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Pamiątkowe zdjęcie uczestników i organizatorów olimpiady na schodach Planetarium Śląskiego w Chorzowie

Dyplom i nagrody odbiera zwycięzca Maksymilian SokołowskiPodczas rozwiązywania zadań w sali portretowej
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Szanowni i Drodzy Czytelnicy,
Refleksja filozoficzna i kosmologiczna oraz recenzja, krytyka i ostra 

polemika z poglądami Stephena Hawkinga i Leonarda Mlodinowa 
wyrażonymi w ich ostatniej książce Wspaniały projekt (wydanej w 2010 r.) 
to główne treści artykułu otwierającego ten numer. Dodać należy, artykułu 
pokazującego jak  skomplikowane są rozważania dotyczące początków 
Wszechświata. Warto o tym pamiętać, formułując „proste i jedynie słuszne 
teorie Gorąco polecam lekturą tego ciekawego artykułu.

Z  refleksjami na temat początków Wszechświata koresponduje następny 
artykuł o poszukiwaniu gorących gwiazd we wczesnym Wszechświecie.
Gwiazdy były pierwszymi obiektami, które powstawały w tej fazie ewolucji Wszechświata i to one 
stanowiły pierwsze „fabryki” pierwiastków ciężkich we Wszechświecie. Właśnie z materiału przez 
nie wyprodukowanego powstawały następne generacje gwiazd. Nie możemy jeszcze obserwować 
tak wczesnej fazy ewolucji Wszechświata, ale możemy poszukiwać śladów pozostawionych przez 
pierwsze gwiazdy poprzez badanie gwiazd o niezwykle malej metaliczności.

W marcu 2011 r. dotarła do Merkurego, po 6,5 latach podróży, sonda kosmiczna MESSENGER. 
O je j niezwykłych przygodach i nadziejach, jakie wiążemy z wynikami je j planowanych rocznych 
badań traktuje następny artykuł.

Bardzo ważnymi obiektami w poznawaniu skali i natury Wszechświata są gwiazdy supernowe.
0  „śladach ” po ich wybuchu, jakie poddają się badaniom na falach radiowych, pisaliśmy
w „ Uranii” niedawno (S. Soberski, nr 2/2009). W tym numerze Autorka opisuje znane historyczne 
supernowe i ich pozostałości odkryte w zakresie widzialnym i pokrótce przedstawia nasze 
rozumienie tego zjawiska i jego znaczenie dla ewolucji materii we Wszechświecie.

Dużo piszemy o dwóch ważnych ogólnopolskich konkursach astronomicznych, jakie się 
ostatnio odbyły: o pięćdziesiątej czwartej Olimpiadzie Astronomicznej w Chorzowie
1 o trzydziestym siódmym Młodzieżowym Seminarium Astronomicznym w Grudziądzu. Laureatom 
obu tych konkursów serdecznie gratulujemy. Od szeregu lat „ Urania ’’funduje dla zwycięzcy 
Seminarium Grudziądzkiego, jako nagrodę główną w tym konkursie, teleskop astronomiczny. 
Piszemy też o kolejnym etapie świętowania Roku Heweliusza w Gdańsku, na uroczystej Sesji Rady 
Miasta Gdańska, której członkiem przed wiekami był też Heweliusz, i o koncercie i pokazie 
„kosmicznym” wykonywanym u stóp toruńskiego 32-m radioteleskopu, a opartym na dźwiękach
z Kosmosu. Czasza radioteleskopu stanowiła ekran. To właśnie nagrania prezentowane podczas 
tego koncertu, przygotowanego na Toruński Festiwal Nauki i Sztuki, znajdują się na płycie CD 
załączonej do tego zeszytu ,, Uranii ”. O historii powstania tej płyty pisze je j współautor, Sebastian 
Soberski.

W Astronomii w szkole przedstawiamy prace krakowskich nauczycieli z małymi dziećmi.
W Rozmaitościach piszemy o wietrze słonecznym, który zdmuchuje atmosferę Marsa i bolidzie 

wielkopolskim. I  zwracamy uwagę na zaśmiecanie nocnego nieba niepotrzebnie świecącymi 
światłami ulicznym.

Polecamy lekturę Kalendarza astronomicznego i wybór obiektów i zjawisk do obserwacji 
w ciepłe letnie noce. Warto też zainteresować się ciekawymi stronami internetowymi, felietonem 
muzycznym i krzyżówką.

Życzę Państwu przyjemnej lektury i pogodnego nieba dla ciekawych wiosennych

Toruń w kwietniu 2011 r.
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czytelnicy piszą. E l £33

Witam!
Kiedyś wysłałem Państwu 

zdjęcie Oriona, a ostatnio za
stanawiałem się, co ciekawe
go można jeszcze z nim zrobić 
i tak powstała praca „Tryptyk 
Oriona”. Środkowa fotografia 
została przekonwertowana 
do monochromatu, obniżyłem 
w niej poziom tła i podwyższy
łem kontrasty, co pozwoliło wy
dobyć słabe mgławice, licznie 
występujące w tym obszarze 
nieba. Zdjęcie prawe zawiera 
opisy obiektów mgławicowych, 
widocznych na fotografiach, 
a także nazwy własne gwiazd.

Serdecznie pozdrawiam,
Mariusz Świętnicki

Red.: Dziękujemy za przesłaną 
pracę. Zdjęcia przysyłane nam 
przez pana Mariusza od wielu 
lat stanowią ozdobę Galerii 
Uranii. Niżej prezentujemy tyl
ko środkową część tryptyku.

Drogi Panie Profesorze!
Wracam do naszej rozmowy 

telefonicznej dotyczącej m in. 
istnienia ul. Korzennej w Gdań
sku, o której w swym pięknym 
artykule o Janie Heweliuszu 
nadmienia na koniec pani dr 
C. Iwaniszewska.

Otóż ul. Korzenna była i jest 
do dnia dzisiejszego, a przy niej 
stoi przepiękny i nie zniszczony 
w czasie II wojny światowej Ra
tusz Staromiejski.

Otóż z tym pięknym obiektem 
architektonicznym łączą mnie 
młodzieńcze wspomnienia.

W roku 1955— zaraz po zda
niu matury — musiałam iść do 
pracy (studia ukończyłam znacz
nie później) i tę pracę znalazłam 
w Dziale Gromadzenia i Opraco
wania Zbiorów Miejskiej Biblio
teki Publicznej w Gdańsku. Dział 
ten, podobnie jak kierownictwo 
oraz inne działy ówczesnej cen
trali bibliotecznej, mieściły się na 
parterze Ratusza Staromiejskie

tu jest miejsce

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

Zapraszamy na nasze łamy!

Orion sfotografowany 2 marca br. przez Mariusza Świętnickiego na 
terenie Jaśliskiego Parku Krajobrazowego. Parametry: Sigma 1.4/50 
EX DG, 12.8 + N. D300. Eksp. 7x200 s (IS01600) + 1 *100 s (IS0400). 
Godz. 19.45-20.25 CSE

go po stronie lewej od głównego 
wejścia.

Na piętrze Ratusza mieścił 
się Wojewódzki Dom Kultury 
(z czasem przemianowany na 
Wojewódzki Ośrodek Kultury, 
następnie na Nadbałtyckie Cen
trum Kultury), z pięknądużąsalą 
wyposażoną w gdańskie meble 
i piękne obrazy. W sali tej, tuż nad 
jej wejściem, był „mały balkonik”, 
na który krętymi schodkami, jako 
17-letnia dziewczyna, często się 
wdrapywałam.

Po pewnym czasie, centrala 
biblioteczna została przeniesio
na na ul. Długądo Domu Upha- 
genia, by po wielu latach otrzy
mać pomieszczenia w okaza
łym gmachu przy ul. Kalinow
skiego.

To pokrótce.
Pragnę jednocześnie nad

mienić, że „Uranią” jestem za
uroczona od wielu lat. Jestem 
również pełna uznania dla pięk
nej pracy zespołu redakcyjne
go i heroicznego wręcz trudu 
(zwłaszcza w ostatnich latach) 
— Pana — jako Redaktora Na
czelnego.

W załączeniu przesyłam 
kserokopię fragmentu Przewod
nika po Trójmieście z roku 1974, 
pióra Kazimierza Małkowskiego 
i Stanisława Podgórczyka, 
w którym jest mowa i o Ratuszu 
Staromiejskim, i ui. Korzennej.

Łącze wyrazy szacunku i po
zdrowienia

Miłośniczka astronomii 
z Gdańska

Red. Dziękujemy za wyjaśnienie 
sprawy ul. Korzennej i wspomnie
nia o najważniejszym przy niej 
budynku. MHo nam też było czy
tać opinię o naszym czasopiśmie 
i pracy naszego Zespołu.

Jakiś czas temu Pan mgr inż. 
Mar ian Bombel  (marbom  
@op.pl), członek Astronomicz
nego Klubu Dyskusyjnego w Dą
browie Górniczej przysłał nam 
list i swoje opracowania dotyczą
ce nowej teorii ruchu Księżyca. 
Pisaliśmy na ten temat w „Ura
nii” nr 1/2011 r., zwracając uwa
gę na fakt, że Jego teoria jest nie
zgodna z prawami fizyki i nie bie
rze pod uwagę wszystkich pod
stawowych i ugruntowanych po
jęć z zakresu dynamiki i kinema
tyki bryły sztywnej. Słowem, za
pewne jego nauczyciel fizyki ze 
szkoły podstawowej nie najlepiej 
„odrobiłswoją lekcję”. Po opubli
kowaniu naszej odpowiedzi Pan 
Bombel nadesłał nam kolejny 
list, w którym wyraża niezadowo
lenie z faktu, że nie opublikowa
liśmy Jego opracowania i w dal
szym ciągu chce, abyśmy je opu
blikowali. Niestety nie opubliku
jemy w „Uranii" Jego rozważań, 
bo naszą misją jest szerzenie 
wiedzy opartej na naukowych 
przesłankach. Ale dla zaintere
sowanych szczegółami teorii 
p. Bombla podajemy jego adres 
internetowy. Ponadto swoją 
teorię opublikował na stronie 
internetowej www.akd.vgh.pl. 
Wszystkich zainteresowanych 
odsyłamy pod te adresy.

Redakcja
*  *  *

Szanowni Państwo,
Z uwagi na kontrowersyjny 

pomysł lokalizacji obserwato
rium astronomicznego w miej
scowości Kiełpino na terenie 
Gminny Kartuzy chciałbym za
sięgnąć opinii fachowców.

Dokończenie na s. 134
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100 „ Wspaniały projekt” — Boga czy człowieka?
Wojciech P. Grygiel
Artykuł ten to zarazem filozofia i kosmologia. Głębsza refleksja nad początkami Wszech
świata, a równocześnie polemika z  tezami Stephena Hawkinga i L. Mlodinova prezen
towanymi w ich ostatniej książce „ Wspaniały projekt ”

106 Gorące gwiazdy we wczesnym Wszechświecie
Anna Raiter
Poznanie wczesnego Wszechświata je s t jednym  z  największych wyzwań współczesnej 
astronomii obserwacyjnej. Jego przeszłość możemy odkrywać dzięki badaniom odleg
łych obiektów. W  szczególności chcielibyśmy zaobserwować pierwsze gwiazdy, które 
pojawiły się we Wszechświecie, mieć możliwość zbadania ich własności i porównania 
z  modelami teoretycznymi. Jest to bardzo ciekawe, gdyż to właśnie te gwiazdy byty 
pierwszymi fabrykam i pierwiastków ciężkich we Wszechświecie

112 Merkury i MESSENGER
Andrzej Woszczyk
Po prawie 36 latach od pierwszych krótkich spotkań Merkurego z sondą Mariner 10 
dotarł do niego pojazd kosmiczny MESSENGER i stał się jego  pierwszym sztucznym  
satelitą, który przez rok będzie badał tę niezwykłą planetę. Warto zapoznać się z  tym, co 
wiemy o Merkurym, historią lotu najnowszej sondy i planów badawczych, jak ie  przed  
nią stoją

112 Pozostałości po wybuchach supernowych
Anna Zajczyk
Pierwszy obiekt, który do dzisiaj pozostawił ślady po  sobie, to supernowa z  1006 r„ 
która została zarejestrowana w  dziele egipskiego astrologa i lekarza Ali ibn Ridwana 
oraz w kronikach chińskich i japońskich. Zaledwie 48 lat później, w 1054 r., pojawił się 
kolejny niezwykły gość na niebie, tam gdzie dzisiaj znajduje się mgławica Krab. To, że 
są to pozostałości po  supernowych, zrozumieliśmy dopiero w połowie X X  w. A dziś 
wiemy, że są to niezwykle ważne obiekty dla zrozumienia ewolucji gwiazd

■■■ W  kolorze: LIV Olimpiada Astronomiczna (o.II); OMSA, Grudziądz 24-26.03.2011 
(w.I, w.II-III); Galeria Uranii (w.IV, o.III); Merkury w kolorze (o.IV)

121 w kraju i na świecie: LIV Olimpiada Astronomiczna 2010/2011 (121); 
XXXVII Ogólnopolskie Młodzieżowe Seminarium Astronomiczne im. prof. Ro
berta Głębockiego w Grudziądzu, 24-26 marca 2011 r. (124); Heweliusz poli
tykiem samorządowym — uroczysta sesja Rady Miasta Gdańska w Muzeum 
Historycznym Miasta Gdańska (126)

128 rozmaitości: Niech stanie się... ciemność! (110); Porywy wiatru słoneczne
go zdmuchują atmosferę Marsa (128); Bolid wielkopolski (128); Nowe obser
wacje galaktyki M82 ujawniają wielokrotne źródła wywiewania materii (129); 
„Dźwięki” Kosmosu (130); NGC 4151: aktywna czarna dziura w Oku Sauro- 
na (142)

132 astronomia w szkole: Warsztaty astronomiczne na zajęciach pozalekcyj
nych w szkołach podstawowych 

136 kalendarz astronomiczny 2011: Lipiec-sierpień
142 recenzje: Andrzej Manecki, Meteoryty — oblicza gości z Kosmosu
143 astronomia i muzyka: Koncert kosmicznych głosów
144 relaks z Uranią: krzyżówka 
144 ciekawe strony internetowe

NA OKŁADCE

32-m radioteleskop Obserwatorium Astronomicznego UMK 
w Piwnicach pod Toruniem, w roli wielkiego ekranu, na 
którym właśnie jest wyświetlany portret Jana Heweliusza. 
Czasza radioteleskopu stanowiła nietypowy ekran podczas 
specjalnego koncertu przygotowanego na Toruński Festiwal 
Nauki i Sztuki, a opartego na dźwiękach z Kosmosu. Muzykę 
prezentowaną podczas koncertu znajdą Czytelnicy 
na dołączonej płycie CD, a o historii jej powstania 
i o samym koncercie można przeczytać wewnątrz tego 
numeru. Fot. Agnieszka Janik
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„ Wspaniały 
projekt” 
— Boga czy 
człowieka?

Stephen Hawking należy do gro
na fizyków wykazujących się 
dużą zapobiegliwością w kreowa

niu swojego medialnego wizerunku. Nie 
ulega wątpliwości, iż jest to światowej 
klasy teoretyk, mogący poszczycić się 
osiągnięciami, które przyczyniły się do 
znacznego postępu w fizyce i które na 
stałe zajmą miejsce w akademickich 
podręcznikach. Mowa tutaj przede 
wszystkim o udowodnionym wspólnie 
z Rogerem Penrosem twierdzeniu o oso
bliwościach', które, ujawniając ograni
czenia w ogólnej teorii względności, sta
ło się inspiracją do poszukiwania teorii 
unifikującej tę teorię z mechaniką kwan
tową. Współcześnie istnieje szereg pro
gramów kwantowania grawitacji. 
W tym zakresie Stephen Hawking może 
poszczycić się osiągnięciami, które przy 
wykorzystaniu przez niego tak zwanych 
technik półklasycznych pozwoliły na 
sformułowanie hipotez dotyczących zja-

1 Zob. S. W. Hawking, R. Penrose, The Singula
rities o f  Gravitational Collapse and Cosmology, 
Proceedings o f the Royal Society o f London: A, 
1970 nr 314, s. 529-548.

wisk, wynikających z kombinacji efek
tów grawitacyjnych i kwantowych. Cho
dzi tu głównie o termodynamikę czar
nych dziur (promieniowanie Hawkingaf 
oraz o model Wszechświata bez brze
gów Hartle-Hawkinga3. Na bazie swo
ich ściśle fizycznych dociekań Stephen 
Hawking nie stroni od bardziej ogólnych 
deklaracji, które dotyczą możliwości 
stworzenia teorii wszystkiego, pozwala
jącej na udzielenie odpowiedzi na każ
de pytanie, jakie fizyka może i będzie 
mogła postawić. Wśród nich pojawiają 
się pytania natury filozoficznej o ogólną 
naturę rzeczywistości (i czy jak i w ogóle 
jest ona dla fizyka dostępna) albo o to, 
skąd się wziął Wszechświat i jaki jest 
kres jego ewolucji. Ponieważ pytania 
zadają nie tylko fizycy, ale także i sze
rokie rzesze mniej wyspecjalizowanych 
odbiorców, Stephen Hawking uczynił 
z tych pytań bardzo nośnąplatformę me-

2 Zob. S. W. Hawking, Black hole explosions?, 
„Naturę”, 1974 nr 248, s. 30-31.
3 Zob. J. Hartle, S. Hawking, Wave Function o f  
the Universe, „Physical Review D”, 1983 nr 28, 
s. 2960-2975.
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dialnego rozgłosu, który uzyskał dzięki 
publikacji K rótkiej historii czasu4. 
Wbrew powszechnie panującej opinii 
pozycja ta nie należy do najłatwiejszych, 
ponieważ prezentuje pojęciowo dość 
zawiły materiał, zahaczający o wiele 
dziedzin współczesnej fizyki, wymaga
jących przynajmniej podstawowej orien
tacji w fachowej terminologii.

Hawking nie zaprzestał jednak swo
jej popularyzatorskiej działalności i nie 
spoczął na laurach Krótkiej historii cza
su. Kontynuację wymusiły na nim dwa 
czynniki. Pierwszy z nich potwierdza 
bezspornie zasugerowana Hawkingowi 
konieczność prostszej i jaśniejszej pre
zentacji zawiłości współczesnej fizyki. 
Natomiast drugi wynika ze znacznego 
postępu w samej fizyce, jaki dokonał się 
od czasu wydania Krótkiej historii do 
czasów obecnych. Postęp ten doprowa
dził z jednej strony do precyzacji filozo
ficznych stanowisk Hawkinga, ale też do 
ich pewnych modyfikacji. Owocem jego 
przemyśleń w tej materii są dwie książ
ki, napisane wspólnie z Leonardem Mlo- 
dinowem: Jeszcze krótsza historia czasu 
(2005)5 oraz opublikowany w zeszłym 
roku Wspaniały projekt (2010)6. Jeszcze 
krótsza historia czasu jest uproszczoną, 
aczkolwiek bardziej uporządkowaną pod 
względem pojęciowym, wersją Krótkiej 
historii, w której autorzy mitygują skraj
ny optymizm Hawkinga co do istnienia 
teorii wszystkiego. Wspaniały projekt sta
nowi natomiast odważną filozoficzną 
spekulację w kwestii wspomnianych po
wyżej ogólnych pytań, gdzie do po
wszechnie znanych argumentów Haw
kinga autorzy dołączają całkowicie 
nowatorskie koncepcje, jak choćby przy
kładowo tak zwaną top-down cosmolo
gy (kosmologia „z góry na dół”)7 czy też 
antropiczny paradygmat fizyki. W kon
kluzji porywają się na dość ryzykowne 
sformułowania natury światopoglądowej, 
które zostały przez media zdecydowanie 
przerysowane i w rzeczywistości nie 
uprawniają do wyciągania wniosków 
o nieistnieniu Boga.

4 S. W. Hawking, Krótka historia czasu, Poznań 
1996.
5 S. W. Hawking, L. Mlodinow, Jeszcze krótsza 
historia czasu, Poznań 2007.
6 S. W. Hawking, L. Mlodinow, The Grand De
sign, London-Toronto-Sydney-Auckland-Jo- 
hannesburg 2010.
7 Zob. S. W. Hawking, T. Hertog, Populating the
Landscape: A Top Down Appmach, arxiv:hep-th/
060209lv2.

W niniejszej pracy zostaną zaprezen
towane i poddane krytyce główne wąt
ki natury fizycznej oraz filozoficznej, 
stanowiące fundament formułowanych 
przez Hawkinga i Mlodinowa ostatecz
nych konkluzji. Należy jednak pamię
tać, iż, w odróżnieniu od wielu skądinąd 
bardzo rzetelnych fizyków, od czasu 
powstania Krótkiej historii czasu, sam 
Hawking wykształcił dość widoczną 
umiejętność refleksji metodologicznej, 
pozwalającą lepiej zrozumieć „co robi 
fizyk, kiedy uprawia fizykę”. Przykła
dowo, refleksja taka obficie towarzy
szyła prow adzonym  przez A lberta 
Einsteina pracom nad ogólną teorią 
względności8. Choć warsztat filozoficz
ny Hawkinga i Mlodinowa, zaprezen
towany we Wspaniałym projekcie, nie 
dorównuje filozoficznej erudycji Einste
ina, to jednak, pomimo popełnianych 
uproszczeń i rażących filozoficznych 
niekonsekwencji, daje on pewien obraz 
ich stanowiska w kwestii rozumienia on- 
tologicznego statusu obiektów teore
tycznych. Sam tytuł omawianej publi
kacji —  Wspaniały projekt —  niesie 
dość spory ładunek treściowy, przywo-

8 Zob. A. Pais, Pan Bóg jest wyrafinowany: na
uka i życie Alberta Einsteina, Prószyński i S-ka, 
Warszawa 2001.

łujący wręcz na myśl skojarzenia z po
jęciem inteligentnego projektu, forsowa
nym przez zwolenników naukowego 
kreacjonizmu. Natomiast w ujęciu Haw
kinga i Mlodinowa odgadnięcie wspa
niałego projektu Wszechświata, które
go badaniem zajmuje się fizyka, będzie 
równoważne sformułowaniu ostatecznej 
teorii opisującej całość Wszechświata, 
jego złożoność oraz wyjaśniającej, dla
czego Wszechświat jest taki, a nie inny.

Najpierw filozofia
Większość fizyków, traktujących fi

lozofię jako dziedzinę wiedzy zarezer
wowaną dla fantastów i odrealnionych 
marzycieli, z radością przywita dekla
rację Hawkinga i Mlodinowa o „śmier
ci filozofii”, zamieszczoną w jednym 
z akapitów otwierających Wspaniały 
projekt. Jej sformułowanie w tak stanow
czym brzmieniu nie powstrzymuje jed
nak autorów od rozpoczęcia swoich roz
ważań od poruszenia problemów, które 
stoją w centrum wielu współczesnych 
debat, toczących się w obszarze filozo
fii fizyki9. Innymi słowy, traktując z jed
nej strony deklarację Hawkinga i Mlo-

9 Zob. C. Callender, N. Huggett, Physics Meets 
Philosophy at the Planck Scale, Cambridge, Cam
bridge University Press 2001.
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dinowa poważnie, należy pamiętać, że 
śmierć filozofii nie oznacza w ich ustach 
bynajmniej negacji umiłowania mądro
ści, ale podstawowy zarzut, iż, jak to 
sami stwierdzają, „filozofia nie dotrzy
m ała kroku w spółczesnej nauce, 
a w szczególności fizyce”10. Można 
wstępnie pokusić się o stwierdzenie, że 
Wspaniały projekt to studium wyzwań, 
jakie fizyka stawia filozofii, formułowa
nych przez „rasowych” fizyków, których 
praca naukowa zmotywowała do szer
szej refleksji nad znaczeniem dokony
wanych przez siebie odkryć. Należy 
również pamiętać, że, jak wspomniano 
powyżej, ani Hawking ani Mlodinow nie 
są rasowymi filozofami, a do zrozumie
nia punktu wyjścia ich filozoficznej re
fleksji nie wystarczy przekartkowanie 
wymienionych popularnonaukowych 
pozycji. Znacznie dokładniejszy obraz 
filozofii fizyki, uprawianej przez Haw- 
kinga, daje chociażby lektura Natury 
czasu i przestrzeni, pracy napisanej ra
zem z Rogerem Penrosem11.

Zdecydowana większość fizyków 
bez wahania „urzeczowia” obiekty po
stulowane w konstruowanych przez sie
bie teoriach, uważając, że niezależnie od 
empirycznej weryfikacji, istnieją one 
w badanej przez nich obiektywnej rze
czywistości fizycznej. Przykładowo, 
czynią to nagminnie badacze teorii 
strun12. Zagadnienie, o którym tutaj 
mowa, a które dotyczy wspomnianego 
już ontologicznego statusu obiektów teo
retycznych i ich relacji do świata fizyki, 
stanowi doniosły problem, znajdujący 
swoją szeroką dyskusję w obrębie filo
zofii nauki oraz metodologii nauk13. 
Przeciwnie jednak do szerokiej rzeszy 
teoretyków, Hawking i Mlodinow pre
zentują — przynajmniej deklaratywnie 
— znacznie bardziej filozoficznie zre
flektowane stanowisko, zwane przez 
nich realizmem zależnym od modelu 
(ang. model dependent realism). Uzasad
nienie takiego podejścia było prezento
wane już wielokrotnie wcześniej przez 
samego Hawkinga w postaci szeregu 
mniej lub bardziej usystematyzowanych 
komentarzy, lecz dopiero we Wspania-

10 S. W. Hawking, L. Mlodinow, The Grand De
sign, s. 5.
11 Zob. S. W. Hawking, R. Penrose, Natura czasu 

i przestrzeni, przeł. S. Amsterdamski, Poznań 
1996.
12 Zob. R. Bousso, J. Polchinski, Krajobraz teo

rii strun, „Świat nauki”, 2004 nr 10, s. 59-67.
13 Zob. A. Grobler, Ogólna metodologia nauk, 
Kraków 2008.

tym projekcie uzyskuje ono swoją osta
teczną nazwę14. Choć, jak już zaznaczo
no, dyskusja nad tym zagadnieniem 
wymaga szczegółowej analizy filozo
ficznej, warto na potrzeby niniejszego 
artykułu przytoczyć wypowiedź auto
rów, którzy stwierdzają, że:

Opiera się on [realizm zależny od 
modelu, przyp. W.G] na idei, że nasze 
mózgi interpretują sygnały z naszych 
narządów zmysłowych, tworząc w ten 
sposób model świata. Kiedy taki model 
jest skuteczny w przewidywaniu zdarzeń, 
mamy tendencję przypisywania jemu 
oraz elementom i pojęciom, które go 
tworzą, jakość rzeczywistości albo ab
solutnej prawdy. Ale mogą istnieć różne 
sposoby modelowania tej samej fizycz
nej sytuacji, przy zastosowaniu różnych 
fundamentalnych elementów i pojęć. 
Jeżeli dwie takie fizyczne teorie albo 
modele dokładnie przewidują te same 
zdarzenia, nie można powiedzieć, iż je 
den jest bardziej realny od drugiego. 
Raczej, mamy swobodę w użyciu mode
lu bardziej wygodnegols.

Jest to konkluzja o tyle zaskakująca, 
iż wbrew powszechnemu przekonaniu 
fizyków Hawking i Mlodinow twierdzą, 
iż teorie fizyczne nie korespondująz ja
kąkolwiek strukturą obiektywnej rze
czywistości (realizm naukowy), ale są 
jedynie myślnymi modelami— użytecz
nymi fikcjami, które pozwalają organi
zować i przewidywać wyniki pomiarów. 
Dla umysłu fizyka nie jest dostępna 
obiektywna rzeczywistość, lecz jedynie 
jej mentalna reprezentacja. Ponieważ 
hipotetycznie może istnieć wiele takich 
empirycznie równoważnych reprezenta
cji, nie można wykluczyć istnienia sze
regu równoważnych teorii, opisujących 
to samo zjawisko fizyczne.

Drugim elementem, istotnym dla roz
ważań Hawkinga i Mlodinowa, jest po
jęcie prawa przyrody, którego precyzyj
ne rozumienie okaże się być kwestią 
dość problematyczną. Używając tego 
pojęcia, popadają oni w pewną sprzecz
ność, traktując je wymiennie albo jako 
obiektywną własność świata przyrody 
na zasadzie naukowego realizmu, albo 
jako elementy struktury pewnej teorii, 
modelujące pewne wąskie klasy zja
wisk. Przyjęcie pierwszej opcji pozwa-

14 Zob. S. Hawking, Moje stanowisko, [w:] ten
że, Czarne dziury i wszechświaty niemowlęce, 
Poznań, Zysk i S-ka.
15 S. W. Hawking, L. Mlodinow, The Grand De

sign, s. 7.

la im sformułować trzy podstawowe 
pytania, dotyczące specyfiki praw przy
rody (jeżeli istnieje przyroda, która tymi 
prawami jest rządzona): 1) skąd się biorą 
prawa przyrody, 2) czy istnieją wyjątki 
od tych praw oraz 3) czy istnieje tylko 
jeden możliwy zestaw praw przyrody 
W odpowiedzi na drugie pytanie, będą
ce jednocześnie swoistym ontologicz- 
nym manifestem, Hawking i Mlodinow 
stwierdzają, że: ta książka osadzona jest 
na koncepcji determinizmu naukowego, 
zgodnie z którym odpowiedź na pytanie 
drugie brzmi, że nie ma cudów ani wy
jątków od praw natury'6. Warto w tym 
momencie zauważyć, iż pojęcie deter
minizmu jest rozumiane jako fakt pod
porządkowania przyrody niezmiennym 
prawom, które same w sobie mogą być 
-— jak to ma miejsce w przypadku me
chaniki kwantowej —  indeterminis tycz
ne, przewidywać wyniki pomiarów 
z określonym prawdopodobieństwem.

Zaprezentowany sposób rozumienia 
teorii fizycznej staje się, zdaniem Haw
kinga i Mlodinowa, szczególnie przy
datny w opisie zjawisk kwantowych, 
które, jak powszechnie wiadomo, 
przeczą zdroworozsądkowemu obrazo
wi świata. Wzorem wszystkich poprzed
nich publikacji Hawkinga powołują się 
oni na alternatywne sformułowanie me
chaniki kwantowej przy użyciu metody, 
opracowanej przez Richarda Feynmana, 
zwanej całkami po trajektoriach. Me
toda ta stanowi podstawowe narzędzie 
fizyków pracujących w obszarze kwan
towej teorii pola, pozwalające przewi
dywać trajektorie oddziałujących 
cząstek. Ze względu na fakt, że prze
widywania mechaniki kwantowej 
sprawdzają się z niebywałą dokładno
ścią, należy, zgodnie z koncepcją reali
zmu zależnego od modelu, przyjąć, iż 
obraz rzeczywistości kwantowej jest ob
razem generowanym przez superpozy
cję wielu trajektorii (historii) badanej 
cząstki. Jak już wspominano, podejście 
takie nie jest bynajmniej żadnym novum, 
ponieważ już w 1991 r. Stephen Haw
king w następujący sposób interpretował 
słynny paradoks kota Schródingera:

Moim zdaniem, milcząca wiara 
w rzeczywistość niezależną od teoretycz
nych modeli jest przyczyną, jaką spra
wiaJilozofom mechanika kwantowa i za
sada nieoznaczoności. [...] Trudność 
bierze się stąd, iż przyjmują oni implici-

16 S. W. Hawking, L. Mlodinow, The Grand De
sign, s. 34.
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te klasyczną koncepcję rzeczywistości, 
zgodnie z którą każdy obiekt ma jedną, 
określoną historię. Sedno mechaniki 
kwantowej polega na tym, iż zawiera ona 
inny pogląd na rzeczywistość. Zgodnie 
z tą koncepcją, dowolnemu obiektowi 
przypisujemy nie jedną historię, ale cały 
zbiór wszystkich możliwych historii. [... ] 
W przypadku kota Schródingera możli
we je s t wzmocnienie dwóch historii. 
W jednej kot żyje, w drugiej ginie. Zgod
nie z  mechaniką kwantową obie możli
wości mogą współistnieć. Niektórzy f i 
lozofowie wyczyniają dziwne łamańce 
myślowe, ponieważ milcząco zakładają, 
że kot może mieć tylko jedną historię11.

