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■ Projekt LOFAR -  nowe okno na Wszechświat
Elżbieta Kuligowska

■ Czego (jeszcze) nie rejestruje Obserwatorium 
Pierre Auger Piotr Homola

•  SDSS J094533.99 +100950.1 
— kwazar o słabych liniach emisyjnych
Marek Nikołajuk

u Astronomia w Starożytnej Mezopotamii
Sławomir Jędraszek



Konferencja w Niepołomicach

Mirek Kołodziej w ogniu pytań Uczestnicy wycieczki do kopalni soli w Bochni

Konkurs URANIA w Częstochowie

Finał VII konkursu astronomicznego URANIA. Uczestnicy, opiekunowie i organizatorzy na tarasie widokowym w Instytucie Fizyki 
Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Fot. M. Malenta



Szanowni i Drodzy Czytelnicy,
W piątym numerze „ Uranii” 2010 r. przynosimy Państwu przede wszystkim 

informacje o dwóch nowych oknach na Wszechświat, o astronomii 
w Starożytnej Mezopotamii i o osobliwym kwazarze.

LOFAR, to nowa koncepcja obserwacji radioastronomicznych na bardzo 
niskich częstościach. Radioteleskop będzie się składał z  bardzo wielu stacji 
odbiorczych zbudowanych ze stosunkowo prostych anten, a rozmieszczonych 
w różnych obszarach Europy i działających wspólnie na zasadzie 
interferometrii fazowej. Oficjalne uruchomienie pierwszej części tego systemu, 
gdzie znajduje się jego centralna część, zostało dokonane przez królową 
Holandii kilka tygodni temu. Pisze o tym Pani Elżbieta Kuligowska z Krakowa już pracująca 
nad redukcją wczesnych danych uzyskanych tym radioteleskopem.

O obserwatorium promieniowania kosmicznego nazwanego imieniem Pierre ’a Augera pisze 
Piotr Homola z Instytutu Badań Jądrowych PAN w Krakowie. Świat naukowy (Współpraca Auger)
17 krajów (w tym Polski) zjednoczył się w budowie tego Obserwatorium położonego w Argentynie 
i w Colorado w USA. Jego celem jest obserwacja cząstek kosmicznych o najwyższych energiach 
(ok. 10 min razy wyższych niż energie, jakie mają być uzyskiwane w uruchomionym niedawno 
w Genewie Wielkim Zderzaczu Hadronów — LHC), które mogą pochodzić z  niewielu chwil 
po Wielkim Wybuchu. Badania te mogą przyczynić się do lepszego poznania początkowego okresu 
istnienia Wszechświata.

Osobliwy kwazar SDSS J094533.99+100950.1 jest przedmiotem artykułu Marka Nikołajuka 
z  Białegostoku. Autor przedstawia historię odkrycia tego obiektu o słabych liniach emisyjnych, mówi 
o innych obiektach tej klasy i o możliwych scenariuszach ich powstania. Autor opowiada się 
za koncepcją „reaktywacji życia” kwazara, czyli za powrotem galaktyki do życia w roli kwazara.

Astronomia Starożytnej Mezopotamii jest przedmiotem artykułu Sławomira Jędraszka z Gdańska. 
Ten sam Autor w poprzednim numerze omawiał spuściznę intelektualną w dziedzinie astronomii 
mieszkańców kraju nad Nilem. Tutaj omawia dorobek mieszkańców dorzecza Eufratu i Tygrysu, 
gdzie najprawdopodobniej narodziła się astronomia we współczesnym znaczeniu tego słowa.

W tym zeszycie „ Uranii” zamieszczamy (w Astronomii w szkolę) artykuł o tym, „do czego 
komputer nigdy się nie przyda Jest to artykuł napisany pierwotnie dla „Delty". Obie nasze 
Redakcje umówiły się, że w równoległych zeszytach wymienią się wzajemnie artykułami i reklamami 
naszych czasopism. Wrześniowa „ Delta ” opublikuje artykuł (skrócony przez Autorkę) Pani Agnieszki 
Janiuk, który pierwotnie ukazał się w „ Uranii” nr 2/2010 i naszą reklamę. Zachęcamy do regularnej 
lektury „Delty”.

Dużo miejsca poświęcamy w Rozmaitościach krótkim wiadomościom o nowościach 
astronomicznych. W doniesieniach o wydarzeniach krajowych piszemy o międzynarodowej konferencji 
„Astronomia XXI wieku i je j nauczanie ” w Niepołomicach, o finale konkursu astronomicznego 
w Częstochowie i o konkursie literacko-plastycznym „Moje spojrzenie na Słońce i Ziemię”.

Recenzujemy książkę Nieskończony Wszechświat Paula J. Steinhardta i Neila Turoka wydaną 
przez Wyd. Prószyński i S-ka w 2009 r. w serii „Na ścieżkach nauki Nie zapomnieliśmy 
o kalendarzu astronomicznym, kąciku muzycznym, krzyżówce i ciekawych stronach internetowych.

Dystrybucją tego numeru zajmie się nowa Współpracownica Uranii, Pani Monika Adamów. 
Witamy ją  serdecznie.

Państwu życzę dobrej pogody obserwacyjnej i

Toruń, w sierpniu 2010 r.

5/2010 U r a n i a ,  -  POSTĘPY ASTRONOMII 193

fa
l 

A 
ba

uk
sz

a-
W

iś
ni

ew
sk

a



czytelnicy piszą.. (33

tu jest miejsce

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

Zapraszamy na nasze łamy!

Pamiątkowy obelisk posta
wiono na malowniczym cyplu 
nad rzeką Wdą. Jest on „dwu
stronny” i podziwiać go można 
nie tylko z lądu, ale i z wody. 
Meteoryciarze takiej okazji 
przepuścić nie mogli. Przybyła 
silna ekipa z Polskiego Towa
rzystwa Meteorytowego. Spo
tkała na miejscu lokalne wła
dze, społeczników, zaciekawio
nych mieszkańców, a także 
przypadkowych... kajakarzy.

Po oficjalnej uroczystości był 
piknik i okazja wprowadzenia 
świecian w tajniki Kosmosu.
I znowu wybrano miejsce nie
zwykłe — krzyżacki zamek na 
obrzeżach miasta. Zaczęło się 
od wykładów. Kamil Maciąg, 
najmłodszy członek PTM, opo
wiadał o tym, jak się zaraził nie
ziemską pasją. Świecianin z po
chodzenia Jacek Drążkowski 
przypomniał historię meteorytu 
Świecie. Astronom Andrzej S. 
Pilski, popularyzator i autor ksią
żek poświęconych tej tematyce, 
mówił o tym, skąd pochodzą 
meteoryty. Z kolei poszukiwacz 
i kolekcjoner z Warszawy, Zbi
gniew Tymiński, przybliżył zgro
madzonym zjawisko meteorów, 
sposób ich obserwacji i temat 
poszukiwań me
teorytów.

Mieszkańcy 
mogli też zoba
czyć niewielką 
wystawę mete
orytów. Przy ga
blotach dyżuro
wali Beata i Ma
rek W oźniak, 
odpowiadając 
na p y t a n i a  
zwiedzających, 
a tych nie brako
wało (i pytań,

i zwiedzających). Największym 
powodzeniem cieszył się mete
oryt Świecie. Niewielki fragment 
(6,4 g) przyjechał z planetarium 
w Olsztynie. Zainteresowanie 
wzbudzała pięknie wytrawiona 
płytka z prywatnej kolekcji o wa
dze 134 g. Meteoryt Świecie 
z zewnątrz wygląda zwyczajnie, 
ale jaki jest w środku! Na prze
kroju widoczne są grubsze 
i cieńsze paski dwóch minera
łów: kamacytu i taenitu. To znak, 
że gość na pewno przybył z Ko
smosu. Kiedyś musiał być frag
mentem małej planetki z żela
znym jądrem.

W zamkowych wnętrzach 
pracowało przenośne planeta
rium z Szubina, a wieczorem 
w podziemiach miał miejsce 
koncert muzyki elektronicznej.

Sobota była pogodna, więc 
kiedy trwały wykłady, na ze
wnątrz, w zaimprowizowanym 
obserwatorium na zamkowej 
wieży można było obserwować 
powierzchnię Słońca. Nato
miast w nocy na dziedzińcu 
zamku ustawiono teleskopy i kto 
chciał, mógł patrzeć na Księżyc 
i gdzieś tam daleko, skąd Świe
cie do nas przybyło.

Beata Woźniak

Ogólnopolski Konkurs 
Literacko-Plastyczny 
„Moje spojrzenie 
na Słońce i Ziemię”

12 czerwca 
br. w Młodzieżo
wym Domu Kul
tury im. Ireny 
Kwinto w Lidz-

mat w sposób, którego powi
nien im zazdrościć niejeden do
rosły.

Anna Wiatrak

mmmmgggggggg*

barku Warmiń
skim odbyło się 
uroczyste pod-
s u m o w a n i e
O g ó l n o p o l 
skiego Konkursu 
Literacko-Plas-

Nagrodzeni uczestnicy konkursu „Moje spojrze
nie na Słońce i Ziemię" na tle nagrodzonych i wy
różnionych prac. Fot. archiwum MDK

tycznego „Moje 
spo jrzen ie  na 
Słońce i Ziemię” 
zorganizowane
go w ramach obchodów 700- 
lecia Fromborka. Wzięło w nim 
udział 337 uczestników z całej 
Polski. Komisja w składzie: 
Małgorzata Fuła-Matusewicz, 
Anna Wiatrak i Ewa Giedryś 
wyłoniła 3 laureatów, 18 nagro
dzonych i 3 wyróżnionych.

Uroczystość wręczenia na
gród uświetnili swoja obec
nością pani Zofia Mickiewicz, 
Naczelnik Wydziału Oświaty 
Starostwa Powiatowego, pan 
Jacek Drążkowski — członek 
Polskiego Towarzystwa Astro
nomicznego oraz dziennikarz 
Radia Olsztyn — pan Remi
giusz Alchimowicz.

Pan Jacek Drążkowski, pa
sjonat astronomii, przybliżył 
obecnym naukowe spojrzenie 
na Słońce i na naszą planetę 
Ziemię. Po krótkiej prelekcji 
podarował zebranym swoje 
autorskie wydanie „Rysunko
wych astrożartów" oraz sza
blon zegara słonecznego do 
samodzielnego wykonania.

Wśród lidzbarczan obec
nych na uroczystym spotkaniu 
laureatów i nagrodzonych zna
leźli się mieszkańcy Pasłęka, 
Olsztyna, Reszla, Braniewa 
oraz Bartoszyc. Dla nich głów
ny sponsor konkursu —  Stowa
rzyszenie „Po lekcjach", dzia
łające przy MDK— jako dodat
kowa niespodziankę ufundował 
bilety wejściowe do Muzeum 
Warmińskiego, w którym nie
gdyś mieszkał i tworzył wielki 
astronom Mikołaj Kopernik.

Cieszy nas udział dużej rze
szy młodzieży w organizowa
nych konkursach, bowiem mło
dzi ludzie potrafią wyrażać swo
je spojrzenie na określony te-

*  * *

Szanowna Redakcjo!
Jestem mieszkańcem Ja

worzna, a konkretnie miesz
kam w dzielnicy Jeleń. O istnie
niu zegara słonecznego w mo
jej dzielnicy wiedziałem od 
dziecka, jednak nie przypusz
czałem, że ma on jakiś zwią
zek z moją rodziną. Zegar sło
neczny w Jeleniu powstał 
w czasie okupacji w 1941 r.,

kiedy to władze niemieckie na
kazały jego budowę. Jak się 
okazało, jednąz osób, które bu
dowały zegar, był mój dziadek 
— Leon Banasik (pozostałe 
osoby to Franciszek Sojka, 
Władysław Koryczan, Włady
sław Majewski). Na załączo
nych fotografiach widać obec
ny stan zegara słonecznego 
w Jeleniu.

Pozdrawiam
Maciej Palka

*  *  *

Mieszkańcy Świecia nie mają 
u siebie ani grama meteorytu 
Świecie. Mają natomiast obe
lisk poświęcony kamieniowi 
z nieba! Odsłonięto go w sobo
tę 21 sierpnia w pobliżu mostu 
kolejowego w Kozłowie, gdzie 
160 lat temu znaleziono ponad- 
dwudziestokilogramowy ka
mień.
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196  Projekt LOFAR  —  nowe okno na Wszechświat
Elżbieta Kuligowska
LOFAR to radioteleskop składający się z  rozłożonych na terenie Europy stacji obserwa
cyjnych zbudowanych z  prostych anten pracujących na bardzo niskich częstotliwościach. 
Zbiór wszystkich stacji działa na zasadzie interferometrii fazowej. Instrument ten ju ż  
działa i dostarcza obrazy zarówno źródeł punktowych, ja k  i rozciągłych

202  Czego (jeszcze) nie rejestruje Obserwatorium 
Pierre Auger, czyli poszukiwania fotonów i neu
trin o skrajnie wysokich energiach
Piotr Homola
Świat naukowy (Współpraca Auger) 1 7 krajów (w tym Polski) zjednoczył się w budowie 
tego Obserwatorium położonego w  Argentynie i w  Colorado w USA. Jego celem jes t  
obserwacja cząstek kosmicznych o najwyższych energiach (ok. 10 min razy wyższych 
niż energie, ja k ie  mają być uzyskiwane w uruchomionym niedawno w Genewie Wielkim 
Zderzaczu Hadronów -  LHC), które mogą pochodzić z niewielu chwil po  Wielkim Wy
buchu. Te badania mogą przyczynić się do lepszego poznania początkowego okresu 
istnienia Wszechświata

208  SDSS J094533.99 +100950.1— kwazaro słabych 
liniach emisyjnych
Marek Nikołajuk
Autor omawia historię odkrycia tego obiektu o słabych liniach emisyjnych, przedsta
wia inne obiekty tej klasy i możliwe scenariusze ich powstania. Opowiada się za kon
cepcją „ reaktywacji życia " kwazara, czyli za powrotem galaktyki do życia w roli kwa- 
zara

218  Astronomia w Starożytnej Mezopotamii
Sławomir Jędraszek
Autor omawia dorobek w dziedzinie obserwacji nieba mieszkańców dorzecza Eufratu 
i Tygrysu, gdzie najprawdopodobniej narodziła się astronomia we współczesnym zna
czeniu tego słowa. Polecam lekturę tego artykułu wszystkim miłośnikom historii astro
nomii

■ ■ ■  W kolorze: Konferencja w Niepołomicach/Konkurs URANIA w Częstochowie (o.II); 
Galeria Uranii (w.I); Niebo Plancka (w.U-III); Toruński Zlot Miłośników Astronomii 
2010 (w.IV); XIV OZMA w Urzędowie (o.III)

rozmaitości: Galaktyki pożywieniem kwazarów! (201); Pierścień Lwa (213); 
Rodzące się układy słoneczne w zbliżeniu (214); Egzoplaneta złapana w ru
chu (214); Jesteśmy świadkami narodzin gwiazdy! (215); Satelita Planck po  
roku pracy (216); Zagadka narodzin masywnej gwiazdy rozwiązana? (216); 
Planeta z  ogonem (217); Antracen  -  życie w Kosmosie? (217); Pierwszy cał
kowity przegląd nieba WISE (217); Tajemnica narodzin Drogi Mlecznej (230); 
Czy słynne komety to dzieci innych słońc? (230);
w kraju:  III Międzynarodowa Konferencja „Astronomia X X I wieku i je j  na
uczanie -  warsztaty astronomiczne” (224); Finał VIIKonkursu Astronomicz
nego URANIA w Częstochowie (226); Toruński Zlot Miłośników Astronomii 
2010 (226)

228 astronomia w szkole: Do czego komputer nigdy się nie przyda?
232 kalendarz astronomiczny 2010: Listopad —  grudzień
238 recenzje: PaulJ. Steinhardt, Neil Turok, NIESKOŃCZONY WSZECHŚWIAT. 

Poza teorię wielkiego wybuchu.
239  astronomia i muzyka: Kosmologiczne opowieści Przemysława R.
240 relaks z  Uranią: Krzyżówka 
240 ciekawe strony internetowe

NA OKŁADCE

Anteny (NGC 4038-4039) —  zderzające się galaktyki w gwiazdozbiorze Kruka w najnowszym 
obrazie uzyskanym przez ekipy teleskopu kosmicznego Hubble 'a (NASA/ESA i STScI). W czasie 
tej gigantycznej, trwającej milion lat kolizji galaktyk na ogół nie dochodzi do zderzeń gwiazd, 
a tylko do zderzenia zawartego w nich pyłu i gazu. Masywne obłoki molekularne ulegają ściska
niu (co widać w postaci ciemnych smug na obrazie), powodując gwałtowne narodziny milionów 
gwiazd, z których część jest powiązana grawitacyjnie w masywnych gromadach.

Fot. NASA/ESA/Hubble Heritage Team
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Projekt
LOFAR

nowe okno 
na Wszechświat

Ppzed polską radioastronomią stoi 
nowe wyzwanie. Otrzymaliśmy 
możliwość współuczestniczenia 

w budowie i użytkowaniu najnowocześ
niejszego interferometru radiowego LO
FAR (Low Frequency A tray). Podstawo
wym celem tego projektu jest badanie 
nieba na bardzo niskich częstotliwo
ściach (od kilkanastu do około trzystu 
MHz) przy wykorzystaniu kilkudziesię
ciu stacji rozmieszczonych w różnych 
obszarach Europy. Pojedyncza stacja 
sieci LOFAR składa się z kilkudziesię
ciu niewielkich, stosunkowo prostych 
technicznie anten. Zbiór wszystkich ta
kich stacji działa na zasadzie interfero
metrii fazowej. Sygnał odbierany przez 
należące do danej stacji anteny jest prze
twarzany na impulsy elektryczne i za 
pomocą wysoko przepustowego łącza 
wysyłany do dedykowanego superkom
putera, gdzie następnie koreluje się go 
z uzyskanymi w tym samym czasie sy
gnałami odebranymi przez pozostałe sta
cje. Jeśli elementy takiej sieci są wystar
czająco odległe od siebie, można tym 
sposobem uzyskać mapy ciał niebie
skich wielokrotnie przewyższające zdol
nością rodzielczą obrazy tych samych 
obiektów zmierzone za pomocą naj

większych pojedynczych radiotelesko
pów.

Obecnie projekt LOFAR jest na eta
pie budowy i testowania. Centralna 
część sieci interferometrycznej znajdu
je się w Holandii (okolice Dwingeloo), 
gdzie dzisiaj (20 kwietnia 2010 r.) pra
cuje 20 stacji. Kolejne ukończone już 
stacje znajdują się w Effelsbergu (oko
lice Bonn). Cztery następne niemieckie 
stacje są budowane pod Poczdamem, 
Monachium, Garching i Tautenburgiem 
koło Jeny. Dalsze elementy interferome
tru mają być w niedalekiej przyszłości 
umieszczone m.in. w Wielkiej Brytanii, 
Francji i Szwecji. Warto dodać, że już 
teraz — przy wykorzystaniu zaledwie 
kilku z kilkudziesięciu zaplanowanych 
stacji — z powodzeniem uzyskuje się 
pierwsze obrazy radioźródeł, zarówno 
punktowych, jak i rozciągłych.

Rozważa się także budowę najbar
dziej wysuniętych na wschód elemen
tów LOFAR na terenie naszego kraju. 
Istnienie polskich stacji byłoby kluczo
we dla uzyskania wysokiej zdolności 
rozdzielczej planowanego urządzenia. 
Podstawowym warunkiem naszego 
uczestnictwa w projekcie jest wkład in
westycyjny, polegający na zlokalizowa-
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Rys. 1. Proponowane rozmieszczenie stacji LOFAR w Europie. Źródło: GoogleMaps

niu na terenie Polski stacji LOFAR. 
Uczyni to nas pełnoprawnymi uczest
nikami całości sieci. W tym celu powo
łane zostało Polskie Konsorcjum pod 
nazw ą POLFAR. W jeg o  skład 
wchodzą: Uniwersytet Jagielloński 
w Krakowie, Uniwersytet Mikołaja 
Kopernika w Toruniu, Uniwersytet 
w Zielonej Górze, Centrum Badań Ko
smicznych PAN, Centrum Astrono
miczne im. Mikołaja Kopernika PAN 
(Warszawa), Uniwersytet Warmińsko- 
Mazurski w Olsztynie, Uniwersytet 
Szczeciński oraz Uniwersytet Przyrod
niczy we Wrocławiu. Koordynatorem 
POLFAR jest Uniwersytet Jagielloński. 
Konsorcjum proponuje budowę trzech 
stacji połączonych szybkim (10 GB/s), 
dedykowanym łączem internetowym. 
Stacje byłyby zlokalizowane w okoli
cy Krakowa (Łazy), Olsztyna (Bałdy) 
i Poznania (Borowiec). Jest to minimal
na liczba stacji umożliwiająca obserwa
cje kraj ową podsiecią w czasie, gdy nie 
będzie ona przeciążona pracą w sieci 
ogólnoeuropejskiej. W planach jest tak
że połączenie stacji z lokalnym, pol
skim centrum w Poznaniu, a stamtąd 
z centralą LOFAR w Holandii. W prak
tyce oznacza to, że ze względu na sto
sunkowo duże odległości (bazy) pomię
dzy trzema polskimi lokalizacjami, 
elementy te będą mogły działać jako 
nasz niezależny, narodowy interfero
metr. Z jego pomocą można będzie pro
wadzić monitorowanie jasności radio
wej obiektów zwartych, takich jak 
pulsary, chłodne, karłowate gwiazdy

typu M czy gwiazdy podwójne rozbły
skowe. POLFAR jest obecnie na eta
pie aplikowania o fundusze na budowę 
trzech planowanych stacji.

Dlaczego LOFAR?
Szacuje się, że w pełni ukończony 

interferometr LOFAR stanie się najbar
dziej liczącym się teleskopem radiowym 
przyszłej dekady. Pracować ma w za
kresie bardzo niskich częstotliwości, 
a zatem zakresie widma elektromagne

tycznego najsłabiej dotychczas zbada
nym przez radioastronomów. Z przewi
dywaną czułością i zdolnością roz
dzielczą kilkadziesiąt razy lepszą 
w porównaniu z największymi obecnie 
radioteleskopami, LOFAR ma szanse 
nie tylko umożliwić nam dokonanie 
spektakularnych odkryć, ale wręcz cał
kowicie zrewolucjonizować naszą wie
dzę o Kosmosie. Obserwacje wykona
ne tym interferometrem obejmą zresztą 
bardzo szeroki zakres zagadnień współ
czesnej astrofizyki, w tym kosmologię 
wczesnego Wszechświata, problem for
mowania się planet, ewolucję gwiazd 
i galaktyk oraz badanie właściwości 
ośrodka międzygalaktycznego i jono- 
sfery. LOFAR będzie miał także szereg 
ciekawych i bardzo praktycznych zasto
sowań nieastronomicznych. Jednym 
z kluczowych zadań projektu jest rów
nież rozwijanie technologii i przygoto
wanie badań naukowych pod planowa
ny w dalszej perspektywie interferometr 
radiowy SKA {Square Kilometer Array). 
W odleglejszej jeszcze przyszłości pla
nuje się też umieszczenie stacji typu LO- 
FAR/SKA na odwrotnej stronie Księży
ca w miejscu, do którego nie docierają 
sztucznie generowane zakłócenia radio
we z Ziemi.

LOFAR to także pierwszy nowocze
sny teleskop „software’owy” — nie po
siada żadnych ruchomych części mecha-

Rys. 2. Jedna z centralnych stacji LOFAR w Exloo, Holandia. Widoczne są pojedyncze ante
ny dipolowe przeznaczone do obserwacji na niskich częstotliwościach. Fot. Marian Soida
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nicznych, a formowanie wiązki (kierun
ku, w którym anteny „patrzą” na wyci
nek nieba) odbywa się na drodze elek
tronicznej obróbki sygnału. Do jego 
prawidłowego funkcjonowania potrzeb
na jest duża przepustowość łączy tele
komunikacyjnych oraz ogromna moc 
obliczeniowa. Komputerem obsługują
cym cały system jest obecnie Blue Gene/ 
L, mieszczący się na Uniwersytecie 
w Groningen.

Astronomiczne znaczenie 
obserwacji na niskich 
częstotliwościach radiowych

Wykorzystanie ultraniskich częstotli
wości radiowych w projekcie LOFAR 
pozwoli na rozwój wielu różnych dzie
dzin astronomii, w tym tych, w które od 
lat zaangażowane są najważniejsze 
ośrodki astronomiczne w Polsce. Propo
nowane projekty badawcze są związa
ne z fizyką plazmy kosmicznej i umoż
liwiać będą badania jej własności 
w warunkach nieosiągalnych w ziem
skich laboratoriach. Programy te obej- 
mująm.in. obserwacje aktywności Słoń
ca i jej wpływu na otoczenie Ziemi, 
studia nad polem magnetycznym w ga
laktykach, grupach i gromadach galak
tyk oraz badania ewolucji galaktyk ak
tywnych.

Fizyka plazmy słonecznej 
i okoloziemskiej

Badanie jonosfery stanowi wspólny 
obszar zainteresowań astronomów i spe
cjalistów technik satelitarnych. Aktyw
ność słoneczna steruje większością pro
cesów w zewnętrznych warstwach 
atmosfery Ziemi, takich jak jonosfera czy 
magnetosfera. Chwilowy stan jonosfery 
jest zawsze funkcją aktualnej aktywno
ści Słońca. Wynikające z jej zmian, 
szczególnie rozbłysków, gwałtowne za
burzenia plazmy okołoziemskiej mogą 
zakłócić pracę urządzeń satelitarnych. 
Interferometr LOFAR jest w stanie sys
tematycznie monitorować stanowiące 
potencjalne zagrożenie rozbłyski słonecz
ne. Może to pomóc w ich przewidywa
niu. Możliwościami prognozowania po
gody kosmicznej zainteresowane są 
służby komunikacyjne i systemy sateli
tarne komunikujące się poprzez jonosfe- 
rę (GPS, GLONASS, Galileo).

Badania galaktyk
LOFAR umożliwi systematyczne 

obserwacje radiowe bliskich galaktyk.

Emisja synchrotronowa na długich fa
lach radiowych związana jest z elektro
nami relatywistycznymi o stosunkowo 
małej energii. Tracą one również mniej 
energii na promieniowanie, przez co 
mogą propagować się dłużej i dalej od 
miejsc ich powstania w silnych falach 
uderzeniowych. Można spodziewać się, 
że np. dla typowych warunków w prze
strzeni międzygalaktycznej elektrony 
takie mogą wyświecać się w polach 
magnetycznych do odległości około 100 
kpc. Otwiera to zupełnie nowe możli
wości badań rozciągłych koron plazmo
wych wokół galaktyk, detekcji między- 
galaktycznych pól magnetycznych 
i badań ewolucji pól magnetycznych 
w gromadach galaktyk.

Dzięki obserwacjom na długich fa
lach będziemy mogli zbadać odkryte 
dla niektórych galaktyk zagadkowe 
załamania ich widm synchrotrono
wych. Mogą one odzwierciedlać dodat
kowe straty energetyczne relatywi
stycznych elektronów przy zderzeniach 
z cząstkami gazu lub wielkoskalowym 
wiatrem galaktycznym. Mogą też wy
nikać z pochłaniania fal przez nisko- 
energetyczne (termiczne) elektrony 
w otoczkach wokół gorących gwiazd. 
W kombinacji z danymi na wyższych 
częstotliwościach radiowych dane 
z LOFAR pozwolą na ocenę występo
wania tych procesów w galaktykach 
o zróżnicowanych własnościach mor
fologicznych i gwiazdo twórczych. To 
powinno umożliwić zidentyfikowanie 
przyczyny występowania załamań 
w ich widmach.

Wiele bliskich galaktyk zawiera 
prawdopodobnie w swych centrach sła
be aktywne jądra związane z superma- 
sywnymi czarnymi dziurami, podobnie 
jak w naszej Galaktyce. Wykorzystanie 
stacji europejskich LOFAR umieszczo
nych poza Holandią pozwoli na osią
gnięcie zdolności rozdzielczej rzędu 
roku świetlnego i umożliwi badanie zja
wisk aktywności wokół centralnych 
czarnych dziur, ich czasowych zmian 
oraz związków z emisją optyczną i rent
genowską. Duże zdolności rozdzielcze 
dadzą także wgląd w obszary silnego 
formowania gwiazd, powstających su
pernowych i ich pozostałości. Przypusz
cza się, że w naszej Galaktyce uda się 
odkryć „brakujące” pozostałości po su
pernowych, które od dawna przewidują 
modele teoretyczne, a które w dziedzi
nie optycznej są prawdopodobnie prze

słonięte przez międzygwiazdowe obło
ki gazu i pyłu.

Regiony emisji o stromym 
widmie synchrotronowym

Interferometr LOFAR umożliwi po
szerzenie naszej wiedzy o własnościach 
plazmy w ekstremalnie rzadkich ośrod
kach (pojedyncze atomy na setki cm3), 
takich jak rozległe korony galaktyk, halo 
galaktyk, protogalaktyki, środowiska 
wewnątrz grup i gromad galaktyk czy 
rozciągłe płaty promieniowania radio
wego w galaktykach aktywnych. Emi
sja radiowa tego typu obiektów na wy
sokich częstotliwościach jest bardzo 
słaba ze względu na ich strome widma 
synchrotronowe. Badanie ich przy wy
korzystaniu działających dziś radiotele
skopów i interferometrów nie jest łatwe, 
a czasem wręcz niemożliwe. Jednak 
skrajnie niskoczęstotliwościowe (do gra
nicy obcięcia jonosferycznego) obser
wacje LOFAR pozwoliłyby nie tylko na 
zbadanie struktur znanych już obszarów 
radiowych o stromym widmie, ale i na 
odkrycie wielu nowych obiektów tego 
typu.

Galaktyki aktywne
LOFAR to także idealne narzędzie do 

badań niskoenergetycznego zakresu 
widma energii relatywistycznych elek
tronów w galaktykach aktywnych (ra- 
diogalaktykach). Wiemy, że najmłodsze 
z nich, o rozmiarach rzędu kilkuset par
seków, ewoluująz czasem do większych 
(osiągających rozmiary rzędu kiloparse- 
ków) radioźródeł. Te z kolei rosnąć 
mogą najprawdopodobniej dalej, aż do 
osiągnięcia etapu tzw. radiogalaktyk gi
gantycznych (o rozmiarach większych 
niż 1 Mpc). Są one największymi poje
dynczymi obiektami we Wszechświecie. 
Jak dotąd natura fizyczna radiogalaktyk 
gigantycznych jest niezbyt dobrze zna
na, ponieważ liczba znanych obiektów 
tej klasy pozostaje niewielka. Powodem 
tego są pewne niedoskonałości współ
czesnych radioteleskopów (nie wystar
czająca czułość i zdolność rozdzielcza 
na obserwacje stosunkowo słabych ra
diowo obiektów o strukturze rozciągłej). 
Tych niedogodności obserwacyjnych nie 
będzie w przypadku pracującego na ni
skich częstotliwościach interferometru 
LOFAR.

LOFAR może okazać się przydatny 
w programach poszukiwania nowych 
gigantycznych radiogalaktyk. Celem ta-
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kich programów jest skompletowanie 
wystarczająco licznej, reprezentatywnej 
próbki, która pozwoli na dokładne zba
danie ewolucji tych obiektów. W szcze
gólności spodziewane są odkrycia bar
dzo odległych (z > 1) radiogalaktyk
0 dużych rozmiarach liniowych, dzięki 
którym będziemy mogli po raz pierw
szy empirycznie badać ewolucję kosmo
logiczną ośrodka międzygalaktycznego
1 sprawdzić poprawność założenia
0 zmianach jego gęstości w funkcji prze
sunięcia ku czerwieni.

Aktywność radiogalaktyk jest zjawi
skiem przejściowym i po pewnym cza
sie ustaje. Jednak, jak dowodzą obser
wacje, może też później dojść do jej 
wznowienia. Ślady po poprzedniej fa
zie aktywności zostały jak dotąd wykry
te jedynie dla galaktyk o dużych rozmia
rach liniowych, jednak z rozważań 
teoretycznych wynika, że wygasanie 
aktywności może nastąpić w każdym 
momencie „życia” radioźródła. Obser
wacyjne potwierdzenie istnienia mło
dych, wygasających radiogalaktyk, lub 
znalezienie pozostałości po poprzedniej 
aktywności wokół obecnie aktywnych, 
zwartych obiektów, mogłyby być dowo
dem na poprawność tych założeń o ewo- 
lucji radiogalaktyk. Bardzo przydatna 
byłaby tu analiza struktur radiowych 
obiektów zwartych, zaobserwowanych 
siecią interferometryczną LOFAR, pod 
kątem poszukiwań śladów poprzednie
go etapu aktywności wokół AGN-ów na 
różnym etapie ewolucji. LOFAR pozwo
li też najprawdopodobniej na identyfi
kację radioźródeł wygasających, w któ
rych dżet nie jest już zasilany plazmą 
a elektrony zgromadzone w płatach ra
diowych wyświecają energię w proce
sie synchrotronowym. Takie stare radio
wo regiony cechują się stromymi 
widmami promieniowania synchrotro
nowego, co sprawia, że da się je zaob
serwować jedynie na niskich częstotli
wościach. Jeśli jednak chcemy otrzymać 
jednocześnie obrazy młodych struktur 
zwartych i starych regionów radiogalak
tyk, potrzebna jest optymalna kombina
cja odpowiednio wysokiej rozdzielczo
ści z dużą czułością na wyższych 
częstotliwościach.

Magnetosfery pulsarów 
1 gwiazd karłowatych

LOFAR będzie prowadził badania 
plazmy w otoczeniu gwiazd neutrono
wych. Plazma podlega tam wpływom

bardzo silnych (nawet miliard razy sil
niejszych niż na Ziemi) pól magnetycz
nych. Proponuje się wykorzystanie no
wego interferometru do badań zjawiska 
diyfujących impulsów oraz niskoczęsto- 
tliwościowych widm pulsarów. Projek
ty tego typu są interesujące także ze 
względu na możliwość pośredniego 
monitorowania ośrodka międzygwiaz- 
dowego, przez który przechodzi promie
niowanie radiowe pulsarów.

