład którego we
szli przedstawiciele patronujących semi
narium Towarzystw i organizatorów. Na 
początku dotychczasowy wieloletni prze
wodniczący jury, prof. Andrzej Wosz- 
czyk, przekazał przewodnictwo i jego 
symbol, dzwonek, dr. Henrykowi Bran- 
cewiczowi, prezesowi PTMA.

Poziom referatów był wysoki i dość 
wyrównany, a ich tematyka dotykała wie
lu dziedzin astronomii. Wybór laureatów 
okazał się więc niezwykle trudny.

Po wysłuchaniu wszystkich referatów 
komisja zdecydowała się przyznać pierw
sze miejsce Mirosławowi Kołodziejowi 
z Brzezia („Moje perypetie z obserwacja
mi gwiazdy zmiennej EX Hydrae”), dru
gie Sławomirowi Potaszowi z Bochni 
(„Plamy monstra”) a trzecie Piotrowi Mi

kołajczakowi z Inowrocławia („Słońce 
i jego wpływ na zjawiska widoczne na 
niebie”). W sumie na 10 nagrodzonych 
miejscach znalazło się 13 uczestników se
minarium.

Między laureatów zostały rozdzielo
ne wspaniałe nagrody: teleskopy, atrak
cyjne lornetki, statywy, albumy i atlasy 
nieba. Jedną z nagród była kolekcja nu
mizmatów „Systema Solare” ufundowa
na przez Skarbiec Mennicy Polskiej S. A. 
Pozostałymi fundatorami nagród byli: 
Polskie Towarzystwo Astronomiczne, 
Polskie Towarzystwo Miłośników Astro
nomii, Fundacja Astronomii Polskiej, 
Prezydent Miasta Warszawy —  Hanna 
Gronkiewicz-Waltz, Fundusz im. Tade
usza Jarzębow skiego, Planetarium  
w Olsztynie, Urząd Miejski w Grudzią
dzu, Wydawnictwo Prószyński i Spółka, 
Spółdzielnia Mieszkaniowa w Grudzią
dzu, Kuratoria i Urzędy Marszałkowskie, 
Starostwa, Wojewódzkie Ośrodki Meto
dyczne i inne instytucje.

Tradycyjnie przyznano również na
grodę —  plecak —  dla najmłodszego 
prelegenta. Był nim Adrian Matuszew
ski z Pacanowa. Nagrodę tę zapewnił 
Fundusz im. Tadeusza Jarzębowskiego, 
wieloletniego jurora tego seminarium. 
Natomiast wszyscy finaliści XXXVI 
OMSA otrzymali kalendarze astrono
miczne, obrotowe mapy nieba oraz na
grody książkowe.

Dodatkowo swoich 5 laureatów wy
łoniła publiczność, przyznając I miejsce 
M. Kołodziejowi, II —  P. Mikołajczy
kowi oraz wyróżnienia dla M. Bańki, 
R. Siwca i D. Puchalskiego.

OSMA nie jest zwyczajnym konkur
sem astronomicznym, to niepowtarzalna 
okazja do spotkań, ciekawych dyskusji 
i nawiązywania nowych znajomości. 
Niezapomniana atmosfera, możliwość 
spotkania się młodych miłośników astro
nomii z profesjonalistami i niepowtarzal
ny klimat murów grudziądzkiego plane
tarium i obserwatorium sprawiają, że 
wielu uczestników na pewno z niecier
pliwością czeka na kolejne XXXVII 
OMSA, które odbędzie się 24—26 marca 
2011 r.

Piotr Wychudzki

Uczestnicy OMSA pod pomnikiem Mikołaja Kopernika (fot. Gerard Szukay). Więcej zdjęć 
na stronie kolorowej o.ll i na stronie internetowej www.grudziadz.planetarium.pl
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Urodziny

Program obchodów 577 rocznicy 
urodzin Wielkiego Toruńczyka 
był niezwykle bogaty. Po zeszło

rocznych obchodach, gdy ekipa pra
cow ników  A kadem ii P ó łtusk iej 
przedstawiła wyniki swych badań po
szukiwawczych grobu i szczątków 
Kopernika w katedrze fromborskiej, 
władze województwa warmińsko-ma- 
zurskiego i kujawsko-pomorskiego zor
ganizowały peregrynację uznanych 
za należące do Kopernika szczątków 
do Torunia. Przyjechały tu, m. in. przez 
kilka miast pomorskich, w tym i Gru
dziądz, w przeddzień rocznicy urodzin 
Wielkiego Astronoma i w ozdobnej tru
mience spoczęły na dobę w katedrze to
ruńskiej, gdzie władze miasta i jego 
obywatele mogli oddawać im cześć. 
Tego samego dnia otwarto w Muzeum 
Uniwersyteckim wystawę „Artyści 
Ecole de Paris” i odbyła się debata po
święcona stosunkom polsko-litewskim 
z udziałem wybitnego poety litewskie
go Tomasa Venclovy i ambasadora Li
twy w Polsce, Egidijusa Meilunasa. 
W przeddzień urodzin odbyła się też 
w Ratuszu Staromiejskim tradycyjna 
ogólnomiejska Wieczornica Koperni
kowska z wykładem naukowym, kon
certem, ekspozycją dokumentów z wła- 
noręcznym  podpisem  K opernika 
i projekcją poprawionej wersji filmu 
M.Juszczakiewicza dokumentującego 
odkrywanie grobu i identyfikację 
szczątków uznawanych za należące do 
Kopernika (o tych problemach pisze 
w tym zeszycie Pani profesor Lidia 
Smentek). Już na projekcję filmu nało
żył się, w budynku naprzeciwko ratu
sza, w toruńskim Dworze Artusa, prze- 
p iękny „koncert un iw ersy teck i” 
w wykonaniu Toruńskiej Orkiestry 
Synfonicznej i chórów: Akademickie
go UMK i Collegium Medicum. W pro
gramie koncertu były VI Symfonia „Pa
storalna” Ludwika van Beethovena 
i Msza C-dur „Koronacyjna” Wolfgan
ga Amadeusza Mozarta. W samym 
dniu urodzin, po porannej mszy św. ce
lebrowanej pod przewodnictwem Me
tropolity Warmińskiego ks. abp. Woj
ciecha Ziemby i z udziałem Senatu 
UMK w strojach akademickich, w ka
plicy chrzcielnej Kopernika w katedrze

Kopernika 2010 w Toruniu
odbyła się odpowiednia ceremonia re
ligijna, której przewodniczył ordyna
riusz diecezji toruńskiej, ks. biskup dr 
Andrzej Suski. Ale to był dopiero po
czątek Dnia Urodzin Kopernika w To
runiu. Zaraz po porannej ceremonii 
w katedrze, Senat Uniwersytetu Miko
łaja Kopernika składał kwiaty u stóp po
mnika swego patrona, by po tym rozpo
cząć świętowanie 65-lecia Uniwersytetu 
z udziałem pani Minister Nauki i Kon
ferencji Rektorów Akademickich Szkół 
Polskich. Ważnym dla astronomów wy
darzeniem tej uroczystości było wręcze
nie znakomitemu astronomowi i bada
czowi spuścizny i dzieła Kopernika, 
profesorowi Owenowi Gingerichowi 
z Harwardu, najwyższego medalu UMK 
pod nazwą Convallaria Copemicana. 
Wieczorem tego dnia odbyła się jeszcze 
prezentacja uruchomionego nowego 
portalu internetowego, finansowanego 
i administrowanego przez miasto Toruń 
i UMK (www.copemicus.torun.pl), któ
ry ma ambicję zebrania wszystkiego, co 
odnosi się do Kopernika (patrz Cieka
we strony internetowe, s. 144). Wieczo
rem młodzi miłośnicy astronomii, 
głównie z Gimnazjum i Liceum Akade
mickiego w Toruniu i z Koła Naukowe
go Studentów Astronomii urządzili pod 
pomnikiem Astronoma, podobnie jak na 
ubiegłoroczną inagurację Roku Astro
nomii, publiczne pokazy nieba, które 
cieszyły się dużym zainteresowaniem 
publiczności. Następnego dnia, 20 lute
go, odbyła się jeszcze sesja popularno

naukowa w toruńskim Ratuszu Staro
miejskim, na której m. in., obok prezen
tacji wspomnianego wyżej portalu, 
referaty wygłosili prof. Ryszard Wiele- 
biński z Bonn o tym, jak astronomowie 
odkrywali współczesny Wszechświat 
i prof. Gingerich o swych poszukiwa
niach wszystkich egzemplarzy De Re- 
volutionibus z pierwszych wydań i no
tatek na m arginesach tych ksiąg 
świadczących o tym, kto je  posia
dał, czytał i jakie było ówczesne zrozu
mienie dzieła Kopernika. Zabierał też 
głos prof. Krzysztof Mikulski, historyk 
z Torunia, którego zespół poszukuje po
tomków rodziny Kopernika. W przy
szłym numerze „Uranii” zamieścimy 
przemówienie prof. Gingericha z uro
czystości uniwersyteckiej, a w bieżącym 
numerze wypowiada się prof. Wielebiń- 
ski swym referaten ze Zjazdu PTA 
w Krakowie.

W następnych dniach odbyło się też 
Walne Zgromadzenia Towarzystwa Na
ukowego w Toruniu, które jest statuto
wo zobowiązane od swego powstania 
135 lat temu do tego rodzaju święto
wania kolejnych rocznic urodzin Ko
pernika. Odbywały się również rocz
nicowe akademie w różnych szkołach 
i instytucjach noszących imię Mikoła
ja Kopernika. Do tych toruńskich ob
chodów dołączyła się też naukowa spo
łeczność międzynarodowa, nadając 
nowo odkrytemu pierwiastkowi nazwę 
Copemicanum.

(aw)

Pokazy teleskopowe pod toruńskim ratuszem. Fot. Jarosław Suchocki
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Asymetria dobra 
na trawienie
Astronomowie uzyskali odpowiedź na 
pytanie, jak supermasywne czarne dziu
ry w centrach większości galaktyk po
żerają gaz ze swojego otoczenia. Nowe 
badania wyjaśniają, że gwiazdy ciągną 
ze sobą ratujący gaz w kierunku cen
trum galaktyki, powodując, że znajduje 
się on wystarczająco blisko, by być za
ssanym przez czarną dziurę.

Supermasywne czarne dziury bardzo 
silnie przyciągająotaczającąje materię, 
jednak astronomowie nie byli pewni, jak 
tym astrofizycznym bestiom udaje się 
przyciągać aż tak duże ilości gazu, któ
re rzeczywiście pochłaniają. Cały pro
blem polega na tym, że szybko wirujący 
gaz, krążący wokół czarnej dziury, po
siada duży moment pędu, powodujący 
powstawanie siły odśrodkowej. Siła 
odśrodkowa spowalnia lub wstrzymuje 
materię, tak by nie wpadła w otchłań 
czarnej dziury.

Generalnie czarne dziury z łatwością 
połykają gaz, który znajduje się w odle
głości mniejszej niż 1/3 roku świetlne
go od centrum galaktyki. Wynika to 
z faktu, że czarne dziury posiadają pole 
magnetyczne, które spowalnia rotację 
gazu i umożliwia jego spadek na po
wierzchnię. Na dużych odległościach, 
około 30— 300 lat św. od centrum, ko
lizje z innymi galaktykami i grawitacyj
ne oddziaływanie materii wewnątrz ga
laktyki powoduje powstawanie zabu
rzeń, które kierują gaz ku centralnej 
czarnej dziurze. Jednak nadal istnieje 
przedział pośrednich odległości, od 1 
do 30 lat św. od centrum, w którym wy
daje się, że nic nie powoduje zmniej
szenia ruchu rotacyjnego materii i jej 
opadania na czarną dziurę.

