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teleskop kosm iczny Hubble’a obserwuje

Kosmiczne kolizje

I C m teresuja^^rorSzy
zderzających się galaktyk uzyska
ne zostały w'*maju 1§|J8 f.
ma głównym zdjęcm znajduje się
8# miliardów lat
do tej pory zaobserwowanych. Za
pomocą lO -m e tro w e g ^ ^ ^ ^ ^ tó Kedfeastfoęrornowewyodrębnili 81 należących do wspomnia
nej gromady obie1<td^[^^ńlch^kaz^łovsięiDo bliższej «anaIfeie wykonanej dzięki teleskopowi
Hubble’a pozpstałośdljfflmpo żderaęr^acfi lub^derŁajątyrru się^galaktykami. Nigdy, przedtem nie
zaobserwowano tak d iSB li'czb y ^eraj^cy<fn^się tfa^aktyk^ afomadzie. Gdy Wszechświat był
jeszcze o ponad połov^mjfq^iszy, zjawiska taihe1^ cjio d zi^ ^ jj/v id o czn ie j znacznie częściej.
Zderzające, się galaktyki^jjęfekcie,trwającego ok. rffiłfąrda lat projcesu zmieniają formę, np.
z gąlaktyk spiralnych^oże^fw orzycFsię eliptyczna."W zaobserwowSnych tym razem, zderze
niach nie ma spektak(llarnycmfajf,rtverków w p o s ta ć wzmożenia tempa powstawania gwiazd —
przeciwnie, w nowo ukształtowanych galaktykach dominują gwiazdy stare. Uzyskane zdjęcia
potwierdzają teorię, w myśl której duże galaktyki mogą powstawać w wyniku zlepiania si£ mniej
szych iO b iś k tó fa . Warto pfzy tej okazji wspomnieć, że zgodnie z wynikaftii niektórych symulacji,
za jakieś*10 mld lat Droga Mleczna może spotkać się z Galaktyką Andromedy, (kr) •
- »’* '
Fot. P. van Dokk^n (University of Groningen), ESA, NASA
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Szanowni i Drodzy Czytelnicy,
Jednym z zaskakujących odkryć kończącego się dziesięciolecia było stwierdzenie
istnienia pozaslonecznego układu planetarnego wokół pulsara. Dowiodło ono, że
procesy prowadzące do powstawania planet są znacznie bardziej powszechne, niż
dotąd myśleliśmy. Trzy lata później, starannie zaplanowane poszukiwania
'W I
doprowadziły do odkrycia planety wokół normalnej, gołym okiem widocznej
A l
gwiazdy. Dziś lista gwiazd, dookoła których odkryto jedną lub więcej planet,
zawiera już 27 pozycji. O procesach, które prowadzą do powstawania planet wokół
,
O
gwiazd, pisze w tym zeszycie profesor Michał Różyczka z Warszawy, a Krzysztof
y ''
Rochowicz z Torunia opisuje w „Rozmaitościach ” okoliczności potwierdzenia
/
odkrycia planety poprzez zaobserwowanie „przejścia ”planety przed gwiazdą i spowodowanie
przez nią osłabienia blasku gwiazdy. Taką właśnie metodą zamierzają astronomowie poszukiwać planet
wielkości Ziemi, które nie dają silnych efektów zmian prędkości radialnych, przez co są trudne do
wykrycia metodą pomiarów dopplerowskich.
Rok 1999 był też okresem intensywnych badań jednego z naszych planetarnych sąsiadów, na którym
podejrzewamy istnienie w dalekiej przeszłości warunków do „kiełkowania ” życia, a obecnie zdolnej do
przyjęcia „gości" z Ziemi. Niestety, nie wszystkie marsjańskie misje badawcze się powiodły. W chwili gdy
piszę te słowa, nieznany jeszcze jest los Polarnego Lądownika Marsjańskiego (Mars Polar Lander) i jego
dwóch małych towarzyszy — te aparaty miały badać lodową pokrywę Marsa i otworzyć nowy rozdział
badań nie tylko Czerwonej Planety, ale i innych planet Systemu Słonecznego. Badanie środowisk
naturalnych planet typu ziemskiego jest wyzwaniem, przed którym stoimy u progu III tysiąclecia.
Tak uważa profesor Zbigniew Dworak z Krakowa i pisze o tych problemach na str. 8.
Pierwsze próby zrozumienia błysków gamma przedstawiają w II części swego cyklu o ciągle jeszcze
zagadkowych błyskach gamma Tomasz Bulik i Paweł Lipszyc z Warszawy. A Janusz Osarczuk z Wrocławia
pisze o soczewkowaniu grawitacyjnym. Minęło właśnie 80 lat od pierwszego pomiaru ugięcia promieni
świetlnych w polu grawitacyjnym i 20 lat od odkrycia pierwszej soczewki grawitacyjnej, więc jest okazja
do pewnej refleksji nad tym zagadnieniem.
W „ Galerii Mgławic Messiera ” omawiamy dwie piękne gromady otwarte: Praesepe i Plejady.
W „Poradniku obserwatora” radzimy, jak obserwować planety, w „Elementarzu Uranii”publikujemy
drugą część referatu Karoliny Zmitrowicz na temat struktury Wszechświata, a w „Astronomii w szkole”
wyjaśniamy, co to jest CCD i omawiamy Sesję Dydaktyczną w czasie Olsztyńskiego Zjazdu Polskiego
Towarzystwa Astronomicznego.
W nawiązaniu do tego Zjazdu zaglądamy do pamiętników profesora Rybki, aby wspomnieć Zjazdy PTA
w okresie międzywojennym. Bogate są „R o zm a ito ściW „Recenzjach” omawiamy „Dzieje
Wszechświata ”, książkę Colina A. Ronana, byłego prezesa Brytyjskiego Towarzystwa Astronomicznego,
polecając ją naszym Czytelnikom.
Obserwatorom służymy kalendarzem astronomicznym opracowanym przez Tomasza Sciężora
z Krakowa. Ten sam autor podsumowuje miłośniczą akcję obserwacji komety C/1998M5 (LINEAR),
w której wzięło udział 12 obserwatorów Sekcji Obserwacji Komet PTMA. A o konferencji obserwatorów
meteorów we Włoszech pisze Arkadiusz Olech.
Miłośnikom krzyżówek, na wyjątkową okazję przełomu lat tysiąc dziewięćsetnych i dwutysięcznych,
polecamy krzyżówkę GIGANT. A prenumeratorom dostarczamy dodatkowy, specjalny zeszyt URANII —
POSTĘPÓW ASTRONOMII poświęcony obserwacjom ostatniego zaćmienia Słońca. Autorami relacji
i zdjęć tego niezwykłego zjawiska z dnia 11 sierpnia 1999 roku są głównie nasi Czytelnicy, którzy nie
żałowali trudu i pieniędzy, aby za „cieniem ” wędrować po Europie i nawet dalej. I przeżyli fantastyczną
przygodę!
W imieniu całego Zespołu Redakcyjnego życzę Państwu wiele zdrowia i pomyślności w Nowym 2000
Roku, miłych spotkań z gwiaździstym niebem oraz przyjemnej lektury naszego pisma.
Andrzej Woszczyk
Toruń, w grudniu 1999 roku
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czytelnicy piszą...
[...] kolejny, 6. numer U-PA
prezentuje się znakomicie i jak
mi się wydaje, może rozmaito
ścią artykułów zainteresować
bardzo szeroki krąg czytelni
ków. W tej „beczce miodu’’ za
u w ażyłem je d n a k „łyże czkę
dziegciu”: na stronie 279 tytuł
czeskiego pisma „ftiśe hvezd”
(c z y ta się : R z is z e h w e zd )
w polskim tłumaczeniu to nie
„Bliżej gwiazd” , ale raczej „Kró
le s tw o g w ia z d ” lu b „Ś w ia t
gwiazd”. W języku czeskim sło
wo „rise" oznacza dosłownie
„rzesza” w sensie „państw o”
(Np. Rzesza Niemiecka), ale
także królestwo w sensie „kró
lestwo = świat roślin, królestwo
= świat zwierząt”, terminy uży
wane przez biologów.
W każdym razie przekład
„Bliżej gwiazd” wydaje mi się
zbyt dowolny.
Serdecznie pozdrawiam

Jerzy M. Kreiner
Kraków

Szanowny Panie Profesorze!
Dziękuję za błyskawiczne
opublikowanie mojego m ate
riału o Merkurym i za egzem 
plarz autorski nru 6/99. Prze
g lą d a ją c ów ś w ie ży n u m er
„Uranii", znalazłem wśród re
cenzji (s. 279) przykrą wpad
kę językową! Tytuł czeskiego
pisma „ftiśe hvezd” powinien
być przetłumaczony jako „Kró
le s tw o g w ia z d ” , nie „B liż e j
gw iazd” . Miejmy nadzieję, że
czescy m iłośnicy astronom ii
równie słabo orientują się w
języku polskim i nie zauw ażą
tego niefortunnego przekładu!
Z poważaniem

Jacek Kruk
Kraków
Red. Dziękujemy obu Kole
gom za uważną lekturę nasze
go pisma. Naszą pomyłkę za
uważyliśmy już w czasie dru
ku numeru, ale nie mogliśmy

Kupię
Sprzedam
Zamienię
Nawiążę kontakt...
Sprzedam tanio teleskop
„Dobson”, 4 lata gwarancji.
Tel. (0-22) 844 84 21 (wiecz.)

je j poprawić. A swoją drogą
Królestwo Gwiazd sprawia, że
jesteśmy Bliżej Gwiazd! Więc
na pewno koledzy czescy nie
będą tego mieli nam za złe.

(...) Chyba nie mam szans
[w k o n k u rs ie „C z y z n a s z
Układ Słoneczny?] z kimś, kto
posiada dostęp do Internetu.
A może dwa rodzaje konkur
su ? O s o b y „z In te rn e te m "
wcale nie m uszą być najlep
szym i SUS-ami.

Zygmunt Tomaszewski
Leszno
Red. Podobnych uwag odno
śnie zakończonego konkursu
dostaliśmy kilka w trakcie jego
trwania. Mylą się jednak Ci
wszyscy, którzy myślą, że to
właśnie zasoby Internetu były
głównym źródłem konkurso
wych zdjęć. Teraz już może
my zdradzić, iż najwięcej zdjęć
było zaczerpniętych z... książ
ki „The New Solar System"pod
redakcją J.K. Beatty i A. Chai
kin. A że posiadanie dostępu
do zasobów Internetu nie było
konieczne, świadczyć może
fragment listu Tadeusza Karamuckiego:
(...) w iększość zdjęć nie była
tru d n a do o d g a d n ię c ia . W
uzyskaniu odpowiedzi posłu
giwałem się tylko kilkunasto
ma popularnonaukowym i po
zycjam i oraz num eram i „U ra
nii” z poprzednich lat. C hciał
bym te ż za zn a czyć, że nie
m ia łe m ż a d n e j m o ż liw o ś c i
korzystania z Internetu.

Pan Karam ucki zarzuca
nam jednak w swoim liście, że
nie zostało określone na po
czątku, jak długo konkurs bę
dzie trwał oraz ilu zwycięzców
zostanie wyłonionych. Krytykę
przyjm u je m y i ew entualne
przyszłe konkursy postaramy
się przygotować dokładniej.
Za uwagi dziękujemy.
Sprzedam

teleskop firmy
U n iw e rs a ł, m od el nr 10
(150/2800), 4 lata gwarancji.
Cena 1700 zł.
Bartłomiej Stankiewicz
ul. Tetmajera 6/23
96-100 Skierniewice
Tel. (0-46) 833 88 06

Tu może być reklama Twojej Firmy!
Nasz cennik jest następujący:
cała strona kolorowa:
1000.00 zl
cala strona czamo-biala: 400.00 zl
Przy mniejszych formatach dla stron czarno-białych:
1/2 str.:
300.00 zł
1/4 str.:
200.00 zl
1/8 str.:
100.00 zł — ten rozmiar traktujemy jako
najmniejszy „moduł”. Podobnie jest ze stroną kolo
rową.
Istnieje możliwość negocjowania warunków.

Zapraszamy na nasze łamy!

Dnia 24 listopada 1999 roku zginęła tragicznie
śp. BARBARA M ACIEJOW SKA
członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa M iłośni
ków Astronomii, założycielka Klubu Astronomicznego Jana
Heweliusza w Tarnowie oraz jej małżonek
śp. MARIAN MACIEJOW SKI
członek PTMA. Oboje byli szczerze oddani pracy z młodzie
żą, poświęcając jej swój czas, wiedzę i wysiłek. Wraz z Ich
odejściem Towarzystwo poniosło ogrom ną stratę.
Pogrzeb świętej pamięci zmarłych odbył się dnia 29 listo
pada w Tarnowie na cmentarzu w Mościcach.
Za dusze świętej pamięci zmarłych ojciec Dionizy Śmiałkowski OFM Conv. członek PTMA w dniu 7 grudnia 1999
o godzinie 16.30 w Bazylice Ojców Franciszkanów w Krako
wie odprawił Mszę Świętą.
W szystkich, którym świętej pamięci zmarli byli bliscy, tę
sm utną wiadomość przekazuje
Prezes i Zarząd Główny PTMA

Sprostowanie
Na ulotce dołączonej do poprzedniego zeszytu Uranii-PA
przekazaliśm y nieaktualne informacje dotyczące ceny pre
num eraty naszego pisma dla członków Polskiego Towarzy
stwa Miłośników Astronomii oraz numeru konta Towarzystwa.
W łaściwe dane można było znaleźć na stronie 2 7 3 .'

Członkowie PTMA za „Uranię-PA” wraz ze składką na
rok 2000 powinni zapłacić 66 zł, a nie 60, jak podano na
ulotce. Aktualne konto, na które należy dokonać wpła
tę, to: PBK I/O Kraków nr 17701363-1603-111-KOBI-01.
Najmocniej przepraszam y wszystkich naszych Czytelni
ków wprowadzonych w błąd.

Redakcja

Zamienię U-PA 5/99
na „Uranię" 3/91.

Nawiążę kontakt z miłośni
kami astronomii
Ewa Zegler (14 lat)
11-108 Zegoty 1
woj. warmińsko-mazurskie
tel. (0-89) 766 07 07

S p rzed a m

now y m ało
używany teleskop Newtona
o średnicy 76 mm, maks.
przybliżeniu 262 razy.
Tel. (0-32) 384 14 21
W tej rubryce zam ieszam y bez
p ła tn ie ogłoszenia naszych
Czytelników (do 250 znaków).

Czytelnicy, którzy do 15.12.99 opłacili prenumeratę Uranii-PA, razem z tym zeszytem otrzymują Zeszyt Specjalny.
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Michał Różyczka

(PL ISSN 0032-5414/ 0042-07-94)
D w um iesięcznik poświęcony upow szechnianiu
w iedzy astronom icznej. Czasopism o powstałe
poprzez połączenie się „ U ra n ii” — dotychcza
sow ego m iesięcznika PTM A, ukazującego się
od 1922 roku i „ P o stęp ó w A stro n o m ii'’ — do
tychczasow ego kw artalnika PTA, w ychodzą
cego od 1953 roku. Patronat: Polskie Towarzy
stwo A stronomiczne i Polskie Towarzystwo M i
łośników A stronom ii. Zachow ana zostaje do
tychczasow a num eracja „U ranii” . Pism o je st
częściow o finansow ane przez KBN i Komitet
A stronom ii PAN.

Niespodziewane odbycie planet wokół pulsara dowiodło, że procesy prowadzące do
powstawania planet są bardziej powszechne niż to sobie wyobrażaliśmy. Dziś, w 7 lat
po wspomnianym odkryciu, znanych jest już 29 planet wokół „normalnych ” gwiazd.
Jak one mogły powstać? Celem tego artykułu jest właśnie przedstawienie procesów,
które mogą prowadzić do formowania się planet.

8

Ogromny napływ informacji o warunkach fizycznych i środowiskowych panujących na
ciałach Układu Słonecznego spowoduje zapewne przesunięcie tych badań z dziedziny
„astrofizyki ” do dziedziny „nauk o Z ie m ip o w sta ła ju ż meteorologia porównawcza,
planetografia, a nawet planetologia, czyli geologia kosmiczna. Problem stanu środo
wiska na powierzchni planet i księżyców typu ziemskiego ma istotne znaczenie dla po
szukiwania życia pozaziemskiego, co w ostatnich latach stało się zauważalnym trendem
nauk biologicznych.

12

Tomasz Bulik, Paweł Lipszyc

18

A d re s R ed ak cji:
U niw ersytet M .K opem ika
ul.Chopina 12/18
87-100 TO RU Ń
tel. (0-56) 611 30 52,6 1 1 34 50
fax. (0-56) 62 19 381

Minęło 80 lat od pierwszego pomiaru ugięcia promieni świetlnych w polu grawitacyj
nym i 20 lat od odkrycia pierwszej soczewki grawitacyjnej. Warto więc zastanowić się
chwilkę nad tym, czym jest soczewkowanie grawitacyjne i do rozwiązania jakich pro
blemów współczesnej astronomii może przyczynić się to narzędzie badawcze.

rozm aitości: Cień nowej planety (22); Wikingowie Mlecznej Drogi
(30); Cyfrowa mapa aktywności tektonicznej planety Ziemia (30);
Przejściowe zjawiska księżycowe (31); Nowe oblicze Ganimedesa (31)

A d re s W W W :
http://urania.cam k.edu.pl

D y stry b u c ja :
W iesław Skórzyński, CA UMK,
ul. G agarina U , 87-100 TORUŃ
tel. (0-56) 611 30 58
E-mail: urania@ astri.uni.torun.pl
P re n u m e ra ta w ro k u 2 0 0 0 k o s z tu je 36 zł.
M ożna rów nież zam aw iać pojedyncze zeszyty
w cenie 7,50 zł.
P olskie T o w arzy stw o A stro n o m ic z n e
Z a rz ą d G łów ny - S e k re ta ria t
ul. B artycka 18, 00-716 W arszawa
tel. (0-22) 41 00 41
E-mail: hania@ cam k.edu.pl

Przeszłość i przyszłość soczewkowania
grawitacyjnego
Janusz Osarczuk

P o czta e le k tro n ic zn a (E-m ail adress):
aw @ astri.uni.torun.pl

D ru k :
Zakład Poligraficzno-W ydaw niczy
PO ZKA L, Inow rocław

Zagadka błysków gamma. Cz. II - pierwsze próby
Zjawiska błysków gamma odkryto ponad 30 lat temu, lecz dopiero lata dziewięćdziesią
te przyniosły znaczny postęp w ich rozumieniu. Prezentowany tekst to swoiste podsu
mowanie wysiłków naukowców, przedstawienie prób i propozycji, jakie przedłożono
w tym czasie.

O p ra c o w a n ie g ra fic z n e
i sk ła d k o m p u te ro w y :
Jacek D rążkow ski
K o re k ta :
B ożena W yrzykow ska

Inżynieria środowisk planet
wyzwaniem III tysiąclecia
T. Zbigniew Dworak

R e d a k to r N aczelny:
Andrzej W oszczyk, CA U M K Toruń
Z esp ó ł R ed a k c y jn y :
M arek G ołębiew ski, CA U M K Toruń
M agdalena K ożuchow ska, C A M K W -w a
K rzysztof Rochow icz, CA U M K Toruń
Rom an Schreiber, C A M K Toruń

Pozasłoneczne układy planetarne

25

galeria Mgławic Messierar. Żłóbek i siedem sióstr (M44-M 45)

27

poradnik obserwatora: Obserwacje planet

28

elem entarz Uranii: Struktura Wszechświata

32

z historii po lskiej astronomir. Polskie Towarzystwo Astronomiczne
w okresie międzywojennym w „ Kronice Życia ” Prof. Eugeniusza Rybki

36

P.T. M iło śn icy A stro n o m ii obserw ują: O bserwacje kom ety C /
1998M5 (LINEAR) w Sekcji Obserwatorów Komet PTMA

39

na św iecie: Międzynarodowa Konferencja Obserwatorów Meteorów

40

astronom ia w szko le: Co to je s t CCD?; Astronomowie a naucza
nie astronomii

42

kalendarz astronom iczny 2000: marzec — kwiecień

45

ciekaw e adresy internetowe

Polskie T ow arzystw o M iłośników A stronom ii
Z a rz ą d G łów ny
ul. św. Tom asza 30/8, 31 -027 Kraków
tel. (0-12) 422 28 92
E-mail: ptm a@ oa.uj.edu.pl
W W W : oa.uj.edu.pl/~ptm a

46

astrokrzyżów ka Gigant

48

recen zje: Colin A. Ronan „DZIEJE WSZECHŚWIATA Od Wielkie
go Wybuchu do końca czasu ”

N u m e r z am k n ię to w g ru d n iu 1999

NA OKŁADCE

* M ate riałó w nie zam ów ionych R e d a k c ja nie
z w ra c a , a w y k o rz y s tu ją c z a s trz e g a so b ie
p ra w o do ich re d a g o w a n ia i s k r a c a n ia *
P r z e d ru k m a te ria łó w i zd jęć ty lk o za z g o d ą
R e d a k c ji. * O p in ie i p o g ląd y fo rm u ło w an e
p rz e z R ed a k c ję i A u to ró w nie re p re z e n tu ją
o ficjaln eg o sta n o w is k a o b u p a tro n u ją c y c h
n a m T o w arzy stw *

1/2000

Mgławica Krab — najświeższy obraz pozostałości p o wybuchu supernowej z roku 1054, uzy
skany aparatem F O R S w ognisku 8,2 m teleskopu zespołu VLT obserwatorium E SO na górze
Paranal w Chile. Ta spektakularna supernowa była obserwowana w ciągu dnia w Chinach
i prawdopodobnie przez Indian Anasazi. Kolor czerwony wskazuje obszary, w których elektm ny rekombinują z protonami, tworząc neutralny wodór, a w obszarach jasnoniebieskich elektro
ny wirują wokół linii p ola magnetycznego wewnętrznej mgławicy. W centrum tego obszaru
znajduje się pulsar: gwiazda neutronowa wirująca z szybkością 30 obrotów na sekundę.
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Pozasłoneczne
układy
planetarne

Michał Różyczka

ia d o m o ść o o d k ry c iu
pierwszego pozasłonecznego układu planetarnego
obiegła świat w styczniu 1992 r. Jego
szczęśliwym odkrywcą był Aleksan
der Wolszczan, który obecnie jest pro
fesorem Uniwersytetu Stanowego w
Pensylw anii i dyrektorem C entrum
Astronomicznego Uniwersytetu Miko
łaja Kopernika. Samo odkrycie było
tyleż nieoczekiw ane (dokonano go
przypadkowo), co zaskakujące. W cen
trum układu znajdow ał się bowiem
pulsar, który musiał powstać podczas
wybuchu supernowej. W ybuchająca
gwiazda niemal na pewno zniszczyła
by lub odrzuciła obiegające ją plane
ty. N ajpraw dopodobniej w ięc układ
Wolszczana jest znacznie młodszy niż
jego obiekt centralny. W jaki sposób
powstał — możemy się tylko dom y
ślać. Znamy ciasne układy podwójne
złożone z pulsara i białego karła, w
których biały karzeł jest „odparowy
wany” przez promieniowanie elektro
magnetyczne i korpuskularne pulsara,
a tracona przezeń materia układa się
w cienki i gęsty dysk. Niewykluczo
ne, że warunki panujące w takim dys
ku sprzyjają powstawaniu planet. Przy
b rak u d o stateczn ej ilości danych,
szczegóły planetogenezy są jednak
nader niejasne.
Odkrycie prof. Wolszczana dowio
dło, iż procesy prowadzące do powsta
w ania p lanet są rozpow szechnione
znacznie szerzej niż to sobie wyobra
żano. I rzeczywiście: na kolejną prze
łomową chwilę w badaniu obcych sys
temów planetarnych nie trzeba było
czekać długo. W październiku 1995 r.
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Rys. 1. S yntetyczny pozasłoneczny
układ planetarny z umieszczonymi w tej
samej płaszczyźnie orbitami kilkunastu
planet. W dużym czarnym punkcie w
centrum układu znajdują się orbity kilku
planet o wyjątkowo krótkich okresach.
Źródło: strona WWW G. Marcy’ego
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Rys. 2. Częstość występowania małomasywnych składników układów po
dwójnych w przeliczeniu na 100 obser
wowanych gwiazd. W zakresie M < 10
M j dane są wysoce niekompletne ze
względu na trudności związane z wy
krywaniem małych mas. Źródło: strona
WWW G. Marcy’ego
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Michel Mayor i Didier Quełoz z Ob
serw atorium G enew skiego donieśli
o odkryciu planety obiegającej zwyczaj
ną, widoczną gołym okiem gwiazdę 51
Peg. Tym razem był to plon nie przy
padku, lecz starannie zaplanowanych,
wieloletnich poszukiwań. Społeczność
astronomiczna znów jednak została za
skoczona. O kazało się bow iem , że
nowa planeta, która dorównywała wiel
kością Jowiszowi, krążyła w odległo
ści zaledwie 0,051 j.a. od swojej gwiaz
dy i obiegała ją raz na 4,23 doby.
Aby zrozumieć konsternację spe
cjalistów, m usim y pokrótce przypo
mnieć „klasyczną” teorię planetogene
zy, która opisuje mechanizm formowa
nia się planet wokół zwykłych gwiazd.
W owych czasach bazowała ona na
obserwacjach jedynego znanego „zwy
czajn eg o ” układu planetarnego —
Układu Słonecznego. Jej podstawowe
założenie głosiło, iż planety powstają
w w okółgw iazdow ym dysku, który
jest produktem grawitacyjnej zapaści
(kolapsu) tego samego obłoku, z któ
rego powstaje gwiazda.
Proces planetogenezy rozpoczyna
się od sedymentacji ziaren pyłowych,
które zbierają się w pobliżu płaszczy
zny równikowej dysku. Po kilkuset
latach od utworzenia się dysku prak
tycznie cały pył jest zgromadzony w
cienkiej warstwie, która w następstwie
niestabilności grawitacyjnej rozpada
się i wytwarza obiekty o rozmiarach
ok. 10 km (planetozymale). Jeśli dany
rejon dysku jest turbulentny i spokoj
na sedymentacja nie jest możliwa, pla
netozymale tworzą się w węzłach ko
mórek konwektywnych, gdzie liczba
1/2000

ziaren pyłu na jednostkę objętości osią
ga lokalne maksimum. W tych warun
kach ich w zrost przebiega jednak
znacznie wolniej i obiekty o rozmia
rach 10 km pojawiają się dopiero po
ok. 105 lat od utworzenia się dysku.
Kolejny etap ewolucji dysku protoplanetamego rozpoczyna się dwuciałowymi zderzeniami planetozymali
przy niewielkiej prędkości względnej.
W następstwie takich zderzeń planetozymale zlepiają się ze sobą stocha
stycznie do chwili, w której w dysku
pojawią się pierwsze obiekty o masie
rzędu 1021g. Dzięki ekwipartycji ener
gii poruszają się one nieco wolniej niż
obiekty mniej masywne, a dzięki swej
dużej masie znacząco zmieniają orbi
ty tych ostatnich i indukują silny efekt
ogniskowania grawitacyjnego. Ponie
waż „dryfują” względem mniej ma
sywnych planetozymali, częstość ich
oddziaływań z mniejszymi obiektami
rośnie. W wyniku tych oddziaływań
rozpoczyna się faza lawinowego wzro
stu, która prowadzi do scalenia w je
den obiekt wszystkich planetozymali
znajdujących się w tzw. strefie izola
cji. Szerokość strefy izolacji, mierzo
na w płaszczyźnie równikowej dysku,
jest proporcjonalna do promienia Roche’a rosnącego obiektu. Na pierwszy
rzut oka może się więc wydawać, iż
wzrost trwa nieograniczenie, tj. aż do
wyczerpania całej zawartości dysku.
Ponieważ jednak promień Roche’a sła
bo zależy od masy obiektu, w pewnym
momencie (wyznaczonym przez roz
kład gęstości kolumnowej dysku) tem
po przyrostu masy zaczyna szybko
spadać. Końcowa masa rosnącego la
winowo obiektu ustala się na pozio
mie 0,01 - 0,1 M$ (mas Ziemi) w po
bliżu orbity Ziemi i 1 - 10 Mffi w po
bliżu orbity Jowisza (tak duża różnica
tłumaczy się tym, iż w obszarze zaję
tym dziś przez planety grupy Ziemi
wysoka temperatura dysku uniemoż
liwiała kondensację związków węgla,
wodoru i tlenu, przez co gęstość ko
lum nowa planetozym ali była tam
znacznie mniejsza niż w okolicy orbi
ty Jowisza).
Obiekty powstałe w fazie lawino
wego wzrostu nazywa się zwykle ją
drami planetarnymi. Masywne jądra,
powstające w zewnętrznej części dys
ku protoplanetarnego, przekształcają
się w planety typu Jowisza. Proces ten
rozpoczyna się z chwilą osiągnięcia
1/2000

przez jądro minimalnej masy niezbęd
nej do zainicjowania akrecji gazu (ok.
10-15 M$) i ustaje po kilku min lat,
gdy siły przypływowe planety otwie
rają w dysku przerwę. Mechanizm
otwierania przerwy najłatwiej jest po
jąć, wyobraziwszy sobie parę przymo
cowanych do planety wioseł, z których
jedno jest zanurzone w dysku na ze
wnątrz, a drugie — wewnątrz jej orbi
ty (oba wiosła — to momenty sił gra
witacyjnych). Pierwsze wiosło rozkrę
ca zewnętrzną część dysku, która zy
skuje moment pędu; drugie — hamuje
wewnętrzną część dysku, która traci
moment pędu. Obie części wykazują
więc tendencję do odsuwania się od
orbity planety.
Małomasywne jądra, które powsta
ją w wewnętrznej części dysku, nigdy
nie są w stanie zainicjować akrecji
gazu. Ich masy sąjednak wystarczają
co duże, by powodować wzajemne
perturbacje orbit. Następstwem tych
perturbacji są „wielkie zderzenia”,
w wyniku których, w skali czasowej
kilkudziesięciu min lat, powstają pla
nety grupy Ziemi.
Klasyczna teoria planetogenezy do
brze tłumaczyła takie podstawowe fak
ty, jak współpłaszczyznowość orbit pla
netarnych, jednakowy kierunek obiegu
planet wokół Słońca, obserwowaną we
wszystkich planetach prócz Wenus i
Urana zgodność kierunku obiegu z kie
runkiem obrotu wokół osi, oraz różni
ce budowy i składu chemicznego mię
dzy planetami grupy Ziemi i planetami
grupy Jowisza. Zgodnie z jej przewi
dywaniami spłaszczenia (mimośrody)
orbit planetarnych powinny być nie
wielkie, planety — olbrzymy powinny
znajdować się w odległości co najmniej
kilku j.a. od swej macierzystej gwiaz
dy, zaś ich maksymalna masa nie po
winna znacząco przekraczać masy Jo
wisza. Jak widać, układ 51 Peg zupeł
nie nie pasował do drugiego z nich.
Następne odkrycia nie tylko nie usunę
ły rozbieżności między teorią i obser
wacjami, lecz ją pogłębiły.
Zanim jednak przejdziemy do ich
omówienia, warto będzie zatrzymać
się przy obserwacjach innego typu,
które, choć nie mówią nam nic kon
kretnego o obcych planetach, jedno
znacznie dowodzą słuszności podsta
wowego założenia teorii planetogene
zy. Są to pośrednie i bezpośrednie ob
serwacje dysków protoplanetamych.
U R A N I A - Postępy
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Już na początku lat 80-tych znano
liczne gw iazdy (były to zarówno
obiekty ciągu głównego, jak i tzw.
obiekty PMS — Pre-Main-Sequence),
których widma charakteryzowały się
występowaniem nadwyżek podczerwo
nych. Wiedziano też, że stosunek mocy
promieniowania emitowanego w pod
czerwonym „garbie” widmowym do
całkow itej mocy prom ieniow ania
szybko maleje z wiekiem gwiazdy,
spadając praktycznie do zera u gwiazd,
które osiadły na ciągu głównym ok.
108 lat temu. Hipoteza, iż nadwyżki
podczerwone pochodzą z dysków py
łowych, doczekała się potwierdzenia
już w roku 1984, kiedy otrzymano
zdjęcie dysku okrążającego gwiazdę (3
Pic. Obecnie ocenia się, że dyski py
łowe występująuok. 15% gwiazd cią
gu głównego typów A-K. Z obserwa
cji prowadzonych w liniach CO wia
domo też, że obiekty PMS posiadają
dyski pyłowo-gazowe i że ostatnie
wykrywalne ślady gazu znikają w tych
z nich, których wiek przekracza ok. 107
lat. Oznacza to, że dyski gwiazd ciągu
głównego są zaawansowane ewolucyj
nie, a zawarty w nich pył jest pyłem
wtórnym, powstającym w wyniku zde
rzeń uformowanych już planetozyma
li. Wniosek ten znajduje potwierdze
nie w oszacowaniach całkowitej masy
pyłu, które dają wartości od 0,01 do
0,1 Me .
Obecny stan techniki umożliwia
rutynowe prowadzenie bezpośrednich
obserwacji dysków protoplanetamych
w szerokim zakresie widmowym, roz
ciągającym się od fal radiowych po
światło widzialne (w spektroskopii —
po ultrafiolet). Niejednokrotnie obser
wacje te przynoszą zaskakujące wyni
ki. Dla przykładu — w układzie Lynds
1551 1RS5, który leży w odległości
450 lat świetlnych od Słońca i składa
się z dwóch obiektów PMS, każdy ze
składników posiada własny dysk pyłowo-gazowy o średnicy kilkunastu j.a.
i masie ok. 0,01 M@, podczas gdy śred
nica całego układu wynosi zaledwie
ok. 50 j.a. Ze względu na silną eks
tynkcję układ obserwowano za pomo
cą VLA, odbierając promieniowanie
termiczne pyłu na fali X = 7 mm. Dys
ki gwiazd ciągu głównego, o których
istnieniu do niedawna świadczyły wy
łącznie nadwyżki podczerwone, są
obecnie fotografowane w zakresie submilimetrowym. Korzysta się w tym
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Rys. 3. Rozkład gęstości powierzchniowej w dwuwymiarowym modelu dysku protoplanetarnego. Kolory ciepłe odpowiadają
dużej gęstości, kolory chłodne — małej. W dysku znajduje się uformowana już planeta o masie równej masie Jowisza, którą
otacza wtórny dysk zasilany przez strugi wypływające z krawędzi przerwy (w powiększeniu (b i c) ukazano fragmenty obwie
dzione białymi ramkami).
Obliczenia modelowe: Paweł Ciecieląg, Tomasz Plewa i Michał Różyczka; grafika: Paweł Ciecieląg.

celu z detektora SCUBA (Submilimeter, Common-User Bolometric Array),
który współpracuje ze znajdującym się
w obserwatorium na M auna Kea tele
skopem M axwella o średnicy zwier
ciadła 15 m. Z dolność rozdzielcza
SCUBA wynosi ok. 15" i wystarcza
do zorientow ania się w rozm iarach
dysku, a w niektórych przypadkach
także w jego usytuowaniu względem
obserw atora (dla przykładu — dysk
otaczający Fomalhauta oglądamy nie
mal dokładnie z boku). Dyski fotogra
fowane przez SCUBA m ają średnice
rzędu 200-300 j.a.
Na początku 1999 roku opubliko
wano piękną galerię zdjęć dysków proto p lan etarn y ch w ykonanych przez
Kosmiczny Teleskop Hubble’a w pod
czerw ieni i w zakresie optycznym .
Dyski sfotografowane w podczerwie
ni towarzyszą obiektom bardzo m ło
dym, ukrytym w obłokach o dużej eks
tynkcji, a ich średnice sięgają tysiąca
j.a. W odróżnieniu od nich, dyski sfo
tografow ane w zakresie optycznym
towarzyszą obiektom nieco starszym
i m ająśrednice nie większe niż 500 j.a.
W próbce tej bardzo często obserwuje
się silnie skolim ow ane strugi gazu
(dżety), które wypływają z centralnych
części dysku z prędkościami docho
dzącymi do kilkuset km/s. Warto też
wspomnieć, iż w rozległym dysku ota
czającym AB Aur, który oglądamy od
strony bieguna, wyraźnie widać struk
turę spiralną.
W szystkie te obserwacje dowodzą
niezbicie, iż nowo powstające gw iaz
dy są otoczone dyskami, których masy
i rozmiary m aleją z upływem czasu.
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W niektórych przypadkach pozw ala
j ą też wnioskować o toczącej się w
dyskach planetogenezie. Dla przykła
du — siły graw itacyjne masywnych
p lan et m ogły zarów no w ytw orzyć
szeroką przerw ę w dysku wokół HD
141569, jak i wąski, gęsty pierścień
w dysku wokół HR4796A. Za istnie
niem ukształtow anych już planet w o
kół (3 Pic przem awia w ygięcie (warp)
centralnej części dysku pyłow ego,
która jest nachylona pod kątem kilku
stopni do części zew nętrznej, oraz
w yraźny niedobór pyłu w odległo
ściach m niejszych niż kilkadziesiąt
j.a. od gwiazdy.
Zarówno towarzyszkę 51 Peg, jak
i niemal wszystkie pozostałe ze zna
nych nam dziś planet pozasłonecznych
odkryto jednak nie dzięki obserw a
cjom dysków, lecz poprzez dopplerowską analizę ruchów gwiazd. Stwierdze
nie, iż planeta obiega gwiazdę, jest
oczywiście słuszne tylko w przybliże
niu: w rzeczywistości zarówno plane
ta, jak i gwiazda obiegają swój środek
masy. Dla przykładu — Jowisz wymu
sza na Słońcu ruch orbitalny z pręd
kością 12 m/s, która przy obecnym sta
nie techniki jest już wykrywalna po
przez pomiary przesunięć dopplerowskich w widmie gwiazdy. Znając okres
zmian prędkości radialnej gwiazdy P,
z III prawa Keplera możemy obliczyć
w ielką półoś orbity planety a:
a} = GM+P2/4 7 Ć ,
gdzie M+ jest znaną nam z analizy
widma m asą gwiazdy. Otrzymywana
z obserwacji półamplituda K krzywej
zmian prędkości radialnej wiąże się
U R A N I A - POSTĘPY ASTRONOMII

z prędkością orbitalną gwiazdy w zo
rem
K = V + sin i ,
gdzie / jest kątem nachylenia osi orbi
ty do prostej łączącej gwiazdę z ob
serwatorem. W najprostszym przypad
ku (orbita kołowa) prędkość planety
K J e s t stała:
V2 i = GM* / a .
pi
*
Z definicji środka masy mamy
Mpl ~ M+ V+ / Vpl = M + K /s in i Vpl,
co pozwala nam obliczyć wielkość Mpl
sin i, która jest dolnym oszacowaniem
masy planety. Dokładniejsza analiza
krzywej zmian prędkości radialnych
pozwala otrzymać nie tylko to osza
cowanie, lecz także wartość mimośrodu orbity.
W chw ili, gdy piszę ten artykuł,
znamy 27 pozasłonecznych układów
planetarnych. Znaleziono w nich 29
planet, z czego trzy w układzie x>And.
Dolne oszacowania ich mas w ahają się
od 0,44 do 11 Mj (mas Jowisza), w iel
kie półosie — od 0,042 do 3 j.a., zaś
mimośrody — od 0 do 0,71. Między
półosiam i wielkim i i m im ośrodam i
oraz półosiami wielkimi i oszacowa
niami mas istnieją słabe korelacje:
większym orbitom odpowiadają więk
sze masy i większe spłaszczenia. Syn
tetyczny układ planetarny, w którym
orbity kilkunastu planet pozasłonecz
nych umieszczono w tej samej płasz
czyźnie, jest pokazany na Rys. 1. Czar
na kropka w centrum układu — to zla
ne ze sobą orbity planet o wyjątkowo
krótkich okresach obiegu, wśród któ1/2000

rych znajduje się towarzyszka 51 Peg.
Jak widać, różnice między przewidy
waniami teorii i rzeczywistością są ol
brzymie. Masywne planety nie tylko
mogą krążyć „tam, gdzie nie powin
ny”, lecz także miewają silnie spłasz
czone orbity i masy znacznie większe
od masy Jowisza.
W tej sytuacji nieodparcie nasuwa
się pytanie, czy rzeczywiście mamy do
czynienia z planetami. Aby na nie od
powiedzieć, porównano częstości wy
stępowania obiektów o danej masie,
biorąc pod uwagę wszystkie składniki
gwiazdowych układów podwójnych
o masie mniejszej od minimalnej masy
gwiazdy (0,08 M@= 80 Mj). Otrzyma
no histogram przedstawiony na Rys.
2, z którego wynika, iż obiekty o ma
sach mniejszych od 5 Mj występują
znacznie częściej niż obiekty o jakich
kolwiek innych masach. Niezależnie
od tego stwierdzono, iż w takich odle
głościach od gwiazd, w jakich spodzie
wamy się znajdować planety, obiekty
o masach większych od 10 M, poja
wiają się niezwykle rzadko. Wydaje się
więc, że małomasywne składniki ukła
dów podwójnych można podzielić na
populację planet (o masach nie prze
kraczających kilku M j) oraz popula
cję brązowych karłów (o masach wy
raźnie większych od 10 M j), przy
czym te ostatnie miałyby formować się
tak jak gwiazdy, tj. nie w dyskach okrą
żających jakieś ciała centralne, lecz
poprzez fragmentację i kolaps obło
ków międzygwiazdowych. Niezależ
nych argumentów przemawiających za
identyfikacją obiektów o mniejszych
masach z planetami dostarczają obser
wacje wielokrotnego układu v And.
Niezwykłe cechy pozasłonecznych
układów planetarnych stanowią nie
lada wyzwanie dla teorii planetogenezy. Dzięki intensywnej pracy wielu
zespołów naukow ych um iem y je
wprawdzie objaśnić jakościowo, ale
droga do ilościowych modeli konkret
nych układów jest wciąż daleka. Już
w latach osiemdziesiątych zwracano
uwagę na to, iż siły grawitacyjne pla
nety generują w dysku fale, wskutek
czego traci on symetrię osiową. Nieosiowosymetryczny rozkład gęstości
powierzchniowej jest z kolei źródłem
momentu siły, który zmienia parame
try orbitalne planety. Zgodnie z aktu
alnym stanem badań, hamujący mo
ment siły generowany na zewnątrz or
1/2000

bity jest większy od rozkręcającego
momentu generowanego wewnątrz
orbity. Powoduje to stopniowe jej za
cieśnianie, którego skala czasowa
może być znacznie krótsza od typowe
go czasu życia dysku. Planety o bar
dzo krótkich okresach mogły więc
powstać w zewnętrznych obszarach
dysku, by następnie, pod dyktando
dyskowego momentu sił, migrować ku
gwieździe centralnej. Wiemy ponad
to, że grawitacyjne oddziaływanie pla
nety z dyskiem zmienia nie tylko wiel
ką półoś orbity, lecz także jej mimośród, który w przypadku planet mało
masywnych maleje, zaś w przypadku
planet o dużych masach — rośnie
z upływem czasu.

