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Od góry po lewej: zawodnicy przygotowują się do rozwiązywania zadania pod niebem planetarium; W imieniu PTA główne nagrody 
wręcza dr Krzysztof Ziołkowski; Laureaci LIII olimpiady Astronomicznej; Seria numizmatyczna „Systema Solare”, nagroda dla zdobyw
cy 2. miejsca w LIII Olimpiadzie Astronomicznej; Pamiątkowe zdjęcie uczestników uroczystości zakończenia LIII Olimpiady Astrono
micznej. Fot. Gabriela Sowa



Szanowni i Drodzy Czytelnicy,
Czwarty, tegoroczny numer,, Uranii’’przynosi artykuły stanowiące szeroki 

przekrój współczesnej astronomii. Zaczyna się artykułem profesora Wojciecha 
Dziembowskiego o współczesnych badaniach Słońca i gwiazd. Jest to fragment 
Jego wykładu na inauguracji bieżącego roku akademickiego na Uniwersytecie 
Wrocławskim, w którym w sposób bardzo zwięzły omawia kilkadziesiąt lat badań, 
które doprowadziły do bardzo istotnego postępu rozumienia narodzin i ewolucji 
gwiazd i Słońca. Oczywiście pomógł w tym rozwój fizyki atomowej i jądrowej 
oraz narzędzi obliczeniowych.

Ten nurt rozważań jest kontynuowany w następnym artykule, który dotyczy 
gwiazd pulsujących. Ich poznanie bardzo wiele wniosło do zrozumienia struktury wewnętrznej gwiazd 
i ich ewolucji oraz dostarczyło narzędzi do mierzenia odległości w naszej i do innych galaktyk.
O najnowszych badaniach tych gwiazd pisze Dorota Szczygieł.

W następnym artykule dotykamy problemu fa l grawitacyjnych. Ciągle tylko przybliżamy się do ich 
odkrycia i mamy nadzieję, że wkrótce to nastąpi. Pisze o tych problemach Michał Dominik.

Przez zawiłości współczesnej kosmologii w je j teoretycznym i obserwacyjnym aspekcie oraz o roli, 
jaką w tej dziedzinie astronomii mógłby odegrać planowany w Borach Tucholskich radioteleskop RT90, 
pisze Bartek Lew. Choć wiele już wiemy o narodzinach i „życiu ” Wszechświata, jednak ciągle 
potrzebujemy nowych, bardziej dokładnych danych o różnych jego parametrach i coraz to 
odleglejszych obiektach. Wiele z  tych danych mógłby pozyskać planowany polski wielki radioteleskop.

Zaprzyjaźniony z astronomami archeolog, Sławomir Jędraszek, przedstawia nam stan wiedzy 
astronomicznej w Starożytnym Egipcie. Czy rzeczywiście poziom tej wiedzy był tak wysoki, jak  
powszechnie wierzymy? A jak  było z  wiedzą astronomiczną w innych starożytnych państwach? Jakie 
były motywacje poznawcze i jakie zastosowania astronomii? O tym opowie nam Autor w następnych 
artykułach.

Bardzo polecam nauczycielom i uczniom licealnym lekturę raportu Henryka Chrupały z  53. już  
Olimpiady Astronomicznej w Chorzowie. Zapewne bardzo użyteczne będą zamieszczone tam zadania 
finałowe wraz z rozwiązaniami. Olimpiada Astronomiczna od przeszło pół wieku jest wstępnym krokiem 
do rekrutacji przyszłych studentów i zawodowych kadr badawczych polskiej astronomii. Wielu 
współczesnych profesorów astronomii było je j uczestnikami.

Wiele się działo ostatnio w polskim życiu astronomicznym. Piszemy o niektórych tych wydarzeniach. 
Odnotowujemy, ja k  to uroczystym pochówkiem w katedrze fromborskiej zakończyła się peregrynacja 
domniemanych szczątków Kopernika po północnej Polsce. Piszemy o badaniach recepcji 
kopernikowskiego De Revolutionibus słowami Ovena Gingericha w Jego przemówieniu wygłoszonym 
z okazji odznaczenia Go prestiżowym medalem przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika. O wystawie 
meteorytów w Muzeum Techniki NOT w Warszawie pisze Andrzej Pilski, a o wizycie w Polsce ostatniej 
załogi misji STS-130 Endeavour Karolina Zawada. Odbyła się też Konferencja Naukowa Młodych 
„Astrophisica Nova ” w Częstochowie.

Niewiele miejsca pozostało na Rozmaitości, ale piszemy o dwóch ważnych odkryciach: 
o unikatowym układzie gwiazd podwójnych i o utracie południowego pasa równikowego przez Jowisza.

Recenzjach przedstawiamy świeżo wydaną książkę zmarłego przed pam  laty Kazimierza 
Schillinga „Patrząc na niebo Kopernika ”.

Nie brakuje też innych, zwykłych pozycji „ Uranii”: kalendarza astronomicznego, felietonu 
muzycznego, krzyżówki i rekomendacji ciekawych stron internetowych.

Dla PT Prenumeratorów w prezencie dołączamy uranijne „Rysunkowe astrożarty Jacka 
Drążkowskiego ”, katalog wystawy, która gościła w kilku miastach w Polsce.

Życzę Państwu przyjemnej lektury

Toruń, w czerwcu 2010 r.
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czytelnicy piszą.

Witam,
Wydaje mi się że w nume

rze 3/2010 jest błąd dotyczący 
nazwy pierwiastka Copernica- 
num. We wszystkich źródłach, 
jakie udało mi się odszukać 
w Internecie, pierwiastek ten 
funkcjonuje pod nazwą Coper- 
nicium. Niby niewielka pomył
ka, ale przecież chodzi o na
zwę nadaną na cześć dumy 
polskiego narodu, Mikołaja Ko
pernika. A może Copemicanum 
jest inną co prawda mniej po
pularną ale poprawną nazwą 
tego pierwiastka?

Pozdrawiam,
Piotr Adamczyk

Red.: Niestety, nasz Czytelnik 
ma całkowitą rację! Bezkrytycz
nie przytoczyliśmy na naszych 
łamach notkę z błędną nazwą 
zamieszczoną na stronie inter
netowego serwisu PTA. Dzię
kujemy Panu Piotrowi za czuj
ność i przesyłamy w podzięko
waniu drobny upominek.

*  *  *

Szanowna Redakcjo,
Rok 2010 dla astrofotogra- 

fów nie jest zbyt łaskawy. Prak
tycznie nie było dnia, a raczej 
nocy, gdzie można by się od
dać swojej pasji, a jak już była, 
to nie było czasu. Jednak 4 
kwietnia dzień przyniósł tyle 
wrażeń, że na długo pozo
staną w pamięci. Płynące po 
niebie cirrusy dawały nadzie
ję, że coś może przypadkiem 
się wydarzy. I tak się stało. 
Pierwszy na niebie uwidocznił

Łuk okołozenitalny i halo 22°. 
Fot. Krzysztof Janusz

się łuk okołozenitalny z fanta
stycznymi kolorami. Gdy Słoń
ce zeszło trochę niżej, pojawi
ło się lekkie halo 22° ze słaby
mi słońcami pobocznymi. Cze
kając na rozwój sytuacji i foto
grafując, doczekałem się halo 
46°, pierwsze jakie widziałem 
na mojej szerokości geogra
ficznej! Zdjęcia były robione 
Canonem EOS 350D z Tam- 
ronem 28-80 mm.

Pozdrawiam

Krzysztof Janusz 
z Bożkowa

Na zebraniu w Częstochowie w dniu 13 maja 2010 Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Astro
nomicznego jednogłośnie podjął uchwałę popierającą projekt budowy dużego radioteleskopu na 
terenie Borów Tucholskich, następującej treści:

Uchwała
Zarząd Główny PTA z zainteresowaniem śledzi projekt budowy dużego, 90— 100-m radiotelesko
pu na terenie Polski, z prawdopodobną lokalizacją w Borach Tucholskich. Projekt ten w ogólnych 
zarysach został przedstawiony na XXXIV Zjeździe PTA we wrześ-niu 2009 przez prof. dr. hab. 
Andrzeja Kusa. Kolejne szczegóły projektu zostały zaprezentowane przez prof. Kusa w dniu 24 
lutego 2010 części Zarządu (prezes, wiceprezes, skarbnik i członek zarządu) w Obserwatorium 
w Piwnicach (Centrum Astronomii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika). Po uzyskaniu tych informa
cji oraz zapoznaniu się z przedstawionymi szczegółami projektu, a także z opisanymi w trzech 
artykułach opublikowanych w „Uranii -  Postępach Astronomii” propozycjach programów nauko
wych, które będą mogły być realizowane przy pomocy tego radioteleskopu, Zarząd zdecydowa
nie popiera ten projekt. Jest to w tej chwili najbardziej zaawansowany projekt zwiększenia astro
nomicznej bazy obserwacyjnej, która może być zbudowana na terenie naszego kraju, awansując 
go natychmiast do światowej czołówki w dziedzinie radioastronomii obserwacyjnej (2. lub 3. pod 
względem wielkości instrument na świecie). Budowa instrumentu, oparta o innowacyjne technolo
gie, będzie elementem napędzającym polską myśl techniczną i szansą prowadzenie nowator
skich badań na najwyższym światowym poziomie dla młodych, kształconych w polskich ośrod
kach radioastronomów. Wielki, polski radioteleskop będzie jednym z głównych instrumentów świa
towej sieci radioteleskopów tworzących tzw. teleskop globalny o rozmiarach porównywalnych z roz
miarami Ziemi. Polski ośrodek związany z konsorcjum zarządzającym radioteleskopem ma szan
sę stać się centrum współpracy międzynarodowej w tej dziedzinie.
Częstochowa, 13 maja 2010.

Za Zarząd Główny PTA 
Dr Adam Michalec 

Sekretarz

I Ogólnopolski Konkurs Artystyczny 
„Ars Astronomica”

Stow arzyszen ie  A stronom ia Nova oraz C zęstochow ski O ddzia ł P olskiego Towarzy
stwa M iłośn ików  A stronom ii zap rasza ją  do udzia łu w  ogó lnopo lsk im  konkursie a rty 
stycznym  o tem atyce astronom icznej. W  konkursie  m ogą w ziąć udzia ł w szyscy za
in teresow ani, a zw łaszcza m łodzież szkolna i akadem icka. Na konkurs m ożna przy
sy łać w sze lk ie  prace artystyczne o w ydźw ięku astronom icznym . M ogą to być u tw o
ry plastyczne, m uzyczne, film ow e, lite rack ie  i inne. M ile w idz iane insta lacje i w ytw o
ry m odelarskie . Tzw. gra fik i kom puterowe, s ta tyczne lub dynam iczne, m ogą  być 
w  wersji 2D lub 3D (do w yśw ietlan ia na ekran ie  sferycznym ).
Prace na leży przesłać do końca kw ietn ia  2011 roku na adres:

A stronom ia Nova 
al. A rm ii K rajowej 13/15, lok. 4001 

42-200 Częstochow a 
E-m ail: bogdan@ ajd.czest.p l 

O rganizatorzy nie odsy ła ją  dostarczonych prac konkursowych. Najlepsze prace będą 
nagrodzone i zos taną  w ykorzystane dla rea lizacji różnorakich ce lów  propagujących 
astronom ię w  spo łeczeństw ie

tu jest miejsce

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

Zapraszamy na nasze łamy!
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148 Współczesne badania Słońca i innych gwiazd
Wojciech Dziembowski
W sposób bardzo zwięzły i klarowny Autor przedstawia tu problemy badania Słońca 
i gwiazd w ostatnich kilkudziesięciu latach. Pod koniec lat pięćdziesiątych X X  w. stan 
badań był taki, jaki panował w biologii w epoce przed Darwinem. Dopiero następne 
lata przyniosły wiedzę na temat przeszłości i przyszłości Słońca i gwiazd. Pomógł w tym 
postępie rozwój fizyki atomowej i jądrowej oraz rozwój narzędzi obliczeniowych.

150 Gwiazdy pulsujące z katalogu AS AS
Dorota Szczygieł
Gwiazdy pulsujące, których istnienie udowodnił Harłow Schapłay już prawie 100 lat 
temu, odgrywają bardzo ważną rolę w poznawaniu struktury wewnętrznej gwiazd i ich 
ewolucji oraz w badaniach budowy naszej Galaktyki i Wszechświata. Autorka przed
stawia nam różne typy gwiazd pulsujących obserwowane w katalogu fotometrycznym 
jasnych gwiazd tworzonym w projekcie ASAS autorstwa prof. G. Pojmańskiego i wstęp
ne wnioski wskazujące na zaskakującą historię naszej Galaktyki.

155 Nowe perspektywy detekcji fa l grawitacyjnych
Michał Dominik
Choć teoria promieniowania grawitacyjnego została opracowana przez Alberta Einste
ina już w roku 1916, dotychczas nie udało się bezpośrednio zaobserwować fa l tego pro
mieniowania. Pisaliśmy o tym problemie i perspektywach odkryć w „ Uranii ”  nr 6/2001, 
a obecnie przybliżamy kolejny etap postępu badań zmierzających do odkrycia tych fal.

158 Udział RT90 w badaniach kosmologicznych: 
teoria i obserwacje
Bartosz Lew
Projektowany radioteleskop o średnicy czaszy 90 m (RT90) będzie mial wielorakie zasto
sowanie badawcze. Autor przedstawia tu jego zastosowanie do badań kosmologicznych. 
Choć już wiele wiemy o powstaniu Wszechświata ijego wczesnej ewolucji, to ciągle po
trzebujemy nowych, bardziej dokładnych danych o różnych parametrach i coraz to odleg
lejszych obiektach Wszechświata. Po tych bezkresnych czeluściach Wszechświata opro
wadza nas autor artykułu.

164 Astronomia w Starożytnym Egipcie
Sławomir Jędraszek
Opisany w powieści Bolesława Prusa „Faraon ”  incydent z przewidzianym przez kapła
nów zaćmieniem Słońca to czysta fikcja literacka! Zdaniem współczesnych uczonych 
starożytni Egipcjanie nie byli zdolni wyliczyć momentów zaćmień. Niniejszy tekst rozpo
czyna tryptyk poświęcony astronomii starożytnej widzianej okiem archeologa.

■ ■ ■  W kolorze: LIII Olimpiada Astronomiczna (o.II); Galeria Uranii (w.I, o.III); Pyłowe 
słupy mgławicy w Kilu (w.lI-III); Powtórny pochówek szczątków Mikołaja Kopernika 
(w.IV); Nowe Obserwatorium Dynamiki Słońca przesyła pierwsze obrazy (o.IV) 

w kraju i na świacie: Powtórny pochówek szczątków Mikołaja Kopernika 
(169); Kiedy umarł Kopernik? (169); Przemówienie z okazji otrzymania wy
różnienia Convallaria Copemicana (170); Kosmos w zasięgu ręki (172); II Czę
stochowska Konferencja Naukowa Młodych (174); Załoga STS-130 z wizytą 
w Polsce (175)
rozmaitości: Herschel odkrył dziurę w Kosmosie (163); Uczeni badają zde
rzenia galaktyk (163); Odkryto unikalny układ gwiazd podwójnych zaćmie
niowych! (182); Jowisz stracił południowy pas równikowy (182)

176 astronomia w szkole: LIII Olimpiada Astronomiczna 
184 kalendarz astronomiczny 2010: Wrzesień — październik
190 recenzje: Kazimierz Schilling, Patrząc na niebo Kopernika
191 astronomia i muzyka: Wszechświat w kieszeni Yello
192 relaks z  Uranią: Krzyżówka 
192 ciekawe strony internetowe

NA OKŁADCE

Mgławica emisyjna Kocia Łapa (NGC 6334) w gwiazdozbiorze Skorpiona. Jej czerwona 
barwa pochodzi od świecącego zjonizowanego wodoru. Jest oddalona od nas o 5500 lat 
światlnych. Prezentowany tu obraz uzyskano w ramach Cyfrowego Przeglądu Nieba DSS2. 
Źródło: ESO, DSS2
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Wojciech Dziembowski Współczesne 
badania Słońca 
i innych gwiazd *

Ppd koniec piątej dekady ubiegłe
go stulecia stan astrofizyki był 
podobny do stanu biologii przed 

Darwinem. Astronomowie dysponowali 
już bogatą wiedzą o gwiazdach, ale nie 
potrafili jeszcze uporządkować ich 
w hierarchii wieku. Nie znali też odpo
wiedzi na pytania o przeszłość i przy
szłość Słońca, chociaż znana była już 
wtedy poprawna odpowiedź na pytanie 
o źródło jego energii.

W swym podstawowym kształcie 
teoria ewolucji gwiazd powstała w na
stępnych dwóch dekadach. Pomógł 
w tym postęp w fizyce atomowej i ją
drowej, a także w narzędziach oblicze
niowych. Pojawiły się komputery, za po
mocą których zaczęto konstruować 
numeryczne modele gwiazd. Opisane 
zostały kolejne fazy życia gwiazd, od ich 
uformowania się z obłoku materii do 
powolnego umierania jako stygnące bia
łe karły lub, przy dostatecznie dużych 
masach, wybuchu jako gwiazdy super
nowe. Przy okazji udzielono odpowie
dzi na pytanie o pochodzenie pierwiast
ków chemicznych, która w zasadniczej 
części pozostaje ważna po dziś dzień.

'  Jest to fragment wykładu, jaki Autor wygłosił 
na uroczystej inauguracji roku akademickiego 
2009/2010 na Uniwersytecie Wrocławskim.
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Stworzone zostały narzędzia do datowa
nia gwiazd i systemów, w których wy
stępują. Osiągnięto bardzo wiele środ
kami, które z dzisiejszej perspektywy 
wydają się nader skromne. Wśród astro
nomów związanych z najważniejszymi 
dokonaniami tamtego dwudziestolecia 
jest doktor honorowy Uniwersytetu 
Wrocławskiego, profesor Bohdan Pa
czyński, autor m.in. klasycznych prac 
poświęconych ewolucji gwiazd w cia
snych układach podwójnych.

Od początku lat siedemdziesiątych 
trwa mozolne poprawianie i uzupełnia
nie teorii. Najważniejsze nierozwiąza
ne problemy teorii ewolucji gwiazd do
tyczą procesów transportu produktów 
reakcji jądrowych. Odpowiedź jest waż
na m.in. dla powiązania danych spek
troskopowych o składzie chemicznym 
atmosfer z procesami zachodzącymi we 
wnętrzach. Standardowo, transport pier
wiastków związany z przepływem gazu 
opisuje się w sposób przybliżony, nie 
wymagający odejścia od założonej sy
metrii sferycznej. Wpływ ruchu obroto
wego i pola magnetycznego nie jest 
w ogóle brany pod uwagę. Cena rezy
gnacji z tych uproszczeń, wystarczają
cych na pewnym poziomie dokładności, 
jest bardzo wysoka. Dopiero od niedaw-
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na prowadzi się trójwymiarowe symu
lacje przepływu gazu we wnętrzach 
gwiazd. Obserwacje astronomiczne, 
a w tej dziedzinie nastąpił największy 
postęp, dostarczyły nam wskazówek do
tyczących nierozwiązanych problemów, 
ale też i nowych wyzwań dla teorii. Na 
przykład wiele danych dotyczących 
zmienności gwiazd ciągle czeka na in
terpretację.

Są też takie, dziś intensywnie bada
ne problemy, nad którymi jeszcze do 
niedawna w ogóle się nie zastanawia
no. Należy do nich ewolucja gwiazd 
neutronowych, powstałych w wyniku 
wybuchu supernowych oraz ewolucja 
pierwszego pokolenia gwiazd tworzo
nych z gazu, w którym nie było jesz
cze ciężkich pierwiastków. Jest też za
danie dla fizyki gwiazd związane 
z najważniejszym bodaj pytaniem 
współczesnej astronomii i fizyki o na
turę ciemnej materii, która stanowi ok. 
80% całej materii Wszechświata. To za
danie polega na modelowaniu skutków 
rozpadu ciemnej materii we wnętrzach 
gwiazd.

Historia badań Słońca przebiegała 
inaczej niż innych gwiazd. Za jej począ
tek można uznać odkrycie plam słonecz
nych przez Galileusza. Interpretacja tego 
zjawiska od samego początku wymagała 
odejścia od kanonów niezmienności 
i symetrii sferycznej. Plamy są jednym 
z przejawów aktywności magnetycznej, 
która, po dziś dzień, stanowi główny 
przedmiot badań heliofizyki. Pole ma
gnetyczne ogromnie wzbogaca fizykę 
zjawisk makroskopowych i komplikuje 
ich modelowanie.

Rejestrowanie i interpretacja przeja
wów aktywności magnetycznej innych 
gwiazd to względnie nowa dziedzina 
badań, wiążąca się z przełomem w me
todach pomiarów w astronomii, jaki 
dokonał się na początku lat siedemdzie
siątych minionego stulecia. Dzięki tym 
badaniom dowiedzieliśmy się, że Słoń
ce, chociaż zużyło dopiero mniej niż 
połowę swojego zapasu energii jądro
wej, czas dużej aktywności magnetycz
nej ma już dawno za sobą.

Obserwacje ze sztucznych satelitów 
pozwoliły na usunięcie ograniczeń 
wynikających z nieprzezroczystości 
atmosfery ziemskiej dla promieniowa
nia elektromagnetycznego w zakresie 
podczerwieni, nadfioletu i fal rentge
nowskich. Elektroniczne detektory za
stąpiły klisze fotograficzne i fotopo-

wielacze, co umożliwiło rejestrowanie 
zmian jasności gwiazd na poziomie 
ułamka promila. Spektrografy nowej 
generacji umożliwiły wyznaczanie ru
chów o prędkościach rzędu centyme
trów na sekundę. Mierzenie tak słabych 
sygnałów jest ważne dla sejsmicznego 
sondowania gwiazd, do czego wrócę, 
i dla wykrywania obiegających je pla
net.

Dane o gwiazdach w nadfioletowej 
części widma spowodowały najważ
niejszą dotąd zmianę w teorii ewolucji 
gwiazd. Odkrycie szybkich wypływów 
materii z gorących gwiazd masywnych 
spowodowało konieczność odejścia od 
założenia o niezmienności ich mas. 
Ewolucja gwiazd masywnych jest sta
le bardzo aktualnym tematem badań. 
Takie gwiazdy wybuchają jako super
nowe i dlatego decydują o ewolucji 
chemicznej materii we Wszechświe- 
cie. Z kolei obserwacje w dziedzinie 
podczerwieni pozwoliły na poznanie 
okoliczności tworzenia się gwiazd 
w gęstych obłokach materii między- 
gwiazdowej.

Dla badań aktywności magnetycznej 
Słońca najważniejsze stały się pomiary 
promieniowania w dziedzinie rentge
nowskiej. Chociaż tylko znikoma część 
energii emitowanej przez Słońce przy
pada na tę część widma elektromagne
tycznego, to jednak zmiany w niej za
chodzące w 11 -letnim cyklu aktywności 
są największe. Promieniowanie rentge
nowskie powstaje w koronie, najbardziej 
zewnętrznej i niespokojnej części Słoń
ca. Najwyższe temperatury osiągane są 
nie w jego centrum, gdzie w żółwim 
tempie zachodzą reakcje termojądrowe, 
ale w rozbłyskach korony.

O tym, że temperatura gazu w koro
nie słonecznej przewyższa znacznie 
temperaturę atmosfery, wiedziano od 
dawna i od dawna poszukiwano mecha
nizmu odpowiedzialnego za grzanie 
korony. Ten problem do dziś nie jest 
w pełni rozwiązany, ale nie ma wątpli
wości, że pole magnetyczne jest osta
tecznym źródłem wydzielanego ciepła. 
Pole magnetyczne rządzi też wszystki
mi gwałtownymi zjawiskami, które ob
serwuje się w koronie słonecznej, w tym 
rozbłyskami. Badanie tych zjawisk jest 
jednym z niewielu zadań współczesnej 
astronomii o praktycznym znaczeniu, 
a jego znaczenie poznawcze przekracza 
zakres heliofizyki. Podobne zjawiska 
obserwuje się bowiem w wielu innych

gwiazdach, a być może także w aktyw
nych jądrach galaktyk.

Niemal żadne promieniowanie elek
tromagnetyczne nie dociera do Ziemi 
z warstw Słońca leżących głębiej niż 
1000 km pod atmosferą. Inaczej jest 
z neutrinami wytwarzanymi w proce
sach jądrowych, zachodzących w głę
bokim wnętrzu. Pomiar strumienia neu
trin słonecznych był pomyślany jako 
krytyczny test teorii wewnętrznej budo
wy Słońca i podobnych mu gwiazd. 
Zmierzony na początku lat 70. strumień 
okazał się mniej więcej trzykrotnie niż
szy od przewidywanych przez modele. 
Ta rozbieżność, interpretowana przez 
niektórych jako porażka tej teorii, zo
stała wyjaśniona na początku lat 90. jako 
wynik zamiany neutrin elektronowych 
tworzonych w reakcjach jądrowych na 
inne, niewidoczne dla działających wte
dy detektorów, rodzaje. Ostatecznie wy
nik pomiarów wszystkich trzech jego ro
dzajów oddzielnie, ogłoszony w 2001 r., 
potwierdził poprawność teorii. Wcze
śniej model Słońca został zweryfikowa
ny przez heliosejsmologię, czyli bada
nia jego oscylacji akustycznych. Te 
badania doprowadziły do udokładnie- 
nia parametrów modelu i dostarczyły 
ważnych informacji o transporcie pier
wiastków chemicznych we wnętrzu. Co 
może najważniejsze, tą metodą został 
wyznaczony przebieg prędkości kąto
wej obrotu wnętrza Słońca. Był to je
dyny wynik istotnie różniący się od 
przewidywań.

Wiedza o rotacji wnętrza jest ważna 
dla teorii transportu momentu pędu i ge
neracji pola magnetycznego w gwiaz
dach. Dziś metodami heliosejsmologii 
bada się przede wszystkim zjawiska 
związane z aktywnością magnetyczną. 
Do badania wnętrz innych gwiazd wy
korzystuje się odpowiednik tej metody 
nazywany astrosejsmologią. Tą metodą 
uzyskano informacje o rozkładzie pier
wiastków i szybkości rotacji we wnę
trzach gwiazd pulsujących znajdujących 
się w różnych fazach ewolucji.

A utor je s t  profesorem  astrofizyki 
tv Centrum Astronomicznym PAN  
i  Obserwatorium Astronomicznym  
Uniwersytetu Warszawskiego oraz 
członkiem Polskiej Akademii Nauk. 
Jego specjalnością są badania struk
tury wewnętrznej Słońca i gw iazd —  

je s t współtwórcą astrosejsmologii
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Dorota Szczygieł Gwiazdy
pulsujące 
z katalogu
ASAS
Tekst opracowany na podstawie odczytu wygłoszonego 
na XXXIV Zjeździe Polskiego Towarzystwa Astronomicznego, 
Kraków, 14-18 września 2009 r.

Gwiazdy pulsujące
Gwiazdy zmienne są znane od stu

leci. Już w 1596 r. Fabricius odkrył 
zmienność Miry (o Ceti), która regu
larnie pojawiała się na niebie i znika
ła, a cykl zmian jej jasności wynosił 
11 miesięcy. Jednak dopiero pod ko
niec XVIII w., po skonstruowaniu 
przez Williama Herschela pierwszego 
teleskopu, zaczęto prowadzić systema
tyczne obserwacje gwiazd. W tym cza
sie odkryto wiele gwiazd zmiennych, 
w tym pulsujących, choć we wszyst
kich przypadkach zmiany jasności 
gwiazdy były tłumaczone zaćmienia

mi gwiazd w układach podwójnych 
lub rotacją pojedynczych gwiazd. Po
mysł, że gwiazdy pulsują, po raz 
pierwszy pojawił się w 1879 r., jego 
autorem był August Ritter, ale dopie
ro w 1914 r. Harlow Shapley pokazał, 
że pulsacje są najbardziej prawdopo
dobnym wyjaśnieniem zmienności 
gwiazdy ó Cephei. Od tego czasu 
gwiazdy pulsujące są cennym narzę
dziem służącym między innymi do 
wyznaczania odległości we Wszech- 
świecie, testowania modeli ewolucyj
nych gwiazd oraz badania wnętrz 
gwiazdowych.



iog^eff

Rys. 2. Diagram Hertzsprunga-Russella (HR) z zaznaczonymi grupami gwiazd pulsu
jących (Christensen-Dalsgaard 1998)

Co astronomowie mają na myśli, 
mówiąc, że gwiazda pulsuje? Jako że 
gwiazdy to wielkie „kule gazowe” zło
żone głównie z wodoru i helu, ich pul- 
sacje polegają na rozszerzaniu i kur
czeniu się tworzącego je  gazu, co 
powoduje zmiany rozmiarów lub 
kształtu gwiazdy, a co za tym idzie, 
również jej jasności. W pulsacjach 
udział biorą jedynie zewnętrzne war
stwy gwiazdy, a jej centralne części 
zupełnie nie odczuwają ich wpływu. 
W zależności od tego, w jaki sposób 
odbywa się kurczenie i rozszerzanie, 
gwiazdy pulsujące dzielimy na kilka 
podtypów.

Najprostszy rodzaj pulsacji to pul- 
sacje radialne, polegające na sferycz
nie symetrycznym rozszerzaniu się 
i kurczeniu zewnętrznych warstw 
gwiazdy. Ponieważ zmiany odbywają 
się tylko wzdłuż promienia, można 
sobie wyobrazić, że cała gwiazda 
puchnie i maleje jak balonik, do któ
rego na przemian wpuszczamy i wy
puszczamy powietrze. Gdy wszystkie 
warstwy biorące udział w pulsacji roz
szerzają się i kurczą razem, mówi się, 
że gwiazda pulsuje w modzie funda
mentalnym lub podstawowym. Jeśli 
wewnątrz gwiazdy istnieje powierzch
nia sferyczna materii, która się nie 
przemieszcza (tzw. węzeł), mówi się, 
że gwiazda pulsuje w pierwszym over- 
tonie. Wtedy warstwa ponad tą nieru
chomą powierzchnią kurczy się, gdy 
warstwa poniżej się rozszerza i od
wrotnie. Gwiazda pulsująca w drugim 
overtonie posiada dwie takie nierucho
me warstwy materii, w trzecim trzy, 
i tak dalej. Często ten typ pulsacji po
równuje się do drgania struny i wtedy 
np. pierwszy overton odpowiada sy
tuacji, gdy na strunie jest jeden węzeł. 
Rysunek 1 przedstawia schematycznie 
takie porównanie.

Drugi typ pulsacji to oscylacje nie- 
radialne — mamy wtedy do czynie
nia nie tylko ze zmianami promienia, 
ale też kształtu powierzchni gwiazdy. 
Ten typ pulsacji jest dużo bardziej 
skomplikowany, gdyż materia może 
przemieszczać się w trzech kierun
kach zamiast jednego. W efekcie po
wierzchnia gwiazdy jest podzielona na 
pola, z których każde dwa sąsiadują
ce drgają w przeciwnych fazach. Moż
na to sobie wyobrazić poprzez porów
nanie do fal na powierzchni np. 
oceanów.

W grupie obiektów pulsujących ra
dialnie znajdują się gwiazdy o dużych 
amplitudach zmiany blasku: Miry, 
RR Lyrae i ó Cephei. Pulsatory nie- 
radialne charakteryzują się mniejszy
mi amplitudami i są to między inny
mi gwiazdy typu ó Scuti, /? Cephei 
czy y  Doradus. Rysunek 2 przedsta
wia diagram Hertzsprunga-Russella 
(HR) z zaznaczonymi typami gwiazd 
zmiennych pulsujących. Na osi po
ziomej znajduje się temperatura efek
tywna (powierzchniowa) gwiazdy, 
a na pionowej jej jasność względem 
jasności Słońca; obie osie są w skali 
logarytmicznej. Rysunek został za
czerpnięty ze strony internetowej 
duńskiego profesora astrofizyki, spe
cjalisty w dziedzinie pulsacji gwiaz
dowych, Jargena Christensena-Dals- 
gaarda*.

Projekt ASAS
ASAS (All Sky Automated Survey) 

jest zautomatyzowanym projektem 
prowadzącym regularny przegląd nie
ba z południowej stacji obserwacyjnej 
Obserwatorium Astronomicznego 
UW, w Las Campanas Observatory 
(LCO) w Chile. Jego głównym celem 
jest ciągłe monitorowanie około 15 
min obiektów jaśniejszych niż V = 
14 mag., w celu badania ich zmienno
ści.