Tu właśnie pojawiająsię nowe symu
lacje wykonane przez Philipa Hopkinsa 
i Eliota Quataerta z Uniwersytetu Kali
fornijskiego w Berkeley. Ich modele po
kazują że gaz i gwiazdy, znajdujące się 
w pośrednich odległościach od super- 
masywnej czarnej dziury, tworzą niesy
metryczne dyski, których środki znaj
dują się po przeciwnych stronach czar
nej dziury. Dyski te są przesunięte wzglę
dem siebie, co sprawia, że gwiazdy od
działują z gazem, zmieniają jego ruch 
i przybliżają go do czarnej dziury.

To rozwiązanie zagadki jest na razie 
tylko teoretyczne. Jednak astronomowie 
przypominają że w galaktykach posia
dających supermasywne czarne dziury 
zaobserwowano niesymetryczne dyski 
starszych gwiazd. Przykładem jest po-

Wizja artystyczna przedstawiająca jądro ga
laktyki Andromeda. Większy obszar to dysk 
starszych gwiazd, zaś mniejszy (na zdjęciu 
jaśniejszy) —  młodych. Czarna kropka 
we wnętrzu tego drugiego to supermasywna 
czarna dziura. Niesymetryczny dysk starych 
gwiazd może być pozostałością po dysku, 
który pomagał czarnej dziurze zasysać wiru
jący gaz. Źródło: A. Field, NASA, ESA

dobna do Drogi Mlecznej galaktyka 
Andromedy.

Hopkins i Quataert sugerują że te 
niesymetryczne dyski są skamieniało
ściami po dyskach materii gwiazdowej, 
jakie są generowane przez ich modele. 
W swojej młodości dyski te pomagały 
kierować gaz ku czarnym dziurom.

W praktyce bardzo trudno jest za
obserwować takie niesymetryczne dys
ki, ponieważ znajdują się one stosun
kowo blisko czarnych dziur, które 
w swoim otoczeniu generują ogromne 
ilości promieniowania. Jednak poszu
kiwanie dysków może być też nowym 
sposobem na szukanie supermasyw- 
nych czarnych dziur w centrach galak

tyk, w których ich jeszcze nie zaobser
wowano.

Magda Siuda 
Źródło: www.sciencenews.org

Pole magnetyczne 
kontroluje dietę 
masywnych gwiazd
Grupa astronomów, której przewodniczy 
Wouter Vlemmings z Uniwersytetu 
w Bonn w Niemczech, wykorzystała sieć 
radioteleskopów MERLIN należącą do 
Obserwatorium Jodrell Bank w Wielkiej 
Brytanii, aby pokazać, że pole magne
tyczne odgrywa istotną rolę w trakcie 
narodzin masywnych gwiazd. Do tej pory 
odkryto, że pole magnetyczne silnie 
wpływa na małomasywne gwiazdy, ta
kie jak nasze Słońce. Nowe wyniki po
kazały, że sposób tworzenia się bardzo 
masywnych i małomasywnych gwiazd 
może być podobny.

Masywne gwiazdy, których masa jest 
co najmniej 8 razy większa od masy Słoń
ca, są kluczowe dla tworzenia innych 
gwiazd, planet, a nawet życia. Występują 
one rzadko, ale znacząco wpływają na 
skład i ewolucję materii międzygwiazdo- 
wej w galaktyce i są odpowiedzialne za 
produkcję ciężkich pierwiastków, takich 
jak żelazo. Jednak nadal nie udało się 
znaleźć odpowiedzi na pytanie: jak ma
sywne gwiazdy się tworzą? Rola pola 
magnetycznego w tym procesie była te
matem debaty. Wielu naukowców uwa
żało, że promieniowanie i turbulencje

Wizja artysty przedstawiająca młodą masywną gwiazdę Cefeusz A HW2. Wąskie dżety pro
mieniowania wychodzą z młodej gwiazdy, która jest ukryta wewnątrz otaczającego ją  dysku 
pyłu i większego dysku gazu. Białe linie przedstawiają trójwymiarową strukturę pola magne
tycznego, wzdłuż której materia spada na wolno ratujący dysk. Źródło: Tobias Maercker
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mogą odgrywać bardziej znaczącą rolę. 
Oznaczałoby to, że formowanie masyw
nych gwiazd wyraźnie różniłoby się od 
formowania gwiazd o mniejszej masie, 
jak na przykład Słońce.

Vlemmingsowi i jego współpracowni
kom po raz pierwszy udało się zaobser
wować trójwymiarową strukturę pola 
magnetycznego wokół dysku masywnej, 
nowo powstałej gwiazdy (protogwiazdy) 
Cefeusz A HW2. Cefeusz A znajduje się 
w odległości 2300 lat św. od Słońca i jest 
najbliżej położonym regionem, w którym 
tworzą się masywne gwiazdy. Wcze
śniejsze obserwacje ujawniły istnienie 
dysku, z którego gaz spływa na proto- 
gwiazdę HW2. Astronomowie zauważyli 
także, że pole magnetyczne jest tam re
gularne i silne, co oznacza, że kontrolu
je ono przepływ materii przez dysk do 
rosnącej gwiazdy.

„Nasza nowa technika pozwala nam 
po raz pierwszy zmierzyć trójwymiarową 
strukturę pola magnetycznego wokół 
masywnej protogwiazdy. Widzimy, że 
struktura ta jest zadziwiająco podobna do 
tej, jaką według nas, mają dużo mniej
sze gwiazdy” — mówi Huib Jan van Lan- 
gevelde z Joint Institute for Very Long 
Baseline Interferometry in Europe (JIVE).

Aby wyznaczyć strukturę pola ma
gnetycznego, astronomowie wykorzy
stali obserwacje wykonane za pomocą 
sieci teleskopów MERLIN na falach ra
diowych (o długości fali 5 cm) wzmoc
nionych przez molekuły metanolu —  
najprostsze związki alkoholu. Znalezio
no je w regionach otaczających dysk 
wokół HW2, których rozmiary dziesięcio
krotnie przewyższają rozmiary Układu 
Słonecznego. Regiony takie nazywamy 
maserami, ponieważ wzmacniają mikro
falowe promieniowanie w taki sam spo
sób, jak laser wzmacnia promieniowa
nie widzialne. Pomimo że pole magne
tyczne pozostawia tylko mały ślad na sy
gnale pochodzącym z molekuł metano
lu, to wzmocnienie jest na tyle silne, że 
możemy je badać.

Nowe obserwacje będą podstawą 
jednego z pierwszych naukowych pro
jektów przeprowadzonych za pomocą 
nowej sieci teleskopów e-MERLIN. 
e-MERLIN to udoskonalenie sieci MER
LIN, dzięki któremu stanie się ona 10 
razy bardziej czuła. Projekt, na czele któ
rego stoi m.in. Vlemmings, będzie wy
korzystywał unowocześnioną sieć do od
krywania pól magnetycznych i bezpo
średniego otoczenia wielu masywnych 
protogwiazd w różnym wieku.

Magda Siuda 
Źródło: www.astronomy.com

Moduł Tranquility 
zamontowany 
— stacja ISS gotowa!
22 lutego prom kosmiczny Endeavour 
wylądował przy Centrum Lotów Ko
smicznych im. Kennedy’ego na Florydzie 
po swojej ostatniej wizycie na Między
narodowej Stacji Kosmicznej (ang. In
ternational Space Station — ISS).

Dwutygodniowa misja zakończyła 
tym samym proces budowy ISS. Sze
ścioosobowa załoga promu Endeavour 
zainstalowała moduł Tranquility, czyli 
przestronne pomieszczenie wyposażo
ne w kopułę widokową. Oddanie do użyt
ku modułu Tranquility oznacza zakoń
czenie prac nad budową stacji ze strony 
USA.

Projekt o budżecie 100 mld dolarów, 
angażujący pięć agencji kosmicznych, 
jest teraz niemal ukończony po ponad 
10 latach budowy na wysokości 340 km 
nad powierzchnią Ziemi. Gdy załoga 
promu Endeavour spotkała się z kole
gami ze stacji, dowódca stacji Jeffrey 
Williams pogratulował astronautom uda
nej instalacji modułu Tranquility: „Bę
dziemy podziwiać widoki. Chciałbym 
żebyście mogli zostać trochę dłużej i po
obserwować razem z nami” — powie
dział.

Kolejne cztery misje wahadłowców 
odbędą się w przeciągu siedmiu miesię
cy celem dostarczenia sprzętu i zapa
sów na stację. Następnie flota promów 
kosmicznych odejdzie na emeryturę. 
Jedna z ostatnich misji wyniesie mini- 
moduł dla Rosjan. Inna zaś dostarczy 
sprzęt eksperymentalny, w tym spektro
metr o nazwie Alpha Magnetic Spectro
meter. Ostatnie misje wahadłowców

Dane modułu Tranquility 
i kopuły widokowej:

—  kluczowy moduł łączący i wspo
magający inne moduły,
—  posiada wiele portów dokujących 
d la  p rzybyw a jących  s ta tkó w  lub, 
w przyszłości, dla kolejnych modułów,

—  rozmiary modułu: 7,0 *  4,6 m, 
masa: 14 t,
—  posiada zaawansowany system 
podtrzymywania życia z możliwością 
oczyszczania powietrza,

—  zainstalowana kopuła widokowa 
to idealne miejsce do sterowania spe
cjalnym ramieniem roboczym,

—  moduł nosi nazwę Morza Spoko
ju (Sea of Tranquility) na cześć miej
sca lądowania misji Apollo 11 na Księ
życu.

wyniosą na stację wszystkie te przed
mioty, które są za duże dla automatycz
nych statków transportowych. Po zakoń
czeniu misji wahadłowców zadanie 
transportu astronautów przejmą rosyj
skie statki Sojuz do czasu, aż Ameryka
nie nie wyprodukują nowej, własnej flo
ty transportowej.

Andrzej Gibiec
Źródło: news.bbc.co.uk

ISS i moduł Tranquility. Źródło: NASA
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„Kopernik w krótkiej koszulce”, 
czyli jak zakręcić Ziemią?

Siedząc w 40-lecie lądowania na Księżycu pod kopułą 
jednego z najbardziej prestiżowych planetariów na 
świecie, Planetarium Adlera w Chicago, uświadomi
łem sobie (G.K.), że wszystkie podobne instytucje korzystają 

z tego samego udogodnienia technicznego. Aby pokazać ruch 
Ziemi dookoła swojej osi, planetaria dokonują małego „oszu
stwa” —  to nie widownia się kręci, ale obraca się z wolna 
wymyślny system mechaniczny. Tak być nie może! A przy
najmniej w mieście Kopernika!

Cele dydaktyczne
Jakie są podstawowe informacje, które chcielibyśmy prze

kazać młodej widowni, tak aby miała poprawną wiedzę
0 dwóch (czy nawet trzech, jak już pisał Kopernik) ruchach 
Ziemi? Co z tej wiedzy da się zweryfikować samodzielnie, 
spoglądając samotnie w niebo? Jednym z zadziwiających zja
wisk jest bez wątpienia ruch „wsteczny” planet zewnętrznych, 
z których najłatwiej zauważalny jest ruch Marsa, fenomen 
nieznany dla większości studentów, nawet fizyki.