W bezpośrednim związku z kon
cepcją całkowania po trajektoriach po
zostaje kolejna ważna zasada mechani
ki kwantowej, na którą autorzy zwracają 
uwagę, a mianowicie zależność stanu 
układu od obserwatora. Wiadomo bo
wiem powszechnie, że pomiar dokony
wany na układzie kwantowym zaburza 
jego stan. Gdy w mechanice klasycznej 
przeszłość zdeterminowana jest w spo
sób jednoznaczny, w perspektywie feyn- 
manowskich trajektorii obserwacja, któ
ra determinuje historię badanego układu, 
niejako wybierają spośród całego spek
trum możliwości, uzależniając w ten 
sposób przeszłość układu od aktu obser
wacji. Sama przeszłość nie jest więc jed
noznacznie określona.

Czas na kosmologię
Jednym z najodważniejszych teore

tycznych zabiegów Hawkinga, które 
tkwiąu podstaw jego kosmologicznych 
spekulacji, jest wykorzystanie sygnali
zowanych powyżej metod kwantowych 
do opisu Wszechświata jako całości. 
Stanowi to bazę stworzonego we współ
pracy z Jamesem Hartle’em modelem 
Wszechświata bez brzegów. Skoro teo
ria względności załamuje się w osobli
wościach, to Wielki Wybuch —  czyli 
moment, w którym gęstość materii osiąg
nęła nieskończoną wartość, musi być 
zjawiskiem kwantowym. Stąd też istnie
je  potrzeba stworzenia kwantowej teo
rii grawitacji. Ponieważ model Wszech
świata bez brzegów Hartle’a-Hawkinga 
jest powszechnie znaną koncepcją, na 
potrzeby niniejszego opracowania war
to jedynie przytoczyć te wnioski, które 
posiadają istotne konsekwencje. Głów
ny z nich, który w zasadzie determinuje

17 S. Hawking, Moje stanowisko, s. 42.

kształt całości dociekań, mówi, że Wiel
ki Wybuch był zjawiskiem kwantowym, 
w efekcie czego w jego momencie ist
niały jedynie cztery wymiary przestrzen
ne. W takim układzie nie istnieją warun
ki brzegow e dla czasoprzestrzeni 
i pytanie o to, co działo się przed Wiel
kim Wybuchem, jest bezsensowne i źle 
postawione. W takiej perspektywie moż
na zacząć rozumieć wyrok „śmierci”, 
który Hawking i Mlodinow wydali filo
zofii. Odpowiedź nauki na kwestię po
czątku Wszechświata eliminuje z jednej 
strony antyczne koncepcje Wszechświa
ta wiecznego, jak również koncepcje za
kładające, że stwórcą Wszechświatajest 
Bóg. Początek Wszechświatajest więc 
tak samo podległy prawom przyrody, j ak 
jego późniejsza, czasowa ewolucja. Jak 
zatem rozumieć, skąd się wzięły prawa 
przyrody?

Hawking i Mlodinow wprowadzają 
jeszcze jedną istotną dla całej koncepcji 
praw przyrody modyfikację do paradyg
matu kosmologii, która zrywa z klasycz
nym założeniem, że Wszechświat po
siada jed n ą  h isto rię . W ynika ono 
bezpośrednio z konstrukcji modelu Har- 
tle’a-Hawkinga, w którym kwantowy 
charakter Wielkiego Wybuchu implikuje 
szereg możliwych historii Wszechświa
ta. W momencie Wielkiego Wybuchu 
Wszechświat pojawił się spontanicznie 
jako kombinacja wszystkich możliwo
ści, rozgałęziając się później na wszech
światy, rządzone odmiennymi prawami 
fizyki. Jest to niewątpliwie odwołanie 
się do cieszącej się dziś wśród fizyków 
coraz większą popularnością idei wie- 
loświata (ang. multiverse), wiążącej się 
również ze znanymi koncepcjami infla
cyjnymi wczesnej fazy Wszechświata18. 
W klasycznie uprawianej kosmologii, 
gdzie istnieje jednoznaczna historia 
Wszechświata, obliczenia prowadzi się 
metodą bottom-up, wychodząc od sta
nu wcześniejszego i obliczając, zgodnie 
z obowiązującymi prawami, parametry 
stanu późniejszego. Stephen Hawking 
sugeruje jednak, że w momencie, gdy 
przyjmie się opis Wszechświata przy 
pomocy feynmanowskich trajektorii: 
amplituda prawdopodobieństwa znale
zienia Wszechświata w danym stanie jest 
liczona jako wypadkowa udziału wszyst
kich możliwych historii, spełniających 
warunek braku brzegów i kończących się 
w danym punkcie'9. Różnym aktualnym

18 Zob. np. S. Weinberg. Living in the Multiverse, 
arXiv:hep-th/0511037.

stanom Wszechświata będą więc odpo
wiadać różne kombinacje współtworzą
cych tym stanom historii, co w efekcie 
prow adzi do konkluzji, że historie 
Wszechświata będą zależeć od obserwa
cji. Hawking i Mlodinow konstatują: to 
my tworzymy historię poprzez naszą ob
serwację, a nie historia tworzy nas20. 
Taka metodologia w kosmologii i gene
ralnie w fizyce była przedmiotem wcze
śniejszych publikacji Hawkinga i nosi 
miano top-down cosmology21. Jej bez
pośrednią implikacjąjest fakt, że prawa 
przyrody zmieniają się zależnie od wy
branej historii.

Na kanwie tak barwnie zarysowanej 
wizji powstaje jednak jeszcze jeden pro
blem, który Hawking i Mlodinow sta
rają się również w autorytarny sposób 
rozwiązać. Chodzi bowiem o wskaza
nie teorii, która pozwalałaby konstru
ować tego typu wszechświaty, charak
teryzujące się odmiennymi zestawami 
hipotetycznych praw przyrody. Autorzy 
wykorzystują tutaj doskonale okazję, 
aby dokonać kolejnej kanonizacji teorii 
strun, która, choć spełnia pewne tylko 
przesłanki teorii unifikującej wszystkie 
oddziaływania, nie stanowi bynajmniej 
ujednoliconego matematycznego forma
lizmu oraz nie generuje żadnych empi
rycznie testowanych efektów. Nie tylko 
w opinii Hawkinga i Mlodinowa, ale 
także i innych znanych fizyków, takich 
jak Leonard Susskind ze Stanford Uni
versity w USA22, brak widocznych per
spektyw na stworzenie zunifikowanej 
teorii M, można potraktować jako ko
rzyść i przyjąć, że krajobraz teorii 
strun23, wygenerowany przez 10500 jej 
wersji, zależnych od parametrów zwi
niętych wymiarów, może być uznany 
za dziedzinę potencjalnych historii 
Wszechświata, każda implikująca inny 
zestaw parametrów, określających wła
sności cząstek elementarnych —  czyli 
odrębnych praw przyrody. Co więcej, 
wprowadzenie sześciu dodatkowych 
wymiarów w teorii strun, koniecznych 
dla jej matematycznej spójności, może

19 S. W. Hawking, L. Mlodinow, The Grand De
sign, s. 139.
20 Ibidem, s. 140.
21 S. W. Hawking, T. Hertog, Populating the Land
scape: A Top Down Approach, arxiv: hep-th/ 
060209lv2.
22 Zob. L. Susskind, The Cosmic Landscape: 
String Theory and the Illusion o f the Intelligent 
Design, New York, Back Bay Books 2006.
23 L. Susskind, The Anthropic Landscape o f String 
Theory, arXiv:hep-th/0302219v 1.
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również być w takim paradygmacie uza
sadnione. O ile nasza obserwacja „wy
biera” z potencjalnych historii te, które 
wzmacniają wszechświaty czterowy- 
miarowe, nie przeczy to jednak, aby 
w innych, nie obserwowanych histo
riach, realizowały się wszechświaty
0 większej liczbie wymiarów. Trudno 
oprzeć się w takiej sytuacji wrażeniu, 
iż Hawking i Mlodinow wprost wspie
rają konieczność zmiany paradygmatu 
fizyki:

Wydaje się, iż jesteśmy w krytycznym 
punkcie historii nauki, w którym musi
my zmienić nasze pojęcie celu teorii f i 
zycznej oraz co czyni ją  akceptowalną. 
Podstawowe stałe a także postać hipo
tetycznych praw przyrody nie są narzu
cone przez logikę ani jakąkolwiek f i 
zyczną zasadę. Stale fizyczne mogą 
przyjąć dowolne wartości a prawa mogą 
mieć różną form ę pod  warunkiem, że 
prowadzi one do matematycznie spójnej 
teorii. Różne wartości stałych i różne 
form y tych praw obowiązują w różnych 
wszechświatach. Być może nie zaspoka

ja  to ludzkiego pragnienia bycia wyjąt
kowym czy też posiadania ładnego teo
retycznego pakietu , zaw ierającego  
wszystkie prawa fizyki, ale taka wydaje 
się być przyroda24.

Ostatnim elementem, który ma do
pełnić prezentowaną przez Hawkinga
1 Mlodinowa koncepcję pochodzenia 
Wszechświata oraz specyfiki praw przy
rody, jest argumentacja antropiczna. 
Ponad w szelką wątpliwość bowiem 
w kosmologii akceptuje się fakt, że 
w przyrodzie występuje precyzyjne do
strojenie stałych fizycznych i oraz po
staci rządzących nią praw (ang .fine tu
ning), które w arunkuje pow stanie 
inteligentnego życia na Ziemi. Stąd już 
bardzo niedaleko do konkluzji, iż „wspa
niały projekt” jest dziełem celowo dzia
łającego stworzyciela —  czyli Boga. 
Autorzy kontestują jednak tę tezę, wy
taczając przeciwko niej arsenał współ
czesnej nauki i argumentując, że przy
jęcie kosmologii wiełoświata umożliwia 
uzasadnienie istnienia dostrojenia praw 
przyrody dla powstania inteligentnego 
życia bez odwoływania się do koncep
cji Stworzyciela, który powołał świat do 
istnienia dla naszego dobra. Warto 
w tym miejscu wspomnieć, że wniosek 
ten zyskał sobie pokaźny medialny roz
głos, zgodnie z którym Stephen Haw-

24 S. W. Hawking, L. Mlodinow, The Grand De
sign, s. 144.

king i Leonard Mlodinow naukowo udo
wodnili nieistnienie Boga. Wniosek ten 
jest o tyle sugestywny, że w jego świe
tle nie ma potrzeby poszukiwań źródła 
porządku poza Wszechświatem, ponie
waż w obrębie olbrzymiej liczby poten
cjalnych historii Wszechświata (10500) 
ludzki akt obserwacji wybiera taką, która 
prowadzi do zaistnienia człowieka na 
Ziemi wraz z ewolucjąjego aparatu po
znawczego i dlatego jest wzmacniana 
w feynmanowskiej sumie trajektorii 
Wszechświata. Choć precyzyjna ocena 
prawomocności tego wniosku nie może 
być podjęta w tym krótkim opracowa
niu, to jednak prosta intuicja podpowia
da, iż nadal nie rozstrzygnięte pozostaje 
pytanie, skąd ostatecznie wziął się wie- 
loświat i dzięki czemu jest on taki, jaki 
jest. Czyżby Hawking i Mlodinow nie 
udzielili odpowiedzi na postawione 
przez siebie pytania? Okazuje się, że 
próbie sformułowania tych odpowiedzi 
są poświęcone praktycznie dwie ostat
nie strony Wspaniałego projektu, będą
ce również zwieńczeniem finalnego 
rozdziału pod tym samym tytułem. 
Przyczyn powstania Wszechświata —  
czyli dlaczego świat zaistniał —  należy, 
zdaniem Hawkinga i Mlodinowa, dopa
trywać się w akcie samostworzenia, któ
ry wynika ze zrównania się energii ma
terii oraz energii grawitacyjnej w skali 
całego Wszechświata. Natomiast na py
tanie, dlaczego świat jest taki, jaki jest, 
i rządzą nim takie a nie inne prawa, od
powiedzieć ma teoria M, która — jeśli 
zostanie prawidłowo sformułowanajako 
teoria skończona— będzie zupełną teo
rią Wszechświata. Wtedy, jak to już było 
sygnalizowane na początku, ostatecznie 
zostanie odkryty Wspaniały projekt.

W ramach podsumowania
Dogłębna krytyka tez, prezentowa

nych przez Hawkinga i Mlodinowa we 
Wspaniałym projekcie, wymaga wielo
wątkowego studium, w ramach którego 
muszą być poruszone wątki natury fi
zycznej, filozoficznej a także teologicz
nej. W niniejszym, bardzo skrótowym 
opracowaniu warto jednak przynajmniej 
zarysować pojawiające się problemy
i wytyczyć możliwe ścieżki rozwiązań. 
Krytyka fizycznych podstaw prezento
wanych tez jest o tyle trudna, że jej grun
towne przeprowadzenie wymagałoby 
sięgnięcia do zaawansowanego aparatu 
teoretycznego, jaki wykorzystuje Ste
phen Hawking w swoich ściśle fizycz

nych dociekaniach. Jednym z kluczo
wych elementów, na którym opiera się 
konstrukcja bezbrzegowego modelu 
H artle’a-Hawkinga, je s t tak zwana 
transformacja Wicka, będąca technicz
nym zabiegiem zmiany sygnatury me
tryki z lorentzowskiej na euklidesową. 
Jej naczelną funkcją jest usunięcie oso
bliwości początkowej Wielkiego Wy
buchu, wskutek czego można „gładko 
zasklepić” czasoprzestrzenie w feyn
manowskiej sumie trajektorii W szech
świata i pozbyć się w ten sposób pro
b lem u w arunków  początkow ych . 
Konsekwencje takiego zabiegu w kon
tekście realizmu zależnego od modelu 
są o tyle interesujące, że jeśli cel teore
tyczny, jaki stanowi likwidacja osobli
wości, został osiągnięty, jest to rów 
n o w ażn e  k o m p le tn em u  o p iso w i 
rzeczywistości pod poziomem Plan
cka25. Innymi słowy, konstrukcja teore
tycznego modelu, spełniającego wa
runki matematycznej spójności, jest 
wystarczająca do tego, by zakończyć 
dalsze poszukiwania i przyjąć tego typu 
rezultat jako wyjaśnienie ostateczne. 
Choć wiele przyjętych założeń teore
tycznych modelu jest prowizorycznych 
(tzw. model zabawkowy), jednak jego 
skuteczność w eliminowaniu osobliwo
ści początkowej pozwala Hawkingowi 
(i wtórującemu mu Mlodinowowi) trak
tować model Hartle’a-Hawkinga jako 
podstawę do oparcia na nim dalszych, 
śmiałych hipotez, które angażują teore
tyczny aparat teorii strun. W tym mo
mencie uwidacznia się wręcz mani
p u lacy jna  p rzew ro tność  autorów , 
przedstawiających teorię M jako jedyną 
możliwą kandydatkę na kompletną teo
rię Wszechświata. Nie trzeba daleko się
gać do prac krytyków, aby przekonać się, 
że o teorii M  powinno mówić się w per
spektywie pewnej hipotetycznej możli
wości, której jeszcze nikt na razie nie 
odkrył, a nie pewnika, dającego solidny 
fundament do jakichkolwiek odważniej
szych teoretycznych spekulacji26. Istot
ne zastrzeżenia wzbudza również kon
cepcja top-down cosmology, która nie 
oferuje żadnych wyjaśnień mechani
zmu, przy udziale którego dochodziło-

25 Szczegółową krytyczną analizę fizycznych 
podstaw modelu Hartle’a-Hawkinga można zna
leźć w: M. H eller, O sta teczne w yjaśnienia  
Wszechświata, Kraków 2008, s. 96-98.

26 Zob. L. Smolin, Kłopoty z  fizyką: powstanie 
i rozkwit teorii strun, upadek nauki i co dalej, 
przeł. Jerzy Kowalski-Gilkman, Warszawa, Pró
szyński i S-ka 2008.
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Konkurs 
Moje okno na Wszechświat
Konkurs „Moje okno na Wszechświat" wkracza w decy
dującą fazę. Do końca kwietnia trwał II etap, w któ
rym uczestnicy musieli przygotować swoją wizję wy
marzonego obserwatorium, uzasadnić dokonane wybory 
w perspektywie przyszłych programów badawczych w nim 
realizowanych. Zaczyna się jednocześnie etap trze
ci, w którym chcielibyśmy się dowiedzieć, co można 
w takim gotowym i wyposażonym obserwatorium zrobić 
ciekawego i pożytecznego z punktu widzenia nauki. 
Mamy nadzieję, że inwencja uczestników będzie rów
nie oryginalna, jak podczas wcześniejszych, etapów 
rywalizacji. Przypominamy, że gra toczy się ó kopu
łę astronomiczną słupskiej firmy ScopeDome o śred
nicy 3 m (głównego sponsora konkursu) oraz dedyko
wany jej refraktor neoachromatyczny firnw MEADE na 
montażu paralaktycznym, ufundowany przez salon astro
nomiczny Teleskopy.pl z Warszawy.

by do oddziaływania między umysłem 
obserwatora a „paczką” funkcji falo
wych Wszechświata, mających udział 
w sumie wszystkich możliwych trajek
torii. Umysł obserwatora też powinien 
być w jakiś sposób w tych funkcjach 
uwzględniony.

Kolejną kwestią, wymagającą zdecy
dowanie krytycznego spojrzenia, jest de 
facto główny wątek Wspaniałego pro
jek tu  —  prawa przyrody. Hawking 
i Mlodinow, niestety, nie prezentują 
spójnej koncepcji, co pod pojęciem praw 
przyrody rozumieją. Jeśli bowiem przyj
miemy, że nie ma możliwości przyjęcia 
jakiejkolwiek —  poza teorią —  ontolo- 
gii świata fizycznego, to wówczas pra
wo przyrody może stanowić jedynie 
element aparatu teoretycznego, pozwa
lający — jak już wspominano wcześniej 
—  opisywać pewną klasę zjawisk. Tym 
bardziej więc dziwi sformułowanie au
torów, w którym mówią oni, że: Wszech
świat je s t pojmowalny, ponieważ jest 
rządzony prawami nauki, to znaczy, jego  
zachowanie może być modelowane11. 
Występuje tu ewidentna sprzeczność, 
ponieważ jeśli prawa sąjedynie domeną 
struktury teorii a rzeczywistość fizycz
na jest niedostępna (nie można formu
łować żadnych roszczeń naukowego re
alizmu), to nie istnieje żadna możliwość 
wnioskowania, co do własności tej rze
czywistości, a w szczególności rządzą
cych nią praw. Co więcej, stawianie py
tań o pochodzenie praw przyrody jest 
w takim kontekście tym bardziej bezsen
sowne, gdyż jeżeli są one jedynie do
meną ludzkiego umysłu, to nie sposób 
odnieść się do jakiegokolwiek zewnętrz
nego architekta —  chociażby Boga —  
a ich początkiem może być jedynie czło
wiek i jego umysł. Nawet jeśli przyjmie 
się kryterium empirycznej weryfikowal- 
ności za rozstrzygające o prawdziwości 
formułowanych praw przyrody, to we- 
ryfikowalność ta zapewnia jedynie prag
matyczne kryterium selekcji właściwych 
modeli. Nie można mówić więc o ra
cjonalności Wszechświata, zawartej 
w jego prawach, które fizyk odkrywa 
i opisuje, ale raczej o apriorycznej ra
cjonalności ludzkiego umysłu, która 
w jakiś niewyjaśniony sposób organizu
je rejestrowany materiał empiryczny. 
Wspaniały projekt jawi się więc bardziej 
jako produkt ludzkiej myśli niż stwór
cze dzieło samego Boga. Wydaje się

27 S. W. Hawking, L. Mlodinow, The Grand De- 
sign, s. 87.

więc, że powodem, dla którego Hawking 
i Mlodinow formułują nieuzasadnione 
tezy, jest ich metodologiczna beztroska, 
której zapowiedź w postaci ciekawej 
koncepcji modelu zależnego od teorii 
kończy się jedynie na szumnych dekla
racjach, a nie jest traktowana konse
kwentnie w formułowaniu finalnych 
wniosków Wspaniałego projektu.

W takich kategoriach należy potrak
tować również znaczenie dowodu na 
nieistnienie Boga, którego w żadnej 
mierze nie można uznać za zanegowa
nie istnienia Boga w jego metafizycz
nym rozumieniu, a jedynie jako próbę 
pokazania, iż w obrębie proponowane
go aparatu teoretycznego pojawia się 
problem z utrzymaniem pewnych przy
miotów, które w klasycznych koncep
cjach —  takich, jak bycie Stwórcą oraz 
źródłem porządku we Wszechś wiecie—  
Bogu się naturalnie przypisuje. W osta
tecznym rozrachunku pada jednak do
datkowa wątpliwość, czy rzeczywiście 
poprzez „wypchnięcie” Boga z pozycji 
zadającego warunki początkowe i sce
dowanie tego problemu na prawa przy
rody nie popadamy w błędne koło, wra
cając znów do pytania, skąd wzięły się 
prawa przyrody? W świetle prezentowa
nych rozważań trudno więc oprzeć się 
wrażeniu, iż Hawking i Mlodinow nie 
dowiedli praw dziw ości stawianych 
przez siebie tez, obudowując je jedynie 
bogatą retoryką, której wiarygodność

jest wzmacniana dodatkowo olbrzymim 
i skądinąd niekwestionowanym autory
tetem Stephena Hawkinga. Osobnym, 
wnikliwym komentarzem należałoby 
również opatrzyć kwestię promowane
go przez autorów antropicznego para
dygmatu fizyki, osadzonego w koncep- 
cji w ielośw iata. Z racji zaw iłości 
zagadnienia niech posłuży temu wy
mowny komentarz Andrzeja Staruszkie- 
wicza, który z powodzeniem można 
potraktować jako podsumowanie zapre
zentowanych w tym opracowaniu roz
ważań: Ja sam uważam, że w koncepcji 
multiverse mamy do czynienia z czymś 
w rodzaju zakładu Pascala: jeżeli jest 
prawdziwa, to je s t całkowicie bezuży
teczna, jeżeli jestjednak fałszywa, to je j  
szkodliwość jest wprost nieskończona28.

28 A. Staruszkiewicz, Koncepcja multiverse za
machem na tradycyjne pojmowanie praw przyro
dy, [w:] M. Heller, J. Mączka, P. Polak, M. Szczer- 
bińska-Polak, Prawa przyrody, Kraków-Tamów 
2008, s. 13-19.

Ks. prof, dr hab. Wojciech P. Gry- 
g ier je s t  profesorem  zwyczajnym  
U niw ersytetu  P apiesk iego  Jana  
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Gorące
gwiazdy
we wczesnym 
Wszechświecie

I PE T
W ’

Dznanie wczesnego Wszechświa
t a  jest jednym z największych 
wyzwań współczesnej astronomii 

obserwacyjnej. Jego przeszłość może
my odkrywać dzięki badaniom odle
głych obiektów. W szczególności 
chcielibyśmy zaobserwować pierwsze 
gw iazdy, które po jaw iły  się we 
Wszechświecie, mieć możliwość zbada
nia ich własności i porównania z mode
lami teoretycznymi. Jest to niezwykle 
ciekawy temat, gdyż to właśnie te gwiaz
dy były pierwszymi „fabrykami” pier
wiastków ciężkich we Wszechświecie. 
Z materiału wzbogaconego w te metale 
powstawały kolejne generacje gwiazd, 
tj. gwiazdy, jakie obecnie obserwujemy. 
Ze względu na obecne ograniczone 
możliwości techniczne nie możemy 
jeszcze obserwować tych etapów w hi
storii Wszechświata, gdy gwiazdy te po
wstawały. Możemy jednak już teraz 
próbować znaleźć podobne obiekty 
w dostępnych nam obserwacjach czy też 
szukać śladów pozostawionych przez 
pierwsze gwiazdy poprzez badanie 
względnych obfitości pierwiastków 
obiektów o bardzo małej metaliczności. 
Materiał wyrzucony do ośrodka między- 
gwiazdowego przez supernowe będące

końcowym etapem życia pierwszych 
gwiazd  ma s p ecy f iczny  skład ,  
w szczególności dużą ilość krzemu. Ob
serwacje pierwszych produktów nukle- 
osyntezy gwiazdowej pozwoliłoby na 
badanie wczesnej ewolucji chemicznej 
Wszechświata. W tym artykule przyjrzy
my się bliżej temu, co spodziewamy się 
zaobserwować. Opiszę też niektóre 
aspekty mojej pracy doktorskiej, które 
dotyczyły tego zagadnienia.

Ogromna liczba uzyskanych danych 
oraz sukcesy w tworzeniu spójnego ob
razu ewolucji Wszechświata dokona
ne w ostatniej dekadzie, to przede 
wszystkim wynik dostępności przeglą
dów nieba wykonanych z użyciem za
równo naziemnych, jak i orbitalnych ob
serwatoriów. Przeglądy takie dostarczają 
danych dla tysięcy obiektów o różnych 
przesunięciach ku czerwieni (z), które 
wynika z ekspansji Wszechświata i jest 
zdefiniowane jako:

z  = ̂ l -  1
Km

gdzie X  obsjest zaobserwowaną, aAem wy
emitowaną długością fali. Są to obser
wacje galaktyk, z jakich niektóre wyka
zują cechy typowe dla aktywnych jąder

Mgławica M1-67 otaczająca gwiazdę 
WR 124 —  jedną z najgorętszych zna
nych nam gwiazd Woifa-Rayeta. Tempe
ratura powierzchniowa tej gwiazdy sięga 
50000 K. Jest ona źródłem niezwykle sil
nego wiatru gwiazdowego.

Fot. HST/NASA
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Log Teff (K)
Rys. 1. Ciąg główny gwiazd Populacji I (linia po prawej stronie) 
i III (linia po lewej stronie). Najmniejsze metaliczności uwzględ
nione są dla gwiazd o największych masach (90 mas Słońca). 
W takim przypadku gwiazdy osiągają najwyższe temperatury efek
tywne, rzędu 105 K. Tumlinson & Shull 2000

galaktyk —  AGN-ów (ang. Active Ga
lactic Nuclei). W tym artykule nie będę 
się zajmować przypadkiem AGN-ów. 
Im większe przesunięcie ku czerwieni, 
tym światło, które obserwujemy zosta
ło wysłane we wcześniejszej fazie ewo
lucji Wszechświata. Obecne obserwacje 
sięgają przesunięć ku czerwieni ~6, co 
oznacza, że światło zostało wysłane w 
czasie, gdy Wszechświat miał zaledwie 
ok. 10% aktualnego wieku. Zebranie 
danych dla tysięcy obiektów pozwala na 
badanie historii ewolucji galaktyk, for
mowania się gwiazd czy też obecności 
AGN-ów aż do z ~6. Aczkolwiek są już 
pojedyncze obserwacje obiektów na 
większych z, np. galaktyka na z -  8,6 
(Lehnert et al., 2010).

W c z e ś n ie js z e  e ta p y  h is to r i i  
Wszechświata znamy jak na razie z prze
widywań teoretycznych. Wiemy też, że 
struktury w nim formowały się hierar
chicznie, tzn. począwszy od najmniej
szych, czyli gwiazd, poprzez galaktyki, 
a następnie gromady galaktyk. Pierw
sze gwiazdy, tzw. Populacja III gwiazd 
(Pop III), przestudiowane już teoretycz
nie, nie zostały jeszcze zaobserwowa
ne. Ich obecność przewidziana jest ze 
względu na konieczność wyprodukowa
nia metali, które zanieczyściły materiał, 
z którego powstały znane nam i obec
nie obserwowane gwiazdy. Gwiazdy 
Pop III według symulacji numerycznych 
powstawały w minihalo ciemnej mate
rii na z = 50— 10. Spodziewamy się, że 
mogły one być bardzo masywne (rzędu 
100 mas Słońca). Emitowały one bar
dzo dużo fotonów o energiach co naj
mniej 13,6 eV, czyli zdolnych do joni
zacji atom ów wodoru. Dlatego też 
oprócz produkcji pierwszych metali były 
one prawdopodobnie również najważ
niejszym źródłem fotonówjonizujących 
w procesie rejonizacji Wszechświata. Co 
jeszcze charakteiyzuje te gwiazdy?

Nieobecność metali (ściślej mówiąc, 
gwiazdy Pop III powstały z pierwotne
go materiału, jaki istniał we Wszech- 
świecie, tzn. wodoru i helu z bardzo 
niew ielką dom ieszką litu i berylu) 
w procesie formowania implikuje bar
dzo wysokie temperatury powstałych 
gwiazd ze względu na nieefektywne 
chłodzenie gazu. Dlatego też im mniej 
metali znajduje się w materiale, z które
go powstają gwiazdy, tym wyższe tem
peratury będą one miały. Rysunek 1 
przedstawia ten efekt na bazie modeli 
gwiazd Populacji I (o metaliczności sło

necznej) i Populacji 
III (o metaliczności 
zbliżonej do zera).
Linie po prawej i le
wej stronie diagramu 
dotyczą odpowiednio 
Populacji I i III, z tym 
że najmniejsze meta
liczności wzięte tutaj 
pod uwagę dotyczą 
najcięższych gwiazd.
Można zauważyć, że 
najmniej metaliczne 
g w iazdy  o s iąg a ją  
najwyższe tempera
tury efektywne, rzę
du 105K.

Z godn ie  z p ra 
w em  p rz e s u n ię ć  
Wiena im wyższa temperatura ciała do
skonale czarnego (które w tym przypad
ku jest dobrym przybliżeniem), tym 
maksimum rozkładu promieniowania 
przypada na mniejszej długości fali. 
Zatem gorętszy obiekt emituje więcej 
fotonów o dużych energiach. Gaz ota
czający gwiazdy jest przez te fotony jo 
nizowany, następnie atomy gazu rekom- 
binują, produkując promieniowanie, 
które dalej nazywane będzie promienio
waniem nebulamym (procesy zderze
niowe mogą też odgrywać rolę). Składa 
się ono zarówno z kontinuum, jak i linii 
emisyjnych. Widmo, jakie zaobserwu
jemy, będzie więc złożeniem części wid
ma gwiazdy, która nie została zaabsor
bowana przez gaz, oraz promieniowania 
nebulamego. Gdy, jak w tym przypad
ku, większość strumienia promienio
wania gwiazdy jest emitowana w wy
sokoenergetycznej części w idm a, 
powstałe promieniowanie nebularne 
może całkowicie zdominować ostatecz
ne widmo obiektu. Odbiera nam to 
możliwość zaobserwowania kształtu 
widma promieniowania jonizującego 
(gwiazdy), który pozwoliłby na bezpo
średnie zidentyfikow anie gorących 
gwiazd. Zajmijmy się tutaj wyłącznie 
promieniowaniem nebulamym wodoru 
i helu. W przypadku dużej liczby foto
nów jonizujących spodziewamy się za
obserwować silne nebularne linie re- 
kombinacyjne w ostatecznym widmie 
obiektu. Według teorii rekombinacji 
moc promieniowania w tych liniach jest 
bowiem wprost proporcjonalna do ilo
ści odpowiednich fotonówjonizujących, 
np. dla linii neutralnego wodoru —  do 
liczby fotonów o energiach >  13,6 eV.