ASAS powstał w 1996 r. dzięki 
współpracy prof. Bohdana Paczyń
skiego (Uniwersytet w Princeton), któ
ry był pomysłodawcą projektu, z dr. 
hab. Grzegorzem Pojmańskim (Uni
wersytet Warszawski), który zbudował

’ http://www.phys.au.dk/~jcd/HELAS/puls_HR/
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prototyp oraz napisał oprogramowa
nie sterujące instrumentami, obserwa
cjami oraz analizą danych. Ideą pro
jektu był systematyczny przegląd 
wszystkich jasnych obiektów na nie
bie w celu stworzenia katalogu gwiazd 
zmiennych. Istniejące wówczas kata
logi były bardzo niekompletne — ob
serwacje prowadzono wybiórczo, na 
fragmentach nieba, różnorodnymi in
strumentami, więc o różnym zakresie 
jasności i charakterystykach próbek. 
Jednocześnie, dzięki wprowadzeniu 
kamer CCD i znacznemu postępowi 
w dziedzinie komputerów stała się 
możliwa fotometria masowa, czyli au
tomatyczna analiza danych obserwa
cyjnych w czasie rzeczywistym.

Na przełomie lat 1996/1997 zaczął 
działać prototyp ASAS-1, który po 
kilku latach został ostatecznie prze
kształcony w system ASAS-3, działa
jący do dziś (patrz rys. 3). Obecny sys
tem składa się z dwóch teleskopów
0 szerokim polu widzenia (9°x9°) wy
posażonych w filtry V i I. Obserwacje 
są rejestrowane przez kamery CCD
1 od razu w stępnie analizow ane 
w LCO, a potem przesyłane do War
szawy, gdzie odbywają się dalsze eta
py ich analizy oraz katalogowanie. 
Cały proces, od momentu zrobienia 
zdjęcia do momentu pojawienia się ob
serwacji na stronie internetowej pro
jektu, jest zautomatyzowany, dzięki 
czemu zajmuje zaledwie kilka minut. 
Obecnie system ten obsługuje jedynie 
obserwacje w filtrze V, natomiast ob
serwacje w filtrze /  są redukowane

i analizowane okresowo, po przetrans
portowaniu surowych danych do War
szawy.

Ponieważ ideą projektu jest po
wszechny dostęp do wszystkich obser- 
w acji, katalogi gwiazd ASAS są 
umieszczone na stronie internetowej:

http://www.astrouw.edu.pl/asas

gdzie każdy może obejrzeć i ściągnąć 
krzywą zmiany jasności (krzywą bla
sku) dowolnego obiektu obserwowa
nego przez teleskopy ASAS. Na stro
nie tej można także uzyskać więcej 
informacji o historii i aktualnym sta
nie projektu. O ASAS-ie można rów
nież przeczytać w miesięczniku „Del
ta”, nr 07/07.

Gwiazdy pulsujące z katalogu 
ASAS
Gwiazdy typu RR Lutni

Katalog gwiazd zmiennych projek
tu ASAS (zakładka „ACVS” na stro
nie internetowej wspomnianej wyżej) 
zawiera około 50 tys. gwiazd zmien
nych, w tym ponad 5 tys. gwiazd pul
sujących regularnie. Jest to między 
innymi 2200 gwiazd typu RR Lutni, 
1200 gwiazd typu d Cephei czy też 
1300 gwiazd typu ó Scuti. Każdy typ 
jest interesującym przedmiotem badań 
dla astronom ów zajm ujących się 
gwiazdami pulsującymi, a dane pro
jektu ASAS były w tym celu wielo
krotnie wykorzystywane. Mimo to li
sta ciekawych (i często prostych do 
zrealizowania) tematów pozostaje 
wciąż niewyczerpana. Jednym z przy

kładów może być użycie gwiazd typu 
RR Lutni do badania historii tworze
nia się naszej Galaktyki. Jest to pro
jekt, który kilka miesięcy temu zreali
zowaliśmy wspólnie z Grzegorzem 
Pojmańskim i Bogumiłem Pileckim, 
a wynikom poświęcę dalszą część tego 
artykułu.

Na początek kilka słów o samych 
gwiazdach typu RR Lutni, zwanych 
najczęściej gwiazdami typu RR Lyrae 
(w skrócie RR Lyr). Są to jedne z naj
wcześniej poznanych i najchętniej ba
danych gwiazd pulsujących. Ich okre
sy pulsacji zawierają się w przedziale 
0,2— 1,2 dnia, a amplitudy zmiany ja
sności wynoszą od 0,2 do 1,6 mag. 
w filtrze V. Tak szybkie i duże zmiany 
jasności sprawiają, że obiekty te są 
łatwe do zaobserwowania. Dodatko
wym atutem są bardzo charaktery
styczne krzywe blasku, dzięki którym 
trudno jest je pomylić z innym typem 
gwiazd zmiennych.

Gwiazdy typu RR Lyr pulsują ra
dialnie, głównie w modzie fundamen
talnym (nazywamy je wtedy RRab) 
lub w pierwszym overtonie (RRc), 
choć obserwuje się również obiekty 
pulsujące w obu modach jednocześnie. 
Dwie przykładowe krzywe blasku 
(RRab i RRc) zostały przedstawione 
na rys. 4.

Średnia jasność absolutna gwiazdy 
typu RR Lyr jest w pierwszym przy
bliżeniu stała i wynosi około V ~  
0,6 mag. Dzięki temu są one wykorzy
stywane jako tzw. „świece standardo
we” przy wyznaczaniu odległości do 
gromad kulistych, Centrum Galakty
ki czy też do pobliskich systemów 
gwiazdowych.

Jeśli chodzi o własności fizyczne, 
gwiazdy z grupy RR Lutni to obiekty 
mało masywne (około 0,7 M@) i dość 
chłodne, o temperaturach efektywnych 
w granicach 6000—7500 kelwinów. 
Promień takiej gwiazdy wynosi około 
4—6 R0 , przy czym większa część 
masy gwiazdy jest skupiona w nie
wielkim jądrze o promieniu w przy
bliżeniu równym promieniowi Ziemi 
(Rz ~  0,009 x R0 ). Są to obiekty bar
dzo stare — ich wiek jest rzędu 10— 
— 12 miliardów lat —  więc ich skład 
chemiczny odpowiada składowi wcze
snego Wszechświata, a właściwości 
dynamiczne dostarczają informacji 
o rozkładzie i kinematyce starych po
pulacji gwiazdowych. Można powie-

Rys. 3. Zdjęcie teleskopów projektu ASAS w LCO w Chile. Wysoki budynek w tle to kopuła 
warszawskiego projektu OGLE („Urania-PA", nr 1/2007). Co prawda ASAS jest projektem 
zautomatyzowanym, jednak w przypadku awarii niezbędna jest interwencja człowieka. W ta
kich przypadkach nieoceniona jest pomoc członków zespołu OGLE
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Rys. 4. Dwie przykładowe krzywe blasku gwiazd typu RR Lyr. Rysunek po lewej stronie przedstawia gwiazdę pulsującą w modzie 
fundamentalnym (RRab) — jej krzywa ma większą amplitudę i jest wyraźnie niesymetryczna. Po prawej stronie widzimy krzywą 
blasku gwiazdy pulsującej w pierwszym overtonie (RRc), o mniejszej amplitudzie i większej symetrii. Obie krzywe blasku pochodzą 
z katalogów ASAS

dzieć, że gwiazdy te pamiętają począt
ki Wszechświata oraz powstawanie 
naszej Galaktyki.

Gwiazdy typu RR Lyr są obiekta
mi populacji drugiej, czyli tworzą pod
system sferyczny Drogi Mlecznej 
(w p rzeciw ieństw ie do m łodych 
gwiazd populacji pierwszej, które 
znajdują się głównie w dysku Galak
tycznym, np. typu d Cephei) i po raz 
pierwszy zaobserwowano tego typu 
gwiazdy właśnie w gromadach kuli
stych Galaktyki.

Podsumowując: łatwość zaobser
wowania, prawie stała jasność abso
lutna (czyli dość dobrze określona 
odległość) oraz zaawansowany wiek 
pozwalający poznać wczesne stadium 
formowania galaktyk sprawiają, że 
gwiazdy typu RR Lutni są chętnie ba
daną grupą gwiazd pulsujących.

B ogatym  źródłem  in fo rm acji
o gwiazdach typu RR Lyr, wraz z od
nośnikami do odpowiednich prac, jest 
książka pt. RR Lyrae Stars (Horace 
A. Smith, 1995).

Gwiazdy typu RR Lutni 
a dychotomia Oosterhoffa

Początki badań nad gwiazdami typu 
RR Lyr są związane z odkryciem 
gwiazd zmiennych w gromadach ku
listych (początek XX w.). Zauważono 
wtedy, że gromady kuliste naszej Ga
laktyki dzielą się na dwie wyraźnie 
różne grupy, a przynależność groma
dy do jednej z grup jest określana na 
podstawie właściwości gwiazd typu 
RR Lutni w tej gromadzie. Właściwo
ści te to średni okres pulsacji oraz sto
sunek liczby gwiazd pulsujących 
w pierwszym overtonie (RRc) do pul
sujących w modzie fundamentalnym

(RRab), czyli N = NRRc/NRRab. Te dwie 
grupy zostały  nazw ane grupam i 
Oosterhoffa I i II od nazwiska odkryw
cy, Pietera Oosterhoffa i dla wygody 
będą dalej nazywane „ Oo I” i „ Oo II”.
I tak w gromadach kulistych typu Oo I 
średni okres pulsacji gwiazd RRab 
wynosi (PRKab) = 0,55 dnia, a w gro
madach kulistych typu Oo II (PRRab) = 
0,64 dnia. Natomiast stosunek liczby 
gwiazd RRc do RRab jest mniejszy dla 
gromad typu Oo I i wynosi N = 0,17, 
a dla Oo II N = 0,44. W trakcie dal
szych badań nad gromadami kulisty
mi zauważono, że gwiazdy RR Lyr 
w różnych grupach Oosterhoffa mają 
inne metaliczności (miarą metaliczno- 
ści gwiazdy jest najczęściej stosunek 
ilo śc i że laza  do ilo śc i w odoru 
w gwieździe — [Fe/H], względem 
[Fe/H] słonecznego, wyrażony w lo- 
garytmie). Mianowicie, gromady typu 
Oo I okazały się być bogatsze w me
tale niż Oo II.

Opisane wyżej zjawisko nazywane 
„dychotomią Oosterhoffa”, jest ono 
najlepiej widoczne i najczęściej pre
zentowane na tzw. „diagramie Ba- 
ileya”, który przedstawia amplitudę 
pulsacji versus logarytm okresu pul
sacji. Gwiazdy RR Lutni w groma
dach, pulsujące w modzie fundamen
talnym (czyli RRab), umieszczone na 
diagram ie B aileya, uk ładają się 
wzdłuż dwóch rozdzielonych, w przy
bliżeniu równoległych linii tak, że 
gwiazdy o dłuższych okresach mają 
mniejsze amplitudy i dla zadanej war
tości amplitudy gwiazdy RRab typu 
Oo II mają dłuższe okresy pulsacji 
(patrz rys. 5).

Już wielokrotnie podejmowano 
próby wyjaśnienia tego zjawiska i na

dal nie ma w tej kwestii pełnej zgody. 
Obecnie uczeni uważają, że główną 
przyczyną charakterystycznego roz
dzielenia grup jest różnica jasności 
gwiazd spowodowana różnym za
awansowaniem ewolucyjnym (wie
kiem) poszczególnych gwiazd RR 
Lutni. Ściślej, obiekty, które układają 
się wzdłuż relacji typowej dla grupy 
Oo II, są bardziej zaawansowane 
w swojej ewolucji niż te, które należą 
do grupy Oo I. Dodatkowo, na pod
stawie niezależnych informacji wyka
zano, że gromady typu Oo I i Oo II 
różnią się wiekiem — Oo I są około 
2—3 mld lat młodsze niż gromady Oo 
II, co jest zgodne z powyższym.

Tak wygląda sytuacja w gromadach 
kulistych naszej Galaktyki. Natomiast 
w przypadku gwiazd pola galaktyczne
go (niezwiązanych w gromadach) jest 
ona bardziej skomplikowana, gdyż nie 
ma zgody co do tego, czy dychotomia 
Oosterhoffa jest obecna wśród gwiazd 
pola czy też nie. Pierwsza wzmianka 
ojej istnieniu pojawiła się już 30 lat 
temu, choć praca była oparta o małą 
próbkę gwiazd — zaledwie 170 obiek
tów z niektórych fragmentów nieba. 
Jednak w ostatnich latach dzięki syste
matycznym przeglądom nieba liczba 
znanych gwiazd RR Lutni w polu ga
laktycznym znacznie wzrosła. I tak 
przy pomocy danych projektu QUEST 
(około 400 gwiazd RRab w odległo
ściach od 4 do 60 kiloparseków od 
Słońca) astronomowie wykazali, że 
dychotomii Oosterhoffa w halo galak
tycznym nie ma (ściślej, nie istnieje ona 
wśród gwiazd pola; wszyscy są zgod
ni, że istnieje w gromadach kulistych).

Kilka lat później (w 2006 r.) uka
zała się praca na podstawie danych
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Rys. 5. Diagram okres-amplituda (diagram Baileya) dla gwiazd RRab z katalogu ASAS. 
Przerywane linie to przybliżone zależności okres —  amplituda dla gwiazd RR Lutni typu 
Oo I oraz Oo II, obserwowane w Drodze Mlecznej

projektu NSVS („Northern Sky Varia
bility Survey”) zawierających około 
600 pobliskich gwiazd RRab, w zasię
gu do 4,5 kiloparseka, w której rów
nież nie potwierdzono istnienia grup 
Oosterhoffa wśród gwiazd pola galak
tycznego.

Z kolei dwa lata później taki sam 
diagram skonstruowano dla około 800 
gwiazd RRab z halo Galaktyki (z wy
łączeniem gromad kulistych), znajdu
jących się na odległościach od 4 do 20 
kiloparseków, na podstawie danych 
zebranych przez projekt „ Lowell Ob
servatory Near Earth Objects Survey 
Phase I” (LONEOS-I). W tym przy
padku wynik jest zupełnie różny — 
większość gwiazd RR Lutni grupuje 
się w obszarach odpowiadających ty
pom Oosterhoffa I i II obserwowanym 
dla gromad kulistych, szczególnie 
w rejonie okupowanym przez gwiaz
dy typu Oo I. Wynik ten jest bardziej 
wiarygodny niż wynik projektu QU
EST, gdyż bazuje na większej liczbie 
gwiazd i bardziej jednorodnym ich 
rozkładzie na niebie. Podsumowując, 
według obecnego stanu wiedzy dycho
tomia Oosterhoffa, typowa dla gromad 
kulistych, jest obecna wśród gwiazd 
pola w halo galaktycznym, choć nie 
obserwujemy jej w bliskiej okolicy 
Słońca (do ~4 kpc).

Jakie to ma znaczenie i dlaczego 
jest interesujące? Otóż fakt ten ma 
znaczący wpływ na teorie tworzenia 
się i ewolucji naszej Galaktyki. We
dług ostatnich obliczeń, różnice wie
ku między typowymi gromadami Oo 
I i Oo II wynoszą 2—3 mld lat (Oo I 
są młodsze), co oznacza, że gromady 
te powstały w innym czasie. Dodat
kowo, różnice zawartości metali mię
dzy gromadami typu Oo I i Oo II su
gerują, że mogły one powstać także 
w innych miejscach we Wszechświe- 
cie, a dopiero potem zostać włączone 
do halo naszej Galaktyki. Jedna z wio
dących hipotez dotyczących powsta
wania halo Drogi Mlecznej zakłada 
właśnie, że halo naszej Galaktyki po
wstało poprzez akrecję fragmentów 
pobliskich galaktyk karłowatych. Jed
nak okazuje się, że wszystkie pobli
skie galaktyki nie tylko nie wykazują 
dychotomii Oosterhoffa, ale też mają 
inną zawartość metali niż zmierzona 
dla grup Oo I i Oo II w Drodze Mlecz
nej. Wydawałoby się więc, że hipote
zę o akrecji można by odrzucić, gdy

by nie brak dychotomii Oosterhoffa 
w bliskiej okolicy Słońca (do około 
4 kiloparseków), wykazany na podsta
wie danych projektu NSVS.

Okazuje się jednak, że wynik uzy
skany przez zespół NSVS może być 
zweryfikowany na podstawie danych 
projektu ASAS, ponieważ oba projek
ty mają podobny zasięg, jeśli chodzi
0 obserwacje gwiazd typu RR Lutni (do 
około 4 kiloparseków), z tym że kata
log ASAS zawiera ponad dwa razy wię
cej gwiazd RRab niż NSVS (1400 vs 
600). W celu weryfikacji rezultatów 
skonstruowaliśmy diagram Baileya dla 
gwiazd RR Lutni z katalogu ASAS pul
sujących w modzie fundamentalnym 
(rys. 5). Widzimy, że gwiazdy przyj
mują różnorakie wartości okresów
1 amplitud, choć wyraźnie grupują się 
w obszarach typowych dla grup Ooster
hoffa, przy czym większość znajduje 
się w rejonie grupy Oo I. Jest to wynik 
istotnie różny od rezultatów projektu 
NSVS, gdyż wykazuje istnienie dycho
tomii Oosterhoffa również w bliskiej 
okolicy Słońca.

Ciekawe, że mimo podobieństwa 
próbek ASAS i NSVS, otrzymaliśmy 
różne rezultaty. Wyniki szczegółowych 
badań wykazały, że rozbieżność ta wy
nika z błędnie wyznaczonych amplitud 
pulsacji gwiazd RR Lutni w katalogu 
NSVS. Powodem błędnych wartości 
amplitud jest najprawdopodobniej to, 
że obserwacje NSVS były prowadzo
ne bez użycia filtrów, dopiero potem

przeliczane do wartości, jakie obserwo
walibyśmy, używając filtru V.

Podsumowując, dane projektu ASAS 
pozwoliły ostatecznie ustalić, że dycho
tomia Oosterhoffa obserwowana jest nie 
tylko w dalekim halo Drogi Mlecznej, 
ale i w okolicy Słońca, czyli w całej na
szej Galaktyce. Jest to ważny wynik, 
gdyż na jego podstawie można odrzu
cić teorię powstawania halo Drogi 
Mlecznej poprzez akrecję fragmentów 
pobliskich galaktyk karłowatych, ponie
waż w naszej Galaktyce nie obserwuje 
się gwiazd (typu RR Lutni) o takiej za
wartości metali, jaką mają gwiazdy 
w owych galaktykach. Z drugiej strony, 
istnienie dwóch populacji gwiazd RR 
Lutni o wyraźnie różnych zawartościach 
metali utwierdza nas w przekonaniu, że 
w historii powstawania Drogi Mlecznej 
musiały pojawić się ciekawe epizody (na 
przykład zderzenie z inną galaktyką czy 
też wręcz jej wchłonięcie), które wzbo
gaciły naszą Galaktykę o dodatkową 
populację gwiazd.

Autorka jest absolwentką studium 
doktoranckiego w Obserwatorium 
Astronomicznym Uniwersytetu War
szawskiego. Jej rozprawa doktorska 
dotyczyła analizy sta tystycznej 
gwiazd pulsujących w katalogu 
ASAS. Wykonała jąpod opieką twór
cy katalogu prof. G. Pojmańskiego. 
Obecnie przebywa na stażu podok- 
torskim na Uniwersytecie Stanu 
Ohio w Columbus (USA)
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Nowe
perspektywy 
detekcjifal 
grawitacyjnych

Tgoria dotycząca fal grawitacyj
nych została opracowana 
w 1916 r. przez Alberta Einstei

na. Ich istnienie jest konsekwencją roz
ważań równań pola w ogólnej teorii 
względności. Te zaburzenia czasoprze
strzeni, przemieszczające się z prędko
ścią światła, dają szanse na otworzenie 
nowego okna na Wszechświat. Promie
niowanie elektromagnetyczne może być 
pochłaniane przez napotkaną materię, 
gdy dla fal grawitacyjnych jest ona nie
mal przezroczysta. Umiejętność obser
wacji tego rodzaju promieniowania po
zwoliłaby ujrzeć trudne do uchwycenia 
obiekty, takie jak czarne dziury. Umoż
liwiłaby również spojrzenie w głąb cza
su, do początków Wszechświata. Szer
szy obraz fenomenu fal grawitacyjnych 
został przedstawiony we wcześniejszych 
wydaniach „Uranii” (patrz „Urania” 6/ 
2001). Zamieszczono w nich informa
cje na temat własności fal oraz ich wpły
wu na materię. Wymienione są również 
potencjalne źródła.

Pomimo upływu niemal 100 lat od 
odkryć Einsteina, nie udało się jednak 
bezpośrednio zaobserwować fal grawi
tacyjnych. Eksperymentami mającymi 
dokonać pierwszej obserwacji tych fal

zajmują się instytucje naukowe w Eu
ropie, Stanach Zjednoczonych i Japonii. 
Czołowymi projektami dającymi naj
większe nadzieje na detekcje są: ame
rykański LIGO i europejski VIRGO. 
Jeszcze w tej dekadzie powinno dołą
czyć do nich kosmiczne obserwatorium 
LISA, konstruowane przez NASA 
i ESA. Szczegóły działania grawitacyj
nych teleskopów interferometrycznych 
zostały opisane we wcześniejszych wy
daniach „Uranii” (patrz „U rania” 
1/2002). Jest w nich przedstawiona 
krótka historia detekcji fal grawitacyj
nych. Zaprezentowane są też współcze
sne teleskopy grawitacyjne oraz zasa
da ich działania.

Uważa się, że najbardziej obiecują
cymi źródłami fal grawitacyjnych są 
układy podwójne zbudowane z czarnych 
dziur (BH) i gwiazd neutronowych (NS) 
we wszystkich dostępnych kombina
cjach. Oznacza to, że możemy mieć do 
czynienia z podwójnymi czarnymi dziu
rami (BH-BH), gwiazdami neutronowy
mi (NS-NS) oraz układami czarna dziu- 
ra-gwiazda neutronowa (BH-NS). Te 
obiekty, obiegając wspólny środek masy, 
będą emitować promieniowanie grawi
tacyjne, przez co ich orbita będzie się
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zacieśniać. Systematyczne zbliżanie 
ostatecznie doprowadzi do zlania się obu 
składników. W ostatnich chwilach przed 
zlaniem, zwanym również koalescencją 
będą wyemitowane fale o największym 
natężeniu. Właśnie te momenty mają 
nadzieję uchwycić nasze teleskopy gra
witacyjne. Szczegółowy opis ewolucji 
układu podwójnego znajduje się w „Ura
nii” nr 6/2002. Przedstawiono tam po
wstanie układu NS-NS z wyszczegól
nieniem kolejnych faz ewolucji.

Jednym z czynników wpływających 
na szanse detekcji sygnału grawitacyj
nego jest oczywiście liczebność ukła
dów o powyższym charakterze. Ta z ko
lei zależy od przebiegu ewolucji gwiazd 
podwójnych, które stworzą czarne dziu
ry i gwiazdy neutronowe (przykład ewo
lucji w „Uranii” 6/2002). Jednym z pa
rametrów najsilniej wpływających na 
zachowanie gwiazd pojedynczych i za
razem układów podwójnych, które 
tworzą jest metaliczność. Ta wielkość 
przedstawia procentowy wkład pier
wiastków cięższych od helu do całko
witej masy gwiazdy. Oznaczamy ją  li
terą „Z” i przykładowo dla Słońca 
Z = 2%.

Wpływ metaliczności na gwiazdy 
może objawić się na wiele sposobów. 
Najbardziej wyraźnym jest utrata masy 
w wietrze gwiazdowym. Obecność me
tali (czyli pierwiastków składających się 
na liczbę „Z”) zwiększa absorbcję pro
mieniowania pochodzącego z wnętrza 
gwiazdy. To powoduje, że cząsteczki na 
powierzchni gwiazdy są rozpędzane 
i unoszone w przestrzeń kosmiczną. Te 
wypływy silnie decydują o masie gwiaz

dy w trakcie i pod koniec jej przemian. 
Od tego, jak masywny obiekt otrzyma
my pod koniec ewolucji nuklearnej, za
leży, jak spektakularnie zakończy on 
swoje życie. Ten widowiskowy finał to 
oczywiście wybuch supernowej. Nastę
puje on, gdy reakcje termojądrowe 
w gwieździe ustają i zapada się ona do 
gwiazdy neutronowej lub czarnej dziu
ry. Kiedy jądro gwiazdy przed wybu
chem jest np. cztery czy pięć razy cięż
sze od naszego Słońca, gwiazda 
eksploduje pełnią sił. Wyzwolona przy 
tym energia jest porównywalna z tą 
wyświeconą przez Słońce w ciągu całe
go jego życia. Taka siła jest w stanie ro
zerwać układ podwójny. Odrzut, które
go dozna wybuchający składnik, oraz 
utrata masy spowodują, że gwiazdy od
dalają się od siebie na tyle, aby już ni
gdy lub przez długi czas się nie zbliżyć. 
To oznacza, że nie dojdzie do koalescen- 
cji, a przynajmniej nie w czasie istnie
nia Wszechświata. Natomiast gdy jądro 
jest np. osiem razy cięższe do Słońca, 
dochodzi do tzw. „cichej supernowej” 
(z ang. silent supernova). Wtedy grawi
tacja jądra jest na tyle silna, że ściąga 
z powrotem materię wyrzuconą podczas 
wybuchu i zapada się do czarnej dziury. 
Oczywiście są też możliwe pośrednie 
scenariusze. Metaliczności niższe niż 
słoneczna sprzyjają supernowym 
o zmniejszonej sile. To z kolei zwięk
sza przeżywalność układów podwój
nych, a więc również liczbę koalescen- 
cji.

Innym istotnym przejawem obecno
ści metali w gwieździe są jej rozmiary. 
Ponownie zwiększona metaliczność

powoduje, że promieniowanie jest ab
sorbowane przez ciężkie pierwiastki. 
Ciśnienie wywierane przez fotony „roz
dmuchuje” gwiazdę. Jednak wraz ze 
wzrostem jej rozmiarów maleje gęstość. 
Dzieje się tak do momentu, w którym 
materia jest na tyle rzadka, że powyż
szy efekt słabnie i zostaje osiągnięta rów
nowaga. Ten proces jest najlepiej wi
doczny w fazie ewolucji gwiazdowej 
zwanej „przerwą Hertzsprunga” (z ang. 
Hertzpsunggap, (HG)). Ten etap nastę
puje tuż po zakończeniu syntezy wodo
ru w jądrze. Na przerwie Hertzsprunga 
gwiazda o metaliczności słonecznej po
trafi zwiększyć swoje rozmiary tysiąc
krotnie. Taki sam obiekt o metaliczno
ści dziesięciokrotnie mniejszej — tylko 
stukrotnie (jak na rysunku). W układzie 
podwójnym tak gwałtowna ekspansja 
decyduje o tym, kiedy rosnąca gwiazda 
znajdzie się w kontakcie z towarzyszem.

Jednym z przejawów takiego kontak
tu jest tzw. „wspólna otoczka” (z ang. 
common envelope). Jest to etap, w trak
cie którego dochodzi do gwałtownego 
przelania masy z rosnącej gwiazdy na 
towarzysza. Efektem tego przepływu 
jest uwspólnienie zewnętrznych warstw 
obu gwiazd. Towarzyszy temu zbliża
nie się składników układu, a energia or
bitalna przekazywana jest otoczce. Za
kończenie tego etapu ma kluczowe 
znaczenie dla przyszłości układu po
dwójnego. Gdy gwiazda oddająca masę, 
zwana donorem, ma dobrze wykształ
coną strukturę jądro-otoczka (oraz do
statecznie dużo energii orbitalnej), od
rzuca zewnętrzne warstwy i ewolucja 
postępuje dalej. Kiedy podział jądro- 
-otoczka jest niewyraźny lub energii or
bitalnej jest zbyt mało, może dojść do 
połączenia obu składników układu w je
den. Przykładowo, gdy składnik przyj
mujący masę, zwany akretorem, jest 
gwiazdą neutronową, otrzymujemy 
obiekt Thome-Zytkow. W jego centrum 
znajduje się gwiazda neutronowa posia
dająca otoczkę niczym zwyczajna 
gwiazda. Bez względu na dalsze losy 
takiego obiektu, jego istnienie przekreś
la szanse na dalszą efektywną emisję 
fal grawitacyjnych. Na podstawie mo
deli ewolucyjnych wywnioskowano, że 
gwiazdy, które przechodzą etap wspól
nej otoczki na przerwie Hertzsprunga, 
mogą nie przeżyć go jako układ podwój
ny ze względu na słabą strukturę jądro- 
-otoczka. Znaczący wzrost rozmiarów 
gwiazd stowarzyszony z dużąmetalicz-
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Przewidywana liczba obserwowalnych koalescencji w ciągu roku

Zasięg Typ układu z® 0.1 z0 Z0 + 0,1 ze
(50% + 50%)

18 Mpc NS-NS 0,003 0,001 0,002
BH-NS 0,00002 0,02 0,01
BH-BH 0,00005 0,1 0,05
Łącznie 0,003 0,1 0,06

45 Mpc NS-NS 0,05 0,01 0,03
BH-NS 0,0003 0,3 0,15
BH-BH 0,0007 1,6 0,82
Łącznie 0,05 1,9 1,0

t  [Myr]

Na rysunku przedstawiono ewolucję promienia gwiazdy o początkowej masie 30 mas 
Słońca dla metaliczności słonecznej i rząd wielkości mniejszej. Na pionowej osi za
znaczany jest promień gwiazdy mierzony w promieniach Słońca. Na poziomej osi 
zaznaczany jest upływ czasu mierzony w milionach lat (Myr). „HG” oznacza ewolucję 
promienia na przerwie Hertzsprunga. „ M ^ g ” oznacza masę gwiazdy na początku 
Ciągu Głównego Wieku Zerowego

nością sprzyja temu scenariuszowi. 
W wyniku tego uważa się, że przyszłe 
źródła fal grawitacyjnych będą wywo
dzić się z obiektów o metaliczności 
mniejszej niż słoneczna.

Najnowsze badania nad wpływem 
metaliczności na ewolucję gwiazd 
uwzględniają wszystkie powyższe efek
ty. Wynika z nich, że detekcja fal grawi
tacyjnych może być w zasięgu naszych 
możliwości technicznych w przeciągu 
kilku lat. Najlepiej przedstawia to zawar
tość tabeli.

Tu zasięg oznacza dystans, z jakiego 
teleskop grawitacyjny może zobaczyć 
sygnał grawitacyjny od podwójnego 
układu gwiazd neutronowych o masie 
1,4 masy Słońca każda. Znak „©” ozna
cza wartość wielkości, przy której wy
stępuje, taką jak dla Słońca. Zamiesz
czenie ostatniej kolumny jest uzasadnione 
wynikiem najnowszych obserwacji do
konanych w ramach projektu SDSS. 
Zbadano w nich najbliższe nam galak
tyki, w których mamy szanse obserwo
wać koalescencje, tzn. takie, które for
mowały gwiazdy w ciągu ostatniego 
miliarda lat. Okazuje się, że badane 
obiekty formują gwiazdy o metaliczno
ści słonecznej i o rząd wielkości mniej
szej w proporcji 1:1.

18 Mpc (milionów parseków, 1 par
sek =  3,3 roku świetlnego) opisuje do
stępny zasięg teleskopów grawitacyj
nych LIGO. Załóżmy, że Wszechświat 
składa się tylko z gwiazd o metaliczno
ści Z = 0,1 Zs . Gdybyśmy dziś chcieli 
zaobserwować koalescencję układu NS- 
-NS, musielibyśmy czekać 1000 lat, aby 
uzyskać jedną detekcję.