Drugim obok „dylematów Kopernika” pakietem do poka
zania był pakiet „Galileusza” —  tj. odkrycie gwiazd Drogi 
Mlecznej, gór na Księżycu i faz Wenus. Tak narodził się pro
jekt „Kopernik w krótkiej koszulce —  czyli jak zakręcić Zie
mią” sfinansowany przez Urząd Miasta w Toruniu i zrealizo
wany przez Oddział Toruński Polskiego Towarzystwa 
Fizycznego w Roku Astronomii.

Jak to zrobić?
Oczywiście, aby odtworzyć ruch obrotowy (nie mówiąc 

już o orbitalnym) Ziemi, należałoby kręcić całą widownią
1 to jeszcze nachyloną pod kątem odpowiadającym szeroko
ści geograficznej, co z kolei kłóciłoby się z siłą grawitacji, 
wyraźnie działającą w dół.

Obserwacja „pętli” Marsa wymagałaby, aby widownia 
kroczyła po orbicie z właściwą prędkością i oglądała Marsa 
na tle gwiazd stałych. Ale na cóż inwencja młodych pracow
ników UMK (głównie mgr. K. Służewskiego i mgr. A. Kar
bowskiego). Marsem było wędkarskie czerwone (chemilu- 
minescencyjne) światełko niesione na orbicie (dookoła stołu 
katedry w sali wykładowej) przez ucznia, a obserwatorem na 
Ziemi — kamera krążąca nieco szybciej (po orbicie bliższej

Wahadło Foucaulta nadzwyczaj długo czekało na wynalezienie 
(tu w wersji mini, na wirującej platformie); obok wirujące pierścienie 
do pokazania spłaszczenia Ziemi, rurki z gazem rozrzedzonym do 
pokazania zorzy polarnej, żółta kula termoczuła do pokazania efek
tów klimatycznych pór roku i inne doświadczenia. W tle świecące 
w nadfioletowym świetle gwiazdy zodiaku

stołu). Oczywiście, w ciemnościach kończyło się na zapląta
niu kabli, a co najmniej wyjściem Marsa z płaszczyzny eklip- 
tyki, ale zabawy było co niemiara!

Kamera przysłużyła się również dobrze do obserwacji 
„Galaktyki” —  zwoju świateł choinkowych, który w oddali 
zlewał się w jeden gąszcz. Pokazanie faz Wenus i gór na Księ
życu było już dużo łatwiejsze, wystarczyło Słońce na środku

„Jak stwierdzić, który układ się porusza?” (i względem jakiego ukła- stołu, 
du odniesienia?). Aby przekonać się, że nie jest to wcale proste, naj- Najbardziej skomplikowane było pokazanie pór roku oraz 
lepiej z zamkniętymi oczyma podróżować na poduszkowcu! przesuwania się Słońca w  zodiaku. A le  i tu inwencja m ło-
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dych pracowników nie zawiodła: minikamera była przykle
jona do globusa na szerokości geograficznej Torunia, a glo
bus (z uczniem) orbitował dookoła Słońca. Oczywiście, zo
diak był na stałe rozmieszczony w płaszczyźnie tablicy 
(ekliptyki).

Większa część naszego pokazu miała charakter interak
tywny. Podzieliliśmy ją  na kilka etapów, których celem było 
zademonstrowanie i zrozumienie obserwowanych skutków 
ruchu obrotowego i obiegowego Ziemi, ruchu Księżyca do
okoła Ziemi oraz warunków panujących na planetach i w Ko
smosie. Aby pokazać efekt ruchu obrotowego Ziemi, zamon
towaliśmy na dużym globusie kamerkę internetową oraz 
użyliśmy nieruchomej lampy jako Słońca i tła z gwiazd (flu
orescencyjne naklejki na czarnym tle, dodatkowo podświe
tlone lampą UV). Naszym celem było pokazanie, że dobowy 
ruch pozorny Słońca i gwiazd obserwowany z obracającego 
się globusa wygląda dokładnie tak, jak uczy nas codzienne 
doświadczenie.

Dodatkowo odwoływaliśmy się do codziennych doświad
czeń potwierdzających względność ruchu (jazda autobusem 
lub pociągiem), a w celu dodania atrakcyjności tej tezie pro
ponowaliśmy wybranemu uczniowi przejażdżkę na modelu 
poduszkowca z zawiązanymi oczami i wskazanie po pew
nym czasie wybranego kierunku. Poduszkowiec cieszył się 
zresztą ogromną popularnością również po pokazach. Ukrytą 
bazą naukową do tej zabawy jest cytat z Kopernika, a właści
wie podany przez niego cytat z Wirgiliusza: „Kiedy statek 
odbija od lądu, to wydaje się, że to ląd odpływa”. Podróżnicy 
na poduszkowcu z zawiązanymi oczyma nie potrafili stwier
dzić, czy spoczywają, czy się poruszają, ku wielkiej uciesze 
reszty widowni. Innymi słowy: transformację układu inercyj
nego wymyśli! nie Galileusz, a Kopernik, a z nim nasi mali 
widzowie.

Naturalnym i logicznym krokiem było teraz udowodnie
nie ruchu obrotowego. Korzystaliśmy tu z wahadła Foucaul- 
ta w dwóch postaciach -  dużego, 16-metrowego umieszczo
nego w holu wejściowym instytutu oraz małego modelu, na 
przykładzie którego omawialiśmy zasadę jego działania oraz 
obserwowane skutki. Kolejne doświadczenie miało za zada
nie zademonstrować efekt spłaszczenia Ziemi. Dodatkowo 
omawialiśmy jeszcze zjawisko precesji na przykładzie wiru-

Dwa dość niebezpieczne doświadczenia: kierunek osi wirującej Zie
mi (tj. żyroskopu) pozostaje stały niezależnie od ruchu orbitalnego, 
ale pod wpływem małego zaburzenia (wzajemne oddziaływanie sił 
grawitacyjnych Księżyca i Słońca) dokonuje powolnej precesji (ruch 
bieguna na tle sfery niebieskiej, przesuwanie się punktu Barana)

jącego bąka i żyroskopu, przypominając o astronomicznych 
przyczynach (wzajemne oddziaływanie sił grawitacyjnych 
Księżyca i Słońca) oraz skutkach (ruch bieguna na tle sfery 
niebieskiej, przesuwanie się punktu Barana).

Reasumując, przez stworzenie (na przeciąg paru tygodni) 
niezwykłych spektakli chcieliśmy w umysłach uczniów za
szczepiać ciekawość świata, umiejętność odważnego stawia
nia pytań, poddawania wątpliwości powszechnie przyjętych 
opinii i potrzebę weryfikowania oraz twórczego myślenia. 
Uczenie się poprzez działanie, sprawdzanie i aktywność jest 

ku temu podstawowym narzędziem.
W projekcie uczestniczyli, oprócz 

autorów, Andrzej Karbowski, Waldemar 
Krychowiak i Krzysztof Służewski 
(współpraca przy planowaniu i realiza
cji scenariuszy) oraz Marta Juszczyńska 
i Magda Sadowska (przy wystawach in
teraktywnych i postprodukcji multime
dialnej).

Na prośbę (kroch@fizyka.umk.pl) 
możemy przesłać CD ze szczegółowym 
opisem realizacji projektu.

Krzysztof Rochowicz, 
Grzegorz Karwasz 

Zakład Dydaktyki Fizyki, 
UMK Toruń

Żółta kula termoczuła w roli Ziemi pokazuje efekty klimatyczne pór roku jako konsekwencję 
nachylenia jej osi obrotu (zdjęcia: Marta Juszczyńska)

3/qo 10 U r a n i a  -  POSTĘPY ASTRONOMII 133

mailto:kroch@fizyka.umk.pl


In Memoriam

Prof. dr hab.

W samo południe pięknego, 
prawie wiosennego, słonecz
nego dnia 12 marca 2010 r. 
na Cmentarzu Komunalnym nr 2 w To

runiu, zebrało się niemałe grono astro
nomów, fizyków i innych kolegów, przy
jaciół i uczniów profesora Stanisława 
Gąski, by Go pożegnać i złożyć Mu 
ostatni hołd. Niektórzy przyjechali m.in. 
z odległej Zielonej Góry, Rzeszowa, 
Kielc czy Poznania.

Moja znajomość z Kolegą Gąską za
częła się przed prawie sześćdziesięciu 
laty, gdzieś w 1951 lub 1952 r. Był moim 
starszym kolegą na studiach astrono
micznych na UMK. Magisterium zda
waliśmy w odstępie kilku dni w czerw
cu 1955 r. Później byliśmy kolegami 
w pracy w Obserwatorium Astrono
micznym i w Instytucie Astronomii 
UMK, którym kierowałem przez kilka
naście lat. W kwietniu 1971 r. kol. Sta
nisław, już w randze docenta i prodzie
kana, przewodniczył posiedzeniu Rady 
Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii 
UMK, na którym odbywała się moja 
habilitacja.

Stanisław Gąska urodził się 23 lipca 
1929 r. w miejscowości Sielc Nowy 
w powiecie Maków Mazowiecki w ro
dzinie rolniczej. Przed wojną zdążył 
ukończyć 3 klasy szkoły powszechnej. Po 
wojnie edukację uzupełniał w Kwidzy
nie (1 rok) i w Szczytnie, gdzie ukończył 
LO i zdał maturę w 1950 r. W tym sa
mym roku rozpoczął studia astronomicz
ne na Uniwersytecie Mikołaja Koperni
ka, które ukończył w 1955 r., wykonując 
pracę magisterską pod opieką profesora 
Władysława Dziewulskiego. Ta praca 
wytyczyła Jego późniejsze zainteresowa
nie naukowe w dziedzinie mechaniki nie
ba. Pod kierunkiem tego samego opie
kuna, byłego Rektora Uniwersytetu 
Stefana Batorego w Wilnie i pierwszego 
prorektora UMK, wykonał i obronił 
w 1960 r. pracę doktorską pt. Perturba
cje wiekowe małej planety Kepler wywo
łane działaniem dziewięciu wielkich pla
net. Była to trzecia obrona doktorska 
astronoma na UMK. Habilitację uzyskał 
w 1967 r. na podstawie rozprawy pt Sta
tystyczne badania elementów orbit ma
łych planet z uwzględnieniem ich pocho-

(1929—2010)Stanisław Gąska
dzenia. Ta rozprawa utrwaliła na następ
ne lata Jego zainteresowania badawcze 
na problemach dynamiki małych ciał 
Układu Słonecznego, stabilności orbit 
tych ciał i statystycznych zależności mię
dzy różnymi elementami ich orbit. Do
datkowo w tej tematyce specjalizował się 
na Uniwersytecie im. M. Łomonosowa 
w Moskwie na stażu pod kierunkiem wy
bitnego specjalisty w dziedzinie metod 
badawczych mechaniki nieba, profesora 
GeorgijaNikołajewicza Duboszina, póź
niejszego doktora honorowego UMK. I tę 
tematykę wprowadził, jako główny pro
blem badawczy, do Zakładu Mechaniki

Nieba Instytutu Astronomii UMK, któ
rego był organizatorem od 1968 r. i kie
rownikiem przez kolejnych 26 lat. 
Do końca życia nie przestał interesować 
tymi problemami.