Równie interesujące wydaje się uży
cie danych z LOFAR do badań nisko- 
częstotliwościowego promieniowania 
dochodzącego do nas z otoczenia chłod
nych, karłowatych gwiazd, wykazują
cych aktywność podobną do słonecznej. 
W pobliżu takich gwiazd coraz częściej 
znajdowane są planety, nierzadko orbi
tujące w obszarze wokół gwiazdy, 
w którym możliwe jest życie biologicz
ne. Znając powiązania między aktyw
nością naszego Słońca i zmianami za
chodzącymi w plazmowym otoczeniu 
Ziemi (także tymi, które mogą mieć zna
czenie dla rozwoju życia), można by na 
podstawie takich badań wnioskować
0 własnościach plazmy w sąsiedztwie 
planet pozasłonecznych i ich wpływie 
na środowisko planet.

Astrofizyka wczesnego 
Wszechświata

Jednym z najistotniejszych celów 
projektu LOFAR jest badanie wcze
snych stadiów ewolucji Kosmosu. Bar
dzo przydatna może tu się okazać de
tekcja obiektów o bardzo dużych 
przesunięciach ku czerwieni. Spodzie
wamy się wykryć m.in. tysiące galak
tyk i protogalaktyk młodego Wszech
świata. Umożliwi to określenie tempa, 
w jakim zachodzą procesy tworzenia się 
gwiazd w funkcji jego wieku.

W modelu zimnej ciemnej materii 
(CDM) Wszechświat składa się głów
nie z pewnego rodzaju powolnych czą
stek nie emitujących fal elektromagne
tycznych. M ateriał taki może być 
obserwowany jedynie na drodze jego 
oddziaływań grawitacyjnych ze zwy
czajną materią. Model CDM zakłada, że 
struktury Wszechświata formują się hie
rarchicznie, począwszy od drobnych 
fluktuacji w gęstości pierwotnej materii
1 skończywszy na obserwowanych obec
nie gromadach galaktyk. Szacuje się, że 
400 tysięcy lat po Wielkim Wybuchu 
gęstość i temperatura Wszechświata spa
dły na tyle, że możliwa była rekombi-

Rys. 3. Mapa radiogalaktyki 3C61.1 uzyska
na na podstawie danych LOFAR na 173 MHz, 
wykonana na początku roku 2010. Widać wy
raźnie typową strukturę rozciągłą radioźró
dła —  gorące plamy i loby radiowe. Źródło: 
Reinout van Weeren/ASTRON

nacja— powszechne łączenie sięjonów
i elektronów w atomy neutralnego wo
doru. Doszło następnie do oddzielenia 
się fotonów (promieniowania) od mate
rii. Rozpoczęły się tzw. Ciemne Wieki 
— najsłabiej dotychczas poznany etap 
ewolucji Kosmosu. Nie istniały wów
czas jeszcze silne źródła promieniowa
nia, a zaburzenia gęstości materii dopie
ro zaczynały narastać. Ciemne Wieki 
kończą się mniej więcej 400 milionów 
lat później, gdy pojawiły się pierwsze 
gwiazdy (tzw. III populacja), emitujące 
promieniowanie jonizujące. Rozpoczy
na się tym samym epoka rejonizacji. 
Podczas jej trwania stopniowo zwięk
sza się rola zwykłej materii barionowej 
w formowaniu się struktur kosmicznych. 
Badanie rozkładu i gęstości materii w tej 
epoce, j ak również w okresie poprzedza- 
jącym ją  bezpośrednio, może przyczy
nić się do poznania odpowiedzi na sze
reg pytań dotyczących kosmologii oraz 
powstawania najwcześniejszych galak
tyk i gromad.

Obserwacja emisji i absorpcji neutral
nego wodoru na fali 21 cm może mieć 
duży wkład w tego rodzaju badania. Fale 
takiego promieniowania, pochodzące 
z epoki rejonizacji, a zatem znacznie 
przesunięte ku czerwieni na skutek eks-
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Rys. 4. Jedna z pierwszych holenderskich stacji LOFAR we wczesnej fazie budowy (okolice 
Exloo). Na fotografiach widoczne sąanteny na wyższy zakres — HBA (od 120 do 270 MHz). 
Fot. Marian Soida

pansji Wszechświata, mają dla współcze
snego obserwatora na Ziemi długości 
metrowe. Przykładowo, dla przesunięcia 
ku czerwieni z = 9, odpowiadającego 
okresowi 550 milionów lat po Wielkim 
Wybuchu, fala ta ma już długość dwóch 
metrów. Pomiar emisji neutralnego wo
doru w ośrodku międzygalaktycznym, 
dla przesunięć ku czerwieni odpowia
dających zarówno epoce rejonizacji, jak 
i poprzedzającym jąCiemnym Wiekom, 
daje nam zatem duże nadzieje na zba
danie początkowego rozkładu materii 
we Wszechświecie oraz fluktuacji jej gę
stości. Dowiemy się też być może, czym 
były pierwotne źródła promieniowania 
jonizującego (gwiazdy III populacji, 
kwazary?) i jaki był ich rozkład. Obser
wacje takie wymagają jednak dużej czu
łości, niedostępnej dla obecnych radio
teleskopów. Narzędzia przeznaczone 
m.in do obserwacji linii neutralnego 
wodoru na falach metrowych powstają 
już teraz — pierwszym z nich jest LO
FAR. Kolejne budowane będą w nad
chodzącym dziesięcioleciu. Są to plano
wane obecnie nowoczesne interferometry 
radiowe: międzynarodowy projekt SKA 
oraz MWA (Murchison Widefield Ar
ray).

Zastosowania
nieastronomiczne

Infrastruktura techniczna interferome
tru LOFAR może być z powodzeniem 
wykorzystana w szeregu zastosowań po- 
zaastronomicznych i pozanaukowych. 
Należy tu wymienić przede wszystkim 
projekty mające na celu badanie wil
gotności gruntu i zasolenia oceanów 
(ESA-SMOS), monitoring zmienności 
jonosfery ziemskiej i jej wpływu na 
radiokomunikację przy użyciu satelitów 
GNSS, czy kontrola warunków środo
wiskowych w rolnictwie (program LO
FAR Agro). Już teraz instytucje takie jak 
Uniwersytet Techniczny Delft czy Ho
lenderski Królewski Instytut Meteoro
logiczny biorą czynny udział w zasto
sowaniu elementów sieci LOFAR 
w naukach o Ziemi i rolnictwie.

Połączone szerokopasmowym łączem 
stacje LOFAR będą wspomagać projekt 
POLFARAGRO— projekt pomocniczy 
dla naziemnych badań weryfikacyjnych 
programu S WEX (Soil Water and Ener
gy Exchange). Jego głównym celem ma 
być kontrola poprawności danych sate
litarnych w misji ESA-SMOS (Soil 
Moisture and Ocean Salinity). Od

2009 r. satelita SMOS monitoruje wil
gotność gruntów i zasolenie oceanów. 
Czynniki te decydują o obiegu wody na 
Ziemi i są bezpośrednim miernikiem 
tempa zmian klimatu. Klimat naszej pla
nety zmienia się na skutek działalności 
człowieka, niewiele jednak wiemy o kie
runku tych zmian. Zmiany takie można 
efektywnie badać jedynie przez stały ich 
monitoring w skali globalnej. Informa
cje zebrane przez satelitę SMOS w cią
gu kilku lat zaplanowanej misji posłużą 
do usprawnienia metod przewidywania 
pogody, wczesnego ostrzegania powo
dziowego i rozwijania technologii rol
niczych. SMOS obrazuje naturalny mi
krofalowy szum Ziemi na w paśmie 1,4 
GHz metodą radiometrii interferome
trycznej. Pomiary ze stacji naziemnych 
mająkontrolować poprawność wyników 
zebranych przez satelitę oraz uzupełniać 
obserwacje orbitalne. Dlatego jest istot
na lokalizacja w wielu różnych miej
scach na Ziemi specjalnych stacji pomia
rowych na potrzeby projektu. LOFAR, 
który dostarcza szerokopasmowe łącze 
telekomunikacyjne oraz same stacje zlo
kalizowane w obszarach z założenia po
zbawionych zakłóceń telekomunikacyj
nych, mogących wpłynąć na jakość 
pomiaru, mógłby wnieść istotny wkład 
w tego rodzaju badania.

Możliwe jest także wykorzystanie 
technicznej infrastruktmy stacji LOFAR 
do lokalizacji specjalnych odbiorników 
przeznaczonych do obserwacji satelitów 
GNSS (GlobalNavigation Satellite Sys

tem). Dane GNSS z poszczególnych sta
cji naziemnych można wykorzystać 
w wielu nieastronomicznych progra
mach badawczych, takich jak monito
rowanie globalnych ruchów skorupy 
ziemskiej i pływów morskich czy uzu
pełnianie danych pozycyjnych w syste
mach GPS. Sama idea GNSS, sateli
tarnego system u naw igacyjnego, 
zastępującego wszystkie dotychczasowe 
systemy radionawigacyjne, pojawiła się 
w odpowiedzi na znaczne ograniczenia 
przydatności wojskowego systemu GPS 
Navstar, jako głównego narzędzia nawi- 
gacji w lotnictwie cywilnym. Koncep
cja zakłada zwiększenie precyzji 
nawigacji satelitarnej poprzez zwie
lokrotnienie źródeł informacji pozycyj
nej i jednoczesne zapewnienie nieprze
rwanego dopływu danych korekcyjnych 
dla otrzymywanych pomiarów. Naziem
ne stacje referencyjne (o znanych współ
rzędnych) mają za zadanie na bieżąco 
porównywać swoje współrzędne z po
zycją otrzymaną na podstawie pomia
rów z satelitów. N astępnie m ogą ko
m unikow ać się  z pokładow ym i 
odbiornikami nawigacyjnymi, które 
uwzględniająpoprawkę dla poszczegól
nych satelitów. Umożliwia to zwiększe
nie dokładności satelitarnego pozycjo
nowania w czasie rzeczywistym — 
zatem istnienie stacji referencyjnych jest 
niezwykle istotne dla działania całej sieci 
satelitarnej. Stacje LOFAR stanowią ide
alne bazy dla naziemnych stacji referen
cyjnych, ponieważ wyposażone są w od-
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powiednią infrastrukturę telekomunika
cyjną i lokalizowane są na terenach 
wolnych od zakłóceń w paśmie radio
wym. Warto w tym miejscu zauważyć, 
że jedna z ich ewentualnych polskich 
lokalizacji LOFAR, Obserwatorium 
Astrogeodynamiczne na Borowcu 
(woj. wielkopolskie), już teraz jest włą
czone do światowej sieci IGS {Interna
tional GPS Service for Geodynamicś).

Pasmo pomiarowe anten sieci LO
FAR stanowi część pasma objętego re
gulacjami normatywnymi dotyczącymi 
kompatybilności elektromagnetycznej 
(zdolności urządzenia elektrycznego do 
pracy bez zakłócania innych urządzeń). 
Planowane jest wykorzystanie systemu 
anten LOFAR w monitorowaniu źródeł 
zakłóceń elektromagnetycznych. Wy
nikami takich badań byłyby zaintere
sowane m.in. służby ratownictwa me
dycznego i operatorzy sieci telefonii 
komórkowej.

Pierwsze rezultaty naukowe
Teoretyczne oszacowania zdolności 

rozdzielczej i czułości dla interferome
tru LOFAR pokazują, że w zakresie 
wyższego zakresu częstotliwości radio
wych (120-270 MHz) czułość jest nie
co lepsza niż dla interferometru VLA 
{Very Large Array, USA) i porównywal
na do GMRT {Giant-Meter Radio Tele
scope, Indie). Dla najniższych często
tliwości zarówno zdolność rozdzielcza,

rozmaitości

Galaktyki pożywieniem 
kwazarów!

Astronomowie zaobserwowali gigan
tyczną mgławicę zjonizowanego gazu 
wokół jednego z kwazarów oraz oznaki 
jego oddziaływania z pobliską mu galak
tyką. Obserwacje wykonano przy pomo
cy dwóch największych teleskopów na 
świecie: VLT {Very Large Telescope) 
w Chile i GTC {Gran Telescopio Cana- 
rias) na Wyspach Kanaryjskich. Grupa 
naukowców, którą kierował Montserrat 
Villar Martin z Instituto de Astrofisica de 
Andalucia-CSIC w Hiszpani, zbadała 
aktywność kwazara o nazwie SDSS 
J0123+00.

Kwazary to najjaśniejsze obiekty spo
śród tzw. galaktyk aktywnych, które emi
tują ogromne ilości energii ze swojego 
jądra, gdzie znajdują się czarne dziury
o masach równych przynajmniej kilku 
milionom mas Słońca!

Silne oddziaływanie grawitacyjne

jak i czułość LOFAR są bezkonkuren
cyjne.

Z pierwszych danych zebranych 
przez nieliczne jeszcze stacje LOFAR 
w Holandii wynika, że projekt już teraz 
okazał się wielkim sukcesem uczonych
i konstruktorów. Jedna z najwcześniej 
uzyskanych map, otrzymanych przy 
pomocy zaledwie czterech stacji central
nych z Exloo, ukazuje strukturę radio
źródła Cygnus A (klasyczna podwójna 
radiogalaktyka z lobami radiowymi) na 
częstotliwości 30 oraz 120 MHz. Wy
raźnie widoczne są rozdzielone obszary 
emisji synchrotronowej, związane z dże
tami wyrzucanymi z centralnego regio
nu supermasywnej czarnej dziury. Jesz 
cze lep iej p rezen tu je  się  mapa 
radiogalaktyki 3C61.1 (rys. 3) wykona
na na bazie danych z kilkunastu stacji 
LOFAR. Widoczne są na niej nie tylko 
loby radiowe, ale i wyraźnie oddzielo
ne niewielkie struktury zwarte — gorą
ce plamy, czyli regiony silnej emisji syn
chrotronowej.

W 2009 r. uruchomiono pierwsze 
niemieckie stację w Effelsbergu i pod 
Poczdamem. Udało się następnie prze
prowadzić pierwsze obserwacji LO
FAR na tzw. długich bazach —  korela- 
cję stacji niemieckiej ze stacjami 
centralnymi w Holandii. Jest to bardzo 
istotny wynik, pokazujący, że przy 
obecnej infrastrukturze technicznej ni- 
skoczęstotliwściowa interferometria

czarnych dziur sprawia, że okoliczna 
materia jest ściągana nieubłaganie 
w ich kierunku, formując tzw. dysk akre- 
cyjny otoczony nieprzezroczystym pier
ścieniem (torusem). Większość energii 
wysyłanej przez kwazary pochodzi wła
śnie z gorącego dysku akrecyjnego. 
Gdy patrzymy na kwazary z Ziemi, wi
dzimy je albo bardziej od osi dysku 
(kwazary typu 1), albo bardziej od kra
wędzi dysku (kwazary typu 2), kiedy to 
część promieniowania jest blokowana 
przez gruby torus.

Kwazary typu 2 wciąż pozostają sła
bo znane i są badane głównie metoda
mi statystycznymi. Choć trudniej je ob
serwować, są świetnymi laboratoriami 
do badania kosmicznego otoczenia kwa
zarów. Ich grube torusy przysłaniają bo
wiem jasne promieniowanie z centrum, 
pozwalając tym samym lepiej przyjrzeć 
się ich środowisku zewnętrznemu.

„Nasze badania przyniosły zaskaku
jący rezultat’’ — mówi Montserrat Villar- 
Martin. Wokół kwazara SDSS J0123+00 
zaobserwowano wielką mgławicę zjoni-

wielkobazowa jest możliwa i daje po
prawne rezultaty.

Podsumowanie
Nowoczesny interferometr LOFAR 

stanowi kompleksowe i nowoczesne 
urządzenie, które pozwoli nam zgłębić 
słabo poznane dziedziny astrofizyki. 
Przekrój badań zaproponowanych dla 
projektu jest bardzo szeroki— uwzględ
nia różne obiekty astronomiczne, po
cząwszy od planet, a skończywszy na 
grupach i gromadach galaktyk. LOFAR, 
zdolny do zaobserwowania tysięcy naj
odleglejszych i zarazem najstarszych ga
laktyk i gromad o ekstremalnie dużych 
przesunięciach ku czerwieni, daje nam 
także (a może przede wszystkim) dużą 
szansę na zgłębienie wczesnej historii 
Wszechświata.

Więcej informacji na stronie: http:// 
www.lofar.org

Mgr Elżbieta Kuligowska jest dokto
rantką w Zakładzie Astronomii 
Gwiazdowej i Pozagalaktycznej w Ob
serwatorium Astronomicznym UJ. 
Zajmuje się badaniem i modelowa
niem dynamiki radiogalaktyk typu 
FRII, poszukiwaniem tzw. radioga
laktyk gigantycznych, a takie obser
wacjami gwiazd zmiennych i kwaza
rów. Obecnie jest także zaangażowana 
w redukcję wczesnych danych z pro
jektu LOFAR

zowanego gazu o rozmiarach sześcio
krotnie przekraczających rozmiar naszej 
Drogi Mlecznej. Według badaczy, jest 
ona pozostałością po bliskim spotkaniu 
z sąsiednią galaktyką a jego wynikiem 
jest m.in. pomost materii, łączący oba 
obiekty. Pogłębia to przekonanie na
ukowców, że aktywność kwazarów jest 
wynikiem ich oddziaływania z pobliski
mi galaktykami, w czasie których przy
ciągana materia staje się pożywieniem 
dla ich centralnych czarnych dziur, mo
gąc również dać początek formacji 
gwiazdowej.

Nowe wyniki to pierwsze efekty uży
cia specjalnego urządzenia OSIRIS 
(Optical System for Imaging and Iow 
Resolution Integrated Spectroscopy) 
zainstalowanym na teleskopie GTC. 
Urządzenie to posiada specjalny filtr, 
umożliwiający astronomom obserwować 
widmo światła widzialnego (od czerwie
ni po błękit) w wielu różnych, wąskich 
pasmach.

Andrzej Gibiec
Źródło: www.astronomy.com
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Uruchomiony niedawno 
Wielki Zderzaćz Hadronów 
(ang. Large Hadron Collider, 
LHC), największe urządzenie 
badawcze skonstruowane 
przez człowieka, będzie 
w stanie przyspieszać 
naładowane cząstki do energii 
rzędu 10 TeV (10I} eV).
To najwyższa energia, jaką  
kiedykolwiek uzyskano 
w ziemskich akceleratorach. 
Jednak cząstki o najwyższych 
znanych energiach docierają 
do nas skądinąd: z głębin 
Wszechświata. W wyniku 
działania mechanizmów, 
których jak  dotąd dobrze 
nie rozumiemy, do Ziemi 
docierają promienie 
kosmiczne o energiach 
sięgających nawet 102" eV, 
tj. ok. 10 min razy większych 
niż będą miały cząstki 
przyspieszane w LHC. Tak 
wysoką energię można 
porównać do energii dobrze 
zaserwowanej piłki tenisowej 
lub do uderzenia bokserskiego 
w wadze ciężkiej —  je s t to 
naprawdę sporo, zwłaszcza 
jeśli pamiętamy, że chodzi 
o energię pojedynczych 
cząstek.

Czego (jeszcze) 
nie rejestruje 
Obserwatorium 
Pierre Auger,
czyli poszukiwania 
fotonów i neutrin 
o skrajnie wysokich 
energiach

W prowadzenie
Promieniowanie kosmiczne o skraj

nie wysokich energiach jest niezwykle 
zagadkowe. Jakie cząstki wchodzą w je
go skład? Jakie procesy nadają tym 
cząstkom tak wysokie energie? Dlacze
go energia ta nie ulega rozproszeniu 
podczas propagacji przez przestrzeń 
kosmiczną? Czy kierunki ich przylotu 
można powiązać ze znanymi obiektami 
astronomicznymi? Pytania te czekają na 
odpowiedzi już od ponad 40 lat, kiedy 
to w obserwatorium w Volcano Ranch 
zarejestrowano po raz pierwszy wielki 
pęk atmosferyczny zainicjowany przez 
cząstką o energii przekraczającej 1020 e V.

Niestety Wszechświat, choć dostar
cza cząstek o energiach niespotykanych 
w warunkach ziemskich, nie jest źró
dłem idealnym: strumień promieni ko
smicznych docierających do Ziemi ma
leje gwałtownie z energią cząstek (zob.

rys. 1). Ujmując rzecz nieco dokładniej: 
liczba cząstek maleje niewiele mniej niż 
1000 razy przy 10-krotnym wzroście ich 
energii i np. w przypadku cząstek o ener
giach 1020 eV możemy spodziewać się 
uderzenia jednej cząstki w powierzch
nię 1 km2 mniej niż jeden raz w ciągu 
stulecia. Rejestracja i analiza tak rzad
kich zdarzeń stanowią nie lada wyzwa
nie.

Dotychczas zarejestrowano zaledwie 
kilkanaście przypadków cząstek o ener
giach przekraczających 1020 eV. Jest to 
stanowczo zbyt mało, aby wyciągać da
leko idące wnioski naukowe, ale wystar
czająco dużo, by jednoznacznie potwier
dzić fakt docierania takich cząstek do 
Ziemi. I to jest właśnie ciekawe: wie
my, że docierają do nas, ale bazując na 
obecnym stanie wiedzy, nie potrafimy 
dobrze wyjaśnić, dlaczego tak się dzie
je ani skąd się w ogóle wzięły. Bardzo 
możliwe, że znajdujemy się u progu
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Rys. 1. Widmo energii promieni kosmicznych rozciąga się na kil
kanaście rzędów wielkości. Strumień promieni kosmicznych ma
leje bardzo gwałtownie z ich energią, dla 1020 eV jest to mniej niż 
1 cząstka/km2/stulecie

nowego odkrycia: być może wyjaśnia
jąc zagadkę promieni kosmicznych 
o skrajnie wysokich energiach, dowie
my się czegoś zupełnie nowego i zaska
kującego o otaczającym nas Wszech- 
świecie. Szansa jest tym większa, 
ponieważ w najbliższej przyszłości po
w inniśm y dysponow ać znacznie 
większą ilością danych. Stanie się tak 
dzięki gigantycznemu intrumentowi ba
dawczemu nowej generacji: Obserwa
torium Pierre Auger, usytuowanemu 
w Malargue w Argentynie [1,2],

Obserwatorium Pierre Auger
Obserwatorium Auger, będące naj

większym jak dotąd narzędziem nauko
wym zdolnym do rejestracji promieni 
kosmicznych o skrajnie wysokich ener
giach, powstało w wyniku współpracy 
ponad 400 naukowców z 17 krajów, 
w tym grup z Instytutu Fizyki Jądrowej 
PAN w Krakowie i Uniwersytetu Łódz
kiego. Od momentu rozpoczęcia akwi
zycji danych Obserwatorium zarejestro
wało więcej przypadków promieni 
kosmicznych wysokich energii niż 
wszystkie pozostałe obserwatoria w ca
łej historii razem wzięte. W ciągu naj
bliższych lat można spodziewać się dal
szego dynamicznego wzrostu statystyki 
danych, co powinno pozwolić na wyja
śnienie zagadki promieni kosmicznych 
lub przynajmniej na istotne zbliżenie się 
do odpowiedzi na najważniejsze pyta
nia.

Ze względu na niewielki strumień 
promieni kosmicznych o skrajnie wyso
kich energiach, ich rejestracja możliwa 
jest jedynie przy pomocy metod pośred
nich, tj. poprzez detekcję wielkich pę
ków atmosferycznych. Pęki te powstają 
w wyniku oddziaływania cząstek pier
wotnych promieniowania kosmicznego 
z cząstkami atmosfery. W wyniku kolej
nych zderzeń powstaje kaskada cząstek 
wtórnych przemieszczających się 
z prędkością bliską prędkości światła. 
Wielkie pęki atmosferyczne można ob
serwować na dwa sposoby: zliczając 
cząstki wtórne docierające do po
wierzchni Ziemi oraz rejestrując świa
tło fluorescencji emitowane izotropowo 
przez atomy azotu. Atomy te są wzbu
dzane przez uderzające w nie cząstki 
wielkiego pęku, a do emisji światła flu
orescencji dochodzi podczas przejść ze 
stanów wzbudzonych do podstawo
wych. W Obserwatorium Auger zasto
sowano obie te techniki równolegle, co

istotnie zwiększa do
kładność wykony
wanych pomiarów 
(zob. tys. 2). Cząstki 
pęków docierające 
do powierzchni Zie
mi są zliczane przy 
p o m o cy  g ig a n 
tycznej sieci stacji 
naziemnych: 1600 
w odnych lic z n i
ków Czerenkow a 
odleg-łych od sie
bie o 1,5 km i roz
m ieszczonych na 
powierzchni ok. 3 
tys. km2. Pojedyn
czy licznik to wypeł
niony czystą wodą 
pojemnik przypomi
nający kształem wa
lec o polu podstawy 
ok. 10 m2 i wysoko
ści 1,2 m. Nałado
wane cząstki pęku, 
przemieszczając się w wodzie wypełnia
jącej pojemnik, emitują światło Czeren
kowa, które jest rejestrowane przez 3 fo- 
topowielacze znajdujące się wewnątrz 
zbiornika. Zarejestrowany sygnał stano
wi informację o natężeniu i rodzaju czą
stek w miejscu, gdzie stoi licznik. Ty
powy front pęku zainicjowanego przez 
cząstkę pierwotną o skrajnie wysokiej 
energii ma średnicę rzędu kilkunastu 
kilometrów, co przy rejestracji przez sieć 
naziemną oznacza aktywację kilku lub 
kilkunastu liczników. Analiza czaso
wych przebiegów natężeń sygnałów re
jestrowanych w poszczególnych liczni
kach pozwala na wnioski o geometrii 
wielkiego pęku, o energii cząstki pier
wotnej oraz, co najtrudniejsze, ojej ro
dzaju. Uzupełnieniem naziemnej sieci 
liczników Czerenkowa są 4 stacje tele
skopów rejestrujących światło fluore
scencji związane z przemieszczającym 
się frontem pęku. Światło to jest ogni
skowane przez teleskop na kamerze zbu
dowanej z 440 fotopowielaczy o śred
nicy 1,5° każdy. W związku z tym, że 
energia pozostawiona przez cząstki pęku 
w atmosferze jest proporcjonalna do na
tężenia światła fluorescencji emitowa
nego przez azot, zmiany natężenia sy
gnału rejestrowanego przez kamerę 
niosą informacje o zmianach liczby czą
stek w pęku w miarę jego propagacji 
oraz o geometrii całego pęku. Rekon
strukcja geometrii wielkiego pęku (cho

dzi głównie o kierunek przylotu cząstki 
pierwotnej) jest szczególnie dokładna, 
jeśli dany przypadek jest rejestrowany 
przez teleskopy więcej niż jednej stacji. 
Należy zaznaczyć, że detekcja fluore
scencyjna jest możliwa wyłącznie pod
czas bezksiężycowych i bezchmurnych 
nocy, co stanowi niewiele ponad 10% 
możliwego czasu pracy, podczas gdy 
sieć liczników naziemnych działa bez 
przerwy.

Istotnym elementem strategii Obser
watorium jest budowa jego drugiej czę
ści na półkuli północnej, w stanie Colo
rado w USA. Część północna ma objąć 
powierzchnię ok. 20 000 km2, dzięki 
czemu obserwacjami zostanie objęte 
również niebo północne, a łączna sta
tystyka przypadków wzrośnie prawie 
7-krotnie.

Promienie kosmiczne skrajnie 
wysokich energii —  czym są?

Dzięki dużej statystyce przypadków, 
znacznie przekraczającej wszystko, co 
do tej pory zaobserwowano, już u pro
gu swej działalności Obserwatorium 
Auger pozwoliło na uzyskanie nowych, 
bardzo ważnych informacji o promie
niach kosmicznych. Ustalono m.in., że 
widmo energetyczne promieni kosmicz
nych załamuje się gwałtownie przy ener
gii ok. 4x l019 eV, co jest efektem od
działywania cząstek pierwotnych 
z kosmicznym promieniowaniem relik-
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Rys. 2. Schemat obrazujący powstawanie i propagację wielkiego pęku atmosferycznego 
oraz rejestrację tego zdarzenia w Obserwatorium Pierre Auger

towym tła. Efekt załamania widma zo
stał przewidziany już w łatach 50. ubie
głego wieku przez Greisena, Zatsepina 
oraz Kuzmina i odtąd zwany jest obcię
ciem GZK. Efektu GZK nie udało się 
wcześniej potwierdzić jednoznacznie 
ze względu na małą statystykę rejestro
wanych przypadków, w dodatku działa
jące eksperymenty dawały sprzeczne re
zultaty (Agasa i HiRes). Dopiero dane 
zebrane przez Obserwatorium Auger 
rozstrzygnęły spór i potwierdziły istnie
nie obcięcia GZK. Innym ważnym wy
nikiem jest stwierdzenie anizotropii 
w rozkładzie kierunków przylotu pro
mieni kosmicznych o energiach powy
żej 5,7xlOl9 eV. Obserwacje nie po
zwalają co prawda na jednoznaczne 
powiązanie kierunków przylotu rejestro
wanych przypadków ze znanymi obiek
tami astrofizycznymi, widać jednakże 
korelacje z rozkładem pobliskich (tj. le
żących w promieniu 75 Mpc) aktyw
nych jąder galaktyk (AGN, ang. Active 
Galactic Nuclei). Odkrycie to wskazu
je, że być może właśnie jesteśmy świad
kami otwarcia nowego kanału obser
wacji W szechświata, tj. początku 
astronomii korpuskulamej, czyli obser
wacji źródeł poprzez emitowane przez 
nie strumienie cząstek.

Zagadką pozostaje skład chemiczny 
promieniowania kosmicznego skrajnie 
wysokich energii. Najprawdopodobniej 
wśród docierających do nas cząstek do- 
minująprotony lub cięższe jądra, powin
niśmy jednak obserwować również fo
tony i neutrina. To właśnie poszukiwania 
fotonów i neutrin są głównym tematem 
tego artykułu.

Fotony i neutrina wśród 
promieni kosmicznych?

Pomiar odsetka fotonów i neutrin 
wśród promieni kosmicznych może do
starczyć bezcennych informacji doty
czących źródeł promieniowania ko
smicznego i obszarów przestrzeni, przez 
które promienie te podróżują w drodze 
do Ziemi.

Obecnie rozważa się dwie główne 
klasy scenariuszy powstawania promie
ni kosmicznych. Jedna z tych klas wy
korzystuje konwencjonalne procesy ak
celeracji na frontach fal uderzeniowych 
generowanych przez zdolne do tego 
obiekty astrofizyczne, takie jak wspo
mniane AGN-y, lub też powstających 
podczas zderzeń galaktyk czy innych 
katastrof kosmicznych. W scenariuszach

tych, zwanych niekiedy „konwencjonal
nymi”, cząstki naładowane przyspiesza
ne są przez pola magnetyczne związane 
z frontami fal uderzeniowych. Pewna 
część przyspieszonych cząstek może 
uciec z obszaru oddziaływania i rozpo
cząć podróż po Wszechświecie. Cząst
ki te nie podróżująjednak bez przeszkód. 
Jeżeli lecą odpowiednio długo, może 
dojść do ich oddziaływania z kosmicz
nym promieniowniem reliktowym tła, 
a w wyniku tego oddziaływania powin
ny powstać m.in. fotony i neutrina 
o energiach mniej więcej 10-krotnie 
mniejszych niż energie naładowanych 
cząstek pierwotnych. W związku z tym, 
biorąc pod uwagę wspomniany wcze
śniej gwałtowny spadek strumienia pro
mieni kosmicznych z energią, w okre
ślonym przedziale energetycznym 
oczekiwana liczba obserwowanych fo
tonów i neutrin powinna być około 1000 
razy mniejsza niż liczba dolatujących do 
nas naładowanych jąder.

Scenariusze z drugiej grupy przewi
dują, że źródłami obserwowanych na 
Ziemi promieni kosmicznych mogą być 
supermasywne cząstki o masach rzędu 
1023 eV powstałe tuż po Wielkim Wy
buchu lub też w wyniku anihilacji lub 
rozpadu reliktów wczesnego Wszech
świata, takich jak struny kosmiczne czy 
monopole magnetyczne. Cząstki te mog
łyby podlegać kolejnym rozpadom, 
w wyniku których powinny powstawać 
przede wszystkim fotony i neutrina 
o bardzo wysokich energiach — rów
nież takich, które obserwujemy na Zie

mi. Teorie, o których mowa, często na
zywane są „egzotycznymi”, gdyż mówią 
o zjawiskach hipotetycznych, z którymi 
nikt jeszcze nie miał do czynienia. Ze 
względu na gigantyczne energie, które 
są rozważane, o weryfikacji teorii egzo
tycznych w ziemskich laboratoriach nie 
można nawet marzyć. Unikalną możli
wość ich sprawdzenia daje natomiast 
badanie promieniowania kosmicznego 
o najwyższych energiach. Przewidywa
ny przez modele egzotyczne odsetek 
fotonów i neutrin powinien być o wiele 
bardziej znaczący niż w przypadku mo
deli konwencjonalnych —  przy ener
giach rzędu 1020 eV mógłby sięgać na
wet 50%.

Gdyby udało się potwierdzić ekspe
rymentalnie, że fotony i neutrina stano
wią istotną składową promieniowania 
kosmicznego skrajnie wysokich energii, 
mielibyśmy silną wskazówkę, że mecha
nizmy powstawania docierających do 
nas cząstek mają charakter egzotyczny. 
Badanie wielkich pęków inicjowanych 
przez fotony i neutrina dałoby więc uni
kalną szansę na testowanie praw fizyki 
w zakresie energii charakterystycznych 
dla okresu tuż po Wielkim Wybuchu. 
Być może doprowadziłoby to do no
wych, przełomowych odkryć w fizyce, 
odkryć dotyczących przede wszystkim 
(ale nie wyłącznie) historii i budowy 
Wszechświata. Z drugiej strony, jeśliby 
odsetek fotonów i neutrin okazał się nie
wielki, można by bardzo ograniczyć lub 
nawet wykluczyć całą klasę scenariuszy 
egzotycznych, co również byłoby du-
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Rys. 3. Typy cząstek pierwotnych najskuteczniej identyfikuje się, 
mierząc głębokość atmosferycznąXmax, na której inicjowane przez 
nie wielkie pęki osiągają maksimum rozwoju. Na rysunku przed
stawiono symulacje rozkładów X max dla różnych typów cząstek 
pierwotnych. Rozkład dla fotonów posiada maksimum głębiej o ok. 
200 g crrr2 w porównaniu z rozkładami dla protonów i cięższych 
jąder, co oznacza możliwość rozróżnienia fotonów pierwotnych 
od pozostałych rodzajów cząstek

żym osiągnięciem przybliżającym nas 
do lepszego poznania Kosmosu.