Bardziej realistyczny przypadek za
kłada kompozycję najbliższego otocze
nia taką, jak wynika z wyżej wymienio
nych obserwacji. Wyraźnie widać, że 
przy dzisiejszych możliwościach obser
wacyjnych na pierwszą detekcję musie
libyśmy czekać około 17 lat. Gdyby jed
nak zwiększyć zasięg teleskopu do 
45 Mpc (co ma nastąpić w najbliższym 
czasie), otrzymalibyśmy pierwszą detek
cję już po roku obserwacji. Z danych za
wartych w przedstawionej tabeli wyni
ka, że z dużym prawdopodobieństwem 
źródłem byłby układ podwójny czar
nych dziur (0,82 detekcji na rok). Swój 
wkład do detekcji czarne dziury za
wdzięczają dwóm czynnikom. Jeden 
z nich to zwiększona liczebność w po
równaniu do pozostałych typów dla me
taliczności Z =0,1 Z0 . Drugim jest

zwiększanie się masy czarnych dziur 
przy obniżaniu metaliczności gwiazd, 
z których powstają. Zauważmy też, że 
obiekty pochodzące z metaliczności 
Z = 0,1 Z0 dają największy wkład do de
tekcji.

Te wyniki są następstwem symula
cji' uwzględniających opisane wyżej 
mechanizmy wpływu metaliczności na 
ewolucję gwiazd i formację obiektów, 
takich jak czarne dziury i gwiazdy neu
tronowe w układach podwójnych. Na
sze zrozumienie przemian zachodzących 
w gwiazdach nie jest jednak pełne. 
W miarę odkrywania nowych faktów 
powyższe wyniki mogą się zmienić, 
choć trudno przewidzieć, w jakim kie
runku. Prace nad usprawnieniem tele
skopów grawitacyjnych trwają i jeżeli

* Jest to tzw. „synteza populacji”. To metoda opar
ta na zasadzie Monte Carlo, pozwalająca śledzić 
ewolucję milionów gwiazd. Umożliwia ona ba
danie statystycznych właściwości pojedynczych 
obiektów jak i całych układów.

stan naszej wiedzy o Wszechświecie nie 
odbiega zbytnio od rzeczywistości, to 
możemy spodziewać się pierwszej de
tekcji w przeciągu kilku lat. Zaobserwo
wanie fal grawitacyjnych wiązałoby się 
z dużymi nadziejami na przyszłe per
spektywy badania Wszechświata. Było
by również kolejnym potężnym dowo
dem na słuszność ogólnej teorii 
względności. Brak detekcji również był
by istotną informacją, gdyż oznaczałby, 
że został popełniony błąd na poziomie 
eksperymentu lub nawet samej teorii. To 
jednak wydaje się mało prawdopodob
ne, gdyż jak mawiał sam Einstein: 
.. .Moja teoria i tak je s t słuszna.

Autor jest studentem V roku astro
nomii Uniwersytetu Warszawskiego. 
Wykonuje swoją pracę magisterską 
w dziedzinie tu opisanej pod opieką 
dra Krzysztofa Belczyńskiego
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Udział RT90
w badaniach
kosmologicznych:
teoria
i obserwacje

Wstęp
Na przestrzeni ostatnich dwóch de

kad, dzięki systematycznie wzrastają
cych czułości odbiorników radiowych 
i mocy obliczeniowych komputerów, 
nasz obraz Wszechświata został zrewo
lucjonizowany. Eksperymentalne bada
nie Wszechświata stało się rzeczywisto
ścią. Spośród być może najbardziej 
spektakularnych odkryć, które zmieni
ły jego wizerunek, należy wymienić 
obserwacje supernowych typu la, które 
pozwoliły ustalić relacje pomiędzy od
ległością jasnościową a przesunięciem 
ku czerwieni w skalach (współporusza- 
jącej się) odległości od zera do około 
3,3 Gpc (z ~ 1) i dostarczyły pierwszych 
dowodów popierających modele przy
spieszającego Wszechświata z niezero- 
wym członem kosmologicznym, czyli 
formą tzw. ciemnej energii. Ponadto sys
tematycznie wzrastająca czułość pomia
rów natężenia i polaryzacji fluktuacji 
promieniowania reliktowego (CMB), 
które zaw ierają ślady pierw otnych 
kwantowych fluktuacji przestrzeni oraz 
fizyki wczesnych oddziaływań ciemnej 
materii, plazmy i promieniowania, po
zwoliła na niezależne potwierdzenie wy
łaniającego się u schyłku poprzedniego

wieku nowego modelu kosmologiczne
go LCDM (Lambda Cold Dark Matter), 
który zastąpił uprzednio faworyzowany 
płaski model CDM Einsteina-de Sittera 
lub otwarty model CDM. Pomiary fluk
tuacji CMB pozwoliły na oszacowanie 
parametrów kosmologicznych (modelu 
LCDM i różnych jego modyfikacji), 
otworzyły nową i bardzo obiecującą dro
gę testowania fizyki, która wykracza 
poza standardowe jednorodne i izotro
powe rozwiązania równań Einsteina. 
Bogactwo obecnie dostępnych danych 
kosmologicznych i ogromna liczba dzia
łających i planowanych eksperymentów 
naukowych również pozwala testować 
zmodyfikowane modele grawitacji oraz 
wyznaczać parametry modeli inflacyj
nych — jak dotąd najbardziej obiecują
cych modeli wyjaśniających powstawa
nie pierwotnych fluktuacji gęstości 
materii o statystycznych własnościach 
zgodnych z obserwacjami. Stało się rów
nież oczywiste, że niezależne pomiaiy 
rozkładu przestrzennego galaktyk, ska
li oraz amplitudy oscylacji akustycznych 
w przestrzennym widmie mocy fluktu
acji materii, pomiary silnego soczewko- 
wania grawitacyjnego odległych kwa- 
zarów, słabego soczewkowania CMB na
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Rys. 1. Porównanie sygnatur widmowych ter
micznego i kinetycznego efektu S-Z oraz ich 
wielkości w porównaniu z widmem promienio
wania tła

wielkoskalowych strukturach, pomiary 
tzw. cosmic shear (kosmicznego ścina
nia — obserwowanej deformacji kształ
tu galaktyk poprzez słabe soczewkowa- 
nie na wielkoskalowych strukturach), 
pomiary stosunków i ilości pierwiast
ków chemicznych wzdłuż linii widze
nia do odległych kwazarów, pomiary 
wielkoskalowych pól prędkości łącznie 
z teoretycznymi przewidywaniami i nu
merycznymi symulacjami wspólnie 
kładą bardzo silne i co najważniejsze 
zgodne ze sobą oszacowania parame
trów kosmologicznych modelu LCDM 
i zbiegają się w ramach błędów wyzna
czeń wokół wartości kilkunastu parame
trów, które definiują nasz obecny stan
dardowy model kosmologiczny (SM).

Dzięki niezależnym kontrybucjom od 
tak różnych od siebie metod obserwacji 
obecnie wiadomo, że na przykład krzy
wizna obserwowanej części Wszech
świata jest bliska zeru. Wiemy, że 
zgodnie z SM Wszechświat zawiera 
dominujący (choć relatywnie od nie
dawna — od około 3,7 mld lat) skład
nik o ujemnym ciśnieniu i dodatniej gę
stości energii zwany ciemną energią 
(około 72%), duże ilości słabo oddzia
łujących nierelatywistycznych ciężkich 
cząstek zwanych ciemną materią (DM, 
około 23%) oraz nieduże ilości materii

barionowej (około 5%), z któ
rej znaczna część (około poło
wa) istnieje w postaci gorącej 
plazmy wypełniającej prze
strzeń międzygalaktyczną i pro
mieniującą termicznie w zakre
sie miękkiego promieniowania 
X. Mimo że model ten dobrze 
pasuje do większości danych ob
serwacyjnych (zważywszy na 
niewielką liczbę wolnych para
metrów), wciąż pozostaje mar
gines niepewności w zakresie 
wyznaczenia parametrów wska
zujących na konkretny model in
flacyjny lub nawet rodzinę mo
deli. SM otwiera również nowe 
pytania dotyczące pochodzenia 
i fizycznych własności poszcze
gólnych składników Wszech
świata. Natom iast dane ob
serwacyjne zawierają cały zestaw 
intrygujących zbieżności i własności, 
których wytłumaczenie może wskazy
wać na problemy w teorii na poziomie 
bardziej fundamentalnym niż ten, z któ
rego wywodzi się SM.

Obecnie niektóre z największych 
przedsięwzięć obserwacyjnej kosmolo
gii następnej dekady to:

—  Wyznaczenie parametrów ko
smologicznych i inflacyjnych z bezpre

cedensową dokładnością. Poznanie 
równania stanu DE oraz eksperymen
talne potwierdzenie lub odrzucenie, na 
kosmologicznych skalach odległości 
zmodyfikowanych modeli grawitacji 
(Planck, SDSS, DES, wiele szerokich 
i głębokich przeglądów supernowych, 
np. SNLS, przeglądy słabego soczew- 
kowania i kosmicznego ścinania, 
przeglądy efektu Sunyaeva-Zeldowi- 
cza: APEX-SZ, SPT oraz AMI — zob. 
dalej).

— Poznawanie fizyki bardzo wcze
snego Wszechświata i testowanie mo
deli inflacyjnych poprzez bezpośrednią 
detekcję fał grawitacyjnych tła lub po
średnią detekcję tzw. modów B w pola
ryzacji fluktuacji promieniowania relik
towego o określonych własnościach 
kątowego widma mocy. Kosmologicz
ne tło fal grawitacyjnych jest typowym 
przewidywaniem modeli inflacyjnych 
— jak dotąd jedynych modeli generują
cych tego typu sygnał -— tak więc ich 
detekcja byłaby bardzo silnym dowo
dem świadczącym o poprawności tej 
teorii. Co więcej, pomiar amplitudy 
modów tensorowych (fal grawitacyj
nych) w CMB pozwoli na wyznaczenie 
typowej skali energii, na której zacho
dzi inflacja (misja Planck, CMBPol, 
LISA i rozważana BBO).

— Detekcja niegaussowości pier
wotnych fluktuacji odbitych w CMB. 
Podczas gdy standardowe modele infla- 
cji (z jednym polem skalarnym i potę
gowym potencjale) przewidują niezau
ważalne odstępstwa od gaussowości, 
inne modele (np. ze zmodyfikowanymi
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z (redshift)

Rys. 3. Zależność odległości rozmiarów kątowych od prze
sunięcia ku czerwieni dla różnych modeli kosmologicznych, 
z naniesionymi danymi obserwacyjnymi

lub dodatkowymi członami kinetyczny
mi w lagranżjanie pola lub modele 
z wieloma dynamicznymi polami) dają 
odstępstwa od gaussowskich fluktuacji 
na poziomie zauważalnym przez np. sa
telitą PLANCK. Wyznaczenie amplitu
dy niegaussowości, przy uwzględnieniu 
niegaussowskich sygnałów pochodzenia 
wtórnego (niekosmologicznego) po
zwoli znaleźć różnicę pomiędzy rodzi
nami modeli inflacyjnych.

— Detekcja epoki rejonizacji oraz 
poznawanie historii formowania się 
pierwszych struktur we Wszechświecie 
jest nierozwiązanym od dziesięcioleci 
ważnym problemem w kosmologii. Pod
czas gdy dane CMB jednoznacznie 
i z bardzo wysokim prawdopodobień
stwem wskazują na istnienie epoki cał
kowitej jonizacji Wszechświata (oraz 
podają oszacowanie momentu joniza
cji), przyszłe planowane, tomograficz- 
ne przeglądy poczerwienionej linii wo
doru (21 cm) (LOFAR, SKA) oraz 
przeglądy na falach milimetrowych 
i submilimetrowych (ALMA) będą 
w stanie zaobserwować przebieg joni
zacji oraz formowania się pierwszych 
struktur we Wszechświecie (gwiazd 
i protogalaktyk).

Każdy z wymienionych celów wy
maga dużej liczby niezależnych obser
wacji w zakresie od fal radiowych aż po 
fale X, gdyż w każdej obserwacji oprócz 
interesujących sygnałów, szum bądź 
sygnały tła, bądź nakładające się na tło 
emisje (tzn. pochodzące z mniejszych 
odległości, np. galaktyczne emisje ter
miczne, free-free, synchrotronowe, 
źródeł punktowych, wirujących polar
nych ziaren, termicznie oscylujących 
magnetycznie polarnych ziaren oraz roz
ciągłych nietermicznych emisji wiado
mego i niewiadomego pochodzenia) 
zakłócają interesujący sygnał. Redukcja 
i analiza kosmologicznych danych ob
serwacyjnych wymaga więc bardzo za
awansowanych metod statystycznych 
oraz sporych ilości niezależnych obser
wacji.

Planowany, nowoczesny, 90-m radio
teleskop (RT90) będzie w stanie zaadre
sować niektóre z ważnych problemów 
dzięki dużej zdolności rozdzielczej 
(duża średnica teleskopu) oraz dużej ilo
ści nowoczesnych i czułych odbiorni
ków. Nowo powstające kompleksowe 
przeglądy emisji gromad galaktyk (np. 
poprzez pomiar efektu Sunyaev-Zeldo- 
wicza (SZE)) wymagają wielopasmo-

wych obserwacji, któ
re często trudno wy
konać na pojedyn
czym teleskopie ze 
względu na ograni
czoną liczbę syste
mów odbiorczych.
Radioteleskopy ogól
nego stosowania na
stępnej generacji (ta
kie jak RT90) będą 
wielowiązkowymi 
i wielozadaniowymi 
systemami pracujący
mi w zakresie często
tliwości od kilkunastu 
do kilkudziesięciu 
GHz.

Kosmologia 
z RT90: teoria 
Emisja słabych źródeł punktowych

Kosmologiczna interpretacja zrekon
struowanego kątowego widma mocy 
fluktuacji CMB jest obarczona błędem, 
jeśli moc od słabych źródeł punktowych 
nie jest uwzględniona. Ponieważ cho
dzi o słabe radioźródła, które są mniej
sze niż wiązka teleskopu, jedyna meto
da ich uwzględnienia to statystyczna 
ocena mocy sygnału. Ponieważ źródła 
punktowe dodają mocy na małych ska
lach kątowych bardziej niż na dużych 
skałach, w pierwszym rzędzie parame
trem kosmologicznym, który będzie źle 
oszacowany, jest nachylenie pierwotne
go widma mocy (ns). Wartość tego pa
rametru jest niezmiernie ważna dla se
lekcji klasy modeli inflacyjnych (modele 
o małych polach, dużych polach, hybry
dowe modele inflacji) przy danej am
plitudzie modów tensorowych (fal gra
witacyjnych). Przykładowo, obecne 
wyznaczenia tego parametru jeszcze nie 
pozwalają nawet na jednoznaczne wy
kluczenie widma Harrisona-Zeldowicza
— widma mocy niezależnego od skali
— na wysokim poziomie ufności, acz
kolwiek dane wskazują na tzw. „widmo 
czerwone”, tj. o mniejszej mocy na 
mniejszych skalach odległości niż na 
większych (zgodnie z przewidywania
mi standardowych modeli inflacyjnych).

Jedną ze standardowych metod wy
znaczenia mocy źródeł punktowych 
w CMB jest założenie pewnej zależno
ści spektralnej dla jasnych źródeł oraz 
eksperymentalne oszacowanie wolnych 
parametrów (typowo strome widmo po
tęgowe temperatury antenowej o indek

sie widmowym — 2) a następnie zało
żenie takiego samego widma dla źródeł 
słabych i dokonanie marginalizacji po 
składniku, który jest niezależny od czę
stotliwości, czyli po widmie mocy fluk
tuacji CMB. Ponieważ widmo mocy 
źródeł punktowych jest płaskie w zależ
ności od rozmiarów kątowych (biały 
szum o znikomej kowariancji), jest ono 
zdefiniowane w ramach założonego 
modelu pojedynczą liczbą— amplitudą 
widma mocy dla danej referencyjnej 
częstotliwości. Tak oszacowane widmo 
źródeł punktowych można po prostu 
odjąć od zrekonstruowanego (różnymi 
dostępnymi metodami) widma mocy 
CMB, które następnie można stosować 
do oszacowania wartości parametrów 
kosmologicznych.

Chociaż amplituda źródeł punkto
wych nie jest duża (typowo na pozio
mie kilku do kilkunastu |iK2), jego 
wpływ na wielkość błędów i wartości 
parametrów kosmologicznych nie jest 
zaniedbywany. Założenia dotyczące 
użytego modelu źródeł punktowych są 
więc bardzo ważne i mają swe kosmo
logiczne konsekwencje.

Rozległa dystorsja widma promienio
wania CMB na gromadach galaktyk 
(efekt Sunyaeva-Zeldowicza (SZ)) rów
nież ma wpływ na kształt widma mocy 
źródeł punktowych (użyto typowej no
menklatury „widmo mocy źródeł punk
towych”, które włącza wpływ również 
od obiektów rozciągłych — klastrów 
galaktyk). Kątowe widmo tego typu 
emisji nie jest już widmem płaskim, ma 
rozległe maksimum na skalach kąto-
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wych kilku minut łuku. Amplituda fluk
tuacji generowanych przez SZ przewyż
sza amplitudę fluktuacji CMB właśnie 
na tych skalach kątowych. Systematycz
ne katalogowanie gromad SZ oraz 
źródeł tła w tych samych gromadach 
galaktyk jest również bardzo istotne dla 
niezależnego i niezawodnego wyzna
czania parametrów kosmologicznych, 
poznania własności fizycznych gromad 
oraz kalibracji modeli formowania się 
struktur we Wszechświecie.

Param etry kosm ologiczne, 
powstaw anie struktur 
i fizyka grom ad galaktyk

W nierelatywistycznym przybliżeniu 
termiczny efekt SZ (SZE) obserwowa
ny w CMB jest proporcjonalny do ilo
czynu tzw. parametru komptonizacji (y) 
oraz funkcji definiującej zależność wid
mową f(x):

^  =  fv( x ) y  = f ( x ) f ne * Ą „ rdl
TcMB J m eC

gdzie f(x) = x (coth(x/2) -  4), x = hvl 
(kRTCUB), h — stała Plancka, v —  czę
stotliwość, kn — stała Boltzmana, r cMB 
— temperatura CMB, oT — przekrój 
czynny na rozpraszanie Thomsona, 
me — masa elektronu. Ponieważ para
metr y jest całką wzdłuż linii widzenia 
z gęstości elektronów ne w gromadzie 
galaktyk oraz temperatury gazu Te, ma
powanie SZE stwarza możliwość po
miaru masy barionowej w gromadach 
galaktyk oraz zrzutowanego profilu gę
stości. Obecnie obie wielkości są słabo 
oszacowane eksperymentalnie.

Wiadomo również, że C,sz (widmo 
mocy SZE) przy pewnych założeniach 
dotyczących modelu gromady jest bar
dzo czułą funkcją amplitudy fluktuacji 
materii crg(w skalach 8Mpc I r1) oraz gę
stości materii barionowej (C,sz~ crg7 
Qbh2), gdzie h jest sparametryzowaną 
stałą Hubble’a spełniającą zależność H0 
= lOOhkms-1 Mpc~‘.

Ponieważ z teoretycznego punktu 
widzenia C*2 zależy od funkcji masy 
gromad galaktyk dn(M,z)/dM, pomiary 
widma SZ oraz katalogi gromad galak
tyk wykrytych metodą SZE pozwolą na 
oszacowanie kształtu funkcji masy i jej 
zależności od przesunięcia ku czerwie
ni. Funkcja masy jest nie tylko kluczem 
do normalizacji widma mocy fluktuacji 
materii (na odpowiadających skalach 
długości) i gęstości materii barionowej, 
lecz także pozwala na zmierzenie dyna

micznej historii Wszechświata (w tym 
dynamiki DE i ewolucji parametrów 
równania stanu (w i w’) (rys. 2)). Osza
cowano, że dokładność wyznaczenia 
wspomnianych parametrów kosmolo
gicznych z przeglądów SZE będzie po
równywalna z dokładnościąuzyskiwaną 
z innych obecnie dostępnych danych ob
serwacyjnych (CMB, SNIa, BAO, LSS 
i inne).

Inną ciekawą możliwość stwarzają 
obserwacje strumieni SZE w połącze
niu z obserwacjami strumieni od gromad 
galaktyk w zakresie X. Ponieważ stru
mienie te mają inną zależność od gęsto
ści elektronów gazu gromadowego (li
niową i kwadratową odpowiednio), 
stwarza to możliwość wyznaczenia „od
ległości rozmiarów kątowych” do gro
mady w oparciu o temperaturę gazu oraz 
rozmiary kątowe gromady (rys. 3). 
W połączeniu z pomiarami jej przesu
nięcia ku czerwieni, można wyznaczyć 
stałą Hubble’a w sposób niezależny od 
innych metod (np. SNIa). Porównanie 
kształtu teoretycznej zależności odległo
ści kątowej z pomierzonymi wartościa
mi umożliwia natomiast wyznaczenie 
wartości podstawowych parametrów ko
smologicznych, od których zależy od
ległość rozmiarów kątowych.

Obecnie pracuje wiele dedykowa
nych teleskopów „budujących” katalo
gi SZE (jak np. SPT, ATC) na obiektach 
katalogowanych niezależnie przez inne 
przeglądy (np. DES) tak, by uzyskać 
informację o fotometrycznych przesu
nięciach ku czerwieni dla badanych gro
mad galaktyk.

Systematyczny ślepy przegląd lub 
dedykowane przeglądy wykonane przez 
RT90, którego czułość będzie porówny
walna z czułością SPT (i lepsza od czu
łości satelity WMAP) w paśmie niskich 
częstości (L,K, Ka) staną się cennym 
źródłem danych kosmologicznych, je
śli będąkoincydować z pomiarami prze
sunięcia ku czerwieni, dokonanych np. 
w przeglądzie SDSS.

N iegaussow skie fluktuacje 
z grom ad galaktyk

Na przestrzeni ostatnich lat stało się 
jasne, że pomiary pierwotnej niegaus- 
sowości (NG) będą silnym narzędziem 
do wyróżnienia prawidłowych modeli 
inflacyjnych i w konsekwencji lepsze
go określenia teorii wyjaśniającej po
wstawanie pierwotnych fluktuacji ma
terii. Jak dotąd najlepsze oszacowania

NG pochodzą z danych CMB. W przy
szłości przewiduje się, że również silne 
ograniczenia przyjdą ze strony badań 
tomograficznych przestrzennego rozkła
du poczerwienionej linii wodoru, z map 
satelity PLANCK, jak również zliczeń 
naj masywniej szych gromad galaktyk na 
dużych przesunięciach ku czerwieni 
(z >2).

Galaktyczne i pozagalaktyczne emi
sje (o których była mowa wcześniej) 
oczywiście nakładają się na mapy CMB 
i są one niegaussowskie. Szereg wtór
nych anizotropii CMB, do których za
licza się również SZE, również gene
ruje NG sygnały. Wszelka analiza 
mająca na celu wyznaczenie pierwot
nej NG musi uwzględniać rodzaj i am
plitudę NG sygnałów pochodzenia 
niekosmologicznego. Kompleksowa 
analiza NG od gromad galaktyk i źródeł 
punktowych z punktu widzenia przy
szłych przeglądów SZ może być istot
na dla wyznaczania poprawnej ampli
tudy pierwotnej NG.

Oprócz katalogowania gromad SZ, 
istotne dla takich analiz będą symulacje 
numeryczne N-ciał oraz symulacje grza
nia ośrodka międzygalaktycznego celem 
stworzenia symulowanych map parame
tru komptonizacji oraz w konsekwencji 
symulacji termicznego SZE. Statystycz
na analiza gaussowości tak uzyskanych 
map będzie wymagać również imple
mentacji odpowiednich symulacji map 
CMB z kontrolowaną amplitudą pier
wotnych NG (generowanych w ramach 
danej klasy modeli inflacyjnych). Obec
nie w Centrum Astronomii Uniwersyte
tu Mikołaja Kopernika (CA UMK) są 
prowadzone prace nad rozwojem odpo
wiedniego kodu do generacji takich sy
mulacji.

Obserwacje
Przegląd źródeł punktowych  
na centym etrow ych długościach fal

Nowe, masowe przeglądy nieba 
umożliwią utworzenie katalogu punkto
wych radioźródeł przy wysokim limicie 
czułości (na poziomie kilku mJy) w pa
smach L, K i Ka (pokrywających zakres 
częstotliwości od kilku do kilkudziesię
ciu GHz), skalibrowanie modeli popu
lacji radioźródeł, wyznaczenie indeksów 
widmowych i w konsekwencji oszaco
wanie ich wpływu na wyznaczanie pa
rametrów kosmologicznych.

Znaczna większość źródeł punkto
wych wykrytych przez satelitę WMAP
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to źródła o strumieniu niezależnym od 
częstotliwości: S ~ v“, a  ~  0. Zdecydo
wana większość z nich to emisja od kwa- 
zarów (70%). Na drugim miejscu emi
sja radiogalaktyk i AGN-ów (20%), 
pozostałe źródła to obiekty typu BL Lac 
i sporadycznie mgławice planetarne. Ka
talog wykrytych źródeł punktow ych 
zaw iera  obiekty różnych populacji, 
w większości o płaskim widmie. Jed
nakże są również obiekty o stromym, 
odw róconym  w idm ie bądź obiekty 
typu GPS (z maksimum emisji na czę
stościach kilkunastu GHz) czy też obiek
ty posiadające  kom binację  w idm  
stromych (na niskich częstościach) 
z płaskimi i odwróconymi widmami na 
wyższych częstościach. W celu wyzna
czenia widma mocy źródeł punktowych 
poniżej progu detekcji można założyć 
model emisji (jak opisano wcześniej) lub 
model populacji radioźródeł (opisujący 
oczekiwaną liczbę radioźródeł w danym 
przedziale strumienia) i skalibrować go 
obserwacjami z różnych częstotliwości. 
Katalog radioźródeł na częstościach kil
kunastu GHz pozwoliłby połączyć te ob
serwacje z istniejącymi przeglądami na 
niższych częstościach i uzupełnić mo
dele emisji od poszczególnych popula
cji radioźródeł. Wielowiązkowy system 
RT90 pozwoli na szybkie i efektywne 
tworzenie takiego katalogu.

Istotnym zadaniem obserwacyjnym 
byłoby poszukiwanie radioźródeł punk
towych w polach gromad galaktyk. Ba
dania tego rodzaju będą kluczowe dla 
redukcji błędów systematycznych wpro
wadzanych przez zmniejszenie obser
wowanego strumienia SZ na gromadzie, 
co przenosi się na błędy systematyczne 
wyznaczania np. parametrów kosmolo
gicznych z relacji „odległość rozmiarów

kątowych —  przesunięcie ku czerwie
ni” (zob. poprzedni rozdział). Analiza 
kosmologiczna w oparciu o nowy prze
gląd radiowy najpewniej wymagałaby 
implementacji zaawansowanych algo
rytmów, metod Monte-Carlo-Markov- 
Chain, dla celów całkowania wielowy
m iarowych powierzchni rozkładów 
prawdopodobieństwa— standardowych 
technik wyznaczania parametrów. Me
tody te są obecnie dobrze ugruntowane 
i sprawdzone oraz stosowane w codzien
nej praktyce analizy danych kosmolo
gicznych.

Katalog gromad galaktyk z SZE

Z planowaną czułością RT90 (około 
0,23 mK s-|/2) i wielowiązkowym sys
temem powinno być możliwe efektyw
ne poszukiwanie nowych gromad galak
tyk w polach kilkudziesięciu stopni 
kwadratowych, metodą pomiaru SZE na 
częstościach pomiędzy 5— 22 GHz. 
RT90 powiększyłby tym samym kata
logi budowane przez dedykowane tele
skopy, takie jak SPT, ACT, AMI, APEX- 
SZ i inne. Ślepy przegląd kilkudziesięciu 
stopni kwadratowych w rozdzielczości 
poniżej minuty kątowej powinien do
starczyć detekcji dziesiątek, jeśli nie se
tek nowych gromad galaktyk. O b se r
w a c j e  w y b r a n e j  g r u p y  g r o m a d  
skatalogowanych przez przegląd, np. 
SDSS (rys. 4) byłby bezpośrednio uży
teczny dla kosmologii. Przy rozdzielczo
ści 0,5' kątowej gromada galaktyk o fi
zycznych rozmiarach rzędu 180kpc na 
przesunięciu ku czerwieni odpowiada

jącym minimalnym możliwym rozmia
rom kątowym (w standardowej kosmo
logii) z = 1,5, stanowiłby jeden radiowy 
piksel, jednakże większe gromady ga
laktyk i położone bliżej nadawałyby się 
do bezpośredniego mapowania metodą 
SZE. Przykładowo, słynna gromada Po
cisk {Bullet cluster, niedostępna dla 
RT90 z powodu położenia geograficz
nego) o z  = 0,3 składałaby się z kilku ra
diowych pikseli. Analiza kosmologicz
na danych z gromad SZ wymagać będzie 
szczegółowych symulacji numerycz
nych SZE, populacji źródeł punktowych, 
a także sygnałów nakładających się i ge
nerowanych w zmiennych warunkach 
atmosferycznych. Byłoby to znakomite 
połączenie prac teoretycznych z wyni
kami nowoczesnych technik obserwa
cji. Obecnie w CA UMK trwają prace 
nad rozbudową dedykowanego oprogra
mowania służącemu planowaniu takich 
przeglądów, generowaniu odpowiednich 
symulacji oraz kompleksowej redukcji 
danych obserwacyjnych.

•k  *  *

Niektóre ilustracje pochodzą z pracy 
John E. Carlstrom (Annu. Rev. Astron. 
Astrophys. 2002. 40:643-80).

Autor jest doktorantem astronomii 
na Uniwersytecie Mikołaja Koper
nika w Toruniu. Jego zainteresowa
nia badawcze koncentrują się na ko
smologii, a w szczególności na 
kształcie i początkowych etapach 
życia Wszechświata
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ułamek roku dostępny dla obserwacji

Rys. 4. Sumaryczny, dostępny dla obserwacji RT90 czas w ciągu roku (wyrażony 
jako ułamek roku) w zależności od kierunku (wyrażonego we współrzędnych galak
tycznych). Punktami zaznaczono również położenie 900 znanych gromad galaktyk. 
(Założono ograniczenie obserwowalności danego źródła tylko dla momentów, gdy 
znajduje się ono powyżej 30 stopni od horyzontu i w odległości zenitalnej powyżej 
10 stopni)

NA ROZKŁADÓWCE

Pyłowe słupy 
mgławicy w Kilu

Obraz opublikowany w kwietniu 
2010 r. przez NASA dla uczcze
nia dwudziestej rocznicy misji te
leskopu kosmicznego Hubble'a. 
Pyłowo-gazowe kosmiczne słupy 
są rozświetlane i niszczone przez 
powstające w nich gorące gwiaz
dy. U szczytu obu słupów widać 
imponujące dżety tworzone przez 
nowo powstające gwiazdy (obiek
ty Herbiga-Haro).

Źródło: NASA/ESA, STScl
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rozmaitości

Herschel odkrył 
dziurę w Kosmosie

11 maja satelita Herschel Europejskiej 
Agencji Kosmicznej (ESA) badający 
Wszechświat w podczerwieni dokonał 
nieoczekiwanego odkrycia. Zaobserwo
wana została dziura w Kosmosie, w bli
skim otoczeniu miejsca, gdzie rodzą się 
nowe gwiazdy. Do tej pory nie było ob
serwacji, które dałyby tak wyrazisty 
wgląd w końcową fazę formowania się 
gwiazd.

Dzięki satelicie Herschel gwiazdy, 
które powstają w gęstych obłokach gazu 
i pyłu, mogą być teraz bardzo dokładnie 
badane. W przypadku młodych gwiazd 
często obserwuje się strugi oraz silne 
wywiewanie materii na zewnątrz, które 
oddziałuje na bliskie sąsiedztwo. Jed
nakże wjaki sposób młode gwiazdy roz
dmuchują i wyłaniają się z obłoku, w któ
rym powstały, było tajemnicą. Nadarzy
ła się nieoczekiwana okazja, aby przyj
rzeć się znacznie bliżej procesom towa
rzyszącym powstawaniu nowych gwiazd 
w oparciu o odkrycie Herschela.

Odkryta dziura, jawiąca się jako 
czarna plama, znajduje się w mgławi
cy refleksyjnej NGC1999 w gwiazdo
zbiorze Oriona, oddalonej od nas 
o 1500 lat św. Wiele takich plam jest 
znanych i uważa się je za gęste obsza
ry pyłu i gazu, które blokują promienio
wanie przez nie przechodzące, ale 
w przypadku tej jest inaczej. Herschel 
prowadził obserwacje pobliskich mło
dych gwiazd i natknął się na obszar wy-

NGC 1999 to jasna mgławica (u góry zdję
cia). Do niedawna widoczna na jej tle ciem
na plama była uważana za gęsty, nie prze
puszczający promieniowania obłok pyłowy. 
Obserwacje teleskopem Herschela pokaza
ły, że to... dziura w mgławicy! Zdjęcie jest 
złożeniem obserwacji instrumentu PACS sa
telity Herschel (70 i 160 mikrometrów) oraz 
kamery NEWFIRM (1,6 i 2,2 mikrometrów) 
umieszczonej na 4-metrowym teleskopie na 
Kitt Peak, USA.