Stanisław Gąska w roku 1953, jesz
cze w czasie studiów, został zatrudnio
ny w obserwatorium astronomicznym na 
etacie zastępcy asystenta w katedrze 
astronomii kierowanej przez prof. Wł. 
Dziewulskiego. I od tego momentu był 
etatowo związany z UMK przez następ
nych 41 lat, zajmując kolejne stanowi
ska asystenta, adiunkta i docenta. Ak
tywnie współtworzył toruński ośrodek 
astronomiczny, nie tylko rozwijając 
nową tematykę badawczą i opiekując się 
pracami magisterskimi i doktorskimi 
w dziedzinie mechaniki nieba, ale też 
pomagając w budowie nowych pawilo
nów i instalacji teleskopów, tworzeniu

parku wokół pawilonów obserwacyj
nych, budowie drogi dojazdowej, linii 
energetycznej itp. W latach 1970-1980 
przez 3 kadencje docent Gąska był pro
dziekanem Wydziału Matematyki, Fizy
ki i Chemii UMK.

W latach 1968-1979 docent Stanisław 
Gąska był dodatkowo zatrudniony w Wyż
szej Szkole Pedagogicznej w Bydgosz
czy, gdzie opiekował się wieloma pra
cami magisterskimi matematyków 
i fizyków. W roku 1994 zaproponowano 
mu etat profesorski w Wyższej Szkole 
Pedagogicznej w Rzeszowie, z czego, 
w obliczu niejasnych wówczas perspek
tyw zmian organizacyjnych w astronomii 
toruńskiej, skorzystał i został profesorem 
Instytutu Fizyki Uniwersytetu Rzeszow
skiego przez następnych 10 lat.

Profesor Stanisław Gąska był opie
kunem siedmiu rozpraw doktorskich. 
Czterech promowanych przez Niego 
doktorów uzyskało habilitację (wszyst
ko na UMK), a trzech stanowiska pro
fesorskie. Swoją togę UMK przekazał 
swemu wychowankowi i następcy na 
stanowisku profesora w Uniwersytecie 
Rzeszowskim. Jego wychowankowie 
pracują na różnych uniwersytetach 
i w szkołach wyższych w całej Polsce.

Profesor Gąska był członkiem Pol
skiego Towarzystwa Astronomicznego 
i Międzynarodowej Unii Astronomicz
nej. Od roku 1968 był członkiem Wy
działu III Towarzystwa Naukowego 
w Toruniu. Przez jedną kadencję był 
członkiem Komitetu Astronomii PAN. 
Ministerstwo Oświaty i Szkół Wyższych 
nagrodziło Go nagrodą III stopnia 
w 1970 r., a Ministerstwo Nauki Szkol
nictwa Wyższego i Techniki nagrodą II 
stopnia w 1979 r. Został też odznaczo
ny Krzyżem Kawalerskim Orderu Od
rodzenia Polski i Medalem Komisji Edu
kacji Narodowej.

Był człowiekiem prawym i towarzy
skim. Garnęli się do Niego studenci. 
Miał wielu przyjaciół.

W Toruniu, w dniu 5 marca 2010 r. 
odszedł od nas jeden ze świadków 
i współtwórców Uniwersytetu Mikoła
ja Kopernika.

Będziemy o Nim pamiętać.
Andrzej Woszczyk
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DOŁĄCZ DO GRONA ODKRYWCÓW. Ju z  siódma supernowa została odkryta naszym teleskopem!
Filtry Baader

( ś \

S k y - W a t c h e r
Synta Sky-Watcher DOB 6"........ 869 zł
Synta Sky-Watcher DOB 8"......1329 zł (
Synta Sky-Watcher DOB 10"... . 1999 zł 
Synta Sky-Watcher DOB 12“... 2999 zł
Synta Sky-Watcher DOB 8"rozsuwany.......1449 zł
Synta Sky-Watcher DOB 10" rozsuwany....2149 zł 
Synta Sky-Watcher DOB 12" rozsuwany ...3599 zł
Synta BKP13065 EQ2.......769 zł
Synta SK1309 EQ2........... 599 zł
Synta BKP15075EQ3-2.. 1249 zł
Synta BKP2001EQ5........ 2199 zł
Synta 909AZ3.................... 599 zł
Synta 9 0 9 .......................... 399 zł
Synta 1021EQ3-2........... 1649 zł
Synta 1206EQ3-2........... 1949 zł
Synta BKMAK102.............  749 zł
Synta BKMAK127........... 1299 zł
Synta BKMAK150........... 2549 zł
Synta MAK180................  3599 zł

*

/

Lornetka Nikon Action VII 8x40 240 zł
Lornetka Nikon Action VII 7x50 290 zł
Lornetka Nikon Action VII 10x50 305 zł
Lornetka Nikon Action VII 12x50 340 zł
Lornetka Nikon Action VII 16x50 390 zł
Lornetka Nikon Action EX 7x35 460 zł
Lornetka Nikon Action EX 8x40 500 zł
Lornetka Nikon Action EX 7x50 535 zł
Lornetka Nikon Action EX 10x50... .. 565 zł
Lornetka Nikon Action EX 12x50 630 zł
Lornetka Nikon Action EX 16x50 680 zł

13 M E A D E

Meade UghtBridge 8" Pyrex De Lux.....2295 zł
Meade LightBridge 10" Pyrex De Lux.. .2995 zł 
Meade LightBridge 12" Pyrex De Lux....3895 zł 
Meade LightBridge 16" Pyrex De Lux.. .9899 zł
Meade LX200 ACF 8*.......15999 zł
Meade LX200ACF 10"......18999 zł
Meade LX200ACF 12’ ......26999 zł
Meade LX200ACF 14’ ......39999 zł
Meade LX200ACF 16 '......84999 zł
Meade" SN LXD-75 6".......4999 zł
Meade" SN LXD-75 8"........ 6299 zł
Meade" SN LXD-75 10"......6999 zł
Meade ETX80A T............... 1299 zł
Meade ETX 90 PE............. 2799 zł
Meade ETX 125 PE..........  4199 zł

LUM ICON

ooooo
Filtr kometarny "Lumicon" Swan Band 1,25"....375 zł
Filtr kometarny "Lumicon" Swan Band 2"......... 730 zł
Filtr mgławicowy "Lumicon" Deep Sky 1,25".... 375 zł
Filtr mgławicowy "Lumicon" Deep Sky 2"......... 730 zł
Filtr mgławicowy "Lumicon" H-beta 1,25"......... 375 zł
Filtr mgławicowy "Lumicon" H-beta 2"............... 730 zł
Filtr mgławicowy "Lumicon" OKI 1,25"...............375 zł
Filtr mgławicowy "Lumicon" OIII 2".....................730 zł
Filtr mgławicowy "Lumicon" UHC 1,25".............375 zł
Filtr mgławicowy "Lumicon" UHC 2"...................730 zł

Crayford 2" do Newtona CRF001 ...........................349 zł
Crayford 2 ' z mikrofokuserem 10:1 M-CRF086... 549 zł 
Crayford 2 ' z mikrofokuserem 10:1 M-CRF230... 459 zł 
Crayford 2* z mikrofokuserem 10:1 M-SCT001... 459 zł 
Crayford 2" z mikrofokuserem 10:1 M-MLP230... 459 zł
Tuba optyczna GSO MT-800................................. 1999 zł
Tuba optyczna GSO MT-1000................................1999 zł
NLA001 Newtonian Kolimator 1.25"......................  199 zł

SemiAPO 1,25" .. 279 zł
Semi APO 2".......409 zł
Solar Continuum1,25"... 209 zł
Solar Continuum 2*........ 339 zł
UV / IR cut 1,25'... 165 zł
UV /  IR cut 2"........ 249 zł
UHC-S 1,25'... 199 zł
UHC-S 2 '........ 379 zł
O-III 1,25* ...255 zł
O-III 2 '........ 419 zł
Neodymium Moon&Skyglow 1,25'.... 155 zł
Neodymium Moon&Skyglow 2 '......... 269 zł
Filtr słoneczny folia........................10 z ł / dm

U^WILUAMOMlC* /  

1 1 1

Wyciągi Baader

Wyciąg 2 ' Crayford NT......... 829 zł
Wyciąg 2 ' Crayford RT........  909 zł
Wyciąg 2" Crayford SCT......809 zł
Wyciąg 3* Crayford RT.......1139 zł
Korektor komy 2’ ...................469 zł O

Okular W -0 SWAN 9 mm 1,25".......299 zł
Okular W -0 SWAN 15 mm 1,25"......299 zł
Okular W -0 SWAN 20 mm 1,25"......309 zł
Okular W -0 SWAN 25 mm 2"............449 zł
Okular W -0 SWAN 33 mm 2"............449 zł
Okular W -0 SWAN 40 mm 2B............459 zł

SKY PUBLISHING
Starry Night Enthusiast 6.0....................... 399 zł
Starry Night Pro 6.2.................................... 650 zł
Starry Night Pro Plus 6.2.......................  1050 zł
Pocket Sky Atlas.......................................... 79 zł
Sky Atlas 2000.0 - wersja deluxe............219 zł
Sky Atlas 2000.0 Field - laminowany......269 zł

&
Teleskop Słoneczny LUNT LS60THa/B1200......7549 zł
Teleskop Słoneczny LUNT LS60THa/B600........ 4399 zł

O r= M O I\l

T o lo c lrn n  c łn

Filtr Słoneczny Orion 4,57’ ....549 zł 
Filtr Słoneczny Orion 5,81'.. ..339 zł 
Filtr Słoneczny Orion 9,25'... 635 zł
Kamera StarShoot AutoGuider.........................................1099 zł
Kamera StarShoot Pro V2.0 Deep space CCD Color ..7299 zł
Sterownik grzałki Dew Zapper Pro 4 Channel
Dew Prevention System....................................................... 679 zł

COR NADO V ixen
Teleskop słoneczny "Coronado" SolarMax 40/10......9999zł
Teleskop słoneczny "Coronado" PST.................2999zł

Astrokrak 
Złączki i redukcje

Redukcja M42x1 / Canon EOS...49 zł
Redukcja M42x1 / Nikon............. .49 zł
Redukcja M42x1 / Sony Alfa.......49 zł
Redukcja M42x1 / Olympus....... .49 zł
Redukcja M42x1 / Pentax............49 zł
Redukcja T2 / Canon EOS......... 49 zł
Redukcja T2 / Nikon..................... 49 zł
Redukcja T2 / Minolta AF............49 zł
Redukcja T2 / Olympus............... 49 zł
Redukcja T2 /  Pentax...................49 zł
Redukcja SC T/M 42x1 ............... .49 zł
Redukcja M42x1 / WEB do SPC900..... 79 zł
Wyciąg przesuwny 1,25" do Newtona... 149 zł
Złączka 2" / M42x1 z gwintem filtrowym....................59 zł
Złączka 1,25" /  M42x1 z gwintem filtrowym.............49 zł
Redukcja M42x1 / WEB do SPC900..........................59 zł
Redukcja 1,25" /  WEB do SPC900............................. 49 zł
Redukcja 23,2mm /  WEB............................................ 39 zł
Redukcja 23,2mm / WEB do SPC900....................... 39 zł
Złączka okularowa M42 / 2" z Clamping ringiem.....69 zł
Wyciąg przesuwny 1,25" do Newtona..................... 149 zł
Wyciąg przesuwny 1,25" do refraktora....................159 zł
Wyciąg przesuwny 2" do Newtona.......................... 199 zł
Wyciąg przesuwny 2" do refraktora..........................219 zł

Okulary NPL

Pldssia "Vixen"NPL 6mm.... O CD z ł

Pldssia "Vixen"NPL 10mm ... 109 z ł

Pldssia "Vixen"NPL 15mm... . 115 z ł

Pldssia ”Vixen"NPL 20mm... 135 z ł

Pldssia "Vixen"NPL 25mm... . 115 z ł

Pldssia "Vixen"NPL 30mm 165 z ł

Pldssia "Vixen"NPL 40mm... 165 z ł

Okulary NLV

■
W

Lantanowy NLV 2,5mm....519 zł
Lantanowy NLV 4mm.......489 zł
Lantanowy NLV 5mm.......449 zł
Lantanowy NLV 6mm.......429 zł
Lantanowy NLV 9mm.......449 zł
Lantanowy NLV 10mm.....429 zł
Lantanowy NLV 12mm.....449 zł
Lantanowy NLV 15mm.....449 zł
Lantanowy NLV 20mm.....519 zł
Lantanowy NLV 25mm.....519 zł

Okulary LVW

Lantanowy LVW 3,5mm. .. .879 zł
Lantanowy LVW 5mm.......879 zł
Lantanowy LVW 8mm.......819 zł
Lantanowy LVW 13mm.... 849 zł
Lantanowy LVW 17mm.....879 zł
Lantanowy LVW 22mm.....879 zł
Lantanowy LVW42mm .1289 zł

Niniejszy cennik nie stanowi oferty w myśl przepisów prawa handlowego
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Lipiec
Słońce

W lipcu deklinacja Słońca z dnia na dzień maleje, 
w związku z czym dni są coraz krótsze. 6 lipca Ziemia znaj
dzie się w najdalszym od Słońca punkcie swojej orbity — 
w aphelium.