Identyfikacja fotonów
Typ cząstki pierwotnej identyfikuje

my, analizując zaobserwowane własno
ści wielkiego pęku. Jeśli cząstką pier
wotną jest foton, do jego pierwszego 
odziaływania w atmosferze dochodzi 
później, niż gdybyśmy mieli do czynie
nia z protonem lub cięższym jądrem. 
Opóźnione pierwsze oddziaływanie nie
sie ze sobą szereg konsekwencji dla roz
woju wielkiego pęku. Najważniejszą 
z nich jest duża głębokość atmosferycz
na1 , na której wielki pęk osiąga maksi
mum swojego rozwoju. Głębokość mak
simum rozwoju rejestrują opisane wyżej 
teleskopy fluorescencyjne. Na rys. 3 
przedstawiono symulacje rozkładów 
głębokości maksimów rozwoju, ozna
czonych jako Xmax, dla różnych cząstek 
pierwotnych o energii 1019 eV. Jak wi
dać, maksima rozkładów X dla foto-

max

nów i jąder różnią się co najmniej o 200 
g cm-2. Rozdzielczość teleskopów flu
orescencyjnych w Obserwatorium 
Auger wynosi ok. 20 g cm-2, a zatem 
różnica 200 g cm 2 oznacza duże 
prawdopodobieństwo odróżnienia foto
nów od protonów lub cięższych jąder. 
Należy jednak zauważyć, że rozkłady 
nie są rozłączne, co oznacza, że jedno
znaczna identyfikacja pojedynczych 
przypadków nie jest możliwa — wnio
ski o rodzaju cząstek pierwotnych moż
na wyciągać dopiero na podstawie ana
lizy rozkładów Xmax, tj. przy większej 
statystyce zarejestrowanych zdarzeń.

Aby prawidłowo identyfikować fo
tony na podstawie wartości X , nale
ży dokonać odpowiedniej selekcji da
nych. Przede wszystkim wymaga się, 
aby Xmax dla obserwowanego pęku znaj
dowała się w polu widzenia teleskopu. 
Oprócz tego wybiera się tylko takie przy
padki, których rejestracja nie została 
zakłócona przez chmury. Stosując kry
terium obserwowalności X , należymax’  J
pamiętać, że może ono sztucznie zani
żyć wynik pomiaru odsetka pęków ini
cjowanych przez fotony. Jak wspomnia
no wyżej, pęki te osiągają maksimum 
rozw oju głęboko w atm osferze. 
W związku z tym, prawie pionowe pęki

1 Głębokość atmosferyczną definiujemy jako cię
żar słupa powietrza nad jednostkową powierzch
nią. Najczęściej używanąjednostką głębokości at
mosferycznej jest g cm"2. Na poziomie morza 
głębokość atmosferyczna wynosi ok. 1000 g cm"2.

mogą nie osiągać fazy 
m aksim um  przed 
uderzeniem w ziemię 
(por. rys. 3), co ozna
cza wykluczenie ich 
z analizy ze względu 
na kryterium obser
wowalności X . Tomax

z kolei oznacza, że 
w przypadku prawie 
pionowych pęków 
prawdopodobieństwo 
rejestracji protonów
1 cięższych jąder bę
dzie sztucznie zawy
żone w stosunku do 
fotonów, co ostatecz
nie zafałszuje pomiar 
proporcji pomiędzy 
poszczególnymi ro
dzajami cząstek pier
wotnych. Aby ustrzec 
się tego rodzaju efek
tów, prawie pionowe 
pęki również wyklucza się z analizy. Są 
jeszcze inne cięcia związane z technicz
nymi warunkami rejestracji przypad
ków, ale w tym artykule nie będziemy 
ich omawiać. Nie omawiamy również 
innych metod identyfikacji fotonów, wy
magających odrębnych kryteriów selek
cji danych.

Wyselekcjonowane dane są analizo
wane w taki sposób, aby określić, w ja
kim stopniu rozkład badanej cechy przy
pomina rozkład charakterystyczny dla 
fotonów. Z dotychczas przeprowadzo
nych analiz danych zarejestrowanych 
przez Obserwatorium Auger wynika, że 
rozkłady cech obserwowanych wielkich 
pęków są idealnie zgodne z przewidy
waniami dla protonów, cięższych jąder 
lub mieszanego składu promieniowania 
kosmicznego skrajnie wysokich energii. 
W związku z tym wyznaczono górne 
ograniczenia na odsetek fotonów wśród 
docierających do nas promieni kosmicz
nych. Wynoszą one 3,8%, 2,4%, 3,5%, 
2%, 5,1% i 31% dla energii powyżej 
odpowiednio 2, 3, 5, 10, 20 i 40 EeV2. 
Pierwsze trzy ograniczenia uzyskano, 
analizując głębokości Xmax zrekonstru- 
aowane na podstawie danych zebranych 
metodą fluorescencyjną, a trzy kolejne 
dzięki analizie danych zarejestrowanych 
wyłącznie przez naziemną sieć liczni
ków Czerenkowa. Wyniki te podsumo
wano na rys. 4, gdzie przedstawiono 
porównanie górnych ograniczeń uzyska
2 1 EeV = 1018 eV.

nych w różnych eksperymentach z prze
widywaniami reprezentatywnych mode
li egzotycznych oraz modeli konwencjo
nalnych. Jak widać, ograniczenia 
uzyskane w Obserwatorium Auger są 
najbardziej restrykcyjne wśród pozosta
łych wyników i ograniczają bardzo istot
nie klasę scenariuszy egzotycznych.

Jeżeli nawet wszystkie modele egzo
tyczne zostaną wykluczone, wciąż na
leży spodziewać się obserwacji fotonów 
powstających wg scenariuszy „konwen
cjonalnych”, tzw. fotonów GZK. Prze
widywania tych scenariuszy (na rys. 4 
oznaczone jako pasmo GZK) wskazują, 
że w ciągu najbliższych lat statystyka 
przypadków zebranych przez Obserwa
torium Auger powinna pozwolić na 
identyfikację fotonów GZK. Jednak 
gdyby okazało się, że nie widzimy rów
nież fotonów GZK, należałoby poważ
nie rozważyć modele teoretyczne, 
w których znane nam podstawowe pra
wa fizyki nie są zachowane.

Identyfikacja neutrin
Poprzez analizę własności wielkich 

pęków atmosferycznych poszukujemy 
również neutrin kosmicznych. W po
szukiwaniach tych należy przede 
wszystkim wziąć pod uwagę bardzo 
mały przekrój czynny neutrin na od
działywanie z materią. Neutrino musi 
przebyć odpowiednio długą drogę 
w ośrodku o wystarczającej gęstości, 
zanim dojdzie do oddziaływania ini-
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cjującego wielki pęk. W Obserwato
rium Auger warunek ten może być 
spełniony na trzy sposoby: a) neutri
no nadlatuje z góry pod kątem zeni- 
talnym bliskim 90° i do pierwszego 
oddziaływania dochodzi w atmosfe
rze; b) neutrino nadlatuje z góry pod 
kątem zenitalnym bliskim 90° i do 
pierwszego oddziaływania dochodzi 
w pobliskich górach; c) neutrino nad
latuje pod kątem zenitalnym nieznacz
nie przekraczającym 90° (czyli „z do
łu”), przecinając skorupę ziemską, 
gdzie dochodzi do pierwszego oddzia
ływania. W zdarzeniach typu b) i c) 
najbardziej prawdopodobna jest detek
cja neutrin r. Energia leptonu r  po
wstającego w wyniku odziaływania 
w skorupie ziemskiej lub w masywie 
górskim jest na tyle duża, że pozwala 
na wydostanie się tego leptonu do at
mosfery, jego rozpad i inicjację wiel
kiego pęku. W każdym z rozważanych 
przypadków do zainicjowania pęku 
powinno dojść tuż nad powierzchnią 
Ziemi, co oznacza możliwość zaobser
wowania szeregu cech charaktery
stycznych wyłącznie dla neutrin jako 
cząstek pierwotnych.

W tym miejscu należy przypomnieć, 
że cząstka nadlatująca pod dużym ką

tem zenitalnym inicjuje pęk, który roz
wija się na większych wysokościach 
nad poziomem morza niż w przypad
kach z mniejszymi kątami zenitalnymi 
—  wiąże się to ściśle z ilością materii 
na drodze cząstki pierwotnej. W związ
ku z powyższym, do określonego po
ziomu obserwacyjnego pęki bardziej 
nachylone dotrą w późniejszej fazie 
swego rozwoju niż pęki o mniejszym 
nachyleniu. W miarę rozwoju pęku 
zmienia się nie tylko jego rozmiar, ale 
i proporcje pomiędzy poszczególnymi 
typami cząstek wtórnych, dzięki cze
mu naziemna sieć liczników Czeren- 
kowa rozróżnia fazę rozwoju rejestro
wanej kaskady. Przykładow o, na 
początkowym etapie rozwoju (tzw. etap 
młodego pęku) istotną część pęku sta
nowią elektrony i pozytony —  są one 
łatwo rozpraszane, co oznacza m.in. 
większą rozciągłość czasoprzestrzenną 
frontu. Natomiast w fazie zaniku (tzw. 
etap starego pęku) wśród cząstek wtór
nych dominują miony, które nie są zna
cząco rozpraszane podczas propagacji, 
tworząc wąski i cienki front. Jeżeli więc 
do detektora dociera kaskada we wcze
snej fazie rozwoju, powinniśmy obser
wować sygnał bardziej rozciągły w cza
sie (głównie elektrony i pozytony) niż

podczas obserwacji końcowej fazy roz
woju kaskady (głównie miony).

Zatem jeśli cząstką pierwotną inicju- 
jącą prawie poziomy pęk byłby proton, 
cięższe jądro czy nawet foton, do pierw
szego oddziaływania doszłoby stosun
kowo wysoko w atmosferze, do po
wierzchni detektora dotarłby pęk 
w późnej fazie rozwoju, a detektor za
rejestrowałby krótkotrwały sygnał. 
Gdyby natomiast przy tym samym ką
cie zenitalnym kierunku przylotu 
cząstką pierwotną było neutrino, detek
tor powinien zarejestrować bardziej 
rozciągły w czasie sygnał pochodzący 
od elektronów i pozytonów z począt
kowego etapu rozwoju pęku.

W Obserwatorium Auger czasowe 
wydłużenie sygnału określa się, poda
jąc tzw. ToT(ang. Time over Threshold), 
czyli czas lub liczbę przedziałów cza
sowych, w których zarejestrowany sy
gnał osiągnął wartość powyżej uprzed
nio zdefiniowanego progu. Typowa 
wartość ToT dla młodego pęku wynosi 
ok. 15-20 fis, podczas gdy dla pęku sta
rego jest to na ogół nie więcej niż 5 /is . 
Oprócz kryterium ToT stosuje się kryte
ria geometryczne pozwalające na iden
tyfikację tzw. pęków „poziomych”, czyli 
tych o dużym nachyleniu. Do najważ
niejszych kryteriów geometrycznych 
należą: a) wydłużony, eliptyczny „ślad” 
utworzony przez naziemne liczniki czą
stek wyzwolonych podczas rejestracji 
frontu pęku (dla przypadków o małym 
nachyleniu ślad ten jest w przybliżeniu 
kolisty) oraz b) „prędkość” sygnału 
w detektorze, czyli odległość pomiędzy 
dwoma sąsiednimi licznikami naziem
nymi podzielona przez różnicę czasów 
pojawienia się sygnałów w każdym 
z nich. Dla pęków pionowych „pręd
kość” sygnału w detektorze powinna 
przekraczać prędkość światła, natomiast 
w przypadku pęków poziomych powin
na być ona w przybliżeniu równa pręd
kości światła.

Opisane powyżej kryteria selekcji 
zostały zastosowane do zebranych da
nych, a wyselekcjonowane przypadki 
porównano z wynikami symulacji 
Monte Carlo dla neutrin. Podobnie jak 
w przypadku fotonów pierwotnych, nie 
stwierdzono obecności wielkich pęków 
o charakterystyce właściwej dla pier
wotnych neutrin. Pozwoliło to na wy
znaczenie górnych ograniczeń na za
wartość neutrin w strumieniu promieni 
kosmicznych skrajnie wysokich ener-

threshold energy [eV]

Rys. 4. Wykres z publikacji Współpracy Auger dotyczącej górnych ograniczeń na odsetek 
fotonów w promieniowaniu kosmicznym skrajnie wysokich energii [3]. Na osi pionowej poka
zano odsetek fotonów, zaś na poziomej energię progową, powyżej której ów odsetek jest 
obliczany. Grube strzałki oznaczają górne ograniczenia z Obserwatorium Auger wspomnia
ne w tekście, przy czym oznaczenie,Auger Hybrid” dotyczy wyników uzyskanych z wykorzy
staniem obu technik detekcji (fluorescencyjnej i naziemnej), natomiast etykieta ,Auger SD" 
wskazuje na rezultaty wyłącznie z sieci naziemnej. Poszczególne linie na wykresie dotyczą 
przewidywań modeli egzotycznych (SHDM, SHDM', TD, Z-burst) oraz konwencjonalnych 
(GZK). Dodatkowo naniesiono przewidywany poziom czułości południowej części Obserwa
torium na fotony w ciągu 20 lat pracy („Auger South 20 years"). Szczegóły znaleźć można 
w publikacji [3]
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Rys. 5. Wykres z publikacji Współpraca Auger dotyczącej górnych ograniczeń na odsetek 
neutrin w promieniowaniu kosmicznym skrajnie wysokich energii [4]. Na osi poziomej poka
zano energię neutrin, natomiast na pionowej ich strumień pomnożony przez tę energię w kwa
dracie. Grubymi liniami oznaczono górne ograniczenia na strumień neutrin uzyskane przez 
Współpraca Auger („downgoing": neutrina lecące w dół; „upgoing": lecące w górę, tj. przeci
nające skorupę ziemską). Linie poziome odnoszą się do ograniczeń całkowych, czyli doty
czących wszystkich przypadków z przedziału energii określonego przez końce linii, nato
miast krzywe pokazują ograniczenia różniczkowe, czyli dotyczące wąskich przedziałów energii. 
Przedstawiono również porównanie z wynikami innych eksperymentów oraz przewidywania 
scenariuszy konwencjonalnych (obszar oznaczony „GZK"). Wszystkie górne ograniczenia 
przedstawione na rysunku wyznaczono z 90% poziomem ufności. Więcej szczegółów moż
na znaleźć w publikacji [4]

cuj ące— przede wszystkim dzięki urzą
dzeniom badawczym nowej generacji, 
pozwalającym na zebranie danych o nie
spotykanej dotąd liczebności. Najbliż
sze lata powinny przybliżyć nas znacz
nie do zrozumienia zagadki najbardziej 
energetycznych cząstek docierających 
do nas z Kosmosu, tzn. do odpowiedzi 
na pytania o ich rodzaj, źródła i propa
gację. Identyfikacja pierwszych źródeł 
będzie początkiem astronomii cząstek 
—  nowej metody obserwacji Wszech
świata, która zapewne dostarczy kolej
nych zagadek i wyzwań badawczych.
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gii. Ograniczenia te są zebrane na rys. 
5. Porównanie z wynikami z innych 
eksperymentów wskazuje na naukową 
wagę rezulatów Współpracy Auger.

Podsumowanie
Liczymy, że rosnąca statystyka da

nych już niebawem pozwoli na identy
fikację pierwszych fotonów i neutrin 
o skrajnie wysokich energiach, otwie
rając zupełnie nowy kanał obserwacji 
Wszechświata. Z drugiej strony, jeśli 
takich przypadków nie zarejestrujemy, 
będzie to oznaczać nie mniej ciekawą 
konieczność rewizji naszych dotych
czasowych wyobrażeń o Wszechświe- 
cie i o „konwencjonalnych” scenariu
szach przyspieszania cząstek. Należy 
podkreślić, że wyznaczone przez 
Współpracę Auger górne ograniczenia 
na zawartość fotonów i neutrin w stru
mieniu promieni kosmicznych skrajnie 
wysokich energii już teraz stanowią 
istotną informację astrofizyczną. Dzię
ki obecnym pomiarom można istotnie 
ograniczyć klasę „egzotycznych” mo
deli powstawania i propagacji promie
ni kosmicznych. Znajomość górnych 
ograniczeń na odsetek fotonów i neu
trin pomaga również w analizach wła
sności wielkich pęków, potrzebnych 
przy rekonstrukcji parametrów cząstek 
pierwotnych. Np. aby zrekonstruować 
energię cząstki pierwotnej, należy zro
bić założenie dotyczące składu promie
niowania kosmicznego, czyli m.in. trze
ba „zgadnąć”, jak duży może być 
odsetek fotonów i neutrin. Znając skąd
inąd górne ograniczenia na ten odse
tek, możemy założyć skład zdomino
wany przez protony i cięższe jądra, 
a fotony i neutrina traktować jako nie
wiele znaczące tło. Pozwala to na 
istotną redukcję niepewności wyzna
czania energii cząstek pierwotnych. 
Dzięki wynikom uzyskanym w Obser
watorium Auger pojawiły się również 
inne, bardzo interesujące możliwości. 
W roku 2008 ukazała się praca ([5]), 
w której ograniczenia na strumień fo
tonów opublikowane przez Współpra
cę Auger zostały wykorzystane do ob
liczenia górnych ograniczeń na łamanie 
niezmienniczości Lorentza3. Oznacza 
to, że poszukiwania fotonów i neutrin 
w promieniowaniu kosmicznym stwa
rzają szansę na weryfikację podstawo
wych praw fizyki.

Perspektywy astrofizyki promieni 
kosmicznych są, jak widać, bardzo obie-

3 Jeśli niezmienniczość Lorentza jest zachowana, 
fotony powstałe w wyniku oddziaływań typu GZK 
— pod wpływem fotonów promieniowania relik
towego tła — powinny ulegać produkcji par po 
przebyciu odległości rzędu kilku Mpc. Z  drugiej 
strony, jeśli niezmienniczość Lorentza jest łama
na, powinniśmy obserwować zwiększony stru
mień fotonów. Górne ograniczenia na ten strumień 
mogą więc być wykorzystane do oszacowania 
górnych ograniczeń na efekty łamiące symetrię 
Lorentza.

Dr Piotr Homola je st adiunktem 
w Instytucie Fizyki Jądrowej im. 
H. Niewodniczańskiego PAN w Kra
kowie. Jego specjalnością są promie
nie kosmiczne skrajnie wysokich 
energii, a w szczególności poszuki
wanie fotonów wśród tych promieni
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SDSS J094533.99 
+100950.1
— kwazar 
o słabych liniach 
emisyjnych

W
'latach 60. XX w. Maarten 
Schmidt i Jesse Greenstein, 
obserwując kwazary 3C 273 

oraz 3C 48, tłumaczą pochodzenie tych 
kwazi-gwiazdowych obiektów jako 
znajdujących się daleko we Wszech- 
świecie galaktyk z aktywnym jądrem. 
Dzisiaj możemy powiedzieć, że znacz
nie lepiej niż 50 lat temu wiemy, czym 
są kwazary. Znamy główne obserwowa
ne właściwości kwazarów oraz zarysy 
budowy centralnego „silnika” odpowie
dzialnego za produkcję szerokopasmo
wego promieniowania elektromagne
tycznego. Wiemy, na jakiej drodze 
zachodzą interakcje wyrzucanych z nich 
strug materii (zwanych dżetami) z pro
mieniowaniem reliktowym powstałym 
po Wielkim Wybuchu, czy domyślamy 
się, jak te strugi wpływają na tempo po
wstawania nowych gwiazd w obiekcie. 
Dzięki masowym przeglądom nieba 
znamy rozkład przestrzenny kwazarów 
w dostępnym do obserwacji Wszech- 
świecie (patrz artykuły Piotra Życkiego 
w „Postępach Astronomii” 4/1996, Bo
gny Pazderskiej w „Uranii-PA” 4/2005 
czy Marcina Gawrońskiego w „Uranii- 
-P A ” 6/2008). Kwazary to obiekty 
o mocach promieniowania rozciągają
cych się od kilku 1044 do kilku 1048 er
gów na sekundę. Supermasywne czar

ne dziury, jakie znajdują się w ich cen
trach, mają masy od kilkudziesięciu 
milionów do kilkunastu miliardów mas 
słońca (Ms ), sięgając nawet wartości 
10u M@ (Vestergaard i Osmer 2009). 
Ilość materii opadającej na czarną dziu
rę w jednostce czasu, czyli tzw. tempo 
akrecji (m ) wyrażone w jednostce ed- 
dingtonowskiej waha się w kwazarach 
w przedziałach od około 0,01 do kilku, 
z wartościąśrednią<m >równą0,25 (Su- 
lentic i in. 2006)1. Dysk akrecyjny ufor
mowany przez opadającą materię osią
ga rozmiary kilku miesięcy świetlnych. 
Gdzieś nad dyskiem, w odległości oko
ło jednego do kilku miesięcy świetlnych 
od centralnych części „aktywnego sil
nika” lokuje się obszar BELR (Broad 
Emission Line Region) —  obszar po
wstawania szerokich linii emisyjnych 
(Bentz i in. 2009). To właśnie obecność 
szerokich dozwolonych i wzbronionych 
linii emisyjnych jest znakiem rozpo
znawczym kwazarów (patrz rys. 1). Sze
rokości połówkowe (FWHM)2 takich li-

1 m = 1 odpowiada maksymalnemu tempu akre
cji w przypadku sferycznie symetrycznego spad
ku w studni potencjału.

2 Ang. Full Width at H alf Maximum —  używa 
się tej wielkości do wyrażenia poszerzenia linii 
w połowie wysokości jej profilu (patrz też http:// 
pl.wikipedia.org/wiki/FWHM).
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Rys. 1. Widmo typowego kwazara. Strumień Fx jest podany w jednostkach umownych. Wa
velength —  długość fali podana w A. Linie emisyjne podane w  tekście są  podpisane. Linie 
przerywane oznaczają miejsca, gdzie należy mierzyć strumień kontinuum kwazara. Rysu
nek na podstawie Forster i in. (2001)

nii wyrażone w jednostkach prędkości 
osiągają wartości od pojedynczych ty
sięcy kms~‘ nawet do 10-12 tys. kms '. 
Szerokości równoważne (EW, mierzo
ne w układzie źródła)3 również są duże. 
Przyjmująone wartości od kilkunastu do 
kilkudziesięciu angstremów, a w przy
padku linii Lya  czy Ha w niektórych 
obiektach nawet ponad sto i dwieście A 
(Kuraszkiewicz i in. 2002).

Odkrycie kwazara SDSS 
J094533.99+100950.1

Pod koniec 2008 r. mój student 
Krzysztof Hryniewicz (obecnie dokto
rant Centrum Astronomicznego PAN) 
zaczął pisać pracę pod moim kierun
kiem. Przeglądaliśmy katalog fotome- 
tryczny oraz widm kwazarów skolekcjo- 
nowanych w przeglądzie SDSS DR5 
(Sloan Digital Sky Survey Data Rele
ase 5). Wśród ponad stu tysięcy widm 
Krzysztof znalazł kilkanaście widm 
dziwnych obiektów. Wydawały się być 
one kwazaropodobne. Kształt ich widm 
ciągłych (tzw. kontinua) przypominał 
kształt widm zwykłych kwazarów, lecz 
niektóre z nich posiadały zaskakująco 
słabe, momentami wręcz niewidoczne 
linie emisyjne. W wielu wypadkach były 
to jednak widma o małym stosunku sy
gnału do szumu, ponieważ obiekty te 
posiadały małe obserowane strumienie, 
a były położone daleko (przesunięcie ku 
czerwieni z > 2). Jeden z nich, SDSS 
J094533.99+100950.1 o przesunięciu 
z = 1,66 wydawał się nam szczególnie 
obiecujący. Jego widmo charakteryzo
wał duży stosunek sygnału do szumu

i było na tyle dobre, że nadawało się do 
ilościowej analizy zaobserwowanych 
linii emisyjnych, tj. do wyznaczenia ich 
szerokości równoważnych i połówko
wych. Skontaktowaliśmy się z prof. 
Bożeną Czerny z Centrum Astronomicz
nego im. M. Kopernika w Warszawie 
oraz z dr Joanną Kuraszkiewicz z Ha- 
rvard-Smithsonian Center for Astrophy- 
sic w Cambridge w USA. Hryniewicz 
przeprowadził analizę i okazało się, że 
kontinuum naszego kwazara jest bardzo 
podobne do widm ciągłych obserwowa
nych dla normalnych kwazarów. Indeks 
widmowy widma ciągłego wynosił av

= 0,77 ±0,02 (gdzie strumień kontinu
um F  1 1“'). W przypadku zwykłych 
kwazarów to wartości średnie a  leżą 
w zakresie 0,25-0,76 (Richards i in. 
2003). Tym samym widzimy, że konti
nuum SDSS J094533 (tak skrótowo 
będę nazywał od tej pory SDSS 
J094533.99+100950.1) nie wyróżnia się 
niczym szczególnym. Może tylko kwa- 
zar ten j est bardziej zapylony, niż w przy
padku obiektów o większym a  . Jednak
że, jak już wspomniałem, zaskakująca 
była „słabość”, granicząca wręcz z nie
obecnością niektórych linii emisyjnych 
(patrz rys. 2 i 3). Szerokości równoważ
ne dubletu CIV A1550 A oraz szerokiej 
linii (złożonej tak naprawdę z dwóch 
bardzo blisko położonych siebie linii Si 
III] 21892 oraz C III] A1909) są odpo
wiednio równe 1,49 i 1,68 A. Linie te 
w normalnych kwazarach są ponad 20 
razy silniejsze niż w naszym przypad
ku. Szukaliśmy także linii He 11/11640, 
lecz jej nie znaleźliśmy. Jeżeli fizycznie 
była, to gubiła się w obserwowanym 
szumie. Znaleźliśmy natomiast dobrze 
widoczną linie emisyjną, pochodzącą od 
dubletu Mg IU2798. Jej EW = 15,3 A 
jest tylko 2-3 razy słabsze od tego wi
dzianego w zwykłych kwazarach. Nie
mniej jednak mierzone poszerzenie po
łówkowe FWHM linii Mg II jest już 
takie samo jak w innych kwazarach —

3 Ang. Equivalent Width — mierzy intensywność
Rys. 2. Widmo kwazara SDSS J094533 oraz dla porównania tzw. kompozyt —  uśrednione linii (patrz np. http://pl.wikipedia.org/wiki/Spek- 
widmo składające się z wielu widm zwykłych kwazarów (Richards i in. 2003) troskopia_astronomiczna).

5/2010 U r a n i a  -  Postępy Astronom ii 209

http://pl.wikipedia.org/wiki/Spek-


Rys. 3. Linie emisyjne i absorpcyjne: trzykrotnie zjonizowa- 
nego węgla (C IV A1550), dwukrotnie zjonizowanego krze
mu i węgla (Si III] A1892) + C III] A1909), jednokrotnie zjoni
zowanego magnezu (Mg IIA2800). Na osi OY podano znor
malizowany strumień. Na osi OX przedstawiono prędkość 
radialną źródła. Prędkości ujemne oznaczają, że źródło linii 
przybliża się do nas. Rysunek z pracy Hryniewicz i in. (2010)

kilka tysięcy kms_l. Podobne zachowa
nia EW oraz FWHM obserwujemy rów
nież dla kontrybucji pochodzącej od jed
nokrotnie i dwukrotnie zjonizowanego 
żelaza (patrz porównanie wyników 
tab. 1).

W widmie kwazara SDSS J094533 
występują także linie absorcyjne. Zna
leźliśmy dwa dublety. Są to Mg II oraz 
CIV. Wszystkie linie absorpcyjne są tu 
wąskie. Nie są one tak szerokie jak 
w kwazarach typu BAL (ang. Broad Ab
sorption Line Quasars), lecz przypomi
nają te, które występują w kwazarach 
NAL (ang. Narrow Absorption Line Qu
asars). Niemniej jednak w obu typach 
kwazarów, tj. BAL i NAL, widzimy do
brze wykształcone linie emisyjne, nie tak 
jak w naszym przypadku. Nasze duble
ty powstały w ośrodku, który przybliża 
się do nas. Najprawdopodobniej jest to 
wiejący ku nam wiatr, z prędkością prze
kraczającą 8 tys. kms Rzut tej pręd
kości na kierunek widzenia to ok. 8300 
kms ' (patrz tab. 2). Nie jest to nic za
skakującego, gdyż z prędkościami taki
mi, a nawet i większymi, spotykamy się 
w kwazarach BAL. Czy zatem nasz 
obiekt jest kwazarem BAL? W celu 
sprawdzenia policzyliśmy indeks BI 
(ang. Balnicity Index). Wyszedł on rów
ny 0, co jest dowodem na to, że SDSS 
J094533 nie należy do tej klasy obiek
tów4. Zatem może jest to NAL? Pręd
kości wiatru związanego z aktywnym 
jądrem kwazarów NAL sąjednak mniej
sze od 3000-5000 kms 1 (Ganguly i in. 
2001), zatem SDSS J094533 to też nie 
NAL.

Kwazary o słabych liniach 
emisyjnych

Wkrótce okazało się, że nasz obiekt 
należy do mało poznanej do tej pory gru
py kwazarów o słabych (w sensie ma
łych wartości EW) liniach emisyjnych. 
Będziemy nazywali je kwazarami WLQ 
od ang. Weak emission Line Quasar. 
Pierwszy taki kwazar został odkryty 
w 1995 r. przez McDowella i jego 
współpracowników. Odkrycie kolejnych 
kilkunastu źródeł przyniosła następna 
dekada. Dopiero w 2009 r. ukazała się 
praca Diamond-Stanica i współpracow
ników, w którym donosili o odkryciu 74 
kwazarów WLQ. To było już dużo. Ko
lejnych 14 nowych źródeł znalazło się 
w pracy Plotkina i innych z 2010 r.5 W tej

4 W przypadku kwazarów BAL indeks BI jest 
większy od zera.

chwili znamy ok. 100 
źródeł WLQ. Trzy z nich 
posiadają przesunięcia ku 
czerwieni z < 1, czyli leżą 
w odległości do 7,7 mld 
lat świetlnych od nas.
Dwa WLQ leżą w zakre
sie 1 < z < 2. Dla kolej
nych trzechz> 5. Dla naj
większej ilości obiektów 
przesunięcia ku czerwie
ni zawierają się pomiędzy 
2 a 5, czyli odpowiadają 
okresowi, gdy Wszech
świat był w wieku od 1,2 
do 3,3 mld lat po Wielkim 
Wybuchu. Diamond-Sta- 
nic i inni (2009) przepro
wadzili analizę występo
wania WLQ w swojej 
próbce kwazarów. Stwier
dzili, że zawartość pro
centowa WLQ rośnie 
wraz z przesunięciem ku 
czerwieni. W ich próbce 
obiektów WLQ, które po
siadały przesunięcie ku 
czerwieni pomiędzy z > 3 
a z < 4,2 było 1,3%, nato
miast tych o 4,2 < z < 5,0 
6,2% w stosunku do 
wszystkich kwazarów.

Kwazary WLQ nie są 
do dzisiaj zbyt dobrze po
znane. Ohad Shemmer 
z Uniwersytetu Północne
go Texasu stw ierdził 
w rozmowie z nami, że źródła te są tak 
słabo poznane, jak słabo były poznane 
kwazary BAL jeszcze 10 lat temu. Co 
zatem wiemy o kwazarach WLQ? Jeśli 
chodzi o ich widmo ciągłe, emitowane 
w zakresie widzialnym i w ultrafiolecie 
(do długości linii Ly« A1216A, do któ
rej to widma przebadano), to nie wyróż
nia się niczym szczególnym. Można je 
opisać widmem potęgowym (F oc v "v), 
z obliczoną medianą indeksu widmowe
go a v = 0,52. Dla zwykłych kwazarów 
mediana wynosi 0,54. Również skale 
czasowe zmian obserwowanego stru
mienia są takie same jak w przypadku 
normalnych kwazarów. Podobnie jest 
z polaryzacją liniową/5. Jej wartości dla 
WLQ są mniejsze od 3% i wahają się 
w okolicy 1-2%. Przykładowo, dla ga
5 W pracy tej Richard Plotkin donosi także o od
kryciu dodatkowych 72 obiektów, leżących na 
różnych odległościach od nas, które zostały za
klasyfikowane jako „kandydaci do bycia kwaza
rami WLQ”.

laktyk aktywnych BL Lac (tzw. lacer- 
tyd), a są to obiekty zdominowane przez 
dżet, polaryzacja liniowa w zakresie wi
dzialnym jest zdecydowanie większa od 
3%. Jedynie dla dwóch WLQ (spośród 
kilkunastu zbadanych) polaryzacja, i to 
tylko w granicach błędu, sięga wartości 
3%. Podsumowując, widma ciągłe kwa
zarów WLQ w tym zakresie promienio
wania są bardzo podobne do obserwo
wanych dla normalnych kwazarów. 
Zgoła inaczej ma się sprawa, jeżeli po
patrzymy na poszczególne linie emisyj
ne. Jak już wspominałem, niektóre linie 
są tak słabe, że można by się poważnie 
zastanawiać, czy faktycznie istnieją. I tu 
mała dygresja. Linie emisyjne w galak
tykach i gwiazdach naukowcy podzieli
li na dwie grupy. Są to linie emisyjne 
pochodzące od pierwiastków zjonizowa- 
nych w różnym stopniu, a energia po
trzebna do jego zjonizowania określa 
przynależność do danej grupy. Mamy
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Linia
[A]
C IV
C III] + Si III] 
Mg II
Fe II + Fe III

EW(J0945) FWHM(J0945) EW(LBQS) FWHM(LBQS) 
[km s~1]

1 ,49 ! o° :6842

15.33:1 
58 — 85

[A]
4000±1100 
4800±4800 

5490±220 
1140 — 3450

[km s_1]

38±20
28±15
39±22
40±23

7720±150
7820±170
5160±120
4610±130

Tab. 1. Szerokości równoważne (EW) oraz połówkowe (FWHM) linii emi
syjnych mierzone w układzie współporuszającym się źródła. Szerokości 
kwazara SDSS J094533.99+100950.1. oraz średnie wartości tych para
metrów zaobserowane dla 993 kwazarów zawartych w przeglądzie Large 
Bright Quasar Survey (LBQS).