Zatem linia Lya  neutralnego wodoru 
będzie silniejsza dla młodszych, mniej 
metalicznych obiektów. Bardzo w yso
kie tem peratury, jak ie  w edług sy
m ulacji numerycznych charakteryzują 
gwiazdy o zerowej metaliczności, spra
wiają, że obiekty te emitują znaczącą 
liczbę fotonów o energiach > 54,4 eV, 
tzn. zdolnych do produkcji jonów dwu
krotnie zjonizowanego helu. Skutkiem 
ich rekombinacji jest emisja linii He II, 
takich jak charakterystyczne linie na dłu
gościach fali 1640 i 4686 A.

Symulacje numeryczne wykonane 
przez Tomatore et al., 2007 sugerują, że 
formowanie się gwiazd z pierwotnego 
materiału może trwać nawet do stosun
kowo małych z, tj. ~2,5. Zatem może
my sobie postawić pytanie, czy zaobser
wowane zostały jakieś obiekty, które 
miałyby podobne cechy oraz co spodzie
wamy się zaobserwować i w jaki spo
sób wywnioskowalibyśmy, że mamy do 
czynienia z tego typu obiektami.

Jakimi obserwacjami 
dysponujemy?

Obserwacje, jakie obecnie posiada
my, to spektroskopia, która dla obiek
tów o z >  3,5 pokrywa ultrafioletową 
część widma w układzie spoczynkowym 
(o b se rw o w an ą  w tym  przypadku  
w świetle widzialnym ze względu na 
przesunięcie ku czerwieni), oraz fotome
tria wielopasmowa, od promieniowania 
X do 24 /im  (np. przegląd GOODS: 
http://www.stsci.edu/science/goods/, 
http://www.eso.org/sci/activities/pro- 
jects/goods/, w który były zaangażowa
ne zarówno naziemne (VLT), jak i ko
smiczne teleskopy, jak HST czy Spitzer;
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rys. 2). Tego typu fotometria służy do 
zbudowania tzw. spektralnego rozkładu 
energii (ang. SED— spectral energy di
stribution) poszczególnych galaktyk, 
który składa się z magnitud we wszyst
kich dostępnych pasmach. Kształt tego 
rozkładu służy następnie do wyznacze
nia fotometrycznego przesunięcia ku 
czerwieni oraz parametrów charaktery
zujących daną galaktykę. Odbywa się to 
poprzez porównanie SED galaktyki 
z modelami teoretycznymi populacji 
gwiazd. Są to biblioteki, które zawierają 
kształty widm galaktyk dla różnych 
metaliczności, wieku, ekstynkcji, histo
rii i tempa formowania się gwiazd. Do 
stworzenia takich modeli potrzebna jest 
tzw. początkowa funkcja masy (ang. 
IMF —  initial mass Junction), tzn. roz
kład liczby gwiazd w funkcji ich masy 
początkowej. Najczęściej używanym 
rozkładem jest rozkład Salpetera (Sal- 
peter 1955).

Niektóre biblioteki modeli populacji 
gwiazd zawierają również własności 
promieniowania nebulamego, emitowa
nego przez gaz zjonizowany przez daną 
populacje gwiazd. Modele zaprezento
wane w pracach Schaerer 2002 i Scha
erer 2003 są w szczególności dostoso
wane do bardzo małych metaliczności. 
Przewidują one również własności pro
mieniowania nebulamego, takie jak moc 
promieniowania w poszczególnych kon
tinuach czy w konkretnych liniach emi
syjnych, np. linii Lya.

Wciąż istnieje jednak wiele niejasno
ści w interpretowaniu tego typu obser
wacji. Fizyka tak wczesnego Wszech
świata nie jest dobrze znana. Dlatego 
obserwacje obiektów o dużych z inter
pretuje się za pomocą modeli, które są 
zwykle kalibrowane na podstawie lokal

nych, dobrze poznanych obiektów. Dla 
przykładu można podać wspomnianą 
początkową funkcję masy. We wcze
snych epokach ewolucji Wszechświata 
rozkład ten jest nieznany, jednak do in
terpretacji obserwacji obiektów o du
żych z używany jest zazwyczaj ten sam 
rozkład co dla obiektów lokalnych, tzn. 
rozkład Salpetera. Istnieje jednak wiele 
innych modeli. W szczególności, biorąc 
pod uwagę numeryczne symulacje for
mowania się gwiazd z pierwotnego ma
teriału, spodziewamy się, że rozkład ten 
dla gwiazd Populacji III faworyzuje bar
dzo duże masy rzędu 100 mas Słońca 
(tzw. ang. top — heavy IMF). Ponadto 
samo użycie wielopasmowej fotometrii 
nie pozwala nam na wnioskowanie 
o bardzo małej metaliczności danej ga
laktyki ze względu na nieznany wkład 
promieniowania nebulamego do zmie
rzonych magnitud. Jak już wspomnia
no, może ono w szczególnych sytu
acjach nawet całkowicie zdominować 
widmo obiektu.

Spektroskopia wspomniana wyżej 
dla z > 3,5 pozwala wykryć linię Lya, 
w emisji czy absorpcji, jednak niestety 
zazwyczaj to jedyna obserwowana linia. 
Jest ona indykatorem formowania się 
gwiazd i jeśli znamy całkowitą moc pro
mieniowania Lya w przypadku emisji, 
możemy obliczyć tempo formowania się 
gwiazd. Linia tajest jednak bardzo trud
na w interpretacji, gdyż istnieją efekty, 
które modyfikują emitowany strumień 
promieniowania, tak jak destrukcja na 
pyle. Detekcja tej linii pozwala jednak 
na potwierdzenie fotometrycznego prze
sunięcia ku czerwieni spektroskopowo, 
co czyni je  dużo bardziej wiarygodnym. 
Jednakże samo zmierzenie Lya nie po
zwala nam wnioskować o metaliczno

ści gwiazd.

Linie Lya 
i He I I 1640 A

Wspomniane ob
liczenia mocy pro
m ieniow ania linii 
rekombinacyjnych, 
takich jak Lya neu
tra ln eg o  w odoru , 
oparte są na teorii re
kombinacji, zakłada
jącej między innymi, 
że każdy foton jon i
zujący jest w stanie 
z jo n izo w ać  atom  
wodoru raz. Potem

następuje rekombinacja i emisja albo 
fotonu Lya, albo kontinuum dwufotono
wego. Czy jest to adekwatne w przypad
ku gwiazd Pop III? Dokładniejsze prze
w idyw ania zostały  p rzedstaw ione 
w pracy Raiter et al., 201 Ob, gdzie po
rzucono powyższe założenie dotyczące 
rekombinacji. Pokazano tam, jak zmie
nia się całkowita moc promieniowania 
w linii Lya (jak również w kontinuum 
dwufotonowym) w stosunku do standar
dowych obliczeń. Okazuje się, że zaczy
na ona być większa niż się spodziewa
my, używając standardowego założenia 
dla gwiazd o temperaturach efektyw
nych ~ 40 000 K. Dla wyższych tempe
ratur rośnie ona proporcjonalnie do tem
peratury efektywnej gwiazdy. Dzieje się 
tak, dlatego że w takich przypadkach 
średnia energia fotonów w kontinuum 
Lymana (kontinuum jonizującym) jest 
większa niż minimalna energia potrzeb
na dojonizacji atomu wodoru (13,6 eV). 
Ta nadwyżka może być zużyta w cało
ści w kolejnych procesach, co efektyw
nie wzmacnia linię Lya (i kontinuum 
dwufotonowe). Moc promieniowania 
w tej linii będzie rosła proporcjonalnie 
do średniej ilości energii w kontinuum 
jonizującym. Jest to dodatkowe utrud
nienie w interpretacji.

Dodatkowy efekt, jaki został opisa
ny w pracy, to wzmocnienie dwufoto
nowego kontinuum wodoru neutralne
go (1300— 1800 A) w ten sam sposób 
jak linii Lya. Ma to wpływ na kształt 
widma w ultrafiolecie oraz zmniejsza 
obserwowane szerokości równoważne 
linii emisyjnych.

Przestudiowana też została charak
terystyczna linia He II 1640 A, która 
może być osłabiona ze względu na zna
ny już efekt, przedyskutowany w pra
cy Stasińska i Tylenda 1986. Linia ta 
może być słabsza w porównaniu do 
standardowego obliczenia ze względu 
na jej zależność od tzw. parametru jo 
nizacji (czyli liczby fotonów względem 
atomów w jednostce objętości). Dla 
małych parametrów jonizacji stosunek 
He+/H maleje i fotony, które potencjal
nie mogłyby być zużyte na jonizację 
He+, zostają użyte do jonizacji wodo
ru. Zatem emisja He II 1640 A może 
okazać się trudniejsza do zaobserwo
wania, niż się spodziewamy. Nie jest 
to dobrą wiadomością w kontekście po
szukiwań tej linii jako sygnatury gorą
cych gwiazd we wczesnym Wszech- 
świecie.Rys. 2. Przegląd GOODS
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Rys. 3. Widmo obiektu „Lynx Arc” (Fosbury et al., 2003) pokazujące bogactwo linii emisyj
nych, w szczególności w ultrafiolecie. Górne widmo jest tym samym widmem uzyskanym 
w wyższej rozdzielczości spektralnej

Jak na razie użycie fotometrii wielo- 
pasmowej czy też poszukiwania obiek
tów o silnych liniach rekombinacyjnych 
(Lya + He I I 1640 A) są ograniczone ze 
względu na możliwości obserwacyjne, 
jak  również trudności w interpretacji. 
Nie wiemy dokładnie, czy modele i za
łożenia, jakie stosujemy do obiektów 
lokalnych, będą adekwatne dla wcze
snego W szechświata. Poszukiwanie 
obiektów o dużych z emitujących zarów
no silną linię Lya, jak  i linię He II 
1640 A (przy braku innych linii), nie 
przyniosły pozytywnego rezultatu. Czy 
poza silnymi liniami rekombinacyjny- 
mi istnieją jakieś inne własności wid
ma, które pozwoliłyby na pośrednie wy
krycie gw iazd o bardzo w ysokich 
temperaturach na dużych z?

Inne linie emisyjne w UV
Okazuje się, że jeśli gwiazdy są wciąż 

bardzo gorące, a gaz w galaktyce będzie 
nieco zanieczyszczony przez metale (do 
kilku procent metaliczności słonecznej), 
będą one w wysokich stanach jonizacji 
i linie niektórych z nich będziemy mo
gli obserwować np. w ultrafioletowej 
części widma. A zatem oprócz wspo
mnianej linii He II, możemy się spodzie
wać linii metali, takich jak azot (N III] 
1750 A, [N IV] 1483 + NIV] 1486 A; 
nawiasy klamrowe oznaczają przejścia 
wzbronione lub półwzbronione —  tzw. 
interkombinacyjne), tlen (OIII] 1665 A), 
krzem (Si IV 1397 A) czy węgiel (CIII] 
1907+09 A, CIV 1549+51 A). Zaobser
wowanie tych linii jest dowodem na to, 
że obserwujemy obiekt o małej meta
liczności: gwiazdy są gorące —  ich fo
tony jonizujące wprowadzają atomy 
w wysokie stany jonizacji, gaz ma wy
soką temperaturę elektronową (charak
terystyczną, gdy mamy do czynienia 
z małą metalicznością ze względu na 
m ałą efektyw ność chłodzenia), co 
w efekcie elektrony mają wystarczają
co duże energie, by wzbudzać zderze- 
niowo linie emisyjne w ultrafiolecie. Do 
ich wzbudzenia potrzebne są nieco wy
ższe temperatury elektronowe niż do 
wzbudzenia linii w zakresie widzialnym 
czy podczerwonym.

Pionierskim odkryciem było znale
zienie obiektu o z = 3,36, tzw. „Lynx 
Arc”, którego widmo jest bogate w tego 
typu linie (Fosbury et al., 2003). Część 
tego widma pokazano na rys. 3. Kolej
nym ciekawym obiektem o jeszcze 
większym przesunięciu ku czerwieni jest

galaktyka z południowego pola GOODS 
opisana w pracy Raiter et al., 2010a 
z silną emisją azotu NIV. Oba te obiek
ty zostały zinterpretowane za pomocą 
modeli fotojonizacyjnych i wykazały 
bardzo zbliżone własności. Najbardziej 
zaskakuj ącą i zagadkową konkluzj ą j est 
to, że do produkcji zaobserwowanych 
linii gwiazdy obu tych galaktyk muszą 
być bardzo gorące (80 000—  
— 100 000 K), co oznacza ich bardzo 
małą metaliczność, zaś gaz w tych ga
laktykach musi być już nieco bardziej 
zanieczyszczony przez metale. Nie jest 
to zgodne z tym, co zazwyczaj zakłada 
się w przypadku tworzenia modeli, tzn. 
przyjmuje się taką samą metaliczność 
gwiazd i gazu. Czy możliwe byłoby bar
dzo szybkie wzbogacenie gazu przez 
metale poprzez procesy nukleosyntezy 
i bardzo szybkie zmieszanie ich z ośrod
kiem międzygwiazdowym tak, by osta
teczne widmo całego obiektu wygląda
ło, jak  to opisane powyżej? W tym 
momencie pozostaje to otwartym pyta
niem.

Jeśli rzeczywiście mamy do czynie
nia z młodą, bardzo gorącą populacją 
gwiazd, samo kontinuum gwiazdowe 
nie będzie możliwe do zaobserwowania, 
gdyż zdominuje je  silniejsze kontinuum 
nebulame. Brak gwiazdowego kontinu
um powoduje, że szerokości równoważ
ne obserwowanych linii emisyjnych 
mogą stać się bardzo duże (co rzeczy
wiście jest zaobserwowane dla obiektów 
wymienionych powyżej). Dodatkowo 
w przypadku obiektu „Lynx Arc” wid
mo ultrafioletowe miało charaktery

styczny kształt kontinuum dwufotono
wego. Dalsze implikacje to również 
wpływ niektórych linii emisyjnych na 
obserwowany kształt spektralnego roz
kładu energii, zbudowanego za pomocą 
magnitud. W szczególności linie emisyj
ne tlenu [OIII] mogą być tak silne, że 
całkowicie zdominują strumień promie
niowania mierzony w danym filtrze, co 
może prowadzić do zupełnie błędnych 
wyznaczeń wieku galaktyki, gdy uży
wamy standardowych modeli nie biorą
cych pod uwagę promieniowania nebu- 
larnego. Pozostaje zagadką w tym 
momencie, czy opisane powyżej obiek
ty posiadające gwiazdy o bardzo dużych 
temperaturach efektywnych, implikują
cych bardzo małe metaliczności, mogą 
być zinterpretowane jako pierwotny 
materiał na mniejszych przesunięciach 
ku czerwieni.

Niestety, dla z około 4,5 i wyższych 
część linii emisyjnych w UV jest już 
przesunięta do obserwowanej bliskiej 
podczerwieni, a tam obserwacje są 
utrudnione ze względu na wpływ atmo
sfery ziemskiej. Nie posiadamy jak na 
razie prawie żadnych danych spektro
skopowych w tym zakresie obserwowa
nej długości fali dla obiektów o tak du
żych z. Dlatego też można powiedzieć, 
że użycie linii emisyjnych do studiowa
nia obiektów jest w tym przypadku bar
dzo ograniczone.

Należy wspomnieć, że istnieją obser
wacje lokalnych obiektów —  gwiazd 
w halo galaktycznym o bardzo małej 
metaliczności, które być może są po
zostałościami po pierwszych epizodach
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formacji gwiazd. Jednakże poszukiwa
nia obiektów, których względne obfito
ści metali odzwierciedlałyby wzór, jaki 
spodziewamy się uzyskać, mając do czy
nienia z metalami wyrzuconymi do 
ośrodka międzygwiazdowego przez su
pernowe, będące końcowym etapem 
życia gwiazd Pop III, nie były jak do tej 
pory owocne. Bardzo niedawno pojawił 
się też artykuł (Cooke et al., 2010), 
w którym dokonana została analiza 
obiektu, najwyraźniej posiadającego 
zbliżone do spodziewanych obfitości 
pierwiastków. Być może zaczynamy już 
obserwować pierwsze metale wyprodu
kowane we Wszechświecie.

Obecnie projektowane czy budowa
ne teleskopy, takie jak E-ELT (Europe
an Extremely Large Telescope), JWST

(James Webb Space Telescope) czy 
ALMA (Atacama Large Milimetre/Sub- 
milimetre Array) mają szansę zrewolu
cjonizować nasze rozumienie Wszech
świata. W szczególności będą miały 
ogromne znaczenie dla rozwoju naszej 
wiedzy dotyczącej tematów poruszo
nych powyżej. Obserwacje obiektów 
o jeszcze większych przesunięciach ku 
czerwieni, dokładne zbadanie kinema
tyki odległych obiektów, obserwacje 
nebulamych linii emisyjnych metali na 
bardzo dużych z, czy wreszcie detekcja 
linii z dalekiej podczerwieni, takich jak 
[CII] 158 urn (będąca dowodem formo
wania się gwiazd) to niektóre z możli
wości tych teleskopów. Na przykład, 
jednym z podstawowych celów telesko
pu E-ELT jest detekcja galaktyk na z > 7.

Z pewnością wiele nowych, ekscytują
cych odkryć czeka nas w następnej de
kadzie.

Powyższy artykuł jest częściowo oparty na 
pracy doktorskiej A. Raiter, wykonanej 
w European Southern Observatory (w ra
mach programu International Max Planck 
Research School in Astrophysics) i opubli
kowanej przez Ludwig-Maximilians-Uni- 
versitat w Monachium.

Anna Raiter ukończyła studia ma
gisterskie z astronomii na UMK 
w Toruniu. W zeszłym roku obroni
ła pracę doktorską zatytułowaną 
„Emission nebulae at high red- 
shift”. Obecnie pracuje w Europe- 
an-E xtrem ely Large Telescope 
Science Office w ESO

rozmaitości

Niech stanie się... ciemność!

Ostatnimi czasy jest moda na 
ekologię i oszczędzanie. Śląza
cy słynęli jeszcze nie tak daw

no „ze szporobliwości, inksi na to go- 
dajom” umiejętności oszczędzania. Nie 
będę wnikał, dlaczego ten chwalebny 
zwyczaj nie jest kultywowany w finan
sach śląskich miast. Chciałbym jednak 
podpowiedzieć, jako Ślązak, sposób na 
zaoszczędzenie pieniędzy. Problem, 
o którym piszę, dotyczy nie tylko Ślą
ska, ale całej reszty cywilizowanego 
świata.

Rozejrzyjmy się wokół. Najlepiej 
w nocy. Ostatnimi czasy „noc” to poję
cie umowne, wynikające z zegarka, a nie

ze stanu faktycznego. Nocy, ciemnej 
nocy, po prostu już nie ma. Rozmiesz
czono nieprawdopodobnie wręcz dużo 
latarń, które opłaca podatnik. Stawia się 
je  w takim tempie i tak gęsto, że przyj
dzie czas, gdy miasta albo gminy nie 
będzie stać na opłacenie rachunku za 
elektryczność. Reflektory takie, że moż
na za ich pomocą oświetlić spore osie
dle, walą światłem w niebo tylko po to, 
by np. przęsła mostu czy elewację wie
żowca wyeksponować aż po szczyt igli
cy. Każda, nawet malutka miejscowość, 
ma swoje kilkanaście czy kilkaset latarń, 
którymi świeci całą noc. Po co? To jest 
po prostu trwonienie pieniędzy. W domu

gasimy światło na noc? Gasimy. Racjo
nalnie kalkulujemy wydatki. Nie można 
by w nocy, tak między 23 a 4 rano, gdy 
ruch niewielki, zgasić powiedzmy co 
drugą, a w miejscach, gdzie jest ich wy
bitnie dużo, np. węzłach autostrady, zo
stawić zapaloną co czwartą? Latem po 
23 można częściowo zrezygnować ze 
świecenia. Świt jest tak wczesny, że mało 
kto go ogląda. Jest tego takie mnóstwo, 
że nikomu ciemność nie grozi. Istnieje 
w miastach i gminach coś takiego jak 
licznik prądu? Czy ktoś w Polsce pomy
ślał, ile dałoby się zaoszczędzić pienię
dzy? Docierają do nas sygnały z Niemiec, 
Austrii, a nawet USA. Tam samorządy 
starają się ograniczać oświetlenie, ponie
waż każda zapalona żarówka to koszt. 
Czyżbyśmy byli bogatsi? Dochodzi do 
tego bezpieczeństwo, gdyż po wyjecha
niu z ciemniejszej ulicy taka lawina świa
tła oślepia. Każdy samochód ma obowią
zek jeździć na światłach. Własnych 
światłach. Nawet w dzień! Lepiej też, gdy 
skupi się na prowadzeniu, a nie czytaniu 
reklam. Szczególnie uciążliwe są wyra
stające jak grzyby po deszczu ekrany 
LED. Człowiek pieszy, a w okolicach 
północy jest ich niewielu, mający na so
bie elementy odblaskowe, jest łatwiej 
widoczny w półmroku, a nie w lawinie 
świateł. Wielokrotnie też widuje się sa
mochody jadące bez świateł w „nocy” 
w mieście. Kierowca najzwyczajniej

Rys. Jacek Drążkowski
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Estakada świateł pod Gliwicami. Fot. Jerzy Strzeja

w świecie zapomniał i nie zauważył, że 
jedzie bez świateł. Nic dziwnego... Wy
cina się przydrożne drzewa, by było bez
pieczniej. Na betonowym słupie z latar
nią można się rozbić samochodem równie 
skutecznie jak na drzewie!

Apel do zarządców świateł miejskich, 
gm innych, w iejskich i wszelakich: 
ZGAŚCIE TE LATARNIE! Chociaż 
część, przynajmniej w głębokiej nocy. 
Istnieje też takie urządzenie jak czujnik 
ruchu. Sprawdźcie, czy nie świecą już 
(jeszcze) za dnia. Nie marnujcie pienię
dzy podatnika... Kierownictwu zakła
dów pracy (szczególnie kopalń, które 
mają doprawdy potężne reflektory wi
doczne na dziesiątki kilometrów), pod- 
dąjępod rozwagę koszta, jakie sięz tym 
wiążą. Proboszczom iluminowanych 
kościołów również! Zdaje się, że płaci 
za to miasto albo gmina, niestety! Gdy
by parafia, na pewno nie szafowano by 
tak hojnie światłem Najwyższemu Ar
chitektowi w niebo, niszcząc piękny 
widok na Jego dzieła. Może jedna ulicz
na latarnia to groszowa sprawa (raczej 
złotówkowa), ale tych latarń są setki ty
sięcy, a najpewniej miliony. Rok ma 
tyleż nocy co dni, więc jeśli każda latar
nia co noc marnuje ten grosik to ...

Odnosi się wrażenie, że ktoś ma in
teres w maksymalnym zużyciu prądu na 
koszt podatnika!

Bywają w telewizji reklamy nawo
łujące, byśmy sobie wyjęli ładowarkę 
z wtyczki albo telewizor czy monitor 
komputera wyłączyli z sieci na noc, gdyż 
tym sposobem zaoszczędzimy na ra
chunku za prąd i nie wyemitujemy C 0 2

3/2011

do atmosfery. (To, co się dzieje w sza
fowaniu energią dowodzi, że nikt tego 
nie bierze serio). Jeśli to prawda, po zga
szeniu zbędnych latarń miliony ton CO, 
nie pójdą do atmosfery, a miasta i gmi
ny będą miały mniej do płacenia za prąd. 
Konkretne pieniądze! Więcej pieniędzy 
zostanie na remonty dróg. Wiele jest 
w polskich drogach oświetlonych dziur. 
Niepotrzebnie. Lepiej zrobić porządną 
nawierzchnię.

Zwalczamy dzikie wysypiska śmieci. 
Tymczasem światło, które jest bezuży
tecznie kierowane w niebo, to nie tylko 
marnotrawstwo, ale też śmieć. Wystar
czy z góry w dół i mielibyśmy mimocho
dem dużo jaśniej pod nogami i można 
w pobliżu obiektu oświetlonego w ten 
sposób kilka latarń po prostu zdemonto

wać. Modne są latarnie z kulistym klo
szem. Pasuje do nich jak ulał powiedzon
ko: „Najciemniej pod latarnią”. 60% 
światła idzie w górę. Gdyby był nad nimi 
ekran kierujący światło w dół, skorzysta
liby z tego światła mieszkańcy Ziemi, 
a tak się większość marnuje i jeszcze za
paskudza niebo. Byłoby pięknie, gdyby 
w kraju Kopernika i Heweliusza jego 
mieszkańcy mogli zobaczyć, a poza te
renem zabudowanym, podziwiać gwiaz
dy. Warto ograniczyć tę rozrzutność, bo 
inaczej wszędzie będzie Las Vegas, 
a przyszłe pokolenia widok gwiaździste
go nieba będą znały tylko z berów i bo
jek śląskich.

Najoszczędniejsza żarówka to wy
łączona żarówka.

Jerzy Strzeja
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Andrzej Woszczyk Merkury
2

MESSENGER

Nareszcie! Nareszcie, bo po pra
wie 36 latach od krótkich prze
lotów w 1974 i 1975 r. nad jego 

powierzchnią sondy Mariner 10, w są
siedztwo Merkurego dotarła, po 6,5 roku 
wędrówki, stacja kosmiczna MESSEN
GER* i stała się jego pierwszym sztucz
nym satelitą. Czyżby ludzkość zapo
mniała na jakiś czas o tej najmniejszej 
z planet naszego Systemu Słonecznego?

Rzeczywiście, Merkury, po degrada
cji Plutona do kategorii planet karłowa
tych, jest najmniejszą z planet Układu 
Słonecznego Jest mniejszy nawet od 
satelitów planet gazowych Ganimedesa 
i Tytana. Jego średnica równikowa wy
nosi niespełna 4900 km, co stanowi ok. 
38% średnicy Ziemi, a objętość tylko 5% 
objętości Ziemi. Ale nie dlatego ta pla
neta nie stanowiła celu naszych badań. 
Merkury okrąża Słońce w odległości 
znacznie mniejszej niż połowa odległo
ści Ziemi od Słońca (0,38 jedn. astr.) 
i z tego powodu, by nie spaść na Słoń
ce, musi mknąć po swojej orbicie bar
dzo szybko: od blisko 40 do prawie 
60 km/s. Dla pojazdu ruszającego z po-

‘ Nazwa MESSENGER jest akronimem od MEr- 
cury Surface, Space ENvironment, GEochemistry 
and Ranging, a równocześnie angielskim słowem 
oznaczającym posłańca. Merkury z kolei Jak  wie
my z rzymskiej mitologii, był posłańcem bogów 
(gr. Hermes).

wierzchni Ziemi trudno go dogonić 
(trzeba przyśpieszyć pojazd o 100 tys. 
km/godz.), a gonienie wymaga bardzo 
dużego wydatku energii, a więc zapa
sów paliwa na stacji. Nie mogliśmy so
bie pozwolić na poświęcenie prawie 
85% masy stacji kosmicznej na paliwo. 
W tedy sam start stacji kosztowałby 
znacznie więcej niż cała obecna misja.

Sonda kosmiczna Mariner 10 odkry
ła, że Merkury ma powierzchnię gęsto 
usianą kraterami różnej wielkości i róż
nego pochodzenia, bardzo podobną do 
Księżyca. Choć sfotografowała niespeł
na 45% powierzchni planety, pozwoliło 
to określić wiek niektórych obszarów, 
sposób ich powstania i generalnie histo
rię geologiczną jego powierzchni. Ale 
największym zaskoczeniem było wy
krycie jego atmosfery i pola magnetycz
nego.

Wcześniej sądzono, że Merkury jest 
całkowicie „wymarłym”, skamieniałym 
globem, wyjałowionym i pozbawionym 
jakiejkolwiek otoczki gazowej z powo
du otrzymywania dużej ilości promie
niowania od Słońca. Na jego dziennej 
stronie temperatura sięga 450°C. Ale 
skąd pole magnetyczne? Postawiono 
tezę, że planeta ma duże (42% promie
nia), żelazne, płynne, jądro (jądro Zie
mi zajmuje tylko 17% jej promienia),
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Ta mozaika obrazów wysokiej rozdzielczości uzyskanych za pomocą wąskokątnej kamery NAC pokazuje Merkurego, jakim widział go 
MESSENGER, opuszczając planetę po drugim przelocie 6 października 2008 r. Na obrazie pięknie są widoczne spektakularne promienie 
krateru Hokusai, rozchodzące się na znaczne odległości po powierzchni planety. Źródło: NASA/Johns Hopkins University Applied Physics 
Laboratory/Carnegie Institution of Washington

którego ruchy generują pole magnetycz
ne, choć słabe, bo o natężeniu 100 razy 
mniejszym od pola magnetycznego Zie
mi. Ciągle wydaje się, że rotacja Mer
kurego jest zbyt wolna, aby wywołać 
efekt dynama. Dlaczego jądro Merku
rego jest tak wielkie? Na ten temat wy
sunięto kilka koncepcji. Jedną z hipotez 
jest, że planeta Merkury powstała, tak 
jak inne planety Układu Słonecznego, 
z tej samej mgławicy wokółsłonecznej, 
miała podobny do innych planet skład 
i wielkość jądra. Ale jakiś czas po ufor
mowaniu się skorupy planety uderzyło 
w niąjakieś ciało niebieskie o masie ok. 
1/6 masy Merkurego i rozbijając skoru

pę wymiotło znaczną jej część w prze
strzeń kosmiczną. Znacznie zmniejszy
ły się wtedy rozmiary zewnętrzne pla
nety, a rozmiar jądra pozostał taki sam. 
Jądro Merkurego zawiera 51% żelaza, 
co jest największą w Układzie Słonecz
nym zawartością tego pierwiastka. Po
nadto jądro to usprawiedliwiałoby bar
dzo wysoką gęstość średnią planety — 
aż 5,427 g/cm3 —  niewiele mniejszą od 
gęstości globu ziemskiego, która wynosi 
5,515 g/cm3, i jest największą, oprócz 
Ziemi, średnią gęstością ciała niebieskie
go w Układzie Słonecznym. To wszyst
ko trzeba jednak zweryfikować. Stacja 
M ariner 10 została „wyłączona” 24

marca 1975 r. z powodu wyczerpania 
paliwa, co uniemożliwiło wszelkie ma
newry i pewnie do dzisiaj co jakiś czas 
przelatuje w pobliżu Merkurego.

Merkury jest bardzo trudnym obiek
tem obserwacji z powierzchni Ziemi. Ze 
względu na mały promień orbity może
my go obserwować tylko bardzo blisko 
Słońca w czasie wschodu lub zachodu 
naszej dziennej gwiazdy. Greccy astro
nomowie uważali nawet, że są to dwa 
ciała niebieskie: jedno widziane tylko 
przed wschodem Słońca —  nazwali je 
Apollo —  drugie widziane tylko w cza
sie zorzy wieczornej —  nazwali je  Her
mesem. To Rzymianie nadali tej plane-
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Mozaika zdjęć basenu Caloris, który został odkryty na zdjęciach z Marinera 10 w 1974 r., 
lecz wtedy byta oświetlona tylko jego wschodnia część. Już podczas pierwszego przelotu 
MESSENGER-a obok Merkurego sonda była w stanie uzyskać obrazy wysokiej rozdzielczo
ści całego basenu. Geolodzy używają terminu „basen” w odniesieniu do krateru, który jest 
większy niż ok. 300 km średnicy i z reguły składa się z wielu koncentrycznych pierścieni. 
Caloris o średnicy 1550 km jest jednym z największych basenów w Układzie Słonecznym. 
Źródło: NASA/Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory/Carnegie Institution of 
Washington

cie obecną nazwę na cześć posłańca 
bogów i patrona handlarzy —  Merku
rego. Nie jest pewne, czy Kopernik 
w ogóle widział Merkurego. Były bar
dzo duże trudności w określeniu okresu 
obrotu planety wokół osi. Dziś wiemy, 
że Merkury obraca się raz na 58 dni 
ziemskich, co przy 88-dniowym okre
sie obiegu wokół Słońca znaczy, że dzień 
merkuriański trwa 2/3 roku. To jest też 
przyczyną tak wysokiej temperatury 
dziennej strony planety (450°C), pod
czas gdy po stronie nocnej temperatura 
może spaść nawet do minus 200°C.