W Warszawie 1 lipca Słońce wschodzi o 2h19m, zacho
dzi o 19h00m, a 31 lipca wschodzi o 2h55m, zachodzi 
o 18h29m. W lipcu Słońce wstępuje w znak Lwa.

11 lipca wystąpi całkowite zaćmienie Słońca, niewidocz
ne w Polsce.

Dane dla obserwatorów Słońca (na 0h czasu UT)

Data 2010........ P [ ° j ......B„ [ ° ] .........  Ln[°j____

1 -2,76 2,85 164,13
3 -1,85 3,07 137,65
5 -0,94 3,28 111,18
7 -0,04 3,50 84,71
9 0,87 3,70 58,24

11 1,77 3,91 31,78
13 2,66 4,11 5,31
15 3,56 4,31 338,84
17 4,44 4,50 312,38
19 5,31 4,69 285,91
21 6,18 4,87 259,45
23 7,04 5,04 232,99
25 7,89 5,21 206,53
27 8,72 5,38 180,07
29 9,54 5,54 153,62
31 10,35 5,69 127,16

P — kąt odchylenia osi obrotu Słońca mierzony od 
północnego wierzchołka tarczy;
B0, L0— heliograficzna szerokość i długość środka 
tarczy;
13d09h38m — heliograficzna długość środka tarczy 
wynosi 0°.

Księżyc
Bezksiężycowe noce będziemy mieli w pierwszej poło

wie miesiąca, bowiem kolejność faz Księżyca jest w tym 
miesiącu następująca: ostatnia kwadra 4d14h35m, nów 
11d19h40m, pierwsza kwadra 18d10h11m i pełnia 26d01h36m. 
W apogeum Księżyc znajdzie się 1 lipca o 10h13m, w pery- 
geum 13 lipca o 11h22m i ponownie w apogeum 28 lipca 
o 23h51m.

Planety, planety karłowate i planetoidy
W drugiej połowie miesiąca wieczorem, bardzo nisko 

nad zachodnim horyzontem pojawi się Merkury, jednak 
jego maksymalna wysokość, mierzona pod koniec zmierz
chu cywilnego, wyniesie jedynie nieco ponad 1°, co spra
wi, że jego dostrzeżenie w blasku zorzy wieczornej, przy 
jasności 0m, będzie praktycznie niemożliwe. Również wie
czorem nad zachodnim horyzontem, nieco powyżej Mer
kurego, możemy obserwować Wenus. W dostrzeżeniu pla
nety powinna pomóc jej duża jasność, wynosząca —4,1m. 
Wysokość planety nad horyzontem, mierzona godzinę po 
zachodzie Słońca, maleje od 10° na początku lipca, do 6°

ah

Rys. 1. Merkury, Wenus, Mars i Saturn nad zachodnim hory
zontem (w Warszawie) w lipcu i sierpniu 2010 pod koniec 
zmierzchu cywilnego (około godzinę po zachodzie Słońca)

pod koniec miesiąca. W związku ze zbliżaniem się od Zie
mi, średnica tarczy Wenus rośnie w tym okresie od 15” do 
20”, przy fazie zmierzającej od „pełni” do „kwadry”.

Wieczorem, niedaleko Wenus można odnaleźć Marsa, 
świecącego z jasnością +1,4m. Warunki obserwacji plane
ty z dnia na dzień pogarszają się — o ile na początku lipca, 
pod koniec zmierzchu cywilnego, można go dostrzec na 
wysokości 17° nad horyzontem, o tyle 31 lipca wysokość 
ta wyniesie już tylko 8° i planeta zacznie niknąć w blasku 
zorzy wieczornej.

W drugiej połowie nocy możemy obserwować Jowisza, 
świecącego w gwiazdozbiorze Ryb z jasnością -2 ,7m. Po 
okresie przebywania w części ekliptyki o najmniejszej de
klinacji, planeta wznosi się już po niej powoli coraz wyżej,

Rys. 2. Konfiguracja galileuszowych księżyców Jowisza w lip
cu 2010 r. (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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w związku z czym w momencie górowania 
znajdziemy ją  na wysokości 38° nad połu
dniowym horyzontem (w 2008 r. wysokość 
górowania Jowisza wynosiła jedynie 15°).

Wieczorem, w gwiazdozbiorze Panny, 
znajdziemy Saturna, świecącego z jasnością 
+1,1m. W ciągu miesiąca warunki widzialno
ści planety znacznie się pogarszają— jej wy
sokość nad horyzontem, mierzona pod ko
niec zmierzchu cywilnego, zmniejsza się od 
21° na początku lipca do 10° pod koniec mie
siąca.

Uran i Neptun są widoczne w drugiej po
łowie nocy w odległości 33° od siebie, 
w gwiazdozbiorach odpowiednio Ryb i Wod
nika.

Planeta karłowata (134340) Pluton jest 
widoczna w pierwszej połowie nocy w gwiaz
dozbiorze Strzelca, jednakże jej jasność 
wynosi jedynie 14,1m i do jej zaobserwowa
nia jest niezbędny teleskop o średnicy zwier
ciadła przynajmniej 20 cm.

Planeta karłowata (1) Ceres widoczna 
jest przez całą noc w gwiazdozbiorze Wę- 
żownika jako „gwiazda” o jasności maleją
cej od 7,5m do 8,1m: 10 VII: 17h29,4m, -26°23’; 
20 VII: 17h22,9m, -26°42’; 30 VII: 17h18,8m, 
-26°59’.

W lipcu w pobliżu opozycji nie znajduje 
się żadna jasna planetoida (jaśniejsza od 
9,0m).

Komety
W lipcu, nad ranem, w gwiazdozbiorze 

Wieloryba będzie można przy pomocy lor
netek obserwować kometę krótkookresową 
10P/Tempel 2, która przez cały miesiąc, na 
dwie godziny przed wschodem Słońca, bę
dzie widoczna na wysokości ponad 20°: 7 VII: 
0h03,1m, -7°01 8,2m; 17 VII: 00h29,3"\ 
—7°39', 8,1m; 27 VII: 0h52,4m, -8°44 ’, 8,2m. 
Przewidywana średnica głowy komety wyno
si 11', czyli około jedną trzecią średnicy tar
czy Księżyca.

Należy pamiętać, że położenie komety, 
a zwłaszcza jej jasność, mogą się nieco róż
nić od przewidywanych. Zaleca się podejmo
wać próby jej dostrzeżenia z dala od miasta, 
najlepiej w okresie nowiu Księżyca, czyli nad 
ranem około 11 lipca.

M e t e o r y

W drugiej połowie lipca można obserwo
wać meteory z kompleksu Akwarydów/Kapri- 
kornidów: Piscis Austrinidy (PAU) (22h44m, 
-30°), południowe delta Akwarydy (SDA) 
(22h36m, -16°) i alfa Kaprikornidy (CAP) 
(20h28m, -10°). Roje te składają się ze sła
bych, stosunkowo wolnych meteorów, cho
ciaż w skład CAP wchodzą też niekiedy bar
dzo jasne i powolne (a więc efektowne) boli
dy. Piscis Austrinidy są rojem bardzo słabo

niu i wrześniu 2010 r. (zaznaczone gwiazdy do 10,5m)

niu i wrześniu 2010 r. (zaznaczone gwiazdy do 10,5m)
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Rys. 5. Trasa planety karłowatej (1) Ceres na tle gwiazd gwiazdozbioru Strzelca w lip
cu i sierpniu 2010 r. (zaznaczone gwiazdy do 10m)
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zbadanym, o niskiej aktywności i wymagają 
obserwacji, z kolei południowe delta Akwa- 
rydy są jednym z najaktywniejszych rojów 
nieba południowego, natomiast aktywność 
alfa Kaprikornidów jest niska. Maksimum 
aktywności rojów przypada 28 lipca (PAU 
i SDA) oraz 30 lipca (CAP), toteż w ich ob
serwacjach będzie przeszkadzał Księżyc 
po pełni.

3d16h Złączenie Urana z Księżycem w odl. 5°.

3d19" Złączenie Jowisza z Księżycem w odl. 6°.

5d22h Uran nieruchomy w rektascensji.

5d23h31m Gwiazda zmienna <5 Cep (cefeida) 
osiąga maksimum jasności (3,5m) [mapka 
zamieszczona w „Uranii-PA” 5/2007],

6d03h Maksymalna libracja Księżyca (8,9°) w kie
runku krateru Schickard (oświetlony).
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Rys. 6. Trasa komety 10P/Tempel 2 na tle gwiazd gwiazdozbioru Wieloryba w lipcu 
i sierpniu 2010 r. (zaznaczone gwiazdy do 9,5m)

6d12h W swoim ruchu po orbicie wokółsłonecz-
nej Ziemia znajduje się najdalej od Słońca, w aphelium, w odl. 
1,016666 j.a.

7d22h12m 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],

8d Gwiazda zmienna długookresowa SS Vir (miryda) (12h25,3m, 
+0°46’) osiąga maksimum jasności (6,8m) [mapka zamiesz
czona w „Uranii-PA" 3/2007],

11d Całkowite zaćmienie Słońca. Pas fazy całkowitej zaćmienia 
rozpocznie się 11 lipca 2010 r. o godzinie 18h16m na połu
dniowym Pacyfiku, około 700 km na południowy-zachód od 
wysp Tonga w punkcie o współrzędnych <p - 26° 18’ S, X = 
171°09’ W. Poruszając się na północny wschód, cień Księży
ca przejdzie zaledwie 25 km od Rarotongi — największej 
wyspy z Archipelagu Cooka. Następnie pas fazy całkowitej

Zewn./Wewn,
keatekftLpótetaili
P I » 17:09:37.6 UT 
P4 n 21:57:14.3 UT

Zewn/Wown, 
kontakty cienia

U1 *  18:15:12.1 UT 
U 2 *  18:18:29 9 UT 
U3 = 20:48:19.6 UT 
U4 o 20:51:41.0 UT

Courtesy o( Annular and Total Solar Eclipse* of 2010, NASA /TP-2008-214171, F, Esponak and J. Anderson, 2000.