Linia EW(J0945) FWHM(J0945)
[X] [A] [km s~1] [km s-1]

Mg II 2796,3 -3,79±0,32 343±82 8270±60
2803,5 -3,79±0,32 290±110 8270160

C IV 1548,2 -3,35±0,44 455±63 8285±50
1550,8 -3,35±0,44 269±69 8285±50

Tab. 2. Szerokości równoważne (EW) oraz połówkowe (FWHM) linii ab
sorpcyjnych mierzone w układzie współporuszającym się kwazara SDSS 
J094533.99+100950.1. Alab to laboratoryjna długość fali odpowiedniego 
dubletu wzięta z tablic. vw to składowa radialna prędkości wypływu skie
rowanego do nas, powodującego powstanie linii absorpcyjnej.

zatem dwie grupy linii emisyjnych, slan
gowo zwane LIL i HIL. LILe (od ang. 
Low Ionisation Line) są to linie wyświe
cane przez słabo zjonizowane pierwiast
ki, a HILe (od ang. High Ionisation Line) 
pochodzą od wysoko zjonizowanych 
pierwiastków. Do LILi zaliczamy np. 
Lya, Mg II, Fe II, Hb. Do linii typu HIL 
zaliczamy Si III, C III, Si IV, CIV, N V 
itd. W kwazarach, radiogalaktykach, 
galaktykach Seyferta widzimy zarówno 
linie typu LIL, jak i HIL. W przypadku 
SDSS J094533 czekała nas niespodzian
ka. Były widoczne tylko LILe, natomiast 
linie HIL były bardzo słabe (tab. 1). Po
dobne zachowania można też prześle
dzić wśród innych kwazarów WLQ, lecz 
dla nich sprawa jest mniej oczywista. 
Jakie dalsze właściwości posiadają 
WLQ? Są one obiektami radiowo cichy
mi. W bardzo wielu przypadkach para
metr radiowej głośności R, zdefiniowa
nej jako stosunek strumieni F™dio/Fiiuv, 
jest mniejszy od dziesięciu6. Diamond- 
Stanic i inni (2009) podają co prawda 
wyjątki. Są obiekty WLQ radiowo gło
śne, lecz jest ich względnie mało. 5 na 
70 przebadanych przez nich obiektów 
posiada R >100, a kolejne 10 posiada R 
>10. Reszta jest cicha. Podobną kon
kluzję co do poziomu emisyjności mo
żemy wyciągnąć, patrząc na zakres rent
genowski. Źródła WLQ produkują mało 
promieniowania X (w zakresie 0,3- 
-8  keV). Shemmer i inni (2009), uży
wając satelity Chandra, obliczyli dla 9 
WLQ indeks widmowy a m. Charakte
ryzuje on stosunek mocy promieniowa
nia w dwóch różnych rejonach: ultrafio
letowym o długości fali X = 2500A 
i rentgenowskim, w którym emitowane 
fotony niosą energię 2 keV. Wartość 
średnia aox obliczona dla tych dziewię
ciu WLQ wyniosła -1,7. Jest to ok. 0,5 
mniej niż dla obiektów BL Lac. Wska
zuje to tym samym, że obiekty WLQ są 
ogólnie „cichsze rentgenowsko” od la- 
certyd. Ja sam z ciekawości poszukiwa
łem jakichkolwiek obserwacji kwazara 
SDSS J094533 zrobionych w dowolnej 
dziedzinie promieniowania elektroma
gnetycznego (w tym także rentgenow
skiej). W tym celu przeszukałem bazy 
danych Wirtualnego Obserwatorium, 
a rezultat przedstawiony jest na rys. 4. 
Zostały wykonane do tej pory jedynie 
obserwacje w podczerwieni (projekt 
IPAC/Caltech — 2MASS), zakresie wi
dzialnym (projekt SDSS) oraz w ultra
fiolecie (satelita GALEX). 10 punktów

fotometrycznych wyznacza widmo 
SDSS J094533 w zakresie od ok. 4x 1014 
do ok. 5x1015 Hz. W zakresie rentge
nowskim, jak i w radiowym, obiekt 
„wtapiał się” w tło nieba i nie było go 
widać. Potwierdził to prof. A. Sołtan 
z CAMK-u, przeszukując katalogi sate
lity rentgenowskiego ROSAT i dr hab. 
A. Marecki z Centrum Astronomii 
UMK, przeglądając zasoby danych ze
branych przez radioteleskopy VLA.

Możliwe wyjaśnienia 
fenomenu kwazarów WLQ

Istnieje szereg hipotez tłumaczących 
istnienie zjawiska kwazarów WLQ. 
Dziesięć z nich podał McDowell i jego 
współpracownicy w pracy z 1995 r. 
Część z nich jest dziś uważana za mało 
prawdopodobne. Chciałbym podać tu
taj cztery najczęściej rozważane. Zwo
lennikami pierwszej hipotezy są m.in. 
O. Shemmer i R. Plotkin. Sugerują oni, 
że kwazary WLQ są odpowiednikami 
stosunkowo bliskich źródeł typu BL Lac, 
ale występującymi w dalekim Kosmo
sie. Nieobecność linii emisyjnych była
by w WLQ w prosty sposób wytłuma
czona obecnością relatywistycznego 
dżetu, który wzmacnia obserwowane 
w zakresie widzialnym kontinuum tak

samo, jak w przypadku lacertyd. Tam też 
linie emisyjne są słabe/niewidoczne. 
Potwierdzeniem, oprócz braku linii, 
miałyby być dodatkowo wartości indek
su « ox charakteryzujące obydwa rodza
je źródeł. Jednakże ta hipoteza napoty
ka poważne kłopoty. Po pierwsze 
obiekty WLQ są generalnie radiowo ci
che, a lacertydy są radiowo głośne — 
nic nie wskazuje na obecność relatywi
stycznie poruszającej się strugi materii 
w tych pierwszych. Polaryzacja liniowa 
w obu typach obiektów znacząco różni 
się od siebie. Również zmienność ob
serwowanego w zakresie widzialnym 
strumienia nie wskazuje na podobień
stwo kwazarów WLQ do BL Lac. Do
datkowo, jeżeli popatrzymy na kształt 
kontinuum obserwowanego w zakresie 
radiowym (tych obiektów WLQ, które 
są radiowo widoczne), to okaże się, że 
ich widmo jest bardziej strome niż la
certyd.

Drugą możliwością jest przynależ
ność źródeł WLQ do kwazarów BAL. 
Kwazary typu BAL posiadają szerokie 
linie absorpcyjne. W związku z tym po-

6 Radiowo głośny obiekt to taki, dla którego R 
> 100, tak jak w przypadku źródeł BL Lac. Nato
miast radiowo pośredni obiekt posiada 10 < R 
<  100.
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Rys. 4. Punkty fotometryczne zmierzone przez teleskopy projektów 2MASS, SDSS oraz 
satelitę GALEX. Liniąciągłąjest przedstawione kontinuum typowego bliskiego kwazara. Linią 
przerywaną przedstawiono hipotetyczną część widma, która nie jest obserwowana i pocho
dzi z aproksymacji widzianego widma UV i X

jawiła się hipoteza, że silna absorpcja 
w jakimś gazie centralnego „silnika” 
kwazara powoduje słabość linii emisyj
nych. Jak podaje Diamond-Stanic i inni, 
niektóre kwazary WLQ faktycznie zo
stały zaklasyfikowane jako BAL. Nie
stety jest wątpliwe, aby wszystkie obiek
ty WLQ, a między innymi nasz SDSS 
J094533, były kwazarami BAL. Prze
cież my widzimy nie szerokie, a wręcz 
przeciwnie, wąskie linie absorpcyjne. 
Dodatkowo indeks BI, który sugeruje 
o przynależności do BAL, jest w naszym 
przypadku równy zero.

Trzecia brana pod uwagę możliwość 
dotyczy samego widma ciągłego, które 
w procesie fotojonizacji wymusza emi
sję linii C III, CIV itp. Mówi się, że jo
nizujące kontinuum w kwazarach WLQ, 
które jest produkowane przez dysk akre- 
cyjny i obszary centralne wokół czarnej 
dziury, może być anormalne. Jest ono 
słabsze niż w zwykłych kwazarach. 
Średnie kontinuum normalnego kwaza
ra jest przedstawione linią ciągłą na 
rys. 4. W porównaniu z punktami foto- 
metrycznymi kwazara SDSS J094533 
widać, że faktycznie dwa z nich — 
punkty w ultrafiolecie, pochodzące 
z GALEX-a, są położone niżej niż owo 
kontinuum. To mogłoby przemawiać za 
słusznością hipotezy. Niemniej jednak 
wyrysowane widmo ciągłe zostało 
uśrednione z widm wielu bliżej położo
nych kwazarów, dla których zakres po
wyżej log n = 15,5 z powodu absorpcji 
w Drodze Mlecznej nie jest widoczny. 
Kontinuum to, które zaznaczono linią 
przerywaną na rysunku, jest de facto 
prostą aproksymacją tego, co widzimy 
w UV oraz w zakresie X. Nie jesteśmy 
zatem pewni, że ono faktycznie tak wy
gląda i nie jest położone bliżej wspo
mnianych dwóch punktów fotometrycz- 
nych.

Czwarta propozycja, najmniej praw
dopodobna, łączy w sobie coś z idei 
BAL i istnienia osłabionego przez jakiś 
ośrodek kontinuum jonizującego. Klu
czowym elementem tej hipotezy jest 
szczególne ustawienie obserwatora 
względem dysku akrecyjnego. Pomię
dzy dyskiem a obszarem BELR znaj
duje się gaz, który blokuje w jakimś 
stopniu przepływ promieniowania jo
nizującego. Obserwator widzi zarówno 
dysk, jak i słabo oświetlone obłoki 
BELR. Dysk emituje widmo ciągłe ty
powe dla kwazarów. To promieniowa
nie widzimy, natomiast obłoki, do któ

rych dociera mniej zdolnych do joniza
cji fotonów, produkują osłabione linie. 
Gdyby faktycznie taki przypadek był 
realizowany, to oznaczałoby, że spoglą
damy na taki kwazar całkowicie z boku. 
Linia naszego widzenia przebiega tuż 
nad powierzchnią dysku. W ten sposób 
widzielibyśmy dysk, a jego obraz nie 
byłby zasłaniany przez absorbujący gaz. 
Niemniej jednak taki scenariusz jest 
mało prawdopodobny, gdyż zgodnie 
z modelem unifikującym centralne „sil
niki” galaktyk aktywnych to dysk akre- 
cyjny jest z boku zasłonięty przez torus 
molekulamo-pyłowy.

Nasza propozycja 
—  reaktywacja życia kwazara

Nasza grupa zaproponowała jeszcze 
inny scenariusz. Jest nim propopozycja 
powrotu galaktyki do życia w roli kwa
zara. W naszej hipotezie zwykła galak
tyka buduje dysk akrecyjny z materii, 
która zaczęła przybliżać się i opadać na 
centralną czarną dziurę. Trwa to milio
ny lat (proces zachodzi w lepkiej skali 
czasowej). Dysk akrecyjny przybliża się 
w tym czasie na odległość kilkunastu 
promieni Schwarzchilda do czarnej 
dziury7. Przez kolejne kilka setek lat 
dysk schodzi coraz niżej, powiedzmy, 
że do ostatniej stabilnej kołowej orbity 
(ang. Innermost Stable Circular Orbit— 
ISCO). Wtedy to dysk zaczyna emito

7 Promień Schwarzschilda Rs*. = , gdzie G i c
to stała grawitacyjna oraz prędkość światła, nato
miast M —  masa czarnej dziury.

wać promieniowanie UV (szczególnie 
to bardziej energetyczne) oraz mniej 
energetyczne promieniowanie rentge
nowskie. Widmo ciągłe dysku akrecyj
nego staje się od tej pory „normalne”, 
takie jakie widzimy w kwazarach zwy
kłych oraz WLQ. Mniej więcej od tej 
chwili zaczyna też wiać wiatr z dysku. 
Nie jest on relatywistycznym wypły
wem, lecz zachwuje się znacznie spo
kojniej —  jego prędkości to setki- 
-tysiące kms 1. Taki wiatr (zapewne po
siadający jakiś gradient prędkości) na- 
budowuje w pierwszej kolejności obło
ki, które emitowałyby linie LIL. Tym 
samym linie Lya, Mg II, Hb są dobrze 
widoczne. Posiadają niższe wartości 
EW, lecz wartości poszerzeń F WHM są 
porównywalne z tymi, jakie widzimy 
w dobrze wykształconych, zwykłych 
kwazarach. Wiatr jeszcze nie dotarł do 
rejonu, gdzie produkowane są linie HIL. 
Tym samym nie widzielibyśmy linii Al 
III], C III], CIV. A jak wytłumaczyć te 
źródła WLQ, w których widać słabiut
kie linie HIL? Pewnie wiatr właśnie 
dociera do tego rejonu BELR i powoli 
zaczyna produkcję tychże linii.

W naszej hipotezie proponujemy do
datkowo, aby takich początków aktyw
ności galaktyki jako kwazara było kil- 
ka-kilkanaście. Przeglądając katalog 
kwazarów SDSS, natkniemy się na ok. 
100 WLQ schowanych wśród ok. 100 
tys. kwazarów. Oznacza to, że średnio 
na 1000 kwazarów jeden jest obiektem 
WLQ, czyli prawdopodobieństwo zna-
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lezienia się w tym stanie jest 10°. Osza
cujmy teraz czas życia, a może lepiej 
powiedzieć czas występowania w tym 
stanie (?WLQ). Załóżmy, że czas ten jest 
z grubsza równy czasowi dotarcia wia
tru na odległości, na których występują 
obłoki BELR produkujące linie HIL. 
Odległości te w normalnych kwazarach 
są mniej więcej równe kilku miesiącom 
świetlnym. Jeżeli teraz założymy, że 
wiatr nanoszący materiał na budowę 
BELR wieje z prędkościami kilku setek 
kms 1 (co wynika z symulacji kompute
rowych D. Progi, G. Risalitiego, M. Elvi- 
sa), to czas tm będzie rzędu 1000 lat. 
Czas aktywności zwykłego kwazara jest 
szacowany na 107 < ?WLQ < 108 lat, 
a w niektórych przypadkach mówi się 
o okresie ok. 109 lat. Oznacza to, że etap 
życia, jaki zajmuje zwykłemu kwazaro- 
wi stan WLQ, jest równy ok. 10'5-  l 4 
jego czasu aktywności. Porównując ze 
sobą te ostatnie małe liczby z obserwo
wanym prawdopodobieństwem wystę
powania (10 3), sugerujemy, że galakty
ki przechodzą od kilku do kilkunastu 
stanów aktywności. Każda z nich zaczy- 
naja się stanem WLQ i przechodzi 
w stan zwykłej aktywności kwazara. 
Tym samym nasz kw azar SDSS 
J094533.99+100950.1 byłby obiektem 
złapanym na gorącym uczynku, kwaza-

rozmaitości 

Pierścień Lwa
Wielki, gazowy pierścień w grupie ga
laktyk Lwa, to przypuszczalnie efekt 
zderzenia dwóch galaktyk sprzed mi
liarda lat.

Międzynarodowy zespół uczonych, 
używając teleskopu CFHT (Canada- 
France Hawaii Telescope), zapropono
wał wyjaśnienie zagadki ogromnego 
pierścienia gazu widocznego w grupie 
galaktyk Lwa. Zaobserwowane przeja
wy formacji gwiazdowej wykluczają hi
potezę, według której pierścień złożony 
jest z tzw. pierwotnego gazu — dawne
go budulca galaktyk. Nowy scenariusz 
— kolizja dwóch galaktyk — jest wyni
kiem symulacji komputerowych wykona
nych w Centre d’Etudes Nuclóaires 
(CEA) we Francji.

Współczesne teorie dotyczące po
wstawania galaktyk zakładają że jego 
kluczowym i pierwszym etapem jest 
tzw. akrecja, czyli ściąganie i akumulo- 
wanie zimnego gazu pierwotnego 
z przestrzeni kosmicznej. Gaz pierwot
ny posiada dwie główne cechy. Po

rem rodzącym się do kolejnego życia.

Postscriptum
Jeżeli hipoteza „reaktywacji życia” 

jest dobrym wytłumaczeniem występo
wania zjawiska WLQ, to nasz kwazar 
powinien posiadać już dobrze widoczną 
linię H/3 (widoczną w zakresie widzial
nym, ale z racji kosmologicznej ekspan
sji Wszechświata przesuniętą w tym 
kwazarze w zakres podczerwieni). Nie
stety obserwacje widma emisyjnego 
w tym zakresie nie zostały do tej poiy 
przeprowadzone żadnym instrumentem. 
Nawiązaliśmy współpracę z Ohadem 
Shemmerem (University of North Te
xas) oraz Adamem Dobrzyckim (Euro
pean Southern Observatory) w celu 
przeprowadzenia takich obserwacji. 
Jednocześnie chcemy wraz z Richardem 
Plotkinem (University of Amsterdam) 
przeprowadzić podobne obserwacje, 
lecz tym razem widma położonego 
w zakresie dalekiego ultrafioletu. One 
także pozwolą nam potwierdzić lub od
rzucić naszą hipotezę.
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w pierścieniu jest jednak formacja 
gwiazdowa.

Pierścień gazu i młodych gwiazd 
w pobliżu galaktyki od razu sugeruje inny 
scenariusz — zderzeniowy! Podobny 
pierścień widoczny jest w słynnej galak
tyce Koło Wozu (ang. Cartwheel Gala
xy). Czy zatem pierścień Lwa to także 
efekt zderzenia galaktyk?

W celu sprawdzenia tej hipotezy, ba
dacze przeprowadzili symulacje kompu
terowe, używając superkomputera 
w CEA. Udało im się pokazać, że taki 
pierścień rzeczywiście może być wyni
kiem kolizji dwóch galaktyk. W czasie 
kolizji z jednej z galaktyk wyrzucony zo
stał dysk gazowy, który uformował na
stępnie pierścień poza galaktyką. Symu
lacje pozwoliły także zidentyfikować 
uczestniczki kolizji: są to NGC 3384 
(z centrum grupy Lwa) oraz masywna 
galaktyka spiralna M96 (leżąca na pe
ryferiach grupy). Czas kolizji oszacowa
no na ponad miliard lat temu.

Tak oto okazało się, że gaz w pier
ścieniu Lwa zdecydowanie nie jest ga
zem pierwotnym, na który nadal trwa 
polowanie.

Andrzej Gibiec
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Rodzące się układy 
słoneczne w zbliżeniu!

Astronom Joshua Elsner z Uniwersyte
tu w Arizonie zdołał zaobserwować ro
dzące się układy słoneczne z niespoty
kaną dotąd dokładnością. Uzyskany 
w ten sposób szczegółowy wgląd w pro
cesy formowania się gwiazd i planet 
pozwoli lepiej zrozumieć, w jaki sposób 
wodór z dysku protoplanetarnego staje 
się budulcem gwiazdy.

Nawet zdolność rozdzielcza telesko
pu Hubble’a okazuje się być za słaba, 
ażeby dostrzec szczegóły otoczenia sto
sunkowo bliskich protogwiazd. Tymcza
sem połączone obserwacje dwu telesko
pów Kecka na Hawajach, wsparte spe
cjalnie skonstruowanym instrumentem
0 nazwie ASTRA (ang. ASTrometric and 
phase-ReferencedAstronomy), umożli
wiły Elsnerowi i jego kolegom dokona
nie tego dzieła. Przedmiotem ich obser
wacji, wykorzystujących technikę tzw. 
spektroastrometrii, były dyski protopla- 
netarne — obracające się chmury gazu
1 pyłu, które stają się pożywieniem dla 
rodzących się w ich centrach gwiazd, 
planet i planetoid, dających początek 
nowym układom słonecznym. Użyta 
technika polega na obserwacji dysku 
protoplanetarnego na kilku różnych dłu
gościach fal za pomocą obu teleskopów 
Kecka, w połączeniu z dodatkowymi 
zdolnościami instrumentu ASTRA.

Ewolucja dysku protoplanetarnego 
rozpoczyna się od chmury gazu i pyłu, 
która zaczyna zapadać się pod wpływem 
własnej grawitacji wokół lokalnego za
gęszczenia materii. Zagęszczająca się

chmura zaczyna coraz szybciej ratować 
i spłaszczać się do postaci dysku. W dys
ku takim tworzą się również planetoidy 
i planety, co tłumaczy fakt, że poruszają 
się one później mniej więcej w jednej 
płaszczyźnie.

Proces, w którym protogwiazda aku- 
muluje materię ze swego otoczenia, na
zywamy akrecją. Sposób, w jaki prze
biega to zjawisko w przypadku dysków 
protoplanetarnych, jest kluczowym za
gadnieniem, na które próbuje odpowie
dzieć zespół Elsnera. Rozważa się przy 
tym dwa możliwe scenariusze akrecji.

W jednym z nich materia po prostu 
opada na powierzchnię rodzącej się 
gwiazdy, po czym jest połykana do jej 
wnętrza. Scenariusz ten jest nieco mniej 
burzliwy niż druga opcja, w której istotną 
rolę odgrywa pole magnetyczne gwiaz
dy. Powstrzymuje ono bezpośredni spa
dek materii na gwiazdę, powodując po
wstanie przerwy pomiędzy powierzch
nią gwiazdy a dyskiem. Materia uwię
ziona w polu magnetycznym wznosi się 
ponad płaszczyznę dysku, ulega silne
mu podgrzaniu i jonizacji, po czym jest 
kierowana wzdłuż linii pola nad bieguny 
magnetyczne gwiazdy, gdzie może 
w końcu spaść na nią z dużą prędko
ścią. Część tej materii może także zo
stać wyrzucona w przestrzeń.

Zespół Elsnera przebadał łącznie aż 
15 dysków protoplanetarnych wokół mło
dych gwiazd o masach w zakresie 0,5- 
-10  mas Słońca. Dzięki bardzo dużej 
dokładności możliwe było rozróżnienie 
pomiędzy rozkładem gazu i pyłu w za
obserwowanych dyskach, uzyskując 
bardziej szczegółowy wgląd w proces

akrecji. W niektórych przypadkach 
stwierdzono, że gaz w dysku zamienia 
część swej energii kinetycznej w ener
gię świetlną czego należałoby się spo
dziewać w bardziej burzliwym scenariu
szu powstawania protogwiazd.

W jeszcze innych przypadkach ze
brane przesłanki sugerują występowa
nie wiatrów, wyrzucających część akre- 
owanej materii w przestrzeń kosmiczną. 
Natomiast w jednym przypadku dysk 
wokół masywnej gwiazdy rozpościerał 
się aż do jej powierzchni.

Badane dyski protoplanetarne są 
młodymi tworami i pozostaną takie przez 
następnych kilka milionów lat, w czasie 
których wokół centralnych gwiazd po
wstaną planety podobne do Jowisza
i Saturna, a dopiero potem być może tak
że skaliste planety podobne do Ziemi.

Zespół Elsnera zastanawia się obec
nie nad możliwością wykonania podob
nych pomiarów pod kątem występowa
nia molekuł organicznych i wody, które, 
jak wiemy, są niezbędne do powstawa
nia życia.

Andrzej Gibiec
Źródło: www.astronomy.com

Egzoplaneta 
złapana w ruchu!

Astronomowie po raz pierwszy mogli 
bezpośrednio prześledzić ruch pozasło- 
necznej planety, w miarę jak ta przecho
dzi z jednej strony swej macierzystej 
gwiazdy na drugą. Zaobserwowana pla
neta ma jedną z najciaśniejszych orbit 
z dotąd znanych, porównywalnąz orbitą 
Saturna wokół Słońca. Uważa się, że 
mogła ona powstać w podobny sposób 
co nasze słoneczne gazowe olbrzymy. 
Tym samym, jako że jej macierzysta 
gwiazda jest bardzo młoda, odkrycie to 
potwierdza wcześniejsze przypuszcze
nia, że gazowe olbrzymy mogą tworzyć 
się w dyskach protoplanetarnych zaled
wie w kilka milionów lat, co jest czasem 
bardzo krótkim w skali kosmicznej.

Gwiazda Beta Pictoris ma zaledwie 
12 min lat, czyli tyle, co trzy tysięczne 
wieku naszego Słońca, a jest przy tym 
o 75% bardziej od niego masywna. 
Znajduje się 60 lat świetlnych stąd w 
gwiazdozbiorze Malarza (Pictor) i jest 
jedną z najlepiej znanych gwiazd oto
czonych dyskiem pyłowym. Wcześniej
sze obserwacji pokazały, że dysk ten 
jest zagięty i pochylony, stwierdzono 
także istnienie komet opadających na 
gwiazdę centralną. „Pośrednio zatem 
mieliśmy przesłanki sugerujące obec
ność masywnej planety i nasze obec-

Rodzące się gwiazdy formują się w obłokach gazu niczym krople deszczu w chmurze. W miarę 
jak protogwiazda się rozrasta, ściąga na siebie grawitacyjnie coraz większe ilości gazu i py
łu, które tworzą wokół niej dysk protoplanetarny. Ostatecznie, z dysku takiego tworzą się 
także planety, ich księżyce, planetoidy i komety. Źródło: NASA/JPL-Caltech
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Planeta wokół gwiazdy/? Pictoris. Źródło: ESO/A.-M. Lagrange

ne obserwacje definitywnie tego do
wodzą" — powiedziała Anne-Marie La
grange z Laboratoire d’AstrOphysique 
de Grenoble (fr. LAOG) we Francji. 
Otrzymane rezultaty wskazują, że po
mimo krótkiego czasu istnienia dysków 
protoplanetarnych, możliwe jest po
wstanie w nich masywnych planet w za
ledwie kilka milionów lat.

Do obserwacji użyto instrumentu 
NAOS-CONICA (NACO) zamontowane
go na jednym z 8,2-metrowych telesko
pów, wchodzących w skład VLT (ang. 
Very Large Telescope) należącego do 
Europejskiego Obserwatorium Południo
wego (ESO). W trakcie obserwacji wy
konanych jeszcze w 2003 r., w dysku był 
widoczny słaby obiekt, niemniej jednak 
nie można było wtedy wykluczyć, że była 
to przypadkowa gwiazda tła. Nieco póź
niej, w roku 2008 i wiosną2009 r., wspo
mniany obiekt nie był już widoczny, ale 
pojawił się po drugiej stronie gwiazdy je- 
sienią2009 r. Prawdopodobnie, gdy nie 
było go widać, obiekt ukrywał się przed 
lub za macierzystą gwiazdą. Obserwa
cje te potwierdzająłącznie, że mamy do 
czynienia z pozasłoneczną planetą, na
zwaną Beta Pictoris b. Obiega ona 
swoją gwiazdę w odległości 8-15 jed
nostek astronomicznych, czyli podob
nie jak Saturn na orbicie wokół Słońca. 
„Wyjątkowo ciasna orbita pozwoli przy
puszczalnie prześledzić cały jej okres 
orbitalny w ciągu ok. 15-20 lat, a jej dal
sze badania pozwolą niewątpliwie na 
uzyskanie jeszcze lepszego wglądu 
w fizykę i chemię atmosfer gazowych 
olbrzymów” — dodaje Mickael Bonne- 
foy z LAOG.

Masa planety — około 9 mas Jowi
sza — i jej położenie świetnie tłumaczą 
zaobserwowane wcześniej zaburzenie 
samego dysku. Odkrycie to przypomina 
tym samym nieco historyczne przewidy
wania co do istnienia Neptuna, wykona
ne przez astronomów Adamsa i Le Ver- 
riera w XIX w. na podstawie obserwo
wanych zaburzeń orbity Urana.

Okazuje się zatem, że gazowe olbrzy
my większe od Jowisza są częstym pro
duktem ubocznym powstawania masyw
nych gwiazd. Planety takie zaburzają 
dyski wokół swych planet, produkując 
struktury, będące w zasięgu obserwa
cyjnym budowanego obecnie interfero
metru ALMA (ang. Atacama Large Milli
meter/submillimeter Array).

„Ostatnie bezpośrednie obserwacje 
egzoplanet wykonane za pomocą VLT 
ujawniają wielką różnorodność układów 
planetarnych” — podsumowuje Lagran
ge i dodaje, że „Beta Pictoris b jest póki 
co najlepszym przykładem planety, któ
ra uformowała się w podobny sposób, 
co olbrzymie planety z naszego Układu 
Słonecznego”.

Andrzej Gibiec
Źródło: www.astronomy.com

Jesteśmy świadkami 
narodzin gwiazdy!

Obiekt, któremu nadano oznacze
nie L1448-IRS2E, znajduje się około 800 
lat świetlnych stąd w gwiazdozbiorze Per- 
seusza i dopiero zaczyna ściągać na sie
bie materię z otaczającej go chmury ga- 
zowo-pyłowej. Astro
nomowie znaleźli go 
za pomocą instru
mentu Submilimeter 
Array na Hawajach 
oraz kosmicznego te
leskopu Spitzera.

Gwiazdy formują 
się z wielkich, zimnych 
i gęstych skupisk gazu 
i pyłu nazywanych ob
łokami molekularny
mi. Uważa się, że 
L1448-IRS2E jest 
obecnie gdzieś po
między fazą w której 
lokalne zagęszczenie 
obłoku zaczyna pro
wadzić do wzmożo
nej akumulacji mate

rii, a fazą protogwiazdy, kiedy to materii 
jest już wystarczająco dużo, ażeby utwo
rzyć gęste, gorące jądro.

„Niezwykle trudno jest wykryć obiek
ty w tej właśnie fazie swej ewolucji, gdy 
wysyłają bardzo mało światła przez bar
dzo krótki okres czasu” — powiedział 
Xuepeng Chen z Uniwersytetu w Yale 
(USA).

Większość protogwiazd ma jasności 
od 1. do 10. jasności Słońca. Mają one 
wielkie otoczki pyłowe, które świecą 
w zakresie podczerwonym. L1448- 
IRS2E świeci jednakże na poziomie za
ledwie 1/10 jasności Słońca i uczeni 
sądzą że jest za słaba, by być uważaną 
za prawdziwą protogwiazdę. Tymcza
sem okazało się, że obiekt ten wyrzuca 
ze swego centrum strugi gazu z dużymi 
prędkościami. Oznacza to, że pewna 
masa centralna zdołała się jednak ufor
mować. Tego typu wyrzuty materii są 
znanym zjawiskiem w protogwiazdach, 
będąc efektem istnienia pola magnetycz
nego otaczającego formujący się obiekt 
centralny. Do tej pory jednak wyrzutów 
tych nie widziano na tak wczesnym eta
pie ewolucji protogwiazdy.

Zespół ma teraz nadzieję, że możli
we będzie skorzystanie z nowego tele
skopu kosmicznego Herschela, żeby od
szukać większą liczbę takich obiektów. 
Pozwoliłoby to lepiej zrozumieć, w jaki 
sposób gwiazdy powstają i ewoluują. 
„Życie gwiazdy uwarunkowane jest 
przez jej masę, ale nadal nie wiemy, na 
jakim etapie gwiazda gromadzi jej naj
więcej” — mówi Hector Arce z Uniwer
sytetu w Yale. Zagadka ta czeka na swo
je rozwiązanie.

Andrzej Gibiec
Źródło: www.astronomy.com

Astronomowie dostrzegli przyszłą gwiazdę w fazie jej narodzin 
z otaczającego ją  obłoku gazowo-pyłowego. Podobny region for
mowania się gwiazd ukazuje powyższe zdjęcie. NASA/ESA
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Satelita Planck 
po roku pracy

Satelita Planck wystrzelony w maju 
2009 r. mierzy mikrofalowe promienio
wanie tła (ang. CMB) — najstarsze pro
mieniowanie, jakie jesteśmy w stanie za
rejestrować, powstałe w Wielkim Wybu
chu, a uwolnione 300 tys. lat później, gdy 
Wszechświat ochłodził się na tyle, aby 
protony i elektrony mogły połączyć się 
w neutralny wodór, a fotony zaczęły bez 
przeszkód przemierzać przestrzeń. Te 
właśnie fotony rejestrują czułe w zakre
sie mikrofal odbiorniki Plancka.

Po roku pracy satelita dokonał skanu 
całego nieba, dostarczając nowych, do
kładniejszych pomiarów CMB. Teraz 
uczeni będą te dane analizować i spró
bują odpowiedzieć na pytanie, jak po
wstał Wszechświat.

Przez środek obrazu biegnie pas Dro
gi Mlecznej, od której odchodzą wstęgi 
chłodnego pyłu i gazu — to miejsca po
wstawania nowych gwiazd, które Planck 
wyjątkowo dokładnie obejrzał. Cętkowa- 
ne tło powyżej i poniżej Drogi Mlecznej 
to właśnie kosmiczne promieniowanie tła 
— cel misji Planck. Różne kolory odpo
wiadają różnej temperaturze CMB, a ta 
z kolei jest odzwierciedleniem obszarów 
o różnej gęstości materii, przez które 
promieniowanie przechodzi, a raczej 
przechodziło w bardzo odległej przeszło
ści. To właśnie z tych zgęszczeń materii 
powstały widoczne dziś galaktyki i gro
mady galaktyk.