Artystyczna wizja planety przechodzącej
na tle tarczy swego słońca

Jest też oczywiste, że masa planety
migrującej lub planety na orbicie elip
tycznej nie podlega tak silnym ogra
niczeniom, jakie zjawisko otwierania
przerwy w dysku nakłada na planetę
poruszającą się po ustalonej orbicie
kołowej. Jednak nawet w tym ostat
nim przypadku możliwe jest osiągnię
cie mas większych od oczekiwanych
przez teorię klasyczną. W oparciu
0 uproszczone, jednowymiarowe mo
dele dysków przewidywała ona, że
między momentem sił grawitacyjnych
planety (który usiłuje otworzyć prze
rwę) i działającym w dysku momen
tem sił lepkich (który usiłuje zamknąć
przerwę) ustala się równowaga, po
osiągnięciu której przepływ materii
poprzez przerwę do planety praktycz
nie ustaje. Jednak w dwuwymiaro
wych modelach dysku widoczne są
wąskie, lecz dość gęste strugi, które
wypływają z obu krawędzi przerwy
1 formują wokół planety wtórny dysk
o rozmiarach zbliżonych do rozmia
rów jej powierzchni Roche’a(Rys. 3b).
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W zakończeniu tej krótkiej relacji
o obcych planetach i próbach ich zro
zumienia trzeba stwierdzić, że zarów
no obserwacje, jak i teoria powstawa
nia układów planetarnych przeżywają
okres wyjątkowo burzliwego rozwo
ju. Najprawdopodobniej już wkrótce
rozpowszechnią się nowe techniki ob
serwacyjne, z których próbkami mie
liśmy okazję zapoznać się w listopa
dzie 1999 r. Dzięki zjawisku soczewkowania graw itacyjnego1 wykryto
wtedy pierwszą planetę okrążającą nie
pojedynczą gwiazdę, lecz układ po
dwójny. Kilka dni później zaobserwo
wano fotometrycznie tranzyt planety
w układzie HD 209458 (patrz - „Roz
maitości” na str. 22-23). Obserwacje
tranzytów są szczególnie cenne, ponie
waż umożliwiają pomiar średnicy i do
kładne wyznaczenie masy planety (to
ostatnie — w połączeniu z danymi
dopplerowskimi). Planeta w układzie
HD 209458 porusza się po kołowej or
bicie o promieniu 0,045 j.a. i przy
masie 0,63 M, ma średnicę 1,6 Dj
(średnic Jowisza). Niewielka gęstość
tego obiektu wskazuje na to, iż jego
głównym składnikiem jest gaz. Tak
dużych ilości gazu najprawdopodob
niej nigdy nie było w tak niewielkiej
odległości od centrum układu; tak więc
obserwacje HD 209458 wydają się po
twierdzać teorię migracji.
Należy też podkreślić, że duże pla
nety na nietypowych orbitach znale
ziono u zaledwie kilku procent bada
nych gwiazd. Może to oznaczać, że
większość gwiazd posiada dotychczas
niewykrywalne lub trudno wykrywal
ne układy planetarne podobne do sło
necznego. Czy tak jest w istocie, prze
konamy się niebawem, gdy techniką
tranzytów zaczniemy wykrywać pla
nety wielkości Ziemi, które są i pozo
staną poza zasięgiem metody dopplerowskiej.
1 Szerzej o zagadnieniu soczewkowania graw itacyjnego piszem y na str. 18.

Profesor Michał Różyczka pracu
je w Centrum Astronomicznym im.
Mikołaja Kopernika. Jego specjal
nością naukową są komputerowe
sym ulacje p rocesów gazodynamicznych w astrofizyce.
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Inżynieria
środowisk planet
wyzwaniem
III tysiąclecia
m inionym ćwierćwieczu
udane misje astronautyczne autom atycznych sond
m iędzyplanetarnych do ciał Układu
S ło n e c z n e g o p rz y c z y n iły się do
ogrom nego wzrostu informacji o w a
runkach fizycznych i środowiskowych
panujących na tych obiektach. Rów
nież obserw acje prow adzone z po
wierzchni Ziemi, a ostatnio także za
pomocą Teleskopu Kosmicznego Hubb le’a (HST) przyczyniły się poważnie
do zwiększenia wiedzy o całym na
szym układzie planetarnym. Powstała
już meteorologia porównawcza, planetografia, a nawet planetologia porów
nawcza (inaczej „geologia kosm icz
na”). Nie ulega zatem wątpliwości, że
w XXI wieku badania naszego układu
planetarnego przem ieszczą się z dzie
dziny astronomii i astrofizyki do dzie
dziny szeroko pojętych „nauk o Zie
mi”, zwłaszcza wobec planów zorga
nizow ania „niebaw em ” pierw szych
lotów załogowych na Marsa.
W tej sytuacji konieczne staje się
opracowanie strategii dalszych badań
również w zakresie sozologii (porów
nawczej), a w szczególności — nad
porównaniem środowisk atmosferycz
nych innych ciał Układu Słonecznego,
których dokładne poznanie ma nieba
gatelne znaczenie dla zrozumienia ewo
lucji i stanu atmosfery ziemskiej. Już
w chwili obecnej poznanie charaktery
styk atmosfery Wenus i Marsa pozwo
liło na wyciągnięcie istotnych wnio
sków co do przyszłości atmosfery Zie
mi, zw łaszcza w obec negatyw nego

W
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wpływu na nią działalności człowieka
(efekt cieplarniany, zapylenie atmosfe
ry)Problem stanu środowiska na po
w ierzchni planet i księżyców typu
ziemskiego ma ponadto istotne znacze
nie w poszukiwaniu życia pozaziem
skiego, co w ostatnich latach stało się
zauważalnym trendem nauk biologicz
nych. Jak dotąd wskazywane są dwa
ciała kosmiczne, na których — oprócz
Ziemi — mogłoby pojawić się życie:
Mars i Europa (księżyc Jowisza). Po
zytywna weryfikacja hipotezy o moż
liwości występowania życia i biosfery
nie tylko na Ziemi miałaby oczywiście
doniosłe znaczenie dla rozwoju biolo
gii jako nauki, a także dla dalszych roz
ważań nad problematyką SETI (poszu
kiwania cywilizacji pozaziemskich).
Bliższe poznanie środowiska na po
wierzchni innych planet jest konieczne
również ze względu na projektowane
do nich załogowe wyprawy astronau
ty czne już w nadchodzącym XXI stu
leciu, a to w celu zapewnienia im bez
pieczeństwa w warunkach całkowicie
odmiennych od ziemskich oraz zapla
nowania i prowadzenia szczegółowych
obserwacji, badań i eksperym entów
(fizycznych, chemicznych, planetograficznych, „geologicznych”, biologicz
nych).
Natomiast opanowanie środowiska
planet wiąże się z daleko zakrojonym,
lecz już poważnie rozważanym na III
tysiąclecie projektem przyszłościowej
inżynierii planetarnej w celu tzw. terraformowania innych ciał kosmicznych
1/2000

typu ziemskiego dla potrzeb przyszłych
k o lo n istó w . Je s t o c z y w iste , iż tak
ogromne przedsięwzięcie będzie moż
liwe do urzeczywistnienia tylko siłami
całej naszej planety, więc i nauka pol
ska powinna w nim znaleźć swoje m iej
sce, nawet je ś li czas je g o realizacji je st
jeszcz e nader odległy i kryjący w sobie
w iele niew iadom ych, niem ożliw ych
obecnie do uwzględnienia.
Przedstawione zatem zostaną szerzej
rozważania nad wstępnymi projektami
inżynierii środowisk planetarnych dla
terraformowania innych światów.
W U kładzie Słonecznym istn ieją
cztery planety typu ziemskiego — M er
kury, Wenus, Ziem ia i Mars — których
rozm iary w zględne, z zachow aniem
skali, zostały przedstawione na rys. 1.
Pokazano na nim również nachylenia
ich osi rotacji do płaszczyzn ich orbit
w okółsłonecznych oraz podano okresy
rotacji i czas trwania doby słonecznej
na każdej z tych planet. Spośród ow ych
planet tylko na Z iem i istn ieje życie
i cyw ilizacja. Z pozostałych trzech —
Merkury zbyt blisko (najbliżej) obiega
Słońce i ma zbyt m ałą masę, żeby mógł
być wzięty pod uwagę w ewentualnych
projektach inżynierii planetarnej. A za
tem obiektami terraformowania mogą
stać się na razie jed ynie Wenus oraz
Mars.
Wydawać by się m ogło na pierwszy
rzut oka, iż bliźniaczo podobna do Z ie
mi — przynajmniej pod względem roz
miarów i masy — Wenus, znajdująca
się bliżej Słońca, a więc „cieplejsza”,
ja k o pierwsza powinna zostać poddana
p rzek ształcen iu środ ow iska w celu
umożliwienia je j przyszłej kolonizacji.
Jednak porównanie warunków fizycz
nych panujących na tych planetach, co
przedstawia tabela 1 (w ykluczająca od
razu z rozważań M erkurego— np. doba
słoneczna na nim trwa dwa lata merkuriańskie, a dobowe wahania tempera
tury d ochodzą do n iem a l... 6 0 0 ° C )
wskazuje, iż warunki te na powierzch
ni planety Wenus oraz w je j atmosferze
są nader osobliw e i zgoła nieprzyjazne
człowiekowi: ogromne ciśnienie, bar
dzo wysoka temperatura (a więc zbyt
ciepło!), ewentualne deszcze gorącego
kwasu siarkow ego, niew spółm iernie
w porównaniu z Ziem ią długa doba sło
neczna, brak nie tylko otwartych zbior
ników wodnych, ale na dobrą sprawę
także pary wodnej — nad wyraz utrud
ni terraformowanie Białej Planety, daw
1/2000

niej w zniosłego symbolu bogini m iło
ści, lśniącej i „czystej”, która niespo
dzianie okazała się — obrazowo m ó
wiąc — „pomarszczoną diablicą, po
twornie cuchnącą i gorącą”.
Natomiast m niejsza od Ziemi i obie
g a ją ca w d alszej o d leg ło ści S ło ń ce
Czerw ona Planeta przynajm niej pod
dwoma innymi względami okazała się
analogiem Ziemi. Oś rotacji Marsa je st
nachylona do płaszczyzny je g o orbity
pod takim samym prawie kątem ja k oś
obrotu Ziemi do płaszczyzny ekliptyki, tak iż na M arsie występują te same
strefy klimatyczne i te same pory roku,
tyle że są one prawie dwukrotnie dłuż
sze. W dodatku doba sło n eczn a na
Marsie niewiele różni się od doby ziem
skiej, co ju ż na wstępie stanowić może
0 pewnym kom forcie psychicznym dla
ludzi przeniesionych na tę planetę. Po
nadto — i co chyba najw ażniejsze —
okazało się, że na M arsie trwa ta sama
wielka epoka lodowcowa (tyle tylko, że
w dw ójnasób m roźniejsza), która na
Ziem i zakończyła się około 12000 lat
temu. Wychłodzenie atmosfery Marsa
spowodowało wymrożenie w niej wody
1 pary wodnej (a częściow o i dwutlen
ku węgla), która w postaci lodu (oraz
suchego lodu) została uwięziona w roz
ległych czapach polarnych tej planety

następowało z powodu efektu szklar
n io w e g o w z m o ż o n eg o o b e c n o ś c ią
w atmosferze pary wodnej (ze stopio
nych lodowych planetoid). Następnie
będzie należało wprowadzić do atmos
fery i na powierzchnię Czerwonej Pla
nety szereg m ikroorganizm ów zdol
nych do fotosyntezy, tak aby w atmos
ferze m arsjańskiej m ógł pojaw ić się
wolny tlen cząsteczkow y (będzie moż
na go też zresztą uzyskiwać z rozkładu
dostarczanej wody na tlen i wodór).
W ostatecznym efekcie powinno się do
prowadzić do powstania dość gęstej at
mosfery (co najmniej takiej sam ej, ja k
na płaskowyżu tybetańskim, gdzie prze
cież ż y ją ludzie) o zaw artości około
2 5 % tlenu (aby łatwiej było oddychać),
około 5 % dwutlenku węgla (żeby pod
trzymywać efekt cieplarniany niezbęd
ny ze względu na oddalenie M arsa od
Słońca), około 5 % argonu (by ciężar
cząsteczkowy przekształconej atmosfe
ry był większy, co będzie przeciwdzia
łało je j ulatnianiu się w przestrzeń), zaś
pozostałe około 6 5 % składu tej atmos
fery będzie zapew ne stanow ił azot.
Następnie dzięki tej trudnej przecież,
skomplikowanej i rozłożonej na stule
cia inżynierii środowiska planetarnego
Marsa (kiedy ludzie — uczeni i techni
cy — będą m ieszkać w hermetycznych
bazach, prowadząc prace nad je g o terraformowaniem) zaczną znowu na je g o
powierzchni płynąć rzeki, pojaw ią się
morza, chociaż niezbyt rozległe, potem

i w w iecz n ej zm arzlin ie na je j p o
w ierzchni. N iegdyś jed nak ciśnienie
atmosfery marsjańskiej było zbliżone
do ciśnienia powietrza na Ziemi i na po
wierzchni Czerwonej Planety istniały
otwarte akweny oraz płynęły rzeki, cze
go dowodem są liczne, widoczne na zo
brazowaniach, wyschnięte, meandrują
ce koryta. A zatem terraform owanie
Marsa może okazać się łatwiejsze niż

— glony i prosta roślinność lądowa,
w reszcie k w itnące p rerie, saw anny
i nawet... lasy. Na początek następnego
je sz cz e tysiąclecia, „kiedyś” po roku
3 0 0 0 , przewiduje się początek wielkiej
kolonizacji Czerwonej Planety, poczy

analogiczna operacja przeprowadzana
na Wenus. „Wystarczy” niejako spowo

nając od je j okolic podzwrotnikowych.
Po kilku pokoleniach powstanie zapew

dować zakończenie na M arsie wielkiej
epoki lod ow cow ej, doprowadzić do
ocieplenia się je g o klimatu oraz odtwo
rzenia w miarę gęstej atmosfery. Jak się
ju ż to obecnie wydaje, będzie się tego
można podjąć nawet w niezbyt odległej

ne nowa odmiana gatunku ludzkiego —
człowiek m arsjański...
Nie wyrzeknie się przecież człowiek

przyszłości — być może w X X II wie
ku! Scenariusze inżynierii planetarnej
przewidują dostarczenie na Marsa do
datkowej wody w postaci niewielkich
lodowych planetoid — niewykluczone,
iż krążących w je g o sąsiedztwie, ogrza

również i Wenus, ale w je j przypadku
projekty terraformowania przewidują
proces rozciągnięty nie na stulecia, ale
na tysiąclecia, a — być może — bę
dzie on trwał aż... 2 5 0 0 0 lat. Trzeba
będzie bowiem i w ychłodzić atmosfe
rę oraz pow ierzchnię B ia łe j Planety,

nie je g o powierzchni dzięki umieszcze
niu na stacjonarnej orbicie tej planety
ogromnych luster zw iększających na

i dostarczyć je j wody (z lodowych pla
netoid, komet bądź z układu pierścieni
Saturna), a także czystego wodom (np.
z atmosfery Saturna lub Urana), wpro
wadzić mikroorganizmy zdolne do fo

słonecznienie, a dalej ocieplenie będzie

tosyntezy, wreszcie — co będzie naj-
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PORÓWNANIE ROZMIARÓW I NACHYLEŃ OSI ROTACJI
DO PŁASZCZYZNY ORBITY PLANET TYPU ZIEMSKIEGO

okres rotacji 243d
doba słoneczna 117d
okres rotacji 59,65d
doba słoneczna 176

WENUS

MERKURY

okres rotacji 23,56d
doba słoneczna 24 h„
okres rotacji 24h37,5m
doba słoneczna 24h40m

PORÓWNANIE CHARAKTERYSTYK PLANET TYPU ZIEMSKIEGO
PODOBIEŃSTWA I RÓŻNICE
Charakterystyka

MERKURY

WENUS

ZIEMIA

MARS

Mimośród orbity

duży (0,206)

mały (0,0068)

mały (0,017)

duży (0,094)

Rozmiary [km]

małe (4878)

duże (12756)
duże (12105)
podobne

małe (6795)

Masa [ 1024 kg]

mała (0,33)

bardzo
Atmosfera
Skład
Ciśnienie
[hPa]
Nachylenie osi rotacji

duża (6,0)

mała (0,64)

5520

3940

gęsta

rzadka

5250

5500

Śr. gęstość [kg/m3]

duża (4,9)
podobne

podobna

brak

b. gęsta

—

głównie C 0 2

brak

b. wysokie

wysokie

niskie

0

90000

1013

6,1

90°

267°

66,5°

66°

gł.

n 2,

02

głównie C 0 2

podobne
Okres rotacji

długi

długi

krótki

[doby]

59,5

243

1

krótki
1,03
podobny

Doba słoneczna

b. długa

długa

krótka

krótka

176

117

1,003

1,002

[doby]

podobna
brak

Liczba księżyców

1

brak

2

Zmniejszające się w miarę wzrostu odległości od Słońca

Nasłonecznienie

770 K

720 K

335 K

300 K

Albedo

0,06

0,60

0,36

0,1

Barwa

żółtawa

biała

błękitna

czerwona

-1,9m

-4,4m

-4 ,4 m '

-2,8m

Max. temperatury

Jasność max. obs.
' z odl. 1 j.a.

trudniejsze — przyspieszyć rotację We
nus, tak aby doba słoneczna na jej po
wierzchni wynosiła co najwyżej kilka
dziesiąt godzin. Być może uda się to
uczynić umiejętnym (pod stosownym
kątem i z odpow iedniego kierunku)
w strzeliw aniem przez równie odpo
w iednio długi czas w pow ierzchnię
Wenus na jej równiku owych, sprowa
dzanych z dala lodowych planetoid —
spełniałyby one wtedy potrójne zada
nie: wychładzałyby atmosferę tej gorą
cej planety, dostarczałyby wodę i przy
spieszały rotację globu wenusjańskiego. Dopiero potem — po obniżeniu
temperatury atmosfery poniżej 100°C,
można byłoby wprowadzać na Wenus,
na terenach płaskowyżów okołobiegunowych, drobnoustroje zdolne do ak
tywnej fotosyntezy.
1/2000

Terraformowanie Wenus — które
miałoby się rozpocząć po roku 2500
— stałoby się bez najmniejszego w ąt
pienia zadziwiającym przedsięw zię
ciem inżynierii środowiska planetar
nego. Ludzie, którzy ją rozpoczną, nie
zo b aczą naw et w stępnych efektów
swej ogrom nie trudnej pracy. Być
może w rezultacie m ozolnych robót
inżynierskich wielopokoleniowej szta
fety uczonych i techników wyłoni się
pow oli now y obraz W enus — nie
mniej fantastyczny od dawnych fan
tazji naukowych: ziemiopodobna, na
dająca się do zam ieszkania planeta,
zbliżona masą, grawitacją i rozmiara
mi do naszego globu. A co utracimy
w wyniku radykalnego przekształce
nia obecnego środowiska na Wenus?
Unikatowy w swoim rodzaju w Ukła
U R A N IA
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dzie Słonecznym świat — i to nader
egzotyczny, chociaż całkowicie nie
przydatny do jakiegokolw iek życia.
I o ile kolonizację Marsa rozpocz
niemy najprawdopodobniej od nizin
nych okolic przyrównikowych, to ko
lonizację Wenus — jeśli kiedyś w od
ległej przyszłości do tego dojdzie —
rozpoczniemy od wyniosłych płasko
wyżów obszarów podbiegunowych.

Profesor Tadeusz Zbigniew Dwo
rak, z wykształcenia astronom, pra
cuje w Katedrze Inżynierii i Ochro
ny Środowiska Krakowskiej Akade
mii Górniczo-Hutniczej. Pasjonuje
się fantastyką naukową.
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Tomasz Bulik
Paweł Lipszyc

Zagadka
błysków gamma
część II

PIERWSZE PRÓBY
Odległość do błysków gamma
Już w chwili odkrycia błysków gam
ma astronomowie zaczęli się zastana
wiać, gdzie zachodzą: w naszym ukła
dzie planetarnym, blisko w naszym oto
czeniu w obrębie Galaktyki, a może
gdzieś jeszcze dalej? Pytania te pocią
gały za sobą dalsze problemy. Jakie zja
wisko fizyczne jest odpowiedzialne za
błyski gamma? Jak można zweryfiko
wać istniejące hipotezy? W jaki sposób
obserwować te zjawiska, aby się o nich
jak najwięcej dowiedzieć? Po pierwsze,
należy odpowiedzieć na pytanie: jak
daleko od nas znajdują się źródła bły
sków. Po zmierzeniu strumienia ener
gii na Ziemi, znając odległość do źró
dła błysku, można policzyć, ile energii
się w nim wydziela. Na tej podstawie
można wnioskować, co się za błyska
mi kryje. Niestety, żadna ze standardo
w ych m etod p o m iaru o d le g ło śc i
w astronomii nie mogła tu być łatwo
zastosowana.

Pomiar odległości
astronomicznych
Na przykład pierwszych pomiarów
odległości od gwiazd dokonano meto
dą paralaksy. Polega ona na wykorzy
staniu ruchu Ziemi wokół Słońca w celu
zmierzenia zmiany położenia gwiazd na
niebie podczas tego ruchu. Dokonuje
się dwóch obserwacji w odstępie sze
ściu miesięcy, kiedy Ziemia znajduje się
po dw óch przeciw ległych stronach
Słońca. Metodę tę można porównać do
widzenia trójwymiarowego, kiedy oczy
są oddalone od siebie o 300 milionów
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kilometrów, bo taką długość ma mniej
więcej średnica orbity Ziemi wokół
Słońca. Metodę paralaksy można zasto
sować do obiektów, które świecą przez
co najmniej pół roku. Ale jak zastoso
wać taką metodę do zjawiska, które
trwa najwyżej kilkadziesiąt sekund?
Inna m eto d a p o m iaru o d le g ło śc i
w astronomii gwiazdowej polega na po
równaniu jasności danej gwiazdy z ja 
snością gwiazdy podobnego typu, któ
rej jasność znamy. Odległość oblicza
my na podstaw ie zależności, która
mówi, że jasność obserwowana obiek
tu maleje z kwadratem odległości, czy
li obiekt dwa razy bardziej oddalony
wydaje się być cztery razy słabszy. Po
to jednak, by zastosować tę metodę,
należałoby znaleźć i zmierzyć źródło
choć jednego błysku, a następnie po
równać z nim inne, przy założeniu, że
wszystkie błyski są identyczne. Odle
głości w kosmologii mierzy się w opar
ciu o tak zwane przesunięcie ku czer
wieni, związane z rozszerzaniem się
Wszechświata. Obiekty bardziej odda
lone od nas oddalają się szybciej, a od
ległość do danego źródła związana jest
z prędkością oddalania się tego źródła,
czyli prędkością ucieczki. Mówi o tym
prawo Hubble’a: d = Hv, gdzie d to od
ległość, v to prędkość ucieczki, a H to
stała Hubble’a. Aby zmierzyć odległość
na przykład do dowolnej galaktyki,
w y starc zy zm ierzy ć je j p ręd k o ść
ucieczki. Taką prędkość można zmie
rzyć, wykorzystując efekt Dopplera,
który polega na tym, że charaktery
styczne linie widmowe tej galaktyki są
1/2000

przesunięte ku czerwonej części wid
ma, kiedy ona się oddala. Przesunięcie
tych linii m ierzy się, porównując je
z liniami mierzonymi na Ziemi w wa
runkach laboratoryjnych. Niestety, wid
ma błysków gamma nie zawierały jed 
nak żadnych charakterystycznych linii,
z których można byłoby w ten sposób
skorzystać. Inne m etody w ym agają
poczynienia jakichś założeń o samym
źródle. Bardzo pomocna jest dokładna
lokalizacja źródeł na niebie. Gdyby
udało się znaleźć stałe źródło promie
niowania związane z błyskiem gamma,
to do obserwacji źródła można byłoby
użyć metod przedstawionych powyżej.
W ten sposób oszacowalibyśmy odle
głość do stałych lub długotrwałych źró
deł, a co za tym idzie, również do sa
mego błysku. Ponadto analiza takiego
źródła byłaby skarbnicą wiedzy o sa
mym błysku, uzyskalibyśmy bowiem
punkt zaczepienia odnośnie mechani
zmu powstawania tych zjawisk.

Metoda fa l we mgle
Udało się jednak zastosować dość
nieszablonową metodę oceny odległo
ści. Jak już wspomnieliśmy w rozdzia
le pierwszym, jedna z metod lokaliza
cji błysków polegała na triangulacji. Za
pomocą tej metody wykazano, iż bły
ski gamma nie pochodzą z Ziemi, Słoń
ca ani planet, ale są zjawiskami ko
smicznymi. Podobnej metody użyto do
pierwszych ocen odległości od tych

obiektów, kiedy niektóre błyski obser
wowało kilka satelitów jednocześnie.
Porównanie czasu detekcji błysku przez
kilka znajdujących się w znacznej od
ległości od siebie satelitów pozwoliło
użyć metody triangulacji do lokalizacji
błysków. Dane te można było wykorzy
stać w jeszcze bardziej przemyślny spo
sób. Porównując czasy detekcji, moż
na ustalić, jak płaska jest fala promie
niowania danego błysku. Każde mie
rzalne zakrzywienie frontu falowego
prowadziłoby do wyznaczenia odległo
ści, a brak takiego zakrzywienia dawał
by jej dolne ograniczenie. Metodę tę
można porównać do obserwacji fal na
wodzie, kiedy jezioro spowite jest mgłą.
Jeżeli widzimy płaskie fale przy brze
gu, to nie wiemy, jak daleko znajduje
się ich źródło. Jeżeli fale są koncen
tryczne, to ich źródło musi się znajdo
wać w środku takich kół i możemy
wyznaczyć odległość od niego. Jak wi
dać, metoda ta zawodzi w przypadku
odległych źródeł. Tak się też stało i w
przypadku błysków gamma: naukow
cy dowiedzieli się jednak, że muszą się
one znajdować dalej niż orbita Jowisza.

A może gwiazdy neutronowe?
Większość astronomów uznała, że
naturalnymi kandydatami na wyjaśnie
nie błysków gamma są gwiazdy neu
tronowe. Pogląd ten utrzymał się prak
tycznie po dziś dzień, ale o tym napi
szemy poniżej. Początek lat siedem

dziesiątych to początek now ej ery
w astronomii; rozpoczęło się poznawa
nie nieba w prom ieniach rentgena
i gamma. Na niebie wykryto też pierw
sze źródła, zarówno stałe, jak i, co cie
kawsze, dużo źródeł wysoce zm ien
nych. Nieco wcześniej, w latach sześć
dziesiątych wykryto pierwsze pulsary
radiowe. Były to więc lata fascynacji
now ą astronom ią i nowo odkrytymi
obiektami: gwiazdami neutronowymi
oraz czarnymi dziurami. Jednakże to nie
sama fascynacja doprowadziła do po
wiązania błysków gamma z gwiazda
mi neutronowymi. Dla każdego obiek
tu można policzyć charakterystyczną
energię prom ieniow ania. M ożna ją
oszacować na przykład, znajdując ener
gię, jaką uzyskałby elektron, spadając
na dany obiekt. Każda energia odpowia
da jakiejś temperaturze, temperatura zaś
w yznacza typow ą długość (lub czę
stość) fali emitowanej z danego obiek
tu. Gdy rozpatrujem y w ten sposób
Słońce, otrzymujemy charakterystycz
ną temperaturę około dziesięciu tysię
cy stopni, która odpowiada emisji fal
elek tro m ag n ety czn y ch w zak resie
optycznym. Dla gwiazd neutronowych
jest to temperatura rzędu stu milionów
stopni, co odpowiada promieniowaniu
w zakresie promieni rentgena. Inną cha
ra k te ry s ty c z n ą e n e rg ię z w ią z a n ą
z gwiazdami neutronowymi otrzymuje
się w wyniku analizy pola magnetycz
nego i elektrycznego w okół takiej

Rys. 1. Droga Mleczna — mozaika wielu zdjęć. Bliskie gwiazdy są rozłożone izotropowo, natomiast gwiazdy Drogi Mlecznej
układają się w wyraźny pas na niebie.
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gwiazdy. O polach m agnetycznych
można wnioskować z obserwacji pulsarów radiowych (gwiazd neutrono
wych, emitujących promieniowanie ra
diowe). Także tutaj w naturalny sposób
pojawiają się energie w zakresie pro
mieni rentgena i gamma. Dla każdego
obiektu kosmicznego można również
określić szereg charakterystycznych
skal czasowych. Jedną z nich jest czas,
jaki zajmie światłu przejście przez dany
obiekt. Na przykład w przypadku Słoń
ca jest to około dwóch sekund, dla Zie
mi je d n a dw udziesta sekundy. Dla
gwiazdy neutronowej czas ten wynosi
zaledwie jedną dziesięciotysięczną se
kundy. Taka liczba mówi nam o tym,
jakie są najkrótsze, najbardziej zmien
ne zjawiska, na które dany obiekt może
sobie pozwolić. O czywiście istnieje
jeszcze wiele innych skal czasowych,
mogących wyznaczać obserwowalne
zjawiska, ale w żaden sposób nie m o
żemy przekroczyć granic wytyczonych
przez teorię względności. Inną skalą
czasową jest częstość orbitalna dla ma
łej masy, orbitującej nieco ponad po
wierzchnią danego obiektu. Taka skala
mówi nam też o tym, jak szybko dane
ciało może się obracać, zanim zostanie
rozerwane przez siłę odśrodkową. Bły
ski gamma charakteryzują się długo
ściami trwania od jednej milisekundy
do kilkuset sekund, a typowe energie,
jak już pisaliśmy, są w zakresie kilku
set kiloelektronow oltów . Tak w ięc
gwiazdy neutronow e oraz związane
z nimi zjawiska charakteryzują się po

dobnymi skalami czasowymi i energe
tycznymi, co błyski gamma. Na pod
stawie tej wskazówki naukowcy zaczęli
przypuszczać, że między gwiazdami
neutronowymi a błyskami gamma ist
nieje pewien związek.

Linie cyklotronowe
Jak już wspomnieliśmy, na począt
ku lat siedemdziesiątych rozpoczęto
badania kosmosu w zakresie promieni
rentgena i gamma. Odkryto między in
nymi pulsujące źródła promieni rentge
na, tak zwane pulsary rentgenowskie.
Przykładem takiego obiektu jest Her
kules X-1, nazwany tak dlatego, że
znajduje się w gwiazdozbiorze Herku
lesa i był pierwszym źródłem promieni
X (rentgena), odkrytym w tym rejonie
nieba. Naukowcy zgadzają się, że pul
sary rentgenowskie to gwiazdy neutro
nowe w układach podwójnych z nor
malnymi gwiazdami. W takim układzie
zdarza się przepływ masy z gwiazdy to
w arzyszki na gw iazdę neutronow ą,
zwany akrecją, co opisaliśmy w po
przednim rozdziale. Materia spadająca
na gwiazdę neutronową rozgrzewa ją
i świeci, a świecenie to obserwujemy
w promieniach rentgena. Potwierdze
niem hipotezy, że pulsary rentgenow
skie są to gwiazdy neutronowe, stało
się odkrycie tak zwanych linii cyklo
tronowych w ich widmach. Pierwiast
ki w atmosferze Słońca powodują wy
stępowanie ciemnych linii absorbcyjnych, związanych z różnymi przejścia
mi elektronów w atomach w widmie

Rys. 2. Kometa Hale-Bopp. C zy komety są odpowiedzialne za błyski gamma?
Niektórzy naukowcy doszukiwali się źródeł błysków w kolizjach komet i gwiazd
neutronowych.
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słonecznym. Podobne zjawisko zacho
dzi w atmosferach gwiazd neutrono
wych, świecących dzięki akrecji. Tam
jednak rolę atomów spełnia silne pole
magnetyczne, które wyznacza elektro
nom typow e energie; analogicznie
dzieje się w przypadku elektronów
w atomach (jonach) na Słońcu. Efekt
je s t podobny: w w idm ie po w stają
ciemne linie. Linie widmowe związa
ne z przejściami elektronów w silnym
polu magnetycznym nazywamy linia
mi cyklotronowymi. Takie właśnie li
nie występowały w widmach pulsarów
rentgenowskich, jak na przykład w wid
mie Herkulesa X-1. Linie te świadczy
ły o istnieniu pól magnetycznych o sile
biliona gausów, a takie właśnie pola ma
gnetyczne obserwuje się w pulsarach ra
diowych. Jaki to ma związek z błyska
mi gamma? Okazuje się, że w widmach
błysków gamma obserwatorzy zauwa
żyli podobne linie. Zostały one zaob
serwowane przez kilka satelitów, takich
jak radziecki KONUS, amerykański
HEAO-4 czy japoński Ginga. Linie te
pojawiły się w tym samym zakresie
energii, co poprzednio obserwowane
linie w widmach pulsarów rentgenow
skich. Większość naukowców uznała to
za potwierdzenie przypuszczenia, że
mamy tu do czynienia z gwiazdami
neutronowymi. Należy dodać, iż istnie
nie linii cyklotronowych w widmach
błysków gamma jest do dziś podawane
w wątpliwość przez dużą część środo
wiska naukowego.

Konkretne hipotezy
Jakie zjawiska związane z gwiazda
mi neutronowymi sugerowały w yja
śnienie błysków gamma? Przypomnij
my, że w pulsarach radiowych obser
wuje się tak zwane glicze: nagłe zmia
ny tem pa obrotu. W czasie gliczu
gwiazda doznaje potężnego wstrząsu,
który można porównać z trzęsieniem
Z iem i, ja k ie dałoby się odczuć na
wszystkich kontynentach! Takie trzęsie
nie gwiazdy mogłoby spowodować tar
cie płyt na jej powierzchni, powiązane
z wydzieleniem wielkich ilości energii
w bardzo krótkim czasie. Rozpoczęto
poszukiwania korelacji między gliczami pulsarów a błyskami gamma. Poszu
kiwania takie są jednak trudne, ponie
waż glicze dla danego pulsara wystę
pują rzadko, raz na rok lub rzadziej,
i trwająbardzo krótko. Należałoby więc
monitorować pulsar w oczekiwaniu na
1/2000

glicz, a jednocześnie obserwować to
miejsce na niebie w promieniach gam
ma, używając satelity. Mimo trudności
próby takie podejmowano, ale nie po
winno budzić zdziwienia, że nie przy
niosły one pozytywnych rezultatów.
Inna hipoteza pochodzenia błysków
gamma dotyczy zderzeń jakichś ciał ko
smicznych z gwiazdami neutronowy
mi. Wiemy, że w naszym Układzie Sło
necznym jest wiele różnych małych
planetoid, gromadzących się szczegól
nie w pasie pomiędzy Marsem a Jowi
szem. Wiele z nich ucieka z tego pasa
i zbliża się do Słońca dzięki oddziały
waniu z innymi planetami naszego
Układu a także z innymi planetoidami.
Inne ciała, które kręcą się w okolicy na
szego Słońca, to komety. W ostatnich
latach mieliśmy szczęście zobaczyć
dwie z nich: kometę Hyakutake na prze
łomie 95/96 roku, a rok później kome
tę Hale-Bopp. Wiemy, że komety zde
rzają się niekiedy z innymi ciałami ko
smicznymi. Taką kolizję obserwowali
śmy w niedalekiej przeszłości, kiedy to
kometa Shoemaker-Levy 9 uderzyła w
Jowisza. Wysunięto więc sugestię, że
może takie zjawiska zachodzą wokół
gwiazd neutronowych. Ilość energii
wydzielonej w wyniku zderzenia kome
ty z gwiazdą neutronową niedaleko
w naszej Galaktyce odpowiada w przy
bliżeniu mierzonej na Ziemi energii bły
sku gamma. Przedstawiliśmy tu jedy
nie dwie propozycje, lecz modele bły
sków gamma pojawiały się jak grzyby
po deszczu i w końcu lat siedemdzie
siątych istniało już więcej modeli niż
zaobserwowanych błysków!