Rys. 7. Schemat całkowitego zaćmienia Słońca w dniu 11 lip
ca 2010 r. [wg F. Espenak, NASA/GSFC]

przejdzie 20 km od południowego krańca wysp Tahiti. Pierw
szym lądem, jaki napotka cień Księżyca, będzie Wyspa Wiel
kanocna, gdzie w jej stolicy, Hanga Roa, zaćmienie całkowite 
będzie trwało 4m41s. Na kontynent Ameryki Południowej pas 
fazy całkowitej wkroczy na wybrzeżu południowego Chile. 
Zaćmienie zakończy się 11 lipca 2010 o godzinie 20h53m w po
łudniowej Argentynie, w punkcie o współrzędnych <f> = 50°22’ S, 
X = 71°03' W. Centralna faza zaćmienia w średnie południe 
nastąpi 11 lipca 2010 r. o godzinie 19h33m31s na południo
wym Pacyfiku, w punkcie o współrzędnych (j> = 19°44,9’ S, 
X = 122°09,1 ’ W. Maksymalny czas trwania fazy całkowitej dla 
obserwatora na Ziemi będzie wynosił 5m20,2s, wielkość fazy 
maksymalnej F=1,058. Częściowe fazy zaćmienia będą wi
doczne w całej południowej i południowo-zachodniej części 
Ameryki Południowej. W Polsce zaćmienie niewidoczne.

12d12h Minimalna libracja Księżyca (3,0°) w kierunku Sinus iri
dium (zacieniona).

12d22h Złączenie Merkurego z Księżycem w odl. 5°.

14d21h Złączenie Wenus z Księżycem w odl. 6°.

16d Gwiazda zmienna długookresowa R Leo (miryda) (9h47,6m, 
+11°26’) osiąga maksimum jasności (5,8m) [mapka zamiesz
czona w „Uranii-PA" 4/2009],

16d01h Złączenie Marsa z Księżycem w odl. 6°.

16d11h Złączenie Saturna z Księżycem w odl. 8°.

18d Gwiazda zmienna długookresowa R Aur (miryda) (5h17,3m, 
+53°35’) osiąga maksimum jasności (7,7m).

18d18h Maksymalna libracja Księżyca (9,0°) w kierunku Mare 
Humboidtianum (oświetlone).

22d22h21m Słońce wstępuje w znak Lwa, jego długość ekliptycz- 
na wynosi wtedy 120°.

24d03h Jowisz nieruchomy w rektascensji.

26d00h Minimalna libracja Księżyca (3,6°) w kierunku Mare Au- 
strale (oświetlone).

28d05h Złączenie Neptuna z Księżycem w odl. 4°.

30d20h Złączenie Urana z Księżycem w odl. 5°.

31d02h Złączenie Jowisza z Księżycem w odl. 6°.

31d07h Złączenie Marsa z Saturnem w odl. 2°.
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Sierpień

kalendarz astronomiczny 2010

Słońce
W sierpniu deklinacja Słońca nadal maleje, w związku 

z czym dni są coraz krótsze. W Warszawie 1 sierpnia Słońce 
wschodzi o 2h56m, zachodzi o 18h27m, a 31 sierpnia wscho
dzi o 3h45m, zachodzi o 17h26m. W sierpniu Słońce wstępu
je w znak Panny.

Dane dla obserwatorów Słońca (na 0h czasu UT)

Data 2010 P D Bn l°] L o l i

VIII 1 10,75 5,77 113,94
3 11,54 5,91 87,49
5 12,31 6,05 61,04
7 13,07 6,18 34,59
9 13,82 6,30 8,15

11 14,54 6,42 341,71
13 15,25 6,53 315,27
15 15,94 6,63 288,83
17 16,61 6,72 262,39
19 17,27 6,81 235,96
21 17,90 6,89 209,53
23 18,51 6,96 183,10
25 19,11 7,03 156,67
27 19,68 7,08 130,24
29 20,23 7,13 103,82

VIII 31 20,76 7,17 77,40

P — kąt odchylenia osi obrotu Słońca mierzony od 
północnego wierzchołka tarczy;
B0, L0 — heliograficzna szerokość i długość środka 
tarczy;
9d14h48m — heliograficzna długość środka tarczy 
wynosi 0.

Księżyc
Bezksiężycowe noce będziemy mieli 

w pierwszej połowie sierpnia, bowiem kolej
ność faz Księżyca jest w tym miesiącu na
stępująca: ostatnia kwadra 3d04h59m, nów 
10d03h08m, pierwsza kwadra 16d18h14m i peł
nia 24d17h04m. W perygeum Księżyc znaj
dzie się 10d17h57m, natomiast w apogeum 
25d05h52m.

Planety, planety karłowate i planeto- 
idy

Merkury znajduje się na niebie w pobli
żu Słońca i jest niewidoczny.

Wieczorem bardzo nisko nad zachodnim 
horyzontem można próbować dostrzec We
nus, jednak w ciągu miesiąca warunki jej ob
serwacji szybko się pogarszają. O ile na po
czątku sierpnia w godzinę po zachodzie Słoń
ca można ją  znaleźć na wysokości 6° nad 
horyzontem, o tyle pod koniec miesiąca wy
sokość ta maleje do zaledwie 2° i planeta, 
pomimo swojej dużej jasności wynoszącej aż 
-4 ,5m, zniknie w blasku zorzy wieczornej.

Aur

Również wieczorem, na podobnej wysokości nad hory
zontem znajduje się Mars, jednak dostrzeżenie planety 
świecącej z jasnością zaledwie +1,5m na tle zorzy wieczor
nej jest praktycznie niemożliwe.

Jowisz jest widoczny w drugiej połowie nocy w gwiaz
dozbiorze Ryb, osiągając pod koniec miesiąca największą 
w 2010 r. jasność-2 ,9m. W związku ze zbliżaniem się pla
nety do opozycji średnica jej tarczy wyniesie prawie 50”, 
co ułatwi teleskopowe obserwacje szczegółów w atmosfe
rze planety oraz zjawisk w układzie jej największych księ
życów. Przez większe teleskopy amatorskie można będzie 
dostrzec tarcze księżyców galileuszowych Jowisza: lo 
(1,25”), Europy (1,07’’), Ganimedesa (1,80”) i Callisto 
(1,65”).

Warunki wieczornej obserwacji Saturna są podobne do 
warunków obserwacji znajdujących się w pobliżu Wenus 
i Marsa, toteż przy jasności planety wynoszącej zaledwie 
+1,1m jej dostrzeżenie w blasku zorzy wieczornej jest prak
tycznie niemożliwe.

Sierpień jest bardzo dobrym miesiącem do obserwacji 
Urana (5,7m) i Neptuna (7,8m) w związku z ich przebywa
niem w pobliżu opozycji. Do dostrzeżenia tarcz obu planet 
(o średnicach odpowiednio 3,7” i 2,3”) jest niezbędny tele
skop o średnicy przynajmniej 10 cm i powiększeniu 100x.

Warunki wieczornej widzialności planety karłowatej 
(134340) Pluton w porównaniu z lipcem praktycznie nie 
ulegają zmianie.

Planeta karłowata (1) Ceres jest widoczna wieczorem 
w gwiazdozbiorze Wężownika jako „gwiazda" o jasności 
malejącej od 8,3mdo 8,6m: 9 VIII: 17h17,4m, -27°14'; 19 VIII: 
17h18,7m, -27°28’; 29 VIII: 17h22,6m, -27°42’.

W sierpniu w pobliżu opozycji znajdują się jasne plane- 
toidy (jaśniejsze od 9,0m):

(6) Hebe, (jasność od 8,5m do 8,0m): 9 VIII: 0h29,2m, 
-7°42 ’; 19 VIII: 0h32,8m, -9°45 ’; 29 VIII: 0h33,4m, -12°13’.

(8) Flora, (jasność od 9,0m do 8,4m): 9 VIII: 23h50,1m, 
-9°20’; 19 VIII: 23h48,1m, -10°35’; 29 VIII: 23h43,0m,-12°04’.

Komety
W drugiej połowie nocy w gwiazdozbiorze Wieloryba

Cam Cap

15 V II

■Hf’

And

Rys. 8. Położenie i ruch własny radiantu meteorowego Perseidów (PER) w okresie 
od 15 lipca do 25 sierpnia
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Rys. 9. Trasa planetoidy (6) Hebe na tle gwiazd gwiazdozbiorów Wieloryba w sierp
niu 2010 r. (zaznaczone gwiazdy do 10m)

2010 r. (zaznaczone gwiazdy do 10m)

będzie można przy pomocy lornetek obser
wować nadal kometę krótkookresową 10P/ 
Tempel 2, która w drugiej połowie sierpnia 
górować będzie na wysokości prawie 30°: 6 
VIII: 1 h11,6m, —10°14\ 8,2m; 16 VIII: 1h26,2m, 
-12 °07 ’, 8,4m; 26 VIII: 1h35,5m, -14 °13 ’, 8,6m. 
Przewidywana średnica głowy komety wyno
si 12’, czyli około jedną trzecią średnicy tar
czy Księżyca.

Należy pamiętać, że położenie komety, 
a zwłaszcza jej jasność, mogą się nieco róż
nić od przewidywanych. Zaleca się podejmo
wać próby jej dostrzeżenia z dala od miasta, 
najlepiej w okresie nowiu Księżyca, czyli oko
ło 10 sierpnia.

Meteory
Od 17 lipca do 24 sierpnia promieniują 

słynne Perseidy (PER), rój związany z ko
m etą 109P/Swift-Tuttle, o najbardziej regu
larnej corocznej aktywności. Model struktu
ry strumienia przewiduje w tym roku wystą
pienie głównego maksimum w nocy z 12 na 
13 sierpnia w godzinach od 23.30 do 2.00. 
W tym  o k re s ie  ra d ia n t m e teo rów  leży 
w gw iazdozbiorze Perseusza i ma w spół
rzędne: rekt. 3h09m, deki. +59°. Tegorocznym 
obserwacjom Perseidów nie będzie prze
szkadzał Księżyc tuż po nowiu.

W okresie od 3 do 25 sierpnia możemy 
także obserwować bardzo wolne meteory 
z roju kappa-Cygnidów (KCG). Maksimum 
aktywności roju przypada 18 sierpnia. Współ
rzędne radiantu wynoszą: rekt. 19h04m, deki. 
+59°. Rój jest mało aktywny, mało znany i wy
maga obserwacji. W tegorocznych obserwa
cjach w drugiej połowie nocy nie będzie prze
szkadzał Księżyc po pierwszej kwadrze.

*  *  *

2d Gwiazda zmienna długookresowa T Dra 
(17h56,4m, +58°13’) osiąga maksimum jasno
ści (9,6m).

3d Gwiazda zmienna długookresowa RT Cyg (19h43,6m, +48°47’) 
osiąga maksimum jasności (7,3m) [mapka zamieszczona 
w „Uranii-PA" 3/2008].

3d01h Maksymalna libracja Księżyca (9,0°) w kierunku krateru 
Schickard (oświetlony).

7d01h Merkury w maksymalnej elongacji wschodniej od Słońca 
w odległości 27°.

7d2 i h4 4 m Gwiazda zmienna zaćmieniowa U Oph osiąga minimum 
jasności. Jasność gwiazdy spada od 5,9m do 6,6m [mapka 
zamieszczona w „Urani i-PA” 1/2008],

8d10h Złączenie Wenus z Saturnem w odl. 3°.