Uzyskane dane zostaną teraz pod
dane obróbce cyfrowej, aby dojrzeć sła
be promieniowanie reliktowe spod do
minującej emisji Drogi Mlecznej. Do koń
ca swojej misji w 2012 r. Planck dokona 
jeszcze 4 pełnych skanów nieba. Prócz 
najdokładniejszej jak dotychczas mapy 
CMB, dane z satelity posłużą do stwo
rzenia katalogu obiektów Drogi Mlecz
nej oraz katalogu odległych galaktyk.

(kz)
Źródło: www.esa.int

Zagadka narodzin 
masywnej gwiazdy 

rozwiązana
Obserwacje obiektu IRAS 13481-6124 
dowodzą że wszystkie gwiazdy po
wstają w ten sam sposób.

Wokół tego młodego obiektu, posia
dającego masę 20 razy i promień 5 razy 
większy od Słońca, krąży dysk materii, 
z której gwiazda powstaje. Gwieździe 
z gwiazdozbioru Centaura zanurzonej 
w prenatalnym kokonie i znajdującej się 
ok. 10 000 lat świetlnych od nas przy
jrzała się grupa astronomów.

Z archiwalnych obrazów NASA z te
leskopu kosmicznego Spitzera oraz 
z obserwacji wykonanych przez 12-me- 
trowy teleskop submilimetrowy APEX 
wynika, że gwiazda posiada strugę ma
terii — dżet. Takie dżety są powszech
ne w młodych małomasywnych gwiaz
dach i świadczą o obecności dysku. 
Dyski wokółgwiazdowe są kluczowym 
składnikiem w procesie formowania się 
małomasywnych gwiazd, takich jak 
Słońce. Nie jest jednak pewne, czy to
warzyszą one też gwiazdom około 
10-krotnie bardziej masywnym niż Słoń

ce, gdyż silne promieniowanie może po
wstrzymywać materię od opadania na 
ich powierzchnie. Postulowano, że 
gwiazdy masywne mogą powstawać ze 
zlania się gwiazd mniejszych.

W celu zrozumienia właściwości dys
ku, astronomowie wykorzystali Very Lar
ge Telescope Interferometer (VLTI) ESO. 
Z połączonych obrazów z trzech 1,8-m 
teleskopów zaopatrzonych w instrument 
AMBER udało się dostrzec szczegóły, 
jakie byłyby widoczne przez teleskop 
o średnicy 85 m. Wyjściowa rozdziel
czość obrazu to 2,4 milisekundy kąto
wej — z taką rozdzielczością można 
dostrzec główkę śrubki na Międzynaro
dowej Stacji Kosmicznej.

Ta szczególna właściwość telesko
pów ESO oraz dane z 3,58-metrowego 
teleskopu New Technology Telescope 
w La Silla zaowocowały odkryciem dys
ku wokół IRAS 13481-6124.

Pierwszy raz można było przyjrzeć 
się wewnętrznej strukturze obręczy ma
sywnej młodej gwiazdy. Z analiz wyni
ka, że wszystkie gwiazdy powstająw ten 
sam sposób, niezależnie od masy.

Oszacowano, że układ ma ok. 60 000 
lat, a gwiazda osiągnęła już swoją osta
teczną masę. Wkrótce, z powodu silne
go promieniowania — 30 000 razy sil
niejszego niż Słońce — dysk zacznie 
parować. Rozświetlony dysk rozciąga 
się na odległość równą ok. 130 AU. Ko
lejne obserwacje będą prowadzone za 
pomocą Atacama Large Millimeter/sub
millimeter Array (ALMA), który powstaje 
w Chile. Uczeni ufają że z danych tego 
instrumentu otrzymają informacje o bu
dowie wewnętrznej dysku i zrozumieją 
w jaki sposób takie młode grubaski stają 
się ciężkie.

Karolina Wojtkowska
Źródło: www.sciencedaily.com

Obraz całego nieba powstał dzięki nałożeniu na siebie danych zarejstrowanych przez od
biorniki satelity Planck czułe na różne długości fali od 30 do 857 GHz. Źródło: ESA

na rozkładówce:

Mikrofalowy obraz Drogi Mlecznej uzyskany przez sondę kosmiczną Planck 
po roku pracy. Z perspektywy obserwatora nasza Galaktyka zajmuje cen
tralną część tego, sztucznie zabarwionego, obrazu Wszechświata. Jasne 
pasy gazu i obłoki pyłu wzdłuż płaszczyzny galaktyki oraz ogromne struktury 
łukowate są oddalone o setki lub tysiące lat świetlnych. Natomiast cętkowa- 
ne struktury na górze i dole obrazu reprezentują pozostałości po Wielkim 
Wybuchu, czyli mikrofalowe promieniowanie tła (CMB), znajdujące się w od
ległości 13,7 mld lat świetlnych od nas.

Źródło: ESA, Planck HFI i LFI Consortia
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W poprzednim numerze „Uranii” zamieściliśmy kilka zdjęć autorstwa Marka Niko
dema z Niedźwiad. Tu prezentujemy jeszcze jedno z nadesłanej kolekcji. Przed
stawia ono koniunkcje Wenus z Plejadami i zostato wykonane 25 kwietnia 2010 r. 
o godz. 21.40 (eksp. 5 s, obiektyw 105 mm, ISO 1000)

Niżej prezentujemy 3 kadry z sekwencji 
nadesłanej przez Krystynę i Piotra Wir- 
kus z Torunia. Przedstawiają przejście 
m iędzynarodowej stacji kosm icznej 
(ISS) przed tarczą Słońca 22 lipca 2010r. 
o godz. 14.59. Zostały one wycięte z fil
mu wykonanego za pomocą teleskopu 
Newtona o średnicy 135 mm i ognisko
wej 650 mm (z okularem 18 mm, na 
podstawie Dobsona) i cyfrowego apa
ratu fotograficznego (Samsung S1060). 
Moment przelotu został wyliczony na 
podstawie efemerydy ze strony www.cal- 
sky.com. Zdjęcia uatrakcyjniła widocz
na na Słońcu dość rozbudowana grupa 
plam słonecznych

Ostatnio zamieszczaliśmy w Galerii Uranii sporo zdjęć z Merkurym. Franciszek Chodorowski z Kolonii Księżyno udostępnił 
nam ze swojego archiwum zdjęcie wschodu Księżyca i Merkurego wykonane 2 września 2005 r. (Canon 300D z obiektywem 
Sonar 135 mm)
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Planeta z ogonem
Obserwacje z teleskopu kosmicznego 
Hubble’a udowodniły istnienie planety 
z ogonem. Gigantyczna planeta kome- 
tarna o nazwie HD 209458b znajduje się 
tak blisko swojej macierzystej gwiazdy, 
że jej rozgrzana atmosfera ucieka 
w przestrzeń kosmiczną, tworząc ogon.

Cosmic Origins Spectrograph (COS) 
zarejestrował potężne wiatry gwiazdowe, 
powodujące wydmuchanie materii plane
ty i ukształtowanie jej w ogon przypomi
nający kometarny warkocz. W 2003 r. 
uczeni przewidzieli teoretycznie i osza
cowali utratę masy planety, ale dopiero 
teraz otrzymali dowód obserwacyjny.

Planeta znajduje się 153 lata świetlne 
od Ziemi, waży trochę mniej od Jowisza, 
ale znajduje się 100 razy bliżej gwiazdy 
niż Jowisz od Słońca. Rozgrzany glob 
okrąża swe słońce co 3,5 dnia. Układ jest 
dość dobrze przebadany, gdyż to jedna 
z niewielu planet przechodzących pnzed 
tarczą gwiazdy. Analiza atmosfery planety
— jej budowa i skład chemiczny — była 
możliwa właśnie podczas takich tranzy
tów. Odkryto, że supergorąca atmosfera 
planety zawiera ciężkie pierwiastki— wę
giel, krzem i ma ok. 1000°C. Gwiazda 
rozgrzewa atmo-sferę i sprawia, że cięż
sze pierwiastki uciekają z planety. Oka
zało się również, że różny rodzaj materii 
opuszcza atmo-sferę z różną prędkością. 
Gaz posiadający bardzo dużą prędkość
— ok. 35 000 km/h jest rozciągany przez 
wiatr gwiazdowy i tworzy ogon za planetą. 
Najnowszy spektrograf zainstalowany na 
kosmicznym teleskopie Hubble’a może 
zbadać skład chemiczny planety w za
kresie ultrafioletowym, niedostępnym dla 
naziemnych teleskopów. Ogon planety 
odkryto dzięki unikalnej kombinacji wy
sokiej czułości w ultrafiolecie i bardzo 
dobrej rozdzielczości spektralnej instru
mentu COS.

Mimo że planeta jest tak blisko gwiaz
dy, nie zanosi się, by miała się wkrótce 
rozpaść. Parowanie planety będzie trwa
ło jeszcze przynajmniej bilion lat.

Karolina Wojtkowska
Źródło: www.sciencedaily.com

Antracen 
— życie w Kosmosie?

Odkrycia antracenu, najbardziej złożo
nej jak dotychczas molekuły w ośrod
ku międzygwiazdowym, dokonała gru
pa badaczy z Instituto Astrofisica de 
Canarias (IAC, Hiszpania) oraz Uniwer
sytetu w Teksasie (USA).

Obszarem, w którym odkryto antra
cen, okazał się być gęsty obłok, znajdu

jący się 700 lat św. stąd w kierunku gwiaz
dy Cernis 52 w gwiazdozbiorze Perse- 
usza. To ten sam region, w którym dwa 
lata wcześniej znaleziono inny związek 
organiczny— naftalen. „Wszystko wska
zuje więc na to, że mamy do czynienia 
z obszarem formowania się gwiazd bo
gatym w złożone, organiczne związki che
miczne" — mówi Susana Iglesias Groth 
z IAC. Jej zdaniem, kolejnym krokiem bę
dzie poszukiwanie aminokwasów, które 
mogą powstawać, gdy molekuły, takie jak 
antracen, zostają wystawione na działa
nie promieniowania ultrafioletowego. 
Wówczas reagują one z wodą i amonia
kiem, czego efektem mogą być właśnie 
aminokwasy i inne związki kluczowe dla 
powstawania życia.

Antracen odkrywano dotychczas tyl
ko w meteorytach, ale nigdy w ośrodku 
międzygwiazdowym. Utlenione formy 
antracenu występują powszechnie w or
ganizmach żywych i są aktywne bioche
micznie. Na naszej planecie utlenione 
związki antracenu są podstawowym 
składnikiem aloesu i mają przeciwzapal
ne właściwości.

Począwszy od lat 80. XX w., znale
ziono już setki tzw. rozmytych linii wid
mowych powstających w ośrodku mię
dzygwiazdowym, niemniej jednak ich na
tura pozostawała nieznana. Ostatnie od
krycie jednakże, wskazuje, iż mogą one 
pochodzić z molekuł opartych na antra
cenie i naftalenie. Ich powszechność 
w środowisku międzygwiazdowym su
geruje, że mogły one pełnić kluczową 
rolę w powstawaniu wielu związków or
ganicznych w czasie formowania się 
Układu Słonecznego.

Andrzej Gibiec 
Źródło: www.astronomy.com

Pierwszy całkowity 
przegląd nieba WISE

Satelita Wide-field Infrared Survey Explo
rer — WISE — 17 lipca 2010 r. ukończył 
pierwszy przegląd całego nieba. Podczas 
misji uzyskano 1,3 min obrazów. Niektó
re z nich poddano obróbce i sklejeniu z in
nymi, tworząc nowy obraz. Tak powstało 
zdjęcie Plejad, znanych jako Siedem 
Sióstr, zanurzonych w kłaczkowatym 
pyle. Obszar obrazu to siedem stopni kw. 
— tyle, co 35 tarcz Księżyca w pełni. Zdję
cie pokazuje możliwości teleskopu w wy
konywaniu szerokich ujęć rozległych ob
szarów Kosmosu. Nowe zdjęcie tego re
gionu zrobiono w lutym. Podczerwone 
światło zarejestrowano czterema detek
torami WISE. Teraz widać rozległą chmu
rę pyłową, przez którą przechodzą Ple-

Plejady oczami WISE. Źródło NASA/JPL- 
Caltech/UCLA

jady i inne gwiazdy gromady. Światło pod
czerwone ujawnia również, które gwiaz
dy gromady są mniejsze i chłodniejsze.

Pierwsze publikacje danych WISE, 
pokrywające 80% nieba, zostaną udo
stępnione społeczności astronomicznej 
w maju przyszłego roku. Trwająca misja 
polega na skanowaniu paskowym pod
czas okrążania biegunów globu. WISE 
zawsze znajduje się na granicy dnia i no
cy. Gdy Ziemia okrąża Słońce, teleskop 
rejestruje nowe obszary nieba. Pełny 
obraz całego nieba WISE uzyskał po 
sześciu miesiącach, czyli po okresie po
trzebnym Ziemi na przebycie połowy 
drogi dookoła Słońca.

Przez kolejne trzy miesiące znów zo
staną wykonane mapy połowy nieba, 
dzięki czemu wzrośnie jakość danych 
z teleskopu. Ujawni się wiele planetoid, 
gwiazd i galaktyk. Mapowanie pomoże 
astronomom zorientować się w zacho
dzących na niebie zmianach. Misja do
biegnie końca, gdy wyczerpią się zapa
sy stałego wodoru chłodzącego detek
tory podczerwieni i instrumenty prze
staną działać.

Dotychczas WISE zaobserwował 
ponad 100 000 planetoid — zarówno 
znanych, jak i nowo odkrytych.Więk
szość z nich znajduje się w głównym 
pasie między orbitami Marsa i Jowisza. 
Około 90 obiektów przechodzi dość bli
sko Ziemi. WISE odkrył także ponad tu
zin komet znajdujących się bardzo da
leko od Ziemi.

Misja daje niezwykłą możliwość wy
szukiwania blasku zarówno chłodnych 
gwiazd — brązowych karłów, jak i ja
snych, odległych energetycznych galak
tyk. Nazywa się je ultrajasnymi galakty
kami podczerwonymi. Satelita WISE 
może określić ich jasność. Jest zdolny za
obserwować wszystkie obiekty emitują
ce promieniowanie podczerwone od pla
netoid do kwazarów. Może się zdarzyć, 
że satelita dokona odkrycia obiektów, któ
rych istnienia uczeni jeszcze nie przewi
dzieli.

Karolina Wojtkowska
Źródło: www.sciencedaily.com
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Astronomia 
w Starożytnej 
Mezopotamii

Astronomia, jak należy przypusz
czać, w bliskim współcześnie 
zakresie znaczeniowym tego 

słowa, narodziła się w rejonie między- 
rzecza, tj. regionie obejmującym dorze
cze Eufratu i Tygrysu w środkowym 
i dolnym biegu tych rzek. Współcześnie 
większa część Mezopotamii znajduje się 
w granicach Iraku, do tego dochodzi nie
wielkie pasmo południowo-wschodniej 
Turcji i dorzecze Eufratu we wschod
niej Syrii.

W odróżnieniu od spuścizny intelek
tualnej mieszkańców kraju nad Nilem, 
i bodaj pierwszych obserwacji neoli
tycznych pasterzy w Nabta Playa, od
dalonego 100 km na zachód od Abu 
Simbel, gdzie odkryto krąg kamienny, 
astronomia mezopotamska rozwijała się 
zdecydowanie dynamiczniej. Kontrast 
silnie zarysowuje się już na poziomie 
współcześnie dostępnych nam źródeł, 
które dla rejonów międzyrzecza zdecy
dowanie dominująnad egipskimi zabyt
kami związanymi z obserwacją niebo
skłonu i kwestiami astralnymi.

To właśnie wpływy bliskowschodniej 
kultury możemy dostrzec współcześnie 
w naukach matematycznych starożytnej 
Grecji1, która prócz astronomii zapoży
czyła z obszarów międzyrzecza wiele 
innych elementów, jak choćby system

miar i wag, normy ekonomiczne, wiele 
elementów leksykalnych czy gatunków 
literackich2.

Teksty pochodzące z II lub III w. 
przed naszą erą pozwalają na stosunko
wo dokładne obliczenia ruchu Księży
ca, co z pewnością należy do najlep
szych osiągnięć starożytnej nauki, 
porównywalnych jedynie z dokonania
mi Hipparcha czy Ptolemeusza3.

Początków astronomicznych zainte
resowań w rejonie międzyrzecza może
my się doszukiwać już w odległej prze
szłości tego obszaru, bow iem  już  
u starożytnych Sumerów, którzy, jak po
wszechnie się uznaje, pojawili się w po
łowie IV tysiąclecia przed Chr. na ob
szarach południowej Mezopotamii. To 
właśnie ten dość enigmatyczny lud wy
nalazł najpierw pismo piktograficzne, 
następnie przekształcił je  w pismo kli
nowe, które rozwinęło się na potrzeby 
ówczesnej administracji świątynnej.

1 A. Jones, The Adaptation o f  Babylonian Methods 
in Greek Numerical Astronomy, Isis 82, No. 3 
1991, s. 440-453.
2 M. Van De Mieroop, Historia starożytnego Bli
skiego Wschodu, Kraków 2008, s. 234.
3 O. Neugebauer, The History o f  Ancient Astro
nomy Problems and Methods, JNE 4, No. 1,1945 
s. 8; B. L. van derWaerden, Babylonian Astrono
my. U. The Thirty-Six Stars, JNE 8, No. 1, 1949, 
s. 6 i n.
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Fot. 1. Tabliczka gliniana. Babilońska kalkulacja astronomiczna pochodząca z epoki Seleukidów[(104 (23 marca) — 101 (18 kwietnia) przed 
Chr.)], odnosząca się m.in. do obliczeń mających na celu określenie nowiu Księżyca. Tabliczka pochodząca z Babilonu zawiera również 
informacje odnośnie położenia na ekliptyce Słońca i Księżyca. ©  The Trustees of the British Museum

Astronomiczne zainteresowania Su
merów nie spowodowały powstania ory
ginalnych koncepcji dotyczących planet 
czy gwiazd. Sytuacja ta ulega zmianie, 
gdy na terenach międzyrzecza w pocz. 
II tysiąclecia przed Chr. pojawiają się 
Amoryci, którzy w końcu politycznie 
zdominowali Sumerów i Akadów. Z po
jawieniem się Amorytów nastąpił istot
ny wzrost liczby dokumentów świadczą
cych o zainteresowaniach zarówno 
gwiazdami, jak i planetami oraz przypi
sywaniu im znaczeń magicznych i rytu
alnych.

Bodaj najstarszymi dokumentami 
poświadczającymi zainteresowania cia
łami niebieskimi są tzw. modlitwy do 
bogów nocy, tj. modlitwy kierowane 
przez kapłanów do gwiazd i planet o za
pisanie dobrych ominów we wnętrzno
ściach zwierzęcia, które rano zostanie 
złożone w ofierze i przebadane4.

Właściwa astronomia obserwacyjna 
rozpoczyna się nieco później i jest zwią
zana z tekstem pochodzącym z tabliczek 
władcy Babilonu Ammisaduqi (1646— 
1626 przed Chr.) ze wzmiankami o wi
doczności Wenus w 8-letnim cyklu, do 
którego dołączono krótkie apodoses5. 
Tekst ten w późniejszym okresie został 
włączony do serii ominów astralnych 
nazywanych w starożytności Enuma 
AnuEnlil6. W zbiorze znajdująsię wróż
by związane z Księżycem, jego wyglą
dem, zaćmieniami i koniunkcjami z pla
netami i gwiazdami stałymi, dotyczące

4 E. Reiner, The Uses o f  Astrology, JAOS 
105,1985, s. 591; W. Heimpel, The Sun at Night 
and the Doors o f  Heaven in Babylonian Texts, JSC 
38, 2,1986, s. 127-151.
5 Por. A. Sołtysiak, Dobre i złe ominą w astro- 
mancji mezopotamskiej. Interpretacja ekologicz
na, Nomos 49/50,2005, s. 126.

Słońca, jego korony, plam na nim i za
ćmień, odwołujące się do zjawisk atmo
sferycznych, przede wszystkim błyska
wic, gromów i chmur, jak również 
i planet, ich widoczności, wyglądu i po
łożenia.

Jeśli zaćmienie Księżyca nastąpi 
w 21 dniu, siódmego miesiąca i potrwa 
do zachodu Księżyca — wezmą następ
cę tronu z jego pałacu w kajdanach 1.

Większość tekstów wchodzących 
w powyższy zbiór, jak się ocenia współ
cześnie, pochodzi już ze schyłku II i po
czątków I tysiąclecia. Początkowo za
wierały one spostrzeżenia związane 
z zaćmieniami Księżyca, do którego do
łączano stopniowo kolejne8. Ostatecz
nie do zbioru „Kiedy Anu i Enli” („Kie
dy bogowie Anu i Enli”) weszło ponad 
7 tys. tekstów wróżebnych, których re
dakcji miał dokonać kapłan działający 
w Babilonie w poł. XI w. przed Chr., 
Esagil-kin-apla9.

Wzrastające zainteresowanie syste
matycznymi obserwacjami nieba jest 
dostrzegane już od połowy II tysiącle
cia przed Chr., jednakże wyraźny wzrost 
nastąpił w okresie nowoasyryjskim, tj. 
VIII/VII w. przed Chr.

Okresem najlepiej udokumentowa
nym m.in. dla rozwoju astronomii są 
czasy panowania od Sargona II do 
Aszurbanipala (721— 627). Fakt ten

6 H. Hunger, D.E. Pingree, Astral sciences in 
Mesopotamia, Leiden 1999, s. 12 i n.
7 Tekst wg przekładu M. Komorowska, zob. 
M. Van De Mieroop, op. cit., 2008, s. 268.
8 A. Sołtysiak, op.cit., 2005, s. 126.
9 U. Koch-Westenholz, Mesopotamian Astrolo
gy: An Introduction to Babylonian and Assyrian
Celestial Divination, The Carsten Niebuhr Insti
tute of Near Eastern Studies Publications 19, Co
penhagen 1995, s. 42-43.

poniekąd wiąże się z pewną cechą rzą
dów Sargonidów, mających szczególne, 
niemal obsesyjne umiłowanie do astro- 
mancji10. Interpretacjami „znaków na 
niebie” zajmowała się wyspecjalizowa
na grupa kapłanów nazywana tupszar 
Enuma Anu Enlil. Niektórzy z nich prze
bywali na stałe w ośrodkach sakralnych 
nie tylko w Aszur, lecz także w Kachum 
czy Niniwie, jak i w Babilonie czy Uruk 
(Ał-Warka), inni natomiast na stałe 
przebywali bezpośrednio na dworze 
władcy. Mamy więc do czynienia z or
ganizowaniem stałych punktów obser
wacyjnych, które również posiadały 
pomieszczenia służące do gromadzenia 
źródłowych danych.

Królowie zasięgali rad wróżbitów 
przed podjęciem istotnej decyzji, zarów
no o charakterze politycznym, jak i reli
gijnym. Często sami kapłani zwracali się 
do władcy z zaobserwowanym niepo
kojącym znakiem. Za najgorszy omen 
uważano zaćmienie Księżyca podczas 
niewidoczności Jowisza, tj. planety wią
zanej z władcą11. Fakt złego wróżebne
go znaku dla króla integralnie łączy się 
z instytucją króla zastępczego. Władca 
wówczas składał symbolicznie atrybu
ty władzy, wycofując się niejako z życia 
publicznego i zamieszkując w swych 
prywatnych apartamentach. Natomiast 
na jego miejsce wyznaczano króla za
stępczego, na którym winny skupić się 
wszelkie nieprzyjazne znaki.

Szczególne znaczenie astronomii 
wynikało z przekonania, że podczas 
Święta Nowego Roku bogowie zbierają

10 A. Sołtysiak, Religie Mezopotamii, [w:] red. K. 
Pilarczyk, J. Drabina, Religie starożytnego Bli
skiego Wschodu, Kraków 2008, s. 161.
11 Ibid.

5/2010 U r a n i a  -  POSTĘPY ASTRONOMII 219



Fot. 2. Gliniana tabliczka, pochodząca z okresu staroba- 
bilońskiego, z dwoma kolumnami tekstu w języku akadyj- 
skim, stanowiącego fragment większego zbioru Mul.Apin, 
zawierająca m.in. informacje odnoszące się do konstela
cji znajdujących się na drodze Księżyca. © The Trustees 
of the British Museum

się, by ustalić los świata w ciągu kolej
nego roku. Przeznaczenie to następnie 
było uaktualniane podczas każdego no
wiu przez boga Słońca (Śamaś) Szama- 
sza i boga Księżyca Sina, wreszcie ogło
szone przez ciała niebieskie, skojarzone 
z odpowiednimi bóstwami12. Udosko
nalenie technik obserwacji, liczne źró
dła w postaci dzienników oraz almana
chów wskazują na niezwykłą wiedzę 
ówczesnych, związaną z mechaniką ciał 
niebieskich, co znajduje choćby potwier
dzenie w dokumentach pochodzących 
z okręgu kultowego Eanna w Uruk.

Jeśli Słońce i Księżyc swoim prze
widywalnym mchem na sferze niebie
skiej sygnalizują powtarzalne zjawiska 
na ziemi, to związane z nimi nieprzewi
dywalne zjawiska, np. zaćmienia, mogą 
stanowić oznakę zaskakujących zdarzeń. 
Wydaje się, iż tak sformułowane stano
wisko towarzyszyło mieszkańcom mię- 
dzyrzecza już w pocz. II tysiąclecia 
przed Chr.13.

W związku z rosnącym zainteresowa
niem ciałami niebieskimi, już od okresu 
starobabilońskiego (ok. 1800— 1595) 
wzrasta znaczenie triady planetarnej, do 
której należały Księżyc, Słońce oraz Isz- 
tar (Iśtar) identyfikowana z planetą We
nus. W tym zestawieniu najważniejszym 
bóstwem był Sin, co wynikało m.in. z lu- 
namego charakteru mezopotamskiego 
kalendarza. W okresie nowoasyryskim 
często mówi się o religii astralnej, bo
wiem ciałom niebieskim składano ofiary 
i kierowano do nich modlitwy, podobnie

jak do innych bóstw. Sądzo
no, że ciała niebieskie mogą 
przekraczać granice świata 
ludzi i świata podziemnego, 
stąd też w ikonografii bóg 
Szamasz często przedstawia
ny był na swej łodzi, prze
pływając bramy: zachodu, 
kierując się do świata pod
ziemi, lub wyłaniając się 
z bramy w górach na wscho
dzie.

Z ciałami niebieskim i 
również była związana tzw. 
magia astralna. Współcze
śnie znanych jest kilkadzie
siąt tekstów —  receptur.
Według nich sporządzano 
odpowiednie lekarstwa, któ
re prócz zastosowania odpo
wiednich substratów wyma
gały również wykonania 
w odpowiednich dniach i od
powiedniej porze. Ponadto 
gotowy produkt był wysta
wiany kilka nocy i dni na od
powiednie, magiczne dzia
ła n ie  c ia ł n ie b ie sk ic h , 
najczęściej konstelacji współczesnej Liry, 
którą kojarzono z Gulą (boginią le
karką)14 .

Nieocenionym dokumentem, zwią
zanym z ówczesną astronomią, j est tekst 
znany pod nazwą Mul.Apin, stanowią
cy pierwsze kompilatorskie kompen
dium astronomiczne w postaci tablic, 
katalogów gwiezdnych, skomponowa

ne z wielu źródeł, których zestawienia, 
jak się aktualnie określa, dokonano w la
tach od ok. 1000 do 687 r. przed Chr.15 
Współcześnie się zakłada, iż redakcja 
tablic miała miejsce raczej w Babilonii 
niż w Asyrii16. Dokumenty, o których 
mowa, zawierają m.in. obszerną listę 
skatalogowanych i usystematyzowa
nych zjawisk występujących na niebo
skłonie. Tematem zestawień są nazwy 
gwiazd i określenia wzajemnego poło
żenia na niebie gwiazd stałych, daty ich 
heliakalnych wschodów, równoczesne 
w schody i u staw ien ia  n iek tó rych  
z gwiazd oraz konstelacji, tzw. ziqpu 
gwiazd (lista gwiazd; termin ziqpu wy
wodzi się z języka akadyjskiego i w kon
tekście astronomicznym oznacza punkt 
zenitu17), krzyżujących się z zenitem ob
serwatora, gwiazd znajdujących się na 
drodze Księżyca czy astronomiczne 
pory roku, gwiezdny kalendarz, opisy

12 Ibid.

13 A. Sołtysiak, op. cit., 2005, s. 128.
14 A. Sołtysiak, op. cit., 2008, s. 163.
15 W. Horowitz, Mesopotamian cosmic geogra
phy, (Mesopotamian Civilizations, 8), Winona 
Lake 1998, s. 168-169.
16 Ibid., s. 169.
17 F. Rochberg-Halton, Stellar Distances in Early 
Babylonian Astronomy: A New Perspective on the 
Hilprecht Text (HS 229), JNE 42, No. 3 1983, 
s. 211.

Fot. 3. Bazaltowa stela z okresu panowania ostatniego chaldejskiego władcy Nabonida 555—  
539 przed Chr. Król ukazany został wraz z astronomicznymi symbolami odnoszącymi się do 
bóstw: gwiazda —  Isztar —  Wenus, uskrzydlony dysk, identyfikowany z Szamaszem sym
bolizującym Słońce, dawcą życia; półksiężyc symbolizujący boga Sina. ©  The Trustees of 
the British Museum
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Fot. 4. Gliniana tabliczka datowana na ok. 500 r. przed Chr., zawierająca fragment tekstu Mul.Apin. 
Zabytek pochodzi najprawdopodobniej z  Babilonu. © The Trustees of the British Museum

pojawienia się i zanikania pięciu planet 
(Merkury, Wenus, Mars, Jowisz i Sa
turn), noty dotyczące okresu widoczno
ści planet. Źródło to zawiera również 
dane dotyczące czasu trwania światła 
dziennego i przedstawia schematy wi
doczności Księżyca. Ponadto, teksty te 
zawierają informacje odnoszące się do 
zjawisk przesilenia i równonocy, a tak
że określają położenie Słońca i Księży
ca w stosunku do niektórych gwiazd 
w momencie przesilenia i równonocy. 
Pierwsza i ostatnia sekcja Mul.Apin staje 
się współcześnie nieoceniona przy ba
daniu geografii nieba Starożytnej Me
zopotamii18 .

Prócz tych tekstów posiadamy rów
nież dokumenty pochodzące z miasta 
Aszur, objaśniające świat gwiezdnej 
geometrii i opisujące kształt niektórych 
konstelacji. Co ciekawe, możemy obec
nie założyć, iż starożytni mieszkańcy 
Mezopotamii starali się przypisać ludz
kie i zwierzęce kształty figurom utwo
rzonym przez gwiazdy.

Tekstów, w których są poruszane za
gadnienia związane z astronomią i ob
serwacją nieba, jest oczywiście dużo 
więcej. Wszystkich nie sposób wymie
nić w tak krótkim opracowaniu! Bo
wiem posiadamy również „notatki” 
stanowiące próbę skorelowania astrono
micznych obserwacji z wydarzeniami
o charakterze politycznym , jak  np. 
klęską Dariusza III w bitwie stoczonej 
z Aleksandrem Wielkim pod Gauga- 
melą, 1 października 331 roku przed 
Chr.19 Arrian z Nikomedii, grecki histo
ryk, obywatel rzymski (86— 160 po 
Chr.), autor dzieł filozoficznych, geogra
ficznych, wojskowych i historycznych, 
opisujący m.in. historię Aleksandra III 
Macedońskiego (Wyprawa Aleksandra 
Wielkiego), tak relacjonuje zaćmienie 
Księżyca, które miało miejsce w trak
cie postoju armii Macedończyka, przed 
bitwą pod Gaugamelą, w nocy z 20 na 
21 września 331 r. przed Chr.:

...Ale było właśnie wtedy wielkie za
ćmienie księżyca. Aleksander złożył więc 
ofiary księżycowi, słońcu i ziemi, których 
dziełem według powszechnego mniema
nia miało być to zjawisko. Aristander 
uważał, że zaćmienie księżyca jest do
brym znakiem dla M acedończyków
18 Zob. H Hunger, D Pingree, MUL.APIN An 
Astronomical Compendium in Cuneiform, Vien
na 1989.
19 F. Rochberg, The Heavenly Writing: Divina
tion, Horoscopy, and Astronomy in Mesopotamian 
Culture, Cambridge 2004, s. 8-9.

i Aleksandra i że jeszcze w tym miesią
cu rozegra się walka, a ofiary wskazały 
mu, że zwycięstwo będzie po  stronie 
Aleksandra20.

W świecie starożytnym nierozerwal
nie taktowano obserwację zjawisk astro
nomicznych z astrologią. I tak jej po
czątki sięgają pierwszych wieków II 
stulecia przed Chr., na terytoriach Ana
tolii, Syrii, świata egejskiego, skąd 
szczególnie w okresie dominacji poli
tycznej Achemenidów i w późniejszym 
okresie hellenistycznym przedostają się 
na terytorium Egiptu i Grecji. Najpóź
niejsza forma astrologii, w ujęciu horo
skopów, rozwijała się w Babilonii, skąd 
idea ta została zaadaptowana do cywili
zacji greckiej, świata islamskiego, reli- 
gii judaistycznej i chrześcijaństwa.

Kto obserwował niebo? Jak łatwo się 
domyślać, głównymi obserwatorami 
nieboskłonu i zjawisk astralnych była 
zamknięta kasta społeczna kapłanów, 
przekazuj ąca swą wiedzę z pokolenia na 
pokolenie. Z obszarów Mezopotamii 
znamy wiele świątyń, które służyły też 
jako ówczesne obserwatoria. Kolegium 
kapłanów obserwujących niebo funkcjo
nowało m.in. w Uruk prawdopodobnie 
do początków naszej ery. Schyłkowe 
tabliczki z tego południowomezopotam- 
skiego ośrodka21 zawierają szereg infor
macji i zagadkowych odniesień do ciał 
niebieskich, interpretowanych za po-

20 Wg przekładu H. Gesztoft-Gasztold, Arr., Anab. 
III, 7,4-5; zob. również: Curt. IV, 10, 1-8; Plut. 
Fu. Alex. 31,8.
21 P.M.M. G. Akkermans, G.M.Schwartz, The 
Archaeology o f  Syria from Complex Hunter-Ga- 
therers to Early Urban Societies (ca. 16000-300 
BC), Cambridge 2003, s. 183-184.

mocą technik numerologicznych lub 
homofonii. W okresie sumeryjskim 
w tym samym mieście, w okręgu kulto
wym Eanna, które było poświęcone bo
gini Inannie, odnaleziono dokumenty 
pochodzące z okresu 3200—3000 przed 
Chr., wskazujące na skojarzenia bogini 
Inanny z Wenus. Związki bogini Inan- 
ny z planetą Wenus potwierdzają póź
niejsze teksty klinowe, a jeden z nich 
dostarcza informacji na temat pozycji 
Wenus z r. 1650 przed Chr.22 Jednakże 
okręg kultowy Eanna (sumer. „świąty
nia nieba”) mógł już w okresie sume
ryjskim spełniać rolę obserwatorium 
astronomicznego.