O wyprawie stacji kosmicznej MES
SENGER do Merkurego NASA zdecy
dowała w lipcu 1999 r. Jej zadania 
określono następująco: ma badać cha
rakterystykę i środowisko Merkurego 
z orbity wokółplanetamej. Sprowadzać 
ma się to do rozpoznania chemicznych 
właściwości powierzchni planety, jej 
geologicznej historii, natury pola ma
gnetycznego, wielkości i natury jądra 
oraz natury egzosfery i magnetosfery. 
Ma pracować przez okres ziemskiego 
roku, czyli czterech lat merkuriańskich. 
W końcu 2003 r. gotowy już egzemplarz 
przeszedł testy środowiskowe i był przy
gotowywany do startu w marcu 2004 r. 
Później następują kolejne przesunięcia 
terminu startu i to zarówno z powodów 
opóźnień w montażu sondy, przygoto
wania rakiety nośnej, jak i przygotowa
nia oprogramowania procedur awaryj
nych. Ostatecznie 3 sierpnia 2004 r. 
następuje start i wyniesienie sondy 
w przestrzeń kosmiczną na „barkach” 
rakiety Delta II z bazy Cape Canaveral

Air Force Station na Florydzie. I tak za
częła się przeszło sześcioipółroczna pod
róż sondy do celu swoich badań. Dla
czego trwało to tak długo? Najkrócej 
odpowiadając na to pytanie, wystarczy 
powiedzieć, że trzeba było ciągle przy

śpieszać sondę, aby gonić Merkurego 
i przybliżać się do niego, korzystając 
z dodatkowego przyśpieszenia dawane
go przez wielokrotne zbliżanie do in
nych planet, czyli korzystać z tzw. asy
sty grawitacyjnej.

Po pięciu poprawkach lotu zaraz po 
starcie w celu skorygowania orbity he- 
liocentrycznej, w dniu 2 sierpnia 2005 r. 
sonda powróciła w sąsiedztwo Ziemi. 
Przeszła na wysokości 2348 km nad 
Mongolią, a jej odległość od Słońca 
zmniejszyła się o 33 min km. Po kolej
nych korektach lotu, w dniu 24 paź
dziernika 2006 r. sonda zbliżyła się do 
Wenus na odległość niespełna 3 tys. km
i m anewr ten spowodował znaczną 
zmianę parametrów jej orbity heliocen- 
trycznej. Po jednej z kolejnych popra
wek lotu, w dniu 25 kwietnia 2007 r. 
nastąpił dramatyczny moment —  son
da zaczęła tracić orientację. Ale ekipie 
technicznej lotu udało się wprowadzić 
ją  na w łaściw ą drogę i 5 czerw ca 
2007 r. nastąpiło drugie jej zbliżenie do 
Wenus i sonda otrzymała kolejny im
puls. Najmniejsza odległość do naszej

Parametry orbity Merkurego
Średnia odległość od Słońca 57909176 km (0,38 j.a.)

Mimośród orbity 0,20563069
Nachylenie orbity 7°

Rok gwiazdowy 87,969 dni
Maksymalna prędkość orbitalna 58,98 km/s

Parametry fizyczne Merkurego
Masa 3,33 x 1023 kg

Średnica 4879,4 km
Gęstość 5,427 g/cm3

Przyśp. graw. na równiku 3,701 m/s2
Prędkość ucieczki 4,3 km/s

Okres rotacji 58 dni 15 g i 26 min
Temperatura -200°C — 450°C

Albedo 0,10 — 0,12
Ciśn. atm. 10-12 hPa

Skład atmosfery tlen 42%, sód 29%, wodór 22%, 
hel 6%, potas 0,5%
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siostrzanej planety wynosiła wtedy 
338 km.

Dnia 14 stycznia 2008 r. sonda pierw
szy raz zbliżyła się do Merkurego, co 
dało kolejny impuls zmieniający jej or
bitę. Przeszła w odległości zaledwie 
201,4 km od powierzchni planety, foto
grafując nieznane dotychczas połacie jej 
powierzchni. Jednym z rezultatów tego 
przelotu jest sensacyjne odkrycie wody 
w egzosferze Merkurego. Ogłoszono je 
3 lipca 2008 r. Skąd woda na Merku
rym? Przypuszcza się, że gdzieś w oko
licach biegunów planety, tam gdzie ni
gdy Słońce nie dociera, zachowały się 
małe obszary pokryte lodem, które sub- 
limując dostarczają parę wodną do jej 
atmosfery. Ale to będzie przedmiotem 
w nikliw ych analiz w czasie pracy 
MESSENGER-a na orbicie wokół Mer
kurego.

Sonda jeszcze dwukrotnie zbliżała się 
do Merkurego: w dniu 6 października 
2008 r. (na odległość 199,4 km) i 30 
września 2009 r. (na odległość 228 km), 
otrzymując kolejne impulsy przyśpie
szenia i zmiany orbity. Korzystała też 
z tej okazji do fotografow ania po
wierzchni planety. O ile Mariner 10 do
starczył nam obrazów 45% powierzch
ni Merkurego, to obecnie dysponujemy 
już obrazami 98% jego powierzchni. 
Największą prędkość w czasie lotu son
da uzyskała w dniu 15 października 
2008 r. i wynosiła ona 62,979 km/s 
w stosunku do Słońca.

I wreszcie 18 marca 2011 r. sonda 
MESSENGER weszła na orbitę wokół 
Merkurego. Po kilkunastu dniach testów 
i kontroli parametrów technicznych sta
cji i jej orbity, w dniu 4 kwietnia 2011 r. 
stacja rozpoczęła swą misję naukową 
i przez rok będzie badać nieznaną do
tychczas naturę Merkurego. Jest pierw-

Rozmieszczenie przyrządów naukowych na 
sondzie MESSENGER. Źródło: NASA

szym sztucznym satelitą tej planety. Krą
ży wokół niej po bardzo wydłużonej or
bicie —  od 200 km w perycentrum, do 
1500 km w apocentrum. W drodze do 
Merkurego sonda wykonała 15 okrążeń 
Słońca, przebywając przeszło 8 mld km. 
Bliskie spotkania z planetami dawały jej 
impulsy przyśpieszeniowe i odchylały 
kierunek lotu, tak aby trafiła na orbitę 
Merkurego, i to wszystko przy bardzo 
małym zużyciu zapasów paliwa pokła
dowego.

Korpus sondy ma wymiary 185 cm 
x 144 cm x 128 cm i razem z paliwem 
ma masę 1107 kg. Paliwa było 600 kg. 
Dwa panele słoneczne rozciągają się na 
przeszło 6 m. Dostarczają ok. 450 W 
mocy i ładują akumulator Ni-MH, któ
ry jest źródłem energii elektrycznej stat
ku. Instrumenty badawcze stacji składają 
się z podwójnego systemu obrazowania 
do fotografowania powierzchni i zbie
rania danych topograficznych, kilku spe
cjalistycznych spektrometrów dla okre
ślenia składu skorupy M erkurego, 
składu atmosfery oraz składu, dystrybu
cji i energii cząstek naładowanych. Jest 
też magnetometr umieszczony na spe
cjalnym wysięgniku i eksperyment ra
diowy, który będzie mierzył prędkość 
statku podczas jego wędrówki wokół 
planety. Ma to pozwolić na wyznacze
nie rozkładu masy pod powierzchnią 
planety, co wzbogaci naszą wiedzę ojej 
strukturze wewnętrznej. Jedna strona 
statku jest osłonięta ceramiczną tarczą 
izolacji termicznej, aby mimo silnego

(11 razy większego niż na Ziemi) ogrze
wania przez bliskie Słońce zachować 
wewnątrz temperaturę pokojową. To 
implikuje, aby stacja w czasie lotu była 
zawsze zwrócona jedną stroną w kierun
ku Słońca.

Całkowity koszt (budowa, start, ob
sługa) misji MESSENGER wyniósł 446 
min dolarów USA. Europejska Agencja 
Kosmiczna ESA i japońska JAXA już 
planują wspólną następną misję ko
smiczną do Merkurego pod nazwą Be- 
piColombo. M ają być wykorzystane 
dwie sondy: jedna do wykonywania map 
planety, a druga do badania jej magne- 
tosfery. Obie zostaną wyniesione w prze
strzeń kosmiczną w 2013 r. za pomocą 
rosyjskiej rakiety Sojuz z kosmodromu 
w Gujanie Francuskiej. Statek będzie 
napędzany silnikiem jonowym zasilanym 
energią Słońca. Misja BepiColombo do
trze do Merkurego w 2019 r. i będzie tam 
pracować przez co najmniej rok.

Teraz wypada nam tylko czekać na 
pierwsze wyniki pracy stacji. Zapewne 
dostarczą nam nowych niespodzianek 
i zagadkowych problemów. Będzie więc 
nad czym myśleć i co rozwiązywać.

Autor jest astrofizykiem, profeso
rem zwyczajnym na Uniwersytecie 
Mikołaja Kopernika i „posiada
czem” pianetoidy nr 14382 krążą
cej wokół Słońca między orbitami 
Marsa i Jowisza
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a  ■ Pozostałości 
po wybuchach 

supernowych

Rys. 1. Petroglif znaleziony na jednej ze ścian 
wąwozu Chaco w Nowym Meksyku. Został 
on wykonany przez Indian Anasazi i najpraw
dopodobniej przedstawia pojawienie się no
wej gwiazdy z 1054 r. Miejsce, gdzie należa
łoby szukać nowego ciała niebieskiego, mia
ła wskazywać rozpostarta dłoń oraz wzajem
na orientacja Księżyca i gwiazdy narysowa
ne na skale

Gwiazdy goście
Pod koniec kwietnia 1006 r. na nie

bie w gwiazdozbiorze Wilka pojawiła się 
bardzo jasna gwiazda. Jej wielkość zo
stała oceniona na 2,5 do 3 razy większą 
od rozmiarów Wenus, zaś jej jasność 
wydawała się być niewiele większa niż 
czwarta część jasności Księżyca w peł
ni. O jej niezwykłości świadczy fakt, że 
przez krótki czas od chwili pojawienia 
się (kilka—kilkanaście dni) była ona 
również widoczna w ciągu dnia. Prze
czytać o tym możemy w dziele stano
wiącym komentarz do ptolemejskiego 
Tetrabiblos, którego autorem jest astro
log i lekarz egipski Ali ibn Ridwan. 
Doniesienia o pojawieniu się tej gwiaz
dy gościa znaleźć można również w kro
nikach sporządzonych przez nadwor
nych chińskich i japońskich astronomów 
i astrologów, a także przez szwajcarskich 
mnichów. Po ponad 18 miesiącach od 
momentu pojawienia się gwiazda znik
nęła. Zaledwie 48 lat później, w lipcu 
1054 r. na niebie w gwiazdozbiorze 
Byka pojawiła się nowa gwiazda, która 
pozostała tam przez kolejne dwa lata, by 
następnie zniknąć jak  gwiazda gość  
z 1006 r. Pojawienie się nowego ciała

niebieskiego zostało odnotowane, tym 
razem, jedynie przez astronomów z Azji 
(Chiny, Japonia oraz kraje arabskie). Co 
ciekawe, przypuszcza się, że Indianie 
Anasazi zamieszkujący w owym czasie 
wąwóz Chaco w Nowy Meksyku obser
wowali niespodziewane pojawienie się 
nowej gwiazdy. Miałyby o tym świad
czyć petroglify (rys. 1) znalezione na 
jednej ze ścian wąwozu. Podobnie jak 
w przypadku gwiazdy z 1006 r., gość 
z 1054 r. przez krótki czas od chwili po
jawienia się (około 23 dni) był widocz
ny w ciągu dnia. Kolejne pojawienie się 
nowej gwiazdy zostało odnotowane do
piero w listopadzie 1572 r. w Europie. 
Jednym z jej obserwatorów był duński 
astronom Tycho Brahe, który wyniki 
swoich dokładnych obserwacji wraz 
z wynikami innych astronomów zawarł 
w dziele De nova et nullius aevi memo- 
ria prius visa s te l la wydanym  już  
w 1573 r. Stąd obiekt ten jest nazywany 
dziś Gwiazdą Tychona. Sama gwiazda 
tuż po pojawieniu się miała jasność po
równywalną z jasnością Wenus, a także 
była widoczna na nocnym niebie przez 
prawie 2 lata. Początek XVII w. przy
niósł kolejne pojaw ienie się nowej 
gwiazdy. Miało to miejsce jesien ią

Rys. 2. Mapa nieba wykonana przez Jana 
Keplera przedstawiająca gwiazdozbiór Wę- 
żownika. Strzałką została zaznaczona nowa 
gwiazda, która pojawiła się na niebie w 1604 r. 
Mapa pochodzi z dzieła De Stella nova in pede 
Serpentarii autorstwa J. Keplera
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1604 r. Źródłem wiedzy na temat tego 
wydarzenia jest książka De Stella nova 
in pede Serpentarii (rys. 2), której auto
rem był Jan Kepler (niemiecki astronom 
i astrolog żyjący na przełomie XVI 
i XVII w.). Ważnym wynikiem prowa
dzonych przez Keplera obserwacji no
wej gwiazdy była próba wyznaczenia jej 
paralaksy wskazująca, że dla tego obiek
tu była ona zerowa. Świadczyło to, że 
obserwowana gwiazda musiała znajdo
wać się w sferze gwiazd stałych, co pod
ważało prawdziwość jednego z założeń 
modelu geocentrycznego, tj. założenia 
o niezmienności sfery gwiazd stałych. 
Sama gwiazda pozostała na niebie jesz
cze przez 18 miesięcy od chwili poja
wienia się. Dziś nosi nazwę Gwiazdy 
Keplera.

Współcześnie wiadomo, że opisane 
powyżej gwiazdy goście były superno
wymi (SN), które na przestrzeni ubie
głego tysiąclecia wybuchnęły w Naszej 
Galaktyce (tab. 1). W miejscach ich do
strzeżenia, które znamy z przekazów 
historycznych, obserwuje się dziś obiek
ty zwane pozostałościami po wybuchach 
supernowych (ang. supernova remnant, 
SNR). Pierwszą odkrytą pozostałością 
po supernowej była mgławica Krab, 
którą w 1731 r. dostrzegł John Bevis. 
Dwadzieścia lat później obiekt ten po
nownie został odkryty przez Charlesa 
Messiera, który umieścił go w swoim 
katalogu Catalogue des nebuleuses et 
des amas d ’etoiles pod nazw ą M l. 
Pierwsze szkice Mgławicy Krab (rys. 3,

Ewolucja 
pozostałości 
po supernowych

Obecnie znamy po
nad 274 galaktyczne 
pozostałości po super
nowych. Każda z nich 
pow stała na skutek 
wybuchu supernowej. 
Uważa się, że są dwie 
główne ścieżki ewolu
cyjne, podążając któ
rymi gwiazdy kończą 
swój żywot jako su
pernowe.

Pierwsza z nich do
tyczy gwiazd o m a
sach w iększych niż 
8 M 0, czyli tak zwa
nych gwiazd masyw
nych. W końcowym 
s t a d i u m  e w o l u c j i

Tabela 1. Lista supernowych, które pojawiły się w Drodze Mlecznej na przestrzeni minio
nego tysiąclecia. W tabeli zostały podane również nazwy pozostałości po supernowych 
(SNR), które znaleźć można w miejscu wybuchu wymienionych SN. Typ pozostałości po 
supernowej został podany w języku angielskim.

Rok Nazwa Nazwa RA DEC Typ SN Typ SNR Odległość
wydarzenia SN SNR [h:m:s] [kpc]

185 SN 185 RCW 86 14:43:04-62:27:42 II shell 2,3
1006 SN 1006SNR 327.6+14.615:02:22.1-42:05:49 la shell 2,2
1054 SN 1054 mgławica Krab05:34:31.922:00:52 II centrally 2,0

filled
1181 SN 1181 3C 58 02:05:38 64:49:42 II centrally

filled
~3,2

1572 Gwiazda
Tychona

3C 10 17:30:35.9-21:28:56 la shell 2,0—5,0

1604 Gwiazda
Keplera

3C 358 00:25:15 64:08:00 la shell 2,9—6,4

1680 Cassiopeia A 23:23:24 58:48:54 II shell 3,4

Rys. 3. Mgławica Krab. Po lewej widnieje szkic przedstawiający mgławicę Krab. Został on 
sporządzony przez Williama Parsonsa w 1844 r. na podstawie obserwacji wykonanych 36- 
-calowym reflektorem. Dostrzeżony kształt był przyczyną nadania mgławicy M1 do dziś uży
wanej nazwy Krab. Po prawej mgławica Krab w całej swojej okazałości widziana przez 
kosmiczny teleskop Hubble a. Jej wygląd w niczym nie przypomina mgławicy ze szkicu Wil
liama Parsonsa. W jej centrum znajduje się pulsar B0531+21 będący źródłem zasilającym 
widoczną mgławicę (patrz opis ewolucji pozostałości po supernowych)

panel a) wykonane zostały dopiero 
w 1844 roku przez Williama Parsonsa, 
który swoje obserwacje przeprowadzał 
na 36 calowym reflektorze. Te szkice 
były przyczyną nadania mgławicy M ł 
nazwy mgławica Krab. Trzeba było cze
kać kolejne sto lat, by natura mgławi
cy M l została wyjaśniona. Dopiero 
w latach 40. XX w. Nicholas Mayall 
dostarczył dowodów obserwacyjnych 
świadczących o tym, że mgławica Krab 
jest w rzeczywistości pozostałością po 
wybuchu supernowej z 1054 r. Od tego 
momentu rozpoczęło się poszukiwanie 
pozostałości po historycznych superno

wych. Do dziś oprócz mgławicy Krab 
(rys. 3, panel b) znamy jeszcze sześć 
pewnych identyfikacji pozostałości po 
historycznych supernowych. Ich lista 
zamieszczona została w tabeli 1. Tam 
też można znaleźć takie informacje, jak 
odległość do obiektu, jego współrzęd
ne równikowe i co ważniejsze, do ja 
kiego rodzaju należała historyczna 
supernowa i jakiego typu przedstawi
cielem jest znaleziona pozostałość po 
supernowej (dokładny opis typów po
zostałości po supernowych jest umiesz
czony w kolejnych akapitach tego ar
tykułu).
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gwiazdy masywne wytwarzają żelazne 
jądro, w którym przestają zachodzić re
akcje jądrowe. Oznacza to, że gwiazda 
zostaje pozbawiona wewnętrznego źró
dła energii, co powoduje, że jej jądro 
zaczyna się kurczyć, a temperatura w 
nim rosnąć. W takich warunkach w kur
czącym się jądrze zaczynają zachodzić 
reakcje endotermiczne, co jest dodat
kowym przyczynkiem do utraty ener
gii z otoczenia. W efekcie wnętrze 
gwiazdy staje się niezdolne do podtrzy
mania jej zewnętrznych warstw, które 
gwałtownie zaczynają spadać na jądro. 
Na jądrze powstaje fala uderzeniowa, 
która zaczyna rozchodzić się na ze
wnątrz, by następnie zostać zatrzyma
na. Wytworzona fala uderzeniowa ul e 
ga o ż y w ie n iu  d z i ę k i  s i l n e m u  
strumieniowi neutrin z jądra, co pro

wadzi do odrzucenia zewnętrznych 
warstw materii. Po masywnej gwieź- 
dzie pozostaje jedynie obiekt zwarty, tj. 
gwiazda neutronowa lub czarna dziu
ra, powstały na skutek zapadnięcia się 
jądra. Tak powstają supernowe typu II 
oraz typu Ib i Ic.

Druga ścieżka dotyczy ewolucji 
gwiazd w układach podwójnych. Na jed
nym z jej etapów na ciasnej orbicie obie
gają się wzajemnie biały karzeł (wynik 
ewolucji bardziej masywnego składni
ka układu) i czerwony olbrzym (wynik 
ewolucji mniej masywnego składnika). 
Czerwony olbrzym traci masę, która jest 
następnie akreowana przez białego kar
ła, co w efekcie prowadzi do wzrostu 
masy tego ostatniego. Kiedy masa bia
łego karła przekroczy 1,44 M@ (granica 
Chandrasekhara), wtedy zaczyna się on

grawitacyjnie zapadać. Prowadzi to do 
gwałtownego zapalenia się węgla w jego 
zdegenerowanym jądrze i w następstwie 
do rozerwania gwiazdy. Tak powstają 
supernowe typu la.

Wybuch supernowej stanowi nieja
ko ostatni krok w ewolucji gwiazdy, 
równocześnie jest to początek ewolucji 
pozostałości po wybuchu supernowej. 
Kolejne etapy rozwoju przykładowej 
pozostałości po supernowej przedsta
wione zostały na rys. 4. Pierwszym eta
pem, jak już zostało wspomniane, jest 
wybuch supernowej, podczas którego do 
ośrodka międzygwiazdowego wyrzuco
na zostaje materia stanowiąca budulec 
zewnętrznych warstw gwiazdy. Ponie
waż prędkości, z jakimi owa materia 
porusza się w ośrodku międzygwiazdo- 
wym (rzędu 104 km/s), są większe niż 
prędkość dźwięku w tym ośrodku, przed 
pędzącą materią powstaje fala uderze
niowa. Jest ona często nazywana falą 
uderzeniową supernowej lub „szokiem” 
supernowej (ang. supernova blast wave). 
Przechodząc przez ośrodek między- 
gwiazdowy, szok supernowej powodu
je ściskanie i podgrzewanie materii 
ośrodka. Na początku jego ekspansja jest 
swobodna aż do czasu, kiedy masa zmie
cionej materii staje się porównywalna 
z masą materii odrzuconej w wybuchu 
supernowej (typowo jest to około 1-5 
M0). Opisywana faza może trwać do 
kilku tysięcy lat, przy czym jej długość 
istotnie zależy od gęstości ośrodka, w ja
kim rozwija się pozostałość. Po fazie 
swobodnej ekspansji pozostałość po su
pernowej wchodzi w fazę Sedova-Tay- 
lora, kiedy to prędkość ekspansji wyrzu
conej materii spada do około kilku 
tysięcy km/s w wyniku spowalniania jej 
przez otaczający ośrodek. W tej fazie 
rozmiar pozostałości rośnie zgodnie 
z zależnością R~t2/5 (R — promień po
zostałości po supernowej, t —  czas). 
Samą pozostałość po supernowej mo
żemy teraz obserwować w promienio
waniu rentgenowskim, które jest emito
wane przez gorący gaz pobudzany do 
świecenia przez propagującą się falę 
uderzeniową. Kolejną fazą w ewolucji 
pozostałości po supernowej jest faza płu
gu śnieżnego (ang. snowplow phase). 
Podczas tej fazy prędkość ekspansji po
zostałości dalej spowalnia. Grubość po
włoki utworzonej przez zmiecioną ma
terię ośrodka maleje, jednocześnie 
zwiększając swoją gęstość. Pozostałość 
po supernowej ulega schłodzeniu na sku-

a) ISM

wybuch
supernowej

b) ISM

1 ZO 1 

1 #  /

fala I 
uderzeniowa f

c) ISM

{6}}
powstanie
mgławicy 1 
pulsarowej '

d)

•

SNR 21.5-0.9

Rys. 4. Ewolucja pozostałości po supernowej. Panel a przedstawia wybuch supernowej, 
do którego dochodzi w ośrodku międzygwiazdowym (ISM). W tym jednym wydarzeniu 
w przestrzeń międzygwiazdowąwyrzucona zostaje ogromna ilość energii ( -1 051 erga) oraz 
materii. Prowadzi to do powstania fali uderzeniowej, która w pierwszych fazach ewolucji 
pozostałości po supernowej porusza się w ISM z ogromną prędkością (są to prędkości 
rzędu 104 km/s). Ten moment został zilustrowany na panelu b, gdzie fala uderzeniowa 
wraz z kierunkiem jej rozchodzenia została zaznaczona, odpowiednio, czerwonym okrę
giem i strzałkami. Żółtym okręgiem zaznaczona jest powłoka utworzona przez materię 
ośrodka międzygwiazdowego, która uległa ściśnięciu i podgrzaniu na skutek przejścia fali 
uderzeniowej wyzwolonej przez wybuch supernowej. Jeśli wybuchająca supernowa była 
typu Ib, Ic lub II, to część jądra wybuchającej gwiazdy ulegnie zapadnięciu, tworząc obiekt 
zwarty (ZO) (panel b). Takim obiektem zwartym może być gwiazda neutronowa lub czarna 
dziura. Jeśli nowo narodzona gwiazda neutronowa będzie przejawiać swą aktywność jako 
pulsar, wtedy to wokół niej powstanie mgławica pulsarowa (MP). Taka sytuacja została 
zaprezentowana na panelu c. Panel d przedstawia zdjęcie SNR 21.5-0.9 w zakresie rent
genowskim. Na tym zdjęciu zidentyfikowane zostały struktury składające się na pozosta
łość po supernowej
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Rys. 5. Pozostałości po wybuchach supernowych i ich różne typy. Górny rząd, zaczynając 
od lewej: SNR 21.5-0.9 oraz mgławica Krab. Pierwsza z nich należy do typu „złożonego” 
(ang. composite), druga to przedstawiciel typu „centralnie wypełnionego” (ang. centrally 
filled). Dolny rząd, zaczynając od lewej: SNR 1006 będąca pozostałością typu „pierście
niowego” (ang. shell type), oraz W 44 przedstawiciel typu „mieszanego” (ang. mixed mor
phology). W lewym dolnym rogu każdego ze zdjęć widnieje nazwa teleskopu, jakim zosta
ły wykonane prezentowane obrazy. W przypadku pozostałości po supernowej W 44 za
mieszczony obraz jest złożeniem obserwacji wykonanych w zakresie radiowym (kontury) 
z obserwacjami wykonanymi w zakresie rentgenowskim (kolor szary). (Zdjęcie to pocho
dzi z pracy Castelletti et al. 2007, A&A, 471, 537)

tek strat radiacyjnych. Czas trwania fazy 
pługu śnieżnego ocenia się na kilkaset 
tysięcy lat. Ostatecznie pozostałość po 
supernowej rozpływa się w ośrodku 
międzygwiazdowym, zasilając go 
w pierwiastki ciężkie powstałe podczas 
wybuchu supernowej.

Jeśli przodkiem rozważanej superno
wej była gwiazda masywna, to do po
wyżej przedstawionego schematu ewo
lucji pozostałości po supernowej należy 
dodać obiekt zwarty powstały wskutek 
zapadnięcia się jądra gwiazdy przodka. 
Jeśli obiektem zwartym jest pulsar, to 
staje się on dodatkowym źródłem ener
gii zasilającym pozostałość po superno
wej. Jak pokazano na panelu c rys. 4, taki 
pulsar jest źródłem wiatru pulsarowego 
(w jego skład wchodzą naładowane 
cząstki — elektrony i pozytony — roz
pędzone do relatywistycznych prędkości 
oraz pole magnetyczne), któiy rozprze
strzenia się wewnątrz ekspandującego 
bąbla materii wyrzuconej podczas wybu

chu supernowej i tworzy strukturę zwaną 
mgławicą pulsarową.

Rodzaje pozostałości 
po supernowych

Głównego podziału na rodzaje pozo
stałości po wybuchach supernowych 
dokonuje się na podstawie ich struktu
ry, którą obserwuje się w szerokim za
kresie widmowym. Jak można wniosko
wać z przedstawionego wcześniej opisu 
ewolucji pozostałości po supernowej, 
jednym z czynników mających wpływ 
na morfologię tych obiektów będzie 
miało ich pochodzenie, czyli czy przod
kiem supernowej była gwiazda masyw
na, czy akreujący biały karzeł. Innym 
czynnikiem będzie natura zwartego 
obiektu, czyli czy wewnątrz ewoluują
cej pozostałości powstanie mgławica 
pulsarowa zasilana przez pulsara. Ko
lejnym istotnym elementem będzie gę
stość ośrodka, w jakim ekspanduje wy
rzucona przez supernową materia oraz

moment ewolucji, w jakim przyszło nam 
oglądać pozostałość. Wymienione czyn
niki nie są jedynymi, które mają wpływ 
na charakterystykę obserwacyjną oma
wianych obiektów, jednakże pokazują 
one, że ostateczny wygląd pozostałości 
po wybuchu supernowej jest wynikiem 
działania ich złożonej kombinacji.