Błysk piątego marca 1979
Piątego marca 1979 roku nastąpiło
na niebie bardzo rzadkie zdarzenie,
które miało znaczny wpływ na rozwój
astronomii rentgenowskiej i gamma.
Tego dnia zaobserwowano najjaśniej
sze w historii wydarzenie w promie
niach gamma. Błysk ten rozpoczął się
bardzo jasnym i krótkim rozbłyskiem
w promieniach gamma i rentgena, po
którym ciągnął się jeszcze przez kil
kadziesiąt sekund słabszy błysk, głów
nie w promieniach rentgena. Zjawisko
to zostało zaobserwowane przez aż je
denaście różnych satelitów, znajdują
cych się wówczas w przestrzeni ko
smicznej. Praktycznie każdy, nawet
najmniejszy detektor promieni gam
ma, zaobserwow ał to wydarzenie.
1/2000

f
Rys. 3. Satelita P VO działał przez dwanaście lat, a jego mały detektor gamma
wykrył w tym czasie 225 błysków.

W czasie tego trwającego kilkadziesiąt
sekund „ogona” rentgenowskiego sy
gnał rentgenowski wykazywał okreso
wą modulację, powtarzającą się co
osiem sekund. Takie periodyczności są
charakterystyczne właśnie dla nieco
starszych gwiazd neutronowych. Jak
już wspominaliśmy, błysk ten zaobser
wowało jedenaście satelitów. Za po
mocą metody sieci międzyplanetarnej
można go było zlokalizować na nie
bie z bardzo dużą dokładnością. Oka
zało się, że źródło tego błysku znajdu
je się w tym samym miejscu, co mgła
wica N49, typowa pozostałość po wy
buchu supernowej. W tym samym
miejscu wykryto później stałe źródło
promieni rentgena. Wszystko to wska
zywało na gwiazdę neutronową jako
źródło błysku. Jednak błysk z 5 marca
1979 nie był typowym błyskiem gam
ma. Początkowa emisja była około sto
razy silniejsza niż typowa jasność bły
sków gamma, później miał miejsce
„ogon”, w czasie którego emisja wy
stępowała jedynie w promieniach rent
gena, nie w prom ieniach gamma.
Z tego źródła docierały później błyski
w promieniach rentgena, których dłu
gość trwania dochodziła do kilku se
kund. Wkrótce wykryto jeszcze dwa
źródła o podobnych własnościach.
Wszystkie one są związane z pozosta
łościami po wybuchach supernowych
i charakteryzują się tym, że docierają
od nich w odstępach losowych krót
kie błyski o charakterystycznych, bar
dzo podobnych widmach rentgenow
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skich, które świadczą o temperaturze
emisji około trzystu milionów stopni.
Obiekty te nazwane zostały soft gamma-ray repeaters (powtarzające się
źródła miękkich promieni gamma),
w skrócie SGR. Jesienią 1997 roku po
jaw iły się doniesienia o wykryciu
czwartego takiego obiektu. Dotych
czas nie zlokalizowano go jednak z do
kładnością, która pozwalałaby stwier
dzić, czy jest on powiązany z jakąś
mgławicą po wybuchu supernowej.

Rozkład na niebie
W jaki sposób próbowano jeszcze
„ugryźć” problem pochodzenia bły
sków gamma? Bardzo ważną przesłan
ką jest rozkład na niebie danych źró
deł. Jeżeli charakterystyka takiego roz
kładu pokrywa się z rozkładem znanych
źródeł o ustalonej odległości od nas, to
możemy przyjąć, iż oba te zjawiska są
ze sobą powiązane. Jak przedstawiał się
rozkład na niebie błysków gamma ob
serwowanych przez różne satelity
w latach siedemdziesiątych? Okazuje
się, że nie miał żadnej cechy bardzo cha
rakterystycznej, a w istocie był zgodny
z izotropią, to znaczy z takim rozkła
dem, w którym źródła mogą się poja
wić na niebie z każdego kierunku z rów
nym prawdopodobieństwem. Taki jest
na przykład rozkład na niebie gwiazd,
jakie widzimy w bezchm urną noc.
Mowa tu o jasnych gwiazdach, ale
w bardzo ciemną noc można zauważyć
jeszcze Drogę Mleczną, czyli naszą
Galaktykę. Inaczej mówiąc, kiedy dys15

ponujemy słabymi detektorami, widzi
my izotropowy rozkład gwiazd na nie
bie, a gdy zwiększymy ich czułość, to
zaczynam y w idzieć rozkład gwiazd
w płaszczyźnie Galaktyki. Tak też in
terpretowano wyniki obserwacji bły
sków gamma. Naukowcy uważali, że
ze względu na czułość detektorów ob
serwujemy jedynie najbliższe błyski,
pochodzące z gwiazd neutronowych,
znajdujących się wokół nas w Galak
tyce, tak ja k w idzim y najjaśniejsze
gwiazdy. Panowało również przekona
nie, że gdybyśmy dysponowali znacz
nie czulszymi detektorami, zobaczyli
byśm y, że słabe błyski grupują się
wzdłuż płaszczyzny Drogi Mlecznej.
Budowa nowych satelitów wyposażo
nych w czulsze detektory nie jest jed 
nak kwestią paru miesięcy. Na weryfi
kację tej hipotezy należało poczekać aż
do początku lat dziewięćdziesiątych, nie
uprzedzajmy jednak biegu wydarzeń...

błyski do odległo
ści r, to ilość bły
sków wykrywalna
przez taki detektor
powinna się skalo
w ać ja k trz e c ia
potęga tej odległo
ści. Oznacza to, że
je ś li zbudujem y
detektor o czuło
ści pozw alającej
widzieć dwa razy
dalej, zobaczymy
osiem razy więcej
Rys. 4. Napełnianie gazem balonu meteorologicznego.
W gondoli um ieszczone s ą detektory promieni gamma.
źródeł.
G dyby
p rzy w ię k szy c h
o d le g ło ś c ia c h b ły sk i p o c h o d ziły satelity w latach siedemdziesiątych. Jak
z płaszczyzny Galaktyki, to ich ilość ro- sprawdzić ilość słabszych błysków bez
słaby jedynie z kwadratem odległości budowania kosztownego satelity? Od
(proporcjonalnie do powierzchni dys powiedź jest prosta: można umieścić
ku galaktycznego, jaki możemy zoba detektory promieni gamma na balonach
czyć). Tak więc słabych błysków po i w ten sposób wynieść je w wyższe czę
winno być proporcjonalnie mniej, niż ści atmosfery. Eksperymenty takie pro
wynikałoby to z ocen na podstawie ilo wadził między innymi młody nauko
Rozkład jasności
ści błysków jasnych, przy założeniu wiec z NASA, Gerald Fishman. Zbu
Istniały jednak prostsze sposoby na o jednorodnych ich rozkładzie. Satelita dował on detektory o powierzchni do
częściow ą w eryfikację przewidywań Pioneer Venus Orbiter ustalił zależność jednego metra kwadratowego (dla po
takiego modelu. Jeżeli źródła są rozło między ilością bardzo jasnych błysków rów nania detektor um ieszczony na
żone wokół nas w m ałych odległo a ich jasnością. Satelita ten został wy PVO miał wymiary 2,5 x 2,5 c m !), któ
ściach jednorodnie (gęstość źródeł jest strzelony 20 maja 1978 roku, a na orbi re zostały wyniesione za pomocą balo
stała), to ilość źródeł zwiększa się tak tę Wenus dotarł 4 grudnia tegoż roku. nów meteorologicznych w górne war
jak objętość, w której są one obserwo Głównym jego zadaniem było zbada stwy atmosfery na wysokość kilkudzie
wane, oczywiście przy założeniu, że nie wiatru słonecznego wokół Wenus, sięciu kilom etrów, gdzie m ogły się
źródła są do siebie podobne pod wzglę w y k re śle n ie rad aro w y ch m ap p o  utrzymać przez kilkadziesiąt godzin.
dem jasności. Jeżeli dysponujemy de wierzchni tej planety oraz zbadanie jej Obserwacje balonowe pozwalają obser
tektorem, który jest w stanie wykryć wyższej warstwy atmosfery i jonosfe- wować źródła gamma, lecz lokalizacja
ry. Na pokładzie satelity znaj takich źródeł jest bardzo utrudniona,
dowało się dwanaście przy dostaje się więc informacje o ich ilo
rządów, służących głównie do ści, ale nie o rozkładzie na niebie. Po
badania Wenus oraz jeden de nadto, nie można prowadzić bardzo dłu
tektor promieni gamma. Pla gich obserwacji, ponieważ czas życia
nowano, że PVO będzie pra balonu jest ograniczony. Należy się też
cował przez jeden rok wenu- liczyć z możliwością zniszczenia instru
sjański, jednak satelita praco mentu, gdyż nigdy nie wiadomo, gdzie
w ał nieprzerw anie aż do 8 wyląduje balon. Eksperymenty balono
października 1992 roku, kie we pokazały, że źródeł błysków słabych
dy to spalił się w atmosferze jest stosunkowo mniej niż jasnych, co
Wenus. Przez czternaście lat również się zgadzało z modelem wią
swojej pracy PVO zaobserwo żącym błyski gamma z gwiazdami neu
wał 225 błysków gamma. Po tronowymi w naszej Galaktyce.
nieważ detektor gamma znaj
dujący się na pokładzie był Poszukiwania towarzyszy
Rys. 5. Zdjęcie rentgenowskie mgławicy N49,
Najjaśniejsze błyski gamma mogą
mały, zarejestrow ał jedynie
pozostałości po wybuchy supernowej w Wiel
najjaśniejsze błyski, a ich roz być zaobserwowane przez wiele sateli
kim Obłoku Magellana. Na zdjęciu zaznaczo
kład jasności pokazał, że źró tów, a zatem m ogą zostać dokładnie
no lokalizację S G R 0526-66, źródła błysku z 5
dła błysków są rozłożone jed umiejscowione na niebie za pomocą
marca 1979, a także szesnastu innych błysków.
Ponieważ S G R jest oddalony od centrum mgła
norodnie w przestrzeni wokół metody sieci międzyplanetarnej. Dla
wicy, uważa się, że ma wysoką prędkość, po
nas. Było to zgodne z pomia takich błysków prowadzono przeglądy
wyżej 1200 km/s. Część naukowców uważała,
rami na mniejszych próbkach, nieba w poszukiwaniu obiektów-toważe jest to typowe źródło błysków gamma.
przeprowadzonymi przez inne rzyszy, związanych z błyskami gamma.
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Metoda ta przyniosła przecież rezulta
ty w przypadku SGR-ów, kiedy znale
ziono m gław ice — pozostałości po
wybuchach supernowych wokół każde
go z nich. W przypadku błysków nie
udało się jednak nic znaleźć. Poszuki
wano mgławic, stałych źródeł rentge
nowskich, jakimi mogły być gwiazdy
neutronowe, a przy okazji także odle
głych galaktyk; sprawdzono też, czy nie
ma tam gwiazd o jakichś charaktery
stycznych właściwościach. Ponieważ
gwiazdy neutronowe są małe — ich
średnica nie przekracza trzydziestu ki
lometrów — większość naukowców
nie oczekiwała, aby takie poszukiwa
nia zakończyły się powodzeniem. Gdy
by jednak błyski pochodziły z układów
podwójnych, na przykład gwiazda neu
tronowa plus gwiazda-towarzyszka, to
można by tę ostatnią zaobserwować.
Stare, słabo świecące gwiazdy neutro
nowe są bardzo trudne do zaobserwo
wania. Pierwszą samotną gwiazdę neu
tronową zaobserwował teleskop Hubble’a dopiero w 1996 roku, o czym
wspomnieliśmy w poprzednim rozdzia
le. Brak źródeł w miejscach, skąd po
chodziły błyski, w ydaw ał się w ięc
zgodny z przew idyw aniam i modelu
galaktycznych gwiazd neutronowych
jako źródeł błysków gamma. Wydawa
ło się więc, że większość informacji
pasuje do siebie i układa się w logiczną
całość. Odpowiedzialnością za błyski
gamma obarczono gwiazdy neutrono
we w naszej Galaktyce. Model ten miał
jednak bardzo poważne konsekwencje.
Gdyby udało się poznać rozkład na nie
bie słabych błysków, to powinien się on
pokrywać z Drogą Mleczną i większość
naukowców była przekonana, że tak
właśnie się zdarzy. Istniały jednak inne
hipotezy odnośnie błysków gamma,
z których dwie przedstawimy poniżej.

Model kometowy
Niektórzy naukowcy stwierdzili, że
nie potrzeba umiejscawiać źródeł bły
sków gamma na gwiazdach neutrono
wych w naszej Galaktyce. Uznali, że
pochodzą one praktycznie z naszego
podwórka, a ich źródeł szukali wśród...
komet. Komety widujemy w okolicy
Ziemi, kiedy jedna z nich zaplącze się
w okolice Słońca, jednak większość
komet prawie nigdy się tu nie pojawia.
Znajdują się one w tak zwanym Obło
ku Oorta, skupisku komet w dużej od
ległości od Słońca. Pojawiają się wo1/2000
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Rys. 6. Miejsce jednego z błysków gamma. Bardzo dokładne poszukiwania róż
nych obiektów nie przyniosły rezultatów. W szczególności nie znaleziono galak
tyk, w których mogłyby mieć miejsce błyski gamma.

kół Ziemi, kiedy jedna z nich zostanie
w ytrącona ze swej dalekiej orbity
i przyciągnięta do Słońca. Może wtedy
przelecieć blisko nas i świecić, wypa
rowując materiał ze swojej powierzch
ni. Komety można nazwać kosmiczny
mi śniegowymi kulami. W czasie jed
nego przejścia koło Słońca kom eta
może stracić nawet jeden procent swo
jej masy, zatem po stu wizytach całkiem
wyparowuje. A jednak stale widzimy
komety i stąd wiemy, że istnieje ich re
zerwuar, Obłok Oorta. Niektórzy na
ukowcy wysunęli hipotezę, że błyski
gamma to zderzenia komet. Komety
rozłożone są dość jednorodnie wokół
nas, a dalej, poza granicami Obłoku
Oorta ich rozkład się kończy; kończą
się też źródła błysków, toteż nie widzi
my słabych błysków gamma. Co spraw
niejsi teoretycy wymyślili również, jak
w takiej kosmicznej bitwie na śnieżki
można uzyskać promienie gamma.

żone tak samo na niebie. Jeśli wziąć pod
uwagę, że Wszechświat się rozszerza,
to w dalszych zakątkach Wszechświa
ta, które widzimy, był on jeszcze młod
szy i mniejszy, a co za tym idzie, jest
tam mniej objętości, a więc i mniej po
tencjalnych źródeł błysków. Ponieważ
źródła błysków w tym modelu znajdu
ją się w tak dużej odległości, same bły
ski muszą być odpowiednio jaśniejsze.
Jakie w tym wypadku mogło być ich
źródło? Proponowano różne scenariu
sze, ale zawsze wiązały się one z po
ważną „katastrofą kosmiczną”, jak na
przykład wybuchem bardzo dużej su
pernowej albo kolizją gwiazd. Przeciw
nicy tego modelu zwracali uwagę, że
w m iejscach, skąd pochodzą błyski
gamma, nie widzimy galaktyk, jakim
więc cudem błyski mogą się znajdować
w odległościach kosmologicznych?

Model kosmologiczny
Inny model umieszczał błyski nie
w naszej okolicy ani nawet nie w na
szej Galaktyce, ale w odległych galak
tykach. Ponieważ odległe galaktyki są
rozłożone na niebie jednorodnie, gdyż
cały Wszechświat jest jednorodny, to
w konsekwencji błyski byłyby rozłoU R A N IA -
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Tomasz Bulik je s t pracownikiem
Centrum Astronomicznego PAN,
autorem szeregu prac astronomicz
nych, w tym o błyskach gamma.
Paweł Lipszyc je st językoznawcą,
tłumaczem wielu książek popular
nonaukowych.
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Przeszłość
i przyszłość
soczewkowania
grawitacyjnego

Janusz Osarczuk

W ubiegłym roku
obchodziliśmy dwie
rocznice stanowiące
kamienie milowe
na drodze rozwoju
soczewkowania
grawitacyjnego: 20 lat
wcześniej odkryto
pierwszą soczewkę
grawitacyjną,
a przed 80 laty wykonany
został pierwszy pomiar
ugięcia promieni
świetlnych w polu
grawitacyjnym.
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Historia soczewkowania grawitacyj
nego bierze swój początek od Izaaka
Newtona, który w 1704 r. w dziele „Opty
ka” podjął m.in. następujące rozważania;
„Czyż nie jest prawdą, iż ciała oddziałują
na światło na odległość, a poprzez swoje
oddziaływanie zakrzywiająjego promie
nie; i czyż to oddziaływanie nie jest sil
niejsze na mniejszych odległościach?”
(tłumaczenie autora). Idea ugięcia świa
tła w polu grawitacyjnym znalazła rów
nież swoje oparcie w Ogólnej Teorii
Względności. Właśnie na jej bazie Albert
Einstein w 1915 r. wyliczył kąt ugięcia
promieni świetlnych „muskających” po
wierzchnię Słońca. Wynik genialnego fi
zyka został potwierdzony z 20-30% do
kładnością 4 lata później. Dokonał tego
Artur Eddington podczas pomiarów po
zycji gwiazd w trakcie całkowitego za
ćmienia Słońca (Fot. 1). Odtąd zakrzy
wienie promieni świetlnych stało się fak
tem obserwacyjnym, którego nie mogli
lekceważyć nawet najbardziej zagorzali
przeciwnicy OTW.

■* i
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iedy kilka lat temu odbywało
się 173 Sympozjum M iędzy
narodowej Unii Astronomicz
nej poświęcone astrofizycznym zasto
sowaniom soczewkowania grawitacyj
nego, jeden z jego uczestników, Wil
liam Press z H arvard Sm ithsonian
Center for Astrophysics, został popro
szony o przedstawienie prognozy roz
woju tej dziedziny nauki. Swoje w y
stąpienie rozpoczął od prezentacji
dwóch wykresów obrazujących ilość
publikacji związanych z soczewkowaniem grawitacyjnym, począwszy od
początku naszego stulecia. Jak można
dostrzec na Rys. la, gwałtowny roz
wój soczewkowania nastąpił dopiero
po roku 1979 (odkrycie pierwszej so
czewki). Wcześniej zagadnieniu temu
poświęcało uwagę niewielu uczonych,
niemniej dzięki swoim ważnym, a czę
sto wybitnym pracom, stworzyli oni
teoretyczne podwaliny pod późniejsze
obserwacje soczewkowania grawita
cyjnego.

1

;
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1 1

190C
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Lata
Rys. 1. a) Ilość prac poświęconych soczew kowaniu graw itacyjnem u w XX
wieku; b) Przewidywana ilość prac po
święconych soczewkowaniu grawitacyj
nemu do końca XXI wieku.
(Źródło: Astrophysical Applications of
Gravitational Lensing: IAU Symposium
173, 407-414, (Kluw er, D ordrecht,
1996))
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Rok 1919 przyniósł również w aż
ne spostrzeżenie teoretyczne. O. Lod
ge zauważył, iż oddziaływ anie pola
grawitacyjnego na promienie świetl
ne prowadzi nie tylko do ich zakrzy
wiania (Rys. 2), ale może także powo
dować skupianie kilku z nich w jed 
nym punkcie. Należy wówczas mówić
o so czew k o w an iu g raw itacy jn y m ,
a ciało będące spraw cą tego efektu
n a z y w a ć s o c z e w k ą g ra w ita c y jn ą
(Rys.3).
Przez następne 60 lat soczewkowanie grawitacyjne ciągle stanowiło niezweryfikowanąobserwacyjnie hipote
zę, toteż niewielu uczonych pośw ię
cało się temu zagadnieniu. Niemniej
warto w tym miejscu przypomnieć naj
w ażniejsze teoretyczne osiągnięcia
tego okresu:
O.Chwolson — rozważał możliwość
istnienia pierścienia wokół soczewkowanego źródła światła (dziś na
zywanego pierścieniem Einsteina);
Albert Einstein — wykonał obliczenia
związane ze wzmocnieniem jasno
ści soczewkowanych obrazów;
Fritz Zwicky — wyznaczył prawdo
p o d o b ie ń s tw o so c z e w k o w a n ia
przez galaktyki;
Sjur Refsdal — wyznaczył opóźnienie
sygnału (tzw. time delay) pomiędzy
obrazami; pokazał, że za pomocą
so czew k o w an ia g raw itacy jn eg o
można wyznaczyć stałą H ubble’a
(niezależnie od innych metod astro
fizycznych) oraz testować modele
kosm ologiczne; opracow ał staty
styczną teorię soczewkowania gra
witacyjnego.
Dopiero w 1979 r. udało się dostrzec
na niebie obiekt, który bez wątpienia
ulegał soczewkowaniu. Był to kwazar
Q0957+561 (Fot. 2). Potw ierdzenia
faktu, że oba obrazy odzwierciedlają to
samo źródło, dokonali D. Walsh, R.
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Fot. 1. Telegram adresowany do Alberta Einsteina, informujący go o zmierzeniu
kąta ugięcia promieni świetlnych podczas całkowitego zaćmienia Stońca w 1919 r.

Carswell i R. Weyman, badając widma
obu obrazów (okazały się takie same)
oraz ich przesunięcie ku czerwieni (tak
że było równe).
Od tego momentu ruszyła lawina
prac związanych z soczewkowaniem
grawitacyjnym (przede wszystkim ob
serwacyjnych). Sprzyjało temu odkry
wanie kolejnych obiektów soczewko
wanych grawitacyjnie. Ten niesamo
wity wzrost zainteresowania soczew
kow aniem graw itacyjnym trw a do
dziś. Patrząc na ilość corocznie uka
zujących się na ten temat publikacji
i dokonując prostej ekstrapolacji (Rys.
Ib), można — za W illiamem Pressem
— dojść do następujących wniosków.
O ile przyrost ilości prac będzie kształ
tował się nadal tak jak w ciągu ostat
nich 20 lat, to:
• do roku 2008 wszyscy astrofizycy

s o c ze w k a
graw itacyjna

źró d ło
św iatła

Rys. 3. Zakrzywienie dwóch (lub więcej) promieni świetlnych w pobliżu ciała nie
bieskiego może prowadzić do skupienia ich w jednym punkcie.
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Fot. 2. Pierwszy odkryty obiekt soczewkowany grawitacyjnie — kwa
zar Q0957+561.

będą zajmować się soczew kow a
niem grawitacyjnym;
• do roku 2046 nie będzie ani jedne
go naukowca nie poświęcającego
się temu zagadnieniu;
• do roku 2100 działalność całej ludz
kości będzie związana z tą dziedzi
ną nauki.
Soczewkowanie grawitacyjne doty
czy obiektów, które różnią się między
sobą o:
• 16 rzędów wielkości, jeśli chodzi
o ich rozmiary;
• 19 rzędów wielkości, jeśli chodzi
o ich masy;
• ponad 25 rzędów w ielkości, jeśli
chodzi o ich gęstości.
Nie są to jednak żadne ograniczenia
fizyczne, a wynikają jedynie z aktual
nych możliwości aparatury. Należy więc
19

przypuszczać, że z biegiem czasu będzie
można badać soczewkowanie grawita
cyjne obiektów, których parametry fi
zyczne nie mieszczą się w określonych
powyżej przedziałach. Również teore
tyczny pewnik, jakim jest zakrzywianie
w polu grawitacyjnym toru fotonów
o dowolnej energii, każe nam wierzyć,
że wraz z udoskonalaniem przyrządów
obserwacyjnych będzie można oglądać
obrazy soczewkowanych grawitacyjnie
obiektów nie tylko w dziedzinie widzial
nej i radiowej, ale także w innych zakre
sach widma elektromagnetycznego.
Obecnie obserwuje się wiele przeja
wów zjawiska soczewkowania grawita
cyjnego. Jeśli chodzi o obrazy soczew
kowanych obiektów-źródeł, to soczew
kowanie powoduje następujące zmiany
w ich wyglądzie:
• pojaśnienie obrazu;
• powiększenie obrazu;
• zniekształcenie obrazu;
• obrócenie obrazu;
• tworzenie obrazów wielokrotnych:
— podwójnych,
— potrójnych,
— poczwórnych (Fot. 3),
— o większej ilości składników (do
tąd ich nie odkryto);
• tworzenie pierścienia Einsteina (Fot.
4 a, b);
• tworzenie 2 rodzajów łuków (tzw.
giant luminous arcs i arclets — Fot. 4
c, d).

Rodzaj obrazu, jaki zostanie utworzo
ny w konkretnym przypadku soczewko
wania, zależy od kilku czynników:
1. wzajemnego położenia w przestrze
ni obiektów układu (tzn. źródła, so
czewki i obserwatora);
2. parametrów (masa, potencjał grawi
tacyjny) i typu soczewki (punktowa,
rozciągła);
3. typu źródła (punktowe, rozciągłe).
Istotny element soczewkowania gra
witacyjnego stanowi dynamizm tego zja
wiska. Wzajemne przemieszczanie się
w zględem siebie elem entów układu
sprawia, że wygląd obrazów soczewko
wanych obiektów zmienia się w czasie.
Ta ewolucja ma szczególne znaczenie
w przypadku soczewek o masie od 10^
M @do 106 M@, ponieważ jedynym wi
docznym dowodem soczewkowania jest
wówczas pojaśnienie źródła (Rys. 4) (nie
tworzą się obrazy wielokrotne).
Soczew kow anie graw itacyjne do
1937 r. stanowiło jedynie ciekawostkę
teoretyczną. Do roli (teoretycznej) dys
cypliny naukowej zostało podniesione
dzięki pracom Fritza Zwicky’ego. Jed
nak dopiero rok 1979 zapoczątkował
prawdziwy rozkwit tej gałęzi nauki. Jej
rola stale rośnie nie tyle ze względu na
coraz większą ilość i coraz więcej rodza
jów odkrywanych soczewek, ale z po
wodu coraz liczniejszych astrofizycz
nych zastosowań. Część z nich zostanie
omówiona poniżej.

Fot. 3. Przykłady obiektów soczewkow anych grawitacyjnie i posiadających po
czwórne obrazy:
a) Kw azar Koniczyna (Cloverleaf);
b) Kwazar K rzyż Einsteina (obraz w środku jest obrazem soczewkującej galaktyki).
Źródło: http://vela.astro.ulg.ac.be/themes/extragal/gravlens/bibdat/engl/
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Rys. 4. Gwałtowny wzrost jasności
obiektu mikrosoczewkowanego gra
witacyjnie przejawia się w postaci
piku na krzywej jasności. P ow yższy
rysunek przedstawia krzyw ą teore
tyczną i jednocześnie stanowi logo
programu M A C H O .
Źró d to : http://w w w m acho.m cm aster.ca

Jednym z najistotniejszych zadań
kosmologów jest poznanie geometrii
Wszechświata (a tym samym jego dal
szych losów — wieczna ekspansja czy
kolaps). Soczewkowanie grawitacyjne
umożliwia wyznaczenie wszystkich naj
ważniejszych parametrów kosmologicz
nych:
— stałej Hubble’a H0,
— parametru opóźnienia q0,
— stałej kosmologicznej A0,
— gęstości Wszechświata Q 0,
— kwintesencji w(z)
(o sposobie, w jaki się to robi, można
dowiedzieć się z niektórych dotychcza
sowych numerów „Postępów Astrono
mii”, a szczególnie z artykułu K. Stanka
i B. Paczyńskiego „Soczewkowanie gra
witacyjne” — PA 3/93).
Natura, struktura oraz ilość ciemnej
materii we Wszechświecie wciąż sta
nowi zagadkę. Soczewkowanie grawi
tacyjne przybliża jej rozwiązanie, gdyż
pozwala określić masę soczewki (któ
ra zwykle jest niewidoczna), a w przy
padku gdy jest ona rozciągła, również
rozkład materii w jej wnętrzu (zarów
no w dwóch, jak i w trzech wymiarach).
Stanowi więc cenny przyrząd do bada
nia ciemnej materii w obszarach o róż
nej wielkości — od Układu Słonecz
nego począwszy, a na Wszechświecie
jako całości skończywszy. Dzięki soczewkowaniu grawitacyjnemu można
dokonać detekcji obiektów o masach
komet czy asteroidów, poprzez planety
i gwiazdy, a na czarnych dziurach, ga
laktykach czy gromadach galaktyk koń
cząc (także obiektów hipotetycznych,
1/2000

^6
Fot. 4. Przykłady pierścieni Einsteina i łuków: a) Jedyny pierścień obserwowany w zakresie widzialnym (Źródło: Wiedza i Życie,
2/99). b) Pierścień radiowy PKS1830-211 (Źródło: http://vela.astro.ulg.ac.be/them es/extragal/gravlens/bibdat/engl/table3.html#1830) c) CI2244-02 (Źródło: http://vela.astro.ulg.ac.be/themes/extragal/gravlens/bibdat/engi/tabie4.html#2244-02).
d) Abell 2218 (Źródło: http://vela.astro.ulg.ac.be/themes/extragal/gravlens/bibdat/engl/table4.html#2218)
Więcej zdjęć tego typu obiektow zamieściliśmy w „Uranii-PA” 6/99 (red.)

jak np. gwiazdy bozonowe czy struny
kosmiczne).
Wymagająca dużej ilości soczewek
analiza statystyczna umożliwia pozna
nie Wszechświata w największych ska
lach. Pozwala badać wielkoskalowe niejednorodności kosmosu, w tym tzw.
mury (obszary o podwyższonej gęsto
ści) i pustki (obszary o obniżonej gęsto
ści). Prowadzi również do poznania
przestrzennego rozkładu soczew ek
w mniejszych obszarach Wszechświa
ta. Dzięki soczewkowaniu grawitacyj
nemu dowiadujemy się także więcej
o kwazarach (szczególnie o ich rozmia
rach), anizotropii mikrofalowego pro
mieniowania tła czy właściwościach
ośrodka międzygalaktycznego.
Osobny rozdział soczewkowania gra
witacyjnego stanowią galaktyki i groma
dy galatyk. Ze względu na to, iż są one
soczewkami rozciągłymi, można okre
ślić nie tylko ich masę i jej przestrzenny
rozkład, ale również inne cechy, np. sto
sunek masy do jasności (M/L), promień
jądra, niekiedy eliptyczność czy dysper
sję prędkości. Można również uzyskać
informacje na temat formacji i ewolucji
takiego obiektu.

Wspomniany już rodzaj soczewko
wania grawitacyjnego przez obiekty
0 masach od 10~6 M@ do 106 M@ nosi
nazwę mikrosoczewkowania grawita
cyjnego. Aktualnie kilka, jeśli nie kilka
naście międzynarodowych grup, zajmu
je się odkrywaniem tego typu obiektów
w wybrzuszeniu centralnym, dysku oraz
halo naszej Galaktyki (jeden z zespołów
obserwuje również galaktykę Androme
dy). Celem ich badań jest m.in. określe
nie właściwości składników ciemnej
materii galaktycznej (więcej informacji
na ten temat zawierają artykuły: K. Stan
ka i B. Paczyńskiego — patrz 4 akapity
wyżej oraz Janusza Osarczuka „W po
szukiwaniu niewidzialnego”, Wiedza
1 Życie, 7/99). Jednym z ciekawszych
wyników uzyskanych do tej pory przez
polsko-amerykański zespół OGLE jest
odkrycie poprzeczki w Galaktyce.
Wymienione powyżej zagadnienia
nie obejm ują wszystkich możliwych
zastosowań soczewkowania grawitacyj
nego. O innych sposobach naukowego
wykorzystania tego zjawiska oraz o uży
wanych do tego celu metodach należy
dowiadywać się z lektury czasopism fa
chow ych. O czyw iście, znajdują się

Dni
Rys. 5. Krzywa jasności gwiazdy mikrosoczewkowanej grawitacyjnie, dookoła której
krąży planeta (pow oduje ona dodatkow y pik na krzyw ej). (Ź ródło: h ttp://
www.astro.rug.nl/~planet/planeet.html)
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w nich również szczegółowe informa
cje dotyczące wszystkich wymienionych
w niniejszym artykule zastosowań so
czewkowania grawitacyjnego.
Na koniec warto zadać sobie pytanie
o perspektywy, jakie stojąprzed soczewkowaniem grawitacyjnym. Według na
szego wizjonera, Williama Pressa, głów
ne prace z tej dziedziny będą skupiały
się na trzech zagadnieniach:
1) badaniu rozkładu soczewek na sfe
rze niebieskiej;
2) wykorzystaniu soczewkowania
jako grawitacyjnego teleskopu (dzięki
so czew k o w an iu w idzim y obiekty
o wzmocnionej jasności, których nor
malnie byśmy nie dostrzegli — są to sła
be niebieskie galaktyki na krańcach
Wszechświata);
3) poszukiwaniu pozasłonecznych
systemów planetarnych w ramach mikro
soczewkowania grawitacyjnego (Rys. 5).
Soczewkowanie grawitacyjne jest
obecnie jedną z najszybciej rozwijają
cych się gałęzi astrofizyki. Stanowi nie
zwykle wartościowe narzędzie do ba
dania najpow ażniejszych tajem nic
Wszechświata i jego rola stale rośnie.
Rozpoczynając swoją karierę jako teo
retyczna ciekawostka, z czasem stało się
niezwykle ważną i ważką dyscypliną
naukową, mogącą pochwalić się spek
takularnymi osiągnięciami. Biorąc pod
uwagę dotychczas uzyskane wyniki oraz
tempo rozwoju, o przyszłość soczewko
wania grawitacyjnego można być spo
kojnym.
J a n u sz O su rczu k magisterium
Z astronomii uzyskał w Uniwersyte
cie Wrocławskim. Zajmuje się’ dy
daktyką astronomii i Jizyki oraz po
pularyzacją nauki. Jego zaintereso
wania naukowe koncentrują się
wokół fizyki obiektów zwartych.
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Cień nowej planety
a liście planet odkrytych poza
Układem Słonecznym do tej
pory (koniec 1999 r.) figurujejuż
29 pozycji (nie licząc 4 obiektów okrąża
jących 2 pulsary). Dla porządku przed
stawiamy Państwu ten inwentarz w tabe
li 1. „Zwykłe” odkrycia nie wzbudzają
już sensacji — ostatnio mówiło się tylko
o v Andromedae (p. „Urania-PA” nr 4/
99) —- pierwszym układzie planetarnym
wokół gwiazdy podobnej do Słońca. Jed
nak przed kilkoma tygodniami niepozor
na gwiazdka HD 209458 wywołała po
ruszenie nawet w codziennej prasie. Tym
razem bowiem, prócz odkrycia „kołysa
nia” gwiazdy (poprzez badanie zmian jej
prędkości radialnej) zaobserwowano rów

N

nież — w przewidzianym na podstawie
pierwszych analiz momencie — spadek
jasności dalekiego „słońca”, wywołany
przejściem planety na tle tarczy gwiazdy.
To pierwszy przypadek niezależnego po
twierdzenia odkrycia planety inną meto
dą i dowód poprawnej interpretacji uzy
skanych już wcześniej danych.
Wykrycie planet metodą fotometryczną (pomiaru jasności gwiazdy) było po
tencjalnie możliwe już od wielu lat. Sta
tystycznie rzecz biorąc, przyjmując przy
padkowy rozkład przestrzennego usytu
owania płaszczyzn orbit, około 1% planet
powinno krążyć wokół swych macierzy
stych gwiazd w płaszczyźnie ustawionej
niemal prostopadle do sfery niebieskiej,

tj. w ten sposób, że znajdując się na orbi
cie po stronie najbliższej Ziemi krążąca
planeta zasłaniałaby część tarczy gwiaz
dy, przesuwając się na jej tle. Jak nietrud
no oszacować, planeta wielkości Jowi
sza, przechodząc na tle tarczy Słońca, dla
odległego obserwatora powodowałaby
spadekjego jasności o przeszło 0,01 wiel
kości gwiazdowej, co bez większego tru
du zarejestrowałyby współczesne fotome
try. Ponieważ jednak Jowisz — nawet
przy odpowiednim nachyleniu płaszczy
zny orbity — przesłaniałby fragment tar
czy Słońca raz na prawie 12 lat (taki jest
jego okres obiegu), prawdopodobieństwo
zaobserwowania podobnego zjawiska
jeszcze kilka lat temu wydawało się zbyt

Tab. 1. Lista gwiazd wykazujących okresowe zmiany prędkości radialnej linii w widmie, których źródłem wydają się
być planety (ciała o masach poniżej 13 mas Jowisza). Oprócz podstawowej identyfikacji gwiazdy podano zaobser
wowane cechy zmienności: okres P i półamplitudę K oraz wynikające stąd parametry towarzysza: jego minimalną
masę (m sin i), wielką półoś orbity (a) i jej mimośród (e). Kolejność odpowiada wzrastającemu okresowi.
Gwiazda

Typ widm.