Źródło: ESA/HOPS Consortium

glądający jak czarna plama. Aparatura 
satelity jest doskonale przystosowana do 
badania takiego rodzaju gęstych, ciem
nych obłoków. Coś jednak było nie tak 
— czy czarna plama jest aż tak niespo
tykanie gęsta, czy mamy problem z in
strumentami satelity?

Zaangażowano naziemne teleskopy, 
które potwierdziły obecność czarnej pla
my. Co więcej, okazało się, że nie jest to 
wyjątkowo gęsty obszar, ale wręcz prze
ciwnie — zupełnie pusty! Musiał wystą
pić jakiś proces, który wydmuchał dziurę 
w obłoku. Nikt do tej pory nie zaobserwo
wał takiego pustego regionu w bezpo
średnim otoczeniu młodych gwiazd.

Astronomowie uważają że taka dziu
ra może powstać dzięki wąskiej strudze 
gazu wyrzucanej przez młode gwiazdy, 
która przebija taflę gazu i pyłu rodzimej 
mgławicy NGC1999. Dodatkowo silne 
promieniowanie pobliskich starszych 
gwiazd również może wspomóc wydmu
chiwanie dziury w obłoku. Odkrycie do
konane przez Herschela z pewnością 
dostarczy niezwykle interesujących 
a dotychczas ograniczonych informacji 
o procesach zachodzących w regionach, 
gdzie tworzą się nowe gwiazdy.

Wojciech Jurusik
Źródło: www.esa.int

Uczeni badają 
zderzenia galaktyk

Naukowcy z Naval Research Laborato
ry (NRL) rozwiązali długotrwały problem 
dotyczący masy galaktyk biorących 
udział w zderzeniu, które świecą bardzo 
jasno w podczerwieni. Celem rozwiąza
nia tego problemu Barry Rothberg i Ja
cqueline Fischer wykorzystali dane po
chodzące z 8-metrowego teleskopu 
Gemini-South w Chile, a także wcześniej 
uzyskane wyniki z 10-metrowego W. M. 
Keck-2, 2,2-metrowego teleskopu Uni
wersytetu na Hawajach oraz dane ar
chiwalne z Kosmicznego Teleskopu 
Hubble’a.

We Wszechświecie wyróżniamy dwa 
główne typy galaktyk: spiralne, jak np. 
nasza Droga Mleczna, oraz eliptyczne, 
w których gwiazdy poruszają się po przy
padkowych orbitach. Największe galak
tyki w Kosmosie posiadają eliptyczny 
kształt, dlatego też poznanie ich historii 
stanowi klucz do zrozumienia ewolucji 
Wszechświata trwającej blisko 15 mld 
lat. Obowiązująca od dłuższego czasu 
teoria zakłada, że większość galaktyk 
eliptycznych powstała w wyniku zderza
nia, a później zlewania galaktyk spiral
nych. Zawierają one znaczne ilości

NGC 1614 — oddziałująca galaktyka, obraz 
z teleskopu Hubble’a. NGC 1614 znajduje się 
200 min lat św. od nas w gwiazdozbiorze Ery- 
danu. Źródło: NASA/ESA/Hubble Heritage 
(STScI/AURA)

chłodnego wodoru. W momencie kiedy 
dochodzi do zderzenia, piękna struktu
ra spiralna zostaje zniszczona, a chłod
ny gaz zamienia się w młode gwiazdy 
oraz duże ilości pyłu. Pył podgrzewany 
przez młode gwiazdy wypromieniowuje 
energię w zakresie fal podczerwonych.

Do niedawna uczeni uważali, że 
masa tych jasno świecących w podczer
wieni galaktyk, które biorą udział w zde
rzeniu, jest niewystarczająca, aby mog
ły stać się prekursorem masywnej ga
laktyki eliptycznej. Konwencjonalna me
toda wyznaczania masy tych obiektów 
opierała się na pomiarach wykonanych 
w bliskiej podczerwieni, ponieważ to 
światło łatwo przenika przez pył i pozwa
la zmierzyć przypadkowe ruchy starych 
gwiazd. Im bardziej przypadkowe ruchy, 
tym większa masa.

Gdy galaktyki spiralne się zderzają 
z ich chłodnego gazu powstaje central
ny wirujący dysk, w którym rodzą się 
nowe gwiazdy. Przyćmiewają one bla
skiem w bliskiej podczerwieni swoje star
sze siostry i dlatego wydaje się, że stare 
gwiazdy mają mniejsze ruchy przypad
kowe. Rothberg i Fischer wpadli na inny 
pomysł i zamiast tego obserwowali przy
padkowe ruchy starych gwiazd na krót
kich falach, tam gdzie pył skutecznie blo
kuje światło pochodzące z młodych 
gwiazd. Ich najnowsze wyniki pokazały, 
że stare gwiazdy w galaktykach, biorą
cych udział w zderzeniu, posiadająduże 
ruchy przypadkowe, a to oznacza, że 
później obiekt ten może stać się ma
sywną galaktyką eliptyczną.

Hubert Siejkowski
Źródło: www.astronomy.com

4/201 o U r a n i a  -  POSTĘPY ASTRONOMII 163

http://www.esa.int
http://www.astronomy.com


Sławomir Jędraszek »Astronomia
w Starożytnym

Egipcie

tarożytny Egipt jednoznacznie ko- 
^ ^ ^ ja r z y  się nam z wielką cywili- 
K ^ z a c ją ,  charakteryzującą się m.in. 

wspaniałą, monumentalną architekturą 
sakralną, uzewnętrzniającą potęgę za
równo polityczną, jak  i intelektualną 
mieszkańców znad Nilu, czy to w okre
sie Starego, Średniego, czy Nowego 
Państwa. Intelektualny potencjał Egip
tu doby faraońskiej objawia się nie tyl
ko poprzez liczne zabytki kultury mate
rialnej, ale także fascynuje umysłowymi 
osiągnięciami, do których zaliczyć mo
żemy niewątpliwie ówczesną astrono
mię i astrologię, silnie zakorzenioną 
w religijnej rzeczywistości.

Największy rozwój badań nad zjawi
skami astronomicznymi w Egipcie przy
pada bez wątpienia na okres helleni
styczny, tj. na czasy panowania dynastii 
Lagidów, i na okres supremacji rzym
skiej, stanowiąc w tym kontekście spu
ściznę badań i obserwacji podejmowa
nych w hellenistycznej Aleksandrii, 
ówczesnym intelektualnym centrum 
świata, rozwijającym się pod mecena
tem pierwszych Lagidów, którzy nie 
szczędzili środków na rozwój Musejo- 
nou1, tj. instytucji kosmopolitycznej,

1 Znaleziska archeologiczne informujące nas 
o Musejonie (Muzeum) czy Bibliotece mają głów
nie charakter pośredni, zob. m.in. J.Y. Empereur, 
Alexandria Rediscovered, London 1998; B. Tka- 
czow, Topography o f  Ancient Alexandria (An Ar
cheological Map), Warszawa 1993.

z nazwy poświęconej muzom, boskim 
patronkom sztuki, która de facto stano
wiła instytucję badawczą, połączoną 
z jednąz największych wówczas biblio
tek2.

Właśnie z tym miejscem są kojarzo
ne prace związane z ówczesną, przedte- 
leskopową astronomią genialnego Ary- 
stracha z Samos, który głosił, że Słońce 
jest nieruchome, natomiast Ziemia ob
raca się wokół niego po obwodzie koła, 
czy równie genialnego matematyka
1 astronoma, rodaka Arystracha —  Ko- 
nona, czy prace wybitnego matematyka 
Apolloniusza z Perge.

Jednakże zainteresowanie nieboskło
nem, zarówno dziennym, jak i nocnym, 
towarzyszyło Egipcjanom już na długo 
przed podbojem ich kraju przez Alek
sandra III Macedońskiego, w swym peł
nym triumfu pochodzie.

Aby przedstawić problem astronomii 
w Starożytnym Egipcie, nieco miejsca 
należy poświęcić matematyce, która 
oprócz nauki pisania i czytania stano
wiła kluczowy przedmiot w ówczesnych

2 P.M. Fraser, Ptolemaic Alexandria, Oxford 
1972, 327; W.M. Ellis, Ptolemy o f  Egypt, Lon
don 1994, s. 54; A. Couat, Alexandrian Poetry 
under the First Three Ptolemies 324-222 B.C., 
transl. J. Loeb, London 1931, s. 10 i n; A.B. Lloyd, 
The Ptolemaic Period (332-30 BC), [in] ed. I. 
Shaw, The Oxford History o f  Ancient Egypt, 
Oxford 2003, s. 400; zob. również: ed. Chr. Ja
cob, F. De Polignac, Alexandria, Third Century 
BC, Alexandria, 2000.

Słynny motyw odnoszący się do za
ćmienia Słońca w powieści B. Prusa 
Faraon znamionuje kilka ciekawych 
cech. Jednąz nich jest niewątpliwie 
XIX-wieczne przeświadczenie doty
czące potęgi astronomicznej wiedzy 
w Starożytnym Egipcie, co poniekąd 
wynika z tradycji odnoszącej się do 
czasów Starożytnej Grecji i fascyna
cji antycznych Greków intelektualną 
potęgą Egiptu. Współczesna nauka 
wyklucza taką umiejętność. Starożyt
ni Egipcjanie nie potrafili przewidywać 
zaćmień słonecznych

*
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Współczesna Aleksandria. W okresie hellenistycznym to miasto stanowiło centrum intelektu
alne ówczesnego świata, tu rozwijała się m.in. astronomia. Fot. autor

szkołach, rozwijających się od okresu 
Średniego Państwa (2055— 1650).

Nasza współczesna wiedza odnoszą
ca się do tego zagadnienia bazuje 
w większości na materiale piśmiennym, 
tj. źródłach papirologicznych i innych 
artefaktach związanych z ówczesną eko
nomią, szczególnie ukierunkowaną na 
kwestie związane z rozliczaniem przy
chodów i rozchodów m.in. świątyń. 
Dzięki wielu dokumentom administra
cyjnym jesteśmy w stanie prześledzić 
historię biurokracji, sięgającą III tysiąc
lecia przed Chr.

Egipska matematyka, będąc w głów
nej mierze ważną dziedziną administra
cji arytmetycznej, nie stawiała sobie za 
cel abstrakcyjnych wyliczeń, pozostają
cych w oderwaniu od ówczesnych re
aliów społeczno-gospodarczych, tym 
samym nie wypracowała odrębnych 
metod obliczeń astronomicznych3. Jedną 
z cech staroegipskiej matematyki było 
niezapisywanie ułamków, z wyjątkiem 
2/3, z licznikiem większym niż 1. Fakt 
ten nieco utrudnia współczesnym bada
czom odczytywanie wartości liczbo
wych, i tak: 3/4 zapisywano jako 1/2 + 
1/4; 6/7 jako 1/2 + 1/4 + 1/14 + 1/28. 
Choć zapis ten wydaje się nam niewy
godny i nieco anachroniczny, to należy 
podkreślić, iż egipscy pisarze posługi
wali się nim niezwykle sprawnie4, two
rząc nierzadko długie ciągi liczbowe. 
Należy również zauważyć, iż użytkow
nicy takiego systemu nie musieli znać 
podstaw mnożenia, jedynie należało 
znać wielkości uzyskiwane przez po
mnożenie każdej liczby przez dwa, co 
w sumie stanowi dość ciekawą i inno
wacyjną technikę.

W Starożytnym Egipcie, jak łatwo się 
domyśleć, obowiązywał dziesiątkowy 
system liczenia; każda z pierwszych 
siedmiu potęg miała osobny znak: 1,10, 
100, 1000 itd. Co interesujące, nie ist
niał znak określający wartość zerową! 
Gdy chciano ją  wyrazić, pozostawiano 
wówczas puste miejsce. Zapisując jakąś 
wartość — cyfrę, zaczynano od najwyż
szego rzędu, np. od rzędu tysięcy, kolej
no rząd setek i dziesiątek, i na koniec 
jedności.

Egipcjanie mieli również istotne do
konania na polu geometrii, bowiem bar

3 O. Neugebauer, The History o f  Ancient Astro
nomy Problems and Methods, JNE 4, No. 1 
(1945), s. 4.
4 B.J. Kemp, Starożytny Egipt, Anatomia Cywili
zacji, Warszawa 2009, s. 200.

dzo wcześnie zastosowano zasadę ob
liczania powierzchni koła za pomocą 
długości średnicy i ustalono przybli
żoną wartość ji równą 3,16. Znamy 
również konkretne matematyczne za
dania związane z obliczeniem ciężaru 
obiektu kamiennego, np. obelisku. Po
nadto istniały zadania stawiające sobie 
za cel wyznaczenie objętości jakiejś fi
gury geometrycznej czy obliczenia 
pola, co wiązało się zarówno z archi
tekturą, jak i stawało się nieodzowne 
przy podziale gruntów uprawnych.

Egipcjanie przez długi okres czasu 
prowadzili przeróżne operacje gospo
darcze, działając w ramach systemu 
niemonetamego, co wiązało się m.in. 
z większą, bezpośrednią stycznością 
z prawdziwymi dobrami materialnymi, 
zdecydowanie szerszą niż współcze
śnie, co miało również wpływ na ów
czesne pojmowanie matematyki. Realia 
przeliczania i ważenia ilustrują nam 
w znakomity sposób m.in. wyobraże
nia z grobów Starego, jak i Średniego 
Państwa.

Z powyższego dość skrótowego za
rysu starożytnej matematyki kraju nad 
Nilem jednoznacznie możemy wnio
skować, iż cywilizacja ta rozwinęła 
świetnie sztukę opisywania rzeczywi
stości za pomocą miar liczbowych, 
mając również w yobraźnię prze
strzenną, znając także podstawy, jak 
dziś byśmy to nazwali, mechaniki i fi
zyki. By to sobie uświadomić, wystar
czy choćby wymienić niezwykły twór 
architektoniczny występujący w naj
większej z piramid na płaskowyżu 
Giza, tj. w piramidzie Chu-fu (Che-

opsa) i znajdującej się tam tzw. wiel
kiej galerii, czy właśnie monumental
ność samej piramidy.

Co ciekawe, na gruncie astronomii 
— obserwacji nieba i ciał niebieskich, 
Egipcjanie nie dokonali jakiegoś 
ogromnego postępu, a sama ówczesna 
fascynacja niebem niewątpliwe nie 
może poszczycić się takimi osiągnię
ciami, jak choćby w Babilonii. To wła
śnie Babilończycy, wyznaczony przez 
Egipcjan rok liczący 365 dni podzielili 
na miesiące i tygodnie, wprowadzając 
także podział na doby, godziny i minu
ty. To również mieszkańcy tego obsza
ru prowadzili stałe obserwacje zjawisk 
niebieskich i sporządzali z nich dokład
ne sprawozdania. Wystarczy tu nadmie
nić choćby o odnalezieniu w 1849 r. 
przez brytyjskiego archeologa w ów
czesnej stolicy, Niniwie, szeregu rapor
tów astronomicznych sporządzanych 
co dwa tygodnie, a pochodzących z bi
blioteki władcy Aszurbanipala.

Babilończycy umieli dokładnie wy
znaczyć drogi pięciu planet, mogli rów
nież przewidzieć wiele zjawisk astrono
micznych związanych z Księżycem 
i Słońcem.

W jednym z najpopularniejszych 
zbiorów, zajmujących siedemdziesiąt 
tabliczek, noszącym tytuł Enuma Anu 
Enlil5, znajdowały się wróżby związa
ne z Księżycem, jego wyglądem, oraz 
inne spostrzeżenia oparte na obserwacji 
planet i gwiazd, a także i wiele odwołań 
do zjawisk atmosferycznych, m.in. bły
skawic czy chmur.

5 H. Hunger, D.E. Pingree, Astral sciences in 
Mesopotamia, Leiden 1999, s. 12 i n.
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Takie podejście Egipcjan do świata 
obserwacji ciał niebieskich należy upa
trywać w praktycznej potrzebie pozna
nia, często ściśle powiązanej z religią 
i rytuałem, stąd też nie było istotne for
mułowanie wyników dociekań „astro
nomicznych” w postaci teoretycznych 
praw naukowych6.

W tym miejscu dochodzimy do isto
ty egipskiej astronomii; jej cełem było 
bowiem określenie podziału czasu, co 
wiązało się żywotną potrzebą zarówno 
samego dworu, jak i aparatu gospodar
czego, stając się ważnym elementem 
powiązanym z ówczesną religijnością. 
Astronomiczną podstawą w określeniu 
miesięcy były obserwacje faz Księży
ca. Z racji niedokładności takiego ka
lendarza7 zwrócono uwagę na powtarza- 
jący się z dużą regularnością coroczny 
wylew Nilu. Jednakże by wyznaczyć 
termin nowego roku, musiano dokony
wać obserwacji wylewów przez wiele 
lat, co w konsekwencji doprowadziło 
zapewne do odkrycia dogodnego zjawi
ska astronomicznego, jakim jest tzw. 
heliakalny wschód gwiazdy Syriusz.

Do liczenia dwunastu godzin nocy, 
które oczywiście były znane (ich długość 
określano w zależności od pory roku), 
wykorzystywano gwiazdy, co niewątpli
wie wiąże się z kontemplacją nocnego 
nieboskłonu. Ciała niebieskie miały rów
nież ogromne znaczenie symboliczne, 
były bowiem mocno osadzone w ówcze
snej religijności. Ich znaczeniowość jest 
bardzo różnorodna i bogata, stanowiąc
o kolorystyce interpretacji astronomicz
nych w kontekście m.in. religii czy rytu
ału, jak i wierzeń związanych ze świa
tem pozagrobowym.

Już w „Tekstach piramid” widzimy 
króla pośród gwiazd na nieboskłonie: 
Oto dusza (baH) twojajest gwiazdą żywą 
pośród braci swoich. („Teksty piramid”

6 A. Pannekoek, A History o f  Astronomy, Toronto 
1961, s. 84.

7 N a temat wykorzystania w chronologii Staro
żytnego Egiptu zob.: K.A. Kitchen, The Chrono
logy o f  Ancient Egypt, World Archaeology 23, No. 
2,1991, s. 204. Z Egiptu doby faraońskiej znamy 
datę zaćmienia Słońca, zachowaną na jednym 
z demotycznych papirusów, przypadającą na 30 
września 610 r. przed Chr.

8 Ba stanowi jeden z najbardziej ruchliwych ele
mentów autonomicznych osobowości człowieka.
Zasadniczą cechą ba jest zdolność swobodnego
poruszania się i przybierania rozmaitych form. Ba
zamieszkujące w zabalsamowanych zwłokach 
wychodzi więc z grobu i podróżuje nieskrępowa
ne, w najgłębszych otchłaniach krainy umarłych, 
czy wzbijając się ku niebu, by pożywić się ofia
rami i porozumieć się z innymi duchami.

§ 904c)9. Natomiast w rozdziale 882 
władca utożsamiany jest z Syriuszem:
0  królu, ty jesteś wielką gwiazdą, to
warzyszem Oriona, który przemierza 
niebo wraz z Orionem. Orion (eg. Sahu) 
to konstelacja, która w Starożytnym 
Egipcie utożsamiana była z Ozyrysem10
1 często występuje w tzw. „Tekstach pi
ramid”11.

Sami mieszkańcy znad Nilu nazywali 
gwiazdy Jaśniejącymi”, „górnymi”, 
„żyjącymi” bądź też po prostu „lampa
mi” i widzieli w nich ilustrację dzieci 
bogiń nieba12. Ponadto na sarkofagach 
pochodzących z Pierwszego Okresu 
Przejściowego (2160—2055) widnieją 
ilustracje gwiazdy podbiegunowej, po
społu z Orionem i Syriuszem, stanowią
ce symboliczny wyraz nieba północne
go i południowego.

Natomiast na sarkofagach z okresu 
XI dynastii znajdują się całe przedsta
wienia tabelaryczne informujące o po
jawieniu się gwiazd dekanalnych na 
niebie w odpowiednim przedziale cza
sowym, dzięki czemu uzyskiwano swo
iste zegary gwiezdne. Opis gwiazd po
łożonych w pasie równikowym stanowił 
część treści tzw. „Księgi nocy”.

Czy starożytni Egipcjanie dokonywa
li obserwacji? Jeśli tak, czy mamy na to 
jednoznaczne dowody? Tu sprawa się 
nieco komplikuje, co jest uwarunkowa
ne różnymi przyczynami, jednakże 
jedną z najważniejszych jest dyskusyj
ność w interpretacji i identyfikacji 
miejsc ówczesnych obserwatoriów 
astronomicznych. Niemniej jednak ob
serwacje takie były wykonywane, choć
by z dachu budowli sakralnych, co zda
niem niektórych badaczy miało miejsce 
w ptolemejskiej świątyni w Kom 
Ombo13. Wcześniej podobne obserwa
cje mogły być dokonywane z dachu 
świątyni grobowej Ramzesa II, tj. w tzw. 
Ramzesseum.

Faktem jest, iż Egipcjanie wykorzy
stywali obserwacje astronomiczne 
w różnych celach, m.in. inżynieryjnych
i religijnych. Świadczą o tym choćby

9 M. Barwik, Księga wyjścia za dnia, Tajemnice 
egipskiej Księgi Umartych, Warszawa 2009, s. 60.

10 J.B. Sellers, The Death o f  Gods in Ancient 
Egypt, London 2003, s. 18.

11 J.P. Allen, Writings from  the Ancient World, The 
Ancient Egyptian Pyramid Texts, Atlanta 2005, 
s. 438.

12 M. Barwik, op. cit., s. 60.

13 R.S. Bianchi, Kom Ombo, [in:] ed. K.A. Bard, 
Encyclopedia o f  the Archaeology o f  Ancient Egypt, 
London 2005, s. 504.

2. Figurka brązowa, z Okresu Późnego, 
przedstawiająca Imhotepa, trzymającego na 
kolanach rozwinięty papirus. ©The Trustees 
of the British Museum

3. Wapienny relief przedstawiający faraona 
Achenatona, XVIII Dynastia. ©The Trustees 
of the British Museum
umiejętność określania kierunków kar
dynalnych i realne zastosowania tych 
zabiegów w odpowiednim ukierunko
waniu budowli o charakterze sakralnym
i grobowym czy innych zespołach ar
chitektonicznych.

Nil, jak powszechnie wiadomo, miał 
niezmiernie istotne znaczenie dla ów
czesnego Egiptu. Jego wylew miał 
zarówno swą cechę religijną, jak i nie
zmiernie istotny wyraz społeczno-go- 
spodarczy. To właśnie obserwacje astro
nomiczne ściśle wiążą się z pojawieniem 
się jednego z kalendarzy, wynikającego 
z obserwacji początków przyboru wód 
Nilu i ukazania się na hoiyzoncie Syriu- 
sza (gr. Sotis, eg. Sopdet) na krótko przed 
wschodem Słońca, którego wschód
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Chronologia
Okres Predynastyczny ok. 5300—3000 przed Chr.

Okres Wczesnodynastyczny ok. 3000—2686 przed Chr.

Stare Państwo 2686—2160 przed Chr.

Pierwszy Okres Przejściowy 2160—2055 przed Chr.

Średnie Państwo 2055—1650 przed Chr.

Drugi Okres Przejściowy 1650—1550 przed Chr.

Nowe Państwo 1550—1069 przed Chr.

Trzeci Okres Przejściowy 1069—664 przed Chr.

Okres Późny 664—332 przed Chr.

Okres Ptolemejski 332—30 przed Chr.

Okres Rzymski 30 przed Chr., — 395 po Chr.

Chronologia na podstawie: ed. 
Egypt, Oxford 2003

. Shaw, The Oxford History of Ancient

identyfikowany był z ponownym stwo
rzeniem, zachód natomiast wiązany był 
z odejściem do krainy umarłych.

Obserwacji wschodu Syriusza doko
nywano, w opinii niektórych badaczy, 
na Elefantynie, tj. wyspie poniżej pierw
szej katarakty. Prócz tego miejsca współ
cześni uczeni wskazują również na 
Memfis czy Teby jako punkty „państwo
wych obserwatoriów”. Właśnie tu mia
no określić fazy Księżyca i dokonywa
no obserwacji Słońca. Szczególnym 
miejscem do przeprowadzania obserwa
cji jego wschodów i zachodów mogła 
być świątynia w Heliopolis (współcze
śnie dzielnica Kairu), stanowiąca cen
trum kultu solamego boga Re czy kom
pleksy religijne związane z panowaniem 
władców V dynastii, jak choćby solar- 
ny kompleks w Abu Gurab (w rejonie 
Memfis) ufundowany przez faraona 
Niuserre.

Innymi sprzyjającymi obszarami stu
diowania dziennego i nocnego nieba, 
pełnego pięknych pejzaży gwiezdnych, 
mogły być obszary pustynne, co suge
rują odnalezione graffiti z rejonów Hie- 
rakonpolis14.

Interesującą kwestią pozostaje rów
nież odpowiedź na pytanie: jakie osoby 
predestynowane były do dokonywania 
obserwacji astronomicznych?

Dziś należy przypuszczać, iż zada
nie to powierzano osobom związanym 
z ówczesnymi świątyniami i aparatem 
władzy. Zapewne do takich osób nale
żeli tzw. kapłani godzinowi (unut), któ
rzy śledzili czas, obserwując m.in. 
gwiazdy15. Najprawdopodobniej jedną 
z takich osób mógł być słynny architekt 
faraona III dynastii Dżosera, Imhotep, 
który wzniósł dla swego króla piramidę 
złożoną z kolejno nakładanych na sie
bie mastab, współcześnie określaną mia
nem piramidy schodkowej.

Niewątpliwie na gruncie Egiptu 
doby faraońskiej rozwijała się astrolo
gia rozumiana szeroko w kontekście 
teologicznym, stąd też wielokrotnie 
możemy spotkać odniesienia do bóstw 
zarówno żeńskich, jak i męskich, oraz

14 B.M. Bryan, The 18th dynasty before theAmar- 
na Period (c.1550-1352), [in:] ed. I. Shaw, The 
Oxford History o f  Ancient Egypt, Oxford 2003, 
s. 216.

15 A. Niwiński, Bóstwa, kulty i rytuały starożyt
nego Egiptu, Warszawa 2004, s. 309; Niwiński 
wspomina również o innym kapłanie, będącym 
zwierzchnikiem kapłanów powiązanych z kultem 
Słońca, mianowicie: „wielkim obserwatorze Atu- 
ma-Re w Tebach”.

ich asocjacji, np. z ciałami niebieski
mi. Religia i religijność w kraju nad 
Nilem wypełniała zasadniczo każdą 
płaszczyznę życia, stąd nie powinno nas 
dziwić, iż wiele ciał niebieskich czy 
innych elementów krajobrazu astrono
micznego często miało wymowę reli
gijną, odnoszącą się do różnorodnych 
aspektów życia ówczesnego człowie
ka i jego związków z ideąMaat, tj. bo
skim porządkiem świata, stanowiącym 
źródło prawdy i sprawiedliwości. Egip
skie gwiazdozbiory są dla nas trudne 
do jednoznacznego określenia, ponie
waż aktualnie przywykliśmy do ich ba
bilońskich wariantów. Współcześnie 
najbardziej czytelna staje się dla nas 
egipska astrologia i interpretacja po
szczególnych przedstawień zodiakal
nych, pochodzących z okresu grecko- 
-rzymskiego, a to dzięki ich silnemu na
wiązaniu do tradycji greckiej. Jednak
że należy podkreślić niezwykłą zbieżność 
zachodzącą również i we wzajemnych 
układach figur pomiędzy babilońskimi 
pierwowzorami i ich odpowiednikami 
grecko-rzymskimi.

O szerokich kompetencjach egip
skich kapłanów w dziedzinie astronomii 
świadczy w tym okresie dekoracja re
liefowa w postaci znaków zodiaku w ka
plicy Ozyrysa w Denderze.

W okresie hellenistycznym astrolo
gów nazywano matematykami, a ich 
umiejętnościom przypisywano charak
ter nauk ścisłych, stąd możemy wnio
skować, iż ich nauka skierowana była 
do grona nielicznych osób.

W starożytnej egipskiej ikonografii 
bóstwem o silnych konotacjach astrono
micznych była bogini nieba Nut, będą
ca matką Ozyrysa, która często j est uka
zywana w malarstwie epoki faraonów 
w towarzystwie gwiazd. Rozgwieżdżo
ne niebo zarówno jako element tła, jak
i jego istotny emblemat wielokrotnie 
możemy odnaleźć w sztuce Egiptu. Na 
jednym z winiet papirusu Henuttawy, 
z XXI dynastii, ukazano uskrzydlonego 
węża (antropomorfizacja Atuma) na tle 
rozgwieżdżonego nieba16. Ilustracje 
gwiazd, w kontekście „bóstwa nocnego 
nieba”, widnieją również na sklepieniu 
grobowca Sennedżema (TT 1) — robot
nika z Deir el Medinny, z okresu pano
wania XIX dynastii.

Niebo miało również swoje bardzo 
bogate odzwierciedlenie w symbolice 
śmierci— pokrywy sarkofagowe stano
wiły personifikację nieboskłonu, tj. bo
gini Nut. Boginię tę często również 
przedstawiano jako niebiańską krowę, 
na której grzbiecie Słońce pokonywało 
nieboskłon.

W kontekście religijnym niezmiernie 
istotnym ciałem niebieskim pozostawało 
życiodajne Słońce, które szczególnie 
silne znaczenie odegrało podczas rzą
dów faraona Amenhotepa IV (popular
nego Achenatona), który przeprowadził 
zasadnicze, choć krótkotrwałe zmiany 
w teologii państwa na rzecz widzialne
go Słońca (Atona — tarczy słonecznej 
z promieniami jako jedyne dopuszczal-

16 M. Barwik, op. cit., s. 176.
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4. Fragment fryzu świątynnego, w formie reliefu wapiennego pokry
tego polichromią, przedstawiającego gwiazdy. XI Dynastia ©The Tru
stees of the British Museum

5. Fragment dekoracji pochodzącej z grobowca Sennedżema uka
zanego wraz z małżonką oddającego cześć bóstwom nocnego nie
ba. Odrys

ne wyobrażenie bóstw), dokonując rów
nież przemian w symbolice władzy kró
lewskiej.

Znakomite dokumenty o charakte
rze astronomicznym zdobią stropy gro
bowców z okresu Nowego Państwa. 
Z grobow ca Senenm uta, architekta 
i poplecznika królowej —  faraona Hat- 
szepsut, pochodzi niezmiernie intere
sujące przedstawienie gwiezdnych dia
gram ów , podobnie  ja k  na sufic ie  
cenotafu Setiego I w Abysos oraz na 
sklepieniu grobowca Ramzesa IV i póź
niejszych władców17 ukazana została 
kosmologia: drogi Słońca i gwiazd 
znajdują się na ciele bogini nieba Nut 
i w świecie podziemnym. Komenta
rzem ilustrującym treść tego przedsta
wienia jest tzw. papirus kosmologicz
ny Carlsberg 1, zawierający hieratyczną 
i demotyczną transkrypcję hieroglificz- 
nego tekstu, który towarzyszy temu 
przedstawieniu oraz stanowi jego opis 
w formie komentarza.

Istotnym źródłem, w kontekście ka
lendarza księżycowego, jest kolejny 
dokument, tzw. Carlsberg 9, objaśniają
cy posługiwanie się tym rodzajem ka
lendarza.

Jak wiadomo, tzw. rok lunamy nie 
pokrywa się z tzw. rokiem słonecznym, 
który w Egipcie stanowił podstawę ka
lendarza cywilnego. Tak więc posługi
wano się cyklem 25 lat cywilnych, z któ
rych każdy liczył po 365 dni, co w sumie 
daje 9125 dni, a to w dużym przybliże
niu odpowiadało trzystu dziewięciu mie
siącom księżycowym; 309 miesięcy po 
29,53059 daje 9124,95231 dni.