Z obserwatorium astronomicznym 
możemy również spotkać się w Babilo
nie, mieście słynącym w starożytności 
nie tylko z pięknej i okazałej architek
tury o monumentalnej formie (jak choć
by brama bogini Isztar utożsamianej 
m.in. z w ojną wyłożona niegdyś glazu
rowanymi cegłami układającymi się 
w wizerunki byków, lwów i smoków), 
ale także istotnego, jak dziś byśmy się 
wyrazili, ośrodka badawczego. W tym 
prężnie rozwijającym się ośrodku doko
nywano licznych rozważań teoretycz
nych i praktycznych z wielu dziedzin, 
powstawały liczne dzieła naukowe, 
w tym oczywiście z astronomii i mate
matyki.

Babilon23 to bez wątpienia centrum 
Wszechświata, w myśl idei powziętej 
przez Nabuchodonozora chcącego, by

22 C. Jaschek, Data in astronomy, Cambridge 
1989, s.10.
23 Starożytna nazwa najprawdopodobniej ozna
czała „Bramę Bogów”.
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Rekonstrukcja pierwotnego wyglądu Bramy Isztar w Babilonie (E. Strommenger, L’Arte Della 
Mesopotamia, Miinchen 1963, s. 154, ryc. 67)

miasto wyrażało ideę porządku w świe- 
cie chaosu i symbolicznie ilustrowało 
nieustannie odnawiany pradawny akt 
stworzenia24. Podziw, jakim w starożyt
ności je otaczano, potwierdza opis He- 
rodota (księga 1,178— 183), który uwa
żał Babilon za uosobienie bogactwa 
i majestatu25, co do pewnego stopnia zo
stało potwierdzone na drodze badań ar
cheologicznych prowadzonych tam 
w zmiennych kampaniach od XIX w.

W centrum miasta, w niewielkim 
oddaleniu od zespołu pałacowego, znaj
dował się ogromny kompleks świątyn
ny — potężny zikkurat —  kilkukondy- 
gnacyjne sztuczne wzgórze, poświęcone 
bóstwu opiekuńczemu miasta, tj. Mar- 
dukowi, stanowiący inspirację biblijnej 
opowieści o wieży Babel, gdzie doko
nywano conocnych obserwacji nieba, 
bowiem bóstwo to było utożsamiane 
z planetą Jowisz. W okręgu kultowym 
Esagila, świątyni boga Marduka, ów
cześni skrybowie zapisywali skrzętnie 
wyniki obserwacji zarówno Księżyca, 
jak i planet, ponadto rejestrowali zmia
ny pogody czy odnotowywali głębokość 
rzeki. Dokumenty (najstarszy pochodzi 
z VII w. przed Chr.; współcześnie za
kłada się, iż obserwacje rozpoczęto
0 stulecie wcześniej26), które zostały od
kryte, świadczą nie tylko o skrupulat
ności ówcześnie podejmowanych obser
wacji, ale i dowodzą o niesłychanej 
wiedzy ówczesnych obserwatorów — 
badaczy. Różnorodność tekstów klino
wych, współcześnie analizowanych, po
zwala sądzić, iż w starożytnym Babilo
nie stosowano dwie, uogólniając odrębne, 
metodologie badania nieba. Pierwsza 
oparta na obserwacji (systematycznych 
zapisów zamieszczonych w pamiętni
kach i niesystematycznych, odnoszą
cych się szczególnie do interpretacji oso
bliwości astronomicznych mogących 
mieć wpływ na dzieje imperium) i dru
ga teoretyczna, oparta na modelach
1 schematach, odnoszących się do zja
wisk policzalnych charakteryzujących 
m.in. planety, Słońce i Księżyc.

Podstawowe rozróżnienie metodolo
giczne między obserwacją i teorią wi
dać w babilońskich tekstach astrono-

24 M. Van De Mieroop, op. cit., 2008, s. 282.
25 Uczeni do dziś toczą zażarte spory, czy Hero- 
dot w istocie odwiedzi! to miasto.
26 J. Evans, The history and practice o f  ancient 
astronomy, Oxford 1998, s. 16; F. Rochberg-Hal- 
ton, Between Observation and Theory in Babylo
nian Astronomical Texts, JNE 50, No. 2, 1991, 
s. 108

micznych, ale nie do końca jest dla nas, 
współczesnych, klarowna kwestia wza
jemnych relacji zachodzących pomiędzy 
obserwacjami i rozwojem teoretycznym 
czynionym w celu przewidywania ob
serwowanych zjawisk27.

Po podboju Babilonu w r. 539 przed 
Chr., przez achemenidzkiego władcę 
Cyrusa, w mieście tym obserwujemy 
ciągły rozwój astronomii, szczególnie 
w kontekście technik obserwacji i ko
relacji wyników z matem atyką28. 
W tym okresie niewątpliwie nastąpił 
ogromny postęp w arytmetyce, czego 
pokłosie odnajdujemy w czasach hel
lenistycznych. Wówczas bowiem, jak 
zaznacza m.in. Rochberg-Halton, astro
nomia staje się w pełni matematycz
na29 . Istotne miejsce zajmowała w niej 
fizyka, jak i formułowanie, wówczas 
jeszcze teoretycznych, modeli w opar
ciu o zjawiska astronomiczne. Po
wszechnie zakładano istnienie wzajem
nych korelacji zachodzących między 
teorią a obserwacją i odpowiednim 
wcześniejszym skonstruowanym zało
żeniem. Mamy więc zupełnie inny ob
raz astronomii obserwacyjnej, w któ
rej systematyczność badań ma istotne 
znaczenie, przekładając się choćby na 
gromadzenie danych.

Babilończycy umieli więc dokładnie 
wytyczać kursy pięciu planet, ponadto 
potrafili przewidywać nów Księżyca, 
zaćmienia Słońca, które interpretowano

27 F. Rochberg-Halton, Between Observation and  
Theory in Babylonian Astronomical Texts, JNE 
50, No. 2, 1991, s. 119.
28 Ibid.
29 F. Rochberg-Halton, op. cit., 1991, s. 108; J.M. 
Steele, Observations and predictions o f  eclipse 
times by early astronomers, Dordrecht 2000, s. 5.
30 Ibid., s. 76.

złowieszczo30 oraz inne zjawiska astro
nomiczne.

Mezopotamski wkład w astronomię, 
geometrię czy arytmetykę jest bez wąt
pienia ogromny, czego pokłosie odnaj
dujemy w okresie hellenistycznym 
i rzymskim. Bez mezopotamskich ob
serwacji nie powstałyby prace Hippar- 
cha czy Ptolemeusza. Szczególnie Gre
cy zapożyczyli wiele technicznych detali 
od „astronomów” babilońskich.

Okres hellenistyczny to czasy rozsze
rzenia ludzkich horyzontów, widoczny 
na wielu płaszczyznach ówczesnej kul
tury, zarówno w plastyce i sztuce, me
chanice, medycynie i literaturze, jak
i astronomii. Arystarch z Samos, badacz 
(z początków III w. przed Chr.) i autor 
rozprawy o rozmiarach Słońca i Księ
życa oraz ich odległości od Ziemi, wy
sunął zaskakującą tezę, że Słońce jest 
środkiem Wszechświata. Nie jest do 
końca jasne, czy dla Arystarcha hipote
za heliocentryczna była faktem czy za
łożeniem — podstawą do dalszego 
wnioskowania; bardziej prawdopodob
ne wydaje się to drugie przypuszczenie. 
Tak czy inaczej jego teza nie zyskała 
dużej popularności. Wiele różnych przy
czyn złożyło się na to, że łatwiejszą do 
akceptacji okazała się druga koncepcja, 
autorstwa Apolloniosa z Perge (koniec 
III w. przed Chr.) i Hipparcha z Nikai 
(pocz. II w. przed Chr.), który stworzył 
podstawy teorii planet, rozwiniętych 
dalej przez Ptolemeusza. Te wszystkie 
dociekania nie byłyby możliwe bez 
wcześniejszych, systematycznych ob
serwacji dokonywanych w rejonie mię- 
dzyrzecza.

Ogólnie astronomia i zainteresowa
nia nieboskłonem w Mezopotamii mia-
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CHRONOLOGIA PÓŁNOCNEJ MEZOPOTAMII
Neolit preceramiczny ok. 8000-5800 przed Chr.
Kultura Hassuna ok. 5800-5500 przed Chr.
Kultura Samarra ok. 5600-5000 przed Chr.
Kultura Halaf ok. 5500-4500 przed Chr.
Kultura Ubaid ok. 4500-4100 przed Chr.
Kultura Uruk północna ok. 4100-3100 przed Chr.
Kultura Uruk południowa ok. 3400-3100 przed Chr.
Kultura Niniwa 5 ok. 3100-2500 przed Chr.
Okres akadyjski ok. 2350-2200 przed Chr.
Okres postakadyjski ok. 2200-1900 przed Chr.
Okres staroasyryjski ok. 1900-1600 przed Chr.
Państwo Mitanni ok. 1600-1350 przed Chr.
Okres średnioasyryjski ok. 1350-1100 przed Chr.
Okres przejściowy ok. 1100-950 przed Chr.
Okres nowoasyryjski ok. 950-612 przed Chr.
Okres nowobabiloński 612-539 przed Chr.
Okres achemenidzki 539-331 przed Chr.
Okres seleucydzki 331-126 przed Chr.
Okres partyjski 126 przed Chr. -  226 po Chr.

CHRONOLOGIA POŁUDNIOWEJ MEZOPOTAMII
Kultura Ubaid ok. 5300-4100 przed Chr.
Kultura Uruk ok. 4100-3100 przed Chr.
Okres Dżemdet Nasr ok. 3100-2900 przed Chr.
Okres wczesnodynastyczny I ok. 2900-2800 przed Chr.
Okres wczesnodynastyczny II ok. 2800-2600 przed Chr.
Okres wczesnodynastyczny III ok. 2600-2334 przed Chr.
Okres akadyjski ok. 2334-2200 przed Chr.
Okres gutejski ok. 2200-2100 przed Chr.
III dynastia z Uri ok. 2100-2000 przed Chr.
Okres Isin-Larsa ok. 2000-1800 przed Chr.
Okres starobabiloński ok. 1800-1595 przed Chr.
Dynastia kasycka ok. 1595-1157 przed Chr.
Okres postkasycki ok. 1157-800 przed Chr.
Okres nowoasyryjski ok. 800-625 przed Chr.
Okres nowobabiloński 625-539 przed Chr.
Okres achemenidzi 539-331 przed Chr.
Okres seleucydzki 331-126 przed Chr.
Okres partyjski 126 przed Chr. -  226 po Chr.

ły charakter naukowy i utylitarny, silnie 
zakorzeniony w świecie mitu, wróżby 
i bóstw. Jej pojawienie się i rozkwit był 
bezpośrednio związany z koncepcją 
przeznaczenia, człowieka, władcy, ludu.

Jeśli Wenus staje się regularny rano, 
ludzie całej ziem i zjedzą obfity chleb, 
wrodzy królowie zostaną pogodzeni3I.

Kapłani mezopotamscy sądzili, iż 
roczna sezonowość na ziemi, podział na 
miesiące warunkowane są przez ciała 
niebieskie, Słońce i Księżyc. Bogowie 
identyfikowani z tymi ciałami, tj. Utu 
i Nanna w panteonie sumeryjskim oraz 
Śamaś i Sin w panteonie semickim, od
powiadali za właściwy przebieg wielu 
ważnych wydarzeń dla ówczesnych lu
dzi32.

W stosunku do zainteresowań astro
nomicznych w kraju nad Nilem doby 
faraońskiej astronomia Mezopotamii 
wyróżnia się innym podejściem ówcze
snych, starających się nie tylko obser
wować, odnotowywać, ale i tworzyć 
odpowiednie modele, mające na celu 
rozstrzygnięcie periodyczności zjawisk. 
Systematyczne badania koncentrujące 
się w ośrodkach kultowych dały nam, 
współczesnym, wiele zaskakujących 
szczególnie swą precyzją źródeł, które 
w niezwykły sposób ilustrują niebywałą 
wiedzę ówczesnych na temat ciał nie
bieskich i pozwalają spojrzeć na niebo 
Mezopotamii ich oczyma.
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Autor 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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III Międzynarodowa Konferencja „Astronomia XXI 
wieku i jej nauczanie — warsztaty astronomiczne”

W
' dniach od 14 do 16 maja 
M łodzieżowe Obserw ato
rium Astronomiczne w Nie
połomicach gościło uczestników tytuło

wej konferencji w liczbie ponad 60 osób, 
w tym dwadzieścioro to czynni nauczy
ciele fizyki i geografii ze szkół ponad
podstawowych, a pozostali to zawo
dow i a s tro n o m o w ie  z ośrodków  
w Warszawie, Toruniu, Poznaniu, Czę
stochowie i Krakowie. Byli też goście 
z Ukrainy, z Obserwatorium Astrono
micznego w Odessie, oraz astronomo
wie ze Słowacji: z Planetarium i O b
s e rw a to r iu m  A s tro n o m ic z n e g o  
w Preszowie oraz z Obserwatoriów 
A stro n o m iczn y ch  w H um ennem  
i w Roztokach. W obradach i impre
zach towarzyszących brali udział tak
że studenci astronomii z Krakowa oraz 
uczniowie-uczestnicy zajęć astrono
micznych w MOA. Obrady toczyły się 
w Centrum Konferencyjnym na Zam
ku Królewskim w Niepołomicach, a za
jęcia warsztatowe odbywały się w sa
lach Młodzieżowego Obserwatorium 
Astronomicznego.

Otwarcia Konferencji dokonał patro
nujący jej Roman Ptak, Burmistrz Mia
sta i Gminy Niepołomice, która to Gmi
na wraz z Polskim  Towarzystwem

Astronomicznym i Polskim Towarzy
stwem Miłośników Astronomii współ
finansowała całe przedsięwzięcie. Po 
przywitaniu gości przez dyrektora MOA 
Zbigniewa Głownię oraz po wystąpie
niach Prezesów PTA i PTMA przystą
piono do obrad, których szczegółowy 
harmonogram zamieszczamy w załącz
niku. Ogółem odbyły się 23 wykłady 
i prezentacje, a jeden referat złożono do 
protokołu. Ważnym elementem Konfe
rencji były wystąpienia nauczycieli —  
w liczbie 9, które prezentowały uprawia
nie astronomii w szkołach —  od naj
prostszych zajęć z użyciem programów 
komputerowych, przez poszukiwanie 
planetoid, aż po wyrafinowane projek
ty spod znaku Eu-Hou. Astronomowie 
zawodowi, oprócz wykładów przeglą
dowych i specjalistycznych, przedstawi
li swoje refleksje na temat szkolnych 
i uniwersyteckich programów naucza
nia, a także na temat obecności astrono
mii w szeroko rozumianej kulturze.

Dwa wieczory poświęcone były za
jęciom warsztatowym, prowadzonym 
dla nauczycieli specjalnie w celu posze
rzenia możliwości szkolnych obserwa
cji astronomicznych. Rzecz w tym, że 
w wielu szkołach są chętni uczniowie, 
w pracowniach fizycznych stoją lunety

i teleskopy czy chociażby pozostają do 
dyspozycji lornetki, ale obserwacje pro
wadzone są rzadko, z różnych powodów. 
Jednym z nich jest brak wyszkolenia 
nauczycieli fizyki w zakresie prowadze
nia najprostszych spostrzeżeń, czy też 
wykonywania wraz z uczniami pomia
rów astronomicznych. Zachęcanie do 
samodzielnego obserwowania dzienne
go czy też nocnego nieba za pomocą 
niewielkich instrumentów, prowadzenie 
szkolnych kółek astronomicznych, przy- 
gotow yw anie uczniów  do udziału 
w olimpiadach czy też konkursach astro
nomicznych wymaga od nauczyciela 
umiejętności, których nie sposób nabyć 
na studiach. Stąd nacisk, jaki kładzie
my na kolejnych konferencjach na tę 
właśnie tematykę— praktyczne zajęcia 
w szkołach z użyciem przenośnego 
sprzętu. Sprzymierzeńcem nauczycieli 
są w obecnej dobie coraz liczniejsze 
zdalnie sterowane obserwatoria astrono
miczne. Dzięki dostępowi via Internet 
do takich projektów, możliwe jest wy
konywanie obserwacji astronomicznych 
w trakcie szkolnych lekcji fizyki, co było 
także tematem zajęć warsztatowych. 
I wreszcie Słońce —  wielki nieobecny 
na szkolnych lekcjach. A przecież po
kazanie uczniom wyglądu tarczy Słoń-

Uczestnicy Konferencji na dziedzińcu Zamku Królewskiego. Źródło: www.moa.edu.pl
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ca, to najprostsza rzecz— pod tym Słoń
cem oczywiście. Wystarczy do tego wy
korzystać zjawisko camera obscura, albo 
zwykłą lornetkę z odpowiednio ustawio
nym ekranem. Systematyczne wykony
wanie spostrzeżeń, notowanie wyników, 
sporządzanie wykresów czasowych — 
to wszystko są działania niezwykle po
żądane i posiadające walor edukacyjny.

Dopełnieniem Konferencji były dwie 
wycieczki. Jedna miała charakter czy
sto rekreacyjny, jej trasa bowiem wiod
ła do kopalni soli w Bochni, najstarsze
go polskiego zakładu tego typu.
Przyniosła ona uczestnikom wiele wra
żeń, wynikających z pobytu na głębo
kości ponad dwustu metrów pod po 
w ie rzch n ią  ziem i, w kom orach 
wypełnionych autentycznymi maszyna
mi i urządzeniami sprzed stuleci. Druga była już opisana na łamach czasopisma nym. Uczestnicy wycieczki zostali pod
grupa, złożona głównie z nauczycieli, „Urania”, dodam tylko, że prowadzi się jęci ciastem domowego wypieku, po 
odwiedziła Szkolne Obserwatorium tam konsekwentne działania edukacyj- czym wysłuchali informacji na temat po- 
Astronomiczne przy Zespole Szkół ne oraz popularyzujące astronomię wstania i pracy placówki, jakąprzedsta- 
Gminnych w Gawłowie. Placówka ta wśród młodzieży i w środowisku lokal- wiła dyrektorka Zespołu Szkół. Następ

nie nauczyciel, który na co dzień 
prowadzi tam zajęcia, oprowadził nas po 
Obserwatorium. Zajmuje ono całe pię
tro budynku, składa się z czterech po
mieszczeń oraz wieży obserwacyjnej, 
wyposażonej w dwudziestocentymetro
wy teleskop zwierciadlany. Na podorę
dziu jest także komputer-laptop i rzut
nik m ultim edialny, w ebkam erka 
przystosowana do długich czasów eks
pozycji, lustrzanka cyfrowa z łącznikiem 
do teleskopu, lorneta na statywie typu 
„żuraw” oraz druga, mniejsza, a także 
całe mnóstwo wydawnictw, atlasów, 
mapek nieba i tym podobnych pomocy 
szkolnych. Niektórzy z nauczycieli z za
zdrością oglądali tak bogato wyposa
żoną placówkę.

Na zakończenie uczestnicy Konfe
rencji wyrazili chęć ponownego przy
jazdu do Niepołomic, co też będzie moż
liwe przy okazji czwartej konferencji, 
którą planujemy od 20 do 22 maja 
2011 r. Zapraszamy do przyjazdu, szcze
góły organizacyjne będą podane na stro
nie www.moa.edu.pl.

Lokalny Komitet Organizacyjny 
w składzie: dr A. Michalec i dr Z. Głow
nia jeszcze raz dziękują sponsorom i go
spodarzom miasta Niepołomice za 
wsparcie przy organizacji trzeciej Mię
dzynarodowej Konferencji.

Grzegorz Sęk

Spis wykładów i zajęć warsztatowych w kolejności chronologicznej

piątek 14 maja:
E. Wnuk — „Satelitarne badania Ziemi”
B. Czerny — „Ewolucja aktywnych jąder galaktyk”
I. Andronov — „Structure and evolution of binaries”
L. Lehman — „Okruchy nieba"
J. Kreiner — „Astronomia w nowych programach szkolnych"
M. Mikołajewski — „Pogrzeb Mikołaja Kopernika”
L. Lehman — „EAAE — Europejskie Stowarzyszenie na rzecz Edukacji 
Astronomii”
D. Latoś — „Astronomia outdorowa”
L. Gut — „Międzynarodowa kampania poszukiwania planetoid”
G. Sęk — Warsztaty obserwacyjne

sobota 15 maja:
H. Brancewicz — „OMSA od kuchni”
I. Kudzej — „Egzoplanety"
D. Kozieł — „Pierwiastki we Wszechświecie”
Z. Golda — „Program nauczania astronomii w UJ”
L. Gładyszewski — „Astronomia w szkole”
R. Bury — „Projekty astronomiczne w szkole”
N. Virnina — „Methodology of discovery and classification of Nev Varia
ble Stars”
M. Mikołajewski — „Astronomia w kulturze”
W. Polesiuk — „Proste pomiary astronomiczne — pod sztucznym nie
bem"
L. Lehman — „Odyseja kosmiczna 1609”
N. Britavsky — „Chemical composition of semi-regular variable stars”
B. Wszołek — „Astronomia w Częstochowie”
R. Kolivoskova — „Planetarium w Presovie”
M. Kołodziej — „Obserwacje fotometryczne EX Hydrae i projekt FT”
G. Sęk — „Piknik pod Gwiazdami jako aktywizująca forma nauczania astro
nomii” — złożono do protokołu 
G. Sęk — Warsztaty obserwacyjne

Zajęcia warsztatowe. Źródło: www.moa.edu.pl
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Finał VII Konkursu Astronomicznego URANIA* 
w Częstochowie

W
'dniu 8 czerwca 2010 r. odbył 
się w Planetarium Instytutu 
Fizyki AJD w Częstochowie 

finał VII międzypowiatowego konkur
su astronomicznego „URANIA” dla 
młodzieży z gimnazjów i szkół ponad- 
gimnazjalnych. Konkurs został zorga
nizowany przez Częstochowski Od
dział PTMA we współpracy 
z Instytutem Fizyki AJD. Etap 
wstępny, decydujący o kwali
fikacji do finału, polegał na 
popraw nym  rozw iązaniu  
przynajmniej dwóch spośród 
pięciu zadań ogłoszonych pod 
koniec zeszłego roku. Jedno 
z nich polegało na wykonaniu 
pracy plastycznej o treściach 
astronom icznych . W ielu 
uczniów wolało wykonać am
bitną i bardzo czasochłonną 
pracę plastyczną niż rozwią
zać proste zadanie. W roz-

Szczegóły dotyczące konkursu poda
no na stronie www.ptma.ajd.czest.pl

grywkach finałowych uczniowie mieli 
odpowiedzieć na 30 pytań (test wybo
ru). O ostatecznym zwycięstwie decy
dowała suma osiągnięć w etapie 
wstępnym i finałowym. Spośród 45 fi
nalistów najlepiej wypadli: 
w grupie ponadgimnazjalnej: I miejsce 
— Dominik Krzemiński (ZS CKN

w Częstochowie), II miejsce —  Alek
sandra Żurawska (TZN w Częstocho
wie), III miejsce — Oliwier Roszak (ZS 
w Truskolasach), IV miejsce —  Stani
sław Skiba (ZS w Złotym Potoku), 
V miejsce — Artur Paruzel (ZST JPII 
w Częstochowie);
w grupie gimnazjalnej: I miejsce — Ja

kub Gania (Gimn. Nr 2 w Lu
blińcu), II miejsce —  Jakub 
Góralski (Gimn. JPII w Wie
ruszowie), III miejsce — 
A leksandra K w iecińska 
(Gimn. JPII w Wieruszowie).

Uczestnikom konkursu 
wręczono dyplomy i nagrody 
ulundowane przez PTMA (do
tacja celowa z UM w Często
chowie) i PTA (zeszyty „Ura- 
nii-PA”). Na zakończenie 
uczniowie i ich opiekunowie 
obejrzeli w planetarium poka
zy: „Lodowe krainy” i „Cuda 
Wszechświata”.

Bogdan Wszołek

Zwycięzcy w VII konkursie astronomicznym URANIA. Od lewej: 
Jakub Góralski, Dominik Krzemiński, Aleksandra Kwiecińska, Alek
sandra Żurawska, Jakub Gania i Oliwier Roszak. Fot. K. Błaszczak

Toruński Zlot Miłośników Astronomii 2010

Zloty miłośników astronomii zor
ganizowano już w kilku miastach 
Polski, jednak żaden z nich nie 

odbył się w tak wyjątkowym dla astro
nomii miejscu —  rodzinnym mieście 
naszego największego astronoma — 
Mikołaja Kopernika. To tutaj urodził się 
i dorastał, a także po raz pierwszy spoj
rzał w niebo.

Pasjonaci związani z Internetowym 
Portalem Astronomicznym AstroVi- 
sioN.pl wyszli z inicjatywą zorganizo
wania Toruńskiego Zlotu Miłośników 
Astronomii. Poszukiwania optymalne
go miejsca na tego typu imprezę nie 
trwały długo. Szkoła Leśna na Barbar
ce jest uroczym zakątkiem Torunia o bo
gatej historii i ciekawych walorach przy
rodniczych. Międzynarodowa akcja 
„100 godzin astronomii” podczas Roku 
Astronomii stanowiła astronomiczny 
debiut tego miejsca, ważnego przystan
ku na planowanej astronomicznej ścież
ce turystycznej prowadzącej z toruńskie

go planetarium aż do Obserwatorium 
Astronomicznego w Piwnicach. Ośro
dek posiada dużą bazę noclegową, sale 
konferencyjne, dużą polanę (w miarę 
niski horyzont), a okoliczne lasy dobrze 
izolują to miejsce od świateł miasta. 
Paradoksalnie nad Barbarką miłośnicy 
znajdą lepsze niebo niż w samym Cen
trum Astronomii w Piwnicach.

Toruński Zlot Miłośników astrono
mii odbył się w dniach 13-15 sierpnia 
2010 r., a więc tuż po maksimum Perse
idów. Zabawa była przednia, a czas 
wypełniony po brzegi atrakcjami. Mimo 
że zlot trwał ponad 2 dni, to minął 
w mgnieniu oka.

Zlot rozpoczął się zgodnie z planem 
w piątek 13 sierpnia. Już po godzinie 
12.00 pojawili się pierwsi uczestnicy. 
Organizatorzy, od rana zabiegani, dopi
nali wszystko na ostatni guzik, a prace 
przerywały tylko telefony od prasy i me
diów. Zwiezienie całego sprzętu i prze
niesienie go było nie lada wyczynem.

0  godzinie 18.30 zaczęło się! Uczest
nicy zasiedli w sali konferencyjnej
1 obejrzeli film otwierający TZMA2010. 
Nastąpiło przywitanie wszystkich gości 
i oficjalne otwarcie Zlotu.

Wykład inauguracyjny poprowadził 
Pan Andrzej Niedzielski (CA UMK) na 
przewrotny temat „Ile jest planet we 
Wszechświecie?” Zaraz po nim „sce
nę” przejął Pan Marcin Gawroński (CA 
UMK), który opowiedział zlotowiczom 
o „Projekcie OCRA”. Jak to zwykle 
bywa, plany się zmieniają. Trzeci wy
kład został przeniesiony na kolejny wie
czór, ale o tym później. Uczestnicy uda
li się na kolację.

Po godzinie 22.00 wszyscy ruszyli na 
polanę. Zabrali cały sprzęt obserwacyj
ny oraz aparaty. Obserwacje czas za
cząć! Jeszcze o godzinie 20.00 w trak
cie wykładów niebo było zachmurzone. 
Jednak tuż przed zakończeniem chmu
ry rozeszły się, jak ręką odjął! Piękne, 
rozgwieżdżone niebo stanęło dla nas
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Uczestnicy konkursu wiedzy astronomicznej. Fot. J. Suchocki

otworem. Najbradziej wytrwali obser
wowali do godziny 3.00.

Kolejnego dnia od rana czekały na 
wszystkich atrakcje. 14 sierpnia, sobo
ta. Nie zapowiadało się ciekawie. Po
chmurne niebo i burza trochę nas zasmu- 
ciły, do tego spóźnione śniadanie 
przyjechało o 8.30, ale za to jakie smacz
ne! I stało się! Promienie słońca ponow
nie wygrały! Po śniadaniu wszyscy udali 
się do czekającego już autokaru i poje
chali do Centrum Astronomii UMK, 
czyli Obserwatorium w Piwnicach. Gdy 
tylko największy w Polsce radioteleskop 
ukazał się na horyzoncie, można było 
dostrzec zafascynowanie wśród uczest
ników.

Zlotowicze udali się do sali konfe
rencyjnej, gdzie przywitał ich Pan 
Krzysztof Gęsicki (CA UMK), który 
poprowadził wykład o „Zmienności 
gwiezdnych olbrzymów”. Tuż po nim 
wykład „Na drugim krańcu świata, na 
drugim krańcu widma obserwatorium 
HESS” Pana Krzysztofa Katarzyńskie
go (CA UMK). Chwila przerwy i wy
kład Pani Grażyny Gawrońskiej „ A k 
t y w n o ś ć  s ł o n e c z n a  na fa la ch  
radiowych”.

Zakończyła się I tura sobotnich wy
kładów. Czas na najciekawszą część, 
szczególnie dla młodszych uczestników 
Zlotu. Wycieczka po obserwatorium. 
Przed zwiedzaniem pamiątkowe zdjęcie 
na tle radioteleskopu. Szybki podział na 
dwie grupy i zwiedzanie. Połowa osób 
udała się do części radiowej, a druga do 
części optycznej. Później zamiana. Wy
cieczka się przedłużyła, czego można 
było się spodziewać.

Powrót do sali kon
ferencyjnej i II tura 
wykładów. Pan An
drzej Woszczyk opo
wiedział o „Roli i zna
czeniu miłośników 
astronomii we współ
czesnym nurcie badań 
astronom icznych” .
Pan Tomasz Kamiń
ski (CAMK PAN) 
krótko poprowadził 
wykład nt. „Gwiazda 
V838 Monocerotis: 
zagadkowy kataklizm i echo świetlne”. 
Na zakończenie wykładów zlotowych 
Pani Milena Ratajczak, Pan Piotr Sybil- 
ski i Pan Krzysztof Hełminiak (CAMK 
PAN) przygotowali prezentację „Zrobo- 
tyzowane obserwacje nieba— teraźniej
szość i przyszłość”.

O godzinie 17.00 powrót na Barbar
kę i ognisko. W czasie zabawy przy 
ognisku trwały przygotowania do pu
blicznej imprezy dla torunian. Wysta
wiono cały sprzęt obserwacyjny, a sklep 
Astrozakupy.pl prezentował swoją 
ofertę. Ze względu na jeszcze dość dłu
gie dni „Pokazy nieba w Toruniu” roz
poczęły się o godzinie 20.00. Miesz
kańcy Torunia i okolic tłumnie zebrali 
się na polanie Osady Leśnej na Barbar
ce. Pierwszy otwarty wykład dla 
mieszkańców poprowadził Pan Mar
cin Kaczmarzyk (PTM). Opowiedział
o „Meteorytach — ich rodzajach i roz
poznawaniu”. Wykład cieszył się wiel
kim zainteresowaniem. Pan Marcin 
zaprezentował także swoją bogatą 
kolekcję meteorytów.

Gdy w końcu się ściemniło, rozpo
częła się wędrówka po niebie. Koordy
nator Damian Puchalski poprowadził 
dosłowną wycieczkę po niebie, a zlo
towicze odpowiadali na pytania zgro
madzonych i prezentowali niebo przez 
teleskopy. W czasie imprezy odbył się 
konkurs wiedzy o astronomii dla 
uczestników Zlotu. Najbardziej wy
trwali miłośnicy nieba zostali z nami 
do północy.

Ostatni dzień Zlotu, 15 sierpnia, tak
że wypełniony atrakcjami. Po śniadaniu 
uczestnicy pojechali autokarem do cen
trum Torunia. Tam udaliśmy się do 
Domu Kopernika, by zobaczyć, jak żył
i pracował Wielki Astronom. Po zwie
dzaniu uczestnicy mieli czas wolny, 
a o 14.30 spotkaliśmy się wszyscy pod 
pomnikiem Mikołaja Kopernika i zro
biliśmy pamiątkowe zdjęcie. Następnie 
przejście do Toruńskiego Planetarium, 
gdzie zobaczyliśmy seans „Wehikuł cza
su”. Po seansie uczestnicy przenieśli się 
do świata nauki w Orbitarium. Gdy 
skończyli zwiedzanie, nadszedł czas na 
oficjalne zakończenie Toruńskiego Zlotu 
Miłośników Astronomii. W doskonałej 
kosmicznej scenerii nasz Zlot dobiegł 
końca. Nagrodziliśmy uczestników kon
kursu, którym serdecznie gratulujemy.

Mamy nadzieję, że za rok ponownie 
się spotkamy, w jeszcze większym gro
nie, z jeszcze ciekawszym programem.

Organizatorem TZMA był portal 
astronomiczny AstroVisioN.pl. W ini
cjatywie jako partnerzy/sponsorzy 
uczestniczyli: Szkoła Leśna na Barbar
ce, Toruńskie Planetarium oraz Centrum 
Astronomii UMK Toruń w Piwnicach, 
Muzeum Okręgowe w Toruniu oraz gru
pa „Pokazy nieba w Toruniu”.