9d13h Minimalna libracja Księżyca (4,0°) w kierunku Sinus Iridium 
(oświetlona).

9d20h15'n Gwiazda zmienna £ Gem (cefeida) osiąga maksimum 
jasności (3,6m) [mapka zamieszczona w„Uranii-PA” 6/2007],

9d23h46m Gwiazda zmienna // Aql (cefeida) osiąga maksimum ja
sności (3,5m) [mapka zamieszczona w „Uranii-PA” 6/2007],

12d00h Złączenie Merkurego z Księżycem w odl. 3°.

12d22h30m Gwiazda zmienna zaćmieniowa U Oph osiąga mini
mum jasności. Jasność gwiazdy spada od 5,9m do 6,6m [mapka 
zamieszczona w „Uranii-PA” 1/2008],

13d02h Złączenie Saturna z Księżycem w odl. 8°.

13d07h Złączenie Wenus z Księżycem w odl. 5°.

13d11h Złączenie Marsa z Księżycem w odl. 6°.

15d15h Maksymalna libracja Księżyca (9,4°) w kierunku Mare Hum- 
boidtianum (oświetlone).

16d Gwiazda zmienna długookresowa W And (2h17,6m, +44°18’) 
osiąga maksimum jasności (7,4m) [mapka zamieszczona 
w „Uranii-PA” 2/2009],

17d21h51m Gwiazda zmienna <5 Cep (cefeida) osiąga maksimum 
jasności (3,5m) [mapka zamieszczona w „Uranii-PA" 5/2007],

19d05h Złączenie Wenus z Marsem w odl. 2°.

19d15h Neptun w opozycji do Słońca.

19d23h52m Gwiazda zmienna f  Gem (cefeida) osiąga maksi
mum jasności (3,6m) [mapka zamieszczona w „Uranii-PA" 
6/2007],
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Rys. 11. Konfiguracja galileuszowych księżyców Jowisza 
w sierpniu 2010 r. (I — lo, II — Europa, III — Ganimedes, IV 
— Callisto). Przerwa w trasie księżyca oznacza przebywanie 
satelity w cieniu planety. Zachód na prawo od środkowego 
pasa (tarczy planety), wschód na lewo

20d02h Wenus w maksymalnej elongacji wschodniej od Słońca 
w odległości 46°.

20d04h Merkury nieruchomy w rektascensji.

22d18h Minimalna libracja Księżyca (4,3°) w kierunku Mare Au- 
strale (oświetlone).

23d05h27m Słońce wstępuje w znak Panny, jego długość eklip- 
tyczna wynosi wtedy 150°.

24d09h Złączenie Neptuna z Księżycem w odl. 4°.

24d23h09m Gwiazda zmienna zaćmieniowa Algol (fi Per) osiąga 
minimum jasności. Jasność gwiazdy spada od 2,1m do 3,4m 
[mapka zamieszczona w „Uranit-PA” 5/2007],

27d01h Złączenie Urana z Księżycem w odl. 5°.

30d20h Maksymalna libracja Księżyca (8,4°) w kierunku krateru 
Schickard (oświetlony).

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

Aby otrzymać datę w obowiązującym w lipcu i sierpniu 
w Polsce “czasie letnim”, należy dodać 2 godziny.

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

Współrzędne równikowe podane są dla Epoki 2000.0.
Opracował T. Ściężor

Obok kadr zdjęcia powierzchni tarczy słonecznej z widoczną grupą 
plam, wykonanego 26 marca br. o godz. 15.56 za pomocą... Galile- 
oskopu z okularowym filtrem słonecznym (aparat Olympus SP350, 
eksp. auto). Fot. Jerzy Puszcz, Lidzbark Warm.

nej R Aur (5h17m17,7s, +53°35’11”). Podane jasności gwiazd porów
nania (pole widzenia wynosi 2°, północ u góry)

nej T Dra (17h56m21,9s, +58°12’54”). Podane jasności gwiazd po
równania (pole widzenia wynosi 7°, północ u góry)
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recenzje U-PA

Józef I. Smak, Opowiadania starego 
astronoma, Wyd. „Dom Organizatora” 
w Toruniu i Polskie Towarzystwo Astro
nomiczne, s. 190, Toruń 2010

Omawiane tu „Opowiadania.. 
przeczytałem najpierw jeszcze 
w ręk o p is ie . C zy ta łem  je  

z wielką przyjemnością, a nawet zapar
tym tchem. Prawie każde z 22 opowia
dań, z których składa się ta książka, wy
woływało u mnie własne wspomnienia. 
Może dlatego, że jestem rówieśnikiem 
Autora i razem doświadczaliśmy warun
ków życia i pracy w PRL-u oraz byli
śmy świadkami i współuczestnikami 
rozwoju astronomii w drugiej połowie 
XX wieku? Ale dlaczego Autor 
określa siebie jako „starego astro
noma”? Co z tego, że już przeszło 
50 lat jest czynnym astronomem, 
ale przecież jest ciągle aktywnym, 
krzepkim i pełnym nowych pomy
słów badaw czych profesorem  
w instytucie Polskiej Akademii 
Nauk! Życzyłbym takiej kondycji 
naukowej wielu młodym wilcz
kom polskiej nauki.

Swoje opowiadania, które na
zywa felietonami, Autor zawarł 
w kilku grupach. Najpierw opo
wiada o obserwacjach astrono
micznych wczoraj i dziś. Znajdzie
my tutaj opowieści o tym, co 
w istocie robi astronom w obser
watorium oraz o historii i czasach 
współczesnych obserwatorium 
Licka, w którym Autor w młodo
ści przebywał dwukrotnie na dłu
gich stażach naukowych. Możemy 
się  dow iedzieć o odkryciach 
„astronomicznych” dokonanych 
dzięki paleniu papierosów w czasie ob
serwacji, o teleskopie globalnym i za
stanowić nad tym, czy czasem Leonar
do da Vinci nie był wynalazcą lunety. 
Dalej w rozdziale , Astronomia na se
rio” znajdujemy kilka felietonów o nie
których odkryciach astronomicznych 
XX w.: o tym, dlaczego Pluton przestał 
być planetą, o zagadce neutrin słonecz
nych, o błyskach gamma, dyskach akre- 
cyjnych, o tym, jak astrofizyka spraw
dza fizykę, o czarnej dziurze w środku 
Galaktyki i o Nowej Heweliusza. Kolej
na grupa felietonów to „Astronomiczne 
przygody”. Autor wspomina swoje pod

róże astronomiczne, problemy uwikłań 
astronomiczno-politycznych, astrocen- 
zurze. Astronomia (czasem) pomaga hi
storykom w datowaniu różnych zdarzeń 
historycznych —  to przedmiot rozwa
żań w kolejnej grupy felietonów. Znaj
dujemy opowiadanie o próbie ustalania 
daty narodzin Chrystusa (Gwiazda Be
tlejemska) i dnia Jego ukrzyżowania,
o astronomicznych zagadkach piramid 
egipskich, o maratonie czy o datowaniu 
obrazów Van Gogha przedstawiających 
Księżyc, planety i gwiazdy. Wreszcie 
końcowa grupa opowiadań „Wokół 
astronomii” to felietony o sprawach ma
jących charakter publicystyczny, które 
czasem, w wydaniu mediów, bulwersują

szeroką publiczność. Są to „Sąd nad 
astrologią”, „W poszukiwaniu poza
ziemskiej cywilizacji” czy „13 kwietnia 
2029 roku”.

Przez wszystkie te opowiadania wy
raźnie przewijają się, z jednej strony, 
wspomnienia i zainteresowania osobi
ste Autora oraz, z drugiej strony, opo
wiadania popularyzatorskie, mówiące
o niektórych ważnych odkryciach lub 
dociekaniach astronomicznych XX w. 
Wszystkie czyta się gładko i z wielkim 
zainteresowaniem. Są wręcz urocze. 
Zostały wydane bardzo starannie przez 
Wydawnictwa Towarzystwa Naukowe

go Organizacji i Kierownictwa „Dom 
Organizatora” w Toruniu. Na okładce, 
na stronie tytułowej, widnieje współ
czesny widok z Mt. Hamilton, gdzie 
jest zlokalizowane Obserwatorium Lic
ka, w kierunku zachodnim. Cały hory
zont zalewa morze świateł miasta San 
Jose, którego praktycznie nie było wi
dać w czasach budowy obserwatorium. 
Teraz te światła rozświetlają nie tylko 
ciemności miasta, ale też powodują, że 
w ich blasku giną gwiazdy. Tak to roz
wój ziemskiej cywilizacji powoduje, że 
człowiek traci chyba najwspanialszy 
z widoków— widok gwiaździstego nie
ba ze wstęgą Drogi Mlecznej. Na szczę
ście pracują teleskopy ponad ziemską at

mosferą i przekazują nam obrazy 
gwiazd na ciemnym tle nieba. Na 
ostatniej stronie okładki możemy 
podziwiać obraz małego fragmen
tu nieba uzyskany teleskopem 
Hubble’a. Doskonale widzimy, że 
gwiazdy są piękne i do tego kolo
rowe!

Okładka budzi we mnie jesz
cze inne skojarzenie i po prostu 
zaprasza do zapoznania się z tre
ścią książki: Oto zapadł zmierzch. 
Za chwilę Słońce zejdzie jeszcze 
głębiej pod horyzont, zgaśnie wie
czorna zorza, zajdzie Księżyc
i ukażą się gwiazdy. Czas więc 
otworzyć książkę i zagłębić się 
w rozważaniach o tym bezkre
snym, tajemniczym świecie.

Uważam, że książka ta powin
na się znaleźć nie tylko w rękach 
miłośników astronomii i PT Czy
telników „Uranii”, ale każdego, 
kto choćby  ty lko  raz u jrzał 
gwiazdy i pomyślał o tych bytach

i tajemnicach, które tam mogą się znaj
dować.

Andrzej Woszczyk

Książkę można zamawiać 
bezpośrednio u wydawcy: 
DOM ORGANIZATORA 
ul. Czerwona Droga 8 
87-100 Toruń 
telefon: (56) 622 38 07 
fax: (56) 622 31 23 
telefon kom.: 601 176 721 
e-mail: tnoik@tnoik.torun.pl

Jó ze f Smak

J

Opowiadania 
Starego Astronoma
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astronomia i muzyka

Astronom i gitarzysta Królowej

O tym, że gitarzysta legendarne
go brytyjskiego zespołu Queen, 
Brian May, uzyskał naukowy 
tytuł doktora astronomii, było swego 

czasu dość głośno. Niestety, pomimo 
wielkiej sympatii do twórczości grupy 
Queen, podobnie jak wielu innych słu
chaczy zafascynowanych głosem nie
żyjącego wokalisty i lidera zespołu, 
Frediego Mercury, ostentacyjnie nie 
zwróciłem uwagi na ich płytę nagraną 
w 2008 r. z wokalistą Paulem Rodger- 
sem. Tym bardziej nie mogę sobie tego 
w ybaczyć, iż ty tu ł p ły ty  „Cosm os 
Rocks” i jej okładka w pewnym sensie 
nawiązują do... meteoiytów, czyli ka
mieni z Kosmosu, a moje zainteresowa
nia nimi nie są żadną tajemnicą.