Obecnie ze względu na morfologię 
pozostałości po supernowych dzieli się 
na cztery grupy:

— typ złożony (ang. composite) — 
należą do niego te pozostałości po su
pernowych, w których strukturze wyróż
nić możemy, idąc od centrum na ze
wnątrz, mgławicę pulsarową zasilaną 
przez pulsara oraz falę uderzeniową 
wyzwoloną podczas wybuchu superno
wej. Przedstawicielem tej grupy jest 
obiekt o nazwie SNR 21.5-0.9, którego 
zdjęcie wykonane w zakresie rentge
nowskim widnieje na lewym górnym 
panelu rys. 5. Warto wspomnieć, że dla 
tego obiektu oglądanego w zakresie ra
diowym widzimy jedynie emisję syn
chrotronową mgławicy pulsarowej;

—  typ centralnie wypełniony (ang. 
centrally filled) — protoplastą tej grupy 
była mgławica Krab (prawy górny pa
nel, rys. 5). Zaliczamy do niej te pozo
stałości po supernowych, dla których 
w szerokim zakresie widmowym widzi
my jedynie emisję pochodzącą z mgła
wicy pulsarowej. Przedstawicieli tej gru
py nazywa się również plerionami 
(słowo to pochodzi od greckiego pleres, 
znaczącego pełen lub wypełniony, a uży
li jej po raz pierwszy Weiler i Panagia 
w 1978 r.);

— typ pierścieniowy (ang. shell- 
like) — przedstawiciele tego typu cha
rakteryzują się tym, że w ich strukturze 
wyróżnić możemy jedynie powłokę, 
którą stanowi materia wzbudzona przez 
rozchodzącą się falę uderzeniową super
nowej. Przedstawicielami tej grupy są 
takie obiekty, jak pozostałość po super
nowej Tychona czy Keplera, a także 
SNR 1006, która widnieje na lewym 
dolnym panelu rys. 5;

— typ mieszany (ang. mixed mor
phology) — to ostatnia grupa, jaką wy
różnia się w tym podziale. Należą do 
niej takie obiekty, jak W 44 przedsta
wiona na prawym dolnym panelu 
rys. 5, a które charakteryzują się tym, 
że w dziedzinie radiowej wyglądająjak 
przedstawiciele typu pierścieniowego, 
zaś w dziedzinie rentgenowskiej przy
pominają typ centralnie wypełniony.
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Rys. 6. Mgławica Krab widziana w różnych zakresach widmowych: od zakresu radiowego, 
przez zakres podczerwony, optyczny oraz rentgenowski, odpowiednio, na panelach a b, c 
oraz d. W lewym dolnym rogu każdego z paneli widnieje nazwa teleskopu, z którego po
chodzą prezentowane obrazy mgławicy M1

Pozostałość po supernowej 
widziana w szerokim zakresie 
widmowym

Istotną cechą pozostałości po wybu
chu supernowej jest to, że jej wygląd 
zmienia się, gdy obserwujemy ją  na róż
nych długościach fali, zaczynając od 
zakresu radiowego a kończąc na promie
niowaniu gamma. Obiektem dobrze zba
danym przejawiającym takie zachowa
nie jest mgławica Krab. Jej struktura 
widziana w szerokim zakresie widmo
wym została przedstawiona na rys. 6. 
Panel a ukazuje mgławicę M l widzianą 
na falach radiowych. Emisja, którą ob
serwujemy w tym zakresie, jest emisją 
synchrotronową relatywistycznych elek
tronów, które pochodzą z wiatru pulsa- 
ra usytuowanego w centrum mgławicy. 
Rozkład promieniowania nie jest jedno
rodny, przeciwnie, można wyróżnić 
miejsca jaśniejsze, które układają się 
w sieć włókien i filarów. Tę sieć może
my również zidentyfikować na zdjęciach 
wykonanych w dziedzinie podczerwo
nej, lecz najwyraźniej jawi się ona w za
kresie optycznym. Przedstawione zdję
cie wykonane w tym właśnie zakresie 
przez kosmiczny teleskop Hubble'a (pa
nel c rys. 6) jest kompozycją zdjęć wy
konanych w trzech różnych filtrach. 
Kolorem niebieskim została zobrazowa
na emisja synchrotronowa, która podob
nie jak w zakresie radiowym, wypełnia 
całą objętość mgławicy. Kolory zielony 
i czerwony ukazują emisję w liniach, 
odpowiednio, wodoru oraz siarki jedno
krotnie zjonizowanej. Jak widać, emi
sja w liniach pochodzi z sieci włókien 
i filarów obecnej w mgławicy Krab. 
Obecnie uważa się, że ta sieć powstała 
na skutek niestabilności Rayleigha-Tay- 
lora występującej na granicy bąbla mgła
wicy pulsarowej, który pcha otaczającą 
go materię pochodzącą z wybuchu su
pernowej. Zaistnienie wspomnianej nie
stabilności spowodowało, że zmiatana 
i ściskana przez bąbel mgławicy pulsa
rowej materia (wcześniej tworząca po
włokę) uległa fragmentacji i zapadnię
ciu, tworząc obserwowane dzisiaj filary 
i włókna. Obserwowana struktura pozo
stałości po supernowej SN 1054 ulega 
dramatycznej zmianie w chwili, gdy 
przechodzimy do zakresu rentgenow
skiego. Jak widać na panelu d rys.6, roz
miar mgławicy jest znacznie mniejszy 
w porównaniu z tym obserwowanym na 
falach dłuższych, a tak dobrze widocz

na w zakresie optycznym sieć włókien 
jest zupełnie niewidoczna. Uwagę jed
nak przykuwa obiekt widoczny w cen
trum, który ma kształt bąka składające
go się z nachylonego pierścienia, od 
którego odchodzą, zorientowane prosto
padle, dwie przeciwległe strugi materii. 
Strugi te są identyfikowane z dżetami 
m aterii w yrzucanej p rzez pu lsara 
B0531+21 (widoczny na zdjęciu jako 
jasna kropka), który znajduje się w sa
mym centrum nachylonego pierścienia. 
Sam pierścień jest strukturą powstałą 
w wietrze wiejącym z pulsara w miej
scu, gdzie ciśnienie wiatru zostaje zrów
noważone przez ciśnienie otaczającej 
materii. Strukturę tę nazywa się szokiem 
końcowym wiatru pulsarowego (ang. 
wind termination shock). Obserwuje się 
ją  również w innych pozostałościach po 
supernowych, takich jak Vela czy 3C 58.

Podsumowanie
Pozostałości po wybuchach superno

wych tworzą ciekawą i zróżnicowaną 
grupę obiektów, która jest ważna dla 
ewolucji każdej galaktyki. Dzieje się tak 
dlatego, ponieważ podczas gwałtowne
go wybuchu supernowej są syntezowa
ne pierwiastki cięższe od żelaza. Pier

wiastki te wraz z pierwiastkami lżejszy
mi, które wcześniej stanowiły budulec 
wybuchającej gwiazdy, są wstrzykiwa
ne do ośrodka międzygwiazdowego 
w chwili, gdy pozostałość po superno
wej rozpływa się i miesza z materią 
ośrodka. Dodatkowo wyzwolona fala 
uderzeniowa supernowej, propagując się 
w ośrodku międzygwiazdowym, może 
zapoczątkować lub zastopować formo
wanie się nowych gwiazd w bliskim jej 
otoczeniu. Dziś pozostałości po super
nowych możemy badać w szerokim za
kresie spektralnym, od fał radiowych aż 
po zakres wysokoenergetycznego pro
mieniowania gamma, dzięki czemu sta
ramy się stworzyć bardziej kompletny 
obraz tych fascynujących obiektów.

Autorka jest absolwentką astrono
mii na Uniwersytecie M ikołaja  
Kopernika w Toruniu. Obecnie 
pracu je nad swym doktoratem  
w Centrum Astronomicznym PAN 
w Toruniu.
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Laureaci, jury, organizatorzy, patroni i sponsorzy

Laureatka V miejsca Aleksandra Hamanowicz z Torunia

Gromada kulista M13 (NGC 6205) w Herkuleśie. Fot. Antoni Chrapek (teleskop Newtona 200/1000 z kamerą QHY 8L)
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Antoni Chrapek, nasz stały czytelnik, jest gorliwym obserwatorem nieba od 
1977 r. Posiada własne obserwatorium im. Jana Heweliusza, w którym prowa
dzi systematyczne obserwacje Słońca, komet, a ostatnio podjął się fotografo
wania nocnego nieba. Niżej zamieszczamy 2 z kilku przesłanych do nas zdjęć. 
Zostały wykonane teleskopem Newtona 200/1000 z kamerą QHY 8L

>

Mgławica emisyjna IC 434 Płomień (NGC 2024) w Orionie. Jasna gwiazda obok to Alnitak (£ Ori)

w.lV

Mgławica dyfuzyjna M42 znana jako Wielka Mgławica w Orionie (NGC 1976)

U r a n i a  ■ POSTĘPY ASTRONOMII 3/Q0II



w kraju

LIV Olimpiada Astronomiczna 2010/2011

W’połowie ubiegłego roku, po 
raz kolejny, ciemne chmury 
zebrały się nad Olimpiadą 
Astronomiczną. Według koncepcji Mi

nisterstwa Edukacji Narodowej dwie 
olimpiady: fizyczną i astronomiczną 
należało ze sobą połączyć, co niestety 
w praktyce oznaczało likwidację naszej 
olimpiady. Powód prozaiczny — finan
se, za duże koszta przypadające na sta
tystycznego uczestnika. Środowisko 
astronomiczne zareagowało natych
miast. Prof. Edwin Wnuk w imieniu 
Polskiego Towarzystwa Astronomiczne
go i prof. Jerzy Kreiner w imieniu Ko
mitetu Głównego Olimpiady Astrono
micznej wystosowali do Pani minister 
stosowne petycje. Stanowcze stanowi
sko zajął również prof. Jan Mostowski 
— przewodniczący Komitetu Główne
go Olimpiady Fizycznej, który zdecy
dowanie postulował, by nie łączyć olim
piad. Kolejnym argumentem był fakt, że 
w bieżącym roku właśnie Polska ma być

gospodarzem kolejnej Międzynarodo
wej Olimpiady z Astronomii i Astrofi
zyki (5lh 10AA). Ostatecznie MEN 
zmieniło zdanie i odłożyło wykonanie 
„wyroku” na naszej olimpiadzie o ko
lejne trzy lata — pierwszy rok właśnie 
upływa. Sukcesy polskich uczniów 
w międzynarodowych olimpiadach 
astronomicznych, w tym indywidualne 
zwycięstwo w 4th IOAA, która odbyła 
się w połowie września minionego roku 
w Chinach, zapewne utwierdziło mini
sterstwo w słuszności zweryfikowanej 
decyzji. Olimpiada Astronomiczna na 
razie nie została wykreślona z rejestru. 
To oznaczało jednak konieczność po
nownego wygrania ogólnopolskiego 
konkursu... na realizatora jednej ze 
szkolnych olimpiad. Nauczone wcze
śniejszym doświadczeniem, Planeta
rium Śląskie było na taką ewentualność 
przygotowane i konkurs wygrało. We 
wrześniu 2010 r. LIV Olimpiada Astro
nomiczna mogła więc wystartować.

Do 1 etapu zgłosiło się 175 uczniów, 
czyli o ponad 50% więcej niż rok wcze
śniej. Jak wynika z załączonej tabelki, 
reprezentowali oni wszystkie woje
wództwa kraju. Rozwiązywane w wa
runkach domowych dwie serie zadań 
wyłoniły 70 uczestników zawodów II 
stopnia (półfinałów). Eliminacje te od
były się 17 stycznia br. Zgodnie z wie
loletnią tradycją gościny zawodom 
udzieliły dyrekcje VIII Liceum Ogólno
kształcącego im. Marii Skłodowskiej- 
-Curie w Katowicach i I Liceum Ogól
nokształcącego im. Ziemi Kujawskiej 
we Włocławku. Komitet Główny za
kwalifikował do finału 24 uczniów. Za
wody przeprowadzone w Planetarium 
Śląskim w dniach od 10 do 13 marca 
2011 r. wyłoniły laureatów i ustaliły 
końcową klasyfikację zawodów finało
wych L1V Olimpiady Astronomicznej. 
Tematykę zawodów wszystkich stopni 
olimpiady oraz informacje regulamino
we i archiwalne można znaleźć na stro-

Laureaci LIV Olimpiady Astronomicznej (od lewej): Eryk Lipka, Jakub Klencki, Maksymilian Sokołowski, Miłosz Jakubek i Michał Glanowski
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nie Planetarium Śląskiego/Olimpiada 
Astronomiczna: http://www.planeta- 
rium.edu.pl./oa.htm.

Tegoroczny finał był dla organiza
torów olimpiady swoistą próbą gene
ralną przed zawodami międzynarodo
wymi. Testowano między innymi 
sposób przeprowadzania zawodów, 
uwzględniający niektóre ze statuto
wych wymogów IOAA. Było więc za
danie z wykładem wprowadzającym

i z arkuszem odpowiedzi. Obowiązy
wał absolutny zakaz wnoszenia na salę 
zawodów własnych notatek, kalkulato
rów i telefonów komórkowych —  or
ganizatorzy dostarczali wszelkich nie
zbędnych pomocy naukowych (w tym 
kalkulatorów). Ściśle obowiązywała 
zasada, że w rozwiązaniach zadań moż
na korzystać jedynie z danych cytowa
nych w treści oraz dodatkowo z danych 
znajdujących się w dostarczonym ze

stawie Stałych astronomicznych i f i 
zycznych. Niestety po raz kolejny po
goda uniemożliwiła przeprowadzenie 
zadania obserwacyjnego na rzeczywi
stym niebie. Wypogodziło się o pięć 
godzin za późno, poranek był już sło
neczny i bezchmurny. Podczas zawo
dów międzynarodowych zostały zare
zerwowane trzy wieczorne terminy, co 
przy bardziej stabilnej wrześniowej po
godzie powinno umożliwić przeprowa-

KLASYFIKACJA KOŃCOWA LIV OLIMPIADY ASTRONOMICZNEJ

lokata imię i nazwisko szkoła klasa nauczyciel fizyki, opiekun

1 Maksymilian Sokołowski 1 LO im. Mikołaja Kopernika w Krośnie 3 Grzegorz Depczyński

II Jakub Klencki 1 LO im. Mikołaja Kopernika w Łodzi 2 Andrzej Sperka

III Eryk Lipka 1 LO im. Mikołaja Kopernika w Krośnie 3 Grzegorz Depczyński

IV Michał Glanowski 1 LO w ZSO im. Marcina Wadowity 
w Wadowicach

3 S. Ficek

V Miłosz Jakubek 1 LO im. Mikołaja Kopernika w Kołobrzegu 3 Witold Grabowski, 
Marek Muciek

VI Dominik Suszalski II LO im. Romualda Traugutta 
w Częstochowie

3 Jacek Napieralski, 
Tomasz Suszalski

VII Filip Ficek V LO im. Augusta Witkowskiego 
w Krakowie

2 Joanna Janik-Kokoszka, 
Kazimierz Koczur

VII Michał Kamil Siłkowski 1 LO im. Marii Konopnickiej w Suwałkach 3 Teresa Laskowska

IX Krzysztof Będkowski XIII LO w Szczecinie 3 Tomasz Skowron

IX Przemysław Kuta 1 LO im. K. Brodzińskiego w Tarnowie 2 Marek Lipiński, 
Tadeusz Sypek

XI Kacper Bucki Pow. ZSO nr 11 im. S. Wyspiańskiego 
w Kętach

2 Kazimierz Leśniak

XII Jerzy Knopik I LO im. Mikołaja Kopernika w Łodzi 2 Andrzej Sperka

XIII Aleksandra Hamanowicz GiLO Akademickie w Toruniu 2 Mariusz Kamiński

XIV Rafał Białek II LO z Oddz. Dwujęz. im. Adama 
Mickiewicza w Słupsku

2 Grażyna Linder, 
Jarosław Linder

XIV Remigiusz Lewandowski Technikum w ZSP nr 1 im. Stanisława 
Staszica w Siedlcach

3 Alicja Iwaniuk

XVI Tomasz Młynarczyk I LO im. Mikołaja Kopernika w Kołobrzegu 3 Witold Grabowski, 
Marek Muciek

XVII Piotr Kołaczek-Szymański XIII LO w Szczecinie 2 Tomasz Skowron

XVIII Mieszko Rutkowski V LO im. Augusta Witkowskiego w Krakowie 2 Joanna Janik-Kokoszka, 
Adam Ciesielski

XIX Marcin Semczuk I LO Im.Tadeusza Kościuszki w Legnicy 3 Leopold Stefanek

XX Cezary Połuszejko I LO im. Adama Mickiewicza w Białymstoku 2 Mirosława Zuber

XXI Ewelina Kucał ZSiP LO im. Władysława Łokietka 
w Radziejowie

2 Beata Andrzejewska, 
Zbigniew Karpiński

XXII Andrzej Szkudlarek XIII LO w Szczecinie 3 Tomasz Skowron

XXIII Martyna Chruślińska XIII LO w Szczecinie 2 Tomasz Skowron

XXIV Bruno Sarnowski I LO im. Tadeusza Kościuszki w Łomży 1 Marek Ciecierski
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LIV Olimpiada Astronomiczna 
Liczebność uczestników według województw

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

1. Dolnośląskie 12 6 1 1
2. Kujawsko-Pomorskie 18 6 2 2
3. Lubelskie 20 11 0
4. Lubuskie 6 0 0
5. Łódzkie 9 4 2 1 1
6. Małopolskie 10 5 5 4 1
7. Mazowieckie 12 2 1 1
8. Opolskie 4 1 0
9. Podkarpackie 14 6 4 2 2
10. Podlaskie 10 5 1 1
11. Pomorskie 15 7 1 1
12. Śląskie 24 9 1 1
13. Świętokrzyskie 2 0 0
14. Warmińsko-Mazurskie 1 0 0
15. Wielkopolskie 5 0 0
16. Zachodniopomorskie 13 8 6 5 1

Razem 175 70 24 19 5

dzenie tej części zawodów, a przynaj
mniej zwiększy prawdopodobieństwo 
jej przeprowadzenia.

Zawody finałowe zakończonej olim
piady stanowiły również ostateczną eli
minację do naszej reprezentacji na 5,h 
IOAA. Polska, jako gospodarz, ma zwy
czajowe prawo do wystawienia dwóch 
drużyn i z tego prawa skorzysta. Decyzją 
Komitetu Głównego Olimpiady Astro
nomicznej pierwszą drużynę będzie sta
nowiła piątka laureatów, a drugą — fi
naliści z miejsc 6 do 10. Finaliści, którzy 
zajęli lokaty 11 i 12, są rezerwowymi, 
przy czym w przypadku losowej rezy
gnacji któregoś z reprezentantów klasy
fikacja zostanie przesunięta odpowied
nio w górę, tak że zawodnik z pozycji 6 
czy nawet 7, może wejść do pierwszej 
drużyny.

Sposób wyłaniania medalistów pod
czas olimpiady międzynarodowej jest 
specyficzny, bo o kolorze przyznawa
nego medalu czy danego wyróżnienia 
decydują między innymi wyniki uzyska
ne przez najlepszych uczestników zawo
dów. Po zastosowaniu tego sposobu 
w końcowej klasyfikacji LIV Olimpia
dy Astronomicznej okazało się, że mie
libyśmy w niej trzech złotych medali

stów, dwóch srebrnych i siedmiu brązo
wych, a oprócz tego byłoby siedem 
wyróżnień i pięć certyfikatów uczestnic
twa w zawodach. Decyzja Komitetu 
Głównego była oczywiście inna, bo 
wynikała z obowiązujących przepisów: 
pięciu naj lepszym spośród tegorocznych 
uczestników finału przyznano tytuł lau
reata, a pozostałym tytuł finalisty.

Uroczystość zakończenia olimpiady 
rozpoczęła się w południe, w niedzielę 
13 marca br. W dużej sali planetarium 
zebranych powitał gospodarz, dyrektor 
placówki — mgr Lech Motyka. Obok 
uczestników finału byli obecni przedsta
wiciele władz zarówno z Ministerstwa 
Edukacji Narodowej, jak i Śląskiego 
Urzędu Marszałkowskiego, a także 
członkowie Komitetu Głównego Olim
piady Astronomicznej, członkowie Ko
misji Olimpiady, pracownicy Planeta
rium Śląskiego i Katedry Astronomii 
Uniwersytetu Pedagogicznego w Kra
kowie, przedstawiciele sponsorów, licz
ne media oraz nauczyciele, opiekuno
wie i rodziny uczestników. Uroczystość 
prowadził prof. Jerzy Kreiner. Okolicz
nościowy wykład wygłosił prezes Pol
skiego Towarzystwa M iłośników 
Astronomii —  dr Henryk Brancewicz.

Zebrani z dużym zainteresowaniem wy
słuchali wspomnień prelegenta, zwy
cięzcy Olimpiady Astronomicznej o nu
merze IV, a więc sprzed pół wieku. 
Wspomnienia dotyczyły zarówno samej 
olimpiady, jak również astronomii 
w tamtych czasach i jej późniejszego dy
namicznego rozwoju.

Kulminacyjnym momentem uroczy
stości było ogłoszenie oficjalnych wy
ników olimpiady, wręczenie dyplomów 
i nagród. Przy tej okazji przewodniczą
cy Komitetu Głównego złożył szczegól
ne podziękowania tradycyjnym sponso
rom olimpiady: Ministerstwu Edukacji 
Narodowej, Komitetowi Astronomii 
PAN i Fundacji Astronomii Polskiej, 
a także Polskiemu Towarzystwu Astro
nomicznemu za ufundowanie głównej 
nagrody w postaci serii numizmatów 
Układ Słoneczny i dziesięciu rocznych 
prenumerat czasopisma Urania — Po
stępy Astronomii, firmie Uniwersał 
z Żywca za ufundowanie lornetek dla 
pozostałych czterech laureatów oraz Pol- 
skiemu Towarzystwu M iłośników 
Astronomii za liczne nagrody rzeczowe 
— dla wszystkich uczestników zawo
dów finałowych.

Marek T. Szczepański
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XXXVII Ogólnopolskie Młodzieżowe Seminarium 
Astronomiczne im. prof. Roberta Głębockiego 

w Grudziądzu, 24-26 marca 2011 r.

Jak co roku, od wielu już lat, w Pla
netarium i Obserwatorium Astro
nomicznym (PiOA) w Grudzią
dzu odbyło się w dniach 24-26 marca 

kolejne, tym razem XXXVII Ogólno
polskie Młodzieżowe Seminarium 
Astronomiczne. Spotkanie w Grudzią
dzu jest finałem poprzedzonym semina
riami organizowanymi na szczeblach 
wojewódzkich. W tej edycji młodzież 
z 11 województw nadesłała 265 refe
ratów, z których komisje wojewódzkie 
zgłosiły do udziału w finale 24. W każ
dym ze zgłoszonych województw wy
typowano po 2 referaty na finał do 
Grudziądza i dodatkowo jeden z uczest
ników w nagrodę mógł uczestniczyć 
w OMSA, w charakterze słuchacza- 
-kibica.

Patronat nad XXXVII OMSA objął 
Marszałek Województwa Kujawsko- 
Pomorskiego Piotr Całbecki oraz Pre
zydent Grudziądza Robert Malinowski. 
Przebieg całej imprezy po raz pierwszy 
był transmitowany na żywo przez Inter
net za pośrednictwem strony PiOA.

Seminarium rozpoczęło się we 
czwartek, 24 marca, a otwarcia dokonał 
Sebastian Soberski. Na otwarciu zebra
li się uczestnicy, ich opiekunowie, za
proszeni goście, sympatycy oraz juro

rzy. Jako gospodarz wszystkich zebra
nych powitał dyrektor Zespołu Szkół 
Technicznych Adam Szewczuk, a na
stępnie zabrał głos przedstawiciel Ku- 
jawsko-Pomorskiego Kuratora Oświa
ty — Czesław Stawikowski. Następnie 
przewodniczący jury, prezes Polskiego 
Towarzystwa Miłośników Astronomii dr 
Henryk Brancewicz w ciepłych słowach 
powitał zebranych, życzył uczestnikom 
sukcesów, a następnie przedstawił juro
rów. W tym zacnym gronie, oprócz prze
wodniczącego dr. Henryka Brancewi- 
cza, znaleźli się także: mgr Lidia 
Kosiorek, dr Adam Michalec, dr Krzysz
tof Rochowicz, prof, dr hab. Andrzej 
Strobel oraz mgr Agnieszka Zbanyszek. 
Jurorzy reprezentowali Polskie Towa
rzystwo Astronomiczne, Polskie Towa
rzystwo Miłośników Astronomii oraz 
Olsztyńskie Planetarium i Obserwato
rium Astronomiczne.

Honorowym gościem podczas trze
ciej sesj i referatów był pan Czesław Fic- 
ner, Dyrektor Departamentu Edukacji 
i Sportu z Kujawsko-Pomorskiego 
Urzędu Marszałkowskiego, który jest 
koordynatorem projektu „Astrobaza” 
(budowa 14 szkolnych obserwatoriów 
astronomicznych w kujawsko-pomor- 
skiem).

Należy także zaznaczyć, że tegorocz
na OMSA miała dość specyficzny cha
rakter ze względu na fakt, iż rok 2011 
ogłoszony został „Rokiem Jana Hewe
liusza” w związku z czterechsetną rocz
nicą urodzin Wielkiego Gdańszczanina. 
Dlatego prof, dr hab. Andrzej Strobel 
uświetnił tegoroczne Seminarium krótką 
prelekcją poświęconą temu wybitnemu 
astronomowi.

Po tym wystąpieniu rozpoczęła się 
zasadnicza część, w której w 3 sesjach 
wysłuchano 24 referatów. W czwartek 
odbyły się dwie sesje zatytułowane 
„Obserwacje nieba i tematy różne” oraz 
„Układ Słoneczny, obserwacje”, na
tom iast w piątek sesja „Gwiazdy 
i Wszechświat”. Tematyka referatów 
była bardzo zróżnicowana. Usłyszeli
śmy referaty o tematyce astronautycz- 
nej, referaty dotyczące ciał w Układzie 
Słonecznym, jak i obiektów od nas bar
dzo odległych, referaty dotyczące obser
wacji bezpośrednich, obserwacji z wy
korzystaniem Internetu, jak również 
przeglądowe. Bardzo interesujący był 
referat dotyczący komunikacji z cywi
lizacjami pozaziemskimi oraz referat pt. 
„Kosmiczne wysypisko”, poruszający 
bardzo ważny problem, jakim są zanie
czyszczania wytworzone i pozostawio
ne przez człowieka na orbicie około- 
ziemskiej. Jurorzy mieli za zadanie 
wyłonienie najlepszych referatów, co nie 
było łatwe z racji bardzo wyrównanego 
poziomu. Po wysłuchaniu referatów ju
rorzy zdecydowali następująco:

I miejsce Izabela Skoczeń z Żywca 
za referat: Wyznaczanie promienia or
bity Wenus za pomocą amatorskich ob
serwacji nieba.

II miejsce Daniel Stasiak z Ostrowa 
Wielkopolskiego za referat: Obserwa
cje Jowisza.

III miejsce Piotr Kołaczek — Szy
mański ze Szczecina za referat: Protu
berancje słoneczne.

IV miejsce Tomasz Łojek z Dęblina 
za referat: Perseidy 2010.

V miejsce Aleksandra Hamanowicz

3/2011

Przewodniczący jury dr Henryk Brancewicz otwiera obrady OMSA. Fot. Gerard Szukay

U r a n i a  -  POSTĘPY ASTRONOMII

124



w kraju

z Torunia za referat: Gwiazdy zmienne 
zaćmieniowe — obserwacja Algola.

VI miejsce Wojciech Biernat z Biel- 
sko-Białej za referat: Komunikacja z cy
wilizacjami pozaziemskimi, czyli ko
smiczne gadanie.

VII miejsce Martyna Chruślińska ze 
Szczecina za referat: Plamy słoneczne.

VIII miejsce Piotr Satora z Krakowa 
za referat: Kto je s t łowcą planet i dla
czego to Satora?

IX miejsce Monika Połeć z Gorlic za 
referat: Kosmiczne wysypisko.

X miejsce Michał Żyłowski z Gru
dziądza za referat: Program kompute
rowy: Niezbędnik astronoma.

W roku bieżącym, podobnie jak  
w poprzednich, nie zawiedli sponsorzy, 
którzy ufundowali nagrody. Nagrodę 
główną stanowił teleskop Sky Watcher 
10” na montażu Dobsona, ufundowany 
przez Polskie Towarzystwo Astrono
miczne. Wśród darczyńców znaleźli się 
także: Fundacja Astronomii Polskiej, 
Marszałek Województwa Kujawsko- 
Pomorskiego, Polskie Towarzystwo 
Miłośników Astronomii, Urząd Miejski 
w Grudziądzu, Krajowy Fundusz na 
rzecz Dzieci, Wydawnictwo Prószyński 
i Spółka, Fundusz im. Tadeusza Jarzę
bowskiego, Planetarium w Olsztynie, 
Spółdzielnia Mieszkaniowa w Grudzią
dzu, Przedsiębiorstwo SOLGRUD Sp. 
z o.o., Cereal Partners Poland Toruń —  
Pacific Sp. z o.o., Kuratoria i Urzędy 
Marszałkowskie, Starostwa, Wojewódz
kie Ośrodki Metodyczne i inne instytu
cje. Dodatkową nagrodę (plecak) dla

najm łodszego prelegenta/ 
prelegentki zapewnił Fun
dusz im. Tadeusza Jarzębow
skiego, wieloletniego jurora 
OMSA, a nagrodę otrzyma
ła Anna Rędzińska z Ratajów 
Słupskich. Tak jak  w po
przednich kilku latach, wspa
niały prezent (drukarka Ca
non, w alizka) zapew niła 
publiczność —  laureatem jej 
głosowania został Daniel 
Stasiak z Ostrowa Wielko
polskiego, zaś II m iejsce 
w głosowaniu publiczności 
uzyskał Piotr Kołaczek-Szy- 
mański ze Szczecina.

Perseidy 2010 — referuje Tomasz Łojek z Dęblina. Fot. Gerard Szukay

Powyższe wyniki przed
stawiono w sobotę, na uro
czystości zakończenia, któ
re po raz pierwszy odbyło 
się w sali sesy jnej G ru 
d z ią d z k ie g o  R a tu s z a .
W uroczystości ponownie 
uczestniczyli nasi drodzy 
G oście: p rzedstaw ic ie le  
władz, uczestnicy i ich opie
kunowie, organizatorzy i jurorzy, 
kilku krótkich przemówieniach sesja 
została podsumowana przez Prezesa 
PTMA dr. Henryka Brancewicza. Na
stępnie przewodniczący ogłosił wyni
ki. U roczystość w ręczania nagród 
uświetnił swoją obecnością dr hab. Ma
ciej Mikołajewski, który jako wicepre
zes Polskiego Towarzystwa Astrono
micznego wręczył główną nagrodę —  
teleskop. Następnie wręczono dyplomy

Laureaci XXXVII OMSA zdobywcy I i II miejsca: Izabela 
Skoczeń z Żywca i Daniel Stasiak z Ostrowa Wielkopol
skiego. Fot. Gerard Szukay

Po i nagrody pozostałym laureatom oraz 
dyplomy uczestnictwa w Seminarium. 
Wśród nagród znalazły się między in
nymi 4 teleskopy, 5 lornetek astrono
micznych, sprzęt elektroniczny, kalen
darze i prenumerata „Uranii -  Postępów 
Astronomii”. Po uhonorowaniu uczest
ników wręczono dyplomy nauczycie
lom.

Grudziądz, mimo wiosennej pory, nie 
przywitał ani nie pożegnał uczestników 
wiosenną aurą, jednak niepowtarzalna 
i ciepła atmosfera podczas imprezy sku
tecznie zrekompensowała chłód na dwo
rze. W tym miejscu należy złożyć go
rące podziękow an ia  M ałgorzacie  
Śróbce-Kubiak oraz Sebastianowi So-
berskiemu za ich ciężką pracę, zaanga
żowanie i poświęcenie.

Następne, XXXVIII Ogólnopolskie 
M łodzieżowe Seminarium Astrono
miczne im. prof. Roberta Głębockiego 
odbędzie się w dniach 22-24 marca 
2012 r., na co wszyscy z niecierpliwo
ścią czekamy.

Agnieszka Zbanyszek

Strona domowa konkursu OMSA: 
www.grudziadz.planetarium.pl/omsa
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Heweliusz politykiem samorządowym 
—  uroczysta sesja Rady Miasta Gdańska 
w Muzeum Historycznym Miasta Gdańska

marca 1651 r. znany już pod
ówczas w świecie astronom 
gdań sk i Jan  H ew eliu sz  

(w oryginalnym brzmieniu nazwiska Jo
hann Hewelke lub w formie zlatynizo- 
wanej —  urobionej zresztą przez niego 
samego i używanej przez całe życie —  
Johannes Hevelius) został wybrany do 
Rady Miasta Gdańska. Awansował spo
łecznie jak nikt w jego rodzinie przed 
nim —  bycie rajcą oznaczało inkorpo- 
rowanie do pierwszego ordynku. Zasia
dał w niej dożywotnio. Był rajcą ze Sta
rego Miasta, ale —  uwaga! —  nie był 
członkiem Rady Starego Miasta, nie 
przychodził na posiedzenia do Ratusza 
Staromiejskiego jak  to nader często 
spotyka się w literaturze, a nawet XIX- 
wieczna tablica z czasów pruskich upa
miętnia go właśnie w Ratuszu Staro
m iejskim  (nie przykładano w tym 
czasie nadmiernej wagi do ścisłości ba
dań historycznych). W Ratuszu Stare
go Miasta pojawiał się jako ławnik po
w ołany na to stanowiska w 1641 r. 
Radę Starego M iasta zlikwidowano 
w 1637 r. W roku 1651 w Gdańsku była 
już tylko jedna Rada. Panów Staromiej
skich było w niej pięciu, lecz mieli tyl
ko jeden głos (uposażenie wynosiło 300 
talarów rocznie). Przez długie lata He
weliusz by łporte-parole rajców staro
miejskich. Pełnił tę funkcję aż do śmier
ci w 1687 r.