Jarosław SuchockiNocne pokazy nieba. Przy mikrofonie Marcin Gładkowski. Fot. J. Suchocki
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Do czego komputer nigdy się nie przyda?'

Czym jest programowanie? Zapewne ilu programistów, 
tyle opinii. Na potrzeby tego artykułu przyjmijmy taką 
definicję: programowanie to sztuka formalnego 

(w ściśle określonym języku) zapisu sposobu postępowania 
(algorytmu) w celu rozwiązywania określonego problemu dla 
konkretnych danych. A więc programista tworzy przepis, który 
żmudnie wykonywany na krzemowych bramkach procesora 
pozwala komputerowi odpowiadać na różnorodne pytania. 
Chcemy szybko obliczyć n-tą liczbę Fibonacciego? Powiedz
my komputerowi Ja k  ma to robić, tzn. napiszmy odpowiedni 
program. Wówczas możemy bez trudu wyznaczyć, na przy
kład, setny wyraz tego ciągu. Oczywiście, od wyboru algo
rytmu, a więc od naszej inwencji, zależy, jak długo takie ob
liczenie będzie trwać. Jednak nie to zagadnienie zamierzamy 
w tym artykule rozważać. Chcemy pokazać coś dużo bardziej 
zaskakującego. Otóż istnieją problemy, dla których nie ist
nieje żadna metoda postępowania! To znaczy, że nie da się 
napisać programu, który by je  rozwiązywał. Zaznaczmy to 
wyraźnie: to nie tak, że jeszcze nikt nie wpadł na pomysł, jak 
taki problem rozwiązać. Po prostu można w ścisły sposób 
udowodnić, że nigdy nikomu się to nie uda. Problemy tego 
typu nazywamy nierozstrzygalnymi. Kilka z nich spróbuje
my w tym artykule naszkicować.

Pierwszym przykładem jest tak zwany problem Posta. 
Ustalmy jakiś alfabet, dla uproszczenia niech będą to dwie 
litery a i b. Nasze zadanie określmy następująco: dla danych 
n par słów nad tym alfabetem, tj. dla wejścia

(“ , ,» ,) ...... vvn),
chcemy sprawdzić, czy istnieje taki skończony ciąg indeksów 

(2,..., ik e  {1,...,«}, że
uh, u,2 ... u,k =  w,, w,2 ... wik.

Na przykład, dla danych (w, = aa, w, = aaa), (u2 = aha, w2 
= b), (h3 = ababa, w} = aaaaab) odpowiedź brzmi tak, a opi
saną własność realizuje ciąg (1 ,2 ,1 ), ponieważ u]u2ul = aa 
aba aa = aaa b aaa-w ^w ^vy

Okazuje się, że problem Posta, choć dość łatwo go sfor
mułować, jest nierozstrzygalny. Jest on istotny także z jesz
cze innego powodu. Otóż często wykorzystuje się go do tego, 
żeby udowodnić, że inne problemy są nierozstrzygalne. Jest 
więc trochę „ważniejszym” przykładem niż inne, stąd poka
zujemy go na początku.

Mowa tu o tak zwanym sprowadzeniu badanego problemu 
do jakiegoś innego problemu nierozstrzygalnego. Tzn. aby 
udowodnić, że problem P jest nierozstrzygalny, możemy za
stosować następujące rozumowanie nie wprost. Załóżmy, 
że P jest rozstrzygalny. Wówczas pokazujemy pewną usta
loną konstrukcję, która przekształca dane wejściowe pro
blemu Posta na dane wejściowe problemu P w taki sposób, 
aby na podstawie wyniku działania P można było odczytać 
rozwiązanie problemu Posta (dla tych konkretnych danych). 
To już oznacza sprzeczność, bo tym samym pokazaliśmy

program, który (uruchamiając program rozwiązujący P) po
trafi rozstrzygać własność Posta. Ta sprzeczność dowodzi 
nierozstrzygalności P.

Podobny status mająniektóre problemy NP-zupełne, np. 
problem spełnialności formuł logicznych (SAT).

We współczesnej informatyce teoretycznej badanie pro
blemów nierozstrzygalnych (a raczej rozstrzyganie, które pro
blemy są, a które nie są rozstrzygalne) ma niebagatelne zna
czenie. Wachlarz znanych zagadnień nierozstrzygalnych jest 
przez to bardzo szeroki. Są to zadania często głęboko teore
tyczne i trudne do przejrzystego, nawet powierzchownego 
omówienia. My jednak spróbujemy przedstawić kilka bardzo 
prostych do opisania problemów, które okazują się nieroz
strzygalne. (Pierwsze dwa zostały zaczerpnięte z prac Davi- 
da Harela, wybitnego informatyka izraelskiego). Przykłady 
są zróżnicowane, aby Czytelnik wyrobił sobie jakąś intuicję, 
co może być niemożliwe, a co —  tylko trudne.

Problem 1. Klocki
Na wejściu otrzymujemy skończoną liczbę rodzajów kwa

dratowych klocków, które mają pokolorowane ćwiartki (jak 
na rys. 1) —  klocków każdego rodzaju jest w zestawie nie
skończenie wiele. Chcielibyśmy móc odpowiadać na pyta
nie, czy mając tylko takie klocki, można nimi pokryć całą 
płaszczyznę (rys. 2). Przy tym dwa klocki wolno postawić 
obok siebie, gdy stykają się ćwiartkami w tym samym kolo
rze. W ogólności komputer nam 
w tym nie pomoże, bo to problem 
nierozstrzygalny...

W
Rys. 1 Rys. 2

Problem 2. 
Wąż z klocków na półpłaszczyżnie

Wejście tego problemu jest takie samo jak poprzednio. Po
wiedzmy, że dla rodzajów klocków określonych w wejściu 
i wskazanych dwóch punktów na kratowanej płaszczyźnie 
chcielibyśmy sprawdzić, czy istnieje wąż z klocków łączący 
te punkty (rys. 3). Tak opisany problem jest rozstrzygalny. 
Jednak jeśli nieco zmienimy zasady, tzn. zażądamy, by węże 
mieściły się w całości w górnej półpłaszczyżnie —  nasz pro
blem stanie się nierozstrzygalny.

’ Artykuł został pierwotnie napisany dla „Delty” i opublikowany w „Del
cie” nr 9(424) 2009. Komputer stał się drugim obok teleskopu podstawo
wym narzędziem pracy astronomów, warto więc znać jego ograniczenia.
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Problem 3. 
Uniwersalne programy do debugowania

Nierozstrzygalne są wszelkie problemy, które miałyby 
weryfikować odpowiednio nietrywialne własności programów 
podanych na wejściu. Nierozstrzygalny jest np. problem 
sprawdzania, czy dany program nie ma wycieków pamięci, 
czy zawsze się kończy, czy daje poprawny wynik (w jakimś 
określonym sensie) itp. Na dużym poziomie ogólności moż
na o tym myśleć tak, iż nie istnieją (i nie mogą istnieć) żadne 
uniwersalne programy do automatycznego debugowania, czyli 
usuwania błędów z innych programów.

Problem 4. Dziesiąty problem Hilberta
Nie jest możliwe napisanie programu, który stwierdzałby, 

czy zadane równanie diofantyczne ma choć jedno rozwiąza
nie, czy nie.

Równanie diofantyczne to równanie wielomianowe, które
go rozwiązania szukamy w zbiorze liczb całkowitych. Naj
częściej rozważa się równania diofantyczne z kilkoma nie
wiadomymi. Przykłady: x5 + y6 = z5, x2 -  Sy2 = 1.

Problem ten postawiony został na przełomie XIX i XX w. 
przez Hilberta. Oczekiwania były raczej pozytywne. Nieste
ty, marzenia prysły za sprawą Jurija Matijasiewicza, który 
w latach 70. XX w. jako pierwszy wykazał nierozstrzygałność 
tego problemu. Uwaga: dla części wejść oczywiście można 
ten problem rozwiązać. Być może nawet da się napisać pro
gram, który zadziała na pewnym ograniczonym podzbiorze 
danych, chociażby na równaniach liniowych. Nierozstrzygal- 
ność oznacza tyle, że nie da się napisać programu zawsze 
poprawnego, działającego dla każdych możliwych danych. 
Tu: rozwiązującego każde możliwe równanie diofantyczne 
lub choćby stwierdzającego, czy jego rozwiązanie istnieje.

Problem 5. 
Automatyczne rozstrzyganie hipotez

Nierozstrzygalny jest problem, czy podana na wejściu hi
poteza matematyczna jest prawdziwa czy fałszywa. Tzn. jakąś 
hipotezę formułujemy ściśle i czekamy na weryfikację. Zwrot 
ściśle oznacza tutaj —  w języku jakiejś odpowiednio silnej 
logiki (nieformalnie: chcielibyśmy, aby hipoteza była wyra
żona w dostatecznie bogatym języku matematycznym, np. przy 
użyciu takich pojęć, jak „dla każdego” czy „istnieje”).

Okazuje się, że pewne wąskie podproblemy tego zagadnie
nia sąrozstrzygalne. Na przykład, Mojżesz Presburger udo
wodnił, iż hipotezy z dziedziny arytmetyki, ale te nieużywa- 
jące mnożenia (a więc samo dodawanie), które da się wy
razić w tzw. języku logiki pierwszego rzędu, można weryfi
kować automatycznie za pomocą komputera.

Problem 6. Problem stopu
Nierozstrzygalne jest pytanie, czy dany program dla kon

kretnych danych wejściowych pętli się czy nie. W języku pro
gramisty powiedzielibyśmy, że nie da się napisać programu 
super-program. c, który —  dostawszy na wejściu jakiś 
inny program do-testowania. c oraz dane wejściowe

dane. in —  stwierdzałby (w skończonym czasie), czy dla 
danych dane. in program do-testowania. c kończy się 
czy nie. Podamy pełny dowód tego twierdzenia.

Dowód. Załóżmy nie wprost, że taki program jednak uda
ło nam się napisać. Tzn. mamy funkcję

bool stop {program, dane), 
która zawsze działa w skończonym czasie i zwraca prawdę 
wtedy i tylko wtedy, gdy podany program dla wejścia dane 
się zatrzymuje. Napiszmy teraz inną funkcję: 

bool fon {program)
if stop{program, pmgram) then 

while true do sleep(); 
else

return true;
Zauważmy, że w powyższej funkcji jako drugi parametr 

funkcji stop, a zatem jako dane wejściowe, podany jest sam 
pro grami

Zastanówmy się, jaki jest wynik działania fon(fon). Każ
dy program dla określonych danych albo się pętli, albo nie 
— rozważmy więc dwa przypadki. Najpierw załóżmy, że wy
konanie fun(fun) się zatrzymuje. Wówczas, na mocy okre
ślenia problemu stopu, stop(fun, fon) zwraca true. Jednak 
wtedy analiza kodu funkcji fon pokazuje, że fon(fan) pętli 
się, gdyż warunek po if jest prawdziwy. Uzyskaliśmy sprzecz
ność, co oznacza, że fon(fon) musi się pętlic. To jednak (znów 
patrzymy na instrukcję if w funkcji fon) implikuje, że stop(fon, 
fon) zwraca prawdę, a to, z definicji funkcji stop, oznacza 
dokładnie tyle, że fon(fon) się zatrzymuje.

W każdym przypadku uzyskaliśmy zatem sprzeczność, 
więc teza została udowodniona. □

Autor ma świadomość, że ten artykuł w dużej mierze jest 
tylko namiastką, prezentacją ledwie kilku przykładów, i ma 
stanowić raczej zachętę do dalszych poszukiwań. Przy okazji 
ma jednak nadzieję, że udało się, choćby mgliście, dać ogląd, 
czym się —  między innymi —  zajmuje współczesna infor
matyka teoretyczna. Samą tematykę problemów nierozstrzy
galnych można oczywiście rozwijać dalej. Ciekawy, być może 
wart oddzielnego przedstawienia, wydaje się temat hierarchii 
problemów nierozstrzygalnych. Mówimy tu o takiej hierar
chii, w której problemy nierozwiązywalne (tzn. nierozstrzy
galne) dzielimy na mniej i bardziej beznadziejne przypadki. 
Porządek jest tu taki, że problem P  jest trudniejszy od Py  
jeśli założenie o tym, że i 5, byłby rozstrzygalny, pozwoliłoby 
hipotetycznie rozstrzygać P2, a odwrotnie — już nie. Pewnie 
można by tu mieć wątpliwości, po co w ogóle porównywać 
problemy, które i tak są niemożliwe do rozwiązania. Z pew
nością jest tu jakiś element sztuki dla sztuki (jak w każdej 
bardzo teoretycznej dyscyplinie nauki), jednak tego typu za
gadnienia nie są wyłącznie domeną smakoszy.

Rezultaty z dziedziny nierozstrzygalności to tak zwane 
twierdzenia o niemożności —  zjawisko fascynujące samo 
w sobie! To znaczy udaje nam się dowieść, że czegoś nie da 
się rozwiązać. Wskutek tego musimy mieć świadomość, że 
istnieją problemy, na które nie pomogą ani nasze szkiełka, 
ani nasze oczy, ani nawet tona krzemu zaprogramowana przez 
najlepszych algorytmików.

Tomasz Kazana
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Tajemnica narodzin 
Drogi Mlecznej

Ogromny obłok gazu, z którego uformo
wała się nasza Droga Mleczna, musiał 
wyewoluować z początkowo gładkiej 
struktury w zagęszczony obiekt w nie
spełna kilkaset milionów lat. Scenariusz 
ten jest wynikiem badań grupy astrono
mów z Argelander Institute for Astrono
my przy Uniwersytecie w Bonn (Niem
cy) oraz Max Planck Institute for Radio 
Astronomy w Bonn.

Przedmiotem badań grupy, której 
przewodniczył Pavel Kroupa z Argelan
der Institute for Astronomy, były groma
dy kuliste gwiazd. Te sferyczne zgrupo
wania setek tysięcy gwiazd znajdują się 
w tzw. galaktycznym halo, czyli w ze
wnętrznych obszarach Drogi Mlecznej, 
daleko poza dobrze znanymi ramionami 
spiralnymi, w jednym z nich znajduje się 
nasze Słońce. Uważa się, że gromady 
kuliste powstawały w tym samym czasie 
co protogalaktyka, która ewoluowała na
stępnie w znaną nam obecnie Drogę 
Mleczną. Gromady kuliste można zatem 
uważać za swego rodzaju kosmiczne 
skamieniałości, gdyż, jak się okazuje, 
niosą one informacje o najwcześniejszej 
historii Galaktyki.

Gwiazdy w gromadach powstawały 
z chłodnych obłoków molekularnych. 
Niewykorzystana część gazu była wy
rzucana z gromad przez promieniowa
nie i wiatry nowo powstałych gwiazd. 
W wyniku odrzucenia pewnej masy gazu 
gromady kuliste rozszerzały się, tracąc 
tym samym część gwiazd znajdujących 
się w ich zewnętrzych regionach. „Ozna
cza to, że obecny wygląd gromad jest 
bezpośrednim przejawem wydarzeń ze 
wczesnych etapów ich istnienia" — ob
jaśnia Michael Marks z Argelander Insti-

Obraz gromady kulistej M80 (NGC 6093) 
wykonany kosmicznym teleskopem Hub- 
ble’a. M80 zawiera setki tysięcy gwiazd i jest 
jedną z 147 gromad kulistych związanych 
z naszą Galakyką. Źródło: The Hubble Heri
tage Team/AURA/STScl/NASA

tute for Astronomy przy Uniwersytecie 
w Bonn.

Powstająca Droga Mleczna tak
że kształtowała gromady, a uczeni 
z Bonn obliczyli, w jaki sposób to się 
działo. Ich wyniki pokazują że oddziały
wania grawitacyjne, jakie protogalakty
ka wywierała na gromady, nasilały się 
wraz ze wzrastającą metalicznością 
gwiazd w gromadach. Warto tutaj przy
pomnieć, że w astronomii metalami na
zywamy pierwiastki cięższe od helu.

„Ilość żelaza w gwieździe jest wy
znacznikiem jej wieku. Im młodsza gro
mada gwiazd, tym więcej metali ona 
zawiera” — mówi Marks. Tymczasem 
wszystkie gromady kuliste mają podob
ny wiek i żeby wyjaśnić różnice w siłach 
wywieranych na poszczególne groma
dy przez protogalaktykę, trzeba założyć, 
że struktura Galaktyki szybko uległa 
zmianie. Gwałtowny przebieg tej fazy 
ewolucji Drogi Mlecznej może wytłuma
czyć znaczący wzrost siły oddziaływań 
na gromady w tak krótkim czasie. Gro
mady kuliste powstawały z tej samej 
materii, co sama protogalaktyka, nieco 
młodsze z nich zostały wcześniej wzbo
gacone w metale przez szybko ewolu
ujące gwiazdy ze starszych gromad.

„W ten oto elegancki sposób może
my połączyć zarówno wyniki obserwa
cji, jak i przewidywania teoretyczne, 
oraz zrozumieć, dlaczego powstałe nie
co później, bogatsze w ciężkie pier
wiastki gromady kuliste doświadczyły 
silniejszych oddziaływań grawitacyj
nych" — mówi Kroupa. Powoli wyjaśnia 
się zatem zagadka dotyczącą najwcze
śniejszych chwil istnienia naszej Drogi 
Mlecznej.

Andrzej Gibiec
Źródło: www.astronomy.com

Czy słynne komety 
to dzieci innych słońc?
Słynne obiekty, takie jak choćby kometa 
Halleya, kometa Hale’a-Boppa, a także 
obserwowana ostatnio kometa McNau- 
ght, mogły tak na prawdę narodzić się 
wokół innych gwiazd. Hipotezę taką 
wysunęła ostatnio międzynarowoda gru
pa badawcza działająca pod kierunkiem 
astronoma Hala Levisona z Southwest 
Research Institute (SwRI) w Boulder, 
Colorado (USA).

Hal Levison z SwRI, Martin Duncan 
z Queen’s University w Kingston (Cana
da), Ramon Brasser z Observatoire de 
la Cóte d’Azur we Francji oraz David 
Kaufmann z SwRI wykonali ostatnio sy
mulacje komputerowe, które wskazują

Kometa McNaught na czerwcowym niebie. 
Żrodło: Paolo Candy

na pozasłoneczne pochodzenie wielu 
komet Układu Słonecznego.

Uważa się, że Słońce wraz z setka
mi innych gwiazd z jego sąsiedztwa po
wstało kiedyś z gęstej chmury gazu. 
Każda z rodzących się gwiazd posiada
ła własne, małe, lodowe ciała, przy czym 
większość z nich została w początko
wym okresie wyrzucona poza układ 
przez powstające protoplanety (głównie 
gazowe olbrzymy), stając się chmarą 
swobodnie poruszających się członków 
gromady.

Gromada, w której narodziło się Słoń
ce, przeszła jednakże burzliwy okres, 
kiedy to najmłodsze i najmasywniejsze 
gwiazdy odrzuciły w przestrzeń otacza
jący je gaz. Wtedy to właśnie, jak przy
puszczają uczeni, Słońce przechwyciło 
wiele spośród istniejących komet.

„Proces przechwytu pozasłonecz- 
nych komet okazuje się być bardzo efek
tywny, co prowadzi do ekscytującej moż
liwości, iż chmura komet w Układzie Sło
necznym to istna próbka materiału z wie
lu innych gwiazd powstałych niegdyś 
wraz z naszym Słońcem" — mówi Mar
tin Duncan.

Scenariusz zarysowany przez grupę 
Levisona wiąże się z istnieniem tzw. Ob
łoku Oorta — sferycznej chmury kome- 
tarnej, otaczającej Słońce i rozciągającej 
się aż do połowy odległości do najbliż
szej gwiazdy. Do tej pory dość powszech
nie uważano, że chmura ta powstała ze 
słonecznego dysku protoplanetarnego. 
Niemniej jednak symulacje pokazywały, 
że Obłok Oorta pochodzenia czysto sło
necznego powinien być bardziej anemicz
ny niż faktycznie obserwujemy. Stąd po
jawiła się potrzeba znalezienia dodatko
wego źródła komet. Wyniki badań grupy 
Levisona wskazują że aż około 90% ko
met z Obłoku Oorta pochodzi z innych 
układów słonecznych.

„Powstanie Obłoku Oorta pozostawa
ło zagadką przez ostatnie 60 lat, a na
sza praca prawdopodobnie przyniesie 
wreszcie jej rozwiązanie” — dodaje czło
nek grupy Ramon Brasser.

Andrzej Gibiec
Źródło: www.astronomy.com
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DOŁĄCZ DO GRONA ODKRYWCÓW. Jux siódma supernowa xostala 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-W&tcher 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

GSO, 0 .
Filtry Baader

O

^  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

Lornetka Nikon Action VII 8x40..... ?40 zł
Lornetka Nikon Action VII 7x50..... 290 zł
Lornetka Nikon Action VII 10x50... 305 zł
Lornetka Nikon Action VII 12x50 .... 340 zł
Lornetka Nikon Action VII 16x50... 390 zł
Lornetka Nikon Action EX 7x35.... 460 zł
Lornetka Nikon Action EX 8x40.... 500 zł
Lornetka Nikon Action EX 7x50.... 535 zł
Lornetka Nikon Action EX 10x50... 565 zł
Lornetka Nikon Action EX 12x50... 630 zł
Lornetka Nikon Action EX 16x50... 680 zł

m M E A D E

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
Fiłtr 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

SemiAPO 1,25*....279 zł
Semi APO 2 '...... 409 zł
Solar Continuum1,25\.. 209 zł
Solar Continuum 2*....... 339 zł
UV / IR cut 1,25V.. 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 / drrr

Ctf^WILUAMOftlCt * “  

iii

Wyciągi Baader

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

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

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

D
©

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

O f= llO IM

T fflp s k n rt a łn

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

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

Astrokrak 
Złączki i redukcje

,,*$§; f W f e f c .
A.CTPOKPA K Z

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" / 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

o o

•  1  

I

Okulary NPL

Pldssla "Vixen"NPL 6mm...... 109 zł
Pldssla "Vixen"NPL 10mm....109 zł
Pldssla "Vixen"NPL 15mm.... 115 zł
Pldssla "Vixen"NPL 20mm....135 zł
Pldssla "Vixen"NPL 25mm.... 115 zł
Pldssla "Vixen"NPL 30mm.... 165 zł
Pldssla "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 8mm...... 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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Listopad
Słońce

Dni są coraz krótsze, co widać po momentach wschodu 
i zachodu Słońca w Warszawie. Dnia 1 listopada Słońce 
wschodzi o 5h31m, zachodzi o 15h07m, a 30 listopada wscho
dzi o 6h21m, zachodzi o 14h28m.

Dane dla obserwatorów Słońca (na 0h czasu UT)

Data 2010____P Q  _______ L „ n ____

1 24,52 4,40 339,21
3 24,17 4,20 312,83
5 23,79 3,99 286,46
7 23,39 3,78 260,09
9 22,94 3,56 233,73

11 22,47 3,33 207,36
13 21,97 3,11 180,99
15 21,44 2,87 154,62
17 20,88 2,64 128,26
19 20,29 2,40 101,89
21 19,67 2,16 75,53
23 19,02 1,91 49,17
25 18,34 1,67 22,80
27 17,64 1,42 356,44
29 16,91 1,16 330,08
1 16,15 0,91 303,73

P — kąt odchylenia osi obrotu Słońca mierzony od 
północnego wierzchołka tarczy;
B0, L0— heliograficzna szerokość i długość środka 
tarczy;
26d17h31m — heliograficzna długość środka tarczy 
wynosi 0.

Księżyc
Bezksiężycowe noce będziemy mieli na początku listopa

da, bowiem kolejność faz Księżyca jest w tym miesiącu na
stępująca: nów6d04h51m, pierwsza kwadra 13d16h39m, pełnia 
21d17b27m i ostatnia kwadra 28d20h36m. W perygeum Księżyc 
znajdzie się 3 listopada o 17h23m, w apogeum 15 listopada 
o 11 h48m i ponownie w perygeum 30 listopada o 19h10m.

Planety, planetoidy i planety karłowate
W ostatnich dniach listopada tuż po zachodzie Słońca 

bardzo nisko nad zachodnim horyzontem pojawia się Merku
ry. Obserwacja planety jest jednak raczej niemożliwa, pomi
mo jasności wynoszącej aż -0,4m, gdyż pod koniec zmierz
chu cywilnego (w godzinę po zachodzie Słońca) wzniesie się 
ona na wysokość zaledwie 1,4° nad południowo-zachodnim 
horyzontem, ginąc w blasku zorzy wieczornej.

W pierwszych dniach listopada nad ranem, nad północ
no-wschodnim horyzontem, pojawia się Wenus jako „Gwiaz
da Poranna” o jasności -3,8m. Warunki widoczności planety 
w ciągu miesiąca szybko się poprawiają — pod koniec listo
pada na godzinę przed wschodem Słońca znajdziemy ją już 
na wysokości 21° nad horyzontem. Przez teleskop dostrze
żemy wtedy tarczę Wenus w postaci bardzo wąskiego sierpa 
o średnicy 42”.

Przez cały listopad tuż po zachodzie Słońca zachodzi

A [°]

Rys. 1. Merkury i Mars nad zachodnim horyzontem (w War
szawie) pod koniec zmierzchu cywilnego w listopadzie i grud
niu 2010 (około godzinę po zachodzie Słońca)

Mars, na początku miesiąca wznosząc się na maksymalną 
wysokość zaledwie 1,5° nad południowo-zachodnim horyzon
tem. Przy jasności +1,4m planeta ginie w blasku zorzy wie
czornej i jej obserwacja jest niemożliwa.

W pierwszej połowie nocy na granicy gwiazdozbiorów 
Wodnika i Ryb znajdziemy Jowisza, świecącego z jasnością 
-2,7m. W ciągu miesiąca warunki widoczności planety prak
tycznie nie ulegają zmianie. Przez teleskop możemy obser
wować tarczę Jowisza o średnicy 45”, zmiany w układzie 
chmur planety oraz zjawiska w systemie jej księżyców galile- 
uszowych.

Nad ranem w gwiazdozbiorze Panny widoczny jest Sa
turn świecący z jasnością+0,7m. Warunki widzialności plane
ty w ciągu miesiąca szybko się poprawiają— wysokość Sa
turna nad horyzontem, mierzona na godzinę przed wscho
dem Słońca, zwiększa się od 18° do 32°.

W pierwszej połowie nocy, w gwiazdozbiorze Ryb, można 
obserwować Urana jako „gwiazdę” o jasności 5,8m. Wieczo
rem w gwiazdozbiorze Koziorożca, na wysokości 20° nad 
południowym horyzontem (półtorej godziny po zachodzie Słoń-

-60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20
Af)

Rys. 2. Merkury, Wenus i Saturn nad wschodnim horyzontem 
(w Warszawie) na początku świtu cywilnego w listopadzie 
i grudniu 2010 (około godzinę przed wschodem Słońca)
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ca), można natomiast obserwować Neptuna jako 
„gwiazdę” o jasności 7,9m.

Planeta karłowata (134340) Pluton znajduje się 
na niebie zbyt blisko Słońca i jest niewidoczna.

W listopadzie w pobliżu opozycji znajduje się 
jasna planetoida (jaśniejsza od 9,0m):

(6) Hebe, Gasność 8,5m-8 ,9 m): 7 XI: 0h06,6m, 
-22°05 ’; 17 XI: 0h10,1m, -21°00’; 27 XI: 0h16,4m, 
-19°28 ’.

Meteory
Od 25 września do 25 listopada promieniują 

meteory z kompleksu Taurydów, związanego z ko
metą krótkookresową2P/Encke: Południowe Tau- 
rydy (STA) i Północne Taurydy (NTA). Radianty 
meteorów leżą w gwiazdozbiorze Byka i mają od
powiednio współrzędne: rekt. 3h28m, deki. +13° oraz 
rekt. 3h52m, deki. +22°. Maksimum aktywności STA 
przypada 5 listopada, natomiast NTA 12 listopada. 
W obrębie omawianych rojów stosunkowo często 
występują jasne bolidy, w bieżącym roku możliwa 
jest ich wzmożona aktywność. Tym razem obser
wacjom STA nie będzie przeszkadzał Księżyc tuż 
przed nowiem, natomiast w momencie maksimum 
NTA Księżyc w pierwszej kwadrze nie będzie prze
szkadzał w obserwacjach tego roju w drugiej poło
wie nocy.

Od 10do21 listopada promieniują meteory z ro
ju Leonidów (LEO), związanego z kometą 55P/ 
Tempel-Tuttle. Radiant meteorów leży w gwiazdo
zbiorze Lwa i ma współrzędne: rekt. 10h08m, deki. 
+22°. Główne maksimum aktywności przypada 
w tym roku 17 listopada o 2115 UT, jednak możli
we jest wystąpienie innych maksimów. W obser
wacjach w drugiej połowie nocy nie będzie prze
szkadzał Księżyc po pierwszej kwadrze.

Rys. 3. Trasa planetoidy (6) Hebe na tle gwiazd gwiazdozbioru Wieloryba w listo
padzie 2010 (zaznaczone gwiazdy do 10m)

3d Gwiazda zmienna długookresowa R Hya (miryda)
(13h29,7m, -23° 17’) osiąga maksimum jasności 
(4,5m).

4d00h Złączenie Saturna z Księżycem w odl. 8°.
4d02h38m Gwiazda zmienna r] Aql (cefeida) osiąga maksimum ja

sności (3,5m) [mapka zamieszczona w „Uranii-PA'' 6/2007], 
5d Księżyc Saturna Tytan w maksymalnej elongacji wschodniej. 
5d07h Złączenie Wenus z Księżycem w odl. 1 °.
6d02h05m 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],

6d07h Maksymalna libracja Księżyca (6,8°) w kierunku Mare Hum- 
boldtianum (oświetlone).

7d03h Złączenie Merkurego z Księżycem w odl. 2°.
7d05h Neptun nieruchomy w rektascensji.
7d22h Złączenie Marsa z Księżycem w odl. 2°.
11d Gwiazda zmienna długookresowa S CMi (miryda) (7h32,7m, 

+8°20’) osiąga maksimum jasności (7,5m) [mapka zamiesz
czona w „Uranii-PA" 2/2005],

11d Gwiazda zmienna długookresowa U Cet (miryda) (2h33,7m, 
-13°09’) osiąga maksimum jasności (7,5m) [mapka zamiesz
czona w „Uranii-PA” 6/2006],

11d18h31m Gwiazda zmienna <5 Cep (cefeida) osiąga maksimum 
jasności (3,5m) [mapka zamieszczona w „Uranii-PA” 5/2007], 

12d22" Minimalna libracja Księżyca (5,8°) w kierunku Mare Au- 
strale (oświetlone).

Rys. 4. Trasa planetoidy (7) Iris na tle gwiazd gwiazdozbioru Raka w grudniu 
2010 (zaznaczone gwiazdy do 10m)

GEM

10. XII 30 XI
HVD.

Rys. 5. Położenie i ruch własny radiantów meteorowych Monocero- 
tydów (MON), Geminidów (GEM) i Sigma Hydrydów (HYD) w okre
sie od 30 listopada do 20 grudnia 2010
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nocnych (NTA) Taurydów w okresie od 30 września do 20 listopada 2010

13d Księżyc Saturna Tytan w maksymalnej elonga- 
cji zachodniej.

14d03h Złączenie Neptuna z Księżycem w odl. 4°.
14d19h37m Gwiazda zmienna zaćmieniowa 1143 Cyg 

osiąga minimum jasności. Jasność gwiazdy spa
da od 5,9m do 6,4m [mapka zamieszczona w 
„Uranii-PA" 1/2005],

16d10h Złączenie Jowisza z Księżycem w odl. 6°.
16d15h Wenus nieruchoma w rektascensji.
16d15h Złączenie Urana z Księżycem w odl. 5°.
16d18h41m Gwiazda zmienna zaćmieniowa HU Tau 

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

17d03h18m Gwiazda zmienna ó Cep (cefeida) osią
ga maksimum jasności (3,5m) [mapka zamiesz
czona w „Uranii-PA” 5/2007],

18d12h Maksymalna libracja Księżyca (7,0°) w kierunku krateru 
Ciavius (zacieniony).

18d20h02m 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],

18a23h34m 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],

19d05h Jowisz nieruchomy w rektascensji.
20d16h Złączenie Merkurego z Marsem w odl. 2°.
21d Gwiazda zmienna długookresowa X Oph (miryda) (18h38,3m, 

+8°50’) osiąga maksimum jasności (6,85m) [mapka zamiesz
czona w „Uranii-PA” 5/2009],

21d Księżyc Saturna Tytan w maksymalnej elongacji wschodniej. 
22d10h17m Słońce wstępuje w znak Strzelca, jego długość eklip- 

tyczna wynosi wówczas 240°.
23d Gwiazda zmienna długookresowa T Hya (miryda) (8h55,6m, 

-9°08’) osiąga maksimum jasności (7,8m) [mapka zamiesz
czona w „ Uranii-PA" 6/2005],

24a23h Minimalna libracja Księżyca (4,3°) w kierunku Oceanus 
Procellarum (oświetlony).

25d Gwiazda zmienna długookresowa R UMa (miryda) (10h44,6m, 
+68°47’) osiąga maksimum jasności (7,5m) [mapka zamiesz
czona w „Uranii-PA” 1/2009],

27d01h26m 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],

27d20h53m Gwiazda zmienna <5 Cep (cefeida) osiąga maksimum 
jasności (3,5m) [mapka zamieszczona w „Uranii-PA” 5/2007]. 

28d19h29m 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],

29d Księżyc Saturna Tytan w maksymalnej elongacji zachodniej. 
30d02h Odkrycie gwiazdy 87 Leo (4,8m) przy ciemnym brzegu 

Księżyca po ostatniej kwadrze, widoczne w całej Polsce na 
wysokości 17° nad horyzontem (Zielona Góra 2h12m — Lu
blin 2h16m).