Jasność VOdległość [pc]

HD 187123
i Boo
HD 75289
HD 209458
51 Peg
v And

G5
F6IV
G0V
G0V
G2IVa
F8V

7,79
4,5
6,35
7,65
5,49
4,63

49,92
15,60
28,94
47
15,36
13,47

HD 217107
HD 130322
55 Cne
Gliese 86
HD 195019
HD 192263
p CrB
HD 168443
Gliese 876
HD 114762
70 Vir
HD 37124
HD 134987
i Hor
HD 177830
HD 210277
HD 222582
16 Cyg B
HD 10697
47 UMa
14 Her

G8IV
K0III
G8V
K1V
G3 IV-V
K2V
G0Va
G5
M4V
F9V
G4V
G4IV-V
G5V
G05pec
KO
GO
G5
G1,5Vb
G5IV
G1V
K0V

6,16
8,04
5,95
6,17
6,91
8,1
5,4
6,92
10,17
7,3
5,0
7,68
6,45
5,4
7,17
6,63
7,70
6,2
6,29
5,1
6,67

19,72
30
12,53
10,91
37,36
19,9
17,43
37,88
4,70
40,57
18,11
33
25
15,5
59
21,29
42
21,62
30
14,08
18,15
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P[d]
3,10
3,31
3,51
3,52
4,23
4,62
241,2
1273,6
7,11
10,7
14,65
15,78
18,3
24,0
39,6
58
60,9
84
116,7
155
260
320
391
437
576
803
1083
1093
1710

K [m/s]
72
469
54
81
56
73
56
70
140
115
76
379
268
68
67
330
239
619
317
43
50
80
36
41
187
52,2
123
47,2
80
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m sin i [M ,]
0,52
3,76
0,42
0,63
0,45
0,70
2,06
4,36
1,28
1,08
0,84
3,6
3,43
0,76
1,1
5,04
2,1
11,0
7,0
1,04
1,58
2,26
1,28
1,32
5,4
1,62
6,59
2,42
3,7

a D a]
0,042
0,044
0,047
0,045
0,051
0,059
0,83
2,45
0,07
0,10
0,11
0,11
0,14
0,17
0,23
0,28
0,21
0,36
0,45
0,58
0,78
0,92
1,00
1,12
1,35
1,70
2,0
2,09
2,7

e
0,01
0,01
0,02
0,00
0,01
0,03
0,20
0,36
0,14
0,04
0,04
0,04
0,05
0,07
0,06
0,54
0,27
0,33
0,40
0,19
0,24
0,16
0,43
0,45
0,71
0,67
0,12
0,10
0,35
1/2000
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Listapozaslonecznych planet wydłuża się..
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Rys. 1. Krzywa zmian prędkości radialnej gwiazdy HD
209458 (wg G. Marcy, P. Butler, S. Vogt).

Rys. 2. Krzywa zmian blasku HD 209458 z widocznym spad
kiem jasności, rozpoczynającym zaćmienie (wg G. Henry).

małe, by poważniej traktować tę metodę ty na tle tarczy gwiazdy, choć do tej pory
Mając masę i rozmiary, bez trudu
badań. Dziś planety wokół innych gwiazd dla żadnej z wcześniej odkrytych gwiazd określić można średnią gęstość planety
wydają się czymś bardzo powszechnym, z planetą zjawiska takiego nie udało się — wynosi ona 0,21 grama na centymetr
a — co ważniej sze— dotychczasowe po zaobserwować. Tym większa była radość, sześcienny. Jest to więc najprawdopo
szukiwania sugerują znaczną ilość ma gdy w przewidywanym momencie 7 li dobniej gazowy olbrzym zbliżony swą
sywnych, dużych planet na bardzo cia stopada Henry’emu udało się zarejestro stru k tu rą do Jow isza czy Saturna.
snych orbitach, o krótkim, kilkudniowym wać zaćmienie o głębokości 0,017 magni- Oczywiście, planeta krążąca tak blisko
okresie obiegu. Te uwarunkowania spo tudo (rys. 2). Że nie jest to bynajmniej przy macierzystej gwiazdy może być zdefor
wodowały, że planowane są systematycz padek, przekonano się dokonując nieza mowana wskutek oddziaływań grawita
ne poszukiwania zjawisk przejścia planet leżnego pomiaru jednego z kolejnych cyjnych. Co więcej, w świetle obecnie
na tle tarcz gwiazd (por. „Urania-PA” nr minimów blasku w dniu 18 listopada. obowiązujących teorii jest mało praw
6/98). A póki co pomiary fotometryczne Mimo zmiennych warunków atmosferycz dopodobne utworzenie tak masywnej,
mogą okazać się niezwykle cennym uzu nych w obserwatorium St. Andrews (Szko a jednocześnie stosunkowo rozrzedzo
pełnieniem analiz spektrosko
nej planety w bezpośred
powych. Tak też się stało.
nim sąsiedztwie gwiazdy.
Tab. 2. Porównanie gwiazdy HD 209458 i Słońca
Znana doskonale para łow
Jak się przypuszcza, po
Parametr
Słońce HD 209458
ców planet Geoffrey Marcy
wstała ona raczej w więk
Temperatura powierzchni [K]
5780
6000
(University of California, Ber
szej odległości od swego
4,79
4,29
Jasność absolutna V [mag]
keley) i Paul Butler (Carnegie
słońca, by wskutek dziś
G2V
F8V
Typ widmowy
Institution of Washington), któ
jeszcze niezbyt przez nas
4,31
Przysp. grawit. (log g) [cm/s2]
4,45
rą tym razem wspomógł też
rozumianych okoliczności
25,4
-3 0
Okres rotacji na równiku [dni]
Steve Vogt (UC Santa Cruz
przewędrować w jego oto
Prędkość rotacji Vsin i [km/s]
3
1,8
i Lick Observatory) zdecydo
czenie. Tak oto na podsta
wała się ogłosić nowe odkry
wie zaledwie cienia, który
cie 5 listopada. Macierzysta gwiazda po cja) udało się prześledzić całe zaćmienie nowa planeta kieruje w naszą stronę, for
dejrzanego obiektu miała w tym czasie wy (jego amplitudę po wstępnej redukcji da m ułow ane są wnioski dotyczące jej
konanych 9 pomiarów prędkości radial nych określono na 0,019±0,003 mag.). struktury i ewolucji.
nej, do których bardzo dobrze pasowała Z czasu trwania początku bądź końca zja
Sama gwiazda HD 209458 pod wie
lazywa zbliżona do sinusoidy o okresie 3,52 wiska (spadek i wzrost blasku) przy zna loma względami bardzo przypomina na
nej prędkości ruchu po orbicie wynikają sze Słońce (tab. 2). Leży w konstelacji
dnia i półamplitudzie 81 km/s (rys. 1).
Jak w każdym dotychczasowym przy bezpośrednio rozmiary planety: średnica Pegaza (dość blisko 51 Peg — pierwszej
padku, zespół badawczy poinformował 1,6 razy większa od rozmiarów Jowisza. gwiazdy ciągu głównego, wokół której
0 odkryciu swego współpracownika, Gre- Z faktu, że zaćmienie w ogóle obserwuje stwierdzono obecność planety) w odle
ga Henry’ego, astronoma z Nashville; pod my, możemy wywnioskować, że kąt na głości 153 lat świetlnych. Z takiego dy
jego opieką znajduje się kilka zdalnie ste chylenia płaszczyzny orbity do sfery nie stansu nie jest już dostrzegalna gołym
rowanych teleskopów Obserwatorium bieskiej w przybliżeniu wynosi 90°. Po raz okiem — świeci blaskiem 7,65 magnituFairborn w południowej Arizonie. Marcy pierwszy mamy więc nie tylko dolne ogra do. Szacuje się też, że jest rówieśniczką
1Butler podali czas, w którym można było niczenie na masę planety (m sin i = 0,63 Słońca, promieniując już od około 4,5
oczekiwać na ewentualne przejście plane Mj), ale faktyczną ocenę masy: m = 0,63 Mr miliardów lat. (kr)
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Nadzieja polskiej astronomii

SALT — coraz bliżej
SALT — to południowoafrykański wielki teleskop optyczny,
którego nazwa wzięła się od pierwszych liter jego angielskiej,
roboczej denominacji: Southern African Large Telescope.
Pisaliśmy o nim w „Uranii-Postępach Astronomii” w nr 1
z roku 1998 (str. 30) i nr 1 z roku 1999 (str. 10). Jest to bardzo
tani teleskop (bo praktycznie bez kosztownej konstrukcji
mechanicznej), przeznaczony głównie do badań spektrosko
powych. Jego koszt wyniesie tylko 15-20 % kosztów kla
sycznego teleskopu o podobnych rozmiarach. Lustro główne
to mozaika utworzona z 91 ok. metrowych heksagonalnych
luster sferycznych. Jego kształt będzie sferyczny i sześcio
kątny, a maksymalny okrąg weń wpisany osiągnie średnicę
9,87 m, czyli będzie to teleskop klasy teleskopów 10-metrowych. Filozofia jego pracy — podobna jak radioteleskopu
Arecibo — nie wędruje za gwiazdą, a czeka na tranzyt gwiaz
dy w jego polu widzenia i śledzi za jej obrazem w ognisku
teleskopu. Ma on stanąć na płaskowyżu Karoo, na terenie ist
niejącego już obserwatorium SAAO, ok. 350 km na północ
ny wschód od Kapsztadu.
SALT będzie w istocie powtórzeniem konstrukcji na połu
dniowej półkuli podobnego teleskopu działającego już od 2
lat w Obserwatorium McDonalda w Teksasie, na północnej
półkuli, o nazwie HET (Hobby-Eberley Teleskop — od na
zwisk głównych darczyńców). O teleskopie HET pisały „Po
stępy Astronomii” w nr 3/97. W marcu 1998 roku Komitet
Astronomii PAN podjął uchwałę popierającą wejście Polski
do międzynarodowego konsorcjum budującego 10 m teleskop
SALT, a w listopadzie tego samego roku członkowie konsor
cjum przedstawili astronomom polskim zarówno teleskop
HET, jak i planowany jego południowy bliźniaczy teleskop
SALT. Astronomowie polscy pragną 10% udziału Polski
w budowie i, później, w eksploatacji tego teleskopu. Komitet
Badań Naukowych przychylił się do ich starań. Po odpowied
nich uzgodnieniach i decyzjach na szczeblach rządowych
udział Polski w budowie SALT-a znalazł się w protokóle do
międzyrządowej umowy pomiędzy Republiką Południowej
Afryki i Rzecząpospolitą Polską, podpisanej w Pretorii w dniu
25 listopada 1999 roku. Rząd RPA uznał, że choć nie ma jesz
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cze zebranej całej kwoty potrzebnej dla sfinansowania budo
wy tego wielkiego teleskopu, to są dostateczne gwarancje, że
inni partnerzy też wywiążą się ze swych zobowiązań i wobec
tego można zaczynać budowę SALT-a. W ten sposób podpi
sem polskiego ministra d/s nauki, przewodniczącego Komi
tetu Badań Naukowych prof. Andrzeja Wiszniewskiego zo
stało zapalone „zielone światło” dla działań rozpoczynających
tę budowę.

Koszt budowy teleskopu ma wynieść ok. 20-25 min dola
rów. Połowę tej sumy zagwarantował rząd RPA, a druga poło
wa ma pochodzić od udziałowców z zagranicy. Wśród udzia
łowców zagranicznych, obok Polski, są m.in. Nowa Zelandia
(Rutgers University), Niemcy (Uniwersytet w Getyndze), USA
(Camegie Mellon University). Udział w budowie i eksploatacji
na poziomie 10% kosztów (i później tyleż czasu efektywnej
pracy teleskopu) oznacza potrzebę zaangażowania 2,5 min do
larów ze środków KBN w okresie planowanych 5 lat budowy
teleskopu, czyli ok. 500 tys. dolarów rocznie. Obok dotacji KBN
na tę inwestycję mają się składać wpłaty z funduszów własnych
polskich instytucj i naukowych (astronomicznych). Takie wpłaty
formalnie zadeklarowały już CAMK PAN w Warszawie, Uni
wersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytet Wrocław
ski i Uniwersytet Jagielloński. Odmówił udziału w tym przed
sięwzięciu Uniwersytet Warszawski, który ma dobrze działają
cy teleskop w Chile i wokół niego koncentruje swą działalność
badawczą. Instytucją reprezentującą Polskę w międzynarodo
wym konsorcjum SALT-a będzie Centrum Astronomiczne im.
M. Kopernika PAN w Warszawie, a delegowanym astrono
mem prof. Romuald Tylenda z Uniwersytetu Mikołaja Ko
pernika i CAMK w Toruniu.
Teleskop SALT będzie używany do badań spektroskopo
wych gwiazd i galaktyk w zakresie widzialnym i podczerwo
nym widma elektromagnetycznego. Sięgnie do najodleglej
szych galaktyk i kwazarów, pozwalając badać wczesne stadia
ewolucji Wszechświata i planowane jest jego użycie dla po
szukiwania planet wokół pobliskich gwiazd. Jego wyposaże
nie podstawowe będą stanowiły 3 wysokiej klasy spektrogra
fy. Obok teleskopu zostanie utworzony specjalny ośrodek
edukacyjny, mający wyjaśniać szerokiej publiczności prawa
natury i zjawiska zachodzące w największym naturalnym śro
dowisku człowieka, jakim jest Wszechświat, (aw)
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CoKu Tau1

Haro 6-5B

500 AU
IRAS 04016+2610

IRAS 04248+2612

IRAS 04302+2247

Urania
Młode dyski ókołogwiązdowe w podczerwieni

Te obrazy dziw nych dysków pyłu otaczającego młode gwiazdy dają astronom om
O M fcsp o jrze n ie na wczesne etapy powstaw ania system ów planetarnych.
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Galeria Mgławic Messiera

Żłóbek i Siedem Sióstr
Kończym y dziś przegląd pierwszej edycji katalogu M essiera, w który m zestawił on 45 obiek
tów. Na szczęście doczekaliśm y się jeszcze suplem entu oraz ostatecznej wersji, zawierającej
przeszło dwa razy więcej m gławic — tak więc nasz cykl zbliża się dopiero do półmetka...

M 44 (NGC 2632) — Praesepe w Raku
Rektascensja
Deklinacja
Odległość
Jasność obserwowana
Rozmiary kątowe

08h40m.1
+19°59’
577 l.św.
3,7 mag
95’,0

Gromada otwarta znana jako Żłóbek (łacińska nazwa Pra
esepe) lub Ul (po angielsku Beehive) jest dostrzegalna go
łym okiem i obserwowana była od czasów starożytnych.
Grecy i Rzymianie widzieli w tej mglistej plamce żłóbek,
z którego jadły dwa osiołki: „północny” (Asellus Borealis)
-— obecnie y Cne (jasność 4,7 magnitudo, typ widmowy
A IV, odległość 155 l.św.) oraz „południow y” (Asellus
Australis) — dziś 8 Cne (3,9 mag., K0III, 155 l.św.). We
dług Eratostenesa były to te same osły, na których bogo
wie Dionizos i Silenus wyprawili się w bój przeciwko Ty
tanom; ryki zwierząt tak tych ostatnich wystraszyły, że
bogowie odnieśli zwycięstwo, w nagrodę przenosząc osioł
ki wraz ze żłobem na niebo.
Ta mgiełka, pojawiająca się na niebie w bezksiężycowe
noce, była też dla Greków swoistym zwiastunem dobrej
pogody:

„Wnet wiatry się ułożą, a obłoków stado
Rozpierzcha się i cisza zalega przejrzysta.
Jaśnieje Wóz i Żłobu konstelacja mglista,
Co zwiastuje pogodę zdatną do żeglugi. ”

O Żłóbku w spom inają też m.in. Aratos (260 p.n.e.),
Hipparch (130 p.n.e.) i Ptolemeusz. Jeszcze na szkicach
Johanna Bayera z roku 1600 figuruje jako „Nubilum”, czyli
obiekt „m glisty” . D opiero G alileusz m ógł stw ierdzić:
„M gławica zwana Praesepe nie jest pojedynczą gwiazdą,
lecz skupiskiem ponad 40 słabych gwiazdek”.
Dzięki współczesnym badaniom potwierdzono przyna
leżność do gromady przeszło 200 z około 350 gwiazd tego
obszaru nieba. Wiek gromady ocenia się na 400 min lat, jej
odległość — na 577 l.św. (Hipparcos skorygował poprzed
nią ocenę, w ynoszącą 522 l.św.). Co ciekawe, zarówno
wiek, ja k i kierunek ruchu w łasnego gw iazd grom ady
M 44 są podobne, jak w przypadku Hiad (również popula
cje gwiazd w obu gromadach wykazują wyraźne podobień
stwo). Przypuszczalnie oba obiekty, dziś odległe o setki lat
świetlnych, m ają wspólne korzenie — wywodzą się z tego
samego, gigantycznego obłoku materii gazowo-pyłowej.
M 44 zawiera m.in. co najmniej 5 czerwonych olbrzy
mów, trochę białych karłów, gw iazdę o silnych liniach
metali (e Cne), kilka zmiennych typu 8 Scu (w fazie ewo
lucji tuż po ciągu głów nym ) oraz układ zaćm ieniow y
TX Cne.

M 45 — Plejady w Byku
R ektascensja
Deklinacja
O dległość
Jasność obserwowana
Rozm iary kątowe

1,6 mag

110’,0

Plejady to obiekt znany od najdawniejszych czasów. 6 naj
jaśniejszych gwiazd jest bez trudu dostrzegalnych gołym
okiem; w lepszych warunkach osoby obdarzone dobrym
wzrokiem doliczą się 8-11 sztuk, rekordziści chw alą się
przeszło tuzinem. Jeszcze w roku 1579 astronom Moestlin
wykonał prawidłowy szkic układu 11 gwiazd, nieco póź
niej Kepler odnotował obserwację 14.
Jak się w ydaje, najw cześniejsza pisem na w zm ianka
o Plejadach pochodzi od Hezjoda z ok. 700 r. p.n.e.

Teokryt (III w. p.n.e.) — „Sielanki: Dioskurowie";
przekład: Artur Sandauer

1/2000

03h47m,0
+24°07’
380 l.św.
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„Skoro się córy Atlasa, Plejady, ukażą,
czas zacząć żniwa, a kiedy zachodzą,
niech orka się wtedy rozpocznie. ”
Hezjod — „Prace i dnie”; przekład: Wiktor Steffen
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W spomina o Plejadach Homer w „Odysei”, Biblia od
wołuje się do nich trzykrotnie.
Plejady znane są też jako „Siedem sióstr” (japońska na
zwa „subaru”). W angielskiej i niemieckiej tradycji poja
wiało się określenie „Kura z kurczętami”, na ziemiach pol
skich — „Baby” lub „Babki” . Samo słowo „plejady” wy
wodzone jest z greckiego określenia „pleios” (pełny, licz
ny) lub od mitologicznej postaci Plejone, która jest też
nazw ąjednej z jasnych gwiazd. Nazwy pozostałych to zna
ne również z mitologii imiona siedmiu cór Atlasa i Plejone
(por. rys. 1).

M e ro p ż
♦

*

Bl&c-Cra
C&\a&r\o •

•#

Taygeta-

• \

• At-la&
Flei o n e
A,
A lc y o n e

> - Maia

A S’Z & r o p e
Rys. 1. Identyfikacja najjaśniejszych gwiazd w Plejadach
(wg B. Arnett).

W spółczesne obserwacje wykazały, że do gromady na
leży co najmniej 500 w większości słabych gwiazd, roz
sianych na obszarze nieba o średnicy dw óch stopni.
W porównaniu z innymi gromadami otwartymi daje to jed 
nak stosunkowo niewielką gęstość. Fotografie wykonane
przy długich czasach ekspozycji ujaw niają znaczną ilość
wokółgwiazdowej materii gazowo-pyłowej, tworzącej licz
ne mgławice. Posiadają one charakterystyczną, błękitną bar
wę, co świadczy o ich refleksyjnej naturze — odbijają one
promieniowanie znajdujących się wewnątrz (lub w ich bez
pośrednim sąsiedztwie) gwiazd. Mgławice te były obser
wowane jeszcze przed wykonaniem ich pierwszych foto
grafii. N ajjaśniejszą wokół Merope, odkrył 19 paździer
nika 1859 r. Wilhelm Tempel w Wenecji za pom ocą 10-cm
refraktora; dziś znana jest jako NGC 1435 (lub Mgławica
Tempel). W roku 1875 odkryto jej przedłużenie w kierun
ku Alkione, pięć lat później — kolejne m gławice wokół
Elektry, Celeno i Tajgety. W pełnej krasie pojawiły się
wszystkie na pierwszych zdjęciach z lat 1885-88, które
w ykonali bracia H enry w Paryżu oraz Isaac R oberts
w Anglii. Badania spektroskopowe, jakie przeprowadził
w 1912 r. V.M. Slipher, w pełni potwierdziły zgodność
widm mgławic z widmami oświetlających je gwiazd.
Najnowsze obliczenia speców od torów ewolucyjnych
gwiazd z Genewy sugerują wiek Plejad sięgający 100 min
lat (choć w literaturze m ożna jeszcze spotkać wartości
z przedziału 60-80 min lat). Szacuje się też, że za jakieś
250 min lat gromada przestanie istnieć — ulegnie stopnio
wemu rozpadowi na szereg oddzielnych gwiazd i układów
w ielokrotnych. N iespodziankę przyniosły bezpośrednie
pomiary paralaksy gwiazd należących do M 45 przez sate
litę Hipparcos — gromada „zbliżyła się” z 410 do niespeł
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na 380 l.św.. Kw estią sporną pozostaje, czy to gwiazdy
Plejad świecą słabiej, czy też ich promieniowanie jest po
drodze pochłaniane w stopniu większym niż się nam do
tychczas wydawało.
Niektóre z gwiazd gromady M 45 rotują bardzo szybko,
z prędkościami sięgającymi 150-300 km/s przy powierzch
ni (dla Słońca wartość ta wynosi ok. 2 km/s). Jest to cha
rakterystyczne dla gwiazd ciągu głównego typów widmo
wych A i B, a ujawnia się w obserwacjach spektroskopo
wych jako poszerzenie linii widmowych. Koronnym przy
kładem jest Plejone (por. rys. 2), dla której w latach 1888,
1938-52 i 1972-87 obserwowano nawet odrzucanie pier
ścieni gazu w obszarze równikowym (w takim przypadku
zmienia się m.in. jasność obserwowana — początkowo
rośnie, później spada poniżej normalnego poziomu; przy
przeciętnej jasności Plejone wynoszącej 5.09 mag. zdarza
ły się wahania w granicach 4,77-5,50 mag.).
Cecilia Payne-Gaposhkin wykryła obecność kilku bia
łych karłów w Plejadach — kolejny orzech do zgryzienia
przy konfrontacji teorii z obserwacjami! Jak wiadomo, białe
karły nie mogą być masywniej sze niż 1,4 masy Słońca (gra
nica Chandrasekhara) — lecz ewolucja gwiazd o stosun
kowo niewielkiej masie kończy się w postaci białego karła
dopiero po miliardach, a nie 100 milionach lat (by pozo
stać w zgodzie z wyznaczonym dla gromady wiekiem).
Jedyne rozsądne wyjaśnienie jest takie, że początkowa masa
gwiazd, które obserwujemy jako białe karły, była zdecy
dowanie większa (blisko 10 mas Słońca) i na skutek współ
działania kilku czynników (silny wiatr gwiazdowy, akrecja na towarzysza, szybka rotacja) gwałtownie się zmniej
szyła w toku ewolucji.
Warto też wspomnieć, że prócz białych karłów w Pleja
dach dopatrzono się w ostatnich latach kandydatów na karły
brązowe.
• Dla m iłośników astronom ii szczególnie ekscytujące
m ogą być koniunkcje planet z Plejadami (Merkury i We
nus m ogą nawet przemieszczać się na tle gromady!) oraz
zakrycia gromady przez Księżyc. Na najbliższe ostatniego
typu zjawiska widoczne w Polsce musimy poczekać jesz
cze parę lat (seria takich zakryć nastąpi w okresie 2006-2009), mamy za to szansę „złapać” ostatnie w obecnym
cyklu zakrycia Hiad (10.09 i 30.11.2001), niestety, już bez
Aldebarana. (kr)
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Rys. 2. Artystyczna wi
zja Plejone (gwiazdy 45
razy jaśniejszej od Słoń
ca) z hipotetycznej pla
nety, o b ie g a ją c e j ją
w odległości 1 j.a.
(wyk. C. Bonestell)
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poradnik obserwatora

Obserwacje planet
oniższy tekst stanowi wstęp do cyklu artykułów po
święconych amatorskim obserwacjom planet. Poza
wstępem cykl ten będzie się składał z trzech „od
cinków” zawierających szczegółowe informacje dotyczą
ce obserwacji poszczególnych grup planet: M erkurego
i Wenus; Marsa, Jowisza i Saturna oraz Urana, Neptuna
i Plutona. W kolejnych „odcinkach” poznamy specyfikę
obserwacji konkretnych planet, wymagania sprzętowe oraz
ciekawe zagadnienia badawcze, możliwe do realizacji przy
użyciu amatorskiego sprzętu. Cykl ten będzie również pre
zentował możliwości, jakie dają obserwacje przy użyciu
różnych detektorów promieniowania, począwszy od oka
(obserwacje wizualne), a skończywszy na detektorach CCD
(kamery video).
Niezależnie od użytego detektora system optyczny po
winien dawać obrazy najwyższej jakości. Do obserwacji
planet mogą być wykorzystywane zarówno refraktory bądź
reflektory, aczkolwiek refraktory dają bardziej kontrasto
we obrazy. Generalnie teleskopy przeznaczone do obser
wacji planet charakteryzują się m ałą św iatłosiłą ( f /l5 - f/
20). Amatorskie obserwacje pokazują, że średnica teleskopu
nie ma w przypadku obserwacji planet największego zna
czenia. Faktem jest, że wraz ze wzrostem średnicy zwier-

P

średnica obiektywu

Planeta

Średnica
kątowa

Merkury

4,”8 -13,”3

280* (w elongacji - 6,5")

Wenus

1 0 "-6 4 ”

70* (w elongacji - 25")

Mars

4" - 25"

70* (w opozycji)

Jowisz

3 1 "-4 8 "

40* (w opozycji)

Saturn

1 5"-21"

100x (w opozycji)

3” - 4"

500* (w opozycji)

2,5"

750x (w opozycji)

Uran
Neptun

Powiększenie

Jednak aby móc zaobserwować detale na powierzch
niach planet, musimy użyć większych powiększeń. Takie
optymalne wartości powiększeń dla każdej z wymienio
nych wyżej planet, w zależności od średnicy posiadanego
teleskopu, zestawione są w kolejnej tabeli.

optymalne powiększenie

(mm)

Merkury

Wenus

Mars

Jowisz

Saturn

Uran

75

150

150

175

150

175

175

135

200

225

275

200

250

300

300

250

300

300

325

275

350

350

350

300

350

350

350

300

375

450

500

ciadła (bądź obiektywu) rośnie zdolność rozdzielcza, ale
rośnie też wpływ atmosfery ziemskiej na jakość obrazu.
Okazało się, że optymalny zakres średnic zwierciadeł do
obserwacji planet ( przy średnich warunkach pogodowych,
seeing 3-5") wynosi od 12,5 cm do 18-20 cm. Warunki
pogodowe (zwłaszcza w naszym klimacie) mają decydu
jący wpływ na to, co możemy zaobserwować na powierzch
ni planet, toteż warto prowadzić systematyczne obserwa
cje, gdyż wtedy mamy szansę trafić na takie warunki po
godowe, które um ożliw ią nam obserw ację detali dotąd
przez nas nie zaobserwowanych.
Większość planet należy do najjaśniejszych obiektów
na naszym niebie, jednak ich rozmiary kątowe są na tyle
małe, że bez pomocy teleskopu nie będziemy mogli obser
wować ich tarcz. Jednak w niektórych przypadkach, dys
ponując ju ż w iększą lornetką (np. 20x60), będziemy m o
gli podziwiać fazy Wenus czy tarczę Jowisza. W poniższej
tabeli dla każdej z planet (oprócz Plutona) zestawiono war1/2000

tości powiększeń, przy których kątowe rozmiary ich tarcz
są porównywalne z rozmiarami Księżyca w pełni, obser
wowanego nieuzbrojonym okiem.

Neptun
—

Oczywiście, prezentowane powyżej optymalne powięk
szenia dadzą nam wyraziste obrazy tarcz planet tylko pod
czas pogodnych nocy oraz przy użyciu bardzo dobrych
okularów.
Więcej szczegółowych informacji na temat obserwacji
(również fotograficznych i video) poszczególnych planet,
zawartych będzie w kolejnych „odcinkach” tego cyklu.

Wiesław Skórzyński

H ©
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część II

Struktura Wszechświata
Czego nie widać

Przez wiele dziesięcioleci naukowcy podejrzewali, że przy
ciąganie grawitacyjne wywołane przez widoczną materię rne
tłumaczy powstania i dalszej ewolucji Kosmosu. Chyba
wszystkie modele tworzenia się struktury i ewolucji Wszech
świata zakładają obecność niewidocznej materii. To, co po
kazały symulacje komputerowe odtwarzające formowanie się
galaktyk i gromad galaktyk, jest bardzo zbliżone do obserwo
wanego stanu rzeczy, ale by to osiągnąć, naukowcy musieli
przyjąć istnienie ciemnej materii w ilości dziesięć razy więk
szej niż materii widzialnej.
Już Jan Oort, badając zachowanie się gwiazd leżących na
obrzeżach Drogi Mlecznej, obliczył, jaką masę powinna mieć
Droga Mleczna, aby utrzymać te gwiazdy na orbitach. Z wy
liczeń wynikało, że zaobserwowane ruchy gwiazd wymaga
ją, by masa Drogi Mlecznej była trzykrotnie większa niż wy
nika to z policzenia masy obiektów widocznych. Tropem tych
odkryć poszedł Fritz Zwicky, który oszacował masę gromad
galaktyk w Pannie i Warkoczu Bereniki. W przypadku War
kocza Bereniki masa, która byłaby zdolna związać ze sobą
tak liczną gromadę galaktyk, musiała być trzysta razy więk
sza niż obserwowana, świecąca materia.
Na początku lat siedemdziesiątych zespół Very Rubin
z Instytutu Carnegie dostarczył chyba najbardziej przeko
nywającego dowodu na istnienie ciemnej materii. Są to tzw.
krzywe rotacji galaktyk — orbitalne prędkości gwiazd
i materii międzygwiazdowej w funkcji odległości od cen
trum galaktyki. Rozpatrzmy to na przykładzie Układu Sło
necznego: większość materii (około 99,9%) leży w jego cen
trum, zamknięta w Słońcu; dlatego też prędkość planet ma
leje ze wzrostem promienia orbity, np. Pluton okrąża Słońce
dużo wolniej niż Merkury czy Wenus. Gdyby rozkład masy
w galaktyce odpowiadał powyższemu przykładowi, czyli był
skupiony w centrum, na co zdaje się wskazywać rozkład
świecącej materii, to prędkość gwiazd malałaby wraz z od
ległością od centrum galaktyki. Tymczasem obserwacje do
wiodły czegoś innego. Krzywe rotacji galaktyk, zamiast
opadać z odległością, m ają przebieg prawie stały. Od pew
nej wartości promienia charakterystycznej dla danej galak
tyki prędkość rotacji nie zależy od odległości i utrzymuje
się mniej więcej na tym samym poziomie (rys. 1). Zatem
masa galaktyki musi być rozłożona dość równomiernie na
dużej odległości od centrum, czyli duża ilość ciemnej mate
rii musi znajdować się w halo galaktycznym.
Ciemna materia — co to takiego?

Od wielu lat naukowcy starają się określić, z czego składa
się ciemna materia. Obecnie istnieje kilka teorii dotyczących
jej natury. Zgodnie z nimi ciemną materię mogą tworzyć bariony — „zwykłe” cząstki, protony i neutrony. Materia barionowa wchodząca w skład gwiazd ( obiektów świecących, czyli
widzialnych) to najwyżej połowa materii tego typu, która po
wstała w nukleosyntezie pierwotnej, opisującej powstawanie
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jąder lekkich pierwiastków. Oznacza to, że znaczna jej część
może być ukryta w obiektach nieświecących.
Takimi obiektami mogą być np. brązowe karły. Teoria po
wstawania gwiazd przewiduje, że obiekty „protogwiazdowe”
— kurczące się obłoki materii międzygwiazdowej — o masie
nie przekraczającej 8% masy Słońca, nie mogą rozgrzać się do
takiej temperatury, aby rozpocząć reakcje termojądrowe. Nie
stają się gwiazdami i kończą ewolucję jako brązowe karły.
Naukowcom znane już są przykłady brązowych karłów.
Pierwszy został odkryty w konstelacji Zająca w październiku
1994 roku przez astronomów z Uniwersytetu Kalifornijskie
go. Obiekt został ochrzczony mianem G1229B (rys. 2). Nie
stety, wciąż jeszcze zbyt mało wiadomo o ilości brązowych
karłów, aby możliwe było oszacowanie, jaką część brakują
cej masy zawierają.
Materia barionowa może również występować pod posta
cią gwiazd neutronowych, białych karłów i czarnych dziur.
Obiekty te są końcowymi etapami ewolucji gwiazd: czarne
dziury i gwiazdy neutronowe to pozostałości masywnych
gwiazd (w przypadku czarnych dziur są to masy rzędu 20
i więcej mas Słońca), białe karły — gwiazd o małej masie (do
około 2 mas Słońca). Jednak aby uwięziona w tych obiektach
masa stanowiła istotny wkład do brakującej (ciemnej) masy
we Wszechświecie, powstawanie i ewolucja gwiazd musiała
by przebiegać szybciej niż przyjmowana.
Wymienione wyżej obiekty naukowcy zwykli określać
mianem MACHO (masywne zwarte obiekty z halo galaktycz
nego). Zgodnie z nazwą, występują one w peryferyjnych ob
szarach galaktyki. Jak przystało na kandydatów do tytułu ciem
nej materii, nie emitują one obserwowalnych ilości energii.
Pomimo to dają się wykryć przez oddziaływanie grawitacyj
ne z innymi ciałami. Takie masywne obiekty zakrzywiają prze
strzeń, powodując, że promienie świetlne biegnące w ich po
bliżu ulegają odkształceniu. MACHO znajdujące się pomię
dzy Ziemią a obiektem — przeważnie gwiazdą — z innej
galaktyki, skupia promienie świetlne obiektu, co obserwator
na Ziemi spostrzega jako nagłe i krótkotrwałe pojaśnianie
gwiazdy (fot. 3). Zjawisko to nosi nazwę mikrosoczewkowania grawitacyjnego i było już wielokrotnie rejestrowane (fot.
4). (por. Postępy Astronomii (1993) 41, 171)
Materia barionowa występuje nie tylko w postaci MACHO,
lecz także w kometach, planetoidach, planetach i pyłach międzygwiazdowych i międzygalaktycznych. Jednak, zważyw
szy na znikomą masę tych obiektów, nie wnoszą one znaczą
cego wkładu do bilansu materii w Kosmosie. Tak więc oprócz
materii składającej się z barionów muszą występować jesz
cze inne jej rodzaje, aby uzupełnić brakującą masę Wszech
świata. Mogą to być np.
Cząstki zimne

Są to cząstki o znacznych masach, pozbawione ładunku
elektrycznego i słabo, tylko grawitacyjnie, oddziałujące
z materią barionową. Określane są nazwą WIMP (słabo od-
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działująca cząstka masywna). Przyjmuje się, że we wczesnych stadiach ewolucji
Kosmosu prędkości tych cząstek były dużo mniejsze od prędkości światła,
a więc ich temperatura była niska — stąd też wzięła się druga ich nazwa: zimna
ciemna materia (CDM).
WIMP-y są na razie tworami teoretycznymi, nigdzie nie udało się ich dotych
czas zaobserwować, chociaż eksperymenty zmierzające w tym kierunku trwają.
Naukowcy zaliczają do tych cząstek tak zwane s-cząstki. Są to cząstki supersymetryczne, związane z teorią supersymetrii. Teoria ta łączy dwie główne katego
rie cząstek występujących w Kosmosie: fermiony (protony, neutrony) i bozony
(fotony i grawitony). W modelu supersymetrii każdy fermion ma swój bozonowy odpowiednik i na odwrót, np. bozony odpowiadające elektronowi to s-elektrony.

<r>

<x>

o
—

—

cm

cs

m

promień ( kpc )

Cząstki gorące
Kolejny potencjalny składnik ciemnej materii to neutrina. Określane są one
jako cząstki gorące, ponieważ w młodym Wszechświecie poruszały się z duży
mi prędkościami.
Teoretycy obliczyli, że gdyby neutrino miało nawet minimalną masę, to ogrom
na ilość neutrin we Wszechświecie mogłaby rozwiązać problem ciemnej mate
rii. W 1994 roku fizycy z Los Alamos zmierzyli masy rozpadających się elektro
nów. Przy okazji zaobserwowali neutrina w trakcie przemiany w inne cząstki.
Świadczy to, że neutrina mają masę, ponieważ cząstki bezmasowe nie mogą
zmieniać formy. Dodatkowych dowodów dostarczyli badacze z Japonii, posłu
gujący się detektorem neutrin Super-Kamiokande. Zgodnie z ich pomiarami neu
trina mają masę, nie wiadomo tylko na razie jaką.

Rys. 2.

%

Aksjony
Aksjony są kolejną potencjalną składową ciemnej materii. Pojawiają się one
w teorii silnych oddziaływań elementarnych, zwanej chromodynamiką kwanto
w ą (QCD). W tej teorii podstawowymi składnikami materii są kwarki oddziału
jące miedzy sobą poprzez wymianę gluonów (bezmasowych, elektrycznie obo
jętnych nośników oddziaływań silnych). Pierwotne wersje teorii przedstawiały
pewną niesymetryczność tych oddziaływań. Nigdy jej jednak nie zaobserwowa
no, więc aby pogodzić teorię z obserwacjami, uzupełniono ją o dodatkowe cząst
ki, właśnie aksjony. Są to cząstki o niezerowej masie, o różnej wartości w zależ
ności od wersji teorii. To niezdecydowanie powoduje, że istnieją trudności
w zaklasyfikowaniu ich jako zimnej lub gorącej ciemnej materii. W poszukiwa
niu masy aksjonów przydatne są obserwacje astronomiczne, zwłaszcza gwiazd.
Energia wyzwalana we wnętrzu gwiazdy jest przenoszona ku powierzchni przez
fotony. Ponieważ fotony po drodze oddziałują z materią gwiazdy, proces ten
przebiega bardzo wolno. Można go jednak przyspieszyć, „dodając” gwieździe
aksjony. Przejmują one bowiem część energii od fotonów, a ponieważ prawie w
ogóle nie oddziałuj ą ze zwykłą materią, transportowana przez nie energia bardzo
szybko wydostaje się na zewnątrz gwiazdy.
Potencjalny wkład aksjonów do masy Wszechświata jest niewielki. Byłby
znaczący, gdyby ich masa równała się około 100 eV. Jest to jednak niemożliwe.
Dodatkowym ograniczeniem nałożonym na masę aksjonu jest to, że czas ich
życia jest odwrotnie proporcjonalny do masy. Masa rzędu 100 eV oznaczałaby,
że aksjony miałyby czas życia o wiele krótszy od wieku Kosmosu i rozpadałyby
się na fotony, a skutków takiego rozpadu jak dotąd nie zaobserwowano. Zgodnie
z najnowszymi oszacowaniami masa aksjonu nie powinna przekraczać 4 eV.

Rys. 3.

Rys. 4.

Rys. 5.