Źródła pochodzące z Egiptu pozo-

7 O. Neugebauer, op. cit., s. 6.

stają jednak w silnym kontraście ze sto
sunkowo obfitym materiałem mówią
cym o fascynacji astronomią i astrolo
gią z obszarów M iędzyrzecza. Nie 
jesteśmy w stanie jednocześnie stwier
dzić, czy powyższy fakt stanowi od
zwierciedlenie procesu faktycznego czy 
może ilustruje stan badań. Tak czy ina
czej, należy jednak stwierdzić, iż obser
wacje w Egipcie stawiały sobie inne cele 
niż te przyświecające choćby Babilonii.

Kwestią dyskusyjną jest oczywiście 
wpływ astronomii Międzyrzecza na do
ciekania kapłanów egipskich w tej ma
terii. Jednakże należy raz jeszcze pod
kreślić, iż egipska kultura bardzo silnie 
zakorzeniona w tradycji religijnej wy
magała poniekąd astronomicznych da
nych do zupełnie innych potrzeb niż 
cywilizacja znad Eufratu i Tygrysu. Nie
wątpliwie jednak, tak jak współcześnie 
fascynuje nas nieboskłon, tak i wówczas 
Egipcjanie spoglądali na odległe świa
ty, widząc w nich często religijną i mi
styczną rzeczywistość, stanowiącą ilu
strację ich ziemskiego życia.
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A utor jest adiunktem, pracuje w Za
kładzie Archeologii Antycznej w In
stytucie Archeologii Uniwersytetu 
Gdańskiego. Zajmuje się archeolo
gią Egiptu, szczególnie Okresu Póź
nego i Hellenistycznego. Jest również 
autorem ilustracji muzycznych do 
niektórych spektakli astronomicz
nych Toruńskiego Planetarium
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Po prawej prezentujemy dwa zdjęcia 
wykonane przez Mariusza Świętnickie- 
go w nocy z 17 na 18 kwietnia br. w ogni
sku głównym reflektora Newtona 250/ 
1520, aparatem Nikon D300. Na pierw
szym w idz im y parę ga laktyk M-51 
i NGC-5195 Wir (eksp. 6x250 s. ISO 
1600). Drugie ukazuje światło popielate 
Księżyca w fazie 3 doby i 6 godzin po 
nowiu (eksp. 3 s, ISO 320).

Niżej dzienny obraz Księżyca w chmu
rach (26.03.2010) oraz Merkury i Wenus 
nad Kłodzkiem (8.04.2010). Fot. Marek 
W. Szpak (Canon EOS 500D).

Autorem ostatniego zdjęcia jest Mar
cin Filipek. Przedstawia ono Księżyc 
i Wenus nad Babią Górą (17.04.2010)
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Kondukt w Lidzbarku z herbami biskupów warmińskichWystąpienie prof. Achremczyka nad trumną Wielkiego Astronoma
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w kraju

Powtórny pochówek szczątków Kiedy umarł 
Mikołaja Kopernika Kopernik?

maja w katedrze w Olszty
nie odbyła się msza żałob
na przy trumnie wielkiego 

Astronoma Mikołaja Kopernika. Dzień 
później kondukt żałobny w yruszył 
z Olsztyna do Fromborka, zatrzymując 
się w miastach, w których Kopernik jako 
kanonik warmiński przebywał. W koście
le Piotra i Pawła w Lidzbarku Warmiń
skim również odprawiono mszę żałobną. 
Tam też pod Wysoką Bramą dzieci zor
ganizowały przedstawienie. Hołd Astro
nomowi oddali również mieszkańcy 
Dobrego Miasta, Ornety, Pieniężna i Bra
niewa. Wieczorem kondukt wkroczył do 
katedry fromborskiej, gdzie odprawiono 
nabożeństwo żałobne.

Rano 22 maja w tym samym miej
scu, w Bazylice Archikatedralnej Wnie
bowzięcia Najświętszej Maryi Panny 
i św. Andrzeja we Fromborku, nuncjusz 
apostolski asrcybiskup dr Józef Kowal
czyk odprawił mszę świętą.

Homilie wygłosił metropolita lubelski 
arcybiskup prof. Józef Życiński. Następ
nie w uroczystej procesji przeniesiono 
trumnę Astronoma blisko ołtrza św. Krzy
ża, gdzie złożono ją  pod posadzką 
u stóp 3-m nowoczesnego nagrobka 
z czarnego kamienia przedstawiającego 
model Układu Słonecznego. Jego funda
torem jest ks. Jan Górny, kanonik kapitu
ły warmińskiej, który, jak kiedyś Koper
nik, opiekuje się obecnie ołtarzem św. 
Krzyża. „Skoro jestem opiekunem tego sa
mego ołtarza, którym zajmował się Ko
pernik, wypada, bym sfinansował i to dzie
ło” —  powiedział ks. Gómy, który jest 
również autorem wydanej w br. książki 
„Mikołaj Kopernik —  kanonik warmiń
ski”. Niewielki fragment płyty posadzki 
zastąpiono szklaną taflą, aby można było 
widzieć spoczywającą tam trumnę. In
skrypcja na płycie głosi: „Tu spoczywa 
Mikołaj Kopernik, astronom, twórca teo
rii heliocentrycznej, kanonik warmiński”.

Po południu w katedrze odbył się kon
cert w wykonaniu Toruńskiej Orkiestry 
Symfonicznej, Chóru Astrolabium Wy
ższej Szkoły Bankowej w Toruniu oraz 
solistów Teatru Wielkiego i Opery Naro
dowej w Warszawie, pod dyrekcją Krze
simira Dębskiego i Piotra Sułkowskiego.

a pomniku ufundowanym Mi
kołajowi Kopernikowi przez 
jego fromborskiego następcę 

oraz na tabliczce umieszczonej przed 
trumną widnieje data śmierci Wielkie
go Astronoma 21.05.1543 r. Jednak 
w większości źródeł podawana jest data 
24 maja. Tak jest wciąż w internetowej 
wikipedii*, tak jest w wydanej niedaw
no książce prof. Mikulskiego „Mikołaj 
Kopernik. Życie i działalność”.

Podczas sympozjum w Olsztynie 20 
maja, a dzień później w lidzbarskiej fa
rze, ks. prof. Alojzy Szorc nie omiesz
kał kilka razy mocno podkreślić, iż wła
śnie 21 maja obchodzimy rocznicę 
śmierci Mikołaja Kopernika.

Skąd ta rozbieżność? Otóż w czasie 
śmierci kanonika Mikołaja nikt z ów
czesnych nie zadbał o zapisanie daty 
jego śmierci. Nie przywiązywano do 
tego wydarzenia jakiejś specjalnej wagi 
—  śmierć jednego z 16 kanoników nie 
była wówczas czymś zasługującym na 
specjalny zapis w księgach. Dokument 
cytowany przez ks. prof. Szorca odno
towywał jedynie fakt przejęcia po zmar
łym kanonikatu i prebendy przez następ
cę. Tak więc możemy mieć pewność, iż 
21 maja Kopernik już nie żył. Mógł 
umrzeć i wcześniej. Przyjmuje się jed
nak, iż zapobiegliwa rodzina zadbała, 
aby młodziutki koadiutor, Jan Loitz, był 
na miejscu odpowiednio wcześnie, jesz
cze przy łożu konającego, by natych
miast przejąć ciepłą posadkę.

Pozostaje jeszcze pytanie: skąd w ta
kim razie tak mocno utrwalona w tra
dycji data 24 maja? Otóż pochodzi ona 
z listu Tiedemana Giesego, bliskiego 
przyjaciela Mikołaja. Jednak trzeba nam 
wiedzieć, iż w czasie śmierci Koperni
ka był on daleko, w Lubawie, a o fakcie 
dowiedział się... dwa miesiące później. 
Niektórzy historycy mniemali, jakoby 
pomylił datę śmierci z datą pogrzebu. 
Jest to jednak mało prawdopodobne, 
gdyż Roku Pańskiego 1543 na dzień 24 
maja przypadało bardzo ważne święto 
w kościele katolickim —  Boże Ciało!

Ud)

*  Stan na 10 czerwca 2010 r.

Szczątki Kopernika odnaleziono 
w 2005 r. obok ołtarza św. Krzyża, któ
rym Kopernik się opiekował. Mimo roz
ległych badań genetycznych i historycz
nych oraz współpracy z naukowcami 
w Szwecji do dziś, niestety, nie mamy 
pewności, czy palisandrowa trumna za
wiera zwłoki Astronoma. Po zakończe
niu badań w 2008 r. szczątki przechowy
wane były w kurii biskupiej w Olsztynie. 
19 lutego br. z okazji 537 urodzin Koper
nika trumnę przez jeden dzień wystawio
no w Toruniu w katedrze św. Janów, przy 
chrzcielnicy, w której Kopernik był 
ochrzczony. Następnie dłuższy czas prze
bywała w katedrze św. Jakuba w Olszty
nie, a później w olsztyńskim zamku.

Trumnę właściwą w postaci metalo
wej skrzyni umieszczono w Toruniu 
w większej umie-sarkofagu zrobionej 
z palisandru wg projektu Andrzeja Rycz- 
ka. Znajduje się na niej portret uczonego 
oraz daty urodzin i śmierci. Pierwszy 
pogrzeb Kopernika na pewno był skrom
ny. Astronom pieniądze, jakie miał, prze
znaczył dla swoich krewnych i potrze
bujących, nie zostawił żadnych instrukcji 
dotyczących swojego pochówku. Po 467 
latach pochowano go po raz wtórny 
w sposób należny twórcy teorii heliocen- 
tiycznej.

(Az)

Na konkurs projektu nagrobka Kopernika 
przysłano 16 prac. W skład 9-osobowej ko
misji oceniającej wchodzili księża, historycy, 
architekci i konserwatorzy. Wygrała Polsko- 
-Belgijska Pracownia Architektury „Projekt” 
z Warszawy. Fot. J. Drążkowski
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Przemówienie z okazji otrzymania wyróżnienia 
Convallaria Copernicana, Toruń, 19 lutego 2010 r.

Na korytarzu, obok mojego biura 
w Harvard Observatory, wisi 
wspaniały portret Kopernika. 

Obraz powstał w 1943 r., w czterech- 
setną rocznicę wydania De revolutio- 
nibus Mikołaja Kopernika, czas trud
ny dla całego świata, a dla Polski 
w szczególności. Ponieważ kraj w cza
sie II wojny światowej był okupowa
ny, główne polskie obchody rocznicy 
kopemikańskiej odbyły się w Nowym 
Jorku pod auspicjami Fundacji Ko
ściuszkowskiej. Wspomniany przeze 
mnie obraz został wówczas przekazany 
Harvard Observatory jako wyraz uzna
nia dla dużej pomocy udzielonej przez 
Harlowa Shapleya, wówczas dyrektora 
obserwatorium, a później najsłynniej
szego amerykańskiego astronoma. Ob
raz namalowany przez Maxima Kopfa, 
artystę pochodzenia austriackiego, po
kazuje Kopernika wskazującego na 
Słońce, serce jego świata, i trzymają
cego w prawej ręce konwalię, często 
postrzeganą jako symbol medycyny 
i oczywiście również symbol humani
stycznych zainteresowań Kopernika. 
Wszak wiele jego najwcześniejszych 
portretów przedstawia go z tym delikat
nym i aromatycznym kwiatem.

Tak więc w przyszłym tygodniu, kie
dy wrócę do mojego biura, zobaczę 
Kopernika i jego kwiat. Od tej pory ob
raz wiszący w obserwatorium będzie na 
zawsze przypominał mi nie tylko o tym 
odważnym pionierze i jego ulubionej 
konwalii, ale także o wyróżnieniu, jakie 
otrzymałem od tutejszego uniwersytetu 
—  Convallaria Copernicana. Dziękuję 
wam z całego serca za to bardzo szcze
gólne uznanie.

Wielu z was już wie o moim nie
zwykłym związku z Polską, który do
prowadził do mojego głębokiego za
interesowania Kopernikiem. Tuż po 
zakończeniu II wojny światowej mia
łem wyjątkową okazję przyjechać do 
Polski jako jeden z 32 kowbojów na jed
nym z wielu tzw. statków bydlęcych or
ganizacji UNRRA (United Nations Re
lief and Rehabilitation Administration), 
’ Patrz „Urania -  Postępy Astronomii” 2/2010

wysłanych w celu odbudowy rolnictwa 
w zniszczonej wojną Europie. Wylądo
waliśmy w Nowym Porcie w lipcu 
1946 r. z blisko 800 końmi. Nie będę opi
sywał ruin, które widziałem w Gdańsku, 
a które utrwaliły się w mojej pamięci. 
Ale oprócz sterty cegieł i gruzu, było tam 
wiele kwiatów stanowiących imponują
ce i niezapomniane świadectwo nie
złomnego polskiego ducha starającego 
się znaleźć piękno nawet wśród tragedii 
i zniszczenia.

Wizyta w niewielkiej i dotkniętej 
wojną części Polski, w czasie gdy by
łem młodym studentem, doprowadziła 
do poszerzenia mojej wiedzy o tym kra
ju  i sympatii dla niego. Osiemnaście 
lat później, na międzynarodowym spo
tkaniu w Hamburgu, po raz pierwszy 
spotkałem  Jerzego D obrzyckiego, 
uczonego z Instytutu Historii Nauki 
w Warszawie. Gdy dowiedział się o mo
jej pierwszej wizycie w Polsce, nama
wiał mnie do ponownego przyjazdu 
w roku 1965 na zebrania Międzynaro
dowej Unii Historii Nauki, które miały 
miejsce tutaj w Warszawie i w Krako
wie. W tym czasie polscy uczeni przy
gotowywali się do rocznicy pięćsetlecia 
urodzin Kopernika w 1973 r. Wkrótce 
również i ja  zacząłem pracę w komite
cie planującym międzynarodowe obcho
dy. Był to początek regularnych wizyt 
w Polsce, a także bardzo zażyłej przy
jaźni z Dobrzyckim, który również był 
członkiem komitetu i został później jego 
sekretarzem.

Jako astronom rozwijający zaintere
sowania historią nauki, domyślałem się, 
że będę kilkukrotnie proszony o wygło
szenie przemówień o Koperniku w nad
chodzącym roku rocznicowym, ale wie
działem również, że Kopernik to postać 
szczegółowo analizowana już od kilku 
stuleci. Jak zatem mógłbym powiedzieć 
o nim coś nowego? Ale miałem dużo 
szczęścia! Podczas m ojej w izyty  
w Edynburgu w 1970 r. odkryłem  
w Royal Observatory pierwsze wydanie 
De revolutionibus, opatrzone od pierw
szej do ostatniej strony licznymi komen
tarzami. Dowiedziałem się wówczas, że

wybitny pisarz Arthur Koestler w swo
im bestsellerowym obrachunku z histo
rią astronomii zatytułowanym Luna
tycy  ( The S leepw alkers)  oskarży ł 
Kopernika o napisanie książki tak tech
nicznej i nudnej, że nikt jej nigdy nie 
przeczytał. Jeśli miała ona tak niewielu 
czytelników, to jakim cudem jeden z nie
licznych jej egzemplarzy, którego nigdy 
nie widziałem, został tak bogato sko
mentowany?

W końcu dowiedziałem się, że notatki 
na marginesie zostały dokonane ręką 
Erasmusa Reinholda, zasłużonego pro
fesora astronomii na wiodącym uniwer
sytecie luterańskim w Wittenberdze. 
Nigdzie w całej książce nie zapisał on 
swojego nazwiska, ale na okładce były 
jego inicjały, udało mi się więc ustalić, 
że notatki były sporządzone przez nie
go. Na stronie tytułowej Reinhold pod
sumował książkę w sposób, który wy
daje się najbardziej zaskakujący. Nie 
powiedział: „Ten szalony autor zatrzy
muje Słońce i nadaje Ziemi oszałamia
jący ruch!”. Nie napisał również: „Ten 
geniusz właśnie wynalazł układ słonecz
ny”. Powiedział natomiast: „Ruch nie
ba jest jednolity i kolisty lub składa się 
z części jednolitych i okrągłych”. Czy 
to możliwe, że Reinhold po prostu nie 
zrozumiał, że układ heliocentryczny 
otwiera drogę rozwoju w astronomii? 
A jeśli było więcej takich jak on, to może 
właśnie dlatego Koestler myślał, że nikt 
nie czytał tej książki!

Wydawało się to tak ciekawe i inte
resujące, że zdecydowałem się poszu
kać dalszych egzemplarzy De revolutio
nibus, aby dowiedzieć się, co może być 
dopisane na ich kartach. Gdybym wte
dy wiedział, że będę chciał zobaczyć 
wszystkie egzemplarze z XVI wieku, że 
trzeba będzie na to ponad trzydzieści lat, 
prawdopodobnie nie miałbym odwagi 
spróbować. Ale byłem naiwny, a zachę
cony przez Jerzego Dobrzyckiego i jego 
kolegę Pawła Czartoryskiego wyruszy
łem w tę niezwykłą podróż. W jej trak
cie dowiedziałem się wielu rzeczy: 
o sprzedaży i dystrybucji książek w XVI 
wieku, o książkach zagubionych lub
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zniszczonych, o tym, co osiągnął i cze
go nie zdołał zrobić kościół katolicki 
w zakresie cenzurowania tej książki 
w czasach Galileusza, o tym, że Kepler 
stał się posiadaczem używanego egzem
plarza z wcześniejszymi adnotacjami, 
które okazały się przełomowe dla jego 
badań astronomicznych.

W szczególności dowiedziałem się, 
że prawie wszyscy czytelnicy w XVI 
wieku traktowali to wielkie dzieło głów
nie jako książkę zawierającą sposób 
obliczania pozycji planet, a wcale nie 
jako opis fizyczny budowy Wszechświa
ta. Po prostu myślenie o Ziemi wirują
cej z zawrotną prędkością wydało się 
zbyt niedorzeczne. Jeśli Ziemia napraw
dę wiruje wokół własnej osi, to znacz
nie trudniej byłoby iść na zachód niż na 
wschód. A jeśli Ziemia stale krąży wokół 
Słońca, to w jaki sposób może utrzymać 
przy sobie Księżyc? Dopiero kilka po
koleń po Koperniku Kepler i Galileusz 
zaczęli interpretować ruch Słońca jako 
prawdziwy opis fizycznego Wszech
świata.

Kiedy już obejrzałem sto egzempla
rzy pierwszego wydania, miałem wy
starczająco dużo dowodów na to, aby 
uznać, że De revolutionibus nie było 
książką, której nikt nie czytał. Czyżby

nadszedł już wtedy czas, aby zaprzestać 
poszukiwań? Nadarzyła się jednak oka
zja do odwiedzenia Rzymu, gdzie, jak 
wiedziałem, jest więcej egzemplarzy 
książki Kopernika niż w jakimkolwiek 
innym miejscu, w którym jeszcze nie 
byłem. Szukałem zatem dalej i w Biblio
tece Watykańskiej, dzięki sygnaturom 
otrzymanym od Dobrzyckiego, znala
złem wśród rękopisów —  a nie staro
druków —  egzemplarz De revolutioni
bus z wieloma komentarzami, niemal 
równie interesujący, jak  egzemplarz 
Reinholda. Podejrzewałem, że może to 
być egzemplarz Christophera Claviusa, 
czołowego astronoma jezuickiego Col- 
legio Romano, ale otrzymałem próbki 
jego pisma i stwierdziłem, że zapiski nie 
mogły być wykonane ręką Claviusa. Za
stanawiając się nad zagadką wyjecha
łem z Rzymu na spotkanie kopemikań- 
skie w Paryżu, gdzie otrzym ałem  
prezent —  faksymile książki znajdują
cej się w Pradze z zapiskami wielkiego 
duńskiego obserwatora, Tychona Brahe- 
go. Myślę, że serce zabiło mi kilka razy 
szybciej, gdy uświadomiłem sobie, że 
charakter pisma na faksymile odpowia
dał temu, które wcześniej widziałem 
w Rzymie!

Jeszcze tego lata w Warszawie wy
głosiłem wykład podczas 
N adzw yczajnego Z gro
madzenia Ogólnego M ię
dzynarodowej Unii Astro
nom icznej. Oczywiście 
identyfikacja adnotacji Ty
chona Branego na dziele 
Kopernika była najbardziej 
zajmującym punktem mo
jego wykładu. Ale niestety, 
ta identyfikacja okazała się 
błędna. Uczeni w Pradze 
popełnili błąd, przypisując 
charakter pisma w tej książ
ce Tychonowi Brahemu. 
Brahe rzeczywiście posia
dał ten egzem plarz, ale 
w notatki zaopatrzył ją  po
przedni właściciel, ten sam, 
który pozostawił komenta
rze na kartach książki z Bi
b lio tek i W atykańskiej. 
O sta teczn ie  R obertow i 
Westmanowi i mnie zajęło 
kilka łat ustalenie, kto był 
prawdziwym autorem ad

notacji —  bardzo zdolny Paweł Wittich 
z Wrocławia, który nigdy nie publiko
wał, a z tego powodu pamięć o nim nie
mal zupełnie zanikła. Mogę w tym miej
scu dodać, że później przekonałem 
Romana Umiastowskiego, polskiego 
pułkownika na emigracji w Londynie, 
aby przekazać jeszcze inny egzemplarz 
z notatkami Witticha do Biblioteki Uni
wersyteckiej we Wrocławiu, gdzie moż
na go teraz studiować.

Osiem lat temu opublikowano moją 
prac $ Annotated Census o f  Copernicus 
De revolutionibus. Opisałem w niej 
szczegółowo 277 egzemplarzy pierw
szego wydania i 324 egzemplarze dru
giego, praktycznie wszystkie, które 
osobiście badałem. Myślałem wów
czas, że w swoich poszukiwaniach mo
głem pominąć kilkanaście egzemplarzy 
każdego wydania. Jednak od czasu opu
blikowania „Spisu” w 2002 r. znala
złem tylko siedem egzemplarzy pierw
szego wydania, za to bardzo pomyliłem 
się w sprawie drugiego. Do tej pory zlo
kalizowałem 31 kolejnych egzempla
rzy drugiego wydania, o czym będę 
mówił na jutrzejszej sesji. Ale jeszcze 
bardziej satysfakcjonuje mnie fakt, że 
udało mi się zidentyfikować niektórych 
właścicieli, którzy w mojej książce byli 
jeszcze anonimowi. Nic jednak nie było 
bardziej ekscytujące niż odnalezienie 
egzemplarza opatrzonego komentarza
mi przez Jerzego Joachima Retyka, 
młodego nauczyciela z Wittenbergi, 
który przybył tu, do Polski, aby namó
wić Kopernika do opublikowania swe
go traktatu.

Jak można się domyślać, mógłbym 
mówić o Koperniku i jego książce przez 
cały ranek. Zanim jednak skończę, mu
szę przyznać, że jest to szczególna data, 
a ja  muszę koniecznie złożyć najbar
dziej znanemu polskiemu naukowco
wi urodzinowe życzenia. Ale jako hi
storyk nauki, czuję się zm uszony 
poinformować, że jedynym dowodem 
z czasów Mikołaja Kopernika, że uro
dził się on 19 lutego 1473 o 16.48 jest 
horoskop zachowany w Państwowej 
Bibliotece w Monachium! Szkoda, że 
nie urodził się we wrześniu!

Dziękuję wszystkim i życzę wszyst
kiego najlepszego w dniu urodzin To
bie, Koperniku!

Owen Gingerich
Portret Mikołaja Kopernika wiszący na korytarzu Obser
watorium Harvarda w Cambridge
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Kosmos w zasięgu rękiZ,  Księżycem, za Marsem, dale
ko od naszej planety, krążą wokół 
Słońca tysiące brył nazywanych 
małymi planetami, planetoidami, astero- 

idami, meteoroidami. Czasem zderzają 
się i rozbijają na mniejsze bryły. Po
szturchiwane przez krążącego za nimi 
Jowisza (astronomowie nazywają to 
perturbacjami grawitacyjnymi) niektóre 
stopniowo zaczynają krążyć bliżej Słoń
ca, zbliżają się do naszej planety i w koń
cu następuje katastrofa. Jakie są skutki?

Mała bryłka, wpadając w ziemską at
mosferę z prędkością od około 11 km/s 
do 71 km/s, rozgrzewa się, topi i wypa
rowuje, pobudzając do świecenia także 
powietrze na trasie przelotu. Powstaje 
zjawisko meteoru, nazywane potocznie 
spadającą gwiazdą. Pozostaje po nim 
tylko pył meteorowy stanowiący później 
jądra kondensacji dla kropel deszczu.

Większa bryłka nie wyparuje i nie 
rozpyli się całkowicie i jej fragmenty 
spadną na Ziemię jako kamienie z nie
ba. Ponieważ spadają po zjawisku me
teoru, nazywamy je meteorytami. Więk
szość spada do wody lub znika gdzieś 
w zaroślach. Niektóre udaje się odna
leźć i wtedy możemy obejrzeć z bliska 
fragmenty planetoid, które w innym 
przypadku oglądamy tylko przez tele
skopy jako gwiazdki (dlatego nazwano 
je asteroidami). Te odnalezione fragmen
ty ciał niebieskich pokazujemy na na
szej wystawie.

Jeszcze większa bryła tylko w nie
wielkim stopniu rozkruszy się w atmo
sferze i uderzy w Ziemię z całą siłą. Wte
dy jest to katastrofa nie tylko dla bryły, 
która wyparowuje i rozpyla się przy zde
rzeniu, ale i dla Ziemi. Skały w miejscu 
zderzenia kruszą się, topią i rozlatują na 
wszystkie strony. Powstaje wielki kra
ter, a stopione fragmenty ziemskich skał 
z miejsca zderzenia lądują daleko jako 
kawałki szkła zwane tektytami, które 
także pokazujemy na wystawie wraz 
z fragmentami zgruchotanych ziemskich 
skał z miejsca zderzenia.

W Polsce meteoryty nie mają szczę
ścia do instytucji. Najczęściej są skrom
nym dodatkiem do kolekcji minerałów, 
na powiększanie zbiorów brakuje pie
niędzy, żadna instytucja nie zatrudnia 
specjalisty, którego podstawowym obo

wiązkiem byłoby zajmowanie się mete
orytami. W tej sytuacji ciężar populary
zacji wiedzy o meteorytach wzięli na 
siebie entuzjaści. W przeciwieństwie do 
zbiorów muzealnych, prywatne zbiory 
meteorytów zaczęły w naszym kraju 
gwałtownie rosnąć, dzięki czemu stało 
się możliwe tworzenie wystaw meteory
tów znacznie bogatszych niż bazujące 
na zbiorach muzealnych.

Polscy zbieracze meteorytów nie są 
bogatymi osobami, więc nie stać ich na 
zbudowanie meteorytowego muzeum. 
Największy polski zbiór meteorytów jest 
prezentowany w postaci wirtualnej na 
stronie http://www.woreczko.pl/mete- 
orites/. Na szczęście w Muzeum Tech
niki NOT w Warszawie pracuje miło
śnik meteorytów, który zaproponował 
właścicielom kolekcji zrobienie wysta
wy w muzeum. Propozycja spodobała 
się i kolekcjonerom, i dyrekcji, dzięki 
czemu do końca sierpnia możemy oglą
dać największą wystawę meteorytów 
w Polsce, jak dumnie głosi baner nad 
wejściem do muzeum.

Wszystkie prezentowane na wystawie 
meteoryty pochodzą ze zbiorów prywat
nych. Większość pochodzi z kolekcji 
twórców wystawy skrywających się pod 
pseudonimami Jan Woreczko & Wadi, 
ale zobaczyć można na wystawie także 
meteoryty z kolekcji Kazimierza Mazur
ka, Tomasza Jakubowskiego, Zbigniewa 
Gruby, Łukasza Smuły, Tomasza Kubal- 
czaka, Marcina Cimały i autora tego tek
stu. Okazy udostępnił także kurator wy
stawy, Paweł Żochowski.

Fakt, że astronomia jest nauką inter
dyscyplinarną i korzysta także z osiągnięć 
geologii, powoli dociera do świadomo
ści miłośników astronomii, przyzwycza
jonych do oglądania ciał niebieskich 
przez teleskopy. Z daleka widzimy przez 
teleskop całość ciała niebieskiego, ale nie 
możemy zobaczyć szczegółów. Często 
nie jesteśmy w stanie zobaczyć nawet 
tarczy i dostrzegamy obiekt tylko w po
staci gwiazdy, czyli świecącego punktu. 
Na wystawie oglądamy natomiast z bli
ska szczegóły budowy planetoid, ale 
wyrwane z kontekstu; przeważnie nie 
wiemy nawet, z której planetoidy te ka
mienie pochodzą. Dla zrozumienia histo
rii Układu Słonecznego ważne jest, z ja

kich skał i minerałów składają się plane
ty i planetoidy.

W publikacjach przedstawiających 
wyniki badań Układu Słonecznego przez 
sondy kosmiczne często padają nazwy 
minerałów. Na wystawie miłośnik astro
nomii może zobaczyć, jak te minerały 
wyglądają i w jakich skałach występują. 
Na przykład sonda Stardust wykazała, że 
w jądrze komety Wild 2 występują takie 
minerały, jak: oliwin, piroksen, troilit oraz 
wysokotemperaturowe minerały wapnia, 
glinu i tytanu, a także węgiel i związki 
organiczne. Te właśnie minerały wchodzą 
także w skład meteorytów nazywanych 
chondrytami węglistymi. Zbieżność skła
du nie daje nam jednak pewności, że oglą
dając na wystawie na przykład meteoryt 
Allende, widzimy, jak wyglądajądro ko
mety, która wielokrotnie przelatując bli
sko Słońca, utraciła większość lotnych 
składników.

Pewność mamy natomiast w przy
padku meteorytów z Księżyca i Marsa. 
Przywiezione z Księżyca fragmenty skał 
oraz wyniki analiz skał marsjańskich 
przez sondy umożliwiły wykazanie, że 
prezentowane na wystawie meteoryty 
z Marsa i Księżyca rzeczywiście po
chodzą z tych ciał niebieskich. Nie było 
to łatwe, bo jak można zobaczyć na 
wystawie, skały z Marsa i Księżyca są 
bardzo podobne do ziemskich. Dlatego 
znajduje się je głównie na terenach pu
stynnych, gdzie ziemskie kamienie są 
rzadko spotykane. O ile wśród meteory
tów z Księżyca spotykamy fragmenty 
skał i z księżycowych mórz, i z księży
cowych lądów, to meteoryty z Marsa 
pochodzą głównie ze stosunkowo mło
dych terenów wulkanicznych. Wśród 
znalezionych meteorytów nie ma frag
mentów marsjańskich skał osadowych, 
na które natrafiły wędrujące po po
wierzchni Marsa automatyczne sondy. 
Być może takie meteoryty też spadły na 
Ziemię, ale nie potrafimy ich odróżnić 
od ziemskich skał.

Jesteśmy prawie pewni, że meteory
ty zebrane w gablocie stojącej niedale
ko wejścia na wystawę przybyły z We
sty. Ta planetoida wyróżnia się dość 
dużym albedo i charakterystycznym 
kształtem widma światła odbitego od jej 
powierzchni, odmiennym od widma
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światła odbitego od powierzchni innych 
planetoid. Taki sam kształt widma ma 
światło odbite od sproszkowanych me
teorytów tego samego typu, co pokaza
ne w gablocie. Całkowitą pewność, że 
te kamienie przybyły z Westy, zyskamy 
za rok, gdy do tej planetoidy doleci son
da Dawn.

W sąsiedniej gablocie możemy zo
baczyć kamienie z planetoidy Hebe. 
Spadają one na naszą planetę często 
i niejednokrotnie w postaci dużych, ka
miennych deszczy, jak ten, który zasy
pał kamieniami pola koło Pułtuska 30 
stycznia 1868 r. Co trzeci meteoryt, któ
rego spadanie zaobserwowano, pocho
dzi najprawdopodobniej z tej planeto
idy. Hebe jest dużo mniejsza od Westy 
i dlatego ma odmienną budowę. Westa 
była kiedyś gorąca i płynna; jej materia 
rozwarstwiła się na płaszcz, skorupę i ją
dro, podobnie jak materia naszej Ziemi. 
Dlatego kamienie z powierzchni Westy 
prawie nie zawierają metalu, bo ten 
spłynął do wnętrza. Natomiast kamie
nie z Hebe mają dużo ziaren metalicz
nego żelaza z niklem, bo nigdy nie do
szło do stopienia i rozw arstw ienia 
materii tej planetoidy.