Rys. 7. Konfiguracja galileuszowych księżyców Jowisza w listo
padzie 2010 (I — to, II — Europa, III — Ganimedes, IV — Calli- 
sto). Przerwa w trasie księżyca oznacza przebywanie satelity w 
cieniu planety. Zachód na prawo od środkowego pasa (tarczy pla
nety), wschód na lewo

U ----- -̂----^TTl------------------iOVlll\
1   V (V),,, ...........17
2   V t X -------------- ---- 1 8

3 — ------19
4  ---------- -20

5  A y—\----21
V  a w  V I

6  ^ — j —  22

7  -------- -23

8  C 4 ( ---- -24

9  -----------25

1 0  $ ' y A —  26

1 1  T / ' \ — V "  27
1 2  \ .......  \ 28

1 3-- T— - t f r --- T 2 9

1 5  ------------ -31

1 6  ----------- -32
Rys. 8. Konfiguracja pięciu najjaśniejszych księżyców Saturna
w listopadzie 2010 (III — Tethys, IV — Dione, V — Rhea, VI — 
Tytan, VIII — lapetus). Zachód na lewo od środkowego pasa (tar
czy planety), wschód na prawo
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H kalendarz astronomiczny 2010

Grudzień
Słońce

Słońce w swym ruchu rocznym po ekliptyce zmierza w kie
runku punktu przesilenia zimowego: 21 grudnia osiąga naj
niższy punkt ekliptyki pod równikiem niebieskim i wstępując 
w znak Koziorożca rozpoczyna astronomiczną zimę. Dni są 
nadal coraz krótsze. W Warszawie 1 grudnia Słońce wscho
dzi o 6h22m, zachodzi o 14h27m, 21 grudnia wschodzi o 6h43m, 
zachodzi o 14h25m, a 31 grudnia wschodzi o 6 h45m, ale za
chodzi o 14h33m.

W dniu 21 grudnia wystąpi całkowite zaćmienie Księżyca, 
widoczne w Polsce przy zachodzie jako częściowe.

Dane dla obserwatorów Słońca (na 0h czasu UT)

Data 2010 P[°] BnH lq[°]
XII 1 16,15 0,91 303,73

3 15,37 0,66 277,37
5 14,57 0,40 251,01
7 13,75 0,15 224,66
9 12,91 -0,11 198,31

11 12,04 -0,37 171,95
13 11,16 -0,62 145,60
15 10,27 -0,88 119,25
17 9,36 -1,13 92,90
19 8,43 -1,39 66,55
21 7,50 -1,64 40,20
23 6,55 -1,89 13,86
25 5,60 -2,13 347,51
27 4,64 -2,38 321,16
29 3,68 -2,62 294,82

XII 31 2,71 -2,86 268,48
2010 I 2 1,74 -3,09 242,14

P — kąt odchylenia osi obrotu Słońca mierzony od 
północnego wierzchołka tarczy;
B0, L0 — heliograficzna szerokość i długość środka 
tarczy;
24d01h14m — heliograficzna długość środka tarczy 
wynosi 0.

Księżyc
Bezksiężycowe noce będziemy mieli na początku grud

nia, bowiem kolejność faz Księżyca jest w tym miesiącu na
stępująca: nów 5d17h36m, pierwsza kwadra 13d13h59m, pełnia 
21d08h13m i ostatnia kwadra 28d04h18m. W apogeum Księżyc 
znajdzie się 13d08h36m, natomiast w perygeum 25d12h25m.

Planety, planetoidy i planety karłowate
W pierwszej połowie grudnia tuż po zachodzie Słońca 

bardzo nisko nad zachodnim horyzontem nadal można pró
bować obserwować Merkurego. Obserwacja planety jest jed
nak nadal praktycznie niemożliwa, pomimo jasności aż -0,4m, 
gdyż w godzinę po zachodzie Słońca wzniesie się ona na 
maksymalną wysokość zaledwie 2,4° nad południowo-zachod
nim horyzontem, ginąc w blasku zorzy wieczornej. Merkure
go możemy jednak próbować obserwować również pod ko
niec grudnia, tym razem na niebie porannym. W ostatnim dniu

roku, na godzinę przed wschodem Słońca, wzniesie się on 
na wysokość 7° nad południowo-wschodnim horyzontem, 
świecąc jednak wtedy z jasnością jedynie +0,3m.

Przez cały miesiąc praktycznie nie zmieniają się warunki 
porannej widzialności Wenus, którą na początku świtu cywil
nego (około godzinę przed wschodem Słońca) można obser
wować na wysokości 23° nad południowo-wschodnim hory
zontem jako „Gwiazdę Poranną" o jasności -4 ,6m.

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

Warunki obserwacji Jowisza w porównaniu do listopada 
praktycznie się nie zmieniają.

W drugiej połowie nocy w gwiazdozbiorze Panny nadal 
możemy obserwować Saturna, świecącego z jasnością za
ledwie +0,8m.

Urana można obserwować w pierwszej połowie nocy 
w gwiazdozbiorze Wodnika, na praktycznie stałej wysokości 
36° nad południowym horyzontem.

Wieczorem można próbować dostrzec znacznie słabsze
go Neptuna, jednak będzie to trudne w związku z jego poło
żeniem zaledwie 20° nad południowo-zachodnim horyzontem 
(w półtorej godziny po zachodzie Słońca). Pod koniec miesią
ca wysokość planety nad horyzontem zacznie się szybko 
obniżać.

Planeta karłowata (134340) Pluton nadal znajduje się na 
niebie w pobliżu Słońca i jest niewidoczna.

W grudniu w pobliżu opozycji znajduje się jasna planeto- 
ida (jaśniejsza od 9,0m):

(7) Iris, (jasność 8,8m-8,2m): 7 XII: 8h51,2m, +13°30'; 17 
XII: 8h50,1m, +12°49’; 27 XII: 8h45,3"\ +12°22’; 6 I 2011: 
8h37,3nn, +12°11’.

Meteory
Od 27 listopada do 17 grudnia promieniują meteory ze 

słabo zbadanego roju Monocerotydów (MON). Radiant me
teorów leży w gwiazdozbiorze Jednorożca i ma współrzędne: 
rekt. 6h40m, deki. +8°. Maksimum aktywności MON przypada 
w tym roku 9 grudnia, jednak istnieją obserwacje świadczące 
również o innych maksimach (6 i 16 grudnia). Strumień jest 
wizualnie słaby, jednak bardzo mało zbadany i pilnie wyma
gający obserwacji, zwłaszcza że tegorocznym obserwacjom 
meteorów nie będzie przeszkadzał Księżyc przed pierwszą 
kwadrą.

Od 7 do 17 grudnia promieniują meteory z roju Gemini- 
dów (GEM) związanego z planetoidą (prawdopodobnie „wy
gasłą” kometą) (3200) Phaeton. Radiant Geminidów leży 
w gwiazdozbiorze Bliźniąt i w momencie maksimum aktyw
ności w dniu 14 grudnia o 11 UT ma współrzędne rekt. 7h28m, 
dekl.+33°. Strumień jest zawsze obfity, jednak jego wewnętrz
na struktura pozostaje nadal słabo zbadana, toteż wymaga 
on obserwacji nie tylko w momencie przewidywanego maksi
mum. W obserwacjach tych meteorów w drugiej połowie nocy 
nie będzie przeszkadzał Księżyc w pierwszej kwadrze.

Od 17 do 26 grudnia promieniują meteory z bardzo słabo 
zbadanego roju sigma Hydrydów (HYD). Radiant meteorów 
leży w gwiazdozbiorze Hydry i ma współrzędne: rekt. 8h28m, 
deki. +2°. Maksimum aktywności HYD przypada w tym roku 12 
grudnia, jednak możliwe jest również drugie maksimum 14 grud
nia i trzecie 9 grudnia. Strumień jest znany głównie z obserwa
cji fotograficznych, jednak można zobaczyć pochodzące z nie
go meteory również wizualnie. Tegorocznym obserwacjom tego 
interesującego roju w drugiej połowie nocy nie będzie prze
szkadzał Księżyc, zbliżający się do pierwszej kwadry.
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1 d06h Maksymalna libracja Księżyca (6,8°) w kierunku Mare Fri- 
goris (zacienione).

1d15h Złączenie Saturna z Księżycem w odl. 8°.
1d16h Merkury w maksymalnej elongacji wschodniej od Słońca 

w odległości 21°28'.
2d18h Złączenie Wenus z Księżycem w odl. 7°.
2d19h35m Gwiazda zmienna r] Aql (cefeida) osiąga maksimum ja

sności (3,5m) [mapka zamieszczona w „Uranii-PA" 6/2007], 
3d Gwiazda zmienna długookresowa U Ari (miryda) (3h11,1m, 

+14°48’) osiąga maksimum jasności (8,1m) [mapka zamiesz
czona w ,,Uranii-PA’' 5/2009],

3d20h42m 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],

6d08h31m Uran nieruchomy w rektascensji.
6d22h Złączenie Marsa z Księżycem w odl. 0,05°.
7d Księżyc Saturna Tytan w maksymalnej elongacji wschodniej. 
7d08h Złączenie Merkurego z Księżycem w odl. 1°.
7d17h45m 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],

8d01h Minimalna libracja Księżyca (5,3°) w kierunku Mare Fecun- 
ditatis (oświetlone).

8d21h54m 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],

9d01h17m 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],

9d23h49m Gwiazda zmienna rj Aql (cefeida) osiąga maksimum ja
sności (3,5m) [mapka zamieszczona w „Uranii-PA” 6/2007], 

10d10h25m Merkury nieruchomy w rektascensji.
11d10h Złączenie Neptuna z Księżycem w odl. 4°.
11d22h06m Gwiazda zmienna zaćmieniowa Algol (Ji Per) osiąga 

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

13d17h Zakrycie gwiazdy k  Psc (5,0m) przez ciemny brzeg Księży
ca w pierwszej kwadrze, widoczne prawie w całej Polsce (z 
wyjątkiem części południowo-wschodniej) na wysokości 38° 
nad horyzontem (Szczecin 17h33m —  Lublin 18h02m). Wzdłuż 
linii biegnącej 15 km na północ od Tarnowa i 15 km na połu
dnie od Sandomierza zakrycie widoczne jako brzegowe. 

1 3 d2 i h złączenie Jowisza z Księżycem w odl. 6°.
13d23h06m 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],

13d23h16m Gwiazda zmienna tj Aql (cefeida) osiąga maksimum 
jasności (3,5m) [mapka zamieszczona w „Uranii-PA" 6/2007], 

14d00h Złączenie Merkurego z Marsem w odl. 1°.
14d03h Złączenie Urana z Księżycem w odl. 5°.
14d18"55m 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],

15d Księżyc Saturna Tytan w maksymalnej elongacji zachodniej. 
16d06h Maksymalna libracja Księżyca (7,3°) w kierunku krateru 

Clavius (zacieniony).
17d04h03m Gwiazda zmienna rj Aql (cefeida) osiąga maksimum 

jasności (3,5m) [mapka zamieszczona w „Uranii-PA" 6/2007], 
19d Gwiazda zmienna długookresowa U Her (miryda) (16h25,8m, 

+18°54’) osiąga maksimum jasności (7,5m).
19d00h18m 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],

19d19h16m Gwiazda zmienna £ Gem (cefeida) osiąga maksimum 
jasności (3,6m) [mapka zamieszczona w „Uranii-PA” 6/2007], 

20d01tl Merkury w koniunkcji dolnej ze Słońcem.
21d Całkowite zaćmienie Księżyca, widoczne w Ameryce Pół

nocnej, na Morzu Arktycznym, we wschodniej części Oce
anu Spokojnego; we wschodniej Azji, w Indonezji, w Austra
lii oraz zachodniej części Oceanu Spokojnego przy wscho
dzie Księżyca, natomiast w Europie, zachodniej Afryce i na 
Atlantyku przy zachodzie Księżyca. Przebieg zaćmienia:
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Rys. 10. Konfiguracja pięciu najjaśniejszych księżyców Saturna 
w grudniu 2010 (III —  Tethys, IV —  Dione, V —  Rhea, VI —  Ty
tan, VIII —  lapetus). Zachód na lewo od środkowego pasa (tar
czy planety), wschód na prawo

Rys. 9. Konfiguracja galileuszowych księżyców Jowisza w grud
niu 2010 (I —  lo, II —  Europa, III —  Ganimedes, IV —  Callisto). 
Przerwa w trasie księżyca oznacza przebywanie satelity w cieniu 
planety. Zachód na prawo od środkowego pasa (tarczy planety), 
wschód na lewo
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początek zaćmienia półcieniowego: 5h29m, początek zaćmie
nia częściowego: 6h33m, początek zaćmienia całkowitego: 
7h41m, maksimum zaćmienia: 8h17m, koniec zaćmienia cał
kowitego: 8h53m, koniec zaćmienia częściowego: 10h01m, 
koniec zaćmienia półcieniowego: 11h05m. Maksymalna faza 
zaćmienia całkowitego wyniesie 1,2561. We wschodniej 
Polsce Księżyc zajdzie przed rozpoczęciem fazy częścio
wej, w zachodniej Polsce przed rozpoczęciem fazy całko
witej.

21 d23h38m Słońce wstępuje w znak Koziorożca, jego długość eklip- 
tyczna wynosi wówczas 270°; rozpoczyna się zima astrono
miczna.

22d19h Minimalna libracja Księżyca (4,2°) w kierunku Oceanus 
Procellarum (oświetlony).

23d Księżyc Saturna Tytan w maksymalnej elongacji wschodniej. 
23d19h00m 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],

24a16h50m Gwiazda zmienna ó Cep (cefeida) osiąga maksimum 
jasności (3,5m) [mapka zamieszczona w„Uranii-PA” 5/2007], 

25d20h21m 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],

26d Gwiazda zmienna długookresowa R Oph (miryda) (17h07,8m, 
-16°06’) osiąga maksimum jasności (7,6m) [mapka zamiesz
czona w „Uranii-PA" 3/2007],

27d21h42,n 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],

28d21h Maksymalna libracja Księżyca (7,2°) w kierunku Mare Fri- 
goris (zacienione).

29d02h42m 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],

29d22h53m Gwiazda zmienna £ Gem (cefeida) osiąga maksimum 
jasności (3,6m) [mapka zamieszczona w „Uranii-PA" 6/2007], 

29d23l'03m 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],

30d01h38m Gwiazda zmienna <5 Cep (cefeida) osiąga maksimum 
jasności (3,5m) [mapka zamieszczona w „Uranii-PA" 5/2007], 

31d Gwiazda zmienna długookresowa R Gem (miryda) (7h07,4m, 
+22°42’) osiąga maksimum jasności (7,1m) [mapka zamiesz
czona w „Uranii-PA” 5/2005],

31d Księżyc Saturna Tytan w maksymalnej elongacji zachodniej. 
31a23h49m Gwiazda zmienna zaćmieniowa Algol (fi Per) osiąga

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

do 3,4m

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

Aby otrzymać datę w obowiązującym w listopadzie i grud
niu w Polsce „czasie zimowym”, 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
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Rys. 12. Mapa gwiazdozbioru Hydry do obserwacji gwiazdy zmien
nej długookresowej R Hya (13h29m42,8s, -23°16’53’'). Podane ja
sności gwiazd porównania (pole widzenia wynosi 7°, północ u góry)

Rys. 13. Mapa gwiazdozbioru Herkulesa do obserwacji gwiazdy 
zmiennej U Her(16h25m47,5s, +18°53’33”). Podane jasności gwiazd 
porównania (pole widzenia wynosi 5°, północ u góry)

Rys. 11. Schemat całkowitego zaćmienia Księżyca w dniu 21 
grudnia 2010 [wg R Espenak, NASA/GSFC]

Momenty kontaktów

PI =05:29:17 UT 
U1 = 06:32:37 UT 
U2 = 07:40:47 UT 
U3 o 08:53.08 UT 
U4 «= 10:01:20 UT 
P4 * 11 -04:31 UTF Espenak. NASA a GSFC 

eclipse gslc nasa gov/eclipse.html
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Paul J. Steinhardt, Neil Turok: 
NIESKOŃCZONY WSZECHŚWIA T. 
Poza teorię wielkiego wybuchu.
Przełożył Tomasz Krzysztoń. Wyd. Pró
szyński i S-ka. Seria: Na ścieżkach na
uki, 248 s., Warszawa 2009.

Właśnie ukazała się nowa pozycja po
pularnonaukowa z dziedziny astrono
mii i kosmologii, której sukcesy za
wdzięczamy głównie astronautyce, tj. 
satelitarnym obserwacjom uwolnionym 
od wpływu atmosfery ziemskiej, tzw. 
misji WMAP (Wilkinson Microwave 
Anisotropy Probe). Paul Stein
hardt jest profesorem na Wy
dziale Fizyki i Astrofizyki Uni
wersytetu Princeton; Neil Turok
— kierownikiem Katedry Fizy
ki Matematycznej na Uniwersy
tecie w Cambridge.

Książkę otwiera Przedmowa 
uzasadniająca celowość powsta
nia tej pozycji. Natomiast roz
dział I —  2001 —  wprowadza 
nas w problematykę dwóch ak
tualnych modeli ewolucji Ko
smosu: inflacyjnego oraz cy
klicznego, stanowiącego nową 
teorię naszego Wszechświata 
i lansowaną właśnie przez jej 
twórców-autorów. Rozdział II 
z kolei opisuje obserw acje 
obiektów Wszechświata, dzięki 
czemu było możliwe zarówno 
stworzenie nowej teorii, jej we
ryfikacja, a także szokujące 
w pewnym sensie odkrycie tzw. 
ciemnej energii (stwierdzenie 
istnienia ciemnej materii nie 
było niczym niezwykłym — jej 
obecność podejrzewano już od 
dość dawna).

Następnie Autorzy przedstawiają 
„Dwie opowieści o jednym wszech- 
świecie” (tłumacz uparcie pisze nazwę 
„wszechświat” małą literą, podczas gdy 
w literaturze astronomicznej przyjęło 
sięją traktować jako nazwę własną — 
the Universe po angielsku). Jedną 
z nich jest „opowieść o inflacji”, drugą
— „opowieść o modelu cyklicznym”, 
preferowanym (jak to już wspomina
łem) przez Autorów. Dalej rozwijająoni 
dawną, acz genialną, myśl Demokryta, 
iż wszystka materia jest zbudowana 
z podstawowych, niepodzielnych czą

stek (elementarnych). W miarę rozwo
ju nauki miały to być atomy, potem 
elektrony i nukleony, wreszcie kwarki 
— wiązane polami oddziaływania. Do
prowadziło to Autorów do pojęcia 
„kwantowego wszechświata” oraz 
„szokującej prostoty podczas wielkie
go wybuchu” (dzięki istnieniu tzw. pola 
Higgsa, łamiącemu symetrię między 
różnymi rodzajami cząstek i sił). Po
nadto Autorzy stwierdzają: W wielkiej 
teorii unifikacji różne grupy pól Hig
gsa stają się ważne w różnych chwilach 
historii wczesnego wszechświata.

Kolejny rozdział stanowi opowieść
o inflacji i opowieść dwóch kosmolo
gów. Autorzy nader krytycznie odnoszą 
się do modelu inflacyjnego, ponieważ 
wydawało się, iż przedstaw ia on 
Wszechświat nazbyt regularnym, po
zbawiając możliwości powstawania 
w nim galaktyk. Pozostało jedyne wyj
ście: tzw. fluktuacje kwantowe. Auto
rzy rozwinęli zatem teorię ewolucji 
fluktuacji kwantowej, a jej rezultatem 
okazał się właśnie wspominany już 
cykliczny model Wszechświata.

W dalszym ciągu tej pozycji Auto
rzy dość szczegółowo omawiają teorię

strun. Jej najnowsze konstrukcje teo
retyczne, w tym tzw. M-teoria, również 
walnie przyczyniły się do powstania 
cyklicznego modelu Wszechświata, 
który został explicite przedstawiony 
w rozdziale 7 oraz 8 (Ostatnie pytanie). 
Rozdział 9 nosi charakterystyczny tytuł 
„Zobaczyć to uwierzyć”, a poprzedza 
go motto z Williama Blake’a: Praw
dziwą metodą zdobywania wiedzy jest 
eksperyment. Nic dodać, nic ująć!

Kolejny, 10 rozdział, przynosi roz
ważania, czy mamy do czynienia 
z „wieloświatem” inflacyjnym, czy ra

czej z Wszechświatem cyklicz
nym — wraz z włączeniem 
zagadnienia tzw. zasady antro- 
picznej. Porównuje się w nim 
także inflację z modelem cy
klicznym, który charakteryzuje 
się tym, że ma mniej składni
ków (potrzebuje tylko tzw. 
ciemnej energii), jest bardziej 
skąpy („prawie cała przestrzeń 
ma takie same prawa fizyczne
i taką samą strukturę”), ponad
to jest bardziej wybiórczy (tzn. 
„prawa fizyki kierują Wszech
świat do cyklicznie samorepro- 
dukującego się stanu...”). Nie 
zabrakło w nim też rozważań 
o czasie. Autorzy stwierdzają, 
że wszechświat cykliczny jest 
stary, czyli „istnieje znacznie 
dłużej niż 14 miliardów lat, tj. 
wiek wszechświata podawany 
przez model inflacyjny”.

Ostatni, 11 rozdział, nosi 
tytuł jakby rodem z science fic
tion — Zpowrotem do przyszło
ści, w którym Autorzy m.in. lo
jalnie stwierdzają: W2006 roku 

(tj. kiedy powstawała ta pozycja — 
uwaga recenzenta) jes t jeszcze zbyt 
wcześnie, by powiedzieć, który z tych 
modeli zajmie miejsce w podręcznikach 
następnego stulecia.

Przedstawianą książkę zamykają: 
Słownik (nader pomocny w zrozumie
niu wielu terminów), wykaz Dalsze lek
tury i oczywiście Indeks.

Chociaż pozycja ta nie jest łatwa 
w odbiorze, gorąco ją  polecam miło
śnikom astronomii, zwłaszcza bardziej 
zaawansowanym i znającym również 
fizykę.

T. Zbigniew Dworak
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astronomia i muzyka

Kosmologiczne opowieści Przemysława R.

Przemysław Rudź jest osobą do
brze znaną miłośnikom astrono
mii, a to za sprawą pięknie wy

danych książek popularyzujących 
astronomię (Niebo na weekend, Atlas 
nieba, Niebo).

W ubiegłym roku Rudź objawił 
swoją inną wielką muzyczną pasję. Na
grana przez niego płyta „Summa Tech- 
nologiae” (wspominałem ją  w „Uranii” 
6/2009) szybko zyskała grono wielbicie
li i stała się jedną z najlepiej sprzedają
cych się płyt z polską muzyką elektro
niczną.

Druga płyta z kompozycjami Prze
mysława jest zatytułowana Cosmologi
cal Tales (Kosmologiczne opowieści) 
i o niej chcę tu napisać więcej.

Płyta zaczyna się utworem Through 
The Planck Era {Poprzez erę Plancka), 
który sprawia wrażenie, jakby autor po
słuchał rad mistrza Hitchcocka dla mło
dych reżyserów, iż dobry film (krymi
nał) powinien zaczynać się od trzęsienia 
ziemi, a potem powinno już tylko na
pięcie rosnąć. Po tym energetycznym ka
wałku otrzymujemy chwilę wytchnienia 
na początku drugiego utworu The God 
Particle's Dance (Taniec boskiej cząst
ki'), jednak po chwili w leniwie rozle
wające się plamy dźwiękowe wdziera 
się dość łagodny, lecz zdecydowany ciąg 
sekwencerowy budzący lekkie skojarze
nia z dokonaniami Marka Bilińskiego

* Zapewne chodzi tu o bozon Higgsa.

(nie da się ukryć, iż pan Marek jest w na
szym kraju swoistym guru dla wielu 
młodych twórców el-muzyki).

Trzeci utwór zaczyna się jeszcze bar
dziej łagodnie, by po minucie-dwóch 
zacząć hipnotyzować słuchaczy se
kwencjami przypominającmi klimatem 
stare, „kosmiczne” nagrania Tangerine 
Dream. W pewnym momencie utwór 
zostaje zdominowany mocnymi „bły
skami” dźwięków, wszak tytuł tej kom
pozycji to Let There Be Light (Niech sta
nie się światło).

*►

Czwarta kompozycja zatytułowana 
Islands O f The Universe (Wyspy Wszech
świata), wbrew naszej wiedzy (czy ra
czej — niewiedzy) na temat formowa
nia się galaktyk, jest bardzo stonowana 
i zapewne opisuje stan kontemplacji 
owych wysp, jaki może towarzyszyć ob
serwatorowi mgławicowych obiektów 
ciemnego nieba.

We Live Here (Tu żyjemy) to tytuł pią
tego utworu na płycie. Aż chce mi się 
żartobliwie powiedzieć, że w nim mamy 
jedno wielkie lanie wody! Ot, kompo
zycję tę tworzy subtelny temat fortepia
nowy snuty na tle dźwięków ulewnego 
deszczu i sporadycznych odgłosów bu
rzy. Wszak Ziemia — nasz kosmiczny 
dom — to jak na razie jedyna znana 
nam wodna planeta, a woda równa się 
życie i ten fakt dobitnie podkreśla kom
pozytor.

Utwór zamykajacy płytę nosi tytuł 
Disputable Future (Nieznana przyszłość, 
a może lepiej Dyskusyjna przyszłość). 
Dzięki wzbogaceniu syntezatorowych 
dźwięków żywą grą na gitarze elektrycz
nej mamy tu swoisty dialog instrumen
tów, niczym dysputy kosmologów na te
mat przyszłości naszego Wszechświata.

W sumie jest to bardzo interesująca 
i przemyślana płyta. Nie ukrywam, iż 
bardziej mi się podoba od poprzednie
go dzieła Rudzia. Jak widzę, w interne
towym sklepie z muzyką elektroniczną 
„Cosmological Tales” zajmuje właśnie 
pierwsze miejsce w kategorii najczęściej 
kupowanych! Podejrzewam, że nie tyl
ko ja niecierpliwie czekam na trzecią 
płytę z zapowiedzianego przez autora 
tryptyku. Tym bardziej iż wszystkie te 
płyty wyróżniają się świetnie zrealizo
wanymi graficznie okładkami z pewną 
ideą przewodnią i bardzom ciekaw, co 
kryje w swym wnętrzu ta kolejna.

Jacek Drążkowski
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1
relaks z Uranią Krzyżówka

W'„Uranii-PA” nr 3/2010 zamieściliśmy krzyżówkę, której roz
wiązaniem jest hasło HISTORIA ASTRONOMII. Nagrody 
książkowe wylosowali Ryszard Górecki z Będzina i Jerzy 

Strzałkowski z Bydgoszczy.
A oto hasła pomocnicze do rozwiązania nowej krzyżówki:

1. Pozorna droga Słońca po niebie
2. Odbyła się tam tegoroczna OZMA
3. ... cząstek, jest wytwarzana przez wysokoenergetyczne promieniowanie kosmiczne
4. Np. protony
5. Tam usytuowane jest Obserwatorium Pierre Auger
6. Przyrząd badawczy, np. teleskop
7. Np. kosmiczne
8. Warstwa atmosfery najbardziej odczuwająca aktywność Słońca
9. Często używana w astronomii jednostka długości
10. Polskie konsorcjum współpracujące z projektem LOFAR
11. Opadanie materii z dysku na obiekt centralny
12. Najbardziej złożona molekuła znaleziona dotychczas we Wszechświecie
13. Powoduje osłabienie światła docierającego do nas od odległych obiektów
14. Cecha charakterystyczna obiektu
15. Zakres widma fal elektromagnetycznych dłuższych niż światło widzialne
16. Miasto w pobliżu centrum sieci interferometrycznej systemu LOFAR
17. Naturalny lub sztuczny towarzysz planety

Tym razem do rozlosowania mamy 2 płyty z muzyką Prze
mysława Rudzia (patrz s. 239). Na rozwiązania czekamy do 
końca października 2010 r. Osoby nie będące prenumerato
rami „Uranii-PA” muszą dołączyć do rozwiązania kupon 
umieszczony w lewym górnym rogu tej strony. Prenumera
torzy mogą przesyłać rozwiązania drogą elektroniczną.
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Słowa kluczowe do rozwiązania krzyżówki zamieszczonej w „Uranii-PA” 
3/2010:1. Schwabe, 2. Radiant, 3. Wilson, 4. Arystarch, 5. Asteroida, 6. Gin- 
gerich, 7. Zjawisko, 8. Metanol, 9. Almagest, 10. Obserwacje, 11. Pertur
bacje, 12. Copemicanum, 13. Protogwiazda, 14. Tranquility, 15. Kołodziej, 
16. Zeemana, 17. Namibia, 18. Żagiel.

Ciekawe strony internetowe...
W numerze 2/2008 pisałem o Google Sky, umożliwiającym oglądania map Marsa stworzonych ze zdjęć uzyskanych przez 
różne misje kosmiczne. Z kolei w numerze 4/2008 pojawiła się inna notka o oferowanym za darmo przez Microsoft programie 
World Wide Telescope (WWT), stanowiącym krok w kierunku integracji danych astronomicznych dostępnych w Internecie. 
Niedawno pojawił się nowy element programu WWT — WWT Mars. Tak jak w wypadku WWT, można go znaleźć pod 
adresem http://www.worldwidetelescope.org — stanowi on część oferowanego przez Microsoft programu pracującego pod 
MS Windows. Niecierpliwi mogą przejść bezpośrednio na stronę http://www.worldwidetelescope.org/whatIs/whatI- 
sWWT.aspx?Page=Mars poświęconą modułowi WWT Mars. Pozwala on na dostęp do map Marsa o bardzo wysokiej rozdziel
czości. Skomponowane zostały one z 74 tys. obrazów uzyskanych przez kamerę orbitera misji Mars Global Surveyor i ponad 
13 tys. obrazów zarejestrowanych przez kamerę HiRISE (jeden taki obraz składa się z ponad miliarda pikseli) wchodzącą 
w skład misji Mars Reconnaissance Orbiter. Na mapy składa się mozaika z ponad pół miliarda mniejszych obrazów. Mając do

dyspozycji taką liczbę danych, można urządzać fascynujące „wycieczki” po 
powierzchni Marsa. Program oferuje dostęp do szeregu wędrówek, z któ
rych dwie są komentowane przez naukowców z NASA. Jedna poświęcona 
jest geologicznej historii Marsa z uwzględnieniem potencjalnych lądowisk 
dla misji załogowych (przewodnikiem jest James Garvin z NASA Goddard 
Space Flight Center), druga dotyczy pytania o życie na Marsie z uwzględ
nieniem wyników misji Mars Phoenix Lander — przewodnik to Carol Sto
ker z NASA Ames Research Center. Podobnie jak w przypadku Google 
Mars mamy możliwość obserwacj i trójwymiarowych struktur na powierzchni 
planety, pochylając mapę tak, aby pojawił się horyzont. Dodatkowo jest 
możliwe generowanie map stereoskopowych, tak aby, np. używając dwu- 
barwnych okularów, zobaczyć powierzchnię Marsa w trzech wymiarach. 
Na koniec warto wspomnieć o starych mapach Marsa — dostępne są m.in. 
mapy/rysunki Giovanniego Schiaparellego (1890), Percivala Lovella (1896) 
czy mapa United States Air Force (1962) użyta do planowania przelotu mi
sji Mariner 4 w pobliżu Marsa. Te pracowicie wykonywane rysunki uświa
damiają nam, jak wielki postęp w badaniach Marsa (jak i innych ciał Układu 
Słonecznego) dokonał się w ciągu ostatniego półwiecza. (to)
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XIV OZMA w Urzędowie

Pamiątkowe zdjęcie uczestników XIV Ogólnopolskiego Zlotu Miłośników Astronomii w Urzędowie. Obszerną relację ze zlotu zamieści
my w następnym numerze „Uranii -  Postępów Astronomii”

Pojazd marsjański „Magma" napotyka dziw 
ny przedmiot do badań

Przygotowania do odpalenia modeli rakiet Uczestnicy konkursu astronomicznego 
w czasie turnieju

U r a n i a .  -  PoSTfP ' A!, i r o \ o m i

Kamil Złoczewski namawia do udziału w kon
kursie Skyquest

Pełna sala podczas referatu Marcina Mazura Otwarcie wystawy „Dogonić Kosmos”
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największa liczba

na święcie?

Zaledwie sto lat temu przyjęto za rzecz naturalną to, że 

uprawianie nauki je st twórczością w tym samym sensie co 

malowanie obrazów, komponowanie utworów muzycznych, 

pisanie prozy czy poezji. Sama nauka je st tym samym 

pełnoprawnym składnikiem ludzkiej kultury, a więc tego, co już 

od dawna (a może od zawsze) formuje człowieka w większym 

znacznie stopniu niż jego cechy biologiczne. Dziedziczenie w tym 

względzie odbywa się nie przez geny, lecz przez komunikację 

społeczną.

Delta została założona przez uczonych o ambicjach uchwycenia 

kontaktu ze społecznością. Chodziło jednak o kontakt rzetelny, 

a nie stużącyjedynie stworzeniu chwilowej sensacji, która 

w żadnym stopniu kultury społecznej nie wzbogaci. Owi 

uczeni uparli się, że powinno istnieć czasopismo realizujące 

ideę mówiącej nauki, czyli nauki przemawiającej w sposób 

zrozumiały ustami (a może lepiej piórami) ludzi uprawiających, 

współtworzących ją. I tak i  stycznia 1974 roku pierwszy numer 

Delty znalazł się w kioskach. Wygraliśmy dzięki temu, iż za nami 

opowiedziało się środowisko, wszyscy Wielcy matematyki polskiej 

owych lat (jako że od matematyki wszystko się zaczęło).

Delta w dalszym ciągu, już 37 lat, istnieje. To zaprzeczenie praw 

ekonomii (żeby nie powiedzieć przyrody) dowodzi, że nie wszystko 

podlega konieczności rozkładu. Wręcz przeciwnie: w Delcie od 

pewnego czasu pracują także ludzie znacznie młodsi od niej.

W imieniu redakcji życzę, aby nasze teksty się komuś do czegoś 

przydały. Bo po to były pisane.

Marek Kordos

www.mimuw.edu.pl/delta

s'
O.

http://www.mimuw.edu.pl/delta