Z tej okazji, dokładnie w trzysta 
sześćdziesiątą rocznicę, 16 marca 2011 r. 
w Ratuszu Głównego Miasta, obecnie 
Muzeum Historycznym Miasta Gdań
ska, odbyła się uroczysta sesja Rady 
Miasta Gdańska z udziałem zaproszo
nego Sejmiku Województwa Pomor
skiego. Radni Gdańska przybyli w ce
remonialnych strojach. Na honorowym 
miejscu umieszczono popiersie Jana 
Heweliusza wypożyczone ze skarbca 
Jasnej Góry, a w specjalnej gablocie 
wyłożono 2 świadectwa członkostwa 
w Royal Society dwóch astronomów: 
Jana Heweliusza (z zasobów Archiwum 
Państwowego w Gdańsku wystawione 
w Londynie w maju 1664 r.) oraz prof. 
Andrzeja Kusa z Centrum Astronomii 
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

W audytorium zasiadło wielu zapro
szonych parlamentarzystów, konsulów, 
przedstawicieli świata nauki, kultury, 
polityki i samorządowców.

Sesję otworzył Bogdan Oleszek, 
Przewodniczący Rady Miasta Gdańska, 
który w kurtuazyjnych słowach przypo
mniał wkład Muzeum Historycznego 
Miasta Gdańska w organizację Roku 
Jana Heweliusza, w tym dwuletnią pe
regrynację dyrektora Adama Koperkie- 
wicza i jego zastępcy Grzegorza Szy- 
chlińskiego po głównych ośrodkach 
naukowych i spotkań z decyzyjnymi 
osobami, których celem było proklamo

wanie Roku, przyjęcie dalekosiężnych 
planów, jak wielki radioteleskop czy też 
budowa „zegara pulsarowego” realizo
wana obecnie w MHMG. Po nim głos 
zabrał prof, dr hab. Józef Arno Włodar
ski, Prorektor UG, wygłaszając odczyt 
na temat rady miasta w czasach Hewe
liusza. Profesor przedstawił też szereg 
faktów i treść rozmaitych dokumentów 
archiwalnych dotąd niepublikowanych. 
Z kolei na mównicę poproszono dr. hab. 
Macieja Mikołajewskiego, wiceprezesa 
Polskiego Towarzystwa Astronomiczne
go, który w pełnej dynamiki prelekcji 
przedstawił koncepcję budowy 90-m ra
dioteleskopu w Borach Tucholskich. 
Projekt ten został ostatnio wpisany na 
„mapę drogową” (cokolwiek to znaczy 
w języku polskim) Ministerstwa Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego. W myśl idei, 
że najlepszym upamiętnieniem Hewe
liusza są nie tyle bardziej czy mniej 
udane wystawy, sesje, odczyty, ale no
woczesny instrument badawczy zbudo
wany na miarę ambicji Jana Heweliu
sza (przypom nijm y, że H ew eliusz 
zbudował największe w swoich cza
sach obserwatorium astronomiczne, 
a pośród instrumentarium był najwięk
szy refraktor świata, luneta o długości 
ponad 40 m). Prezes Maciej Mikoła
jewski podkreślał fakt, że wielki radio
teleskop to nie tylko narzędzie astro
nom ów , a le  ta kż e  la b o r a t o r i u m

Przemawia Bogdan Oleszek, Przewodniczący Rady Miasta Gdańska. Po prawej, wystąpienie dr. hab. Macieja Mikołajewskiego z  Centrum 
Astronomii UMK. Fot. Ewa Grela
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badawcze i warsztat pracy informaty
ków, matematyków, mechaników, po
przez inżynierów telekomunikacji, aż 
na ekonomistach i działaczach kultury 
skończywszy. „Gdyby Heweliusz żyl 
obecnie, byłby radioastronomem” — ta 
celna maksyma wygłoszona przez prof. 
Andrzeja Kusa była wielekroć powta
rzana w tym dniu.

Ostatni mówca —  JM prof, dr hab. 
inż. Henryk Krawczyk, Rektor Politech
niki Gdańskiej —  dziękując zebranym 
za obchody rocznicy Jana Heweliusza 
skomentował pozytywnie rysujące się 
naukowe konsorcjum wokół powstają
cego radioteleskopu z udziałem Poli
techniki Gdańskiej.

Z kolei zaprezentowano znaczek 
pocztowy bardzo bogaty w treści, wy
emitowany przez Pocztę Polską, oraz 
kartę korespondencyjną.

Przewodniczący Rady Miasta Gdań
ska wręczył osobom zasłużonym pa
miątkowy medal wybity przez Menni
cę P aństw ow ą dla uczczen ia  400 
rocznicy urodzin Astronoma. Gwiazdy 
gwiazdozbioru Scutum (Sobiescianum) 
wykonano z kamieni szlachetnych.

Uroczystość zamknęło odsłonięcie 
tablicy pamiątkowej przy wejściu do 
Ratusza Głównego Miasta (gdzie He
weliusz zjawiał się często, jeżeli nie co
dziennie do swych zajęć w Radzie) 
o treści:

IOHANNI HEVELIO 
ASTRONOMO ET CONSULI 

CIVITATIS VETERIS GEDANENSIS 
ANNO POST EUM NATUM 

QUADRINGENTESIMO.

GEDANI, A. D. MMXI.

Po spotkaniu zasypano profesorów 
Kusa i Mikołajewskiego rozlicznymi 
pytaniami, tak że nieformalna część 
spotkania przeciągnęła się do godzin 
popołudniowych. Wielu gości próbo
wało swych sił w symulatorze lądow- 
nika księżycowego LEM (lub warian
towo posadzenie na pasie startowym 
wahadłowca), który jest częścią wysta
wy MHMG „Era nowych odkryć — 50 
lat NASA”; (można dodać, że nie po
jaw ił się wśród gości ukryty talent 
astronautyczny).

Grzegorz Szychliński

w kraju

Dyplom nadania Janowi Heweliuszowi godności członka honorowego Królewskiego Towa
rzystwa Naukowego w Londynie 30 kwietnia 1664 r., znajdujący się obecnie w zbiorach 
Archiwum Państwowego w Gdańsku

Tablica kommemoratyw- 
na Jana Heweliusza.

Niżej, moment odsłonię
cia tablicy przez Bogda
na Oleszka, przewodni
czącego Rady Miasta 
Gdańska i Jana Klein- 
szmidta, przewodniczą
cego Sejmiku Pomor
skiego.

Fot. Ewa Grela
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rozmaitości

Porywy wiatru słonecznego 
zdmuchują atmosferę Marsa

Dzięki obecności pola magnetyczne
go Ziemia jest otulona magnetosferą 
chroniącą ją  (a w szczególności atmo
sferę) przed bezpośrednim kontaktem 
z wiatrem słonecznym. Brak globalnego 
pola magnetycznego ma poważne kon
sekwencje dla trwałości atmosfery Mar
sa. Na łamach naszego pisma (6/2008) 
pisaliśmy już o jednym z możliwych me
chanizmów utraty masy przez atmosfe
rę Marsa, związanym z oddziaływaniem 
wiatru słonecznego z fragmentami jo- 
nosfery, zamkniętymi w obrębie lokal
nych struktur magnetycznych zakotwi
czonych w skorupie planety. Już w 1972 r. 
McEIroy zauważył, że w ucieczce atmo
sfery pewną rolę odgrywają również pro
cesy fotochemiczne zachodzące w eg- 
zosferze — powstające w ich wyniku 
szybkie atomy tlenu, węgla i azotu są 
w stanie opuścić okolice planety. Z dru
giej strony Lundin i Barabash ze współ
pracownikami pokazali, że obecność 
wiatru słonecznego wymusza ciągłą 
utratę atmosfery (0,01— 1 kg/s). Proces 
ten jest zróżnicowany zależnie od wy
sokości w atmosferze — chłodne jony 
pochodzą z niższych obszarów niż go
rące. Wiadomo również, że wielkość 
strumienia uciekających cząstek jest 
zależna zarówno od prędkości wiatru 
słonecznego, jak i od natężenia promie
niowania słonecznego w dalekim ultra
fiolecie.

Dziś trochę o innym mechanizmie 
utraty masy również związanym z wia
trem słonecznym. W związku ze skom
plikowaną strukturą pól magnetycznych 
w atmosferze i koronie słonecznej wiatr 
słoneczny nie jest stacjonarny, jego pręd
kość jest zmienna, pojawiają się w nim 
również twory związane z wzajemnym 
oddziaływaniem szybkich i powolnych 
jego strumieni. Nas interesują tzw. ko- 
rotujące obszary strumieni (Corotating 
Interaction Regions — CIR). Na granicy 
CIR wzrasta prędkość wiatru słonecz
nego, jego ciśnienie, temperatura, jak 
i gęstość. Wzrasta również natężenie 
pola magnetycznego. Proces wzrostu 
wspomnianych wartości trwa około jed
nego dnia, potem w ciągu kilku dni sytu
acja wraca do normy sprzed pojawienia 
się CIR.

W lutym ubiegłego roku w „Geophy
sical Research Letters” ukazał się arty
kuł Edberga i współpracowników na te
mat „odpompowywania” atmosfery Mar
sa przez „podmuchy” wiatru słoneczne
go. Praca jest oparta na obserwacjach

satelity ACE (Advanced Composition 
Explorer) znajdującego się w punkcie li- 
bracyjnym L1 odległym od Ziemi o oko
ło 1,5 min km w kierunku Słońca oraz 
danych zebranych na orbicie wokółmar- 
sjańskiej przez misję Mars Express 
(MEX). Przeanalizowano 36 przypad
ków CIR z okresu pomiędzy lipcem roku 
2007 a wrześniem 2008. Ponieważ nie 
można było odróżnić strumieni wodoru 
i helu pochodzących z wiatru słonecz
nego od tych, które pochodziły z atmo
sfery Marsa, wybrano do analizy cięż
kie jony (0 +, 0 +2 oraz CO+2), których źró
dłem mogła być jedynie atmosfera pla
nety. Przeprowadzono statystyczną ana
lizę strumieni wspomnianych jonów. 
Okazało się, że w czasie przejścia im
pulsu wiatru słonecznego (CIR) wzrasta
ły one średnio 2,5 razy. Analiza poszcze
gólnych przypadków pokazuje zróżnico
wanie wyników, trzeba jednak wziąć pod 
uwagę fakt, że pomiary były przeprowa
dzane w różnych obszarach atmosfery 
Marsa. Mechanizm zdmuchiwania at
mosfery Marsa przez wiatr słoneczny nie 
jest w tej chwili do końca jasny. Wiado
mo jednak, że szybki i gęsty wiatr sło
neczny ulega fragmentacji, bąble plazmy 
dostają się w okolice planety i usuwają 
fragmenty jonosfery. W czasie przejścia 
CIR w pobliżu Marsa zdarzają się sytu
acje, gdy pole magnetyczne wiatru sło
necznego jest skierowane przeciwnie do 
pola związanego z indukowaną magne
tosferą planety (bardzo niewielką w po
równaniu z ziemską — wiatr słoneczny 
może docierać bezpośrednio do górnych 
warstw jonosfery). Wynikiem takiej sy
tuacji jest pojawienie się rekoneksji i ew. 
przyspieszanie jonów. CIR jest zjawi
skiem powtarzalnym (w okresie obser
wacji około 2,4 razy na jeden obrót Słoń
ca). Biorąc również pod uwagę średni 
czas trwania zjawiska, jak i wspomnia
ny średnio 2,5-krotny wzrost strumienia 
cząstek opuszczających atmosferę Mar
sa, autorzy oszacowali dodatkową utra
tę masy atmosfery związaną z obecno- 
ściąCIR na 22,5%. Trzeba pamiętać, że 
zmienność wiatru słonecznego zależy 
m.in. od fazy cyklu słonecznego i np. 
w maksimum omawiany mechanizm 
może być bardziej skuteczny niż w cza
sie opisanych w pracy obserwacji. Żeby 
mieć większąjasność w tej sprawie, na
leżałoby podobne analizy przeprowa
dzać przynajmniej do najbliższego mak
simum słonecznego. Analogiczna sytu
acja może mieć miejsce w przypadku 
Wenus, która również nie posiada wła
snego pola magnetycznego, jednak pla
neta znajduje się na tyle blisko Słońca,

że nie wiadomo, czy CIR zdoła się na 
tej odległości uformować. Na koniec au
torzy zastanawiająsię nad przypadkiem 
Tytana. Nie dociera do niego wprawdzie 
wiatr słoneczny (chroni go przed nim 
obszerna magnetosfera Saturna), jed
nak zmienna amplituda ciśnienia plazmy 
korotującej wraz z planetą może wywo
ływać efekty podobne do obserwowa
nych w atmosferze Marsa.

(rs)

Bolid wielkopolski
Podczas VI Seminarium Meteoryto

wego, jakie odbyło się 8-9 kwietnia 
w Olsztynie, kilka referatów dotyczyło 
meteorytów Morasko i Przełazy, które 
coraz pewniej można nazywać jednym 
deszczem meteorytowym.

W pierwszym dniu prof. Wojciech 
Stankowski (UAM) przedstawił najnow
sze wyniki badań geologicznych z Prze
łazów. Pokazał kilka poziomów wzboga
ceń metalicznych w torfach z najbliższej 
okolicy miejscowości. Pojawia się tam 
warstwa datowana na 700, a także na 
2000 i 3000 lat. Badanie jest wysoce in
teresujące, gdyż potwierdza wygłoszoną 
na konferencji meteorytowej w 2010 r. 
w Krakowie hipotezę o bolidzie wielko
polskim datowanym na 1304 rok.

W drugim dniu seminarium kluczową 
rolę odegrało wystąpienie Andrzeja Pil
skiego o pierwiastkach rzadkich w me
teorytach Przełazy, Morasko i Jankowo 
Dolne. Omówiono szczegółowo wystę
powanie w składzie mineralnym ałtaitu. 
Było to pierwsze w historii tak stanow
cze wystąpienie w sprawie jednego źró
dła dla deszczu meteorytowego obejmu
jącego ww. miejscowości. Wiesław Czaj
ka z Warszawy utożsamia to z bolidem 
wielkopolskim, co przedstawił w refera
cie „Bolid wielkopolski a kometa Hal- 
leya”. W wystąpieniu przedstawiono sze
reg faktów historycznych z lat 1301 — 
-1305, które były wiązane z pojawieniem 
się komety Halleya w roku 1301. Dokład
niejsza analiza zdarzeń prowadzi do 
dotychczas nie publikowanych wnio
sków, że bolid wielkopolski mógł być 
obserwowany w dużej części Europy, 
zaś w późniejszych stuleciach zapo
mniany i kojarzony z kometą Halleya.

Potwierdzałby to kolejny referat wy
głoszony przez Łukasza Karwowskiego, 
Prezesa Polskiego Towarzystwa Mete
orytowego, w którym odniósł się do pro
blemów związanych z bolidem wielko
polskim. Istotą wygłoszonych tez było 
potwierdzenie, że znaleziska meteorytu 
Morasko mają charakter szrapneli, co 
potwierdzałoby hipotezę atmosferyczne-
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go rozpadu bolidu wielkopolskiego na 
znacznym obszarze.

Wszystkie wymienione referaty zbli
żają nas coraz bardziej do wyjaśnienia 
zagadki wielkopolskiego deszczu mete
orytowego.

Wiesław Czajka

Nowe obserwacje galaktyki 
M82 ujawniają wielokrotne 
źródła silnego wywiewania 
materii

Teleskop Subaru z zainstalowaną 
kamerą do obserwacji w podczerwieni 
oraz spektroskopem COMICS (ang. 
Cooled Mid-Infrared Camera and Spec
trometer) dostarczył nowe zdjęcia wnę
trza galaktyki M82, które ukazują gro
mady młodych gwiazd oraz źródła wy
wiewania materii z galaktyki ze spekta
kularną dokładnością. Obserwacje te 
przyczyniają się do głębszego zrozumie
nia złożonych procesów w młodych ga
laktykach, które aktywnie tworzą gwiaz
dy. Pokazują one, że wywiewanie ma
terii występuje w wielu miejscach w ga
laktyce, nie zawsze związanych z poje
dynczymi skupiskami gwiazd.

Antoine de Saint-Exupery napisał, że 
„To, co jest istotne, jest niewidoczne dla 
oczu” i to trafne stwierdzenie w odnie
sieniu do badania szczegółów galaktyk 
podlegających silnej formacji gwiazd. 
Badania takich galaktyk wczesnego typu 
pozwalają astronomom uzyskać wiedzę 
o przeszłości naszej Galaktyki. Podob
nie jak ludzie, galaktyki oraz gwiazdy 
mającykl życia — rodząsię, rosnąi stają 
się dorosłe oraz ostatecznie umierają. 
Galaktyki typu „starburst" tworzą gwiaz
dy znacznie wydajniej niż wiele połączo
nych razem galaktyk w późnej fazie 
ewolucji, takich jak np. nasza Galakty
ka. W galaktykach w późniejszej fazie 
ewolucji pył wywiewany z obszarów, 
gdzie wydajnie powstają gwiazdy, powo
duje blokowanie części światła i takie ob
szary są niewidocznie dla ludzkiego oka. 
Obecność pyłu powoduje, że energia 
z obszarów, gdzie gwiazdy są produko
wane, jest widoczna na większych dłu
gościach fal i dlatego astronomowie 
muszą przeprowadzać obserwacje 
w podczerwieni w celu badania tych re
gionów.

Międzynarodowa grupa naukowców, 
na czele z Poshak Gandi z Japońskiej 
Agencji Kosmicznej (JAXA) w Kanaga- 
wa, użyła teleskopu Subaru do wykona
nia nowych obserwacji M82 w podczer
wieni (długość fali 20-krotnie dłuższa niż 
ta, którą odbiera ludzkie oko). Galakty

ka M82 znajduje w gwiazdozbiorze Wiel
kiej Niedźwiedzicy i jest to najbliższa 
galaktyka typu starburst (czyli o silnej 
burzy formowania się gwiazd) oddalo
na od Ziemi o 11 min lat świetlnych.

Połączenie teleskopu Subaru o śred
nicy lustra 8,2 m z instrumentem CO
MICS pozwoliło przeprowadzić niespo
tykanej jakości obserwacje wnętrza ga
laktyki. Aya Bumba z JAXA i Instytutu 
Zaawansowanych Badań z Dublina ko
mentuje własności tego instrumentu: 
Takie połączenie daje m ożliwość  
uchwycenia szczegółów, które można 
porównać z możliwością zobaczenia 
małej monety z odległości 10 km lub 
rozpoznania ciężarówki z odległości 
10000 km —  czyli odległość pomiędzy 
Londynem i Tokyo. Finalnym efektem 
wykonanych obserwacji jest bardzo do
brej jakości zdjęcie, ukazujące bardzo 
silny wiatr pyłowy oraz skupiska mło
dych gwiazd z bardzo dużą dokładno
ścią lepszą niż można by oczekiwać po 
obecnych teleskopach _____
(o mniejszej aperturze) 
dostępnych w p rze 
strzeni kosmicznej.

Poprzednie obser
wacje M82 w podczer
wieni nie ujawniły silne
go wiatru wychodzące
go z galaktyki. Silny 
wiatr gwiazdowy w ga
laktykach składa się 
z pyłu i rozciąga na od
ległość setek tysięcy lat 
świetlnych. Wiatr gwiaz
dowy o dużej mocy wy
rzuca materiał z galak
tyki z prędkościami rzę
du miliona kilometrów 
na godzinę, unosząc 
materię z centralnych 
regionów i rozciągając 
ją  szeroko nad i poza 
galaktykę. Taki kokon 
pyłowy związany z wia
trem gwiazdowym żarzy 
się w podczerwieni, po
nieważ jest ogrzany 
przez m iliardy nowo 
uformowanych gwiazd.

Obserwacje wykona
ne teleskopem Subaru 
dają wgląd w źródła sil
nego wiatru gwiazdowe
go. Gandhi stwierdza:
Wiatr wypływa z wielu 
miejsc rozsianych po 
obszarze setek lat świetl
nych, a nie z pojedyn
czych gromad nowych

gwiazd. Jesteśmy w stanie rozdzielić 
szybko poruszający się gaz oraz struk
tury przypominające powierzchnię bań
ki o rozmiarach rzędu 450 lat świetlnych. 
Kamera COMICS posiada detektory 
przystosowane do wykrywania ciepłego 
pyłu i na podstawie obserwacji okazało 
się, że jest on o 100 stopni bardziej go
rący niż pozostała materia w galaktyce.

Połączenie obserwacji M82 wykona
nych teleskopem Subaru z obserwacja
mi w bliskiej podczerwieni teleskopem 
Hubble’a oraz w promieniowaniu rentge
nowskim z satelity CHANDRA przyczy
ni się do pełniejszej analizy procesów to
warzyszących wywiewaniu materii z ga
laktyk o silnej formacji gwiazd. Obserwa
cje na wielu długościach fal pozwolą zba
dać szeroki zakres promieniowania z róż
nych obiektów znajdujących się w płasz
czyźnie galaktyki, tj. supernowe, groma
dy gwiazd czy czarne dziury.

Wojciech Jurusik 
Źródło: astronomy.com
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Zdjęcie u góry: obserwacje wnętrza M82 teleskopem Subaru 
o dużej rozdzielczości. Środkowe: obserwacje M82 w podczer
wieni z satelity Spitzer. U dołu: obserwacje optyczne M82 wy
konane teleskopem Subaru pokazujące silny wywiew materii 
przecinający dysk galaktyki. Źródło: Subaru Telescope
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„Dźwięki” Kosmosu

Inspiracją do napisania artykułu był 
projekt muzyczno-edukacyjny „Voi
ces of The Cosmos” (VOTC). Uczest

niczą w nim muzycy Rafał Iwański, 
Wojciech Zięba oraz astronom —  autor 
artykułu. Projekt VOTC łączy dokona
nia nauk ścisłych —  astronomii ze 
współczesną muzyką elektroakustyczną. 
Kompozycje obu muzyków wykorzy
stują sygnały i dźwięki pochodzenia po
zaziemskiego, odebrane radioteleskopa
mi (pulsary, Słońce itp.) oraz nagrania 
archiwalne z misji kosmicznych — 
w połączeniu z elektronicznymi i aku
stycznymi partiami instrumentalnymi, 
bogatymi sonorystycznie i stworzony
mi przez człowieka.

Pomysł projektu sięga kilku lat wstecz. 
Podczas M iędzynarodow ego Roku 
Astronomii 2009 w Planetarium i Obser
watorium Astronomicznym im. Mikoła
ja Kopernika w Grudziądzu odbył się cykl 
koncertów muzyki elektronicznej. Mu
zyka Rafała Iwańskiego (projekt X-NA- 
VI:ET) i W ojciecha Zięby (projekt 
ELECTRIC URANUS) świetnie pasuje 
do klimatu panującego pod kopułą pla
netarium , podkreśla  tajem niczość 
Wszechświata, pobudza wyobraźnię, 
budując umiejętnie napięcie. Kompozy
cje zawarte na płycie nie są muzyką roz
rywkową, wzbudzają niepokój, pobu
dzają do myślenia, czyli wywołują takie 
uczucia, jakie towarzyszą procesowi po
znawczemu— badaczom odkrywającym 
tajemnice Wszechświata.

W tytule artykułu słowo „dźwięki” 
celowo jest użyte w cudzysłowie, bo 
w kosmicznej próżni fala dźwiękowa nie 
ma możliwości propagacji. Tytuł jest 
pewnym skrótem myślowym, bo sygna
ły z przestrzeni kosmicznej przychodzą 
w postaci fal elektromagnetycznych lub 
cząsteczek korpuskulamych. Prowadzi 
się też badania nad falami grawitacyj
nymi, ale ich bezpośrednia obserwacja 
jest niezmiernie trudna. Fale elektroma
gnetyczne dochodzące do Ziemi mogą 
być rejestrowane, np. przez radiotelesko
py, a następnie zamieniane na sygnał 
dźwiękowy, tak jak to się dzieje w zwy
kłym odbiorniku radiowym . Tylko 
w niektórych szczególnych przypad
kach można takiej zamiany dokonać 
bezpośrednio, to znaczy bez zmiany czę
stotliwości. Na ogół jednak rejestrowa
ne fale elektromagnetyczne leżą poza za
kresem 20Hz— 20KHz, więc aby po 
zamianie na falę dźwiękową mogły być 
słyszalne przez ucho ludzkie, trzeba do
datkowo zmienić ich częstotliwość do 
podanego zakresu.

Zjawiska zachodzące w magnetosfe- 
rach planet są źródłem silnych sygnałów 
radiowych, które można przetworzyć na 
dźwięki. Magnetosfery powstają dzięki 
mechanizmowi dynamo wewnątrz planet 
oraz poprzez indukcję pola magnetycz
nego na skutek interakcji wiatru słonecz
nego z górnymi warstwami atmosfery 
i jonosfery. Możemy wyróżnić trzy do
minujące typy sygnałów powstających

w magnetosferze Ziemi: gwizdy, chóry 
oraz sygnały z zorzy polarnej.

Gwizdy są produkowane przez wy
ładowania atmosferyczne. Podczas ta
kiego zjawiska przepływ ładunku elek
trycznego przez świecący gaz wytwarza 
błysk światła. Oczywiście fale elektro
magnetyczne produkowane podczas ta
kiego wyładowania nie ograniczają się 
tylko do zakresu widzialnego, ale poja
wiają się również w szerokim zakresie 
spektrum od bardzo niskich częstotliwo
ści radiowych aż do zakresu widzialne
go. Najniższe wytwarzane fale radiowe 
odpowiadają zakresowi audio (czułość 
ludzkiego ucha na fale dźwiękowe 
20Hz—20kHZ) i mogą być bezpośred
nio zamieniane na fale dźwiękowe bez 
konieczności konwersji częstotliwości. 
Niektóre z tych fal elektromagnetycznych 
przemieszczają się w górne warstwy at
mosfery, gdzie mamy już do czynienia 
ze zjonizowanym gazem (plazma). Sy
gnały elektromagnetyczne propagują się 
w plazmie wzdłuż linii sił ziemskiego 
pola magnetycznego w przód oraz do 
tyłu, powodując powstawanie echa. Fale 
te przemieszczają się szybciej na wy
ższych częstościach a wolniej na niż
szych, co jest źródłem charakterystycz
nych gwizdów (rys. 1).

Chóry to sygnały elektromagnetycz
ne, które po zamianie na dźwięk są krót
kimi tonami o wzrastającej częstotliwo
ści. Przypom inają one brzm ieniem  
chórek śpiewających ptaków. Chóry 
na naszej planecie powstają dzięki elek
tronom w pasach radiacyjnych Van Ale
na. Wygenerowany sygnał typu chór 
(ang. choms) w postaci fali elektroma
gnetycznej, propagując się w pasach Van 
Alena, wpływa na ruch elektronów na 
skutek oddziaływania z nimi (ang. wave- 
particle interaction). Zaburzenie ruchu 
elektronów pasa Van Alena powoduje 
ich wejście w górne warstwy ziemskiej 
atmosfery (rys. 2).

Szczególnie interesujące jest zjawi
sko zorzy polarnej. Podobnie jak w przy
padku poprzednich mechanizmów po
wstawania „kosmicznych dźwięków” 
tutaj też mamy do czynienia z powsta
waniem fal elektromagnetycznych, jed
nak jest też podejrzenie, że w atmosfe-Rys. 1
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rze ziemskiej może istnieć naturalny 
mechanizm dzięki któremu czasami zja
wisko zorzy polarnej może być słysza
ne bezpośrednio w postaci fal dźwięko
wych (rys. 3).

Najpierw zajmijmy się falami elek
tromagnetycznymi. Zjawisko zorzy po
larnej powstaje na skutek oddziaływa
nia w iatru słonecznego z ziem ską 
magnetosferą. Aurora pojawia się co naj
mniej na wysokości 80 km nad po
wierzchnią Ziemi, gdzie dochodzi do 
emisji fotonów przez atomy tlenu i azo
tu. E lektrony w tych pierwiastkach 
schodzą na niższe stany energetyczne, 
emitując przy okazji fotony. Za wzbu
dzenie elektronów w atomach lub wręcz 
jonizację atomów tych pierwiastków jest 
odpowiedzialny wiatr słoneczny. Jego 
cząsteczki obdarzone ładunkiem elek
trycznym są przechwytywane przez pole 
magnetyczne naszej planety, a następ
nie przyśpieszane. Atomy tlenu podczas 
relaksacji emitują fotony w kolorze zie
lonym lub czerwono-brunatnym (zależ
nie od ilości zaabsorbowanej energii, re
laksacja elektronów), natomiast azot jest 
odpowiedzialny za emisję fotonów w ko

lorze niebieskim (zjonizowany 
atom azotu przechwytuje elek
tron) lub czerwonym (przejście 
elektronu do niższego stanu 
energetycznego w atomie azo
tu). Te same elektrony wiatru 
słonecznego, które powodują 
powstawanie świecenia ziem
skiej atmosfery, również są 
odpowiedzialne za powstawa
nie sygnałów radiowych w za
kresie od 100 do 500 kHz. Ob
serwując z Ziemi, jesteśmy 
w stanie zauważyć podobne 
emisje także na innych plane
tach (Jowisz, Saturn, Uran, 
Neptun).

Czy można usłyszeć zjawi
sko zorzy polarnej bez anteny 
radiowej i sztucznej transfor
macji sygnału na falę aku
styczną? Zdania są podzielo
ne. Istnieje wiele raportów 
naocznych świadków, którzy 
po tw ierdzają , że słyszeli 
dźwięki (trzaski, syczenie itp.) 
skorelowane ze zm ianam i 
św iecenia zorzy polarnej. 
Trudno badać ten fenomen, bo 

występuje na niewielkim obszarze w oko
licach biegunów Ziemi, a ponadto docho
dzi do niego tylko podczas bardzo in

tensywnych zórz polarnych. Nieznany 
jest mechanizm, który mógłby dokonać 
takiej konwersji. Poza tym pamiętajmy, 
że zjawisko zorzy zachodzi kilkadzie
siąt kilometrów nad powierzchnią Zie
mi, więc opóźnienie dźwięku w stosun
ku do zmian jej blasku powinno być na 
poziomie co najmniej kilku minut. Nie 
ma w chwili obecnej zadowalającego 
wytłumaczenia tego zjawiska.

Wymienione powyżej zjawiska, któ
re można usłyszeć za pomocą anten ra
diowych są tylko małym wycinkiem 
całego bogactwa sygnałów radiowych 
(fal elektromagnetycznych) kosmicz
nych i ziemskich występujących w przy
rodzie. Bardzo wdzięcznym źródłem fal 
radiowych, które można zamienić na 
dźwięki, jest Słońce, pulsary a nawet 
komety. Podczas koncertu „Voices of 
The Cosmos —  Jan Heveliusz in Me- 
moriam” (17 kwietnia 2011 r. w Cen
trum Astronomii UMK) można było 
usłyszeć na żywo sygnały z pulsara 
PSR 0329+54. Zapisu tych historycz
nych już obserwacji można posłuchać 
na stronie internetow ej: http://m a- 
trix.astro.umk.pl/votc/examples.

Sebastian Soberski

Źródło obrazków: http://www-pw.phy- 
sics.uiowa.edu/~dag/sounds2.html

Rys. 3
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Warsztaty astronomiczne na zajęciach 
pozalekcyjnych w szkołach podstawowych

Astronomia zawsze fascynowała i inspirowała ludzi. 
Przez ponad dwa tysiące lat, od czasów cywilizacji 
babilońskiej i greckiej uważano, że nauka astronomii 

i geometrii rozwija logiczne myślenie, wyobraźnię i inne ce
chy pożądane u ludzi wykształconych. We współczesnych 
czasach, jeszcze dwadzieścia dwa lata temu, astronomia funk
cjonowała jako osobny przedmiot w liceum, potem połączo
no ją  z fizyką.