Płyta, choć zaczyna się jakby ko
smicznymi dźwiękami i żartobliwym 
nawiązaniem do przylotu na Ziemię 
rockandrollowych kosmitów, to zawie

ra głównie rockowe ballady i rytmicz
ne, żywiołowe rockandrolle.

Paul Rodgers, znany z formacji Free 
a później członek zespołu Bad Compa
ny, nie stara się wchodzić w manierę 
wokalną Mercury'ego i na dobra spra
wę można mieć tylko zastrzeżenie do 
członków zespołu Queen, że nie zmie
nili nazwy, dodając do niej np. członu w 
postaci rzymskiej dwójki.

Koneksji astronomicznych w war
stwie słownej na „Cosmos Rocks” nie 
znajdziemy wiele. Jeśli już, są to nawią
zania do Słońca i Księżyca na niebie oraz 
gwieździstego nieba jako elementów 
naszego naturalnego otoczenia. Szcze
gólnie urokliwą jest ballada „Smali”, 
gdzie mowa jest o miejscu, jakiego każ
dy potrzebuje, by znaleźć trochę samot
ności i spokoju...

I  like to sit here by the fire's light 
the trees in the fields lie bed to the night 
the stars burn bright 
and dawn it make you feel small 

Z kolei w innym utworze („Through 
The Night”) słyszymy w refrenie:

I  wonder through the night 
All stars are shining bright 
searching for a guiding light
I  wonder through the night

Choć całość płyty nie jest zbyt rów
na i trudno ją  zaliczyć do kanonu, my
ślę, że każdy znajdzie na niej coś dla sie
bie. Ja znalazłem. Polecam.

Jacek Drążkowski

O karierze naukowej Briana Maya możemy 
przeczytać w Wikipedii:

Brian May studiował fizyką w Imperial 
College London w Londynie. W pierwszym  
okresie działalności Queen dorabiał jako na
uczyciel matematyki. W 2002 r. otrzymał 
doktorat honoris causa uniwersytetu w  Hert
fordshire. Jest współautorem (wraz z Patric
kiem Moore oraz Chrisem Linottem) traktu
jącej o historii Wszechświata książki „Bang! 
The Complete History o f  Universe W roku 
2007 obronił w Imperial College London 
pracę doktorską zatytułowaną „Prędkości 
radialne w zodiakalnej chmurze pyłu ko
smicznego ”, przez co stal się doktorem astro
nomii (Ph.D.). W listopadzie 2007 r. został 
mianowany honorowym rektorem Uniwer
sytetu Johna Moore'a w Liverpoolu.

Q U E E I M
+ PAUL RODGERS 
the cosmos rocks
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INFORMACJE O PRENUMERACIE URANII-PA
___________

Prenumerata na rok 2010 (6 zeszytów) kosztuje 54 zł. Cena pojedynczego 
zeszytu 10,90 zł. Wpłaty prosimy kierować na konto:

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

Nr 44 116022020000000055305241

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

Karolina Zawada 
Centrum Astronomii UMK 

ul. Gagarina 11, 87-100 Toruń

E-maił: urania@astri.uni.torun.pl 
tel/fax (0-56) 611 30 14 / 611 30 08

r

Brian May podczas koncertu w Warszawie 
w 1998 r. Źródło: Wikimedia Commons
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relaks z Uranią Krzyżówka

W'„Uranii-PA” nr 1/2010 zamieściliśmy krzyżówkę, 
której rozwiązaniem jest hasło NOWY RADIOTE
LESKOP. Nagrody książkowe wylosowali Piotr Ko

walski ze Słupska i Radosław Macuski z Wrocławia.
A oto hasła pomocnicze do rozwiązania nowej krzyżówki:

1) Odkrywca okresowości aktywności Słońca
2) Środek roju meteorów
3) Jeden z odkrywców CMB
4) Autor pierwszej teorii heliocentrycznej
5) Inaczej planetoida
6) Astronom prowadzący badania m.in. nad dziełami 

Mikołaja Kopernika
7) Np. soczewkowanie grawitacyjne
8) Najobfitszy we Wszechświecie alkohol
9) Dzieło Ptolemeusza

10) Podstawa naszej wiedzy o Wszechświecie
11) Zakłócenia ruchu np. planet
12) Nazwa ostatnio odkrytego pierwiastka chemicznego
13) Gwiazda we wczesnym stadium rozwoju
14) Najnowszy moduł ISS
15) Zwycięzca tegorocznego OMSA
16) Efekt, który pozwala na wykrycie pola magnetycznego 

przy pomocy widma obiektu
17) Kraj, w którym znajduje się HESS
18) Gwiazdozbiór, w którym znajduje się mgławica Gum 19

Na rozwiązania czekamy do końca maja 2010 r. Osoby nie 
będące prenumeratorami „Uranii-PA” muszą dołączyć do roz
wiązania kupon umieszczony w lewym górnym rogu tej stro
ny. Prenumeratorzy mogą przesyłać rozwiązania drogą elek
troniczną. Tym razem mamy do rozlosowania 2 książki 
o tematyce astronomicznej.

Słowa kluczowe do rozwiązania krzyżówki zamieszczonej w „Ura
nii-PA” 1/2010:1. Rekoneksja, 2. Kołmogorow, 3. Dębowiec, 4. Boyle, 
5. Hurnik, 6. Antares, 7. Davidson, 8. Zaćmienie, 9. Podolsky, 10. Cen
taur, 11. Genewa, 12. Kogler, 13. Precesja, 14. Effelsberg, 15. Astro- 
kamera, 16.Chromosfera, 17. Ekliptyka.

Ciekawe strony internetowe...
Dziś nie będziemy szukać daleko —  proponuję zajrzeć pod adres http://copemicus.torun.pl/. W kraju, gdzie od czasu do 
czasu wspomina się Kopernika, a jednocześnie astronomia po cichu znika z programów szkolnych, pojawił się portal 
próbujący zebrać w jednym miejscu informacje dotyczące tej tak ważnej dla powstania astronomii nowożytnej postaci. 
Portal dostępny od 19 lutego br. jest przedsięwzięciem rozwojowym (z przewidzianą wersją w języku angielskim). 
Jednak już teraz można znaleźć tutaj sporo ciekawych materiałów, zaczynając przede wszystkim od rękopisów pism

Kopernika i wydanych jego dzieł. Bardzo ciekawe są 
krótkie, syntetyczne teksty dotyczące różnych aspek
tów historii astronomii (tej przedkopemikańskiej czy 
bliższej nam współczesnej), jak i odnoszące się do in
nych zainteresowań Kopernika (ekonomii czy medy
cyny). Jest tu jeszcze sporo miejsca na nowe materiały. 
Portal ma być w zamierzeniu autorów czymś w rodzaju 
internetowej encyklopedii —  projekt jest realizowany 
przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 
i Gminę Miasta Toruń we współpracy z Instytutem Hi
storii Nauki PAN. Partnerami w przedsięwzięciu są też 
Muzeum Okręgowe w Toruniu, Muzeum Kopernika we 
Fromborku oraz Wojewódzka Biblioteka Publiczna — 
Książnica Kopemikańska w Toruniu (nie licząc kilku
dziesięciu instytucji zagranicznych —  muzeów, archi
wów i bibliotek).
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chciałbym przekazać do dyspozycji pracę o tyle ciekawą, ie  
wykonaną zdalnym aslrografem GRAS 13, TAK SKY 90. Jest to 
2-min ekspozycja wykonana ir ramach bezpłatnego dostępu. Te
leskop jest zainstalowany w Australii w Kloorook. Walory popu
laryzatorskie tego systemu są nieocenione. Miłośnicy astrofoto- 
grąfii mają lii do dyspozycji zaawansowany, precyzyjny sprzęt, 
jaki bardzo często jest poza zasięgiem finansowym amatora.

Praca na takim sprzęcie jest bardzo ciekawa. Mamy w pełni 
sterowalny zaawansowany sprzęt. Rezultaty pracy na nim mogą 
być rewelacyjne pod względem jakości, a na pewno nieocenione 
u' popularyzacji astronomii.

Marek W. Szpak, Kłodzko

W ostatnich miesiącach pogoda nie rozpieszcza miłośników 
astronomii, mimo wszystko w poniedziałek 15 marca udało mi się 
wyrwać dwie godzinki przejrzystego nieba. Wybrałem się na Prze
łęcz Szklarską w Beskidzie Niskim. Bardzo przyjemne miejsce do 
obserwacji wizualnych, jednak matryca aparatu widziała dodat
kowo inne „ efekty ", Skażenie świetlne, praktycznie niewykrywal- 
ne gołym okiem, potęgował dodatkowo śnieg stanowiący biały 
ekran odbijający wszystko w górę (ciemne niebo ir Europie za
czyna być na wagę złota.'). Głównym celem sesji była rejestracja 
światła zodiakalnego, tym razem na prowadzeniu aparatu monta
żem paralaktycznym. Światło było widoczne doskonałe gołym 
okiem, a na sfotografowanie przeciwblasku nie pozwoliły już ławi
ce chmur. Druga fotografia przedstawia pożegnanie gwiaździstych 
piękności zimowego nieba z Orionem i Syriuszem na czele.

Parametry zdjęć: 2010.03.15. Aparat Nikon D300, obiektyw 
Nikkor 3,5-5,6/16-85DX, (lómm, f3,5).

01. Światło zod iaka lne .19.32-19.48 CSE. ISO 2000. 
Eksp. 5x 120 s. Horyzont zaczerpnięty z ostatniej ekspozycji.

02. Droga Mleczna. 20.02-20.14 CSE. ISO 1600. Eksp. 
2x200 s. Horyzont z ostatniej ekspozycji.

Pozdrawiam serdecznie,
Mariusz Świętnicki
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Kosmiczna róża rozkwita nowymi gwiazdami 
(NGC 7822)

Obraz uzyskany podczerwonym teleskopem kosmicznym WISE (Wide-field Infrared Survey Telescope) opubli
kowany 16 marca 2010 r. Świecąca mgławica to pył otaczający gromadę gwiazd Berkeley 59. Pojedyncze gwiaz
dy tej gromady (niebieskie punkty) wyłaniają się z mgławicy (w której się uformowały) po prawej stronie obrazu. 
Są to młode (istniejące zaledwie kilka milionów lat), gorące gwiazdy, których energia rozgrzewa i rozświetla 
otaczający je pył i tworzy mgławicę przypominającą swym wyglądem pączek róży. Zielone „skrzydełka” utworzyły 
się na obrzeżach gęstej chmury pyłowej i pochodzą od aromatycznych węglowodorów, które znajdują sie też na 
Ziemi, np. w pozostałościach po barbecue. Czerwonawy obszar wewnątrz zielonej otoczki to rezultat działalności 
tworzących się gwiazd drugiej generacji, które powstały w pierwotnej mgławicy na skutek działania młodszych 
gwiazd. Pozostałości supernowej znajdujące się w tym rejonie wydają się wskazywać, że co najmniej jedna 
gwiazda masywna już tu wybuchła, rozsypując wokół swój materiał.
Prezentowana mgławica znajduje się w Drodze Mlecznej, w gwiazdozbiorze Cefeusza, w odległości 3300 lat św. 
od nas. Jej podczerwone promieniowanie zostało w tym obrazie zakodowane w sposób następujący: promienio
waniu 3,4 mikrometra odpowiada kolor niebieski, promieniowaniu 4,6 mikrometra kolor cyjan, światłu 12 mikro
metrów kolor zielony, a promieniowaniu 22 mikrometrów kolor czerwony.
Zdjęcie NASA/JPL/WISE Team
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