Fakt, że planetoidy zderzają się ze 
sobą, nie jest dla miłośnika astronomii 
zaskoczeniem. Wszystkie planetoidy, 
które udało się sfotografować z bliska, 
mają powierzchnie pokryte kraterami 
wytworzonymi przez uderzenia frag
mentów innych planetoid. Na wystawie 
możemy jednak zobaczyć z bliska skut
ki tych zderzeń. Wiele meteoiytów skła
da się z okruchów skalnych scemento-

wanych ze sobą. Za „klej” służą żyłki 
szokowe, czyli materia, która została 
stopiona lokalnie wskutek uderzenia 
i szybko zastygła, łącząc przylegające 
okruchy skał. Silniejsze zderzenia po
wodowały powstawanie na dnie krate
rów lokalnych basenów stopionej ma
terii skalnej, które szybko zastygały. 
Fragment materii z takiego basenu z pla
netoidy Hebe znajdziemy w gablocie 
z meteorytami żelaznymi pod nazwą 
Miles. Żelazo z niklem, które zebrało się 
na dnie krateru, zawiera liczne, kamien
ne okruchy.

Przekroje meteorytów żelaznych za
chwycają figurami powstałymi w wy
niku krystalizacji minerałów żelaza i ni
klu, a uwidocznionymi przez trawienie 
powierzchni przekroju rozcieńczonym 
kwasem azotowym. Prócz wrażeń este
tycznych figury te informują jak szyb
ko stygł stop żelaza i niklu. Większość 
meteorytów żelaznych pochodzi z jąder 
rozbitych planetoid podobnych do We
sty. Znając tempo stygnięcia meteory
tu, można ocenić, jak głęboko pod po
wierzchnią musiało być jądro, a więc jak 
duża była pierwotnie cała planetoida. 
Jest jednak grupa meteorytów żelaznych, 
która nie pochodzi z jąder planetoid, lecz 
z dna dużych kraterów na planetoidach. 
W tych meteorytach są liczne wrostki 
grafitu, siarczku żelaza, fosforku żelaza, 
węglika żelaza i czasem krzemianów.

Aby poznać budowę meteorytu i zdo
być informacje o jego ciele macierzy
stym, trzeba meteoryt przekroić. Wiele 
meteorytów ma jednak efektowne ze
wnętrzne kształty. Aby umożliwić ba

dania, ale zachować unikalny kształt, 
wykonuje się kopie meteorytu. Z tego 
powodu na wystawie jest kilka kopii, 
przede wszystkim meteorytów oriento
wanych, których kształt pozwala na 
łatwe rozpoznanie, którą stroną meteoryt 
leciał do przodu. Wszystkie kopie są 
oznaczone. Jeśli na etykietce nie ma 
napisu „kopia”, to możemy mieć pew
ność, że oglądamy prawdziwy meteoryt.

Zwróciłem uwagę na kilka elemen
tów wystawy istotnych dla miłośnika 
astronomii. Są też liczne fragmenty 
wystawy istotne dla miłośników mete
orytów: jak rozpoznać meteoryt, gdzie 
spadły meteoryty w Polsce, jak wyglą
da szukanie meteorytów (i jak wyglą- 
dająposzukiwacze), jakie skutki wywo
łują czasem spadające meteoryty, jak 
kolekcjonować meteoryty, gdzie moż
na je kupić i za ile, jakie są książki i cza
sopisma o meteorytach...

Najlepsza odpowiedź na pytanie, jak 
rozpoznać meteoryt, brzmi: obejrzeć 
dokładnie jak najwięcej zbadanych me
teorytów i szukać podobnych kamieni. 
Żaden opis nie zastąpi obejrzenia praw
dziwego meteorytu i żadna relacja nie 
zastąpi obejrzenia wystawy osobiście. 
Zapraszam więc do odkrywania mete
orytów. Na wystawie jest między inny
mi fragment planetoidy 2008 TC3, któ
rej zderzenie z Ziemią obserwowano 
7 października 2008 r. Wystawę zwie
dza się w ramach zwiedzania Muzeum 
Techniki NOT, więc jest dostępna wte
dy, gdy jest ono czynne, czyli z wyjąt
kiem poniedziałków.

Andrzej S. Pilski

Po lewej: widok na część ekspozycji meteorytowej w Muzeum Techniki. Po prawej: autorzy wystawy na tle największego na świecie mete
orytu w jednym kawałku —  Hoba (zdjęcie oddaje autentyczną skalę rozmiaru). Fot. Woreczko
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w kraju

II Częstochowska Konferencja Naukowa
Młodych „Astrophisica Nova”

W dniach 12— 13 maja br. 
w Planetarium Instytutu Fi
zyki Akademii im. Jana Dłu

gosza w Częstochowie odbyła się kon
ferencja naukowa, na której młodzi 
adepci astronomii mieli okazję zapre
zentować wyniki swoich pierwszych 
prac naukowych oraz wysłuchać kilku 
wykładów uznanych autorytetów nauki.

Wygłoszono następujące wykłady 
proszone:

Prof. Ivan Leonidowicz Andronov 
(Narodowy Uniwersytet Morski w Ode
ssie) —  „Structure and Evolution of 
Cataclysmic Variable Stars”,

Prof. Bożena Czerny (CAMK PAN 
w Warszawie) —  „Ewolucja aktywnych 
jąder galaktyk”,

Prof. Marek Biesiada (Uniwersytet 
Śląski) —  „Soczewki grawitacyjne 
w kosmologii”,

Prof. Edwin Wnuk (Uniwersytet Po
znański) —  „Stan astronomii polskiej”,

Dr Marek Jamrozy (Uniwersytet Ja
gielloński) —  „Najciekawsze jest to, 
czego nie widać —  złoty wiek radio
astronomii”.

Młodzi astronomowie przedstawili 
w sumie 9 wykładów i 3 postery:

Karolina Bąkowska (Uniwersytet Po
znański) —  „Gwiazdy kataklizmiczne 
—  rezultaty dla V 1113Cyg),

Katarzyna Marciniak (AJD w Czę
stochowie) — „Orion w podczerwieni”,

Marek Morawski (AJD w Częstocho
wie) —  „Przegląd optycznych linii ato
mowych i molekularnych pochodzenia 
między gwiazdowego”,

Natalia Albertovna Vimina (Narodo
wy Uniwersytet Morski w Odessie) —
,3inary Systems with a „Direct Impact”
Accretion Stream”,

Lidia Chinarova (Narodowy Uniwer
sytet Morski w Odessie) —  „Binary 
Stars and Evolution o f Them”,

Joanna Kozakiewicz (Uniwersytet 
Jagielloński) —  „Rezonanse Schuman
na na Marsie”,

Joanna Kozakiewicz (Uniwersytet 
Jagielloński) —  „ Z o d ia k  z Dendery”,

Michał Silarski (Uniwersytet Jagiel
loński) —  „Poszukiwanie cząstek ciem

nej materii w zderzeniach elektron — 
tarcza”,

Andrzej Szary (Uniwersytet Zielono
górski) —  Pulsar jako gwiazda neutro
nowa —  procesy promieniowania”, 

Agnieszka Debudej (AJD w Często
chowie) — „Obraz spektroskopowy śro
dowiska międzygwiazdowego w kierun
ku w  Ori”,

Agnieszka Kuźmicz (Uniwersytet 
Jagielloński) —  „Międzygwiazdowe 
pasma rozmyte —  ile ich jest?”,

Sylwia Kusiak (AJD w Częstocho
wie) —- „Obraz spektroskopowy środo
wiska międzygwiazdowego w kierunku 
£ Ori”.

Uczestnicy konferencji mieli nadto 
okazję zapoznać się ze stanem astrono
mii w Częstochowie (przedstawionym 
w wykładzie dr. Bogdana Wszołka) oraz 
obejrzeć seans planetaryjny „Lodowe 
krainy”. Wielu z nich uczestniczyło też 
w regularnym spotkaniu częstochow
skich miłośników astronomii, uświetnio
nym tym razem wykładami:

Prof. Ivan Leonidowicz Andronov 
(Narodowy Uniwersytet Morski w Ode
ssie) — .Astronomia amatorska w Ukra
inie”,

Prof. Edwin Wnuk (Uniwersytet Po

znański) —  „Kosmiczne śmieci”.
Zwiedzano starą bibliotekę jasno

górską a w Muzeum Częstochowskim 
wystawę „Od lunety Galileusza do tele
skopów kosmicznych”. Udało się także 
wejść do „Multicentrum” powstającego 
w wieży odremontowanego starego czę
stochowskiego obserwatorium astrono
micznego.

Akademia im. Jana Długosza użyczy
ła pomieszczeń, w tym pokoi gościn
nych, koniecznych dla przeprowadzenia 
konferencji. Pokryła też konieczne wy
datki. Uniwersytet Jagielloński dostar
czył części materiałów konferencyjnych. 
W organizację konferencji zaangażowa
ły się nadto: PTA, Częstochowski Od
dział PTMA i stowarzyszenie Astrono
mia Nova. Szczególne podziękowania 
personalne za pomoc w organizacji i pro
wadzeniu konferencji należą się studen
tom: Agnieszce Kuźmicz, Katarzynie 
Marciniak, Agnieszce Debudej i Toma
szowi Szymańskiemu.

Przyczynki konferencyjne zostaną 
opublikowane w języku polskim w Czę
stochowskim Kalendarzu Astronomicz
nym 2011.

Bogdan Wszołek 
(organizator konferencji)

Uczestnicy konferencji przy zegarze słonecznym Metlera w parku pod Jasną Górą.
Fot. B. Wszołek
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Załoga STS-130 z wizytą w Polsce

W
r lutym br. prom kosmiczny 
Endeavour wraz z 6-oso- 
bową załogą STS-130 szczę
śliwie wylądował w Kennedy Space 

Center na Florydzie. Dwutygodniowa 
misja kończyła budowę trwającej 20 lat 
Międzynarodowej Stacji Kosmicznej 
(ISS). Astronauci umocowali na 1SS 
moduł Trianquility wraz z kopułą wi
dokową Cupola. Trianquility to teraz 
serce stacji z urządzeniami do kontroli 
środowiska, uzdatniania wody i przy
rządami treningowymi dla załogi. Cu

pola z 7 oknami daje możliwość bez
pośredniego monitorowania pracy 
urządzeń zewnętrznych, a przy okazji 
pozwala na podziwianie przepięknych 
widoków. Astronauci zabrali ze sobą 
kopię rękopisu Chopina i nagrania jego 
muzyki, która rozbrzmiewała w trak
cie ich pracy 340 km nad Ziemią.

W maju załoga STS-130 przyjecha
ła do Polski na zaproszenie Polsko- 
Amerykańskiej Fundacji Wolności oraz 
Ambasady Stanów Zjednoczonych. Jak 
napisali organizatorzy:

„Głównym celem wizyty astronau
tów, obejmującej kilkadziesiąt spotkań, 
prelekcji i pokazów, jest inspirowanie 
uczestników, zwłaszcza dzieci i mło
dzieży z najmniejszych miejscowości, 
do podejmowania wyzwań, stawiania 
sobie ambitnych celów i wytrwałego 
dążenia do ich realizacji.”

Na spotkaniach astronauci opowia
dali m.in. o pracy na Międzynarodo
wej Stacji Kosmicznej, o programach 
badawczych realizowanych przez 
NASA, o szkoleniu załogi promu ko

smicznego i przyszłości lotów ko
smicznych.

Polskę odwiedziło pięcioro spośród 
6-osobowej załogi:

Porucznik George Zemka — Ame
rykanin polskiego pochodzenia, jeden 
z pomysłodawców wyprawy STS-130 
do Polski. Szef misji, instruktor pilo
tów, a od 1998 r. pilot NASA. W prze
strzeni kosmicznej spędził 692 godzi
ny.

Dr Stephen K. Robinson — spe
cjalista misji. Od 1975 r. pracuje w NA

SA. Uczestniczył w czterech misjach 
wahadłowców Discovery i Endeavour
— w 1997,1998,2005 i 2010 r. Na or
bicie spędził 1150 godzin, z czego po
nad 20 w otwartej przestrzeni kosmicz
nej.

Terry Virts — pułkownik sił po
wietrznych Stanów Zjednoczonych, 
pilot F-16. W powietrzu spędził 3900 
godzin na ponad 40 różnych typach 
samolotach. Od 2000 r. jest pilotem 
NASA.

Kathryn P. Hire — specjalista mi
sji, kapitan marynarki wojennej USA, 
od 1989 r. inżynier wahadłowców ko
smicznych. W przestrzeni spędziła 711 
godzin. W 1998 r. jako członek STS- 
90 była również specjalistą misji.

Dr Nicholas J. M. Patrick — spe
cjalista misji, inżynier. W powietrzu 
spędził ponad 1 800 godzin na ponad 
20 typach maszyn, w tym 800 jako pi- 
lot-instruktor. Od 1998 r. jest astronautą 
NASA, zajmuje się opracowywaniem 
i rozwojem przyszłych pojazdów ko
smicznych.

Program wizyty był bardzo bogaty. 
Astronauci rozjechali się po Polsce i do
tarli do kilkunastu miast i miasteczek, 
by spotkać się z dziećmi, młodzieżą 
i młodzieżą nieco starszą. Odwiedzili 
m.in. Warszawę, Gdańsk, Głuszyce, Nie
połomice, Ziębice, Kraków, Toruń, Lu
bicz Dolny, Zamość. Na kilkudziesięciu 
spotkaniach, tak z dziećmi jak i doro
słymi, zasypywani byli pytania:

— Najważniejsza cecha charakte
ru astronauty? Zawsze próbować do
piąć swego, a ja k  się nie uda, próbuj 
jeszcze raz.

— W czym tkwi siła? Pojedynczy 
człowiek niewiele zdoła zrobić, ale cały 
zespół może naprawdę wiele.

— Czy łatwo się śpi na Stacji? 
Trudno się przyzwyczaić, gdy nie ma 
grawitacji, dzięki której czujemy, kiedy 
leżymy, za to po powrocie na Ziemi, 
trudno wstać, gdy się tyle waży...

Na koniec wizyty załoga pojechała 
do Zamościa, gdzie na Rynku Wielkim 
wzięła udział w premierze widowiska 
muzycznego „Fryderyk Chopin — 
Kosmiczny Koncert”, według pomysłu 
i w reżyserii Adama Ustynowicza, 
w wykonaniu pianisty Karola Radzi- 
wonowicza i Orkiestry Symfonicznej 
im. Karola Namysłowskiego pod batutą 
Tadeusza Wicherka. Muzyka Chopina 
zabrzmiała również w czasie projekcji 
filmu „Największe wydarzenie mu
zyczne w Kosmosie” i stanowiła mu
zyczne tło sfilmowanego przez załogę 
STS-130 codziennego życia astronau
tów na stacji kosmicznej. Międzynaro
dowy Rok Chopinowski objął więc nie 
tylko całą kulę ziemską, ale i Kosmos.

Gdy załoga STS-130 kończyła wi
zytę w naszym kraju, do ISS lecieli już 
astronauci STS-132.

STS-132 to jednocześnie ostatnia 
załoga, która na Stację poleciała waha
dłowcem Atlantis. Flotylla wahadłow
ców NASA powoli odchodzi na emery
turę. Astronauci m.in. zamontowali 
wewnętrzą antenę, poprawili okablowa
nie i wymienili zużyte baterie. Wrócili 
26 maja. W tym roku również po raz 
ostatni wzniosą się w przestrzeń promy 
Discovery oraz Endeavour.

(kz)

Spotkanie załogi STS-130 z młodzieżą i miłośnikami astronomii w auli I LO w Zamościu. 
Źródło: ZSMA. Więcej zdjęć na www.zsma.pl
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astronomia w szkole

LIII Olimpiada Astronomiczna

Kolejna Olimpiada Astronomiczna dobiegła szczęśli 
wie do końca. Szczęśliwie, bo jeszcze w lipcu ubie
głego roku nie znano jej „realizatora”, a mogła nim 

zostać instytucja nie mająca doświadczenia w prowadzeniu 
takiej wieloetapowej imprezy i w tak szybkim tempie. Łatwo 
sobie wyobrazić, jak w sierpniu, w środku szkolnych wakacji 
zebrać zespół, który opracuje i skompletuje zestawy zadań, 
stworzy wcześniej całe otoczenie prawne —  opracuje regu
lamin i tematykę olimpiady, powoła Komitet Główny, biuro 
oraz przygotuje materiały, które już na początku września trze
ba rozesłać szkół.

Wszystko zaczęło się w momencie ogłoszenia przez Mi
nisterstwo Edukacji Narodowej konkursu na realizatora... 
szkolnych olimpiad. Trudno to pojąć, mimo że od kilku lat 
ministerstwo przyzwyczajało do takiej myśli, rozważając 
możliwość zorganizowania przetargu na olimpiady, po zale
ceniach Naczelnej Izby Kontroli. Zakwestionowano w ten 
sposób dorobek wielu dotychczasowych organizatorów olim
piad, z dużym potencjałem merytorycznym i doświadczeniem 
organizacyjnym, kształtowanym w przypadku najstarszych 
polskich olimpiad przez dziesięciolecia. Konkurs rozstrzy
gnięto dopiero w sierpniu, powierzając Planetarium Śląskie
mu zorganizowanie kolejnej olimpiady astronomicznej. Jako 
wieloletni organizator tej olimpiady, pracując odruchowo, tak 
jak przez pół wieku, byliśmy na taką ewentualność przygoto
wani —  mieliśmy przygotowane zestawy zadań i opracowa
ne inne materiały tradycyjnie rozsyłane do szkół z począt
kiem roku szkolnego.

Wierni astronomii uczniowie odetchnęli z ulgą. Wreszcie, 
po codziennym sprawdzaniu czy w Internecie są już jakieś 
wiadomości o LIII Olimpiadzie Astronomicznej, na stronie 
Planetarium Śląskiego pojawiają się zestawy zadań olimpia
dy i informacje regulaminowe. LIII OA wystartowała. Za rok 
cała procedura ma się powtórzyć, bo rozstrzygniecie konkur
su na realizację ogólnopolskich olimpiad ogólnokształcących 
dotyczyło tylko roku szkolnego 2009/2010...

W październiku, po upływie terminu przysyłania rozwią
zań pierwszej serii zadań, wiedzieliśmy, że do olimpiady zgło
siło się 112 uczniów. Dużo to czy mało? Sądzę, że dużo. To 
przecież ponad stu uczniów przystąpiło do olimpiady, reali
zując swoją pasję poznawania Wszechświata z żadną lub nie
wielką tylko pomocą szkoły. Są bardzo konsekwentni w swo
ich przygotowaniach do olimpiady, o czym może świadczyć 
wielokrotny udział w olimpiadzie ponad połowy jej uczestni
ków. Konkurują między sobą ale też współpracują— korzy
stając z Internetu wiodą długie dyskusje na temat jak najlep
szego przygotowania się do kolejnych etapów. Uczniowie 
docierający do finału mają wyróżniające się wiadomości 
z astronomii i spore umiejętności praktyczne. Korzystają 
z nich na olimpiadach międzynarodowych. Czternastu na
szych laureatów uczestniczących w trzech Międzynarodo
wych Olimpiadach z Astronomii i Astrofizyki (10AA) zdo
było 10 medali: 5 złotych, 4 srebrne i 1 brązowy. Pozostali 
zaś otrzymali wyróżnienia. Wśród medalistów znaleźli się 
nadto specjalnie wyróżnieni — jeden za najlepiej rozwiązane 
zadania teoretyczne, drugi —  za najlepszą analizę danych.

Końcowa klasyfikacja zawodów finałowych LIII Olimpiady Astronomicznej
L.p. Imię i nazwisko Szkoła Miejscowość Nauczyciel Miejsce'

1 Damian Puchalski ZSUMK Gimnazjum i Liceum Akademickie Toruń Mariusz Kamiński 1. L
2 Przemysław Mróz LII LO im. Juliusza Słowackiego Warszawa Daria Świerczyńska 2. L
3 Jakub Bartas I LO im. Bolesława Chrobrego Pszczyna Cezary Filipiuk 3. L
4 Maksymilian Sokołowski I LO im. Mikołaja Kopernika Krosno Grzegorz Depczyński 3. L
5 Jakub Pająk II LO z Oddz. Dwujęzycznymi 

im. Adama Mickiewicza
Słupsk Jarosław Linder 4. L

6 Krzysztof Będkowski XIII LO Szczecin Tomasz Skowron 5. L
7 Adam Tomaszewski VI LO im. Wacława Sierpińskiego Gdynia Elżbieta Litkiewicz 6. F
8 Mateusz Dryzek II LO im. Króla Jana III Sobieskiego Kraków Grzegorz Knapik 7. F
9 Tomasz Kępa I LO im. Mikołaja Kopernika Łódź Andrzej Sperka 8. F

10 Jerzy Knopik I LO im. Mikołaja Kopernika Łódź Andrzej Sperka 9. F
11 Marek Mysior ZSO Kamienna Góra Apolinary Zieliński 9. F
12 Michał Glanowski I LO w ZSO im. Marcina Wadowity Wadowice Ewelina Machaj 10. F
13 Grzegorz Jakubiak Vi LO im. Jana Kochanowskiego Radom Marek Gołka 11. F
14 Jakub Zakrzewski I LO Radzyń Podlaski Leszek Szalast 11. F
15 Jakub Zaborowski XIII LO Szczecin Tomasz Skowron 12. F
16 Jakub Klencki I LO im. Mikołaja Kopernika Łódź Andrzej Sperka 13. F
17 Miłosz Jakubek I LO im. Mikołaja Kopernika Kołobrzeg Marek Muciek 14. F
18 Jeremi Piotrowski Gdańskie Liceum Autonomiczne Gdańsk Artur Ludwikowski 14. F

’ L —  laureat, F —  finalista
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astronomia w szkole

Ciekawa prezentacja nie pozwala jednak zapomnieć, że za chwilę 
nastąpi ogłoszenie wyników

Liczba uczniów przystępujących do olimpiady zależy od 
kilku czynników, z których najistotniejszymi wydają się być 
parametry demograficzne. Z tego to głównie powodu liczba 
uczestników olimpiad astronomicznych w ostatnich latach wa
hała się w granicach od 100 do 200. Dla tej grupy uczniów 
warto kontynuować tradycje olimpiad astronomicznych w kra
ju, w którym zlikwidowano astronomię jako osobny przed
miot nauczania, a ostatnio z nazwy przedmiotu „fizyka z astro
nom ią” wymazano ostatni człon. Osiągnięcia polskiej 
astronomii, te w przeszłości i obecne, są wystarczającym ar
gumentem za utrzymaniem w szkole ponadpodstawowej przy
najmniej jednego elementu w pełni astronomicznego, wła
śnie w formie Olimpiady Astronomicznej. Piszę o tym (10 
maja 2010 r.) wobec nie rozstrzygniętej jeszcze propozycji 
Ministerstwa Edukacji Narodowej połączenia olimpiad fizycz
nej i astronomicznej. Jeśli tak się stanie, praktycznie będzie 
to oznaczało likwidację olimpiady astronomicznej.

Do zawodów 2. stopnia LIII Olimpiady Astronomicznej, 
które przeprowadzono 18 stycznia 2010 r., zakwalifikowało 
się 66 uczniów. Zawody odbyły się w Katowicach, w pięknej 
auli VIII Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodow- 
skiej-Curie, wielokrotniejuż goszczącego zawodników 2. eta
pu oraz we Włocławku, w gościnnych progach I Liceum Ogól
nokształcącego im. Ziemi Kujawskiej. Trudne zadanie 
z astronomii sferycznej, również zadanie, którego rozwiąza
nie wymagało dobrego wyjściowego postawienia problemu 
przestrzennego oraz dwa zadania z astrofizyki — jedno doty
czące strumienia neutronów i drugie oparte o diagram H-R
—  stanowiły dosyć wysoką poprzeczkę dla uczestników 2. eta
pu.

Do finału LIII Olimpiady Astronomicznej zakwalifikowało 
się jedynie 18 uczniów. Odbył się on w Planetarium Śląskim 
w Chorzowie. W czwartek 11 marca zawodnicy uczestniczy
li w konsultacjach dotyczących wyglądu sztucznego nieba 
planetarium, w trakcie których zaznajamiano ich z jego wy
glądem, a szczególnie z różnicami, jakie występują między 
tym sztucznym a prawdziwym niebem. Różnice te trzeba 
później uwzględniać podczas rozwiązywania zadania opar
tego o wygląd sztucznego nieba. Piątek, 12 marca był dla

Wyniki ogłasza prof, dr hab. Jerzy Kreiner, przewodniczący Komite
tu Głównego Olimpiady Astronomicznej

uczestników bardzo pracowity. Przed południem przez trzy 
godziny rozwiązywali dwa zadania teoretyczne, zaś późnym 
popołudniem dwa dalsze zadania: jedno pod sztucznym nie
bem planetarium, drugie praktyczne, przygotowane jako al
ternatywa do zadania obserwacyjnego, w przypadku złej po
gody, która w tym roku nie dopisała. W sobotę, przed 
południem, rozwiązywanie dwóch ostatnich zadań teoretycz
nych kończyło intelektualny wysiłek zawodników, rozpoczy
nając intensywną pracę zespołu oceniającego, gdyż wyniki 
finału musiały być przedstawione zbierającemu się już w nie
dzielę 14 marca Komitetowi Głównemu. Tuż po obradach 
rozpoczyna się uroczystość kończąca LIII Olimpiadę Astro
nomiczną. Wyniki ogłasza Przewodniczący Komitetu Głów
nego Olimpiady Astronomicznej prof, dr hab. Jerzy Kreiner. 
Zawodnicy odbierają dyplomy i nagrody.

Wśród wręczanych zawodnikom nagród była luneta Cele- 
stron OMNI XLT 102 (102 m m /1000 mm) dla zwycięzcy 
tegorocznej olimpiady, ufundowana przez Polskie Towarzy
stwo Astronomiczne. Towarzystwo ufundowało nadto 3 lor
netki Titanium (9*63), astronomiczne kalendarze i cenną na
grodę w postaci rocznej prenumeraty czasopisma „Urania -
-  Postępy Astronomii” dla wszystkich laureatów. Przyznało 
też wartościową nagrodę ufundowaną przez Skarbiec Men
nicy Polskiej, jaką był, podobnie jak w ubiegłym roku, kom
plet numizmatów z serii „Systema Solare” wydanych w Roku 
Astronomii 2009. Tradycyjnie nagrody ufundował również 
Zakład Optyki Instrumentalnej „Uniwersał” z Żywca —  
w tym roku były to dwie lornetki. Finansowo zaś wsparli olim
piadę Komitet Astronomii PAN oraz Polskie Towarzystwo 
Miłośników Astronomii.

Przed ogłoszeniem wyników przewodniczący oddał głos 
dyrektorowi Planetarium Śląskiego Jackowi Szczepanikowi, 
który w ciekawej prezentacji pokazał Teheran i okolice oraz 
migawki z zawodów widziane oczami uczestników 3. Mię
dzynarodowej Olimpiady z Astronomii i Astrofizyki w Ira
nie. Warto przy tej okazji przypomnieć, że nasza czterooso
bowa drużyna przywiozła z Iranu trzy medale: złoty, srebrny 
i brązowy oraz wyróżnienie.

Henryk Chrupała
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LIII Olimpiada Astronomiczna 
Liczebność uczestników wg województw

Lp. Województwo Liczba uczestników eliminacji Liczba
I stopień II stopień III stopień finalistów laureatów

1. Dolnośląskie 13 7 1 1
2. Kujawsko-Pomorskie 11 5 1 1
3. Lubelskie 14 9 1 1
4. Lubuskie 0 0 0
5. Łódzkie 8 8 3 3
6. Małopolskie 9 4 2 2
7. Mazowieckie 4 2 2 1 1
8. Opolskie 1 0 0
9. Podkarpackie 6 4 1 1
10. Podlaskie 1 1 0
11. Pomorskie 10 6 3 2 1
12. Śląskie 12 7 1 1
13. Świętokrzyskie 3 1 0
14. Warmińsko-Mazurskie 1 1 0
15. Wielkopolskie 2 0 0
16. Zachodniopomorskie 17 11 3 2 1

Razem 112 66 18 12 6

Zadania finałowe z rozwiązaniami
Zadanie 1
W dniu 26 czerwca 2010 r. nastąpi częściowe zaćmienie 

Księżyca. Podstawowe parametry tego zaćmienia są za
mieszczone na załączonym schematycznym rysunku.

Dla obserwatora znajdującego się w geometrycznym 
środku widocznej z Ziemi tarczy Księżyca oblicz:

1) momenty początku i końca fazy całkowitości tego zja
wiska,

2) przybliżone momenty wschodu i zachodu Słońca na 
Księżycu w miejscu obserwacji zjawiska.

W rozwiązaniu pomiń efekty związane z libracją Księży
ca i ziemską atmosferą, a także przyjmij, że orbita Księżyca 
jest okręgiem o promieniu 384400 km.

N

półcień Ziemi 

cień Ziemi

B I  ekliptyka

..
P4 U4 M U, P,

U4 = 12 "59 ,9 ”  M = 11 h 38,5 m P, = 8 *5 7 ,6 ”  
P, = 14" 19.5”  maksymalna faza; u ,=  10*17,0”  

4 0,5368 1

s
W obliczeniach użyj następujących danych: 
promień Ziemi 6 378 km

promień Księżyca 1 740 km
promień Słońca 696 000 km
odległość Ziemia-Słońce 149 600 000 km

C B A

Dla obserwatora na Księżycu będzie to zaćmienie Słoń
ca. Ponieważ maksymalna faza zaćmienia częściowego wy
nosi 0,5368, więc w środku tarczy Księżyca będzie to za
ćmienie całkowite o godzinie t0 = 11.38 UT.

Z prostych zależności geometrycznych obliczymy pro
mień cienia Ziemi, który wynosi 4598 km.

Zadanie można rozwiązywać w układzie współrzędnych 
związanych ze środkiem cienia Ziemi, a droga środka Księ-

< .droga Księżyca.

Rozwiązanie:
a - promień cienia Ziemi 

b - promień Księżyca

x - odległość pomiędzy środkiem tarcz Księżyca i brzegiem cienia Ziemi 
w maksymalnej fazie

178 U r a n i a  -  POSTĘPY ASTRONOMII 4/2010



astronomia w szkole

życa będzie cięciwą tego koła. Z danych wynika, że dla ob
serwatora na Ziemi początek fazy częściowej nastąpi 
o 10.17 UT. W zadaniu jednak należy obliczyć, kiedy śro
dek tarczy Księżyca znajdzie się na brzegu cienia Ziemi. 
Wtedy zacznie się faza całkowita zaćmienia Słońca na Księ
życu.

Przy maksymalnej fazie zaćmienia zostanie zakryte 
0,5368 średnicy tarczy Księżyca, tzn. środek tarczy Księży
ca będzie zanurzony 128 km w głąb cienia (na załączonym 
rysunku jest to wartość „x")

W położeniu A (Księżyc dotyka cienia Ziemi, co następu
je o godzinie t, = 10.17 UT, początek fazy częściowej dla 
obserwatora na Ziemi) rozpatrujemy trójkąt C.,C0O. Przy- 
prostokątna C.,C0= y1 w tym trójkącie będzie równa:

y,2 = (a + b)2 -  (a-x)2

Analogicznie rozpatrujemy trójkąt C2C0O (położenie Księ
życa „B”). Przyprostokątna w tym trójkącie C2C0 = y2 może 
być obliczona również z twierdzenia Pitagorasa:

y2 2 = a2 -  (a-x)2

Jeśli przyjmiemy, że cień doszedł do środka tarczy Księ
życa w momencie t2, to mamy proporcję:

( l o -  l i )  N i  =  ( t o  -  y  /  y 2

Po podstawieniu danych otrzymujemy y., = 4470 km, y2 = 
1077 km, a początek zaćmienia całkowitego w środku tar
czy będzie 19 minut przed fazą maksymalną czyli o godzi
nie 11.19 UT, koniec zaćmienia całkowitego o 11.57 UT.

Dla obliczenia wschodu i zachodu Słońca należy do mo
mentu zjawiska dodać i odjąć 1/4 miesiąca synodycznego. 
Wschód i zachód będą wtedy, gdy w miejscem obserwacji 
będzie terminator.