Ciemna materia: zimna, gorąca czy mieszana?
Modele powstawania struktur we Wszechświecie wymagają oszacowania śred
niej prędkości materii. Ponieważ jest ona bezpośrednio powiązana z temperaturą
(cząstki poruszają się szybciej w obiektach gorących), rodzaj ciemnej materii —
czyli jej temperatura — ma wielki wpływ na kształtowanie się Kosmosu. Gdyby
we Wszechświecie istniała tylko gorąca ciemna materia, powstałe w nim struktury
rozprzestrzeniłyby się szybciej, a więc sięgałyby dalej niż struktury zbudowane
dokończenie na str. 269
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Wikingowie Mlecznej Drogi
ędąca w ielkim sukcesem m isja
Hipparcosa, procentuje wieloma
ciekawymi, „pobocznymi” odkryciami.
W łaśnie naukow cy z holenderskiej
Lejdy i niemieckiego Garching poin
formowali o odkryciu szczątków nie
gdysiejszej „inwazji” na Drogę Mlecz
ną. Oto jakieś 10 miliardów lat temu,
mająca około 30 milionów gwiazd „na
pokładzie” galaktyka karłowata, jakich
w ciąż jeszcze sporo w naszym ko
smicznym sąsiedztwie, dokonała ga
laktycznego abordażu. Św iadkam i
tego zamierzchłego epizodu z czasów,
kiedy to nikt jeszcze nie marzył o ży
ciu na Słońcu — peryferyjnym oby
w atelu G alak ty k i, je s t d w u n astk a
gwiezdnych niedobitków.
Nie było to przypadkowe odkrycie.
Jak wyjaśnia Amina Helmi z Obser
watorium w Lejdzie, mając tak wiel
ką bazę danych o położeniach i ru
chach gwiazd, można było poszukiwać
konkretnych grup gwiazd, strumieni
obiektów, mających w pewnym sen

B

sie „wypisane na czole” wspólne po Najprawdopodobniej znajdzie to po
chodzenie, w tym wypadku z dawno tw ierdzenie w wynikach przyszłych
temu rozbitego galaktycznego matecz misji kosmicznych: Planck (w 2007
nika. Te znalezione są jednym i z naj roku), który zbada mikrofalowe pro
starszych w Galaktyce i najprostszych mieniowanie tła w poszukiwaniu jego
pod względem budowy chemicznej, co nieregularności, z których powstały
potwierdza zarazem ich sędziwość. Są galaktyki oraz Next Generation Space
to tak zwane obiekty halo, gdyż więk Telescope (2008), który w podczerwie
szość swego żywota spędzają w moc ni poszuka pierwszych gwiazd w pre
no rozrzedzonej w okółgalaktycznej kursorach galaktyk. A obecne sukcesy
Hipparcosa dadzą zapewne wsparcie
otoczce.
Dane z Hipparcosa dopełniły posia dla idei posłania na orbitę w 2010 roku
dane już informacje o ruchach piono jego następcy, nazwanego GAIA, któ
wych o ruchy własne owego tuzina ry skartografuje miliard gwiazd, poda
gwiazd. Pozwoliło to zrekonstruować jąc ich dokładne odległości i ruchy prze
ich trójwymiarowe orbity i stwierdzić strzenne. Pozw oliłoby to zobaczyć
konstytuowanie dwóch strumieni — w pozornie bezładnie rozsypanych
jednego złożonego z dziewięciu, a dru gwiazdach ich całe rodziny o wspólnym
giego z trzech gwiazd, poruszających pochodzeniu i być może odnaleźć za
się w przeciwnych kierunkach z pręd ginione „rodzeństwo” Słońca. Póki co,
obrazowo odkrycie możemy obejrzeć
kością 250 km/s.
Tak oto odwieczne „senne koszma dzięki symulacjom komputerowym —
ry” kosmologów znajdują obserwacyj ■pokazany został proces rozrywania ga
ne dowody realności — galaktyki ro laktyki i jej pozostałe do dziś szczątki
sną, kosztem innych pobratym ców. na tle Galaktyki, (mag)

Cyfrowa mapa aktywności tektonicznej
planety Ziemia
ASA przygotowała nie lada grat
kę dla naukowców. O ile „zwykłe”
mapy obrazujące ziemską aktywność
tektoniczną, koncentrują się na płytach
tektonicznych i ich granicach, wyzna
czających strefy aktywności, tutaj temat
został potraktowany o wiele szerzej.

N
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Przed nami rozpościera się bowiem
m ilionoletnia historia geologicznej
i wulkanicznej aktywności całego glo
bu ziemskiego. Komplet sześciu kolo
rowych map — Digital Tectonic Acti
vity Map (DTAM — cyfrowa mapa ak
tywności tektonicznej) — na podstawie
informacji zebra
nych z powierzch
ni i orbity, ukazu
je obecnie aktyw
ne struktury wielkoskalowe, takie
jak główne usko
ki, trzęsienia zie
mi i wulkany.
Takie
kom pleksow e podej
ście do zagadnie
nia p o z w a la na
wyciąganie cieka
wych wniosków:
Źródło: http://denali.gsfc.nasa.gov/dtam/
oto przykładowo
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z dala od wybrzeży Norwegii rozciąga
się pasmo trzęsień ziemi — czyżby
oznaczały one położenie nieznanego
dotąd uskoku?
Niewątpliwie pasjonującym elemen
tem mapy są pomiary ruchów stacji
geodezyjnych NASA, zlokalizowanych
na całym świecie. Przy wykorzystaniu
radioteleskopów możliwe są dokładne
pomiary odległości międzykontynentalnych, z których wynika na przykład, że
Hawaje zdążają ku Japonii z prędko
ścią około siedmiu centymetrów rocz
nie. Na mapie widać także tempo roz
szerzania się dna oceanicznego i stref
w ulkanicznych, gdzie skorupa oce
aniczna oddala się od grzbietów śródoceanicznych.
Mapa została opublikowana w listo
padowym wydaniu czasopisma Jour
nal o f Geoscience Education, ale może
być również oglądana w Internecie.
(mag)
1/2000
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Przejściowe zjawiska księżycowe
d dawna osoby amatorsko obser
wujące Księżyc twierdziły o po
jawiających się krótkotrwałych zmia
nach w strukturach księżycowych (TLP
= transient lunar phenom enon). Astro
nom owie profesjonaliści nie dawali
temu wiary, z racji na możliwość jedy
nie wizualnego potwierdzenia zgłasza
nych efektów. I to się zmieniło, dzięki

O

analizie materiału obserwacyjnego ze
branego przez próbnik Clem entine.
G rupa naukow ców koordynow ana
przez Bonnie Buratti z Jet Propulsion
Laboratory odnalazła zdjęcia „przed”
i „po” dla TLP z dnia 23 kwietnia bie
żącego roku. Obszar określany jako
„głow a kobry” na początku Doliny
Schrotera w pobliżu krateru Aristar

chus, pokryty względnie młodym ma
teriałem wulkanicznym, to częsta loka
lizacja zgłaszanych przypadków TLP.
Na zdjęciach widać, że dwa jasne miej
sca wzdłuż zachodniej ściany doliny są
w yraźnie czerw ieńsze na zdjęciach
„po”, z 27 kwietnia — nie są to więc
tylko złudzenia astronomicznych zapa
leńców. {mag)

Nowe oblicze Ganimedesa
akby nie dość było tego, że jest to
największy księżyc w Układzie Sło
necznym, posiadający— rozrzedzoną co
prawda, ale własną atmosferę oraz we
wnętrzne pole magnetyczne — Ganimedes ujawnił niedawno ultrafioletowe
zorze. Ich obecność w okolicach obu
biegunów ukazały obrazy wykonane te
leskopem Hubble'a. Podobnie jak na
Ziem i, pow stają one, gdy elektrony
w m agnetosferze Jowisza „spadają”
wzdłuż linii pola magnetycznego, wio

J

dących ku biegunom Ganimedesa. Tam
rozbijają one molekuły tlenu, a powsta
łe atomy emitują fotony ultrafioletowe
na długości fali 1304 i 1356 angstremów.
Przyszli astronauci na powierzchni
tego jowiszowego satelity też mogliby
co nieco pooglądać, gdyż stwierdzono
istnienie jeszcze jednego rodzaju pro
mieniowania, tym razem w zakresie wi
dzialnym. W sierpniu bieżącego roku,
kiedy Ganimedes był pogrążony w cie
niu swego „władcy”, wykorzystując te

dokończenie ze str. XXX

z zimnej ciemnej materii. Model z zimną ciemną materią do
brze odtwarza powstawanie galaktyk, ale zupełnie zawodzi
w przypadku próby odtwarzania ich wielkoskalowego rozkła
du. Z kolei symulacje modeli z gorącą ciemną materią dosko
nale odtwarzały formowanie się struktury wielkoskalowej, lecz
nie potrafiły wyodrębnić obiektów o rozmiarach galaktyk.
Większość naukowców uważa, że Wszechświat zawiera
mieszaninę zimnej i gorącej ciemnej materii. Symulacje za
kładające istnienie kombinacji 20% gorącej i 80% zimnej
ciemnej materii najlepiej przedstawiają procesy powstawania
i ewolucji galaktyk.

Omega a Wszechświat
Występowanie i ilość ciemnej materii jest bardzo ważne
z punktu widzenia kosmologii, bowiem ma kluczowy wpływ
na losy Wszechświata. Decydującym parametrem jest stosu
nek masy we Wszechświecie do masy krytycznej, czyli naj
mniejszej z tych, dla których Kosmos ulegnie kolapsowi.
W zależności od wartości tego parametru, zwanego omegą,
naukowcy opracowali trzy kosmologiczne scenariusze. Jeżeli
omega jest mniejsza od jedności, to Kosmos jest otwarty
i będzie się rozszerzał wiecznie, jeśli omega jest większa od
jedności — Kosmos jest zamknięty, zawarta w nim materia
wystarczy, aby powstrzymać ekspansję. Następnie rozszerza
nie się zostanie zatrzymane i Wszechświat zacznie się kurczyć.
Jeśli omega jest równa jedności (model płaski), to prędkość
rozszerzania się Kosmosu jest równa prędkości, która wystar
cza, aby galaktyki uwolniły się od grawitacyjnego wpływu resz
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leskop Keck I, Michael E. Brown i An
tonin Bouchez z Caltechu wykryli czer
woną poświatę na długości fali 6300
angstremów, również z atomowego tle
nu. Promieniowanie to skupia się wo
kół równika, czyli obszaru chronionego
przed bezpośrednim wpływem magnetosfery Jowisza. Być może oznacza to
posiadanie przez ten księżyc torusa
z uwięzionymi niskoenergetycznymi
elektronami, coś na kształt ziemskich pa
sów Van Allena, (mag)

ty Wszechświata. Z modelów otwartego i płaskiego wynika, że
ostatecznym przeznaczeniem Kosmosu jest całkowity bezruch
— gwiazdy zakończyłyby ewolucję jako białe karły, gwiazdy
neutronowe lub czarne dziury. Czarne dziury wyparowałyby,
wszystkie gwiazdy wypaliłyby się, energia w Kosmosie ule
głaby wyczerpaniu. Wszystkie procesy zostałyby zatrzymane.
Taki stan naukowcy określili jako śmierć cieplną. Prawdopo
dobnie byłby to również koniec czasu.
Ostatnie badania wskazują, że Wszechświat rozszerza się
coraz szybciej. Oznacza to, że musi istnieć jeszcze jakiś ro
dzaj oddziaływania zapobiegającego kolapsowi. Fakt, iż eks
pansja następuje coraz szybciej, świadczy o tym, że oddziały
wanie to działa w sposób „antygrawitacyjny”. Przypuszcza
się, że taką właściwość ma sama przestrzeń — wprowadzono
więc pojęcie kosmologicznej ciemnej materii — energii prze
strzeni. Badania w tym kierunku trwają.

Słowo podsumowania
Starałam się pokazać w skróconej formie główne modele
tworzenia się kosmicznych struktur, ich ewolucji i wzajem
nego wpływu. Kosmologia to wspaniała, ale bardzo obszerna
dziedzina, ostatnio bardzo wiele się do niej wnosi, powstają
nowe teorie, mniej lub bardziej poparte dowodami. Starałam
się korzystać z jak najbardziej aktualnych źródeł, choć może
się zdarzyć, że niektóre z podanych przeze mnie faktów już są
zastąpione innymi, bardziej wiarygodnymi i aktualnymi. Nie
stety, nadążenie za wszystkimi odkryciami w astronomii jest
bardzo trudne.
Karolina Zmitrowicz
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Na Walnym Zebraniu
Polskiego Towarzystwa
Astronomicznego w Olsztynie,
ustępujący Prezes, profesor
Jerzy M. Kreiner, poddał
w wątpliwość poprawność
wykazu Zjazdów/Prezesów
PTA zawartego w naszych
materiałach zjazdowych.
W szczególności
w posiadanych przez niego
materiałach prasowych z roku
1934jako ówczesny prezes
naszego towarzystwa
wymieniony byl prof. Edward
Warchałowski z Warszawy,
a nie profesor Władysław
Dziewulski z Wilna, jak to jest
w naszych materiałach.
Poruszony tymi
wątpliwościami postanowiłem
zajrzeć do posiadanego
w Redakcji „ Uranii-Postępów
Astronomii” maszynopisu
pamiętników profesora
Eugeniusza Rybki. Profesor
Rybka od łat młodzieńczych
prowadził „dziennik”,
na podstawie którego, będąc
ju ż na emeryturze, dla swych
dzieci sporządził „Kronikę
swego życia ”. Jest to bardzo
ciekawy i obszerny dokument
(przeszło 1500 stron
maszynopisu) nie tytko życia
Profesora i jego rodziny, ale
również polskiego życia
astronomicznego, widzianego
oczyma jego wybitnego
uczestnika. Bardzo żałuję,
Że nie byliśmy w stanie podjąć
się publikacji tego materiału
w „Uranii”, ale pozwalam
sobie przytoczyć parę
fragm entów dotyczących
właśnie Polskiego Towarzystwa
Astronomicznego w okresie
międzywojennym.
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Polskie Towarzystwo
Astronomiczne
w okresie międzywojennym
w Kronice Życia
Prof. Eugeniusza Rybki
rzypomnieć wypada, że Polskie
Tow arzystw o A stronom iczne
powstało na Pierwszym Zjeździe Astronomów Polskich w Toruniu
w dniach 19-20 lutego 1923 r. z okazji
450 rocznicy urodzin Mikołaja Koper
nika. Prezydium Zjazdu stanowili: prof,
dr Marcin Ernst (Lwów), przewodni
czący, prof. Ludwik Birkenmajer (Kra
ków), prezes honorowy; członkowie
prezydium: profesorowie W ładysław
Dziewulski (Wilno), Michał Kamień
ski (Warszawa), Bohdan Zaleski (Po
znań), Tadeusz Banachiewicz (K ra
ków). Zjazd postanowił powołać Pol
skie Towarzystwo Astronomiczne, za
twierdził jego statut i wybrał Zarząd
w osobach: prezes prof. Tadeusz Bana
chiewicz, wiceprezes prof. Władysław
Dziewulski, członkowie prof. Marcin
Ernst, Michał Kamieński, Felicjan Kę
piński oraz Józef Witkowski. Zgodnie
z § 1 Statutu celem Towarzystwa było
„naukowe zjednoczenie astronomów
i geodetów polskich ku rozwojowi tych
nauk”. Zjazd wydał odezwę do społe
czeństwa w sprawie wzniesienia Obser
watorium Narodowego ( bo „Platoniczny kult Kopernika martwy jest; uderz
my z czynów stal!”) i powołał Komitet
do zbierania funduszów na Narodowy
Instytut Astronomiczny im. Mikołaja
Kopernika, na którego czele postawił
prof. Banachiewicza. Narodowy Insty
tut Astronomiczny pomyślany był jako
„placówka oderwana od życia i kłopo
tów uniwersyteckich, poświęcona wy
łącznie pracy naukowej” . Oparcie fi
nansowania tego projektu na ofiarno
ści osób prywatnych i instytucji nie do
prowadziło jednak do realizacji tej idei.

P
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Cennym osiągnięciem Polskiego To
warzystwa A stronom icznego okresu
m iędzyw ojennego było uzyskanie
w 1927 roku środków na wydawanie
„centralnego czasopisma naukowego
astronomów polskich”, które pod na
zwą „Acta Astronomica” ukazało się po
raz pierwszy w roku 1929. Założycie
lem i redaktorem naczelnym tego cza
sopisma był prof. Tadeusz Banachie
wicz, a jego redakcyjnym współpra
cow nikiem prof. Jó z e f W itkow ski.
W okresie międzywojennym ukazało
się łącznie 7 tomów „Acta Astronomi
ca”, które miały 3 serie: seria A — pra
ce oryginalne (3 tomy), seria B — dłuż
sze serie obserwacyjne i raporty (1 tom),
seria C — aktualności i krótkie komu
nikaty (3 tomy).
Polskie Towarzystwo Astronomicz
ne miało też na swym koncie w okresie
międzywojennym poważne przedsię
wzięcia naukowe: wyprawę (mówiono
w ów czas: ekspedycję) do Laponii
szwedzkiej na zaćmienie Słońca w roku
1927 oraz współudział w polskiej eks
pedycji na zaćmienie Słońca w 1932
roku w Ameryce Północnej.
A oto relacje i uwagi profesora Ryb
ki, dotyczące spraw Polskiego Towa
rzystwa Astronomicznego, wyłuskane
z „Kroniki jego życia”. N a końcu od
pow iednich akapitów podaję strony
maszynopisu Profesora, z których one
pochodzą. D użo m iejsca pośw ięca
Profesor też Polskiemu Towarzystwu
M iłośników A stronom ii i „U ranii”,
której przez kilka lat był redaktorem.
Ale do tych spraw powrócimy przy
innej okazji.
1/2000
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Kraków, udając się do Warszawy, by
objąć stanowisko dyrektora Obserwa
torium Warszawskiego, (str. 192-194)

Na uroczystości kopernikowskie do
Torunia wyjechali (z Krakowa) Bana★★ ★
chiewicz, Witkowski i Gadomski, a mnie
powierzono opiekę nad obserwatorium.
Zarysował się kryzys w Polskim To
Banachiewicz był nieobecny od 17 do warzystwie Astronomicznym. Było to
26 lutego. Gadomski wrócił kilka dni towarzystwo ekskluzywne i bardzo nie
wcześniej z wiadomościami o przebie liczne, bo obejmujące tylko astronomów
gu uroczystości toruńskich i o tym, że z dyplomami ukończenia studiów i dru
projekt Banachiewicza utworzenia Na kowanymi pracami, a takich było nie
rodowego Instytutu Astronomicznego wielu. Do 1929 r. Towarzystwo było po
zyskuje coraz większe uznanie i że wpły- trzebne Banachiewiczowi jako szyld
wająjuż datki w postaci „cegiełek Od jego różnych posunięć orgai iizacyjnych.
Witkowskiego dowiedziałem się, że Ba Na ogól one nie wychodziły, w szcze
nachiewicz zamierza utworzyć biuro gólności nie realizowały się plany do
propagandy budowy Narodowego In tyczące utworzenia Narodowego Insty
stytutu Astronomicznego z odpowiednio tutu Astronomicznego. 17 grudnia
dużym obserwatorium i poszukuje se (1929 roku) Kamieński mi powiedział,
kretarza. Z rozmowy wyczułem, że chęt że Banachiewicz nosi się z zamiarem
nie bym widziany był na tym stanowi rezygnacji ze stanowiska prezesa, a nie
sku, ale bym takiej funkcji nie mógł się było kandydata na objęcie prezesury.
podjąć ze względu na brak czasu. I tak Ośrodek wileński trzymał się z dala od
studia moje uniwersyteckie dużo ucier poczynań Banachiewicza.
piały od przeciążenia mnie różnymi
Na 4 stycznia 1930 r. było zwołane
obowiązkami natury administracyjnej Walne Zebranie PTA do Warszawy. Na
w obserwatorium. Zresztą, ja k to od tym zebraniu znalazło się nas... trzech
notowałem w swym dzienniku pod datą (Kępiński, Witkowski i ja). Banachie
26 lutego, kiedy to rozmawiałem z Wit wicz, choć był prezesem, nie przybył,
kowskim, krytyczny stan gospodarczy a Kamieński — wiceprezes —poprzed
państwa, postępująca szybko inflacja, niego dnia wyjechał do Wiednia. Kę
nie sprzyjały realizacji tych wielkich za piński był na to ogromnie oburzony, ale
mierzeń Banachiewicza.
sytuacja ta oznaczała praktyczny zanik
(...)
działalności towarzystwa, bo obie nie
W sprawie Narodowego Instytutu obecności były przecież celowo prze
Astronomicznego dowiedziałem się od prowadzone. (str. 284-285)
Banachiewicza, że ma szansę uzyska
★★★
nia terenu niedaleko Tarnowa, na wy
sokości około 500 m nad poziomem
W życiu organizacyjnym astronomii
morza. Później miałem tam pojechać na polskiej zaszły pewne niespodzianki. 12
badania przejrzystości powietrza.
września (1930 r.) odbyło się Walne
Na razie byłem zaabsorbowany bie Zebranie Polskiego Towarzystwa Astro
żącą pracą. Po skończeniu obliczeń za nomicznego. Wprzeddzień tego zebra
kryć Aldebarana przystąpiłem do nia dowiedzieliśmy się w Obserwato
wstępnych prac nad zakryciami gwiazd rium Warszawskim, że Banachiewicz
przez Księżyc w Polsce w 1924 r. do utworzył stowarzyszenie pod nazwą
Rocznika Krakowskiego. Poza tym pra „Narodowy Instytut Astronomiczny im.
wie cały wolny czas od zajęć w obser Mikołaja Kopernika ”. Statut tego sto
watorium (a było jego niewiele) prze warzyszenia dostaliśmy dopiero 11
znaczałem na studia.
września. Uchwalony został na jakimś
Z wydarzeń astronomicznych z mar zebraniu założycieli stowarzyszenia 22
ca 1923 r. warto odnotować doktorat lipca w Krakowie. Opinia astronomów
Bohdana Zaleskiego (połowa marca). warszawskich była negatywna w sto
W dniach 16-18 marca odbywał się sunku do tego posunięcia Banachewizjazd ogólnopolski studenckich kół ma cza, bo Narodowy Instytut Astronomicz
tematyczno-fizycznych. Poznałem wte ny formalnie istniał przy Polskim To
dy Jana Mergentałera z Warszawy, jed  warzystwie Astronomicznym i jego od
nego z założycieli i członka zarządu To dzielenie od Towarzystwa powinno
warzystwa Miłośników Astronomii. 22 nastąpić po odpowiedniej uchwale Wal
marca Kamieński dejinitywnie opuścił nego Zebrania PTA. Oczekiwaliśmy
1/2000
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więc burzliwego przebiegu tegoż zebra
nia. Do burzy jednak nie doszło wsku
tek przychylnego stanowiska astrono
mów wileńskich w stosunku do posu
nięcia Banachiewicza. Natomiast Ka
mieński, Kępiński i Gadomski nie brali
udziału w zebraniu, bo wystąpili z To
warzystwa. Zapadła więc na Walnym
Zebraniu PTA uchwała przyjmująca
z zadowoleniem powstanie stowarzy
szenia o zaproponowanej przez Bana
chiewicza nazwie. Gruntownie również
zmieniono statut Towarzystwa. Preze
sem został Dziewulski, wiceprezesami
Banachiewicz, Jantzen i Witkowski, se
kretarzem Szeligowski, a ja skarbni
kiem. Zresztą Towarzystwo poważniej
szej działalności nie rozwinęło, odpa
dły bowiem od niego dwie agendy:
„Acta Astronomica ” i „Narodowy In
stytut Astronomiczny”. (str. 324)
★★★

W końcu sierpnia 1934 r. odbył się
zapowiadany od kilku miesięcy zjazd
Polskiego Towarzystwa Astronomiczne
go. Miał być reprezentatywny dla całej
polskiej astronomii, ale tak się nie sta
ło wskutek niesnasek panujących wśród
astronomów. Kamieński na czas zjazdu
ostentacyjnie wyjechał z Warszawy.
Banachiewicz zachorował i na zjazd
przyjechać nie mógł. Choć otwarcie
Zjazdu, który odbywał się w Pałacu Sta
szica w lokalu Towarzystwa Warszaw
skiego Naukowego, było uroczyste,
przybył bowiem na to otwarcie minister
Wacław Jędrzejewicz z dyrektorem de
partamentu Szkolnictwa Wyższego —
Bystroniem, to w całości zarówno stro
na naukowa, ja k i organizacyjna zjaz
du wypadły blado. Głównym zadaniem
Zjazdu był przegląd działalności nauko
wej astronomów polskich, którzy mieli
to przedstawić w referatach. Istotnie, ta
kie referaty wygłaszano w ciągu 3 dni
— 29, 30 i 31 sierpnia. Ja przedstawi
łem dwa referaty: z warszawskiej foto
metrii fotowizuałnej i z ocen gwiazd
zmiennych na kliszach johannesburskich. 31 sierpnia po południu odbyło
się,, Walne Zebranie”Polskiego Towa
rzystwa Astronomicznego z udziałem
zaledwie 7 członków. Nowym prezesem
został na miejsce Dziewulskiego geo
deta warszawski, prof. E. Warchałowski, ja zaś wszedłem ponownie do za
rządu jako skarbnik. Było to ostatnie
Walne Zebranie PTA, Warchałowski bo
wiem nie zwołał ju ż przy końcu kaden33

Astronomowie wspominani w „Kronice...” profesora Rybki
Banachiewicz Tadeusz, 1882-1954, astronom krakowski, profesor i dyrektor Obserwatorium Astronomicznego
Uniwersytetu Jagiellońskiego od 1919 roku do śmierci
Birkenmajer Ludwik, 1855-1929, prof. UJ, znawca i tłumacz dzieła Kopernika
Dziewulski Władysław, 1878-1962, profesor w USB i UMK; odnowiciel Obserwatorium Astronomicznego USB
w Wilnie, prof, i współtwórca Obserwatorium Astronomicznego UMK w Toruniu
Ernst Marcin, 1869-1930, prof. UJK we Lwowie od 1907 r., autor pierwszego podręcznika astronomii po polsku
Gadomski Jan, 1889-1966, astronom krakowski i warszawski, adiunkt Obserwatorium Astronomicznego Uniwer
sytetu Warszawskiego
Jantzen Kazimierz, 1885-1940, astronom wileński
Kamieński Michał, 1879-1973, prof, i dyr. Obserwatorium Astronomicznego UW od 1923 do 1948
Kępiński Felicjan, 1885-1966, prof, od 1927 r., kier. Zakładu Astronomii Praktycznej na Politechnice Warszaw
skiej w latach od 1925 do 1955 r.
Mergentaler Jan, 1901-1995, współzałożyciel PTMA, astronom krakowski/lwowski/wrocławski, prof, i dyr. Insty
tutu Astronomii we Wrocławiu, heliofizyk
Opolski Antoni, ur. 1913, obecnie nestor polskich profesorów astronomii, prof, i były dyr. Instytutu Astronomii we
Wrocławiu
Rybka Eugeniusz, 1898-1988, profesor astronomii i dyrektor Obserwatoriów (kolejno) we Lwowie, Wrocławiu
i Krakowie
Szeligowski Stanisław, 1887-1966, profesor, astronom wileński, później toruński i wrocławski; specjalista astrometrii i mechaniki nieba
Warchałowski Edward, 1885-1953, geodeta, prof, i rektor Politechniki Warszawskiej zaraz po wojnie
Witkowski Józef, 1892-1976, najpierw w Krakowie (1919-1929), od 1929 do emerytury 1962 r. profesor i dyrek
tor Obserwatorium Astronomicznego w Poznaniu; pierwszy kierownik Zakładu Astronomii PAN (dzisiejsze CAMK)
Zaleski Bohdan, 1887-1928, organizator i pierwszy kierownik Obserwatorium Poznańskiego
Zonn Włodzimierz, 1905-1975, astronom wileński, później warszawski, profesor i dyrektor Obserwatorium Astro
nomicznego Uniwersytetu Warszawskiego. Wyśmienity popularyzator astronomii

cji Walnego Zebrania. Tak więc Towa
rzystwo praktycznie przestało istnieć,
(str. 358-359).
★★★

Na wiosnę (1939 roku) Obserwato
rium Wileńskie wystąpiło z inicjatywą
ożywienia kontaktów między poszcze
gólnymi obserwatoriami i astronoma
mi w Polsce. Właściwie powinno czy
nić to Towarzystwo A stronom iczne
przez organizowanie zjazdów nauko
wych, lecz nie przejaw iało ono żadnej
działalności. Otóż w piśm ie do mnie,
które otrzymałem 1 7 kwietnia, Dziewul
ski zaproponował, aby około Zielonych
Świąt została zorganizowana w Wilnie
konferencja astrofizyczna, która miała
by zastąpić nie mogący dojść do zreali
zowania Zjazd Polskiego Towarzystwa
Astronomicznego. Pomysł ten bardzo mi
się podobał, ale niewiele czasu p ozo
stawało na przygotowanie referatów.
Dziewulski wystąpił z sugestią, by głów
ne tematy dotyczyły atmosfer gwiazdo
wych; mnie też zaproponował wygło
szenie referatu. Odpisałem mu, że by
łoby dobrze porozumieć się z prof. Warchałowskim, prezesem PTA, w sprawie

34

ewentualnego zwołania jeszcze przed
w akacjam i Zjazdu Towarzystwa, z któ
rym by była zw iązana kon feren cja
astrofizyczna. Na to mi Dziewulski od
powiedział, że największą przeszkodą
w zwołaniu zjazdu PTA je s t nie zała
twiony spór między Banachiewiczem
a Gadomskim. Ten konflikt, ciągnący się
już bardzo długo, dotyczył sprawy zwro
tu do Obserwatorium Krakowskiego ze
szytów obserwacyjnych i mapek gwiazd
d otyczących obserw ow anych przez
Gadomskiego gwiazd zmiennych. Choć
nie podzielałem opinii Dziewulskiego,
aby spór między Banachiewiczem a Ga
domskim stanowił istotną przeszkodę
w zwołaniu zjazdu PTA, to przychyli
łem się do propozycji zorganizowania
w Wilnie konferencji astrofizycznej i za
deklarowałem udział w niej, zgłaszając
Dziewulskiemu referat o fotom etrii fo tow izualnej i fo to czerw o n ej gw iazd
w pobliżu bieguna północnego, co było
tematem mych badań we Lwowie. Dru
gi zaproponowany przeze mnie referat
wiązał się z głównym tematem konfe
rencji, miał charakter przeglądowy i do
tyczył atm osfer gw iazd nowych. Na
przygotowanie obu referatów pozosta
URANIA
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wało mi zaledwie miesiąc czasu, a prócz
tego absorbowały mnie bieżące spra
wy uniwersyteckie. Właśnie w tym cza
sie odbywały się wybory rektora i dok
torat Opolskiego, (str. 432 - 433)
★★★

Konferencja w Wilnie trwała 3 dni
(28-30 maja) i była chyba pierwszą tego
rodzaju sesją z udziałem astronomów
z trzech ośrodków: lwowskiego, wileń
s k ieg o i w arszaw skiego. P oza tym
uczestniczyli w niej fizycy, Szczeniowski (podówczas w Wilnie) i Jabłoński.
Pierwszego dnia wstępny wykład wy
głosił prof. Szczeniowski o równowa
dze prom ienistej atm osfer gw iazdo
wych, a p o południu miałem referat
0 pracach z fotom etrii fotow izuałnej
1fotoczerwonej, p o mnie zaś dr Zonn
mówił o koronie słonecznej. Drugi dzień
obrad zaczął się moim referatem o at
m osferach gwiazd nowych. Następnym
mówcą był doc. Jabłoński. P o południu
urządzono nam wycieczkę do Ponar,
skąd długim spacerem wróciliśmy do
Wilna. Po pow rocie z wycieczki długo
konferowałem z prof. Dziewulskim na
tematy organizacyjne. Przekonywałem
1/2000

go, że projekt utworzenia Polskiego
Towarzystwa Astrofizycznego nie jest
odpowiedni w naszych polskich warun
kach. Astronomów w Polsce było tak
niewielu, wśród nich zaś mniejszość
zajmowała się astrofizyką, a więc nie
było warunków do tworzenia dla nich
Towarzystwa. Sugerowałem przeto
Dziewulskiemu, aby wywrzeć nacisk na
prezesa PTA, prof. Warchalowskiego, by
zwołał Zebranie Towarzystwa, a to ze
branie można by wykorzystać do zor
ganizowania takiej akcji, aby większość
astronomów nie chciała ulegać wpły
wom Banachiewicza. Gdybyjednak Banachiewiczowi udało się zmajoryzować
zwolenników przemian w Towarzystwie
Astronomicznym, wówczas można by
z niego wystąpić i myśleć o zorganizo
waniu nowego Towarzystwa. W ostat
nim dniu konferencji przewodniczyłem
obradom, a po je j zakończeniu zrobili
śmy wycieczkę autobusową do Trok,
gdzie spędziliśmy najeziorze ijego wy
spach bardzo miłe dwie godziny. Z Wil
na ruszyłem w drogę powrotną rano 30
(tu być chyba powinno 31 — przyp.
red.) maja w towarzystwie Opolskiego.

Wieczorem byliśmyju ż we Lwowie, (str.
435-436).
★★★

20 czerwca odbyła się promocja dok
tora Opolskiego. Nie tylko promowa
łem pierwszego doktora, lecz w ogóle
była to pierwsza promocja doktorska na
Uniwersytecie Jana Kazimierza z zakre
su astronomii. W kilka dni później Opol
ski poszedł na 8-tygodniowe ćwiczenia
wojskowe, a bezpośrednio po nich zo
stał wysłany na jront, po czym dostał
się do niewoli niemieckiej, z której wró
cił do Polski dopiero pod koniec 1945
r. (str. 438).

★★★

Widzimy więc, że rzeczywiście mu
simy zrew idow ać listę poprzednich
zjazdów PTA i wybranych prezesów
podawaną, od szeregu już lat, w mate
riałach zjazdowych naszego Towarzy
stwa. Profesor Władysław Dziewulski
został wybrany na Walnym Zebraniu
PTA w dniu 12 września 1930 roku,
a nie w 1934 r., jak podają materiały
zjazdowe PTA. Zjazd PTA w roku 1934
miał charakter bardzo podobny do na
szych współczesnych Zjazdów: stano
wił przegląd aktywności naukowej pol
skich astronomów. Przedstawiono na
nim 25 referatów z prac własnych. Od
byte w dniu 31 sierpnia 1934 roku Wal
ne Zebranie PTA wyłoniło nowy Za
rząd z prezesem w osobie profesora
Politechniki W arszawskiej, geodety
Edwarda Warchalowskiego, na czele.
Jeśli nie jesteśmy obecnie zadowoleni
z frekwencji członków PTA na zebra
niach walnych, to przypomnijmy, że na
zwołane zebranie w dniu 4 stycznia
1930 r. przybyło tylko 3 członków,
a w dniu 31 sierpnia 1934 r. w zebraniu
uczestniczyło 7 członków 1. Ale nie
bierzmy z tego przykładu! Oczywiście
zmienić się też musi numeracja Wal
nych Zebrań/Zjazdów Polskiego Towa
rzystwa Astronomicznego.
Z prawie 500 stron „Kroniki moje
go życia” profesora Rybki, dotyczą
cych okresu do drugiej wojny świato
wej w ybraliśm y tylko kilkadziesiąt
wierszy. Przytoczone fragmenty z jed 
nej strony oddają generalny styl „Kro
niki”, a z drugiej dają już pewien po
smak „klimatu”, w jakim toczyło się
polskie życie astronom iczne okresu
międzywojennego. Nie brakowało róż
nych działań „podjazdowych”, chęci

dominacji jednych nad drugimi, a na
wet wyzwań do pojedynków w najbar
dziej dosłownym znaczeniu tego słowa.
Historia młodego doktora astronomii,
a takich było wielu, przypomina też
o losie, jaki spotkał szukających swe
go miejsca w nauce astronomów pol
skich we wrześniu 1939 roku. Nieste
ty, wielu z nich już nie wróciło ani do
swych placówek astronomicznych, ani
swych domów: polegli lub zostali za
męczeni za Ojczyznę. I w drugiej poło
wie lat 40-tych, podobnie jak to było
w latach 20-tych, trzeba było od nowa
budować zręby polskich badań astro
nomicznych. Najszybciej goiły swe
rany Obserwatorium Krakowskie i Ob
serwatorium Poznańskie. Z popiołów
powoli wznosiło się Obserwatorium
Warszawskie. Astronomowie lwowscy
budowali swój nowy warsztat pracy we
W rocławiu, a zdziesiątkowani przez
wojnę astronomowie wileńscy rozpo
czynali implantację badań astronomicz
nych w dziewiczym pod tym względem
Toruniu. Polskie Towarzystwo Astro
nomiczne odrodziło się w roku 1948,
a jego pierwszym po wojnie prezesem
został profesor Eugeniusz Rybka, wów
czas kierownik Obserwatorium Astro
nomicznego we Wrocławiu. Powojen
ne d zieje P o lsk ieg o T ow arzystw a
Astronomicznego, aż do roku 1973,
zostały szczegółow o przedstaw ione
w artykule I. Korzeniewskiej i M. Ku
biaka „50 lat istnienia Polskiego Towa
rzystwa Astronomicznego” w „Postę
pach Astronomii”, Tom XXI (1973),
Zeszyt 4, str. 355-364.
Andrzej Woszczyk
1
W artykule I. Korzeniewskiej i M. Ku
biaka podana jest liczba 41 uczestników
Walnego Zebrania.
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r śnicy stronomii
obserwują:
Kometa C/1998M5
(LINEAR) została odkryta
w ramach programu
Lincoln Laboratory Near
Earth Asteroid Research
Project (LINEAR),
mającego na celu
wykrywanie potencjalnie
zagrażających Ziemi blisko
przelatujących planetoid.
Dnia 30 czerwca 1998 roku
została znaleziona na
obrazach CCD wykonanych
1-m reflektorem ETS.
W chwili odkrycia miała
jasność ok. 14'". Ostateczne
wyznaczone elementy orbity
komety są następujące:
T0 = 24.01.99,13:54 UT
q = 1,742282j.a.
e = 0,996136
i = 82,2264°
03 = 101,2870°
Q = 333,3780°
Daje to okres obiegu wokół
Słońca równy około 9,5 tys.
lat! Oznacza to, zwłaszcza
biorąc pod uwagę
nachylenie orbity komety
do ekliptyki, ze nadlatuje
ona do nas wprost
Z Obłoku Oorta.
Najbliżej Ziemi
w odległości 1,527j.a. (czyli
bardzo daleko) kometa
znalazła się
9 marca 1999, osiągając
wtedy największą jasność
równą 9"'. Kometa była
bardzo korzystnie
usytuowana na niebie,
w połowie marca
przemknęła tuż obok
Gwiazdy Polarnej, będąc
widoczną całą noc.
36

Obserwacje komety
C/1998M5 (LINEAR)
w Sekcji Obserwatorów
Komet PTMA
omimo ogłoszonej akcji obserw a
cyjnej kom eta 1998M5 nie w zbu
dziła w iększego zainteresow ania
członków SOK i obserwacje otrzymaliśmy
jedynie od dw unastu obserwatorów, któ
rzy w ykonali łącznie 95 ocen jasności, 82
ocen stopnia kondensacji, 90 pom iarów
średnicy otoczki oraz 3 obserwacje w ar
kocza. A oto autorzy niektórych „rekor
dów” :
• pierw sza obserwacja (7 V III 1998) —
K azimierz Czernis
• ostatnia obserwacja (12 V 1999) — Ka
zim ierz Czernis
• najdłuższa seria (7 VIII 1998 - 12 V
1999) — Kazimierz Czernis
• najwięcej nocy obserwacyjnych: 27 —
Janusz Płeszka.
Tabela 1 zawiera nazwiska wszystkich 12
osób, które nadesłały nam raporty z ob
serwacji.
Przegląd w yników rozpoczniem y od
analizy krzywej blasku. O prócz nadesła
nych obserwacji SOK (czarne kwadraty)
w ykorzystano także obserw acje Sekcji

P

K om etarnej B rytyjskiego T ow arzystw a
A stronom icznego (BAA - białe kw adra
ty). Poniżej przedstaw iono postać podsta
w ow ą krzywej — 478 ocen jasności, spro
w adzone do standardowej średnicy tele
skopu 6,84 cm, przedstaw ione są w funk
cji czasu (Rys. 1). Z nielicznymi wyjątkami
różnice jasności komety widzianej oczy
ma różnych obserwatorów nie przekracza
j ą l m, co jest w ynikiem bardzo dobrym.
W yraźnie widać, że m aksym alną jasność,
rów ną w przybliżeniu 9,0m, kom eta osią
gnęła około 12 m arca 1999 roku, czyli
w czasie maksym alnego zbliżenia do Z ie
mi. Jasność obserwow ana komety pokry
wała się z jasnością przewidywaną.
W celu uchw ycenia ogólnego sensu
zm ian blasku oczyszczono krzywe blasku
z fałszującego wpływ u zmiennej odległo
ści komet od Ziemi. Polega to na odjęciu
od obserwowanej jasności otoczki pięcio
krotnego logarytm u odległości kom etaZiem ia, w yrażonej w jednostkach astro
nomicznych. Ten zabieg m a sens taki, jak
gdyby pom iary jasności danej komety by-

Tabela 1.
Obserwator

Miejscowość

Użyty sprzęt

Antoni Chrapek
Kazimierz Czernis

Nehrybka
Wilno (Litwa)
Kraków
Toruń

C350
C250 M350 T406

Michał Drahus
Tomasz Fajfer

T200 B60 B100 L150 M350
R60
Darius Gasiunas
Meisiagala (Litwa) L195
T406
Rimas Janulis
Moletai (Litwa)
L90
Marcin Jarski
Obliźniak
Krzysztof Kida
L250
Tropy Elbląskie
Maciej Kwinta
R80
Kraków
L150
Mieczysław Paradowski Dąbrowa
Janusz Płeszka
Kraków
T200 M350 B100 B110 B66
M150
Piotr Sadowski
Pcim
L110
Jerzy Speil
Wałbrzych
L150 L250

Oznaczenia: B — lornetka, R — refraktor, L — newton, M — maksutow,
T— schmidt-cassegrain, C — cassegrain. Liczby oznaczają średnicę in
strumentu w milimetrach.
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Data 1998/1999
Rys.1. Krzywa zm ian jasności kom ety C/1998M 5 (LINEAR)
utworzona na podstawie 478 obserwacji wykonanych przez
członków Sekcji O bserw atorów Kom et PTM A (czarne kwa
draty) oraz S ekcji Kom etarnej B rytyjskiego Towarzystwa
Astronom icznego (BAA - białe kwadraty).