W myśl ostatniej reformy nazwa „astronomia” zniknęła 
z listy nazw przedmiotów, a jej treści zostały rozproszone 
w programach przyrody, geografii i fizyki. Taki system spo
woduje, że uczniowie będą stykać się z dość przypadkowy
mi zagadnieniami, bez większych uogólnień czy podsumo
wań. Na przykład wiedza cząstkowa o porach roku, ruchu 
Słońca na niebie, ruchu satelitów w polu grawitacyjnym, 
zasadzie zachowania momentu pędu itp. powinna zostać pod
sumowana, tworząc spójny, harmonijny opis mechaniki 
Układu Słonecznego —  ale na to nie ma nigdzie miejsca. 
Zwróćmy uwagę, że obecnie, z wyjątkiem lekcji przyrody 
w szkole podstawowej, nauczanie wątków astronomicz
nych wiąże się z wprowadzaniem wzorów, obliczeń i za
dań, przy zupełnym braku części obserwacyjno-ekspery- 
mentalnej.

Jednocześnie obserwuje się dość ciekawe zjawisko spo
łeczne: dzięki dostępności różnych źródeł informacji zainte
resowanie dzieci i młodzieży badaniami Kosmosu rozpoczy
na się coraz wcześniej. W księgarniach coraz łatwiej można 
znaleźć atrakcyjne pozycje adresowane do dzieci w wieku 7 -  
-13 lat, akcja wielu bajek i filmów dla młodzieży często roz
grywa się w Kosmosie, podobnie wiele gier komputerowych 
i stron internetowych dotyczy mniej lub bardziej realnego 
Kosmosu.

W tym wieku rozwojowi zainteresowań astronomicznych 
swoich pociech sprzyjają również rodzice. W czasie różnych 
imprez Międzynarodowego Roku Astronomii 2009 niejed
nokrotnie rodzice przyprowadzali małe dzieci na dość zaawan
sowane wykłady, uważając, że obserwacje ciał niebieskich, 
wykłady ilustrowane zdjęciami różnych obiektów itp. będą 
pożyteczne, atrakcyjne i inspirujące dla ich pociech. W póź
niejszym wieku niestety nastawienie rodziców się zmienia 
na rzecz bardziej „konkretnych” przedmiotów i dyscyplin... 
Czy słusznie?

Astronomia jest bardzo atrakcyjna dla młodego człowie
ka, w części opisowej może być wprowadzana nawet dla naj
młodszych dzieci. Nauka ta kojarzy się z tajemnicami Ko
smosu, pięknym i zdjęciam i, eksploracją planet, a nie 
z zadaniami czy sprawdzianami. Astronomia zwykle stano
wi element aktywizacyjny i motywacyjny do zainteresowa
nia innymi przedmiotami i dyscyplinami. Interdyscyplinar
ność astronomii sprawia, że uczniowie chętniej poznająróżne 
zagadnienia z matematyki, fizyki i geografii a także chemii, 
informatyki, literatury i historii. Wiele razy obserwowano

uczniów sięgających po podręczniki starszych klas, pragną
cych lepiej zrozumieć jakiś wątek astronomiczny.

Astronomia jest dostępna dla uczniów na wiele sposobów, 
od atrakcyjnych wydawnictw, poprzez Internet, aż po samo
dzielne obserwacje nieba. Ten fakt znakomicie wyrównuje 
szanse dzieci ze wsi czy małych miasteczek i ich rówieśni
ków z miast. Wielkomiejska łatwość dostępu do planetarium, 
kina czy biblioteki równoważy się z łatwością organizacji 
obserwacji rozgwieżdżonego nieba w szkołach, lepszymi 
kontaktami pomiędzy dziećmi, nauczycielami, rodzicami, 
ośrodkami kultury, administracją itp. w małych społeczno
ściach. Niewielka liczba interesujących ofert dla dzieci po
woduje większą koncentrację ich uwagi na zajęciach organi
zow anych przez szkoły czy inne istniejące w danym 
środowisku instytucje.

Przyjmując, że skuteczne zainteresowanie astronomią dzie
ci w najdogodniejszym wieku 10-15 lat zaowocuje również 
w późniejszych etapach edukacji, postanowiliśmy zorganizo
wać eksperymentalne zajęcia pozalekcyjne o tematyce astro
nomicznej.

Spotkania te miały miejsce w Szkole Podstawowej nr 47 
im. Stefana Czarnieckiego w Krakowie. Odbywały się one 
raz w tygodniu i trwały jedną godzinę lekcyjną, naprzemien
nie poruszając wiedzę astronomiczną z wiedzą ogólną (hu
manistyczną). Zaplanowano i przeprowadzono kilkanaście 
spotkań z zakresu typowo astronomicznych tematów.

Zajęcia odbywały się według następujących założeń:
—  wykorzystanie krótkich, bogato ilustrowanych prezen

tacji multimedialnych (10-15 min) dla wprowadzenia tematu,
—  ilustracja tematu z użyciem prostych a zarazem atrak

cyjnych pomocy naukowych (np. parasol z naniesionymi 
gwiazdami wykorzystano do wprowadzenie pojęcia sfery nie
bieskiej, osi świata itp.),

—  częste zajęcia warsztatowe (np. budowa modeli pla
net, zegarów słonecznych itp.),

—  eksperymenty uczniowskie (obserwacje gnomonem, 
„deszczowy” model działania teleskopu itp.),

—  atrakcyjne formy sprawdzania postępów uczniów (qui- 
zy, kalambury, krzyżówki itp.),

—  powiązanie astronomii z innymi dziedzinami (mito
logia, literatura, sztuki plastyczne, film itp.),

—  ograniczenie obliczeń matematycznych z silnym wska
zaniem ich użyteczności,

—  dostosowanie do warunków szkolnych (lekcja 45 min, 
posiadane środki audiowizualne, możliwości finansowe itp.),

—  wykorzystanie rzeczywistych zjawisk astronomicz
nych występujących na obszarze prowadzenia zajęć (nie tyl
ko wiedza w klasie, ale i w warunkach rzeczywistych, np. 
zaćmienie Słońca),

—  wykorzystanie programów komputerowych —  astro
nomicznych (np. Stellarium),

—  obejrzenie filmu dokumentalnego oraz animowanego
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(środki artystycznego wyrazu, recenzje filmów),
— poznanie wybitnych dzieł malarskich inspirowanych 

tematyką astronomiczną,
— próby własnej twórczości literackiej.

Zgodnie z przyjętym założeniem, wzory i obliczenia ma
tematyczne wprowadzano jedynie przy okazji rozwiązywa
nia konkretnych problemów z silnym akcentowaniem ich 
przydatności oraz dokładności otrzymanych wyników. W co
tygodniowych zajęciach uczestniczyło kilkanaścioro dzieci 
głównie z klas 5-6, ale tylko grupa kilkorga dzieci stanowiła 
„żelazny szkielet” kółka astronomicznego. W zajęciach warsz
tatowych wykorzystano materiały dostępne w Internecie (skła
dane globusy planet, kartonowy model teleskopu Hubble’a 
itp.) oraz własne pomysły (sznurkowy model Układu Sło
necznego). Scenariusze zajęć, prezentacje multimedialne oraz 
niektóre pomoce są udostępnione na stronie www.up.kra- 
kow.pl/edu/warsztaty.

Oto tematy poszczególnych zajęć:
1) Gwiazdozbiory niebieskie, legendy o gwiazdozbio

rach.
2) Obrotowa mapa nieba. Budowa obrotowej mapy 

nieba.
3) Gnomon jako urządzenie do wyznaczania kierunku 

północ — południe. Obserwacja długości cienia.
4) Zegar słoneczny — historia zegarów, ich populary

zacja. Budowa własnego modelu kieszonkowego zegara sło
necznego.

5) Galileoskop. Dokonania obserwacyjne Galileusza. 
Złożenie galileoskopu.

6) Model teleskopu Hubble’a — teleskop kosmiczny, 
obserwacje pozaziemskie. Wykonanie modelu teleskopu ko
smicznego z kartonu.

7) Księżyc, fazy Księżyca. Nomogram faz Księżyca.
8) Planety Układu Słonecznego. Samodzielne wykona

nie modeli planet z kartonu.
9) Spektroskop — urządzenie do obserwacji widma 

światła.

10) Inne tematy związane z np. obserwacją plam słonecz
nych, szkicem Księżyca, omówieniem filmów („Gwiazda 
Kopernika”, „Hubble 3D”).

11) Powstanie świata według starożytnych Greków.
12) Dziwy niebieskie, czyli mity o powstaniu gwiazdo

zbiorów Wielkiej i Małej Niedźwiedzicy.
13) Zachód słońca słowem malowany we fragmencie 

„Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza.
14) Mikołaj Kopernik— człowiek renesansu.
15) „Gwiazda Kopernika” - funkcje środków wyrazu sztu

ki filmowej.
16) Kosmiczna podróż— opisujemy jak powstają gwiaz

dy (na podstawie filmu „Hubble 3D”).

Zajęcia astronomiczne były realizowane w powiązaniu 
z elementami literatury, mitologii, malarstwa, a także filmu. 
Umożliwiło to poszukiwanie związków pomiędzy poszcze
gólnymi dziedzinami tworzonej przez człowieka sztuki. Mi
tologia grecka nabiera nowego charakteru, gdy połączyć ją  
z widokiem dzisiejszego nieba (mit o Andromedzie, Orionie, 
Wolarzu itp.). Uczniowie wyszukiwali powiązania między 
cechami rzymskich bogów a obserwowanymi właściwościa
mi planet czy korelowali nazwy księżyców i planetoid z po
staciami mitologicznymi. Poznali również mity innych naro
dów mówiące o powstaniu gwiazd i gwiazdozbiorów (np. mity 
egipskie).

Uczniowie mieli możliwość poszerzenia wiadomości z za
kresu literatury pięknej. Teksty literackie starano się tak do
bierać, aby nawiązywały do poruszanych na zajęciach treści 
astronomocznych. Były to utwory liryczne opisujące gwiaz
dy, zachód słońca itp. Uczniowie czytali i interpretowali m.in. 
Zachód jesienny Leopolda Staffa, Plejady Jarosława Iwasz
kiewicza, fragmenty Pana Tadeusza Adama Mickiewicza. 
Analizowali treści zawarte w utworach, ich kompozycję, bu
dowę, związek tytułu z treścią oraz wskazywali główne środ
ki języka poetyckiego. Na koniec podjęli próby własnej twór
czości literackiej. Spotkania z poezją połączono z „czytaniem” 
dzieł wybitnych malarzy (np. Claude Monet Impresja, za-
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chód słońca). Uczniowie szukali elementów, które łączyły 
obraz i wiersz. Wypowiadali się na temat dzieła malarskiego, 
poznali jego genezę, odczytali ogólną wizję autora oraz wska
zali zastosowane środki artystyczne.

Jednakże nie tylko połączenie klasycznej literatury i astro
nomii zostało wykorzystane w projekcie warsztatowym. Ob
racamy się w świecie telewizji i Internetu, zatem nie sposób 
uniknąć współpracy z dostępem do techniki. Możliwość wy
korzystania przenośnych laptopów pozwoliła ubarwić zaję
cia poprzez programy i symulacje komputerowe czy to sfery 
niebieskiej, ruchu Ziemi oraz innych planet Układu Słonecz
nego, jak i faz Księżyca. Aczkolwiek nie tylko mały ekran 
komputera pozwalał zgłębiać tajemnice Kosmosu.

Dużym zainteresowaniem cieszyły się zajęcia poświęco
ne interpretacji filmu. Astronomia stanowiła i pewnie będzie 
stanowić scenariusz i tło do różnego rodzaju produkcji filmo
wych, zwłaszcza atrakcyjnych dla dzieci. W ramach zajęć 
uczniowie kształcili umiejętności świadomego i aktywnego 
odbioru dzieła filmowego. Na przykładzie filmu dokumen
talnego „Hubble 3D” oraz animowanego („Gwiazda Koper
nika”, „Planeta 51”) poszerzyli swoje wiadomości związane 
ze sztukąfilmową Wykorzystanie astronomii w obrazach fil
mowych stworzyło zarówno możliwość wprowadzenia wie
dzy naukowej, jak również pozwoliło na poznanie etapów 
tworzenia filmu i jego struktury, środków wyrazu stosowa
nych w filmie (plany, ruchy kamery, efekty akustyczne, mu
zyka itp.), filmowych środków ekspresji. Zatem nie tylko sama 
wiedza naukowa, ale dodatkowo sztuka.

Trudności, jakie napotkaliśmy, to przede wszystkim har
monogram i brak możliwości realizacji zajęć w godzinach 
popołudniowych i wieczornych, zajęcia następowały bezpo
średnio po lekcjach, co zawężało grono potencjalnych uczest

ników, w tym samym terminie odbywały się również inne 
kółka zainteresowań. Zainteresowanie zajęciami ewidentnie 
wzrosło po pokazie filmu i zaćmieniu Słońca. Słabe zaciem
nienie sali powodowało konieczność przygotowywana zajęć 
w dwóch wariantach: na dzień pochmurny i na dzień pogod
ny. Koszt prowadzenia zajęć był związany przede wszystkim 
ze zużyciem materiałów biurowych i wyjściem do kina (fi
nansowanym przez rodziców).

Wiadomo, że nie samo przygotowanie materiałów stano
wi klucz do osiągnięcia postawionych sobie celów, ale rów
nież krytyczne przeprowadzenie zajęć w odpowiedniej, róż
norodnej, a co najważniejsze zrozumiałej dla uczniów formie. 
Opracowane wstępne scenariusze były zatem poprawiane 
bezpośrednio po każdych zajęciach.

Podsumowując nasze zajęcia można stwierdzić, że ekspe
ryment polegający na wprowadzaniu wątków astronomii poza 
zajęciami przyrody, geografii czy fizyki się powiódł. Jednym 
z jego wymiernych efektów jest stworzenie bazy pomocy 
dydaktycznych, z których mogą korzystać inni nauczyciele.

Beata Dyduch ', Halina Klisiewicz2, Waldemar Ogloza3

Od Redakcji
Ciekawe by było powtórzenie takich zajęć pozalekcyjnych 

dla dzieci w innym wieku oraz we współpracy z nauczyciela
mi innych przedmiotów: historii, nauczania zintegrowanego 
itp. Redakcja Uranii-PA chętnie opublikuje opisy podobnych 
inicjatyw.

1 Uniwersytet Pedagogiczny, studentka III roku fizyki.

2 Szkoła Podstawowa nr 47 w Krakowie, nauczyciel języka polskiego.

3 Uniwersytet Pedagogiczny, astronom.

Dokończenie listów ze s. 98

Sam pomysł obserwatorium 
bardzo się mi podoba. Po
trzebna jest jednak moim zda
niem merytoryczna opinia na 
ten temat, by ta planowana in
westycja była prawidłowo zlo
kalizowana.

Sam uczestniczyłem we 
Francji w tygodniowym szkole
niu w zakresie astronomii w la
tach 80. w Saint-Vincent-sur- 
-Oust położonej blisko Redon 
w Bretanii. O ile pamiętam, 
miejscowości peryferyjne wiel
kich miast nie są najlepszymi 
strefami dla obserwacji astro
nomicznych. Kiełplino należy 
do strefy peryferyjnej między 
Trójmiastem a Kaszubami, 
a więc szybko się rozbudowu
je. Obawiam się, że tam inwe
stycja obserwatorium astrono
micznego byłaby nierozsądna. 
Zaproponowałem miejscowość 
Wieżycę lub Gowlidlino w ra

mach inwestycji o wymiarze 
powiatowym. Nie będąc jednak 
specjalistą ale tylko amatorem, 
pozwoliłem sobie zachęcić de
cydentów do konsultacji ze 
specjalistami.

Z góry dziękuję Państwu za 
pomoc.

Z poważaniem
Gerard Lemoine 

mieszkaniec 
Gminy Kartuzy

Odp. red.:
Szanowny Panie, 

lokalizacja amatorskiego tele
skopu za leżeć pow inna od  
dwóch czynników:
—  warunków do prowadzenia 
obserwacji,
—  dostępności miejsca
i ten drugi element jes t niezwy
kle ważny. Teleskop będzie  
wykorzystyw any efektywnie  
pod warunkiem, że jes t grupa 
ludzi (nauczyciel +  dzieci), któ
ra z niego będzie korzystać na

co dzień. Spora szkoła plus  
chętny nauczyciel to z tego 
punktu widzenia warunki opty
malne. Nie wiem, czy w propo
nowanych przez Pana miejsco
wościach też je s t spora szkoła 
i chętny nauczyciel. Jeżeli tak, 
to rzeczywiście rzecz je s t war
ta dyskusji. Jeżeli nie ma tam 
sporej szkoły i wielu dzieci, to 
nikt dzieci na obserwacje co
dziennie woził nie będzie i  w ta
kim przypadku lepiej wybrać 
miejsce łatwo dostępne, choć 
z większym zan ieczyszcze
niem światłem. Przy dzisiej
szym sprzęcie pewien poziom  
zanieczyszczenia światłem nie 
stanowi problemu dla małych 
teleskopów. Tak działa na przy
kład bardzo znane M łodzieżo
we Obserwatorium Astrono
m ic z n e  w N ie p o ło m ic a c h  
(200 m od rynku). Nie uda się 
wtedy astrofotografia, ale moż
na prowadzić bardzo warto
śc iow e obserw acje  gw iazd

zmiennych o jakości nadającej 
się do pub likac ji w ram ach  
AAVSO (krzywe blasku do wy
korzystania profesjonalnego), 
do obserwacji zaćmień itp.

W  Centrum Astronom icz
nym PAN, w środku Warsza
wy, też jes t planowana budo
wa małego podręcznego tele
skopu.

Duże i d rogie te leskopy  
oczywiście stawia się w sta
rannie dobranych m iejscach  
(op tyczne te leskopy  to nie  
w Polsce, z naszą pogodą), ale 
małe teleskopy stawiane są 
zazwyczaj przez amatorów na 
własnym podwórku, bo tak jest 
wygodniej, a wyniki obserwa
cyjne są często bardzo warto
ściowe i głównie zależą od kon
kretnego sprzętu (teleskop, 
montaż, kamera), a najbardziej 
od systematyczności i staran
ności pracy.

Serdecznie pozdrawiam,
Bożena Czerny
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Dołącz do grona odkrywców, już dziesiąta gwiazda supernowa została odkryta naszym teleskopem !
Filtry Baader

a ;
Sky-Watcher ma

Sky-Watcher
Sky-Watcher
Sky-Watcher
Sky-Watcher
Sky-W&tcher
Sky-Watcher
Sky-Watcher
Sky-Watcher
Sky-Watcher
Sky-W&tcher
Sky-Watcher
Sky-Watcher
Sky-Watcher
Sky-Watcher
Sky-Watcher
Sky-Watcher
Sky-Watcher
Sky-Watcher

DOB 6*..........................849
DOB 8"....................... 1189
DOB 10"..................... 2079
DOB 12"....................  3119
DOB 8"rozsuwany....  1499
DOB 10" rozsuwany... 2219 
DOB 12" rozsuwany... 3769
BKP13065 EQ2...... 769 zł
SK1309 EQ2.......... 599 zł
BKP15075EQ3-2.. 1149 zł
BKP2001EQ5....... 2279 zł
909 AZ3 .................589 zł
1021EQ3-2.......... 1709 zł
1206EQ3-2.......... 2029 zł
BKMAK102............ 789 zł
BKMAK127.......... 1299 zł
BKMAK150.......... 2599 zł
MAK180............... 3999 zł

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

SemiAPO 1,25*....279 zł
Semi APO 2 '...... 409 zł
Solar Continuum1,25\.. 209 zł
Solar Continuum 2"....... 339 zł
UV / IR cut 1.25’ ... 165 zł
UV / IR cut 2 '....... 249 zł
UHC-S 1,25"... 199 zł
UHC-S 2"........379 zł
O-III 1,25*....255 zł
O-III 2"........419 zł
Neodymium Moon&Skyglow 1,25".... 155 zł
Neodymium Moon&Skyglow 2".........269 zł
Filtr słoneczny folia..................... 10 zł / dm

0^1WU-UAM OPTICS /

fins

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".............. . 4 6 9 zł

Lornetka Nikon Action VII 8x40.........240 zł
Lornetka Nikon Action VII 7x50.........289 zł
Lornetka Nikon Action VII 10x50...... 299 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

Meade LightBridge 8" Pyrex De Lux....1999 zł
Meade LightBridge 10" Pyrex De Lux. ..2995 zł 
Meade LightBridge 12" Pyrex De Lux....3995 zł 
Meade LightBridge 16" Pyrex De Lux....9995 zł
Meade LX200 ACF 8"...... 10899 zł
Meade LX200ACF 10"..... 17899 zł
Meade LX200ACF 12"..... 26899 zł
Meade LX200ACF 14"..... 41699 zł
Meade LX200ACF 16’ ..... 88999 zł
Meade" SN LXD-75 6".....  5899 zł
Meade" SN LXD-75 8".......6899 zł
Meade" SN LXD-75 10"..... 7899 zł
Meade ETX 80 AT..............1299 zł
Meade ETX 90 PE............  2899 zł
Meade ETX 125 PE.......... 4099 zł

LUMICON

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

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 2M...........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...................................  879 zł
Sky Atlas 2000.0 - wersja deluxe...........219 zł
Sky Atlas 2000 0 Field - laminowany..... 269 zł

>f
D

9

T a lo e k n n  c łn

Teleskop Słoneczny LUNT LS60THa/B1200..... 8179 zł
Teleskop Słoneczny LUNT LS60THa/B600........4779 zł

or=noi\j
Filtr Słoneczny Orion 4,57"....345 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 Vixen
Teleskop słoneczny "Coronado" SolarMax 40/10..... 8489zł
Teleskop słoneczny "Coronado” PST.................. 2799zł

Astrokrak
Złączki , redukcje i wyciągi
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
Złączka 2” / M42x1 z gwintem filtrowym................... 59 zł
Złączka 1,25" / M42x1 z gwintem filtrowym............ 49 zł
Redukcja M42x1 / WEB do SPC900.........................59 zł
Redukcja 1,25" / WEB do SPC900............................ 49 zł
Redukcja 23,2mm / WEB...........................................39 zł
Redukcja 23,2mm / WEB do SPC900.......................39 zł
Złączka okularowa M42 / 2" z Clamping ringiem.... 69 zł
Wyciąg przesuwny 1,25“ do Newtona.................... 149 zł
Wyciąg przesuwny 1,25" do refraktora................... 159 zł
Wyciąg przesuwny 2" do Newtona......................... 199 zł
Wyciąg przesuwny 2" do refraktora.........................219 zł

Okulary NPL

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

Okulary NLV

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

Okulary LVW

Lantanowy LVW 3,5mm....879 zł
Lantanowy LVW 5mm.......879 zł
Lantanowy LVW 8mm...... 819 zł
Lantanowy LVW 13mm.... 849 zł
Lantanowy LVW 17mm.... 879 zł
Lantanowy LVW 22mm.... 879 zł
Lantanowy LVW 42mm .1289 zł

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

W lipcu deklinacja Słońca z dnia na dzień maleje, 
w związku z czym dni są coraz krótsze. 4 lipca Ziemia znaj
dzie się w najdalszym od Słońca punkcie swojej orbity — 
w aphelium.

W Warszawie 1 lipca Słońce wschodzi o 2h19m, zacho
dzi o 19h01m, a 31 lipca wschodzi o 2h54'n, zachodzi o 18h29m. 
W lipcu Słońce wstępuje w znak Lwa.

1 lipca wystąpi częściowe zaćmienie Słońca, niewidocz
ne w Polsce.

Dane dla obserwatorów Słońca (na 0h czasu UT)

Data 2011 P[°] B „ n M °]
VII 1 -2,87 2,82 26,58

3 -1,96 3,04 0,11
5 -1,05 3,26 333,64
7 -0,14 3,47 307,17
9 0,76 3,68 280,70

11 1,66 3,88 254,23
13 2,56 4,09 227,76
15 3,45 4,28 201,29
17 4,33 4,47 174,83
19 5,21 4,66 148,36
21 6,07 4,84 121,90
23 6,93 5,02 95,44
25 7,78 5,19 68,98
27 8,62 5,36 42,52
29 9,44 5,52 16,07

VII 31 10,25 5,67 349,62

P — kąt odchylenia osi obrotu Słońca mierzony od 
północnego wierzchołka tarczy;
B0, L0— heliograficzna szerokość i długość środka 
tarczy;
3d00h12m i 30d05h09m — heliograficzna długość środ
ka tarczy wynosi 0.

Księżyc
Bezksiężycowe noce będziemy mieli na początku i pod 

koniec miesiąca, bowiem kolejność faz Księżyca jest w tym 
miesiącu następująca: nów 1d08h54m, pierwsza kwadra 
8d06h29m, pełnia 15d06h40m, ostatnia kwadra 23d05h02m i po
nownie nów 30d18h40m. W perygeum Księżyc znajdzie się 
7 lipca o 14h05"\ a w apogeum 21 lipca o 22h48m.

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

nad północno-zachodnim horyzontem widoczny będzie 
Merkury, jednak jego maksymalna wysokość, mierzona pod 
koniec zmierzchu cywilnego, wyniesie jedynie niecałe 3°, 
co sprawi, że jego dostrzeżenie w blasku zorzy wieczornej 
przy jasności 0m będzie praktycznie niemożliwe.

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

Nad ranem, coraz wyżej nad północno-wschodnim ho
ryzontem, można odnaleźć Marsa, świecącego na tle gwiaz
dozbioru Byka z jasnością+1,4m. Warunki obserwacji pla-

Rys. 1. Merkury, Mars i Jowisz nad wschodnim horyzontem 
(w Warszawie) w lipcu i sierpniu 2011 na początku świtu cywil
nego (około godzinę przed wschodem Słońca)

nety z dnia na dzień poprawiają się — o ile na początku 
lipca, na początku świtu cywilnego, można go dostrzec na 
wysokości 9° nad horyzontem, o tyle 31 lipca wysokość ta 
wyniesie już ponad 21° i obserwacje planety na tle zorzy 
wieczornej staną się możliwe.

Również nad ranem możemy obserwować Jowisza, 
świecącego w gwiazdozbiorze Ryb z jasnością-2,4m. W cią
gu miesiąca warunki obserwacji planety poprawiają się, jej 
wysokość nad południowo-wschodnim horyzontem zwięk
sza się od 21 ° do aż 42°.

Wieczorem w gwiazdozbiorze Panny znajdziemy Satur
na, świecącego z jasnością +0,9m. W ciągu miesiąca wa
runki widzialności planety znacznie się pogarszają — jej 
wysokość nad horyzontem, mierzona pod koniec zmierz
chu cywilnego, zmniejsza się od 23° na początku lipca do 
12° pod koniec miesiąca.

Uran i Neptun są widoczne w drugiej połowie nocy w od
ległości 34° od siebie, w gwiazdozbiorach odpowiednio Ryb 
i Wodnika.

Planeta karłowata (134340) Pluton jest widoczna wie-
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Rys. 2. Merkury i Saturn nad zachodnim horyzontem (w War
szawie) w lipcu i sierpniu 2011 pod koniec zmierzchu cywilne
go (około godzinę po zachodzie Słońca)
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czorem w gwiazdozbiorze Strzelca, jednakże 
jej jasność wynosi jedynie 14,2m i do jej zaob
serwowania niezbędny jest teleskop o średni
cy zwierciadła przynajmniej 20 cm: 10 VII: 
18h24,2m, -18°51 ’; 20 VII: 18h23,2m, -18 °53 ’; 
30 VII: 18h22,2m, -18°55 ’.

Planeta karłowata (1) Ceres jest widocz
na przez całą noc w gwiazdozbiorze Wielory
ba jako „gwiazda” o jasności rosnącej od 8,7m 
do 8 ,4m: 10 VII: 0h18,9"\ - H ° 2 7 ’ ; 20 VII: 
0h22,4m, —11 °51 30 VII: 0h24,0m, -12°28 ’.

W lipcu w pobliżu opozycji znajduje się ja 
sna planetoida (jaśniejsza od 9,0m):

(4) Vesta, (jasność od 6,1m do 5,7m): 10 
V II: 21h28 ,0m, - 1 9°33 '; 20 V II: 21h21 ,9 "\ 
-20°50 ’; 30 VII: 21h13,5m, -22°21 ’.

Meteory
W drugiej połowie lipca można obserwo

wać meteory z kompleksu Akwarydów/Kapri- 
kornidów: Piscis Austrinidy (PAU) (22h44m, 
-30°), południowe delta Akwarydy (SDA) 
(22h36m, -1 6 ° ) i alfa Kaprikornidy (CAP) 
(20h28m, -10°). Roje te składają się ze słabych, 
s tosunkow o w o lnych m eteorów , chociaż 
w skład CAP wchodzą też niekiedy bardzo ja 
sne i powolne (a więc efektowne) bolidy. Pi
scis Austrinidy są rojem bardzo słabo zbada
nym, o niskiej aktywności i wymagają obser
wacji, z kolei południowe delta Akwarydy są 
jednym z najaktywniejszych rojów nieba połu
dniowego, natomiast aktywność alfa Kaprikor- 
nidów jest niska. Maksimum aktywności rojów 
przypada 28 lipca (PAU) oraz 30 lipca (SDA 
i CAP), toteż w ich obserwacjach nie będzie 
przeszkadzał Księżyc w nowiu.

*  *  *

1d Częściowe zaćmienie Słońca. Cień Księżyca 
przechodzi pod południowymi obszarami bie
gunowymi Ziemi. Zaćmienie widoczne będzie 
na Oceanie Antarktycznym na południe od 
Afryki. Faza maksymalna równa 0,0971 na
stąpi o godzinie 8h38m22,7s i będzie widoczna 
u wybrzeży Antarktydy w punkcie o współrzęd
nych ip = 64°26’S, X = 25°42’E. Geocentrycz- 
ne złączenie Słońca i Księżyca w rektascensji 
nastąpi 1 lipca 2011 o godzinie 8h53"'54,2s. 
W Polsce zaćmienie niewidoczne.

2d Księżyc Saturna Tytan w maksymalnej elonga- 
cji wschodniej.

3d Gwiazda zmienna długookresowa U Cet (miry- 
da) (2h33,7m, -13°09’) osiąga maksimum ja
sności (7,5m).

3d00h Złączenie Merkurego z Księżycem w odl. 6°. 
4d15h W swoim ruchu po orbicie wokółsłonecznej 

Ziemia znajduje się najdalej od Słońca, w aphe- 
lium, w odl. 1,016718 j.a.

5d21h Maksymalna libracja Księżyca (6,9°) w kie
runku krateru Plato (zacieniony).