Zadanie 2
We współczesnych kamerach CCD rejestrujących cyfro

wy obraz nieba, elementem światłoczułym jest matryca pik
seli, z których każdy zmienia padające na niego fotony na 
mierzalny ładunek elektryczny. Nie jest jednak możliwe stwo
rzenie matrycy o dokładnie tak samo czułych pikselach i dla
tego dla porównania jasności gwiazd, których obrazy są 
zarejestrowane przez różne części matrycy, wcześniej tą 
samą kamerą CCD wykonuje się zdjęcie równomiernie 
oświetlonego pola (tzw. flatfield), otrzymując w ten sposób 
mapę czułości pikseli. Dobrym źródłem takiego oświetlenia 
jest niebo o zmierzchu, wystarczająco jasne, żeby nie było 
widać gwiazd.

a) Zakładając, że średnia liczba zliczeń w danym obra
zie flatfield jest proporcjonalna do energii padającej na ma
trycę, policz strumień energii na m2 niezbędny dla otrzyma
nia średnio 60 000 elektronów na piksel po 3-sekundowym 
naświetlaniu w filtrze V (załóż, że każdy foton ma długość 
fali 550 nm). Kamera ma 1024 * 1024 pikseli o rozmiarze 
13,Mm x 13/im  każdy a prawdopodobieństwo, że dany fo
ton o tej długości fali wygeneruje 1 elektron wynosi 65%.

b) Wylicz, na jakiej wysokości pod horyzontem musi być 
Słońce, aby strumień światła wynosił tyle, ile otrzymałeś 
powyżej. Przyjmij, że z końcem zmierzchu cywilnego stru
mień światła o długości fali 550 nm docierający z nieba do

kamery wynosi 4,98 10-3 Wrrr2, z końcem zmierzchu żeglar
skiego 11,7 10"6 Wrrr2, a z końcem zmierzchu astronomicz
nego 2,93 10-6 W rrr2. Przyjmij ponadto, że pomiędzy tymi 
punktami strumień zmienia się liniowo z wysokością Słoń
ca.

c) Zakładając, że obserwacje są prowadzone w Obser
watorium Astronomicznym Krakowskiego Uniwersytetu Pe
dagogicznego na Suhorze (50° N, 20° E), policz, ile minut 
po zachodzie Słońca w dniu równonocy wiosennej można 
wykonać flatfield opisany powyżej.

Rozwiązanie:
a) Powierzchnia kamery:

S = (1024*13x 10~6)2 m2 = 0,177 x U H  m2

Liczba elektronów Ne na całej powierzchni wynosi:

Ne = 60 000x1024x1024 = 6,29x1010

Liczba fotonów Nt potrzebna do wygenerowania tych elek
tronów:

Nf = Ne / 0,65 = 9,68*1010

Liczba fotonów na sekundę Nf' będzie równa: Nf' = Nf / 3 

= 3,23*1010

Energia fotonu o długości fali 550 nm:
E = hv = hcA = 6,626x10-34 x 2,99 x 108 / 550 x 10"9 = 

3,60*10-19J

Strumień energii wynosi więc:
(N f x £ ) / S  = (3,23 x101°x 3,60 xIO'19 J)/ 0,177 x 10‘3 m2 

= 65,7 x 10-* Wm-2

b) Potrzebny strumień energii, wynikający z obliczeń jest 
większy od docierającego do powierzchni Ziemi pod koniec 
zmierzchu żeglarskiego i mniejszy od docierającego pod 
koniec zmierzchu cywilnego;

4,98x10"3 > 65,7x10-6 W rrr2> 11,7x10“® W rrr2 
szukamy więc w tym przedziale.

Stosując liniowe przybliżenie (y = ax + b) możemy utwo
rzyć układ równań:

4,98x10~3 = 6a + b 
11,7x10-®= 12a + b, 

z którego obliczamy b = 9,948x10-3 

Ostatecznie z równania:
y = (11,7x10-® - 4 , 98x10-3 )/(12"«) x + 9,948x10"3, 

gdzie y =  65,7x1 o -6 Wm-2 jest strumieniem obliczonym 
w części a) zadania, znajdujemy x, czyli kąt (głębokość) Słoń
ca pod horyzontem.

Podstawiając odpowiedź z a) (pożądany strumień), kąt 
wynosi 11,93°.
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c) W dzień równonocy deklinacja Słońca ó = 0°. Szero
kość geograficzna 4> = +50°. Uwzględniając refrakcję, wy
sokość Słońca o zachodzie wynosi

h = -0,5°, więc odległość zenitalna z = 90,5°
Kąt godzinny zachodu: cos rw = (cos z -  sin <p sin d) I cos 

r cos ó,
rw = 90,78° = 6h 3m.
Kąt godzinny, gdy Słońce jest 11,93° pod horyzontem, 

czyli dla z = 101,93°, wynosi: 
rw = 108,76° = 7h15m
r w ' - T w = 1 h 1 2 m

Tak więc opisany powyżej flatfield można wykonać w dniu 
równonocy wiosennej 1h 12m po zachodzie Słońca (sam czas 
zachodu nie jest potrzebny).

Zadanie 3
Aparatura planetarium odtworzy wygląd sfery niebieskiej 

z pewnego miejsca na Ziemi podczas jednej nocy bieżącego 
roku, w momencie górowania Słońca w Greenwich.

Mając do dyspozycji kalendarz astronomiczny Planetarium 
Śląskiego, dla prezentowanej sytuacji, z możliwie największą 
dokładnością określ:

a) datę,
b) godzinę według prawdziwego lokalnego czasu 

słonecznego,
c) długość geograficzną miejsca obserwacji,
d) szerokość geograficzną miejsca obserwacji.
Uzyskane wyniki uzasadnij i oceń ich dokładność. 
(Aparatura planetarium odtwarzała wygląd nieba

z wszystkimi widocznymi gołym okiem ciałami niebieskimi 
z okolic Pekinu w dniu 23.09.2010 r.)

Zadanie 4
Na załączonym rysunku, przedstawiającym teoretyczny 

diagram H-R, zaznaczono położenie sześciu gwiazd 
(G,.. .G6). Uszereguj wszystkie te gwiazdy według ich wzra
stających promieni, wiedząc, że gwiazda G2 ma temperatu
rę efektywną T2 = 104 K i absolutną wielkość gwiazdową M2 
= 4m, a gwiazda G6 — odpowiednio T6 = 8 103 K i M6 = -1 m. 

Rozwiązanie:

Robimy to na podstawie danych o gwiazdach G2 i G6. W re
zultacie na osi log T otrzymujemy punkty 3,9 (wystarczają
co dokładnie, bo log 8000 = 3,9030) i 4,0 natomiast na osi 
wielkości gwiazdowych odpowiednio punkty -1 i 4. Teraz 
już możemy odczytać temperatury i jasności pozostałych 
czterech gwiazd, gdyż na osiach mamy ustalone skale. Przy 
starannym rysunku i dokładnych odczytach log T i M otrzy
mamy komplet danych:

Gn — gwiazda Gi g2 g3 G4 Gs g6
T„ -  temp. w K 5600 10000 15800 17800 5600 8000

— jasność 
w mag.

5,5 4,0 3,0 1,0 0,5 -1

Ponieważ moc promieniowania gwiazdy zależy m. in. od 
jej promienia Rn, w rozwiązaniu możemy, posługując się pra
wem Stefanna — Boltzmanna, wyrazić moc promieniowa
nia Ln gwiazd w stosunku do mocy promieniowania dowol
nie wybranej gwiazdy, np. do mocy gwiazdy G2, której dane 
zawarte są w treści zadania. Otrzymamy wtedy:

*•2

gdzie Tn oznacza temperaturę efektywną n-tej gwiazdy.
Z kolei posługując się prawem Pogsona, możemy teraz 

wyrazić stosunek mocy promieniowania gwiazd różnicą ich 
absolutnych wielkości gwiazdowych.

_  ^ q O,4(/W2-M„)

Ł*
Dlatego stosunek promieni gwiazd do promienia gwiaz

dy G2 wyrazi się wzorem:

R2 I Tn
1q0,2

log T

Podstawienie wartości liczbowych dla gwiazd opatrzo
nych indeksami od 1 do 6 da nam promienie tych gwiazd 
wyrażone promieniem gwiazdy G2:

R, = 1,60; R2 = 1,00; R3 = 0,63; R4 = 1,25; R5 = 16,0; R6 
= 15,6.

Stąd ostateczna odpowiedź:

R3<R 2<R 4<R 1<R6 < R5.

Zadanie 5
Czerwone olbrzymy w końcowym etapie swego życia 

odrzucają znaczną część atmosfery. Uważa się, że przy
czyną zjawiska jest rekombinacja wodoru dostarczająca 
energii. Warstwa, w której zjawisko zachodzi, może ode
rwać się od gwiazdy. Uważa się, że następuje to wtedy, gdy 
energia termiczna wodoru tworzącego atmosferę gwiazdy 
jest bliska 1/3 energii jonizacji wodoru, czyli około 4,5 eV, 
a rozważana warstwa jest w odpowiedniej odległości od 
środka gwiazdy. W jakiej temperaturze to zachodzi? Jaki 
wynika stąd maksymalny promień czerwonego olbrzyma 
o masie 0,8 masy Słońca?

Zauważamy, że na osiach diagramu nie są zaznaczone 
żadne wartości, brak też jednostek. Należy więc w pierw
szej kolejności ustalić jakąś wartość (na jednej osi — tem
peratury, a na drugiej — jasności) i analogicznie nanieść 
dwie inne takie wartości, by ustalić odpowiednie jednostki.

Rozwiązanie:
Rozwiązanie tego zadania sprowadza się do dwu nieza

leżnych czynności, odpowiadającym dwu pytaniom zada
nym w zadaniu. Po pierwsze trzeba obliczyć, jakiej tempe
raturze odpowiada założona energia 4,5 eV, po drugie wyli-
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czyć promień gwiazdy o założonej masie z porównania tej 
energii z potencjałem pola grawitacyjnego tej gwiazdy. Pew
nym utrudnieniem była konieczność samodzielnego wyszu
kania wartości niezbędnych w obliczeniach stałych. „Ele
mentarne” rozwiązanie zadania sprowadza się więc do wy
pisania (i rozwiązania) dwu równań:

~ k - T  = Er (1)

oraz

E, (2)
r\

gdzie odpowiednio przez k, T, M, m \ R oznaczono stałą 
Boltzmanna, temperaturę w momencie rekombinacji, ener
gię wydzieloną w momencie rekombinacji masy gwiazdy
i atomu wodoru oraz promień warstwy, w której zachodzi 
rekombinacja. Jak łatwo zauważyć, w celu rozwiązania za
dania należało założyć, że energia cieplna warstwy w cało
ści pochodzi z rekombinacji oraz że energia ta w całości 
może przekształcić się w energię grawitacyjną. Przy tych 
założeniach, które uczestnik musiał samodzielnie określić, 
równanie (2) jest oczywiste i umożliwia znalezienie promie
nia czerwonego olbrzyma. Warto dodać dość realistyczny -  
uzyskuje się wynik rzędu jednostki astronomicznej.

Jak widać, zadanie nie nastręczało prawie żadnych trud
ności technicznych, a główny problem sprowadzał się do 
właściwego postawienia problemu.

Zadanie umożliwiło uczestnikom zrozumienie, skąd bie
rze się jeden z ważnych faktów astronomicznych, jakim są 
rozmiary czerwonych olbrzymów.

Zadanie 6
Prędkości liniowe gwiazd na peryferiach Galaktyki prak

tycznie nie zależą od odległości od jej środka. Zjawisko ta
kie obserwuje się też w innych galaktykach. Jedną z hipo
tez, które próbują to tłumaczyć, jest istnienie galaktycznego 
halo, w którym dana galaktyka jest zanurzona. Jak powinna 
się zmieniać gęstość materii w odległościach większych od 
przyjmowanych rozmiarów Galaktyki, by w tych rejonach

prędkości liniowe gwiazd obiegających po okręgach jej cen
trum nie zależały od promienia orbity? Oblicz masę materii 
halo w warstwie sfery rozciągającej się od R, = 15 kpc do 
R2 = 30 kpc od środka Galaktyki, przyjmując, że stała pręd
kość gwiazd na jej obrzeżu v = 230 km/s.

Uwaga:
W rozwiązaniu rozpatrz sferycznie symetryczne halo 

Galaktyki oraz pomiń niesferyczność dysku.

Zwycięzca LIII olimpiady Astronomicznej Damian Puchalski przy 
swojej lunecie

Rozwiązanie:
Przy przyjętych założeniach siła dośrodkowa w kołowym 

ruchu ciała o masie m w odległości r  od środka Galaktyki 
o masie M musi być równa sile grawitacji, czyli:

GMm mv2
r  r

gdzie v jest prędkością ciała w tym ruchu, a G — stałą gra
witacji.

Stąd:

2 GMv = ---- .
r

Aby v było stałe, musi zachodzić M ~ r, czyli M = M(r) = 
kr, więc v2 = G/c. Po podstawieniu danych liczbowych moż
na obliczyć stałą k = 7,26 1020 kg / m = 1,13 107/Wo/pc, 
gdzie /Wojest masą Słońca.

Gęstość w odległości rod  środka Galaktyki wynosi

P(r) = ̂ >  
dV

gdzie dM(r) jest masą w warstwie kuli o grubości dr, a dV 
objętością tej warstwy.

Zatem

. . k(r + d r ) - k r  k

W przyjętym modelu zadana warstwa miałaby masę M = 
k(R2 -  RJ = 17,0 1010 M0.

Laureat 2. miejsca Przemysław Mróz prezentuje swój komplet numi
zmatów. Fot. Gabriela Sowa
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rozmaitości

Odkryto unikalny układ 
gwiazd podwójnych 

zaćmieniowych!
Astrofizycy z Uniwersytetu Santa Bar
bara w Kalifornii (UCSB) jako pierwsi 
odkryli przedziwny układ podwójny za
ćmieniowy, którego składnikami są dwa 
zupełnie różne białe karły. Jeden z nich 
okazuje się być rzadko spotykanym bia
łym karłem z helowym jądrem o ma
sie zaledwie 10-20% masy Słońca.

Odkrywcą tego niezwykłego układu 
gwiazd jest jeden z absolwentów UCSB, 
Justin Steinfadt. Obserwując gwiazdę 
NLTT 11748, wykonywano jej szybkie 
zdjęcia w serii co około minutę. Na kilku 
obrazach obserwowana gwiazda była 
nieco słabsza. Steinfadt szybko zdał 
sobie sprawę ze znaczenia swojego 
odkrycia. „M onitorowaliśm y wiele 
gwiazd, ale i tak uważam, że mieliśmy 
szczęście” — dodaje młody odkrywca.

Avi Shporerz UCSB brał udział w ob
serwacjach i szybko ocenił, co tak na
prawdę miało miejsce. „Wiedzieliśmy, że 
dzieje się tam coś nadzwyczajnego, 
zwłaszcza po tym, jak potwierdziliśmy 
nasze pierwsze obserwacje w czasie 
kolejnej nocy” — mówi. Uczeni obser
wowali trzyminutowe zaćmienia dwu
krotnie w ciągu trwającego 5,6 godz. 
okresu orbitalnego układu.

Podekscytowanie i potrzeba dalszego 
potwierdzenia odkrycia 
doprowadziły do użycia 
10-metrowego Telesko
pu Kecka na Hawajach 
już 5 tygodni później.
Do obserwacji dołączył 
David Kaplan, członek 
zespołu Teleskopu Ko
smicznego Hubble’a 
i Instytutu Fizyki Teore
tycznej im. Kavliego w 
Santa Barbara.

Podczas jedne j 
z nocy naukowcom 
udało się zaobserwo
wać przesunięcia dop- 
plerowskie w świetle 
gwiazdy NLTT 11748 
w miarę, jak ta obiega
ła słabszego, ale ma- 
sywniejszego towarzy
sza — zwykłego białe
go karta. „Niesamowite 
było móc patrzeć, jak 
prędkość tej gwiazdy 
zmieniała się dosłownie 
w ciągu zaledwie kilku 
minut” — wspomina 
Kaplan.

Gwiazdy kończą swój żywot na róż
ne sposoby. Białe karły to gęste obiekty 
o rozmiarach Ziemi, będące pozostało
ściami po gwiazdach podobnych do 
Słońca. Gwiazda staje się białym kar
łem, gdy wyczerpie już swoje zapasy 
paliwa jądrowego i pozostawia po sobie 
tylko gęste jądro złożone głównie 
z węgla i tlenu. Uczeni uważają że po
wstanie układu zawierającego niezwy
kle małomasywnego, helowego białe
go karła musiało być wynikiem oddzia
ływań i utraty masy przez obie gwiazdy 
układu we wcześniejszych etapach ich 
ewolucji.

O istnieniu niezwykłych białych kartów 
złożonych z czystego helu wiadomo już 
od ponad 20 lat, przy czym opisująca je 
teoria przewiduje, że powinny one być 
bardziej gorące i większe niż zwykłe bia
łe karły. Ich rozmiary nie zostały jednak
że nigdy zmierzone. Tymczasem obser
wacje gwiazdy NLTT 11748 przyniosły 
pierwsze bezpośrednie pomiary pro
mienia takiego białego karła i okazują się 
potwierdzać teorię!

Drugi składnik układu to standardo
wy biały karzeł zbudowany z węgla i tle
nu o masie równej około 70% masy 
Słońca. Jest bardziej masywny i znacz
nie mniejszy niż jego niezwykły towa
rzysz, a jego blask jest ponad 30 razy 
słabszy.

Andrzej Gibiec
Źródło: www.astronomy.com

Jowisz stracił południowy 
pas równikowy

Jeden z głównych elementów widocz
nych na tarczy Jowisza, południowy pas 
równikowy, zniknął! Mimo iż jego znik
nięcie jest najprawdopodobniej efektem 
gwałtownych burz w atmosferze Jowi
sza, jednak uczeni nie potrafią wyjaśnić, 
co było główną przyczyną. Nie wiedzą 
również, jak długo pas pozostanie nie
widoczny.

Nie pierwszy raz jesteśmy świadka
mi takiego zjawiska i najprawdopodob
niej nieostatni. Południowy pas równiko
wy zniknął również w 1973 i 1991 r.

Astronomowie zauważyli nieobec
ność pasa po tym, jak Jowisz ponownie 
wrócił na poranne niebo w marcu. Wcze
śniej pozostawał niewidoczny, ponie
waż z naszego punktu widzenia znajdo
wał się za Słońcem.

Jowisz znajdzie się w opozycji pod 
koniec tego lata i wówczas będą bardzo 
dobre warunki do jego obserwacji. 
W dniu 21 września planeta będzie naj
większa i najjaśniejsza w ciągu ostatnich 
47 lat. Rozmiar kątowy będzie wyno
sił wówczas 49,9 sekund łuku, gdzie naj
większy możliwy rozmiar to 50,1 sekund 
łuku, a jego jasność osiągnie -2,9 ma- 
gnitudo, co stanowi 4 razy więcej niż ja
sność Syriusza.

Hubert Siejkowski 
Źródło: www.astronomy.com

Trzy serie zdjęć wykonanych przez astronoma amatora Christophera Go z Cebu z Filipin. Zdjęcia po lewej 
przedstawiają południowy pas równikowy widziany w sierpniu 2009 r. Na środkowych zdjęciach, wykona
nych w listopadzie poprzedniego roku, pas powoli zaczyna zanikać. Zdjęcia po prawej, z 13 maja br., 
ukazują obecny stan Jowisza, bez pasa równikowego. Na wszystkich zdjęciach południe jest u góry. 
Źródło: Christopher Go
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DOŁĄCZ DO GRONA ODKRYWCÓW. Jux siódma supernowa została odkryta naszym teleskopem!

\  \

Sky-Watcher
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 909.......................  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

Filtry Baader

/w
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 zł / dm

Wyciągi Baader

/  J *

m

Lornetka Nikon Action VII 8x40..... 240 zł
Lornetka Nikon Action VII 7x50..... 790 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

l i  M E A D E

f l i s  fi&i
WIUIAHOMIC* ■

■  I I  I I I
Okular W-0 SWAN 9 mm 1,25"

1
299 zł

Okular W-0 SWAN 15 mm 1,25" 299 zł
Okular W-O 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 2" 459 zł

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

D

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

■ o r = i i o r \ j

\4 t Ć *
Tnlpfiknn słn

Filtr Słoneczny Orion 4,57*....549 zł 
Filtr Słoneczny Orion 5,81 *. . . .339 zł 
Filtr Słoneczny Orion 9.25*....635 zł
Kamera StarShoot AutoGuider...................................
Kamera StarShoot Pro V2.0 Deep space CCD Color. 
Sterownik grzałki Dew Zapper Pro 4 Channel 
Dew Prevention System..............................................

.1099 zł 

.7299 zł

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

Meade LightBridge 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 ETX 80 AT..............1299 zł
Meade ETX 90 PE............ 2799 zł
Meade ETX 125 PE.........  4199 zł

LUMICON

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" OIII 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

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 SCT/M42x1...............49 zł
Redukcja M42x1 / WEB do SPC900....  79 zł
Wyciąg przesuwny 1,25" do Newtona... 149 zł
Złączka 2" I 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

A

Okulary NPL

Plóssla "Vixen"NPL 6mm...... 109 zł
Plóssla "Vixen"NPL 10mm....109 zł
Plóssla "Vixen"NPL 15mm.... 115 zł
Plóssla "Vixen"NPL 20mm....135 zł
Plóssla "VixenMNPL 25mm.... 115 zł
Plóssla "Vixen"NPL 30mm.... 165 zł
Plóssla "Vixen"NPL 40mm.... 165 zł

Okulary NLV

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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Wrzesień
Słońce

Słońce w swym ruchu rocznym po ekliptyce 23 września 
przekracza równik niebieski w punkcie równonocy jesien
nej, wstępując w znak Wagi, co rozpoczyna astronomiczną 
jesień. Dni stają się ciągle coraz krótsze. W Warszawie 
1 września Słońce wschodzi o 3h47m, zachodzi o 17h24m, a 30 
września wschodzi o 4h35m, zachodzi o 16h16m.

Dane dla obserwatorów Słońca (na 0h czasu UT)

Data 2010 P [° ] Bn [°] M l

IX 1 21,02 7,19 64,19
3 21,52 7,22 37,77
5 21,99 7,24 11,35
7 22,44 7,25 344,94
9 22,87 7,25 318,53

11 23,28 7,24 292,12
13 23,66 7,23 265,71
15 24,02 7,21 239,31
17 24,35 7,18 212,90
19 24,66 7,14 186,50
21 24,94 7,09 160,10
23 25,20 7,03 133,70
25 25,43 6,97 107,30
27 25,63 6,90 80,91

IX 29 25,80 6,82 54,51
X 1 25,95 6,73 28,12

P — kąt odchylenia osi obrotu Słońca mierzony od 
północnego wierzchołka tarczy;
B0, L0— heliograficzna szerokość i długość środka 
tarczy;
5d20h38m — heliograficzna długość środka tarczy 
wynosi 0.

Księżyc
Bezksiężycowe noce będziemy mieli w pierwszej poło

wie września, bowiem kolejność faz Księżyca jest w tym 
miesiącu następująca: ostatnia kwadra 1d17h22m, nów 
8d10h30m, pierwsza kwadra 15d05h50m i pełnia 23d09h17m. 
W perygeum Księżyc znajdzie się 8 września o 4h02m 
a w apogeum 21 września o 8h04m.

Planety, planety karłowate i planetoidy
W drugiej połowie września nad ranem, nisko nad 

wschodnim horyzontem, będzie można dostrzec Merku
rego. W dniu 21 września planeta, na godzinę przed wscho
dem Słońca, wzniesie się na wysokość 10° nad horyzon
tem, świecąc z jasnością -0 ,5 m. Przez teleskop będzie 
można wtedy dostrzec tarczę Merkurego o średnicy 7” w fa
zie zbliżonej do kwadry. Wrzesień jest miesiącem najlep
szej porannej widzialności Merkurego w 2010 r.

Na początku miesiąca, godzinę po zachodzie Słońca, 
na wysokości zaledwie 2° nad południowo-zachodnim ho
ryzontem teoretycznie można jeszcze odnaleźć Wenus, 
jednak ginie ona już wtedy w blasku zorzy wieczornej, 
a w kolejnych dniach warunki obserwacyjne planety szyb
ko się pogarszają.

Rys. 1. Merkury i Saturn nad wschodnim horyzontem (w War
szawie) na początku świtu cywilnego we wrześniu i paździer
niku 2010 (około godzinę przed wschodem Słońca)

Znajdujący się tylko 2° powyżej Wenus Mars również 
zachodzi niedługo po zachodzie Słońca i przy jasności za
ledwie +1,5m jest praktycznie niewidoczny, ginąc całkowi
cie w blasku zorzy wieczornej.

Jowisz widoczny jest przez całą noc, świecąc wysoko 
na niebie z jasnością -2 ,9 m na tle gwiazdozbioru Ryb. 
W związku z przebywaniem planety w opozycji średnica 
tarczy Jowisza osiąga największą w bieżącym roku war
tość równą 50”, co ułatwi teleskopowe obserwacje szcze
gółów w atmosferze planety oraz zjawisk w układzie jej naj
większych księżyców. Przez większe teleskopy amatorskie 
można będzie dostrzec tarcze księżyców galileuszowych 
Jowisza: lo (1,27"), Europy (1,09”), Ganimedesa (1,83”) 
i Callisto (1,67”).

Warunki obserwacji Saturna są identyczne jak położo
nej na niebie w pobliżu Wenus i przy jasności +1,0m na 
wysokości 3° nad horyzontem (na początku miesiąca) jest 
on całkowicie niewidoczny na tle zorzy wieczornej. Z dnia 
na dzień warunki potencjalnej porannej widzialności Sa
turna szybko się pogarszają.

Przez całą noc w gwiazdozbiorze Ryb widoczny jest

A [°]

Rys. 2. Wenus, Mars i Saturn nad zachodnim horyzontem 
(w Warszawie) pod koniec zmierzchu cywilnego we wrześniu 
i październiku 2010 (około godzinę po zachodzie Słońca)
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Uran (o jasności 5,7m), a w pierwszej połowie 
nocy w gwiazdozbiorze Koziorożca możemy 
jeszcze obserwować Neptuna (7,8m). Małe śred
nice tarcz tych planet (odpowiednio 3,7” i 2,3”) 
utrudniają dostrzeżenie jakichkolwiek szczegó
łów powierzchniowych nawet przez większe te
leskopy amatorskie, jednak już teleskop o śred
nicy przynajmniej 10 cm i powiększeniu 100x 
pozwoli na dostrzeżenie tarczy Urana oraz od
różnienie obrazu Neptuna od obrazów dyfrak
cyjnych sąsiednich gwiazd o podobnych jasno
ściach

Planeta karłowata (134340) Pluton jest wi
doczna wieczorem w gwiazdozbiorze Strzelca, 
jednakże jej jasność wynosi jedynie 14,5m i do 
jej zaobserwowania niezbędny jest teleskop
o średnicy zwierciadła przynajmniej 20 cm.

We wrześniu w pobliżu opozycji znajdują się 
jasne planetoidy (jaśniejsze od 9,0m):

(6) Hebe, (jasność 7,8m—7,7m). 8 IX: 0h31,1m,
18 IX: 0h26,3m, -17°33’; 28 IX: 0h20,0m, -19°50'.

(8) Flora, (jasność 8,2m—8,4m). 8 IX: 23h35,5m, -13°38’; 
18 IX: 23h26,8m, -15°01’; 28 IX: 23h18,5"\ -16°02’.

Meteory
We wrześniu można obserwować meteory z kilku sła

bo zbadanych rojów o niskiej aktywności, z radiantami 
w gwiazdozbiorach Barana, Perseusza, Kasjopei i Woźni
cy, być może związanych genetycznie z kometą Kiesa (1911 
II). Od 5 do 17 września promieniują wrześniowe Perse

idy [SPE], Rój jest mało aktywny, jednak 9 września 2008 r. 
odnotowano rozbłysk jasnych meteorów z tego strumie
nia. Radiant meteorów leży w gwiazdozbiorze Perseusza
i ma współrzędne: rekt. 4h00m, deki. +47°. Maksimum ak
tywności tego bardzo słabo zbadanego roju przypada 
9 września o 15h. W tym roku w obserwacjach opisywa
nych meteorów nie będzie przeszkadzał Księżyc tuż po 
nowiu.

Przez cały wrzesień możemy też obserwować wolne, 
czerwonawe i często jasne meteory z mało aktywnego, 
ekliptycznego Źródła Przeciwsłonecznego [ANT], daw-

ba i Wodnika we wrześniu i październiku 2010 (zaznaczone gwiazdy do 9m) 

-14°55';

XIV Ogólnopolski Zlot Miłośników Astronomii OZMA 2010
Termin zlotu: 12— 15 sierpnia 2010 r.
Miejsce: Urzędów k. Kraśnika
Zakwaterowanie: własne namioty, hotele lub kwatery 
we własnym zakresie.
W programie m.in.: wykłady i prelekcje zaproszonych 
gości specjalnych, prezentacje uczestników, obserwa
cje (maksimum Perseidów!), konkursy z nagrodami, 
wystawy, koncerty, stoiska ze sprzętem obserwacyjnym, 
literaturą i meteorytami.
W czasie zlotu odbędzie się obóz Pracowni Komet i Me
teorów!

Wyżywienie: tradycyjnie 2 obiady i kiełbaski na ogni
sko. Pozostałe posiłki we własnym zakresie.

Organizatorzy i sponsorzy:
— Pałucko-Pomorskie Stowarzyszenie Astronomiczno- 

-Ekologiczne, Niedźwiady
— Urząd Gminy Urzędów
— Gminny Ośrodek Kultury w Urzędowie
— Zespół Szkół im. Orląt Lwowskich w Urzędowie
— Pracownia Komet i Meteorów — Polish Fireball Net

work
— KMA im. Jana Heweliusza
— Józef Baran
— Astrozakupy.pl

Zapisy: e-mail: hewelstar@poczta.onet.pl, 
tel. kom. 669 131 233 (Damian Serwa)

lub zgłoszenia listowne:
Gminny Ośrodek Kultury w Urzędowie, 
ul. B. Dzikowskiego 1.
23-250 Urzędów 
z dopiskiem OZMA

Więcej informacji oraz szczegółowy program na oficjal
nej stronie zlotu www.ozma.astronomia.pl
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niej wydzielane w oddzielny rój Piscidów (SPI), wiązany 
z kometą Morehouse'a z 1907 r. Radiant meteorów, w cią
gu m iesiąca p rzesuw ający się w zdłuż ek lip tyk i, leży 
w gwiazdozbiorze Ryb w pobliżu punktu Barana i 15 wrze
śnia ma współrzędne: rekt. 0h20m, deki. +3°.

1d Gwiazda zmienna długookresowa R Cne (miryda) (8h16,6m, 
+11°44') osiąga maksimum jasności (6,8m).

2d Gwiazda zmienna długookresowa R Sgr (miryda) (19h16,7m, -  
19°18') osiąga maksimum jasności (7,3m) [mapka zamiesz
czona w „Uranii-PA” 3/2005],

3d00h14m Gwiazda zmienna ó Cep (cefeida) osiąga maksimum 
jasności (3,5m) [mapka zamieszczona w „Uranii-PA” 5/2007],

3d12h Merkury w koniunkcji dolnej ze Słońcem.
6d16h Minimalna libracja Księżyca (5,1°) w kierunku Sinus Iridium 

(oświetlona).
7d01h14m 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],

7d21h Złączenie Merkurego z Księżycem w odl. 2°.
9d00h22m Gwiazda zmienna zaćmieniowa WW Aur osiąga mini

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

9d18h Złączenie Saturna z Księżycem w odl. 8°.
11d04h Złączenie Marsa z Księżycem w odl. 5°.
11d12h Złączenie Wenus z Księżycem w odl. 1°.
11d23l'32m Gwiazda zmienna zaćmieniowa HU Tau osiąga mini

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

12d Gwiazda zmienna długookresowa R Ser (miryda) (15h50,7m,

+15°08’) osiąga maksimum jasności (6,9m) [mapka zamiesz
czona iv „Uranii-PA" 4/2008],

12d03h Merkury nieruchomy w rektascensji.
12d17h Maksymalna libracja Księżyca (9,1°) w kierunku Mare 

Humboldtianum (oświetlone).
14d00h53m Gwiazda zmienna zaćmieniowa HU Tau osiąga mini

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

14d01h34m Gwiazda zmienna zaćmieniowa WW Aur osiąga mini
mum jasności. Jasność gwiazdy spada od 5,8m do 6,6m [mapka 
zamieszczona w „ Uranii-PA ” 5/2006],

14d20h57m Gwiazda zmienna rj Aql (cefeida) osiąga maksimum 
jasności (3,5m) [mapka zamieszczona w „Uranii-PA" 6/2007],

16d21h41m Gwiazda zmienna zaćmieniowa Algol (fi Per) osiąga 
minimum jasności. Jasność gwiazdy spada od 2,1m do 3,4m 
[mapka zamieszczona w „Uranii-PA” 5/2007],

18d18h Zakrycie gwiazdy p  Cap (4,9m) przez ciemny brzeg Księ
życa przed pełnią widoczne w całej Polsce, na wysokości 
około 15° nad horyzontem (Szczecin 17h48m — Lublin 18h03m).