łyby przeprow adzane w stałej odległości
1 j.a. od niej. Obserw acje (tym razem je 
dynie nasze) tak zredukow ane przedsta
wia Rys.2.
O trzym aną zależność dopasow ano do
klasycznej formuły:
m = H 0 + 51og A + 2,5n log r
gdzie:
m — jasność obserwowana,
H0— jasność absolutna (1 j.a. od Słoń
ca i 1 j.a. od Ziem i),
A — odległość od Ziemi
r — odległość od Słońca
n — czynnik określający aktyw ność
komety.
Krzywa zmian blasku omawianej ko
m ety nie w ykazuje żadnych efektów do
datkowych i daje się z łatw ością opisać
przy pom ocy powyższej formuły. Jedno
cześnie w idać, że zach o w an ie kom ety
przed i po peryhelium się nie różniło. Jej
dopasow anie prowadzi do następujących
parametrów:
H0= 6,3m± 0 ,3 m
n=3,8m± 0,4m
N a tej podstawie m ożna sądzić, że ją 
dro komety m a ok. 11 km średnicy, a jego
aktywność jest rów na przeciętnej aktyw 
ności dla kom ety długookresowej.
O bserw ow ana średnica głowy komety
była praktycznie stała i w ynosiła ok. 3 ’.
Odpowiada to rzeczywistej liniowej śred
nicy głow y ok. 300 tys. km, co jest w arto
ścią bardzo często spotykaną w świecie
kom et. W arto w spom nieć, że około 23
m a rc a 1999 n ie k tó rz y o b s e rw a to rz y
stwierdzili nagły w zrost średnicy głowy
do 12’, co liniowo odpow iada 800 tys. km.
Na podstaw ie przedstaw ionego poniżej
w ykresu (Rys. 3) m ożna postawić hipote
zę, że w spom niana głow a o średnicy 3 ’
otoczona była słabą składow ą o rosnącej
z czasem średnicy, której jasność w tym
czasie nieco wzrosła. N ie znalazło to je d 
1/2000

Iog(r)-log(r0)
Rys.2. Jasność kom ety C/1998M 5 (LINEAR) zredukow ana
do stałej odległości obserw atora od kom ety (1 A U ) oraz
przedstaw iona w funkcji logarytm u odległości kom ety od
peryhelium .

nak odzw ierciedlenia w całkowitej jasn o 
ści komety.
Stopień koncentracji DC był stały i wy
nosił ok. 3 -4 , co oznacza, że obserwacja
komety była stosunkow o prosta naw et dla
niezbyt dośw iadczonych obserwatorów.
Tylko niektórzy obserwatorzy w idzie
li warkocz komety 1998M5. O siągnął on
długość najwyżej 9 ’, co odpow iada dłu
gości liniowej 650 tys. km, czyli zaled
wie dw ukrotnie przekraczał średnicę gło
wy. M ożna się naw et zastanaw iać, czy
część obserwatorów nie brała go za roz
m ytą część głowy, a w spom niane pow y
żej „powiększenie” głowy nie było po pro
stu zm ianą jasności warkocza.
M ożna więc podsum ować, że kometa
C/1998M 5 (LINEAR) była kom etą prze
ciętną i w pewnym sensie bardziej przy
pom inała kom etę krótkookresow ą. Jej za
chow anie może w skazywać na to, że już
n iejed n o k ro tn ie przebyw ała w pobliżu
Słońca.
O p ró c z o p is a n e j p o w y ż ej k o m e ty
w 1999 roku kontynuow ano obserwacje
jeszcze dwu komet: C/1998 U3 (Jager)
o raz 5 2 P /H a rr in g to n -A b e ll. Z g o d n ie
z o b ietnicą („U rania-PA ” 4/99) poniżej
przedstaw iam wyniki tych obserwacji.
Kom eta C /1998 U3 (Jager) została
odkryta 23 października 1998 przez M i
chaela Jagera (A ustria) jako obiekt 12,5m.
Analiza obserwacji doprowadziła do wnio
sku, że je s t to kom eta krótkookresow a
o okresie obiegu 15,4 roku i odległości
aphelium 10,2 j.a. O znacza to, że kometa
Jagera należy do rodziny kometarnej Sa
turna. A oto elem enty orbity komety:
T0 = 10.03.1999, 1:51 UT
q = 2,133877j.a .
e = 0,648337
i = 19,1403°
co = 180,8984°
Q = 303,5406°
U R A N I A - Postępy Astro no m ii

Najbliżej Ziemi kometa Jagera znala
zła się w odległości 1,25 j.a. w dniu 11
stycznia 1999. Jej przew idyw ana jasność
m aksym alna nie miała przekroczyć 10,5m,
co przy komecie krótkookresowej nie wró
żyło ciekawego widowiska. Niemniej je d 
nak pięciu am bitnych obserwatorów SOK
podjęło się obserw acji. Byli to: Janusz
Płeszka, Michał Drahus, Piotr Sadowski,
K azimierz Czem is i Darius Gasiunas, któ
rzy w ykonali łącznie jedynie 6 obserw a
cji. Tak więc dla otrzym ania pełnego ob
razu zachow ania komety ponow nie doda
no obserwacje dokonane przez członków
BAA (Rys. 4).
Jak w idać, do połow y m arca (przej
ście przez peryhelium ) w szystko rozgry
w ało się z g o d n ie z p rzew id y w a n iam i
i przew idyw ana jasność kom ety pokry
w ała się z obserwow aną. Jednak około 20
m arca nastąpiła katastrofa: zarów no ja 
sność absolutna jądra, ja k i je g o aktyw 
ność zaczęły gw ałtow nie spadać. M ożna
sądzić, że za w cześniejszą aktyw ność ko
m ety odpow ied zialn e było p ojedyncze
centrum aktyw ne („gejzer” ), które w ła
śnie w tym okresie „w ygasło”. Czyżby
kom eta Jag era staw ała się plan etoidą?
Zobaczym y za 15 lat. W każdym razie dla
okresu sp rzed p ołow y m arca m ożliw e
było w yznaczenie w artości H0 = 6,0'" ±
0,9m oraz n = 4 ± 1, co w skazuje na ko
m etę o przeciętnym jąd rze (ok. 12 km )
oraz przeciętnej aktyw ności. Jednak zda
rzenie z połow y m arca dow odzi, że d e
cydujący w pływ na jasność kom ety m ia
ło pojedyncze centrum aktyw ności, co
oznacza, że rzeczyw ista jasność absolut
na jąd ra je s t m niejsza. W skazuje to na
jąd ro o być może zaledw ie kilkusetm e
trowej średnicy. O m ów m y jeszcze inne
param etry opisyw anej komety. M aksy
m alna obserw ow ana średnica głow y w y
niosła w połow ie stycznia 1999 zaledw ie
3 ’ (tyle podaw ali też „nasi” obserw ato-
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K o m e ta 5 2 P /( H a r rin g to n -A b e ll) została
odkryta 22 m arca 1955
przez Roberta G. Harringtona i G eorge’a O. Abella (USA) jako obiekt 17m
słaby, rozmyty, obdarzo
ny o k o ło sto p n io w y m
warkoczem. W 1998 roku
kom eta została odkryta
21 lipca przez A .M aury
(Francja). Oczekiwał on
obiektu o jasności 21 lub
2 2 m. Z a m ia st teg o , ku
Data 1998/1999
swojem u zdum ieniu, na
Rys. 3. Zmienność średnicy kątowej otoczki komety
o trzy m an y ch o b razach
C/1998M5 (LINEAR) w czasie.
C CD zo b aczy ł kom etę
o
jasności
rz y ), c h o c ia ż n ie k tó rz y w id z ie li z e  tys. razy jaśniejszą! Stało się jasne, że ob
w nętrzną otoczkę rozpościerającą się do
serwujemy rozbłysk komety!
Kometa Harringtona-Abella jest kome
6 ’. Po uw zględnieniu zm ieniającej się od
ległości kom eta-Ziem ia okazało się, że li tą krótkookresow ą o okresie obiegu 7 lat
niow a średnica głow y była stałą i w yno i odległości aphelium 5,9 j.a. Oznacza to,
że należy ona do rodziny kometamej Jo
siła 200 tys. km. W spom niana pow yżej
wisza. A oto elementy orbity komety:
z e w n ę trz n a o to c z k a o b s e rw o w a n a
T0 = 27.01.1999, 21:03 UT
w grudniu 1998 i styczniu 1999 rozcią
q = 1,755993 j. a.
gała się do 300 tys. km, czyli do typow ej
e = 0,542909
dla w iększości kom et w artości. C harak
i = 10,2186°
terystyczne je s t, że po połow ie m arca
w = 138,8996°
1999 tej zew nętrznej otoczki nikt ju ż nie
£2 = 337,2882°
obserwował. Stopień koncentracji otoczki
N ajbliżej Ziem i kom eta HarringtonaDC m alał system atycznie od ok. 4 w li
-Abella znalazła się w odległości 0,80 j.a.
stopadzie i grudniu 1998 do zaledw ie 1,5
w kw ietniu 1999. Interesujący je s t fakt w dniu 17 stycznia 1999. Jak ju ż wspomnia
obserw acji w arkocza dla tak słabej ko no, stosunkowo duża jasność komety spra
w iła niespodziankę, toteż obserwatorów
mety. W arkocz o długości do 2 ,5 ’ (co
było niew ielu, zarówno w SOK, ja k też
daje liniow ą długość zaledw ie 135 tys.
w analogicznych innych sekcjach. Jednak
km) obserw ow ano w okresie od stycznia
zawsze czujni czterej obserwatorzy SOK:
do połow y m arca 1999.
Janusz Płeszka, Michał Drahus, Kazimierz
Podsum owując, należy stwierdzić, że
C zemis i Darius Gasiunas, wykonali łącz
kom eta C/1998U3 (Jager) była obiektem
nie 14 obserwacji. W celu otrzymania lep
mało aktyw nym , który stać było jedynie
na rozwinięcie śladowej aktywności w po szego obrazu zachowania komety dodano
obserwacje dokonane nie tylko przez człon
bliżu przejścia przez peryhelium.

Data 1998/1999
Rys.4. Krzywa zmian jasności komety C/1998U3 (Jager)
utworzona na podstawie 6 obserwacji wykonanych przez
członków Sekcji Obserwatorów Komet PTMA (białe kwa
draty) oraz 158 obserwacji wykonanych przez Sekcję Kometarną Brytyjskiego Towarzystwa Astronomicznego (BAA
- czarne kwadraty).
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ków BAA, lecz także inne wybrane obser
wacje z archiwum ICQ (Rys.5).
W idoczna jest znacznie w yższa obser
w ow ana jasność kom ety od jasności prze
widywanej (linia przerywana). W grudniu
1998 jasność ta osiągnęła aż 10m! O czy
w iście, poniew aż są to obserwacje kom e
ty w czasie rozbłysku, podaw anie jakich 
kolwiek param etrów krzywej jasności nie
ma praktycznie sensu. M ożna się jedynie
spotkać z oszacow aniem jasności absolut
nej jądra na H 0 = 10,2m. Przy poprzednich
pow rotach komety określano H0 na 13,5m,
co oznacza, że tym razem albedo jądra
było system atycznie w yższe niż zwykle.
Przyczyna tego zjaw iska nie jest znana.
W każdym razie na podstawie wartości H0
dla „spokojnej”
kom ety m ożna określić
12,2m,
czyli 10
śred n icę je j ją d ra na zaledw ie 300 m!
M ożna także zauważyć, że w odróżnieniu
od w c z e śn ie j o m a w ia n e j k o m e ty C /
1998U3 (Jager) w okresie obserwacyjnym
nie nastąpiło „w yłączenie” komety i ob
niżenie jej aktywności.
O bserw owana średnica głowy komety
H arringtona-A bella w ynosiła 3 ’, co daje
liniow ą średnicę zaledwie 150 tys. km, co
je st w ielkością rozsądną, zw ażywszy na
m ałą śred n ic ę ją d ra , a w ięc m a łą p o 
w ierzchnię sublim acji materii kom etam ej
i stąd w ynikającą jej m ałą masę.
Stopień koncentracji otoczki DC w y
nosił zaledwie 3, chociaż pojedyncze ob
serwacje daw ały w ielkość wyższą.
K ilku obserw atorów w idziało także
w arkocz kom ety o długości wizualnej 4 ’,
co daje liniow ą długość 200 tys. km.
Podsum owując, kom eta 52P/Harrington-Abell wykazała duże podobieństwo do
opisywanej wcześniej kom ety C/1998U3
(Jager). W odróżnieniu jednak od niej, faza
aktywna trwała znacznie dłużej, co ułatwi
ło jej obserwacje.

Tomasz Ściężor

Data 1998/1999
Rys.5. Krzywa zmian jasności komety 52P/Harrington-Abell
utworzona na podstawie 18 obserwacji wykonanych przez
członków Sekcji Obserwatorów Komet PTMA (białe kwa
draty), 8 obserwacji wykonanych przez Sekcję Kometarną
Brytyjskiego Towarzystwa Astronomicznego (BAA - czar
ne kwadraty) oraz 18 obserwacji z archiwum ICQ.
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ze świata

Polscy meteorowcy za granicą

Międzynarodowa Konferencja Obserwatorów Meteorów
Frasso Sabino, Włochy
dniach 2 3 -2 6 w rześnia
1999 roku odbyła się kolej
na już konferencja Interna
tional Meteor Organization (IMO). Tym
razem miejscem spotkania astronomów
zawodowych i amatorów zajmujących
się meteorami była mała miejscowość
Frasso Sabino znajdująca się 50 km na
płn.-wsch. od Rzymu. Już po raz drugi
Pracownia Komet i Meteorów (PKiM)
wysłała swoich przedstawicieli na tego
rodzaju konferencję. Tym razem nasz
kraj reprezentowali: Urszula Majewska,
Marcin Gajos, Arkadiusz Olech, Domi
nik Stelmach i M ariusz Wiśniewski.
Możliwość wyjazdu tak dużej liczby
osób uzyskaliśmy dzięki wsparciu fi
nansowemu Komitetu Badań Nauko
wych i IMO.
Po 27-godzinnej podróży udało nam
się wreszcie dotrzeć do uroczo poło
żonej wioski Frasso Sabino. Zakwate
rowani byliśmy w niedawno oddanym
do użytku hotelu, obok którego znaj
dowała się restauracja, w której serwo
wano nam przepyszne i wysokokalo
ryczne włoskie jedzenie. Kilkaset me
trów dalej w odrestaurowanych ruinach
XVI-wiecznego klasztoru znajdowały
się nasze sale wykładow e. Pom im o
tego, że m iejsce zakwaterowania od
miejsca konferencji dzieliło tylko 10
minut marszu, gościnni gospodarze za
każdym razem zapewniali nam trans
port.
K onferencja oficjalnie zaczęła się
rankiem 24 września referatem R. Arlta na temat Perseid 1999. Na następny
ogień poszły nasze wystąpienia. Niżej
podpisany mówił o teleskopowym roju
a-Liryd, a Marcin Gajos o dwóch ma
łych rojach nieba południowego. N a
stępnie M. Triglav i R. Arlt omówili
obszerny zestaw wizualnych obserwa
cji roju Tauryd. Po przerwie obiadowej
kolejną serię referatów zapoczątkował
Mariusz W iśniewski, który przedsta
wił wizualne i teleskopowe obserwa
cje roju Delphinid. Nie był to ostatni
polski akcent tej konferencji. Drugie
go dnia o roju a-C y g n id opow iadał
jeszcze Dominik Stelmach.
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Pierwszy dzień konferencji zakoń
czył się w ycieczką do m iejscowego
o b se rw a to riu m astro n o m ic z n e g o ,
w którym mieliśmy okazję obejrzeć nie
bo przez 40-cm teleskop Cassegraina,
a także wziąć udział w krótkim seansie
pod kopułą planetarium.
Kolejny dzień także obfitował w in
teresujące wydarzenia. Bardzo cieka
w ie o automatycznych obserwacjach
video opowiadał S. Molau, a Holen
drzy i Niemcy przedstawili filmy z wy
praw do Chin i M ongolii, poświęcone
obserw acjom L eonid 1998. D zięki
temu mogliśmy obejrzeć zdjęcia i fil
m y z dziesiątkam i bolidów, a także
ew olucję śladów meteorowych. Nie
zabrakło także filmów przedstawiają
cych sierpniow e zaćm ienie Słońca,
które zostały zaprezentow ane przez
Bułgarów i Rumunów.
Niezwykle interesujący referat na
temat modelowania deszczów Leonid
wygłosił David Asher z Anglii. Model
jego z bardzo dużą dokładnością prze
widuje zarówno momenty wystąpienia,
jak i aktywność wszystkich maksimów
Leonid z lat 1798-1998. Wynika z nie
go także, że w roku 1999 około godzi
ny 2 UT dnia 18 listopada Leonidy po
winny wykazać aktywność rzędu 1000
zjawisk na godzinę. Co najciekawsze,
dużo wyższe liczby godzinne przewidy
wane są na rok 2001. Czyżby więc cze
kał nas kolejny deszcz Leonid z praw
dziwego zdarzenia? Czas pokaże.
Drugi dzień konferencji zakończył
się wycieczką do pobliskiego klaszto
ru benedyktynów, zbudowanego w VI
w.n.e. Dodatkowo późnym wieczorem
czekał nas niezły ubaw, który zawdzię
czaliśm y malowniczej reprezentacji
Rumunii. Nie są oni być może najak
tyw niejszym i obserw atoram i m ete
orów na świecie, lecz na pewno przo
dują w innych dziedzinach, na pierw
szy rzut oka nie mających nic wspól
nego z meteorami. A więc komponują
utwory muzyczne zawierające treści
astronomiczne, piszą wiersze o tej te
matyce, tworzą grafikę komputerową,
a nawet potrafią zaprezentować panto
U R A N I A - Postępy
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mimę na temat meteorów i zaćmienia
Słońca. Sztuką przez wielkie „S” bym
tego jednak nie nazwał...
Ostatniego dnia, oprócz kolejnych
referatów, odbyły się prezentacje kra
jów, które zostały gospodarzami kolej
nych konferencji IMO. Tak więc jeśli
chęci i finanse pozwolą, za rok spotka
my się w Rumunii, a za dwa lata na Sło
wenii.
Podsum ow anie działalności IMO
w 1998 zaprezentowane przez R. Arlta
i M. Gyssensa pozwoliło nam dowie
dzieć się, że PKiM nie jest już najak
tywniejszą grupą obserwatorów mete
orów na świecie. Wykonując 1960 go
dzin ob serw acji, zajęliśm y drugie
miejsce, ustępując tylko Japończykom,
którzy wykonali 113 godzin więcej.
Warto jednak tutaj odnotować fakt, że
liczba obserwatorów meteorów w Ja
ponii była czterokrotnie większa niż
w Polsce. Trzecie miejsce, z 968 go
dzinami obserwacji, zajęli Niemcy.
Konferencja zakończyła się w po
łudnie 26 września. Opuściliśmy ho
tel i udaliśm y się do Rzymu, który
zwiedzaliśmy do późnych godzin noc
nych. Kolejnego dnia rano wsiedliśmy
do autobusu przekonani, że to koniec
naszych wrażeń. Grubo sięjednak my
liliśm y, bow iem jeszcze pom iędzy
Rzym em a Florencją m ieliśm y nie
przyjem ny wypadek samochodowy.
Co prawda z naszego autobusu nikt nie
ucierpiał, lecz pojazd ten nie nadawał
się już do dalszej podróży. Z tego po
wodu przyjazd nasz opóźnił się o całe
pięć godzin. W reszcie 28 w rześnia
wieczorem zmęczeni, ale zadowoleni
dotarliśmy do Warszawy.
Podsum owując, konferencja była
na pewno ciekaw ą i udaną imprezą.
Porów nując ją jednak z poprzednią
konferencją IMO na Słowacji (vide
„U rania” 6/98), odczuliśm y pew ien
niedosyt konkretnych w yników na
ukowych. Trochę niższy poziom me
rytoryczny z pewnością wynagradza
ły jednak warunki turystyczne i prze
piękna pogoda.
Arkadiusz Olech
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Co to jest CCD?

T

eleskopy o dużych średnicach budujemy z dwóch
powodów: aby zebrać większą ilość fotonów i tym
samym sięgnąć do obiektów słabszych (a więc czę
sto dalszych) i aby polepszyć zdolność rozdzielczą (Dla
czego budujemy duże teleskopy, „Postępy Astronomii” 2/
1997). Czy to jedyna droga do osiągnięcia tych celów? Je 
śli chodzi o zdolność rozdzielczą, to rzeczywiście nie ma
innej możliwości. Prawa fizyki są nieubłagane. Natomiast
zwiększenie zasięgu jest możliwe i na innej drodze.
Każdy teleskop, od lunety Galileusza z początków XVII
wieku po najnowocześniejsze, jest niczym bez detektora
(odbiornika) promieniowania. W najprostszym przypadku
detektorem jest oko obserwatora. I było nim wyłącznie do
do ostatnich dekad X IX wieku, do czasu wynalezienia klisz
fotograficznych. Wydajność kwantowa klisz nie jest co praw
da większa, ale posiada ona możliwość długotrwałej aku
mulacji padającego promieniowania (zwiększania zaczernie
nia przez wydłużenie czasu naświetlania). Stosując wielo
godzinne ekspozycje można, bez zwiększania średnicy tele
skopu, sięgnąć do obiektów słabszych. Po drugiej wojnie
światowej wkroczyły do astronomii fotopowielacze charak
teryzujące się znacznie większą wydajnością kwantową (rys.
1), ale posiadające też bardzo istotną wadę — nie nadają się
do otrzymywania obrazów obiektów rozciągłych.
Pierwsze detektory CCD (Charge Coupled Device) po
wstały w Bell Laboratories w 1970 roku i po kilku latach
(1976) pojawiły się w czołowych obserwatoriach. W roku
1991 pierwsze obserwacje z ich wykorzystaniem wykona
no również w Polsce (Ostrowik, Suchora). Podstawowy
element detektora (rys. 2) wykonany jest podobnie jak kon
densator MOS (metal - oxid - semiconductor). Trzy takie
elementy tworzą podstawowy segment (pixel) detektora.
Rozmiar pojedynczego piksela to kwadrat o boku kilkuna
stu mikrometrów. Stąd rozmiary detektora zawierającego
1 000000 pikseli (już dość dawno przekroczono tę grani
cę!) są niewielkie — ok. 2x2 cm.
W każdym z segmentów dwa elementy znajdują się na
wysokim potencjale, a niski potencjał trzeciego tworzy jamę
(dół) potencjału. Elektrony przeniesione dzięki absorbcji
fotonów z pasma walencyjnego do pasma przewodnictwa
nie m ogą zatem opuścić segmentu, zostają „uwięzione”
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w jam ie potencjału. Jeśli na płytkę będącą szachownicą
złożoną z takich segmentów układ optyczny rzutuje pe
wien obraz, zostaje on zapisany jako rozkład ładunku na
detektorze, bowiem ilość uwolnionych elektronów jest ści
śle proporcjonalna do ilości padających na segment foto
nów. Jak odczytuje się taki obraz? Elektrony można łatwo

Wydajność kwantowa (%)

Rys. 1.
przesuwać wzdłuż kolumn (wierszy), zmieniając cyklicz
nie potencjały podstawowych elementów układu. Wyja
śnia to w zupełności rysunek 3. Aby odczytać cały obraz,
przesuwamy o 1 piksel w górę elektrony we wszystkich
kolumnach (rys. 4). Po tej operacji elektrony pierwszego
wiersza znajdą się w dodatkowym wierszu zwanym reje
strem. Z rejestru przesuwamy elektrony w prawo, do prze
twornika analogowo-cyfrowego i dalej do urządzenia za-

1n

Rys. 2.

kmi

póJpr zewodnik
H izolator
| metal

pisującego (lub odtwarzającego) obraz. Jeśli powtórzymy
tę operację tyle razy, ile wierszy zawiera nasz detektor, cały
obraz znajdzie się na ekranie monitora lub zostanie zapisa
ny (w pamięci komputera, na taśmie magnetycznej, płycie
CD itp). W idzim yjużjednązzalet detektora — zarejestro
wany obraz może być natychmiast poddany obróbce kom
puterowej. Kolejne zalety to:
— liniowa charakterystyka (jak u fotopowielaczy),
— zdolność do długotrwałej akumulacji promieniowa
nia (jak klisza fotograficzna),
— niski poziom szumów, który można jeszcze obniżyć,
chłodząc detektor,
- Po s t ę p y A s t r o n o m i i
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Niezwykłe laboratorium..
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— bardzo duża wydajność kwantowa, sięgająca (a na
wet przekraczająca) 80%.
Detektory CCD, początkowo bardzo drogie, w miarę
opanowywania technologii i zwiększania produkcji w ielo
krotnie taniały. Dziś, można powiedzieć, trafiły nieomal
pod strzechy (spotykamy je m.in. w kamerach video, elek
tronicznych aparatach fotograficznych, skanerach). D zię
ki nim niewielki amatorski teleskop staje się (pod wzglę
dem zasięgu) równoważny pięciom etrowem u kolosowi
z Mount Palomar.
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Juliusz Domański

Astronomowie a nauczanie astronomii
dniach 13-16 w rześnia 1999 r. obradow ał
w Olsztynie XXIX Zjazd Polskiego Towarzy
stwa A stronom icznego. Na program Zjazdu
składały się wykłady zaproszone, referaty plakatowe oraz
sesja dydaktyczna. Tematyka tej sesji obracała się wokół
elementów astronomii w programie nauczania fizyki oraz
miejsca astronomii w nowym programie edukacyjnym.
M gr Ew a Janaszak z Planetarium i O bserw atorium
w O lsztynie opow iedziała, w jak i sposób prow adzone
w Obserwatorium Olsztyńskim kółka zainteresowań przy
czyniają się do rozbudzenia zainteresow ania astronomią,
stanowiąc uzupełnienie w iadom ości z fizyki w starszych
klasach szkoły podstawowej i w szkołach średnich. Au
torka przedstaw iła rów nież interesującą form ę szkolenia
nauczycieli, wprowadzoną przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski. Mianowicie zorganizowano Studium Podyplo
m owe dla nauczycieli szkół podstaw ow ych, którzy za
miast przedm iotu „biologia” m ają uczyć „przyrody” . Ten
nowy przedm iot ma obejm ować w szystkie nauki przy
rodnicze, stąd też znalazło się tam m iejsce dla 15 godzin
wiadom ości z astronom ii. M gr Janaszak om ów iła treści
astronom iczne, jakie przedstaw ia w swoim kursie.
Prof. Jerzy Kreiner z Wyższej Szkoły Pedagogicznej
w Krakowie omówił projekty tzw. minimów programowych
na studiach uniwersyteckich, obejmujące ok. 50% godzin
zajęć obowiązkowych, przygotowywane dla uniwersytec
kich kierunków studiów. A więc np. dla kierunku fizyki
projektuje się obowiązkowy wykład z astrofizyki z elemen
tami kosmologii w wymiarze 30 godzin, dla geografii wy
kład z astronomicznych podstaw geografii — 30 godzin,
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dla geologii nieco wiadomości astronomicznych w ramach
wykładu z geochemii.
Dr Kazimierz Schilling z Planetarium i Obserwatorium
w O lsztynie zadał sobie wiele trudu, aby prześledzić, jak
wygląda miejsce astronom ii w nowym program ie eduka
cji w zreformowanej szkole w poszczególnych klasach.
W zbieraniu danych pomagała też mgr Elżbieta Plucińska
z Planetarium Olsztyńskiego. W szkole podstawowej w kla
sach 1-3 nie występuje wiele treści astronomicznych poza
pojęciem dnia i nocy. W klasach 4 - 6 w przedmiocie „przy
roda” należy kształcić umiejętność orientacji w terenie,
wrażliwość uczniów na piękno świata. W gimnazjum —
w przedmiocie „geografia” należy pokazać Ziemię jako
część W szechświata, Ziemię jako środowisko życia.
Dr Cecylia Iwaniszewska (UM K Toruń) pokazała parę
przykładów powiązania astronomii z innymi dyscyplina
mi, zaczerpniętych z konferencji GIREP-u w 1998 r. (GIREP to międzynarodowa grupa do badania nad naucza
niem fizyki). Podała też w łasną definicję utalentowanego
nauczyciela, osoby odznaczającej się dobrą motywacją,
odpowiednim wykształceniem, posiadającej umiejętność
łatwego nawiązywania kontaktu z otoczeniem oraz obda
rzonej zdolnościami kreatywnymi, ale przede wszystkim
— osoby lubiącej nauczanie.
W toku dyskusji po referatach poruszano sprawy szko
lenia nauczycieli w różnych ośrodkach oraz zagadnienia
niewielkiego wpływu, jaki środowisko astronomiczne ma
na powstające programy szkolne.

P o s t ę p y a s t r o n o m ii

Cecylia Iwaniszewska
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Marzec
Słoń ce
W punkcie równonocy wiosennej znajdzie się w tym
roku 20 marca o 7h35,2m. Punkt ten nosi historyczną na
zwę „punktu Barana” (zaczyna się od niego zodiakalny znak
Barana) i spełnia dość ważną rolę w astronomii: od niego
mierzy się na niebie współrzędne kątowe: rektascensję
i długość ekliptyczną. Chwilę, w której Słońce znajduje się
w punkcie Barana, uważamy za początek wiosny astrono
micznej.
W ciągu marca dnia przybywa równo o dwie godziny:
w Warszawie 1 marca Słońce wschodzi o 5h22m, zachodzi
o 16h16m, a 31 marca wschodzi o 4h13m, zachodzi o 17h09m.
W marcu Słońce wstępuje w znak Barana.

Rys.1. Mars, Jowisz i Saturn nad zachodnim horyzontem
(w Warszawie) w marcu i kwietniu 2000 pod koniec zmierz
chu cywilnego (około godzinę po zachodzie Słońca).

Dane dla obserwatorów Słońca
(na 0h UT)
Data 2000
III

III

1
3
5
7
9
11
13
15
17
19
21
23
25
27
29
31

P [°]

B0 ( I

-21,61
-22,10
-22,56
-23,00
-23,41
-23,79
-24,15
-24,48
-24,79
-25,06
-25,31
-25,53
-25,73
-25,89
-26,03
-26,14

-7,22
-7,24
-7,25
-7,25
-7,24
-7,22
-7,20
-7,16
-7,12
-7,07
-7,00
-6,94
-6,86
-6,77
-6,68
-6,58

Lo n
297,95
271,60
245,25
218,90
192,55
166,20
139,84
113,48
87,12
60,75
34,39
8,01
341,64
315,26
288,89
262,50

P — kąt odchylenia osi obrotu Słońca mierzony od
północnego wierzchołka tarczy;
B0, L0 — heliograficzna szerokość i długość środka
tarczy;
23d14h35m — heliograficzna długość środka tarczy
wynosi 0°

K siężyc
Bezksiężycowe noce będziemy mieli w pierwszej poło
wie miesiąca, bowiem kolejność faz Księżyca jest w tym
miesiącu następująca: nów 6a05h17m, pierwsza kwadra
13d06h59m, pełnia 20d04h44m i ostatnia kwadra 28d00h21m.
W perygeum K siężyc znajdzie się w dniu 14 marca
o 23h46m, a w apogeum 27 marca o 17h22m.
Plan ety i planetoid y
Merkury i Wenus znajdują się na niebie w pobliżu Słoń
ca i są niewidoczne.
Mars widoczny jest wieczorem nad zachodnim hory
zontem. Około godziny po zachodzie Słońca możemy ob-
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A [°]

serwować planetę na wysokości ok.20° nad horyzontem
jako „gwiazdę” o jasności 1,3mw gwiazdozbiorze Ryb. Śred
nica tarczy planety wynosi zaledwie 4” i nadal maleje, tak
więc obserwacja jakichkolwiek szczegółów na tarczy pla
nety jest praktycznie niemożliwa.
Także wieczorem, około 10° powyżej Marsa widoczny
jest Jowisz o jasności —2,1m, a kolejne 8° powyżej Saturn
0 jasności 0,4m.
Uran i Neptun przebywają na niebie w pobliżu Słońca
1są niewidoczne.
Pluton widoczny jest w drugiej połowie nocy w gwiaz
dozbiorze Wężownika, jednakże jego jasność wynosi je 
dynie 13,7mi do jego zaobserwowania niezbędny jest tele
skop o średnicy zwierciadła przynajmniej 15 cm.
W marcu możemy obserwować w pobliżu opozycji dwie
jasne planetoidy:
(1) Ceres, (jasność 6,9m). 1 III: 12h50,1m, +12°28’; 11
III: 12h43,8m, +13°32’; 21 III: 12h35,9m, +14°29’; 31 III:
12h27,3m, +15°09’.
(2) Pallas, (jasność 7,6m). 1 III: 7h35,8m, -1 3 °49 ’; 11 III:
7h38.6m, -9 °3 5 ’; 21 III: 7h44,5m, -5°35'; 31 III: 7h53,2m, 1°58’.
***

1d15h Merkury w koniunkcji dolnej ze Słońcem.
1°16h59mPoczątek zakrycia I księżyca Jowisza (lo) przez tarczę
planety.
1d20h12m Koniec zaćmienia I księżyca Jowisza (lo) przez cień
planety.
1d20h18mWejście II księżyca Jowisza (Europy) na tarczę planety.
2d02h31m Gwiazda zmienna 8 Cep (cefeida) osiąga maksimum
jasności (3,5m).
2d16h29mZejście I księżyca Jowisza (lo) z tarczy planety.
2d17h31mZejście cienia I księżyca Jowisza (lo) z tarczy planety.
3d00h Złączenie Neptuna z Księżycem w odl. 0,4°.
3d19h51m Koniec zaćmienia II księżyca Jowisza (Europy) przez
cień planety.
4d01h Złączenie Urana z Księżycem w odl. 0,7°.
4d01h Złączenie Wenus z Księżycem w odl. 0,6°.
4d01h Złączenie Wenus z Uranem w odl. 0,1°.
4d21n08m Gwiazda zmienna zaćmieniowa Algol ((3 Per) osiąga
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■tf]IGĄlT})^nt^Y)o-X
minimum jasności. Jasność gwiazdy spada od
2,1mdo 3,4m.
5d09h Złączenie Merkurego z Księżycem w odi. 7°.
5d17h58mWejście III księżyca Jowisza (Ganimedesa) na tarczę planety.
8d14h Złączenie Marsa z Księżycem w odl. 5°.
8d18h60mPoczątek zakrycia I księżyca Jowisza (lo)
przez tarczę planety.
9d17h Złączenie Jowisza z Księżycem w odl. 4°.
9°17h16m Cień I księżyca Jowisza (lo) wchodzi na
tarczę planety.
9d18h29mZejście I księżyca Jowisza (lo) z tarczy pla
nety.
9d19h27m Zejście cienia I księżyca Jowisza (lo)
z tarczy planety.
10d09h Złączenie Saturna z Księżycem w odl. 3°.
10d18h 3m Początek zakrycia II księżyca Jowisza
(Europy) przez tarczę planety.
12a16h46mZejście cienia II księżyca Jowisza (Euro
py) z tarczy planety.
12d20h06m Gwiazda zmienna 8 Cep (cefeida) osią
ga maksimum jasności (3,5m).
13d22h54m Merkury nieruchomy w rektascensji.
14d20h(08m[Szczecin] — 20m[Lublin]: w zależności
od położenia obserwatora w Polsce. Zakrycie
gwiazdy ę Gem (3,7m) przez ciemny brzeg Księ
życa (widoczne w całej Polsce).
16d02h Złączenie Merkurego z Wenus w odl. 2°.
16d07h29m Pluton nieruchomy w rektascensji.
16d18h12m Koniec zaćmienia III księżyca Jowisza
(Ganimedesa) przez cień planety.
16d18h19mWejście I księżyca Jowisza (lo) na tarczę
planety.
16d19h12mCień I księżyca Jowisza (lo) wchodzi na
tarczę planety.
17d18h32mKoniec zaćmienia I księżyca Jowisza (lo)
przez cień planety.
19d16h54mCień II księżyca Jowisza (Europy) wcho
dzi na tarczę planety.
19d17h46m Zejście II księżyca Jowisza (Europy)
z tarczy planety.
19d19h22mZejście cienia II księżyca Jowisza (Euro
py) z tarczy planety.
20d07h35m Słońce wstępuje w znak Barana, jego
długość ekliptyczna wynosi wtedy 0°; mamy
początek wiosny astronomicznej i zrównanie
dnia z nocą.
23d19h14m Księżyc III (Ganimedes) wyłania się zza
tarczy Jowisza.
24d17h32mPoczątek zakrycia I księżyca Jowisza (lo)
przez tarczę planety.
25d17h 3m Zejście I księżyca Jowisza (lo) z tarczy
planety.
25d17h47m Zejście cienia I księżyca Jowisza (lo)
z tarczy planety.
26d18h 5mWejście II księżyca Jowisza (Europy) na
tarczę planety.
28d17h4mKoniec zaćmienia II księżyca Jowisza (Eu
ropy) przez cień planety.
28d22h28m Gwiazda zmienna 8 Cep (cefeida) osią
ga maksimum jasności (3,5m).
30d10h Złączenie Neptuna z Księżycem w odl. 0,7°.
31d12h Złączenie Urana z Księżycem w odl. 1°.
1/2000
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Rys. 2. Trasa planetoidy (1) Ceres na tle gwiazd gwiazdozbioru Warkocza
w marcu i kwietniu 2000 (zaznaczone gwiazdy do 10m).
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Rys. 3. Trasa planetoidy (2) Pallas na tle gwiazd gwiazdozbiorów Jednorożca,
Małego Psa i Hydry w marcu i kwietniu 2000 (zaznaczone gwiazdy do 8m).