5d21h19m Gwiazda zmienna ó Cep (cefeida) osią
ga maksimum jasności (3,5m) [mapka zamiesz-

Rys. 3. Trasa planety Uran na tle gwiazd gwiazdozbioru Ryb w lipcu, sierpniu i wrześ
niu 2011 (zaznaczone gwiazdy do 10,5m)

Rys. 4. Trasa planety Neptun na tle gwiazd gwiazdozbioru Wodnika w lipcu, sierpniu 
i wrześniu 2011 (zaznaczone gwiazdy do 10,5m)

Rys. 5. Trasa planety karłowatej (1) Ceres na tle gwiazd gwiazdozbioru Wieloryba 
w lipcu i sierpniu 2011 (zaznaczone gwiazdy do 10m)
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Rys. 6. Trasa planetoidy (4) Vesta na tle gwiazd gwiazdozbioru Koziorożca w lipcu 
i sierpniu 2011 (zaznaczone gwiazdy do 10m)

czona w „Uranii-PA" 5/2007],
7d Gwiazda zmienna długookresowa SS Vir (mi- 

ryda) (12h25,3m, +0°46’) osiąga maksimum ja
sności (6,8m) [mapka zamieszczona w „Ura
nii-PA" 3/2007],

8d Gwiazda zmienna długookresowa R Lyn (mi- 
ryda) (7h01,3m, +55°20’) osiąga maksimum ja
sności (7,9m) [mapka zamieszczona w „Ura- 
nii-PA" 2/2009],

8d00h Złączenie Saturna z Księżycem w odl. 8°.
10d Księżyc Saturna Tytan w maksymalnej elon- 

gacji zachodniej.
10d05h Uran nieruchomy w rektascensji.
13d09h Minimalna libracja Księżyca (4,6°) w kie

runku Mare Fecunditatis (oświetlone).
18d Księżyc Saturna Tytan w maksymalnej elon- 

gacji wschodniej.
18d07h Złączenie Neptuna z Księżycem w odl. 5°.
18d16h Maksymalna libracja Księżyca (7,2°) w kie

runku krateru Maurolycus (zacieniony).
20d05h Merkury w maksymalnej elongacji wschodniej od Słońca 

w odległości 27°.
20d23h13m Gwiazda zmienna £ Gem (cefeida) osiąga maksimum 

jasności (3,6m) [mapka zamieszczona w „Uranii-PA” 6/2007],
21d00h Złączenie Urana z Księżycem w odl. 5°.
21d23h42m Gwiazda zmienna ó Cep (cefeida) osiąga maksimum 

jasności (3,5m) [mapka zamieszczona w „Uranii-PA” 5/2007],
23d04h11m Słońce wstępuje w znak Lwa, jego długość ekliptycz- 

na wynosi wtedy 120°.
23d21h Złączenie Jowisza z Księżycem w odl. 4°.
24d23h06m Gwiazda zmienna zaćmieniowa 1143 Cyg osiąga mi

nimum jasności. Jasność gwiazdy spada od 5,9m do 6,4m [map

ka zamieszczona w „Uranii-PA" 1/2005],
25d Gwiazda zmienna długookresowa R Vir (miryda) (12h38,5m, 

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

25d03h Minimalna libracja Księżyca (5,3°) w kierunku krateru Schic- 
kard (oświetlony).

26d Księżyc Saturna Tytan w maksymalnej elongacji zachodniej. 
27d17h Złączenie Marsa z Księżycem w odl. 1°.
28d Gwiazda zmienna długookresowa S Her (miryda) (16h51,9m, 

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

30d08h Złączenie Wenus z Księżycem w odl. 5°.

Rys. 7. Konfiguracja galileuszowych księżyców Jowisza w lip
cu 2011 (I — lo, II — Europa, III — Ganimedes, IV — Callisto). 
Przerwa w trasie księżyca oznacza przebywanie satelity w cie
niu planety. Zachód na prawo od środkowego pasa (tarczy 
planety), wschód na lewo

Rys. 8. Konfiguracja pięciu najjaśniejszych księżyców Satur
na w lipcu 2011 (III — Tethys, IV — Dione, V — Rhea, VI — 
Tytan, VIII — lapetus). Zachód na lewo od środkowego pasa 
(tarczy planety)
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Sierpień
Słońce

W sierpniu deklinacja Słońca nadal maleje, w związku 
z czym dni są coraz krótsze. W Warszawie 1 sierpnia Słoń
ce wschodzi o 2h56m, zachodzi o 18h28m, a 31 sierpnia wscho
dzi o 3h45m, zachodzi o 17h27m. W sierpniu Słońce wstępuje 
w znak Panny.

Dane dla obserwatorów Słońca (na 0h czasu UT)

Data 2011 P [°] B„[°] Ln[°]
VIII 1 10,65 5,75 336,39

3 11,45 5,89 309,94
5 12,22 6,03 283,49
7 12,98 6,16 257,04
9 13,72 6,29 230,60

11 14,45 6,40 204,15
13 15,16 6,51 177,71
15 15,85 6,62 151,27
17 16,53 6,71 124,84
19 17,18 6,80 98,40
21 17,82 6,88 71,97
23 18,44 6,95 45,54
25 19,03 7,02 19,11
27 19,61 7,08 352,69
29 20,16 7,13 326,26

VIII 31 20,70 7,17 299,84

P — kąt odchylenia osi obrotu Słońca mierzony od 
północnego wierzchołka tarczy;
B0, L0— heliograficzna szerokość i długość środka 
tarczy;
26d10h43m — heliograficzna długość środka tarczy 
wynosi 0.

Księżyc
Bezksiężycowe noce będziemy mieli na początku i pod 

koniec sierpnia, bowiem kolejność faz Księżyca jest w tym 
miesiącu następująca: pierwsza kwadra 6d11 h08m, pełnia 
13d18h57m, ostatnia kwadra 21d21h54m i nów 29d03h04m. 
W perygeum Księżyc znajdzie się 2d21h00m, w apogeum 
18d16h24m i ponownie w perygeum 30d17h36m.

Planety, planety karłowate i planetoidy
Po koniec miesiąca nad ranem, nisko nad północno- 

wschodnim horyzontem pojawi się Merkury, który w ostat
nim dniu sierpnia na początku świtu cywilnego wzniesie się 
na wysokość 8°, świecąc z jasnością 0m. Przez teleskop 
zobaczymy wtedy tarczę planety w postaci wąskiego sierpa
0 średnicy 8".

Wenus nadal znajduje się na niebie w pobliżu Słońca
1 jest niewidoczna.

Nad ranem w gwiazdozbiorze Bliźniąt znajdziemy Mar
sa, na godzinę przed wschodem Słońca świecącego na 
wysokości 30° nad wschodnim horyzontem z jasnością 
+1,4m. Mała średnica tarczy planety, wynosząca zaledwie 
4”, w praktyce uniemożliwi dostrzeżenie jakichkolwiek szcze
gółów powierzchniowych.

Jowisz jest widoczny w drugiej połowie nocy w gwiaz

dozbiorze Ryb, świecąc z jasnością-2 ,2m.
Warunki wieczornej obserwacji Saturna w ciągu miesią

ca się pogarszają. Pod koniec zmierzchu cywilnego wyso
kość planety nad południowo-zachodnim horyzontem zmniej
sza się od 12° do zaledwie 5° i przy jasności planety wyno
szącej zaledwie +1m jej dostrzeżenie w blasku zorzy wie
czornej jest praktycznie niemożliwe.

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

Warunki wieczornej widzialności planety karłowatej 
(134340) Pluton w porównaniu z lipcem praktycznie nie ule
gają zmianie: 9 VIII: 18h21,4m, -10°58'; 19 VIII: 18h20,8m, 
-19°00’; 29 VIII: 18h20,3m, -19°02’

Planeta karłowata (1) Ceres jest widoczna wieczorem 
w gwiazdozbiorze Wieloryba jako „gwiazda” o jasności ro
snącej od 8,4m do 7,8m: 9 VIII: 0h23,3m, -13°17’; 19 VIII: 
0h20,3m, -14°16’; 29 VIII: 0h15,3m, -15°20’.

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

(4) Vesta, (jasność od 5,7m do 6,2m): 9 VIII: 21h04,1m, 
-23°29’; 19 VIII: 20h55,1m, -24°33’; 29 VIII: 20h47,8m,-25°18'.

(192) Nausikaa, (jasność od 9,7m do 8,4m): 9 VIII: 
23h04,0m, -9°34’; 19 VIII: 22h57,6m, -9°20’; 29 VIII: 22h48,7m, 
-9° 11’.

Komety
Przez całą noc wysoko na niebie w gwiazdozbiorach 

Pegaza, Delfina i Strzały będzie można przy pomocy lorne
tek obserwować kometę C/2009 P1 (Garradd), która w dru
giej połowie sierpnia górować będzie na wysokości prawie 
60°: 22 VII: 22h05,9m, +8°55’, 9,2m; 10 VIII: 21h04,0m, +15°07’, 
8,5m; 20 VIII: 20h23,0"\ +17°42’, 8,3m; 30 VIII: 19h41,6m, 
+19°18’, 8,1"1. Przewidywana średnica głowy komety wyno
si 6’, czyli około jedną piątą średnicy tarczy Księżyca.

Rys. 9. Schemat częściowego zaćmienia Słońca w dniu 1 lipca 2011 r. 
[wg F. Espenak, NASA/GSFC]

S

F. Espenak, NASA's GSF-C 

ecllpse.gsfc.na8a.gov/eclipse.html
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Należy pamiętać, że położenie komety, 
a zwłaszcza jej jasność, mogą się nieco róż
nić od przewidywanych. Zaleca się podejmo
wać próby jej dostrzeżenia z dala od miasta, 
najlepiej w  okresie nowiu Księżyca, czyli na 
początku i pod koniec sierpnia.

Meteory
Od 17 lipca do 24 sierpnia prom ieniują 

słynne Perseidy (PER), rój związany z ko
metą 109P/Swift-Tuttle, o najbardziej regu
larnej corocznej aktywności. Model struktury 
strumienia przewiduje w tym roku wystąpie
nie głównego maksimum w nocy z 12 na 13 
sierpnia w godzinach od 1.00 do 13.30 z moż
liwym maksimum około 6.00. W tym okresie 
radiant meteorów leży w gwiazdozbiorze Per- 
seusza i ma współrzędne: rekt. 3h09m, deki. 
+59°. Tegorocznym obserwacjom Perseidów 
będzie bardzo silnie przeszkadzał Księżyc 
w pełni.

sności (3,5m) [mapka zamieszczona w „Uranii-PA" 6/2007], 
4d Gwiazda zmienna długookresowa V Peg (22h01,0m, +6°07’) 

osiąga maksimum jasności (8,7m).
4d06h Złączenie Saturna z Księżycem w odl. 8°.
6d21h17m Gwiazda zmienna zaćmieniowa U Oph osiąga minimum 

jasności. Jasność gwiazdy spada od 5,9m do 6,6m [mapka 
zamieszczona w „Uranii-PA” 1/2008],

7d02h04m Gwiazda zmienna ó Cep (cefeida) osiąga maksimum 
jasności (3,5m) [mapka zamieszczona w „Uranii-PA" 5/2007], 

8d12h Minimalna libracja Księżyca (5,2°) w kierunku Mare Cri- 
sium (oświetlone).

10d23h55m Gwiazda zmienna Aql (cefeida) osiąga maksimum 
jasności (3,5m) [mapka zamieszczona w „ Uranii-PA ” 6/2007], 

14d13h Złączenie Neptuna z Księżycem w odl. 5°.
14d18h Maksymalna libracja Księżyca (7,2°) w kierunku krateru 

Mauroiycus (zacieniony).
15d21 hl4 m Gwiazda zmienna zaćmieniowa 1143 Cyg osiąga mi

nimum jasności. Jasność gwiazdy spada od 5,9m do 6,4m [map
ka zamieszczona w „Uranii-PA” 1/2005],

16d12h Wenus w koniunkcji górnej ze Słońcem.
17d01h Merkury w koniunkcji dolnej ze Słońcem.
17d03h Złączenie Merkurego z Wenus w odl. 1°.
17d10h Złączenie Urana z Księżycem w odl. 5°.
17d19h39m Gwiazda zmienna <5 Cep (cefeida) osiąga maksimum 

jasności (3,5m) [mapka zamieszczona w „Uranii-PA” 5/2007], 
18d Gwiazda zmienna długookresowa V Cas (23h11,6m, +59°42') 

osiąga maksimum jasności (7,9m) [mapka zamieszczona 
w „Uranii-PA" 4/2009],

20d12h Złączenie Jowisza z Księżycem w odl. 4°.
20d17h Minimalna libracja Księżyca (5,3°) w kierunku krateru Schic- 

kard (oświetlony).
22d05h Neptun w opozycji do Słońca.
23d11h20m Słońce wstępuje w znak Panny, jego długość eklip- 

tyczna wynosi wtedy 150°.
25d Gwiazda zmienna długookresowa T Hya (8h55,6m, -9°08’) 

osiąga maksimum jasności (7,8m) [mapka zamieszczona 
w „Uranii-PA" 6/2005],

25d13h Złączenie Marsa z Księżycem w odl. 3°.

W okresie od 3 do 25 sierpnia możemy także obserwo
wać bardzo wolne meteory z roju kappa-Cygnidów (KCG). 
Maksimum aktywności roju przypada 18 sierpnia. Współ
rzędne radiantu wynoszą: rekt. 19h04m, deki. +59°. Rój jest 
mało aktywny, mało znany i wymaga obserwacji, jednak w 
tegorocznych obserwacjach będzie przeszkadzał Księżyc 
zbliżający się do ostatniej kwadry.

*  *  *

1d09h Złączenie Merkurego z Księżycem w odl. 2°.
1 °17h Maksymalna libracja Księżyca (6,7°) w kierunku krateru Plato 

(zacieniony).
3d19h41m Gwiazda zmienna rj Aql (cefeida) osiąga maksimum ja-

Rys. 12. Konfiguracja galileuszowych księżyców Jowisza 
w sierpniu 2011 (I — lo, II — Europa, III — Ganimedes, IV — 
Callisto). Przerwa w trasie księżyca oznacza przebywanie 
satelity w cieniu planety. Zachód na prawo od środkowego 
pasa (tarczy planety), wschód na lewo

Rys. 11. Trasa planetoidy (192) Nausikaa na tle gwiazd gwiazdozbiorów Wodnika 
w sierpniu 2011 (zaznaczone gwiazdy do 10m)
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26d04h Merkury nieruchomy w rektascensji.
26d22h Maksymalna libracja Księżyca (7,5°) 

w kierunku Sinus Iridium (oświetlona).
26d23h36m Gwiazda zmienna zaćmieniowa Al

gol (fi Per) osiąga minimum jasności. Ja
sność gwiazdy spada od 2,1m do 3,4m [map
ka zamieszczona w „Uranii-PA” 5/2007],

28d Gwiazda zmienna długookresowa R Cne 
(8h16,6m, +11°44') osiąga maksimum jasno
ści (6,8m) [mapka zamieszczona w „Uranii- 
-PA" 4/2010],

29d07h Złączenie Wenus z Księżycem w odl. 7°.
30d17h Jowisz nieruchomy w rektascensji.
31a00h57m Gwiazda zmienna zaćmieniowa WW 

Aur osiąga minimum jasności. Jasność 
gwiazdy spada od 5,8m do 6,6m [mapka za
mieszczona w „Uranii-PA” 5/2006],

3 1  d2 i h złączenie Saturna z Księżycem w odl. 8°.

UWAGA: Momenty wszystkich zjawisk po
dane sąw  czasie uniwersalnym UT (Green
wich).

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

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

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

Rys. 13. Trasa komety C/2009 P1 (Garradd) na tle gwiazd gwiazdozbiorów Pegaza, 
Delfina i Strzały w lipcu i sierpniu 2011 (zaznaczone gwiazdy do 8,5m)

06.0

••  • •  •

Rys. 15. Mapa gwiazdozbioru Pegaza do obserwacji gwiazdy zmien
nej V Peg (22h01m02,2s, +6°07’15”). Podane jasności gwiazd porów
nania (pole widzenia wynosi 2°, północ u góry)

Rys. 14. Położenie i ruch własny radiantów meteorowych: źródła prze
ciwsłonecznego (ANT), południowych delta Akwarydów (SDA), alfa 
Kaprikornidów (CAP) i Piscis Austridów (PAU) w okresie od 5 lipca 
do 20 września
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Rys. 16. Mapa gwiazdozbioru Wieloryba do obserwacji gwiazdy 
zmiennej U Cet (2h33m43,7s, -13°08’54"). Podane jasności gwiazd 
porównania (pole widzenia wynosi 7°, północ u góry)
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rozmaitości

NGC 4151: aktywna czarna dziura w Oku Saurona

Do zbadania centralnego regionu 
spiralnej galaktyki NGC 4151 
wykorzystano obserwacje 

w dziedzinie rentgenowskiej, radiowej 
i optycznej. Galaktyka NGC 4151 zo
stała nazwana przez astronomów 
Okiem Saurona ze względu na podo
bieństwo do oka negatywnej postaci 
w powieści „Władca pierścieni". W źre
nicy „oka” obserwacje rentgenowskie, 
które wykonał satelita CHANDRA (cen
tralna część zdjęcia) połączone zostały 
z obserwacjami optycznymi (jasne pla
my w otoczce) przedstawiającymi zjo- 
nizowany wodór (Hll), wykonane na 1- 
-metrowym teleskopie Kapteyna w La 
Palma. Obszar wokół „źrenicy” przed
stawia rozkład neutralnego wodoru na 
podstawie obserwacji radiowych wyko
nanych interferometrem VLA (Nowy 
Meksyk, USA). Ten neutralny wodór 
jest częścią struktury znajdującej się 
blisko centrum galaktyki NGC 4151,

która została zniekształcona przez od
działywania grawitacyjne z pozostałą 
częścią galaktyki i zawiera materiał, 
który spada swobodnie do centrum 
galaktyki. Jasne obszary w obrębie 
struktury przypominającej elipsę od
powiadają regionom, gdzie ostatnio 
wystąpiły procesy formowania się 
gwiazd.

Ostatnie badania wyjaśniły, że emi
sja rentgenowska była prawdopodob
nie spowodowana wybuchem zasilo
nym przez superm asywną czarną 
dziurę (SMBH), zlokalizowaną w cen
trum galaktyki (biały obszar na zdję
ciu). Dowody potwierdzające tę kon
cepcję pochodzą z rozciągniętego 
kształtu emisji rentgenowskiej od le
wego górnego do dolnego prawego 
rogu zdjęcia powiększenia centrum 
oraz na podstawie interpretacji widma 
rentgenowskiego. Występują również 
oznaki oddziaływania pomiędzy cen

tralnym źródłem a gazem z otoczenia; 
w szczególności łuk emisji Hll (kolor 
żółty) zlokalizowany nad i z lewej stro
ny czarnej dziury.

Dwa różne scenariusze zostały roz
ważone w celu wyjaśnienia takiej emi
sji rentgenowskiej. Jedną możliwością 
jest to, że czarna dziura urosła bardzo 
szybko 25000 lat temu i promieniowa
nie z materiału spadającego na nią 
było tak jasne, że mogło wyrwać elek
trony z atomów w gazie. Promieniowa
nie X mogłoby być wtedy emitowane 
przez rekombinację ze zjonizowanymi 
atomami.

Druga możliwość również wymaga 
częściowego spływu pokaźniej ilości 
materiału do czarnej dziury i to względ
nie niedawno. W tym scenariuszu, 
energia uwolniona przez materiał spa
dający na czarną dziurę w dysku akre- 
cyjnym tworzy silny wypływ gazu z po
wierzchni dysku. Wypływający gaz jest 
grzany w czasie jego drogi do tempe
ratury koniecznej do emisji rentgenow
skiej. Jeśli gaz nie byłby w jakiś spo
sób uwięziony, mógłby uciec z tego 
obszaru w czasie krótszym niż 100 000 
lat. W obu scenariuszach względnie 
krótki czas, jaki upłynął od ostatniego 
epizodu wysokiej aktywności czarnej 
dziury może być odpowiedzialny za 
powodowanie takich wybuchów, zaj
mujących przynajmniej 1 % czasu życia 
czarnej dziury.

Galaktyka NGC 4151 znajduje się 
43 min lat świetlnych od Ziemi i zara
zem jest jedną z najbliższych galak
tyk, która zawiera aktywną czarną 
dziurę. Z powodu tej bliskości, oferuje 
najlepszą szanse do badania oddzia
ływania pomiędzy aktywną superma
sywną czarną dziurą a otaczającym 
gazem znajdującym się w macierzy
stej galaktyce. Takie oddziaływania są 
uważane za kluczowe procesy w ro- 
śnięciu SMBH. Jeżeli emisja rentge
nowska z galaktyki NGC 4151 ma swo
je źródło w gorącym gazie grzanym 
przez wypływy z centralnej czarnej 
dziury, byłoby to potwierdzenie sprzę
żenia aktywnej czarnej dziury z otacza
jącym gazem w skali całej galaktyki. 
Przypomina to wielkoskalowe sprzęże
nie aktywnych czarnych dziur oddzia
ływających z otaczającym gazem, ob
serwowane w gromadach galaktyk, jak 
to jest np. w gromadzie Perseusza.

Wojciech Jurusik 

Źródło: astronomy.com

Galaktyka NGC 4151. Zdjęcie wewnątrz pokazuje powiększenie centrum galaktyki o rozmia
rze 2000 lat świetlnych. Dane z satelity CHANDRA widoczne są w centrum większego zdję
cia, a dane radiowe z interferometru VLA ukazano wewnątrz ramki. Obserwacje optyczne 
z teleskopu Hubble'a to jasne plamy w otoczce, pokazujące rozkład emisji tlenu. Liniowość 
struktury w centrum potwierdza hipotezę o wcześniejszym wybuchu z supermasywnej czar
nej dziury w centrum galaktyki.

Źródło: X-ray: NASA/CXC/CfA/J.Wang, et al.; Optical: Isaac Newton Group of Telesco
pes, La Palma/Jacobus Kapteyn Telescope; Radio: NSF/NRAO/VLA

142 U r a n i a  -  Postępy  Ast ro n o m ii 3/2011



astronomia i muzyka

Koncert kosmicznych głosów

Dowiedziawszy się o planowa
nym na niedzielny wieczór 17 
kwietnia br. spektaklu z toruń
skim radioteleskopem i dźwiękami Ko

smosu w roli głównej, miałem wielką 
ochotę wybrać się do Piwnic. Przeraża
ła mnie tylko myśl o uciążliwości kil
kugodzinnej podróży w jedną stronę 
i nocny powrót, a rano iść do pracy trze
ba! W niedzielne, wczesne popołudnie, 
ot, tak trochę dla żartu zapytałem znajo
mego podzielającego moje astromu- 
zyczne zainteresowania, czy nie ma 
ochoty na wypad do Obserwatorium 
Astronomicznego pod Toruniem na kon
cert prawdziwie kosmicznej muzyki? 
Reakcja była jak najbardziej pozytyw
na. Co więcej, wyjazdem zainteresowa
ło się jeszcze parę osób. Drobnym pro
blemem był tylko brak wejściówek, 
które rozdawano kilka dni wcześniej, ale 
w końcu od czego są przyjaciele? Jeden 
telefon do Torunia wystarczył, by upew
nić się, że nie utkniemy pod zamkniętą 
bramą obserwatorium. Zaplanowany na 
godz. 17.00 wyjazd co prawda trochę się 
opóźnił, lecz bez przeszkód dotarliśmy 
na miejsce o godz. 21.00, o której miał 
rozpocząć się koncert.

Już zbliżając się do Piwnic, zobaczy
liśmy efektownie oświetlony 32-metro- 
wy radioteleskop, a po wyjściu z samo
chodu usłyszeliśmy intrygujące dźwięki. 
W bramie obserwatorium wręczono nam 
mapkę z zaznaczonymi najistotniejszy
mi lokalizacjami oraz po jednym egzem

plarzu płyty „Voices O f The Cosmos”. 
Im bliżej byliśmy miejsca zdarzenia, tym 
głośniej do naszych uszu wdzierały się 
niepokojące dźwięki z rozstawionych 
pod anteną radioteleskopu głośników. 
Trzaski, szumy, rytmiczne dudnienia, 
coś jakby strzępy rozmów kosmonau
tów ... Nie wiadomo było, czy to już 
koncert czy jeszcze trwające próby 
dźwiękowe. Tym bardziej że jeden z wy
konawców cały czas zawzięcie manipu
lował coś przy aparaturze, sprawiając 
wrażenie, jakby ją  naprawiał lub regu
lował. Dopiero wkroczenie na scenę po
mysłodawcy całego przedsięwzięcia, 
Sebastiana Soberskiego i jego zapo
wiedź oraz wstępna mowa dr. hab. Ma
cieja Mikołajewskiego utwierdziły nas, 
że jednak się nie spóźniliśmy. Statycz
ne obrazy portretu Jana Heweliusza i ry
cin gwiazdozbiorów z jego atlasu nieba 
zastąpiły dynam iczne w izualizacje 
NASA. Dźwięki Kosmosu, w szczegól
ności te zarejestrowane toruńskim radio
teleskopem, w niezauważalny sposób 
przenikały się z elektroakustycznymi 
dźwiękami generowanymi przez muzy
ków: Rafała Iwańskiego z Torunia (X- 
-NAVI:ET) i Wojciecha Ziębę z Gru
dziądza (ELECTRIC URANUS).

Na znajomych, jak i chyba na wszyst
kich zgromadzonych słuchaczach, naj
większe wrażenie zrobiło to, gdy w po
łowie koncertu potężna, kilkusettonowa 
antena skierowała się w stronę jasnego 
pulsara PSR 0329+54 i po chwili wszy

scy usłyszeliśmy miarowe impulsy ko
smicznego zegara. Dla mnie była to po
dwójnie miła chwila, gdyż analiza sy
gnałów  w łaśnie tego pulsara była 
tematem mojej pracy magisterskiej, pi
sanej ćwierć wieku temu właśnie tu, 
w Piwnicach. Szkoda tylko, że prowa
dzący koncert nie dał dłuższej chwili 
spokoju do kontemplacji rytmicznego 
bicia kosmicznego „tętna” ...

Po wysłuchaniu odgłosów jeszcze 
paru innych pulsarów wkomponowa
nych w prezentowane ze sceny utwory, 
odwiedzeniu kwazarów i czarnych dziur, 
zaliczyliśmy odwiedziny na Marsie, 
widok naszej cudownej błękitnej plane
ty z orbity i szybką historię ewolucji 
życia na niej.

Można przyznać rację organizato
rom, że ten często niepokojący i mrocz
ny dźwiękowo spektakl może uzmysło
wić nam, iż wbrew pięknym, barwnym 
obrazom Kosmosu, jakie dostarczają 
nam teleskopy i misje kosmiczne, to 
wcale nie jest przyjazne miejsce dla 
człowieka i życia w ogólności. Muszę 
się jednak przyznać, iż czy to za sprawą 
innego odbioru tych dźwięków w słu
chawkach, czy z racji ludzkiej natury 
i talentu artystów, coraz bardziej podo
ba mi się ten muzyczny materiał. Co 
rusz odkrywam w nim nowe smaczki, 
a jego  słuchanie spraw ia mi coraz 
większą przyjemność, czego i Państwu 
życzę.

Jacek Drążkowski

INFORMACJE O PRENUMERACIE URANII-PA
Prenumerata na rok 2011 (6 zeszytów) kosztuje 60 zł. Cena pojedynczego 
zeszytu 11,90 zł. Wpłaty prosimy kierować na konto:

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

Nr 44 116022020000000055305241

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

Monika Adamów 
Centrum Astronomii UMK  

ul. Gagarina 11, 87-100 Toruń

E-mail: urania@astri.uni.torun.pl 
tel/fax (0-56) 611 30 14 / 611 30 08
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W’„Uranii-PA” nr 1/2011 zamieści
liśmy pięć zdjęć fragmentów po
wierzchni Marsa do identyfikacji. 

Nagrody w postaci książek o tematyce astro
nomicznej wylosowali Andrzej Midura 
z Krakowa i Robert Szczerba z Sieradza. 
Nagrody zostaną wysłane pocztą.

Tym razem do rozwiązania mamy trady
cyjną krzyżówkę.
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1. Tani teleskop do samodzielne
go montażu wyprodukowany 
w 2009 r.

2. Zwycięzca tegorocznej Olimpiady Astrono
micznej w Chorzowie

3. Razem z Penrosem udowodnił twierdzenie 
o osobliwościach

4. Może byłby nim dziś Heweliusz?

5. Przewodniczący jury tegorocznego OMSA
6. Źródło radiowych gwizdów i chórów

7. Województwo z największą liczbą finali
stów LIV Olimpiady Astronomicznej

8. Współautor „Wave Function of the Universe”
9. Ulica, przy której stoi Ratusz Staromiejski w Gdańsku

10. Latem tego roku blisko opozycji

11. Sztuczny satelita Merkurego

12. Jego gwiazda rozbłysła na niebie w 1604 r.

13. Umiłowanie mądrości
14. Zajmuje się ewolucją i strukturą Wszechświata
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Zdjęcia w „Uranii-PA" 
nr 1/2011 przedstawiały: 

1) kanion Chasma 
Boreale, 2) dolinę Ares 
Vallis, 3) krater Udzha, 
4) wydmy North Polar 

5) krater Bacolor

Odpowiedzi w postaci hasła utworzonego przez litery 
w wyróżnionej kolumnie prosimy przesyłać na adres redak
cji do końca czerwca 2011 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. Wśród 
autorów poprawnych odpowiedzi rozlosujemy dwie książki 
o tematyce astronomicznej.

Ciekawe strony internetowe...

Jesteśmy już dwa lata po ostatnim minimum i obserwujemy ciągły wzrost aktywności słonecznej — jednocześnie w sieci 
pojawiła się aplikacja pozwalająca na przeglądanie obrazów Słońca w dużej rozdzielczości (w tej chwili jedynie uzyskanych w ra
mach misji SOHO i SDO — Solar Dynamie Observatory). Pod adresem http://jhelioviewer.org/ znajdziemy (na dzień dzisiejszy — 
tzn. początek kwietnia) lutową wersję 2.1.3 programu JHelioviewer. JHelioviewer powstał w ramach wspólnego projektu ESA 
i NASA (sam projekt nosi nazwę Helioviewer) i został udostępniony przez ESA JHelioviewer Team w grudniu zeszłego roku. 
Napisany w języku Java program daje się uruchomić na platformach linuksowych, MS Windows jak i MacOS. Podstawowe wyma

gania to Java 5, OpenGL 1.4, 1 GB RAM oraz dostęp do Inter
netu. Aby ograniczyć transfer danych, JHelioviewer korzysta ze 
standardu kompresji obrazów JPEG 2000, pobierając przy tym 
z bazy danych jedynie potrzebne w danym momencie fragmen
ty obrazów. Dzięki temu jest możliwe tworzenie w krótkim cza
sie filmików/animacji w dużej rozdzielczości, jak i nakładanie 
na siebie obrazów z różnych instrumentów czy misji. Na stronie 
http://jhelioviewer.org/ jest dostępny również odsyłacz do arty
kułu (opublikowanego w roku 2009 w Computing in Science 
& Engineering) opisującego wykorzystanie standardu JPEG 2000 
do wizualizacji danych przez program JHelioviewer.

W numerze 1/2011 pisałem o krótkim filmiku przedstawiają
cym zorzę polarną widzianą z Tromsoe w Norwegii. Dziś pro
ponuję zajrzeć pod kolejne dwa adresy: http://vimeo.com/ 
21419634 oraz http://www.universetoday.com/84318/simply- 
stunning-aurora-video-from-norway/— jest na co popatrzeć...

(re)
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To zdjęcie jest oczywiście fotomontażem, ale uzyskanym za pomocą podwójnej ekspozycji w aparacie Olympus SP-590UZ i projekcji 
okularowej w 12” Newtonie o ogniskowej 1500 mm z okularem Plóssla 25 mm. Fot. Jerzy Strzeja, Mikołów 12.02.2011, godz. 16.30

Urania - Po st ępy  a s t r o n o m ii
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Marcowa pełnia Księżyca sfotografowa
na aparatem FINEPIK HS10 przez Ta
deusza Michalskiego z Rudy ŚląskiejSłupy świetlne z 27 grudnia 2010 r. w Jerzmanowicach. Fot. Marcin Filipek



Merkury w kolorze
To pierwsze upublicznione zdjęcie Merkurego wykonane przez Messengera zaraz po tym, jak stał się 

sztucznym satelitą tej planety. Merkury jest większy, bardziej gęsty i posiada przydawanie grawitacyjne 
prawie dwa razy większe niż Księżyc, ale na pierwszy rzut oka wygla^da prawie tak jak nasz satelita. Tu 
widać jasne, niebieskie i brunatne obszary wokół kraterów i długie, jasne pasma materii przebijające się na 
powierzchnię.

Duży krater w górnej części obrazu to krater Debussy'ego o średnicy 80 km. Teren u dołu rozciąga się do 
południowego bieguna Merkurego i obejmuje obszary nigdy przedtem nie fotografowane z przestrzeni.

Źródło: NASA/J HU APL/CIW