18d20h08m Gwiazda zmienna zaćmieniowa U Oph osiąga mini
mum jasności. Jasność gwiazdy spada od 5,9m do 6 , [map
ka zamieszczona w „Uranii-PA” 1/2008],

19d02h36m Gwiazda zmienna ó Cep (cefeida) osiąga maksimum 
jasności (3,5m) [mapka zamieszczona w „Uranii-PA” 5/2007],

19d14h Minimalna libracja Księżyca (5,1°) w kierunku Mare Au- 
strale (oświetlone).

19d17h Merkury w maksymalnej elongacji zachodniej od Słońca 
w odległości 17°52’.

19d17h Złączenie Jowisza z Uranem w odl. 0,8°.
20d13h Złączenie Neptuna z Księżycem w odl. 3°.
21d Gwiazda zmienna długookresowa S CrB (miryda) (15h21,4m, 

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

22d00h Jowisz w opozycji do Słońca.
22d01h12m Gwiazda zmienna r\ Aql (cefeida) osiąga maksimum 

jasności (3,5m) [mapka zamieszczona w „Uranii-PA” 6/2007],
22d14h Uran w opozycji do Słońca.
23d Gwiazda zmienna długookresowa RS Lib (miryda) (15h24,3m, 

-22°55’) osiąga maksimum jasności (7,5m) [mapka zamiesz
czona w „Uranii-PA” 6/2009],

23d03h09m Słońce wstępuje w znak Wagi, jego długość ekliptycz- 
na wynosi wówczas 180°, mamy zrównanie dnia z nocąi po
czątek jesieni astronomicznej.

23d07h Złączenie Jowisza z Księżycem w odl. 7°.
23d08h Złączenie Urana z Księżycem w odl. 6°.
25d Gwiazda zmienna długookresowa S Her (miryda) (16h51,9m, 

+14°57’) osiąga maksimum jasności (7,6m) [mapka zamiesz
czona w „Uranii-PA” 2/2007],

26d10h Maksymalna libracja Księżyca (7,4°) w kierunku krateru 
Schickard (oświetlony).

27d Gwiazda zmienna długookresowa T Aqr (miryda) (20h49,9m, 
-5°09’) osiąga maksimum jasności (7,7m) [mapka zamiesz
czona w „Uranii-PA” 3/2009],

29d20h11m Gwiazda zmienna ó Cep (cefeida) osiąga maksimum 
jasności (3,5m) [mapka zamieszczona w „Uranii-PA" 5/2007],

29d23"22m Gwiazda zmienna zaćmieniowa 1143 Cyg osiąga mi
nimum jasności. Jasność gwiazdy spada od 5,9m do 6,4m [map
ka zamieszczona w „Uranii-PA” 1/2005],

30d18h Saturn w koniunkcji ze Słońcem.

Rys. 4. Konfiguracja galileuszowych księżyców Jowisza we 
wrześniu 2010 (I -  lo, II -  Europa, III -  Ganimedes, IV -  Calli- 
sto). Przerwa w trasie księżyca oznacza przebywanie satelity 
w cieniu planety. Zachód na prawo od środkowego pasa (tar
czy planety), wschód na lewo
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Październik
Słońce

Dni są coraz krótsze, co widać po momentach wscho
du i zachodu Słońca. W Warszawie 1 października Słońce 
wschodzi o 4h37m, zachodzi o 16h14m, a 31 października 
wschodzi o 5h29m, zachodzi o 15h09m.

W październiku Słońce wstępuje w znak Skorpiona.

Księżyc
Bezksiężycowe noce będziemy mieli w pierwszej poło

wie października, bowiem kolejność faz Księżyca jest w tym 
miesiącu następująca: ostatnia kwadra 1d03h52m, nów 
7d18h44m, pierwsza kwadra 14d21h27m, pełnia 23d01h37m 
i ponownie ostatnia kwadra 30d12h46m. W perygeum Księ
życ znajdzie się 6d13h42m, a w apogeum 18d18h19m.

Planety i planetoidy
Na początku miesiąca nad ranem, nisko nad wschod

nim horyzontem, można jeszcze próbować odnaleźć obni
żającego się z dnia na dzień Merkurego, który 1 paździer
nika, na godzinę przed wschodem Słońca, wzniesie się na 
maksymalną wysokość 6°, świecąc z jasnością-1 ,2m. Przez 
teleskop można będzie wtedy zobaczyć tarczę planety
o średnicy 5” w fazie zbliżającej się do pełni.

Wenus znajduje się na niebie w pobliżu Słońca i jest 
niewidoczna.

Warunki wieczornej widoczności Marsa w porównaniu 
do września praktycznie się nie zmieniają, co oznacza, że 
planeta ginie w blasku zorzy wieczornej, zachodząc nie
długo po zachodzie Słońca.

Jowisz widoczny jest w pierwszej połowie nocy, świe
cąc z jasnością  -2 ,9 m na granicy gwiazdozbiorów Ryb

i Wodnika gwiazdozbioru. Planeta nadal znajduje się w po
bliżu opozycji, co ułatwia obserwacje układów chmur w jej 
atmosferze oraz zjawisk w układzie księżyców galileuszo- 
wych.

W drugim tygodniu października na porannym niebie 
pojawia się Saturn, świecący z jasnością zaledwie +0,9m. 
Warunki obserwacji planety z dnia na dzień się poprawiają. 
O ile w połowie miesiąca, na początku świtu cywilnego, 
ginie ona w blasku zorzy porannej na wysokości zaledwie 
5° nad wschodnim horyzontem, o tyle pod koniec paździer
nika wysokość ta wzrasta aż do 17°.

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

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

W październiku w pobliżu opozycji znajdują się jasne 
planetoidy (jaśniejsze od 9,0m):

(6) Hebe, (jasność 7,9m— 8,3m). 8 X: 0h13,7m, -2 1 °3 1 ’; 
18 X: 0h08,8m, -22°26 '; 28 X: 0h06,2"\ -2 2 °3 6 \

(8) Flora, (jasność 8,6m— 9,1m). 8 X: 23h12,0"\ -16 °39 ’; 
18 X: 23h08,6m, -1 6 °3 3 ’; 28 X: 23h08,7m, -1 6 °0 1 ’.

Meteory
Od 2 października do 7 listopada promieniują szybkie, 

białe meteory ze śladami, z roju Orionidów [ORI], związa
nego z kometą 1P/Halley. Radiant meteorów leży na gra
nicy gwiazdozbiorów Oriona i Bliźniąt i ma współrzędne: 
rekt. 6h20"\ deki. +16°. W bieżącym roku maksimum ak
tywności przypada 21 października, jednak odnotowywa
no już także inne maksima. Zważywszy na zwiększoną 
aktywność roju w poprzednich latach oraz na zbliżanie się 
do maksimum, występującego co 12 lat, jego obserwacje 
mogą być wartościowe. W obserwacjach tych bardzo bę
dzie jednak przeszkadzał zbliżający się do pełni Księżyc.

Od 6 do 10 października prom ieniują wolne meteory 
z roju Drakonidów [GIA], związanego z kometą 21P/Gia- 
cobini-Zinner (dlatego zwane są również Giacobinidami). 
Radiant meteorów leży w gwiazdozbiorze Smoka i ma 
współrzędne: rekt. 17h28m, deki. +54°. W roku bieżącym 
je s t przew idyw ane m aksim um  w dniu 8 październ ika 
o 22h45m, jednak bardzo możliwe jest wystąpienie innych 
maksimów. W obserwacjach tych meteorów nie będzie 
przeszkadzał Księżyc tuż po nowiu.

Od 14 do 27 października prom ieniują szybkie meteory 
z roju epsilon Geminidów [EGE]. Radiant meteorów leży 
w gwiazdozbiorze Bliźniąt i ma współrzędne: rekt. 6h48m, 
deki. +27°. W bieżącym roku maksimum aktywności przy
pada 18 października, toteż w obserwacjach tego wyjątko
wo słabo zbadanego roju w drugiej połowie nocy nie bę
dzie przeszkadzał zachodzący wcześniej Księżyc po pierw
szej kwadrze.

★  *  *

1d07h Złączenie Wenus z Marsem w odl. 6°.
4d08h Minimalna libracja Księżyca (5,9°) w kierunku Sinus Iridium 

(oświetlona).
6d Gwiazda zmienna długookresowa R And (miryda) (0h24,0m, 

+38°35’) osiąga maksimum jasności (6,9m).
6d Gwiazda zmienna długookresowa V Peg (miryda) (22h01,0m, 

+6°07') osiąga maksimum jasności (8,7m) [mapka zamiesz
czona w „Uranii-PA" 6/2009].

6d23h24m Gwiazda zmienna zaćmieniowa Algol (d Per) osiąga 
minimum jasności. Jasność gwiazdy spada od 2,1m do 3,4m

Dane dla obserwatorów Słońca (na 0h czasu UT)

3 2010 P [° ] B0 n L n l l

1 25,95 6,73 28,12
3 26,07 6,63 1,73
5 26,17 6,53 335,34
7 26,23 6,41 308,95
9 26,27 6,29 282,57

11 26,28 6,17 256,18
13 26,25 6,03 229,80
15 26,20 5,89 203,42
17 26,12 5,74 177,04
19 26,00 5,58 150,65
21 25,86 5,42 124,27
23 25,69 5,25 97,90
25 25,48 5,07 71,52
27 25,25 4,89 45,14
29 24,98 4,70 18,77
31 24,68 4,50 352,39

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

B0, L0 —  heliograficzna szerokość i długość środka 
tarczy;

3d03h09m i 30d10h09m —  heliograficzna długość środ
ka tarczy wynosi 0.
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[mapka zamieszczona w „Uranii-PA" 5/2007].
7d Gwiazda zmienna długookresowa R Vir (miryda) (12h38,5m, 

+6°59’) osiąga maksimum jasności (6,9m) [mapka zamiesz
czona w „Uranii-PA" 1/2009],

7d04h Złączenie Merkurego z Księżycem w odl. 7°.
7d07h Złączenie Saturna z Księżycem w odl. 8°.
7d19h Wenus nieruchoma w rektascensji.
8d16h Złączenie Merkurego z Saturnem w odl. 0,5°.
9d17h57m Gwiazda zmienna £ Gem (cefeida) osiąga maksimum 

jasności (3,6m) [mapka zamieszczona w „Uranii-PA" 6/2007], 
9d18h Złączenie Wenus z Księżycem w odl. 2°.
9d20h13m Gwiazda zmienna zaćmieniowa Algol ffi Per) osiąga 

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

10d01h Złączenie Marsa z Księżycem w odl. 4°.
10d18h Maksymalna libracja Księżyca (8,1°) w kierunku Mare 

Humboldtianum (oświetlone).
14d21h09m Gwiazda zmienna zaćmieniowa HU Tau osiąga mini

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

15d22h33m Gwiazda zmienna d Cep (cefeida) osiąga maksimum 
jasności (3,5m) [mapka zamieszczona w „Uranii-PA" 5/2007], 

16d Gwiazda zmienna długookresowa RR Sgr (miryda) (19h55,9m, 
-29°11’) osiąga maksimum jasności (6,8m) [mapka zamiesz
czona w „Uranii-PA" 2/2004],

16d Gwiazda zmienna długookresowa o Cet (Mira) (2h19,3m, 
-2°58 ’) osiąga maksimum jasności (3,4m) [mapka zamiesz
czona w „Uranii-PA” 1/2006],

16d19h Merkury w koniunkcji górnej ze Słońcem.
16d22h31m Gwiazda zmienna zaćmieniowa HU Tau osiąga mini

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

17d03h Minimalna libracja Księżyca (5,6°) w kierunku Mare Au- 
strale (oświetlone).

października 2010 r.

dów (AUR) w okresie od 25 sierpnia do 10 września 2010 i delta 
Aurigidów (DAU) w okresie od 5 września do 10 października 2010

17d18h Złączenie Neptuna z Księżycem w odl. 4°.
18d23h Zakrycie gwiazdy k  Aqu (5,0m) przez ciemny brzeg Księ

życa przed pełnią widoczne w całej Polsce, na wysokości 
około 19° nad horyzontem (Szczecin 23h09m —  Krosno 
23h15m).

18d23h52m Gwiazda zmienna zaćmieniowa HU Tau osiąga mini
mum jasności. Jasność gwiazdy spada od 5,9m do 6,7m [mapka 
zamieszczona w „Uranii-PA” 5/2006],

19d Gwiazda zmienna długookresowa R Boo (miryda) (14h37,2m, 
+26°44’) osiąga maksimum jasności (7,2m) [mapka zamiesz
czona w „Uranii-PA’’ 2/2008],

19d21h34m Gwiazda zmienna £ Gem (cefeida) osiąga maksimum 
jasności (3,6m) [mapka zamieszczona w „Uranii-PA" 6/2007], 

20d07h Złączenie Jowisza z Księżycem w odl. 6°.
20d11h Złączenie Urana z Księżycem w odl. 5°.
20d18h09m Gwiazda zmienna rj Aql (cefeida) osiąga maksimum 

jasności (3,5m) [mapka zamieszczona w „Uranii-PA” 6/2007], 
21d01h13m Gwiazda zmienna zaćmieniowa HU Tau osiąga mini

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

21d22h35m Gwiazda zmienna zaćmieniowa HU Tau osiąga mini
mum jasności. Jasność gwiazdy spada od 5,9m do 6,7m [mapka 
zamieszczona w „Uranii-PA” 5/2006],

22d11h Maksymalna libracja Księżyca (6,9°) w kierunku krateru 
Clavius (zacieniony).

Rys. 5. Konfiguracja galileuszowych księżyców Jowisza w paź
dzierniku 2010 (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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R Cne (8h16m33,8s, +11°43'35”). Podane jasności gwiazd porówna
nia (pole widzenia wynosi 11°, północ u góry)

22d21h30m Gwiazda zmienna zaćmieniowa 1143 Cyg osiąga mi
nimum jasności. Jasność gwiazdy spada od 5,9m do 6,4m [map
ka zamieszczona w „Uranii-PA" 1/2005],

23d12h38m Słońce wstępuje w znak Skorpiona, jego długość eklip- 
tyczna wynosi wówczas 210°.

25d22h Złączenie Merkurego z Wenus w odl. 6°.
27d22h23m Gwiazda zmienna rj Aql (cefeida) osiąga maksimum 

jasności (3,5m) [mapka zamieszczona w „Uranii-PA” 6/2007], 
28d Gwiazda zmienna długookresowa R Crv (miryda) (12h19,6m, 

-19°15’) osiąga maksimum jasności (7,5m) [mapka zamiesz
czona w „Uranii-PA" 2/2007],

28d Gwiazda zmienna długookresowa T Her (miryda) (18h09,1m, 
+31°01') osiąga maksimum jasności (8,0m) [mapka zamiesz
czona w „Uranii-PA” 2/2006],

28d13h Minimalna libracja Księżyca (5,4°) w kierunku Oceanus 
Procellarum (oświetlony).

29“01h Wenus w koniunkcji dolnej ze Słońcem.
29d21h56m Gwiazda zmienna zaćmieniowa Algol (/3 Per) osiąga

Rys. 9. Mapa gwiazdozbioru Andromedy do obserwacji gwiazdy 
zmiennej R And (0h24m02,0s, +38°34’38”). Podane jasności gwiazd 
porównania (pole widzenia wynosi 6°, północ u góry)

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

30d01h11m Gwiazda zmienna £ Gem (cefeida) osiąga maksimum 
jasności (3,6m) [mapka zamieszczona w „Uranii-PA" 6/2007],

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

Aby otrzymać datę w obowiązującym we wrześniu prawie 
całym październiku w Polsce „czasie letnim” należy dodać 
2 godziny, po wprowadzeniu 31 października „czasu zimo
wego” należy dodać 1 godzinę.

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

Współrzędne równikowe podane są  dla Epoki 2000.0.

Opracował T. Ściężor

irego z 3 kwietnia 20 
i Tycho (26 marca 20 
iD w Korytowie pod

galeria Uranii-PA
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recenzje U-PA

Kazimierz Schilling, Patrząc na niebo 
Kopernika, w podtytule czyli prawie 
wszystko to, co powinniśmy wiedzieć 
o Wszechświecie. Wydawca: Edytor 
„WERS” w Olsztynie, twarda okładka, 
format 19x19 cm, s. 223, cena 38 zł.

Urodzony i wykształcony w Poznaniu, 
dr Kazimierz Schilling (1943—2006), 
od początku istnienia Olsztyńskiego Pla
netarium Lotów Kosmicznych w 1973 r. 
przez przeszło 30 lat współtworzył tę 
instytucję i aktywnie popularyzował 
astronomię w Olsztynie i na Warmii. 
Pracował jako nauczyciel 
astronomii w II Liceum 
Ogólnokształcącym w Olsz
tynie, wykładał na Wyższej 
Szkole Pedagogicznej 
w tym mieście, w Planeta
rium prowadził Studium 
Wiedzy o Wszechświecie.
Przez ponad 20 lat współ
organizował i przewodni
czył Jury Ogólnopolskiego 
Młodzieżowego Semina
rium  Astronom icznego 
w G rudziądzu. A nade 
wszystko, w latach 1976—
— 1991, w „Gazecie Olsz
tyńskiej” publikował przez 
ponad 15 lat cotygodniowe 
felietony w cyklu „Z niebem 
za pan brat”. Ukazało się 
przeszło 400 jego felieto
nów dotyczących prawie 
wszystkich aktualnych, sto
sownie do pory roku i zjawisk na nie
bie, zagadnień astronomicznych. To wła
śnie wybór tych felietonów stał się 
treścią recenzowanej książki.

Spuścizną popularyzatorską doktora 
Schillinga zajął się Tomasz Śrutkowski, 
kiedyś podobnie jak Schilling, felieto
nista, później redaktor „Gazety Olsztyń
skiej”, a obecnie właściciel wydawnic
twa „WERS”. To on, wspomagany 
współpracą dr Jadwigi Białej i dr. Jacka 
Szubiakowskiego, astronomów z Plane
tarium Olsztyńskiego i pomocą (zapew
ne finansową) Samorządu Miasta Olsz
tyna, zadbał o stronę literacką i wydał 
tę książkę. Wyboru felietonów dokona
ła Jadwiga Biała, a oboje astronomowie 
zadbali o ciągle aktualną ich treść.
O stronę graficzną (piękną!) zadbała 
Małgorzata Śrutkowska-Felińska.

W książce ukazały się 74 felietony. 
W istocie są to krótkie, najczęściej dwu- 
stronicowe, gawędy bogato ilustrowa
ne pięknymi obrazami ciał niebieskich 
odnoszącymi się do ich treści. Pierw
szym felietonem jest oglądanie nieba 
gołym okiem. Następnie jest kilka fe
lietonów dotyczących Wszechświata: 
jego wielkości, pomiarów, chemii, ko
lorów, gwiezdnych wysp Wszechświa
ta i pojęcia o nim greckich filozofów. 
Dalej Autor oprowadza nas po naszej 
Galaktyce i jej sąsiadkach oraz po bez
kresnym świecie galaktyk.

W gawędzie „Wszystko się kręci” 
zostaje przedstawiony czytelnikowi 
układ planetarny, w którym Pluton gra 
jeszcze rolę planety, a nie planety karło
watej, jak obecnie. Następny felieton 
stawia pytanie, wokół czego krążą pla
nety? A kolejnych kilka felietonów opi
suje Ziemię i jej związki ze Słońcem 
oraz naturę Słońca i innych członków 
jego rodziny: planet, Księżyca, komet, 
meteoroidów i meteorów. Uspokaja czy
telników w sprawie końca świata na sku
tek wybuchu Słońca i rzeczowo pisze
0 kosmicznym bombardowaniu Ziemi
1 kamieniach z nieba, które spadły na te
rytorium Polski.

Kolejne felietony poświęcone są 
gwiazdom: ich naturze, rodzajach, na
rodzinach, życiu i śmierci. Nie mogło 
zabraknąć gawędy o Koperniku i jego

odkryciach i o Heweliuszu. Jest też fe
lieton o wyobrażeniach Flammariona, 
XIX-wiecznego francuskiego astrono
ma i popularyzatora tej nauki, uważa
nego za twórcę miłośniczego ruchu 
astronomicznego, o otaczającym nas 
świecie gwiazd i galaktyk.

Dalej Autor powraca do opowieści 
o kometach i ich naturze, zapewne z po
wodu nawiązania do Gwiazdy Betle
jemskiej, którą przez jakiś czas u toż
sam iano z kom etą H alleya i do 
wykorzystania komet w rachubie cza
su. Właśnie rachubie czasu poświęca 

kilka ostatnich gawęd. 
Jest więc mowa o róż
nych kalendarzach oraz
0 czasie letnim i zimo
wym. Następnie omawia 
sprawę UFO, życia poza
ziemskiego, końca świa
ta i wróżenia z gwiazd, 
czyli astrologii. Na za
kończenie Autor wyja
śnia, jaka jest różnica 
między m eteorologią 
a astronomią oraz czym 
jest efekt cieplarniany na 
Ziemi i jaki ma wpływ na 
to zjawisko działalność 
człowieka. Ostatni roz
dział poświęca przedsta
wieniu instytucji, w k tó 
re j p r a c u j e ,  c z y l i  
Planetarium, jego istoty
1 funkcji w społeczeń
stwie.

Mimo upływu czasu od chwili ich po
wstania, zawarte w książce felietony nie 
straciły, poza małymi wyjątkami, aktu
alności. Czyta się je gładko i z zaintere
sowaniem. Są bardzo krótkie i napisane 
prostym, obrazowym językiem. Bardzo 
przyjemne wrażenie robi piękna opra
wa graficzna, kolorowe, dobrej jakości 
obrazy ciał niebieskich i ciekawy for
mat.

Myślę, że książka jest godna polece
nia, zwłaszcza początkującym miłośni
kom astronomii. Sam ją  kupię dla mych 
wnuków. Szkoda, że Redaktor zmienił 
ogólny tytuł tego zbioru felietonów i nie 
zostawił tytułu nadanego im przez Au
tora. „Z niebem za pan brat” bardziej by 
mi się podobało niż „Patrząc na niebo 
Kopernika”.

Andrzej Woszczyk
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astronomia i muzyka

Wszechświat w kieszeni Yello

Planowałem wybrać się do From
borka na powtórny pogrzeb Ko
pernika, ale VIP-em nie jestem, 

więc szanse na dostanie się do wnętrza 
katedry miałem marne. Znajomi samo
rządowcy, jak się okazało, zapomnieli
0 mnie i przydziałowe wejściówki roz
dali komu innemu. Chciałem pojechać 
przynajmniej na uroczysty koncert 
w murach katedry, a później zaliczyć 
jeszcze Oratorium Kopernikowskie 
w Braniewie, ale ostatecznie i to sobie 
odpuściłem, tracąc tym sposobem zapla
nowany wcześniej temat na bieżący fe
lieton muzyczny.

Jak się okazało, oratorium z Branie
wa transmitowała na żywo Telewizja 
„Trwam” i całość tematycznie bardziej 
„kręciła się” wokół Królowej Niebios — 
Maryi niż muzy astronomii — Uranii 
czy samego Kopernika...

Szukając tematu do niniejszego tek
stu nie pozostało mi więc nic innego, jak 
sięgnąć do tego, co „kręciło” mnie ostat
nio w muzyce. A było to coś, co powi
nienem znać już dużo wcześniej — cho
dzi o zawartość płyty grupy Yello pt. 
Pocket Universe.

Grupę Yello tworzy dwóch, dziś już 
można rzec starszych, panów: Dieter 
Meier (wokal) i Boris Blank (muzyka). 
Ich zwariowaną twórczość poznałem
1 polubiłem w czasach studenckich. 
Utwory z albumu You Gotta Say Yes To 
Another Excess nie raz gościły na pro
wadzonych przeze mnie dyskotekach

w klubie działającym przy DS5 w To
runiu*. Z czasem nowsze produkcje ze
społu coraz mniej mnie „kręciły” i od 
albumu Zebra (1994 r.) całkiem prze
stałem śledzić ich dokonania. Jak się 
okazało, był to poważny błąd. Otóż tym 
sposobem przeoczyłem wydany trzy 
lata później album Pocket Universe, 
którym tak się ostatnio lubuję. No cóż 
— lepiej późno niż wcale — chciało 
by się rzec.

Zacznijmy od wyjaśnienia tytułu ca
łego albumu (utworu o takim tytule na 
płycie nie ma). Pochodzi on od kon
cepcji multiwszechświata, w którym 
nasz Wszechświat mógłby być elemen
tem mieszczącym się dosłownie w kie
szeni jakiegoś luda z innego wszech
świata. Notabene, koncepcja stara jak 
fantazja ludzka, nieraz eksploatowana 
w literaturze science fiction.

Jeden z moich ulubionych fragmen
tów płyty to Beyond Mirrors, w któ
rym z lubością słucham bachowskie- 
go motywu wcześniej eksporowanego 
przez Isao Tomitę w utworze The Sea 
Named „ Solaris ” zawartego w albu
mie Kosmos (pisałem o nim w „Ura- 
nii-PA” 2/2007). Ciekawie prezentuje 
się ta kompozycja również w warstwie 
słownej. Otóż na miłym dla ucha 
dźwiękowym tle ma miejsce patetycz
na deklamacja mówiąca o cudowno
ści naszego Wszechświata. Jest mowa 
o wizjonerze Galileuszu i twórcy no
wej fizyki Heisenbergu. Przypomnia

ne są słowa Arthura C. Clarke'a, że 
wystarczająco wysoko rozwinięta 
technologia jest nierozpoznawalna od 
magii. Jest i konkluzja, iż Wszech
świat jako całość jest poza wytłuma
czeniem. Jak ktoś ciekaw szczegółów, 
niech posłucha osobiście.

Ukazaniu się płyty Pocket Universe 
towarzyszył pokaz w planetarium jed
nego z monachijskich muzeów, na któ
re składał się rozbudowany laserowy 
show i wielomonitorowa prezentacja 
najnowszych produkcji wideo grupy. 
Próbki można zobaczyć na stronie in
ternetowej www.dietermeier.com oraz 
znaleźć w serwisie YouTube.

Jacek Drążkowski

*  Klub zwał się „M AFIA” —  a to od pierwszych 
liter kierunków studiów: matematyka, fizyka, 
astronomia, gdyż studenci tych kierunków za
mieszkiwali głównie ów akademik.

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-mail: urania@astri.uni.torun.pl 
tel/fax (0-56) 611 30 14/61 1  30 08
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relaks z Uranią Krzyżówka

i________i

W'„Uranii-PA” nr 2/2010 zamieściliśmy 1 
krzyżówkę, której rozwiązaniem jest ha- 
sło OBŁOKI MAGELLANA. Nagrody 

książkowe wylosowali Iza Kurp z Koluszek i Mariusz 
Chlebowski ze Swarzędza.

A oto hasła pomocnicze do rozwiązania nowej krzy
żówki:

1. Odkrywca układu podwójnego zaćmieniowego białych 
karłów

2. Zwycięzca LIII Olimpiady Astronomicznej
3. Wkład pierwiastków cięższych od helu do całkowitej masy 

gwiazdy
4. Zderzenie i połączenie się dwóch ciał niebieskich
5. Np. nieba; obserwacja wielu obiektów jednocześnie
6. Sonda badająca kometę Wild 2
7. Prowadzone w celu znalezienia rozwiązania problemu 

naukowego
8. Minerał występujący w meteorytach
9. Pasiasta planeta

10. Fragmenty skał stopionych podczas upadku me
teorytu

11. Wielkość charakterystyczna dla danego obiektu 
lub procesu, często wyznaczana obserwacyjnie

12. Starożytni wyznaczyli długość roku
13. Typ galaktyk powstający w trakcie ich zderzeń
14. Gwiazdy wykonujące oscylacje akustyczne
15. Pięcioro z nich niedawno odwiedziło Polskę
16. Wprowadził podział gromad kulistych w Galaktyce na 

dwie grupy

Na rozwiązania czekamy do końca sierpnia 2010 r. Osoby 
nie będące prenumeratorami „Uranii-PA” muszą dołączyć 
do rozwiązania kupon umieszczony w lewym górnym rogu 
tej strony. Prenumeratorzy mogąprzesyłać rozwiązania drogą 
elektroniczną.

13

14

15

12

16

10

11

11

Słowa kluczowe do rozwiązania krzyżówki zamieszczonej w „Uranii-PA" 
2/2010: 1. Wszołek, 2. Hubble, 3. Rozbłysk, 4. Astrolog, 5. Molekuła, 
6. Kreiner, 7. Pojmański, 8. Paraboloida, 9. Rentgenowskie, 10. Magne- 
tosfera, 11. Egzoplaneta, 12. Odchylenie, 13. Las Campanas, 14. Orga
niczne, 15. Firmament.

Ciekawe strony internetowe...
Znany zapewne niektórym spośród naszych Czytelników portal Zooniverse (http://www.zooniverse.org/home) wzbo
gacił się ostatnio o kolejną pozycję, tym razem poświęconą Księżycowi. Niniejsza notka dotyczyć będzie tylko Księży
ca (http://www.moonzoo.org), ale gorąco zachęcam do zapoznania się z pozostałymi adresami (i projektami), do któ
rych odsyła portal. Uczeni pracujący w ramach misji Lunar Reconnaissance Orbiter postanowili udostępnić część 
bardzo obszernej bazy danych zdjęć powierzchni Księżyca w celu przeprowadzenia zliczeń kraterów na nich widocz

nych. Na zdjęciach można zobaczyć twory o rozmiarach 
poczynając od 50 cm. Księżyc praktycznie nie posiada 
atmosfery i twory na jego powierzchni, nie podlegając 
erozji, zachowują pierwotny kształt przez czas nieogra
niczony. Pomiar liczby kraterów na wybranej powierzch
ni dostarcza informacji ojej wieku, z kolei obecność gła
zów w okolicach brzegów krateru może pomóc w ocenie 
grubości regolitu księżycowego. Uczestnik projektu (trze
ba przedtem utworzyć swoje konto) ma do dyspozycji 
szereg narzędzi pozwalających m.in. na lokalizację kra
terów, ocenę ich kształtu i rozmiarów. Warto również 
wspomnieć o forum uczestników projektu (można je czy
tać bez logowania się) czy blogu zawierającego dłuższe 
artykuły. (rs)

M O O N  Z ’a o
. GALAXY 2 0

YOUR CHANCE TO EXPLORE THE MOON

S e e  the Moon tike n ever before

.m t
M OON
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Powyższe 4 zdjęcia wykonał Marek Nikodem z Niedźwiad k. Szubina. Przedstawiają kolejno koniunkcję młodego Księżyca i Wenus 
(16 kwietnia 2010, godz. 21.33 CSE. Księżyc 54 godziny po nowiu, faza Wenus blisko pełni. Eksp. 2 s, ogniskowa 240 mm), Wenus 
i Merkurego (3 kwietnia 2010, eksp. 3 s, ISO 800, obiektyw Nikkor 105 mm), Wenus, Merkurego i młody Księżyc (15 kwietnia, godz. 
20.54 , eksp. 5 s), koniunkcję Wenus i Merkurego (4 kwietnia, godz. 20.36, eksp. 3 s, ISO 640)

Łuk okołozenitalny i halo słoneczne sfotografowane 8 kwietnia br. przez Krzysztofa Janusza z Bożkowa (patrz s. 146)
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Nowe Obserwatorium 
Dynamiki Słońca 
przesyła pierwsze obrazy

Wizja artysty ukazująca Obser
watorium Dynamiki Słońca i jego 
instrumenty badawcze.
Źródło: NASA/Goddard

Zdjęcie pełnej tarczy słonecznej wykonane w dalekim ultrafiolecie przez Obserwatorium Dynamiki Słońca 30 marca 2010. To jedno z pierw
szych zdjęć z nowego satelity. Sztuczne kolory ukazują obszary o różnych temperaturach gazu. Czerwone są względnie chłodne (60 tys. 
kelwinów), zaś niebieskie i zielone cieplejsze (powyżej miliona kelwinów). Źródło: NASA
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