Rys. 4. Trasa planetoidy (4) Vesta na tle gwiazd gwiazdozbioru Strzelca w mar
cu i kwietniu 2000 (zaznaczone gwiazdy do 8m).
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Kwiecień
Słońce
Wznosi się po ekliptyce coraz wyżej ponad równik nie
bieski, w związku z czym dzień jest coraz dłuższy. W ciągu
miesiąca dnia przybywa prawie o dwie godziny: w Warsza
wie 1 kwietnia Słońce wschodzi o 4”10m, zachodzi o 17h10m,
a 30 kwietnia wschodzi o 3h07m, zachodzi o 18tl00,T'.
W kwietniu Słońce wstępuje w znak Byka.

Dane dla obserwatorów Słońca (na 0h czasu UT)
Data 2000
IV

IV
V

1
3
5
7
9
11
13
15
17
19
21
23
25
27
29
1

P [°]
-26,18
-26,25
-26,28
-26,29
-26,27
-26,22
-26,14
-26,03
-25,89
-25,72
-25,53
-25,30
-25,04
-24,76
-24,44
-24,10

B0[°]
-6,52
-6,41
-6,29
-6,16
-6,03
-5,89
-5,74
-5,58
-5,42
-5,2 5
-5,0 8
-4,90
-4,72
-4,53
-4,33
-4,13

Lo n
249,31
222,92
196,54
170,14
143,75
117,35
90,94
64,54
38,13
11,71
345,30
318,88
292,45
266,03
239,60
213,17

P — kąt odchylenia osi obrotu Słońca mierzony od
północnego wierzchołka tarczy;
B0, L0— heliograficzna szerokość i długość środka
tarczy;
19d21h17m — heliograficzna długość środka tarczy
wynosi 0°.

Księżyc
Bezksiężycowe noce będziemy mieli w pierwszej poło
wie kwietnia, bowiem kolejność faz Księżyca jest w tym
miesiącu następująca: nów 4d18h12m, pierwsza kwadra
11 d13h3 0 m, pełnia 18d17h4 1m ora z o sta tn ia kw adra
26d19h30m,. W perygeum Księżyc znajdzie się 8d22h10m,
a w apogeum 24d12h27m.

Planety i planetoidy
Merkury i Wenus nadal znajdują się na niebie w pobli
żu Słońca i są niewidoczne.
Warunki widoczności Marsa w ciągu miesiąca się po
garszają. Wysokość planety nad horyzontem wieczorem
(około godzinę po zachodzie Słońca) maleje od 15° na
początku kwietnia do zaledwie 6° pod koniec. Malejąca
nadal średnica tarczy planety uniemożliwia obserwacje
szczegółów powierzchniowych.
Bardzo szybko pogarszają się warunki obserwacji Jo
wisza. O ile na początku kwietnia możemy planetę odna
leźć wieczorem około 16° nad zachodnim horyzontem, to
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pod koniec miesiąca obserwacja Jowisza staje się niemoż
liwa, gdyż niknie on w blasku zachodzącego Słońca. Rów
nie szybko pogarszająsię warunki obserwacji Saturna, który
także przestaje być widoczny pod koniec miesiąca. Uran
i Neptun nadal pozostają na niebie w pobliżu Słońca i są
niewidoczne. Przez drugą połowę nocy widoczny jest Plu
ton w gwiazdozbiorze Wężownika, jednakże jego jasność
wynosi jedynie 13,7mi do jego zaobserwowania niezbędny
jest teleskop o średnicy zwierciadła przynajmniej 15 cm.
W kwietniu możemy obserwować w pobliżu opozycji
planetoidy
(1) Ceres, ftasność 7,2m). 10 IV: 12h19,1m, +15°28’;
20 IV: 12h12,2m, +15°23’; 30 IV: 12h07,4"\ +14°55'.
(2) Pallas, (jasność 8,3m). 10 IV: 8h04,1m, +1°11’; 20 IV:
8h16,9m, +3°50’; 30 IV: 8h31,2m, +5°59’.
(4) Vesta, (jasność 7,0m). 10 IV: 19h29,5m, -1 8 °5 9 ’;
20 IV: 19h42,7m, -1 8 °45 ’; 30 IV: 19h54,0m, -18 °35 ’.
***

1d17h32mCień I księżyca Jowisza (lo) wchodzi na tarczę planety.
2d22h08mGwiazda zmienna v Aql (cefeida) osiąga maksimum ja
sności (3,5m).
2d13hZłączenie Merkurego z Księżycem w odl. 2°.
3d06h Złączenie Wenus z Księżycem w odl. 3°.
6d05h Złączenie Marsa z Jowiszem w odl. 1°.
6d11hZłączenie Jowisza z Księżycem w odl. 4°.
6d11h Złączenie Marsa z Księżycem w odl. 5°.
6d16h(26m[Gdańsk] — 37m[Krosno]: w zależności od położenia
obserwatora w Polsce) Zakrycie gwiazdy |i Cet (4,4m) przez
ciemny brzeg Księżyca (widoczne w całej Polsce).
6d22h Złączenie Saturna z Księżycem w odl. 3°.
7d18h48mGwiazda zmienna ę Gem (cefeida) osiąga maksimum
jasności (3,6m).
9d02h22mGwiazda zmienna v Aql (cefeida) osiąga maksimum ja
sności (3,5m).
10d18h19mCień III księżyca Jowisza (Ganimedesa) wchodzi na
tarczę planety.
14d00h51mGwiazda zmienna 8 Cep (cefeida) osiąga maksimum
jasności (3,5m).
15d21h Złączenie Marsa z Saturnem w odl. 2°.
16d18h 8mPoczątek zakrycia I księżyca Jowisza (lo) przez tarczę
planety.
17d17h40mZejście I księżyca Jowisza (lo) z tarczy planety.
17d18h 1mZejście cienia I księżyca Jowisza (lo) z tarczy planety.
17d22h25mGwiazda zmienna ę Gem (cefeida) osiąga maksimum
jasności (3,6m).
19d18h36mSłońce wstępuje w znak Byka, jego długość ekliptyczna wynosi wówczas 30°.
24d17h46mCień I księżyca Jowisza (lo) wchodzi na tarczę planety.
26d18h Złączenie Neptuna z Księżycem w odl. 1°.
27d22" Złączenie Urana z Księżycem w odl. 1°.
28d02h02mGwiazda zmienna £ Gem (cefeida) osiąga maksimum
jasności (3,6m).
28d15h Złączenie Merkurego z Wenus w odl. 0,3°.
UWAGA: Momenty wszystkich zjawisk podane są w czasie
uniwersalnym UT (Greenwich). Aby otrzymać datę w obowią
zującym w marcu w Polsce „czasie zimowym”, należy dodać
1 godzinę; aby otrzymać datę w obowiązującym w kwietniu w
Polsce „czasie letnim”, należy dodać 2 godziny.
Opracował T. Ściężor
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Rys.5. Konfiguracja galileuszowych księżyców Jowisza w mar
cu 2000 (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 pla
nety), wschód na lewo.

Rys.6. Konfiguracja galileuszowych księżyców Jowisza w kwiet
niu 2000 (I — lo, II — Europa, III — Ganimedes, IV — Calli
sto). Przerwa w trasie księżyca oznacza przebywanie satelity
w cieniu planety. Zachód na prawo od środkowego pasa (tar
czy planety), wschód na lewo.

Ciekawe adresy internetowe...
Chcemy zobaczyć zdjęcie jakiegoś obiektu niebieskiego i mamy dostęp do Internetu — nie ma sprawy. Wpisuje
my nazwę poszukiwanego obiektu w polu dobrej wyszukiwarki i czekamy na wynik w postaci łączy do odpowied
nich witryn. Chcemy zobaczyć ten obiekt w konkretnym zakresie widma? Stosujemy tzw. zapytanie złożone i jest
szansa, że również teraz wyszukiwarka coś nam znajdzie. Ale po co się tak trudzić i tracić czas na przeglądanie
stron, które wcale nie zawierają tego, czego szukaliśmy. Można prościej. Trzeba tylko wejść na strony:
http://skvview.asfc.nasa.aov/

SkyView to wirtualne obserwatorium generujące obrazy dowolnej części nieba w dowolnym zakresie fal elektro
magnetycznych: od fal radiowych do promieni gamma. Wystarczy podać nazwę własną interesującego nas obiek
tu lub określić współrzędne (równikowe, galaktyczne lub ekliptyczne) środka potrzebnego nam fragmentu nieba i
wybrać któryś z ponad 40 zakresów widma EM (można jednorazowo wybrać do 7 różnych zakresów!). W wyniku
otrzymamy jedną lub kilka kolorowych map wielkości 300x300 pikseli. Każda mapa może obejmować pole wi
dzenia o boku od 0°01 do 360°. Czasami może się jednak zdarzyć, że dany obszar nie był obserwowany w wybra
nym zakresie (obserwacje de facto pochodzą z archiwów różnych obserwatoriów naziemnych i satelitarnych,
m.in. ROSAT, COBE, IRAS, VLA).
Dla przykładu kilka zdjęć Plejad w zakresie widzialnym (Mt. Palomar), podczerwonym (JRAS) i radiowym
(RRI 35 MHz) o polu widzenia 3°x3° oraz centralna część tego obszaru w zakresie widzialnym 0?14x0°14. (jd)
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Astrokrzyżówka-GIGANT

Krzyżówka

A Ą B C Ć D E Ę F G H I J K L Ł M N Ń O Ó P R S Ś T U Y W Y Z Ż

Hasło utworzą litery z pól: 37A, 1H, 6L, 38Ą, 4B, 18Ą, 17T, 20V, 15Y, 39I, 12C, 5H, 26E, 24K, 27D, 45Ę, 19H, 26Ź, 3V, 44M,
23F, 30L, 30G, 36Y, 14G, 9N, 37W, 14Ą, 22Ć, 151, 42U, 40T, 4Ś, 13J, 43G, 11F, 38S, 12Ó, 38Ł, 42C, 31F, 360, 21Ł.
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R ozw iązaniem krzy żó w k i z n u m eru 5/99 było hasło: S P E K T R O H E L IO G R A M - M O N O C H R O M A T Y C Z N Y O B R A Z T A R 
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POZIOMO
-1 - gwiazda w Wielkiej Niedźwiedzicy • satelita Jowisza • np. obro
towa nieba -2- pojazd Gagarina • gwiazdozbiór z Arkturem -3- Zwie
rzyniec Niebieski • amerykański samochód księżycowy • łaciński
skrót gwiazdozbioru Erydan • jeden z dwunastu na niebie -4- astro
nom polski, autor m.in. „Astronomii ogólnej” -5- gwiazdozbiór ze
Żłóbkiem • pierwiastek o liczbie atomowej 54 • jasne twory w chromosferze słonecznej o czasie życia kilku godzin • przeciwstawie
nie planety górnej -6- gwiazdozbiór nieba południowego • równy
3,26 lat świetlnych -7- satelita Jowisza • punkt horyzontu o azymu
cie 90° • hipotetyczna dziesiąta planeta • satelita Saturna -8- nieje
den na Księżycu • imię Heweliusza • pierwszy amer. pojazd księ
życowy -9- planetoida odkryta przez Witta w 1898 roku • faza Księ
życa • seria pierwszych amerykańskich próbników księżycowych •
najjaśniejsza w Koronie Północnej -10- teleskopy soczewkowe •
przyrząd optyczny lub gwiazdozbiór-11- nauka przedmiotowo zwią
zana z lotami poza Ziemię • część twarzy • autor „Solaris” -12miasto nad Wisłą • astronom czeski, twórca teorii i klasyfikacji cia
snych układów podwójnych -13- pierwowzór instrumentu uniwer
salnego -14- liczby określające fazy Księżyca w pierwszy dzień
roku • z niego narkotyk • meteoroidy spadłe na Ziemię -15- bateria
• wynalazek Popowa i Markoniego • koło wielkie na sferze niebie
skiej przechodzące przez bieguny niebieskie i punkty równonocy
-16- autor wzoru E=mc2 • lewy dopływ Wisły -17- trwa do momen
tu przesilenia letniego • glin • starożytne miasto -18- świecąca war
stwa atmosfery Słońca • aerostat bez napędu używany w mete
orologii • zginął na wyrzutni Apollo 3 -19- mgławica w gwiazdo
zbiorze Byka • milion w układzie SI -20- przyrząd astronomiczny •
Wielki lub Mały -21- dział astronomii -22- najstarszy instrument
astronomiczny • substancje odznaczające się dobrą przewodno
ścią cieplną i elektryczną -23- spłaszczona kula • symbol chem.
molibdenu • sfera niebieska • skrót gwiazdozbioru z maczugą
-24- widełki stroikowe • gwiazdozbiór równikowy • z szarymi ko
mórkami -25- mityczny lotnik • np. grawitacyjne • z jądrem i elek
tronami • astrofizyk amerykański, autor prac dotyczących rozmiesz
czenia gwiazd i materii międzygwiazdowej w Galaktyce -26- leży
nad Sanem • jedna z większych planetoid • twórca „Kanonu za
ćmień” wydanego w 1887 roku -27- seria kanadyjskich satelitów
do badań jonosfery • astronom francuski, odkrywca Neptuna •
otoczka wodorowa Ziemi -28- żelazo • obszar o bujnej roślinności
na pustyni -29- hipotetyczny ośrodek w którym miałyby rozcho
dzić się fale elektromagnetyczne • gwiazdozbiór niewidoczny
w Polsce • parametr silnika rakietowego równy stosunkowi ciągu
do natężenia przepływu materiałów pędnych , .. .właściwy • Ob
serwatorium Astronomiczne w pobliżu Krakowa -30- muza astro
nomii • seria radzieckich zestawów aparatury wysłanych w jonosferę w celu badania silników jonowych ■twardy metal -31- Stołowa
na niebie południowym • dowódca wyprawy Apollo 12 • (3 Oriona •
z Rotterdamu -32-... startowe to okres, w którym najlepiej realizo
wać lot kosmiczny • profesor Wilhelmina • okres powtarzania się
zaćmień -33- pierwszy amerykański satelita kartograficzny lub imię
żeńskie • jednostka natężenia prądu elektrycznego • typ gwiazdy
zmiennej -34- Mikołaj Kopernik -35- tor ruchu ciała niebieskiego •
materiał pędny • wraz z Irwinem lądował na Księżycu • zodiakalny
kot -36-najjaśniejsza w Byku -37- Andromedyty • gwiazdozbiór •
fizyk austriacki, sformułował prawo promieniowania ciał -38- jed
nostka czasu -39- obiekt obiegający ciało niebieskie • amerykań
ski program lotów załogowych na Księżyc • czeski astronom, od
krywca komety (1826) • święty byk w mitologi egipskiej-40- polska
nazwa UFO • najwięcej w gwieździe po wodorze -41- gwiazdo
zbiór • widoczna podczas całkowitych zaćmień Słońca -42- F10
pionowo • jednostka przepływu informacji • gwiazdozbiór u nas
niewidoczny • wietrzenie skał • w czasie dołowania Słońca
-43- seria amerykańskich satelitów łącznościowych • małe okno •
nazwa znanego odcinka w triangulacji -44- gwiazda w Kasjopei •
Wielki z Syriuszem, Mały z Procjonem • skupia miłośników astro
nomii -45- przeciwległy do apeksu • kosmiczny lub oceaniczny
-46- odkryty przez Gallego • X Niedźwiadka

PIONOWO
-A- wraz z Alkorem tworzy układ wizualnie podwójny • jedna
z planetoid • ok. 21% w atmosferze Ziemi • powierzchnia kuli • jej
celem jest poznanie Wszechświata jako całości • Niedźwiadek -Ąplanetoida „głośna" w 1968 roku ■ księżyc Neptuna -B- geofizyk
i astronom, autor podręcznika „Fizyka Ziemi” • sfera niebieska •
seria amerykańskich dwuosobowych statków załogowych • odkrył
go Herschel • „lunetka” astronoma -C- matematyk i astronom nie
miecki (1514-1574), wspak • gwiazdozbiór z „pasem” • obszar
otaczający gwiazdę, w którym istnieją warunki rozwoju życia biał
kowego • księżyc Urana -Ć- radioźródło • grecki matematyk, astro
nom, filozof i geograf z Cyreny • np. Proton lub Wostok -D- so
czewka w głowie • pełny obieg Ziemi wokół Słońca • przyrząd do
badania jasności obiektów astronomicznych • astronom niemiec
ki, odkrywca komety • drugi lunonauta • znak zodiaku -E- amery
kański ośrodek badań kosmicznych • moment, w którym rakieta
odrywa się od ziemi • walczy z Bykiem na sferze niebieskiej • naj
jaśniejsza w gwiazdozbiorze Centaura -Ę- stały, ciekły lub gazowy
• zbudował arkę • Armstrong lub Aldrin • głód tlenowy organizmu •
młodsza siostra stacji „Mir” -F- Capella • satelita Saturna • miliard
w układzie SI -G- Spica • pierwszy Amerykanin w kosmosie • war
stwa w skorupie ziemskiej poniżej sialu • gwiazda biegunowa •
współrzędna astronomiczna -H- gwiazdozbiór południowy • Euro
pean Launcher Davelopment Organization • anteny przygotowa
ne do odbioru fal krótkich -I- cząstka elementarna o pośredniej
masie • czwarta pod względem wielkości planetoida ■ dowódca
wyprawy Apollo 13 • odkrywca ósmego satelity Saturna • moment,
do którego odnosząsię elementy orbity ciała niebieskiego (wspak)
-J- np. aerodynamiczny • główny składnik ozonosfery • otwarta
gromada gwiazd w gwiazdozbiorze Raka • jedna z elektrod • nie
wiadoma -K- walcowate przejście między Sojuzem a Apollo • nie
należy do ciągu głównego H-R • najjaśniejsza w Psie Małym •
jedna z planetoid w Trojańczykach -L- seria amerykańskich prób
ników kosmicznych do badań planet ziemskich • jest w Świerku •
gwiazdozbiór -Ł- tytułowa planeta Stanisława Lema • służy do ste
rowania • np. astronomia • trzeci pierwiastek chemiczny • wybu
chająca gwiazda zmienna • ...astronomiczne, to wielkości kąto
we służące do określania położenia ciał niebieskich na orbicie -Mmiasto, w którym Kopernik uzyskał doktorat prawa kanonicznego
• wraz z Titusem określił regularność w odległościach planet od
Słońca • przeciwległy nadirowi • uczestnik wyprawy Apollo 14
-N- jedna z Niedźwiedzic • „laser” dla fal radiowych • jego nazwi
skiem określa się galaktyki z silną nadwyżką promieniowania nad
fioletowego • Mały lub Wielki Magellana -Ń- przepływa przez Mal
bork • ciekłe paliwo do silników rakietowych • u komety, warkocz •
planetoida w Trojańczykach • zaczyna się 22 grudnia -O- język
kosmiczny • wg. Haarmanna podnoszenie się i obniżanie części
skorupy ziemskiej wskutek przemieszczania się mas plastycznych
-Ó- kosmodrom • (3 Perseusza • matematyk i astronom (1795-1841), obliczył tabele do obliczeń położeń Księżyca -P- gwiazdo
zbiór • twórca prawa powszechnego ciążenia • sfilmowana po
wieść Stanisława Lema -R- cynk • lunonauta amerykański -S- sa
telita Urana • maksymalne oddalenie obiektu kosmicznego od Zie
mi • Wszechświat • hipotetyczny pierwiastek chemiczny, którego
istnieniem tłumaczono pewne linie w widmie korony słonecznej
-Ś- wszechświat pojęty jako całość • odkrywca Pallas i Westy
-T- dział matematyki • grecki filozof zwany Stagirytą-U- seria ra
dzieckich wielkich satelitów badawczych • M 31 • naukowa kole
żanka astronomii -V- najjaśniejsza w Wielkim Psie • a Niedźwiad
ka • „kleks” na Słońcu -W- dwa roje meteorów z radiantem w oko
licach Wegi • bliźniak Kastora -Y- niejedna w Poradniku Miłośnika
Astronomii • jednostka czasu związana z obrotem ciała niebie
skiego wokół jego osi • lądował na Księżycu ze Scottem w 1971
roku • planetoida inaczej -Z- po rosyjsku Mir, po polsku ... • me
chaniczny model układu Słońce-Ziemia-Księżyc -Ż- gwiazda Orio
na • jego kształt ma gwiazdozbiór Delfina • odkrywca Plutona
•... kosmiczna, np. Salut
M arek O lek & J D

Rozwiązanie w postaci hasła można przysyłać na adres redakcji do końca lutego. W losowaniu nagród biorą udział tylko kartki
z oryginalnym kuponem.
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recenzje
witacyjne, słabe, elektromagnetyczne i sil
ne. Dodajmy tu, że znaleziono już oddzia
DZIEJE
ływania elektrosłabe (łączące elektroma
gnetyczne i słabe pod nieobecność tzw.
WSZECHŚWIATA
pola Higgsa dzięki istnieniu bardzo ma
Od Wielkiego Wybuchu
sywnych cząstek subelementamych W i Z).
Następnie Ronan opisuje pierwszą chwi
do końca czasu
lę (tzw. Erę Plancka, w której doszło do
Przełożyli: Maria i Janusz Skalscy.
narodzin materii, czasu i przestrzeni), bu
Wydawnictwo „Iskry", s. 211, Warsza dowanie materii, teorię inflacji oraz ozię
wa 1996.
bianie się Wszechświata (aż do obecnej
'zalewie trzeciorzędnej litera temperatury promieniowania tła równej
tury popularnonaukowej, a już blisko 3K), wreszcie powstawanie pierw
szczególnie pseudonaukowej, szych ciał niebieskich — protogalaktyk.
Część druga traktuje o dobrze znanym
np. astrologicznej i „ufologicznej”, niemal
niezauważalnie przeszło piękne wydanie już nam Wszechświecie. Obserwując
albumowe książki— byłego prezesa Bry Wszechświat przez współczesne telesko
tyjskiego Towarzystwa Astronomicznego py, wyrabiamy sobie pojęcie o kosmicz
i członka wielu innych Towarzystw Na nych miarach dzięki licznym metodom
ukowych — Colina A. Ronana (jego imię i technikom wyznaczania odległości
nosi planetoida 4042) pt. Dzieje Wszech (optycznym i radioastronomicznym). Da
świata, której konsultantami naukowymi lej Autor przedstawia niejako hierarchicz
byli: lain Nicolson (Wydział Nauk Przy ną budowę Wszechświata— od supergrorodniczych Politechniki w Hatfield) oraz mad, gromad galaktyk, galaktyk spiral
dr Andy Lawrence (W ydział Fizyki, nych i innych, aż po gromady gwiazd
Queen Mary and Westfied College Uni i nasz Układ Słoneczny. Przy okazji oma
wia tak specyficzne zjawiska i obiekty, jak
wersytetu Londyńskiego).
Ta niesłychanie malowniczo i bardzo kwazary i aktywne galaktyki, zderzające
pomysłowo ilustrowana, nie tylko barw się galaktyki, pulsary, czarne dziury, mgła
nymi zdjęciami teleskopowymi i NASA, wice (w naszej Drodze Mlecznej) i naro
pozycja — dotycząca kosmologii, fizyki, dziny w nich gwiazd, ponadto gwiazdy
astronomii, a nawet biologii— została na podwójne i wielokrotne, gwiazdy zmien
pisana w sposób, nad którym już dawno ne (w tym również układy zaćmieniowe).
przemyśliwałem i o którym marzyłem Rozważając narodziny (inicjację procesów
(a nawet wspólnie ze Zbigniewem Sołty termonuklearnych), życie (ewolucję)
sem oraz Markiem Żbikiem usiłowałem i śmierć gwiazd, opisał szczegółowo za
w pewnej mierze zrealizować go w naszej chodzące w nich procesy fizyczne i che
książce pt. Wszechświat i ewolucja, LSW, miczne poznane dzięki wnikliwej anali
zie spektralnej światła tych obiektów. Wie
Warszawa 1989).
Przedstawiane wydanie albumowe, le uwagi Ronan poświęcił również naszej
bogate również w istotne treści meryto Gwieździe Dziennej, Słońcu, powstaniu
ryczne, składa się ze Wstępu oraz trzech układu planetarnego (nie tylko już nasze
zasadniczych części: Stworzenie wszech mu) i niemal wszystkim ciałom Układu
świata, Wielki plan i Żyjący wszech Słonecznego: planetom i ich księżycom—
świat. (Na początku mam małe zastrzeże 0 których rewelacyjne informacje dostar
nie pod adresem tłumaczy: otóż Wszech czyły w ostatnich dziesięcioleciach liczne
świat zwykło się po polsku pisać wielką sondy kosmiczne oraz oczywiście HST,
planetoidom, kometom, a także meteoroliterą).
Część pierwsza zawiera zatem treści idom dającym w atmosferze ziemskiej
kosmologiczne, fizyczne i... matematycz przepiękne niekiedy zjawisko meteoru czy
ne. Autor bardzo przystępnie pisze o roz bolidu, a w razie upadku tworzące niekie
miarach W szechświata, matematyce dy ogromne kratery.
Ostatnia część tej wspaniałej książki
w odniesieniu do rzeczywistości, Prze
strzeni (fizycznej) i Czasie oraz oczywi dotyczy niemal wyłącznie naszej Ziemi,
ście o zakrzywionej Czasoprzestrzeni. żyjącej planecie z jej niezwykle bogatą
Swoje przemyślenia i poglądy wspomaga 1rożnorodną biosferą: a więc naturze, che
uwagami o obserwacji względności, fizy mii i początkom życia, które opanowało
ce atomu i świecie subatomowym (w tym — a zwłaszcza człowiek — cały prawie
— sześciu kwarków), jak również o od glob. Nie brak w tej części odwołania się
działywaniach zunifikowanych, które po do problematyki SETI i CETI, tak prze
winny połączyć ze sobą we wspólną ca cież bardzo nurtującej od dawien dawna
łość cztery oddziaływania fizyczne: gra rodzaj ludzki.

Colin A. Ronan

W
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Nie bardzo jest jednak jasne, dlaczego
akurat w tej właśnie części, nie zaś w ja
kimś ogólnym podsumowaniu, umieścił
Autor rozważania o przyszłości Wszech
świata („śmierć czy ponowne narodzi
ny”?), ukrytych wymiarach, czyli o teorii
superstrun, przestrzeni kwantowej, Wiel
kim Wybuchu i o sławetnej Zasadzie
Antropicznej („czy obserwator kreuje rze
czywistość?”), wreszcie — o rzeczach
pierwszych i ostatnich. Ten rozdział mógł
by pozostać zamykającym dzieje Wszech
świata, a wymienione powyżej rozdziały
odniósłbym raczej do Części Pierwszej—
Stworzenie wszechświata, lecz być może
właśnie w ten sposób Ronan pragnął pod
kreślić, że koniec jest początkiem, a każ
dy początek tai w sobie koniec.
Do zasadniczego, bogato ilustrowane
go tekstu książki Autor dołącza: mapy
gwiazdozbiorów, słownik wyjaśniający
trudniejsze pojęcia i krótkie biografie nie
których wspominanych w tekście uczo
nych (nie tylko astronomów).
Z obowiązku recenzenta muszę wy
tknąć niestety kilka potknięć (powstałych
jednak chyba mimowiednie w trakcie
przekładu): przede wszystkim nazbyt
gładko przechodzi się od klasycznego
momentu pędu (krętu) do kwantowego
pojęcia spin (str. 25); po polsku należy
pisać (str. 26) „pozyton” (pozytron po
prostu nie istnieje); pisząc o mionach (str.
27), można by wyjaśnić, że są to lekkie
mezony |i; czy naprawdę to galaktyki
oddalają się z prędkością c (str. 31), czy
raczej jest to własność czasoprzestrzeni?;
skąd to niby wiadomo, że kiedy Wszech
świat miał 7 mld lat, to zaczęły powsta
wać galaktyki? (str. 38); na str. 42 chodzi
chyba o IV Earla Rosse’a?; po polsku
pisze się 4,3 roku świetlnego (str. 46 i dal
sze); przy omawianiu ewolucji gwiazd
(str. 84 i następne) brak jest jakiejkolwiek
informacji o dość zagadkowych gwiaz
dach IV klasy jasności (mówi się tylko
o gwiazdach ciągu głównego, olbrzy
mach i nadolbrzymach); o ile wiem, a
Cen B jest późniejszego typu widmowe
go, więc nie może być bielsza od skład
nika a Cen A ! (str. 94); mówimy raczej
o Pasie (pierścieniu) Kuipera i Obłoku
Oorta (str. 106); za interpretacje zmian
okresu orbitalnego w układzie pulsara
PSR 1913+16 (str. 176), będących skut
kiem emisji fal grawitacyjnych Taylor
dawno dostał już Nagrodę Nobla! Te
uchybienia w niczym jednak nie umniej
szają wartości książki, którą polecić na
leży każdemu miłośnikowi astronomii.
T. Zbigniew Dworak
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Interferometria kosmiczna
Co to jest czarna dziura?
Zagadka błysków gamma — ciąg dalszy
Nowe obrazy z naprawionego teleskopu Hubble’a

teleskop kosmiczny Hubble'a obserwuje

Ten gigantyczny balon o rozmiarach sześciu lat świetlnych to NGC 7635 — widoczna nawet
przez niewielki teleskop Mgławica Bąbel (albo Bańka Mydlana) w konstelacji Kasjopei, odległa o
7100 l.św. To zaledwie najmniejsza z „baniek” otaczających okazałą (40 mas Słońca) gwiazdę BD
+60°2522 i fragment całego systemu bąbli (S 162), uformowanego przy pomocy jej równie
m asyw nych sąsiadek. Zew nętrzna „sfera” oddziaływ ania wiatru gwiazdy z ośrodkiem
międzygwiazdowym nadal ekspanduje z prędkością sięgającą2000 km/s. Napotykając na swej
drodze obszary o różnej zawartości materii, stopniowo nabiera asymetrycznej i coraz bardziej
włóknistej struktury. Na prawo od centralnej gwiazdy, wskutek zderzenia z frontem jej wiatru
rozświetlone zostały zagęszczenia gazu. Obszar obłoków molekularnych widoczny w górnej części
zdjęcia również rozbłyśnie bardziej intensywnie, gdy dotrze do niego fala uderzeniowa wiatru —
póki co rozjaśnia go bowiem tylko samo promieniowanie dalekiej gwiazdy (kr).
„
Fot.*D. Walter i in., WFPC2, HST, NASA
URANIA
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Szanowni i Drodzy Czytelnicy,
Czarne dziury, potężne wybuchy gamma, tajemnice życia
pozagalaktycznych radioźródeł oraz perspektywy pomiaru położeń gwiazd
z fantastyczną wręcz dokładnością pozwalającą wykrywać planety wielkości
Ziemi wokół odległych gwiazd to zagadnienia, które są treścią głównych
artykułów niniejszego zeszytu. W „Rozmaitościach ” uzupełniamy je krótszymi
informacjami m.in. o problemach badania Marsa przy pomocy sond
kosmicznych, o kurzu, którego nie lubi Słońce, o ultrajasnych galaktykach
podczerwonych i o wykorzystaniu kamer CCD w amatorskiej praktyce astronomicznej.

V

Nasza Galeria Mgławic Messiera zbliża się do półmetka. Doszliśmy już do obiektu M50
„gromady otwartej gwiazd w kształcie serca ”. A w fotograficznej „ Galerii Uranii”publikujemy
kolejne, piękne zdjęcia wykonane przez naszych Czytelników.
—

Obserwatorzy meteorów mieli w listopadzie deszcz meteorów z prawdziwego zdarzenia.
W nocy z 17 na 18 listopada 1999 roku Leonidy sypnęły obficie! O obserwacjach tych zjawisk
pisze Arkadiusz Olech.
Bogata jest w bieżącym zeszycie rubryka Astronomia w Szkole. Dariusz W. Nelle pisze o swej
inicjatywie organizacji szkolnego obserwatorium astronomicznego w Dąbrowie Górniczej. Nasza
koleżanka, Magda Sroczyńska-Kożuchowska proponuje przeprowadzenie prostego rachunku, aby
zdać sobie sprawę z realności obrazów przedstawiających nam widoki przelatujących obok
statków kosmicznych i grożących zderzeniem planetoid. A Juliusz Domański „radzi ”ja k prowadzić
całkiem zbędne lekcje!
Liczne są ogłoszenia o zbliżających się imprezach astronomicznych. Miłośnicy astronomii będą
mieli i obóz szkoleniowy dla obserwatorów komet, i obóz obserwacyjny. Astronomowie zawodowi
zainteresowani teleskopem SALT spotkają się w Toruniu na specjalnej konferencji poświęconej
temu teleskopowi i programom badawczym, którym on może służyć. A Polskie Towarzystwo
Astronomiczne zaprasza na dwudniowy cykl wykładów w CAMK-u w Warszawie na temat:
„Pozasłoneczne układy planetarne”. Wykładowcami będą najznakomitsi polscy specjaliści w tej
dziedzinie z odkrywcą pierwszego pozasłonecznego układu planetarnego — profesorem
Aleksandrem Wolszczanem.
Jak zwykle, kalendarzyk astronomiczny publikujemy z dwumiesięcznym wyprzedzeniem. Mamy
nadzieję, że w ten sposób wszyscy miłośnicy gwiezdnego nieba będą mogli spokojnie i z rozwagą
przygotować się do wiosennych obserwacji.
Po ogłoszeniu w „ Wiedzy i Życiu ” o naszym istnieniu, przybyło nam wielu nowych
prenumeratorów. Witam ich w gronie naszych Czytelników.
Wszystkim PT Czytelnikom życzę przyjemnej i pożytecznej lektury.
Andrzej Woszczyk

Toruń, w lutym 2000 r.

2/2000

U R A N I A - postępy AŚTR5no,mii
■,

& fcnastfe-dP

49

El

czytelnicy piszą...
Szanowna Redakcjo!
[...] Pragnę zwrócić uwagę Re
dakcji na znaczący błąd dru
karski. W numerze 6 Urania-PA
ostatnia strona okładki, lewy
dolny róg, przedstawia arty
styczną wizję Czandry na tle
mgławicy NGC 604 - gwiezd
nym żłobku w galaktyce M33 a nie na tle Mgławicy Krab. (...)
I. Janicki
Red. Przykro nam, że popełni
liśmy taki błąd. Zauważyliśmy
go zbyt późno i zamierzaliśmy
poprzez Erratę poprosić Czy
telników o poprawienie odpo
wiedniego podpisu. Ale ponie
waż Czytelnik zarzuca nam, że
publikujemy tylko pochwalne
listy, postanowiliśmy odpowied
nim fragm entem je g o listu
zwrócic Państwa uwagę na ten
błąd. Przepraszamy.

[...] W najbliższym numerze
„Uranii-Postępów Astronomii”
chciałabym znaleźć informacje
dotyczące wizualnych oraz fo
tograficznych obserwacji zać
mienia Księżyca. Myślę, że
będzie to życzenie nie tylko
moje, ale i wielu innych Czytel
ników.
Nawiązując do konkursu
„Czy znasz Układ Słoneczny?”,
proponuję utworzenie cyklicz
nego konkursu „Czy znasz nie

bo?”, w którym należałoby od
gadywać nazwy i położenie
(w ja k im g w ia z d o z b io rz e )
obiektów prezentowanych na
zdjęciach.
W numerze „Uranii-PA” 6/99
spodziewałam się znaleźć za
proszenie do konkursu „Waka
cyjne zdjęcie nieba”, ale nie zna
lazłam go. Szkoda, bo zdjęcia
do ostatniego konkursu były
naprawdę bardzo ładne.
A konkursów nigdy dość...
P o z d ra w ia m R e d a k c ję
„Uranii-PA”. Życzę Wszystkim
rozgwieżdżonego nieba w roku

Tu może być reklama Twojej Firmy!
Nasz cennik jest następujący:
cała strona kolorowa:
1000.00 zl
cała strona czarno-biała: 400.00 zl
Przy mniejszych formatach dla stron czarno-białych:
1/2 str.:
300.00 zł
1/4 str.
200.00 zł
1/8 str.
100.00 zł - ten rozmiar traktujemy jako
najmmejszy „moduł” Podobnie jest ze stroną kolorową.
Istnieje możliwość negocjowania warunków.

Zapraszamy na nasze łamy!

2000 !

Ewa Zegler
Żegoty
Red. Dziękujemy za ciekawe
sugestie. Niestety, ostatnie za
ćmienie Księżyca odbyło się
przy gęstej powłoce chmur i nie
mamy relacji z obserwacji tego
zjawiska, ale konkurs „C zy
znasz niebo?” wkrótce roz
poczniemy. A do konkursu
zdjęć nieba nieustannie zapra
szamy!

Szanowna Redakcjo!
Nowy rok zaczął się miłym ge
stem dla prenumeratorów —
mam na myśli dodatek poświę
cony zaćmieniu. Dziękuję! Co
do SALT-a w nr 1/2000, to po
wiem jedno — cud. Czyżby po

czasach Pomników i Katedr
nadszedł czas na Naukę? Oby
tylko górnictwo nie dowiedzia
ło się o tych pieniądzach, bo
znowu „wywalczy swoje”. Cze
go i sobie i Wam — Astrono
mom nie życzę...
Z poważaniem
Dariusz Dziedzic
Bytom

[...] Ten numer zaćmieniowy to
była bardzo sympatyczna kon
cepcja; przyjemnie się czyta,
no i jest to chyba pierwszy ze
szyt, w całości „lekkostrawny"
dla czytelnika. ..."
T. Jarzębowski
Wrocław

R E K L A M A * R E K LA M A * R E K L A M A * R E K LA M A * R E K LA M A * R E K LA M A * R E K LA M A * R E K LA M A * R E K LA M A * R EK LA M A

WIELKI ATLAS NIEBA
nowe warunki sprzedaży obow iązujące od 1.3.2000
W IELKI ATLAS NIEBA dostępny jest w opraw ie miękkiej oraz twardej. Cena atlasu w opra
wie miękkiej 140 zl, a w oprawie twardej 150 zł. Niezależnie od rodzaju oprawy do każdego
egzem plarza dołączona je st folia do odczytu w spółrzędnych.
Poza atlasem w sprzedaży dostępne są program y astronom iczne dla system u W indow s 95
z serii „Efem erydy” w cenie 20 zł za każdy program. Cena uaktualnień do nowych wersji
wynosi 10 zl. Zam aw iający pełen pakiet trzech programów otrzym uje gratis wyciąg z katalogu
Hipparcos, zaw ierający wysokiej precyzji podstawow e dane dla 118 217 gwiazd.
Jak dokonać zakupu atlasu i programów?
1. N a kartce pocztowej wyraźnie wypisz zam awiane produkty (ilość atlasów, rodzaj oprawy,
nazwy program ów ) oraz swoje imię, nazw isko i adres, a także ew. telefon lub e-mail.
2. K artkę wyślij na adres: Piotr Brych, ul. Stalowa 26/20, 03-426 W arszawa
3. W ciągu tygodnia przyjdzie paczka, za którą zapłacisz przy odbiorze.
Zam ów ienie m ożesz złożyć także poprzez e-mail: piotr_brych@ poczta.onet.pl. Podane wyżej
ceny obejm ują pełne koszty przesyłki i płatności. N a adres w ydawnictw a m ożesz kierować
także w szelkie pytania dotyczące atlasu i programów.
W dniu 7 lutego w warszaw skim oddziale PTMA rozstrzygnięto konkurs o teleskop. W w yni
ku losowania zw ycięzcą został pan Bogdan Tarnowski z Krakowa.
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Kupię
Sprzedam
Zamienię
Nawiążę kontakt...
Sprzedam teleskop Maksutowa MC „Rubinar” 10/1000
(mocowanie na gwint M42x1),
okulary: 10 mm i 40 mm, apa
rat fotogr. Zenit 11 (wszystko
w nowym stanie). Cena 700 zł.
Obiektyw achromatyczny
066, f=800 (z metalową opra
wą), okulary: 10 mm i 30 mm.
Cena 300 zł.
Zbigniew Tokarski
ul. Raduńska 28
83-331 Niestępowo
Tel. (0-58) 302 69 77 (pn.-pt„
godz. 7:00 - 15:00)
Sprzedam teleskop Newto
na 114/500 firmy Bresser
Optik na montażu paralaktycznym - stan bardzo dobry
(rok prod. 1999). Cena 850 zł
(ewentualnie osobno: tele
skop 500 zł, montaż 400 zł).
Robert Bodzoń, ul. Matejki 10/
3, 37-500 Jarosław
Sprzedam okulary Tele Vue
Plóssl 11 i 8 mm.
Jarosław Pacek, ul. Matejki
10/3, Oś. XX-lecia 7/44, 34100 Wadowice tel. (0-33) 823
36 73 wieczorem
Nawiążę kontakt z czytelni
kami U-PA, którzy mogą prze
słać mi kserokopię literatury
na tematy: jak zbudować ob
rotowy stół szlifierski, jak wy
konać matrycę polerską, jak
umieścić lustra w teleskopie.
Andrzej Zwoliński
Ziółków 40
21-077 Spiczyn
W tej rubryce zamieszczmy bez
p ła tn ie ogłoszenia naszych
Czytelników (do 250 znaków).
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(PL ISSN 0032-5414/ 0042-07-94)
Dwumiesięcznik poświęcony upowszechnianiu
wiedzy astronomicznej. Czasopismo powstałe
poprzez połączenie się „Uranii” — dotychcza
sowego miesięcznika PTMA, ukazującego się
od 1922 roku i „Postępów Astronomii” — do
tychczasowego kwartalnika PTA, wychodzą
cego od 1953 roku. Patronat: Polskie Towarzy
stwo Astronomiczne i Polskie Towarzystwo Mi
łośników Astronomii. Zachowana zostaje do
tychczasowa numeracja „Uranii” . Pismo jest
częściowo finansowane przez KBN i Komitet
Astronomii PAN.

Krzysztof Rochowicz
W najbliższych dekadach czeka nas prawdziwa rewolucja w zdolności rozdzielczej ob
serwacji optycznych. Dzięki umieszczonym na orbicie interferometrom precyzja pomia
ru położeń ciał niebieskich wzrośnie tysiąckrotnie. Na przykładzie przygotowywanej na
rok 2006 przez NASA misji SIM spróbujemy pokazać, ja k wiele nowych informacji
o Wszechświecie będziemy mogli w ten sposób uzyskać.

58

W popularnym wyobrażeniu czarna dziura to bardzo masywny obiekt o małych rozmia
rach, z którego nic nie może uciec, nawet światło, i dlategojest niewidzialna. Dzięki tym
przymiotom czarne dziury stały się bardzo użytecznym sposobem na objaśnienie niezro
zumiałych zjawisk astronomicznych. Jeśli czarne dziury istnieją, to razem z dużą ilością
zjawisk, które choć przewidziane przez teorię względności Einsteina, ciągle stwarzają
nowe problemyfizykom: są czasem zdumiewające i częstojeszcze niezrozumiane.

66

Opracowanie graficzne
i skład komputerowy:
Jacek Drążkowski

Tomasz Bulik, Paweł Lipszyc

74

Cygnus A, dwa radiowo jasne obłoki ze wspólną galaktyką między nimi, jest przykładem
charakterystycznej budowy radioźrodełpozagalaktycznych. Aktywnejądro takiej central
nej galaktyki, gdzie może być czarna dziura, wyrzuca w dwóch współosiowych przeciw
nych kierunkach relatywistyczne cząstki, któreformują cienkie dżety i zasilają w materię
rozlegle obszary promieniowania. O życiu takich obiektów opowiada tu Autor.

Adres WWW:
http://urania.camk.edu.pl
Druk:
Zakład Poligraficzno-Wydawniczy
POZKAL, Inowrocław

teleskop kosmiczny Hubble’a obserwuje:Kosmiczny bąbel (okł.

Dystrybucja:
Wiesław Skórzyński, CA UMK,
ul. Gagarina 11, 87-100 TORUŃ
tel. (0-56) 611 30 58
E-mail: urania@astri.uni.torun.pl

Polskie Towarzystwo Astronomiczne
Zarząd Główny - Sekretariat
ul. Bartycka 18, 00-716 Warszawa
tel. (0-22) 841 00 41 wewn. 146
E-mail: hania@camk.edu.pl
WWW: www.camk.edu.pl/pta
Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii
Zarząd Główny
ul. św. Tomasza 30/8, 31-027 Kraków
tel. (0-12) 422 28 92
E-mail: ptma@oa.uj.edu.pl
WWW: oa.uj.edu.pl/~ptma
Numer zamknięto w lutym roku 2000
* Materiałów nie zamówionych Redakcja nie
zwraca, a wykorzystując zastrzega sobie
prawo do ich redagowania i skracania *
Przedruk materiałów i zdjęć tylko za zgodą
Redakcji. * Opinie i poglądy formułowane
przez Redakcję i Autorów nie reprezentują
oficjalnego stanowiska obu patronujących
nam Towarzystw *
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Cykle tycia radioźródeł pozagalaktycznych
Marek Jamrozy

Poczta elektroniczna (E-mail adress):
aw@astri.uni.torun.pl

P renum erata w roku 2000 kosztuje 36 zł.
Można również zamawiać pojedyncze zeszyty
w cenie 7,50 zł.

Zagadka błysków gamma
Cz. III: BATSE - nowy satelita
Przez pewien okres badań błysków gamma liczba różnych koncepcji wyjaśniających
ich naturę była znacznie większa od liczby zaobserwowanych zjawisk. Dopiero dzięki
pracy BATSE ilość obserwowanych błysków zaczęła powoli przewyższać ilość teorii.
Jeśli słuszny jest model kosmologiczny pochodzenia błysków gamma, to mamy w tym
zjawisku doczynienia z najbardziej energetycznymi wybuchami we Wszechświecie:
w czasie I sekundy wydziela się tyle energii, ile Słońce zdoła wytworzyć w ciągu całego
swego życia, czyli 10 miliardów lat.

Korekta:
Bożena Wyrzykowska
Adres Redakcji:
Uniwersytet M.Kopemika
ul.Chopina 12/18
87-100 TORUŃ
tel. (0-56) 611 30 52,611 34 50
fax. (0-56) 62 19 381

Co to je s t czarna dziura?
Andrzej Krasiński

Redaktor Naczelny:
Andrzej Woszczyk, CA UMK Toruń
Zespól Redakcyjny:
Marek Gołębiewski, CA UMK Toruń
Magdalena Kożuchowska, CAMK W-wa
Krzysztof Rochowicz, CA UMK Toruń
Roman Schreiber, CAMK Toruń

Interferometria kosmiczna, czyli astrofizyka
obserwacyjna wkracza w X X I wiek

73
78
84
87

II);
Muśnięcie galaktyk (wkl. II-III); Narodziny gwiazd w M 20 (okl. IV)
rozmaitości: Słońce nie lubi kurzu (65); Bardzo jasne i ciepłe galak
tyki (65); Czy naprawdę tak duża (65); Mistyka i rzeczywistość kamery
CCD (72); O molekuły wcale nie tak trudno (72); Trudny start (82)
astronomia w szkole: Jak prowadzić całkiem zbędne lekcje.. .(89); Hor
ror w pasie planetoid (90); Z Dąbrowy Górniczej bliżej do gwiazd (92)
poradnik obserwatora: Obserwacje Merkurego i Wenus
galeria Mgławic Messiera: Nowy narybek (M46-M50)
P.T. Miłośnicy astronomii obserwują: Leonidy 1999 — deszcz me
teorów z prawdziwego zdarzenia!
recenzje: Donald K. Yeomans „KOMETY. Od starożytności d o ...”

88
93

ośla łączka?:

Spacer do...; Trzy błędy w jednym wierszu
maj — czerwiec

95

ciekawe adresy internetowe

96

rozrywka z Uranią

kalendarz astronomiczny 2000:

NA OKŁADCE
Pierwsze w roku 2000 zdjęcie, uzyskane teleskopem kosmicznym p o jeg o grudniowej
naprawie, przedstawia mgławicę Eskimos (NGC 2392), położoną w odległości 5000 ł.św.
w konstelacji Bliźniąt. W je j środku widzimy umierającą gwiazdę o masie zbliżonej do
słonecznej. Jakieś 10 tysięcy lat wcześniej rozpoczął się proces tworzenia mgławicy plane
tarnej, która dawnym obserwatorom (obiekt odkrył William Herschel w roku 1787) koja
rzyła się z twarzą otuloną futrzanym kapturem. Fot. NASA, ESA, A. Fruchter i ERO team.
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Interferometria
kosmiczna,
czyli
astrofizyka obserwacyjna
wkracza w XXI wiek
Przełom tysiącleci
zapowiada olbrzymi postęp
w jednej z najstarszych
dziedzin nauki
0 Wszechświecie
astrometrii.
Przygotowywane są projekty
misji satelitarnych o tysiąc
razy większej
od dotychczasowej precyzji
pomiaru odległości
1 ruchów d a l niebieskich.
Przy okazji opracowywane
są technologie, na których
ju ż niebawem opierać się
będą fundamentalne
badania optycznej
astronomii.
—

52

yniki uzyskane przez sate
litę Hipparcos (zostały one
k ró tk o
p o d su m o w a n e
w „U ranii-PA ” nr 6/99) przyniosły
wielki przełom w konstruowaniu prze
strzennego obrazu najbliższego są
siedztwa Słońca. Z drugiej strony, ów
spektakularny sukces uświadomił nam
jeszcze wyraźniej barierę wynikającą
z ograniczeń dotychczas stosowanych
technik obserwacji — w pełni wiary
godne wyznaczenia dystansu dzielące
go nas od obiektów dalszych niż ja 
kieś 100 parseków są nadal niezwykle
rzadkie lub po prostu nie istnieją. Go
rycz tej frustrującej konstatacji może
nam jednak pomóc znieść świadomość
przygotowywanych w naukowych la
boratoriach eksperymentów kosmicz
nych, zapowiadających prawdziwą re
wolucję, przede wszystkim w astrono
mii galaktycznej, już w nadchodzącym
dziesięcioleciu.
Trudno nawet przew idzieć, jakie
możliwości odkryje przed nami wzrost
precyzji pomiaru odległości i ruchów
własnych o czynnik rzędu tysiąc. N a
sza Galaktyka zostanie jakby „prze
św ietlona” — dystans obiektów poło
żonych do 25 tysięcy parseków wyzna
czony będzie bezpośrednio z błędem
poniżej 10%, a ruchy własne gwiazd
z dokładnością do 10 metrów na se
kundę ujawnione będą w promieniu 1
kiloparseka!
Przyjrzyjmy się więc zarysom je d 
nego z projektów, który przyspiesza
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bicie serc, m.in. łowców planet i ba
daczy ciemnej materii. Jeśli wszystko
pójdzie zgodnie z planem, za sześć lat
rozpocznie się odliczanie do startu
Misji Interferometrii Kosmicznej (ang.
Space Interferometry Mission, w skró
cie SIM).

Rzut oka na SIM-a
Sonda umieszczona zostanie na or
bicie heliocentrycznej niem al iden
tycznej z ziemską, stopniowo oddala
jąc się od naszej planety (rys. 1) w tem
pie ok. 0,1 j.a. na rok, ostatecznie (po
5 latach) osiągając odległość 95 min
km. Trajektorię wybrano w taki spo
sób, by zapewnić satelicie stały do
pływ prom ieniow ania słonecznego
oraz ograniczyć przesłanianie bada
nych na niebie obiektów przez Ziemię.
Podstaw ow ym narzędziem misji
SIM będzie umieszczony w przestrze
ni kosmicznej interferometr optyczny
Michelsona oparty na bazie o długo
ści 10 metrów (tab. 1). Planowane na
5 lat obserwacje przynieść m ają wy
znaczenia pozycji gwiazd z precyzją
4 mikrosekund łuku w reżimie szero
kokątnym. Spodziewana dokładność
wyznaczeń ruchów własnych jest na
poziomie 2 |a.s łuku na rok (co odpo
wiada wspomnianej już prędkości tangencjalnej 10 m/s w odległości 1 kilo
parseka). D la w ybranych obiektów
p rze p ro w ad zo n e z o sta n ą pom iary
o podwyższonej precyzji — do 1 (is
łuku. Pozwoli to zweryfikować hipo2/2000

tezę istnienia planet metodą astrometryczną. Dla najbliższych gwiazd bę
dziemy w stanie wykryć nawet ewen
tualnych tow arzyszy podobnych do
Ziemi na zbliżonych orbitach (o półosi rzędu 1j.a.). Masywne planety typu
ziemskiego powinny być wykrywalne
dla znaczącej próbki gwiazd, planety
typu Jowisza — wokół gwiazd do od
ległości rzędu kiloparseka (!). Co istot
ne, pomiary w większości przypadków
przyniosą również wyznaczenia kąta
nachylenia płaszczyzny orbity plane
ty do sfery niebieskiej, umożliwiając
określenie masy obiektu, a nie tylko
(jak w przypadku pow szechnie dziś
stosowanej analizy prędkości radial
nej) dolnego jej limitu.
Eksperyment pomyślany jest jako
ciąg pomiarów astrometrycznych pro
wadzonych dla wcześniej przygotowa
nej listy obiektów, reprezentujących
w y b ra n e z a g a d n ie n ia a s tro fiz y k i
gw iazd, badań struktury G alaktyki
i poszukiwania planet poza Układem
Słonecznym. W porównaniu z m isja
mi przeglądowymi, takimi jak Hipparcos (czy też planowany Globalny In
te rfe ro m e tr A s tro m e try c z n y —
w skrócie GAIA), SIM m a zdecydo
waną przewagę, jeśli chodzi o czułość:
obserwowane będą obiekty do 20 wiel
kości gwiazdowej, nowy satelita bę
dzie w ięc p ionierskim narzędziem
w wielu aspektach astrofizyki. Obra
zowo mówi się, że umożliwi on po
znanie struktury naszej Galaktyki już
nie w trzech, ale w sześciu wymiarach
— bowiem prócz dokładnych pozycji
ciał niebieskich pozwoli określić ich
kinem atykę, tj. opisać przestrzenne
ruchy w układ zie D rogi M lecznej
z niewiarygodną dokładnością. Podaj
my kilka przykładów:

Te uwarunkowania otwierają zupeł
nie nowe możliwości przed obserwa
cyjną astrofizyką. Spróbujm y choć
w niewielkim stopniu wyobrazić so
bie, jak zrewolucjonizuje to naszą wie
dzę o kosmosie.

Od gwiazd do galaktyk
Dokładność wyznaczeń fundamen
talnych param etrów gwiazd, począ
wszy od najbliższych nam obiektów,
wzrośnie co najmniej 250 razy w sto
sunku do osiągniętej przez Hipparcosa. Dzięki analizie tak precyzyjnego
materiału obserwacyjnego teoretycy,
zajm ujący się budow ą gwiazd i ich
ewolucją, uzyskają wiele nowych in
formacji. Określenie orbit i mas całe
go szeregu układów podwójnych bę
dzie — ja k się przypuszcza — znaczą

v

= v sin i

cym krokiem w kierunku zrozumienia
procesów zachodzących w życiu par
gwiazd.
Dzięki pom iarom dystansu setek
gromad otwartych i kulistych (nawet
dla tych ostatnich błąd w niektórych
przypadkach nie przekroczy 1%) uzy
skamy jedyną w swoim rodzaju bazę
do porów nań i k o n fro n tacji teorii
z obserwacjami.
Zmieni się dramatycznie precyzja
b ad ań stru k tu ry D ro g i M leczn ej.
1-procentowy błąd wyznaczenia odle
głości np. do centrum Galaktyki, za
owocuje dokładnym pomiarem geo
metrii poprzeczki i centralnego zgęszczenia oraz kształtu potencjału grawi
tacyjnego dysku i halo galaktycznego.
S z c z e g ó ło w a a n a liz a ro z m ia ró w
i struktury tej ostatniej składow ej

v =v

• Szacowana precyzj a pomiaru pręd
kości tangencjalnej dla najbliższych
gw iazd — 1 cm/s (centym etr na
sekundę!)
• Dokładność w yznaczenia pozycji
w płaszczyźnie sfery niebieskiej dla
najbliższych gwiazd — 1000 km
• Błąd pomiaru paralaksy w odległo
ści 10 parseków — 0,004 %
• Błąd pomiaru paralaksy na skraju
Galaktyki — 5 %
• Precyzja określenia prędkości tan
gencjalnej na skraju dysku Galak
tyki — 200 m/s

Rys. 2. Idea metody paralaksy rotacyjnej — wykorzystane zostaną pomiary ru
chów własnych n gwiazd leżących po obu stronach jądra galaktyki (z satelity SIM)
oraz naziemne pomiary ich prędkości radialnej (vradial). Po uwzględnieniu kąta na
chylenia (i) płaszczyzny dysku do sfery niebieskiej, korzystając z równości pręd
kości tangencjalnej (vT) i radialnej, uzyskujemy odległość D.
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S3

W zględna rektascensja (|is łuku)

Rys. 3. Symulacja numeryczna astrometrycznej obserwacji zjawiska mikrosoczewkowania grawitacyjnego obiektu z Wielkiego Obłoku Magellana (wyjaśnienie
w tekście).

(halo) to jedno z bardziej obiecujących
zagadnień, które pomoże przybliżyć
planowana misja.
SIM wykroczy też śmiało poza ob
szar Mlecznej Drogi — pomiary ru
chu własnego galaktyk Grupy Lokal
nej z błędem ok. 1% m ają kluczowe
znaczenie w modelowaniu dynamiki
naszego galaktycznego sąsiedztwa —
jego genezy i ostatecznych losów.
O dległość najbliższych galaktyk
spiralnych (w tym M31, M33 i M81)
zostanie wyznaczona (z najwyżej kil
kuprocentowym błędem) metodą tzw.
paralaksy rotacyjnej. To zupełnie nowe
i u nikalne n arzędzie w pom iarach
astrofizycznych. W bezpośredni i ele
gancki sposób (rys. 2), bez koniecz
ności dodatkow ych założeń (tylko
w oparciu o nachylenie płaszczyzny
dysku do sfery niebieskiej), uzyskamy
dystans dzięki pomiarowi ruchu wła
snego i prędkości radialnej gwiazd
w interesującym nas obiekcie. Dzięki
temu możliwe będzie zweryfikowanie
popraw ności niek tó ry ch k alib racji
używanych do w yznaczenia odległo
ści galaktyk.
Warto uświadomić sobie, że m ie
rzalnemu przez satćlitę SIM ruchowi
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własnemu rzędu 4 mikrosekund łuku
na rok w odległości 5 Mpc odpowiada
prędkość tangencjalna 100 km/s. Co
więcej, ruchy własne można uznać za
lepszą m iarę dynam iki w układach
galaktyk niż prędkości radialne (te za
leżeć m ogą bowiem od tempa ekspan
sji W szechświata). Nic dziwnego, że
planuje się m.in. szczegółowe badania
gromady galaktyk w gwiazdozbiorze
Rzeźbiarza celem uzyskania informa
cji o ilości i rozkładzie niewidocznej
ciemnej materii. Przygotowujący pro
gram naukowy misji specjaliści sta
w iają przed sobą zadanie zmierzenia
ruchów własnych galaktyk odległych
o 2 Mpc z dokładnością ±10 km/s.
Wymagać to będzie wyznaczenia prze
sunięć rzędu 1 mikrosekundy łuku na
rok — chodzi o przesunięcia jasnych
gwiazd, np. nadolbrzymów typu wid
mowego A lub F (z tej odległości są to
obiekty 18-19 wielkości gwiazdowej)
w wybranych galaktykach.
Jeżeli mówimy o ciemnej materii,
trzeba wspomnieć o planowanym eks
perymencie astrometrycznego śledze
nia zjawisk mikrosoczewkowania gra
witacyjnego. Przeprowadzone do tej
pory obserwacje fotometryczne takich
U R A N I A - Po s t ę p y A s t r o n o m i i

zjawisk kryją w sobie poważne ogra
niczenie — nie jesteśmy w stanie okre
ślić w jed n o zn aczn y sposób m asy
obiektu spełniającego rolę soczewki;
wszelkie interpretacje wymagają zało
żenia odnośnie jego odległości. Oka
zuje się, że analiza pomiarów astrometrycznych pozwala stwierdzić, czy soczewkujący obiekt należy do dysku,
czy halo galaktycznego, czy wręcz do
innej galaktyki — jeśli badamy np. mikrosoczewkowanie obiektów z Wiel
kiego Obłoku M agellana. Na rys. 3
przedstawiono symulację takiej obser
wacji (linia przerywana), którą dzięki
kilku pomiarom astrometrycznym (li
nia ciągła) jesteśm y w stanie skutecz
n ie w y m o d e lo w a ć (k rz y ż y k i) —
w tym wypadku mamy do czynienia
z obiektem o masie 0,1 masy Słońca
w odległości 8 kpc (halo Galaktyki).
W szelkie analizy poprzedzać je d 
nak musi staranna redukcja danych
obserwacyjnych. Warto pamiętać, że
przy zaplanowanej precyzji pomiaru
pozycji na niebie istotne będzie m.in.
ścisłe uw zględnianie efektów teorii
względności, w szczególności zmiany
kierunku biegu fotonów w polu gra
witacyjnym — i to już nie tylko Słoń
ca (nawiasem mówiąc, z punktu w i
dzenia precyzji SIM-a będzie to efekt
gigantyczny, bo 1000-krotnie prze
wyższający zakładaną dokładność), ale
nawet Jowisza, dla którego sąsiedztwa
wielkość odchylenia sięga 2 ns łuku.
0 zwykłej aberracji światła (do 20 se
kund łuku) nawet nie wspomnę — no,
może tylko wypada dodać, że jest ona
w stanie zm ienić odległość kątow ą
dwóch gwiazd w polu widzenia SIMa
w mierzalny sposób w ciągu 1 sekun
dy!
Ale to ju ż zm artw ienia tw órców
1konstruktorów misji. Przyjrzyjmy się
więc, jakie jeszcze korzyści przynie
sie ona potencjalnym użytkownikom
i całej astronomicznej społeczności.

W poszukiwaniu
nowych planet
W chwili obecnej, gdy odkrycie pla
net poza Układem Słonecznym stało
się faktem, szczególnie ważnym wy
zwaniem dla astronomii będzie udo
skonalenie technik badawczych celem
uzyskania narzędzi umożliwiających
system atyczne i bardziej w nikliw e
analizy. SIM będzie pionierskim eks
perymentem dla całej serii instrumen2/2000

tów kosmicznych mogących zrewolu
cjonizować tę dziedzinę badań. Precy
zja jego pomiarów umożliwi odkrywa
nie planet typu ziemskiego wokół naj
bliższych gwiazd — 1 mikrosekundzie
łuku odpowiadałoby bowiem przesu
nięcie gwiazdy o masie Słońca w ywo
łane obecnością tylko jednej planety
0 masie Ziemi, poruszającej się po or
bicie o promieniu 1 j.a., obserwowane
z odległości 3 parseków. W pływ pla
net o masie Jowisza na ruch ich m a
cierzystych gwiazd można będzie za
obserwować do odległości ok. 1 kiloparseka. Dla planet o okresach obiegu
nie przekraczających czasu trw ania
misji (5 lat) uzyskamy dość dokładne
parametry dzięki określeniu ich astrom etrycznych orbit, dla pozostałych
p recyzja w yznaczeń będzie m alała
w miarę wydłużania okresu. Jednak
nawet na granicy możliwości obserwa
cyjnych SIM określi okresy obiegu
z błędem do 10%, zaś rozmiary orbit
1masy planet — do 30%. Warto w tym
miejscu wspomnieć, że dla planet od
krytych do tej pory wokół gwiazd po
dobnych do Słońca SIM określi ele
menty orbit astrometrycznych z błę
dem nie przekraczającym 5% (rys. 4).
Istotne jest również, że metoda astrom e try c z n a n ie m a o g ra n ic z e ń ze
względu na kąt nachylenia płaszczy

Tab. 1
Misja Interferometrii Kosmicznej (SIM) — parametry instrumentu
Długość bazy
Zakres widmowy
Średnica teleskopu
Rozmiary kątowe pola odniesienia
Dokładność pomiaru położenia
w polu odniesienia
Rozmiary pola precyzyjnych pomiarów
Dokładność w polu precyzyjnych pomiarów
Czułość astrometrii

10 m
0,4 — 0,9 |xm
0,3 m
15°
4 |is łuku
1°
1 |*s łuku
20 mag w czasie 4 godzin

Rozmiary pola obrazowania

0,3 s łuku

Rozdzielczość obrazowania

10 |is łuku

Czułość obrazowania (źródło punktowe)

zny orbity planety do sfery niebieskiej
(w przeciw ieństw ie do stosow anej
obecnie metody analizy prędkości ra
dialnych, która nie daje rezultatów dla
planet o orbitach leżących w płasz
czyźnie nieba).
Nie bez znaczenia będzie też moż
liwość dołączenia nowych obiektów
do listy obserwacyjnej nawet w trak
cie misji. Rzecz jasna, lista taka jest
ju ż przy gotow yw ana. P am iętajm y
o tym, że typowa próba odnalezienia
nowej planety w ym aga w ykonania
średnio od 20 do 50 obserwacji odpo

20 mag w czasie 1 godziny

wiednio rozłożonych w czasie w polu
precyzyjnych pomiarów o rozmiarach
ok. 1 stopnia (a każda badana gwiaz
da wymagać będzie kilku gwiazd od
niesienia). W stępnie szacuje się, że
poszukiwania SIM-a skoncentrują się
na grupie 100-200 gwiazd ciągu głów
nego, celem ewentualnego wykrycia
w iększych planet typu ziem skiego
(w zakresie 2-2 0 mas Ziemi) oraz na
grupie ok. 50 gwiazd podobnych do
Słońca, dla której planuje się obniżyć
m asę wykryw anych planet do prze
działu 0,5-2 mas Ziemi.

Jak to działa?
Interferometr optyczny został użyty po raz pierwszy przez A.A. Michelsona i F.G. Pease’a na początku lat 20-tych
w obserwatorium Mt. Wilson do pomiaru średnic kątowych kilkunastu czerwonych olbrzymów.
W klasycznej metodzie fazowej pomiar polega na obserwacji prążków interferencyjnych powstających
w wyniku nałożenia na siebie dwóch wiązek światła, pochodzących z teleskopów znajdujących się w odległości
B, zwanej podstawą bazy (patrz rysunek). W celu nałożenia wiązek stosuje się zwykle płaską płytkę do połowy
pokrytą srebrem, przepuszczającą jedną wiązkę oraz odbijającą wiązkę drugą. Tak utworzony sygnał dociera
do detektora.
Detektor rejestruje jasny bądź
ciemny prążek w zależności od róż
nicy dróg optycznych padających
wiązek. Prążek jasny powstaje wte
dy, gdy różnica dróg optycznych
równa jest wielokrotności długości
fali światła. Dla światła białego (nie
monochromatycznego) natężenie
sygnału w detektorze osiąga mak
simum, gdy różnica dróg optycz
nych jest równa zeru (przy większej
interferencja zachodzi w sposób
niespójny). Aby zapewnić różnicę
dróg optycznych bliską zeru, stosu
je się zespół płaskich zwierciadeł
w celu dodatkowego powiększenia
drogi jednej z wiązek (wewnętrzne
„opóźnienie” wiązki).
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Globalny Interferometr Optyczny (GAIA)
Kolejny projekt-gigant, nad którym
już od 5 lat pracuje Europejska
Agencja Kosmiczna ESA, to GAIA.
Jeśli jego realizacja przebiegać bę
dzie zgodnie z planem, w 2009 roku
wystartuje sonda, której celem bę
dzie wielokrotne zmierzenie pozy
cji przeszło miliarda gwiazd z do
kładnością do kilku mikrosekund
łuku. Zbadane mają zostać w za
sadzie wszystkie (!) gwiazdy na nie
bie do 20 wielkości gwiazdowej —
to prawie 1% populacji gwiazd na
szej Galaktyki. Jeśli (nie bez racji)
zaimponowało nam to, czego doko
nał Hipparcos, porównajmy: mierzył
on pozycje średnio 25 gwiazd na
stopień kwadratowy; GAIA przeba
da na każdym takim skrawku nieba
średnio 25 000 obiektów, w dodat
ku z co najmniej 100 razy większą
dokładnością! Ma zostać specjalnie
przygotowana, by poradzić sobie
nawet z najgęstszymi obszarami
D rogi M lecznej (m .in. w oknie
Baadego), gdzie na stopień kwa
dratowy przypada kilka milionów
gwiazd.
Misja planowana jest na 5 lat —
w tym czasie sonda przesyłać bę
dzie 1 megabit danych w każdej
sekundzie. Grupa przygotowująca
projekt ocenia, że w ciągu 3 -4 lat
po zakończeniu obserwacji opraco
wany zostanie fundamentalny kata
log dla miliarda gwiazd.
Tak więc pod koniec drugiej de
kady XXI w ieku a stro no m ow ie
m ogą dysponow ać p ełną prze
strzenną mapą znacznego obsza
ru Galaktyki, znając dokładnie po
łożenia i ruchy większości jasnych
gwiazd w prom ieniu tysię cy lat
świetlnych. Stanie się tak pod wa
runkiem, że znajdą się instytucje
i organizacje gotowe zainwestować
swe środki finansowe na tak długi
okres. Trzymajmy kciuki, gdyż to, co
jeszcze niedawno mogło być tylko
mrzonką garstki zapaleńców, ma
szansę urzeczywistnienia u progu
milenium, w którym ludzkość pró
bować będzie dosięgnąć gwiazd.

Interferometry
teleskopy przyszłości

—

Podczas gdy radioastronomowie
prawie od samego początku z powo
dzeniem wykorzystują metody inter
ferometrii w swoich badaniach, w za
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spektrometr
(zwierciadło pierwotne i trzeciego rzędu)
zwierciadło wtórne ASTRO-1
płaszczyzna
ogniskowa
ASTRO-1
wspólna
ława optyczna

czujnik
szerokiego
pola

tytanowe podstawy

zwierciadło główne ASTRO-1

zwierciadło główne ASTRO-2

spektrometr
(zwierciadło wtórne i płaszczyzna ogniskowa)

kresie widzialnym widma realizacja
podobnych przedsięwzięć do niedaw
na napotykała liczne problemy, z któ
rych podstawowym było uwolnienie
się od zakłócającego wpływu ziem 
skiej atmosfery. Dopiero ostatnio
w niektórych obserwatoriach pojawi
U R A N I A - Postępy Astro no m ii

ły się konstrukcje oparte na zasadzie
klasycznego eksperymentu Michelsona (patrz ramka: Jak to działa?). Są to
m.in. interferometry Mark III (Mt.
Wilson) oraz PTI (P alom ar Testbed
Interferometer). Obecne konstrukcje
największych naziemnych teleskopów
2/2000

(m.in. Large Binocular Telescope, tło, w szczególności nie będzie dokucz nej zespół 4 teleskopów o średnicy 3,5
Keck, VLT) uwzględniają już ten trend liwych w naziemnych obserwacjach metra każdy, mających swobodę prze
współczesnych badań — tylko w ten fluktuacji obrazu ograniczających ska mieszczania się celem tworzenia bazy
bowiem sposób mamy szansą realnie lę czasową badań;
o długości od 50 do 1000 metrów. Za
zw iększyć zdolność ro zd zielcz ą
2)
brak narzuconej z góry osi sadniczo nowym elementem będzie
w dziedzinie optycznej.
orientacji instrumentu, charaktery w tym przypadku opracowanie szcze
SIM będzie prototypowym rozwią stycznej dla konstrukcji na powierzch gółowych metod eliminowania świa
zaniem kosmicznej interferometrii. ni Ziemi.
tła macierzystych gwiazd (o czynnik
W stosunku do instrumentów naziem
przeszło 105 razy) celem uchwycenia
nych tego typu charakteryzować go
Z technologicznego punktu widze prom ieniow ania odbitego od p o 
będą dwie zasadnicze różnice, przema nia SIM będzie tylko „przygrywką” wierzchni planet. Jak się przypuszcza,
wiające jednak na jego korzyść:
przed planowanym na drugą dekadę dla obiektów leżących w odległości do
1)
brak zjaw isk zw iązanychXXI wieku eksperymentem Terrestial 45 lat św. będzie to już bezpośrednia
z obecnością atmosfery — czułość sys Planet Finder (czyli „wykrywacza pla analiza składu chemicznego atmosfer
temu uwarunkowana będzie tylko roz net typu ziem skiego”). Ma to być planet bądź też szczegółowe poznanie
miarami powierzchni zbierającej świa umieszczony w przestrzeni kosmicz struktury fizycznej i dynamicznej dys
ków okołogwiazdowych, niezbędne
w dalszych badaniach procesów planetogenezy.
SIM (w Internecie http://sim.ipl.nasa.govl to nie jedyna misja przygoto
wywana z myślą o rewolucyjnym sko
ku precyzji pomiarów astrometrycznych. Warto tu wymienić planowany
na rok 2003 niemiecki projekt DIVA
(Double Interferom eter fo r Visual
Astrometry, http://www.aip.de/groups/
DIVA) oraz przygotowywany przez
ESA przegląd GAIA (patrz ramka:
Globalny Interferometr Astrometryczny, http://astro.estec.esa.nl/GAIA').
Jak pokazują dotychczasowe do
świadczenia, nawet 10-krotny wzrost
precyzji pomiarów w astronomii gwa
rantuje nową jakość analiz i nowe, za
skakujące odkrycia. Spodziewany
100-, a w niektórych przypadkach na
wet 1000-krotny postęp metod bezpo
średnich obserwacji, przyniesie za
pewne wyniki, których nie jesteśmy
nawet w stanie przewidzieć i otworzy
zupełnie nieznane obszary badań. Tym
bardziej cieszy fakt, że polscy astro
nomowie już dziś nie szczędzą wysił
ków, by choć w niewielkim stopniu
uczestniczyć w tym eksperymencie na
miarę nowego tysiąclecia. Ale o tym
przeczytajcie Państwo w „Uranii-PA”
już niebawem, w notatce bezpośred
nio zaangażowanego specjalisty.
Półoś wielka orbity (j.a.)

Rys. 4. Płaszczyzna detekcji towarzyszących gwiazdom brązowych kartów i pla
net. Dla większości dotychczas odkrytych obiektów tego typu (oraz dodatkowo,
dla porównania, sześciu planet Uktadu Słonecznego: Jowisza, Saturna, Urana,
Neptuna, Ziemi i Wenus — ich pozycji odpowiadają pierwsze litery nazwy) zazna
czono położenie we współrzędnych półoś wielka orbity (w j.a.) — masa (w ma
sach Jowisza, na ogół znamy tylko jej dolny limit). Na tym tle przebiegają linie
określające obszar selekcji obiektów (górna część płaszczyzny) dla metod uży
wanych obecnie na Ziemi oraz dla misji SIM.
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Dr Krzysztof Rochowicz je st astro
fizykiem w Centrum Astronom ii
Uniwersytetu Mikołaja Koperniku
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dagującego URANIĘ-POSTĘPY
ASTRONOMII. Prowadzi badania
w d zied zin ie sp e k tro fo to m etrii
gwiazd osobliwych.
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czarna dziura?
Czarna dziura objaśni Ci
wszystko

V4641 Sgr — kandydatka
na najbliższą czarną dziurę
V4641 Sgr jest najbliższym Ziemi
kandydatem na czarną dziurę:
znajduje się tylko 1500 lat świetl
nych od nas.
Jest to mikrokwazar. Na tym
obrazie uzyskanym radiotelesko
pami VLA (Very Large Array)
w Nowym Meksyku zaraz po
wybuchu radiowym widać dżety,
które trwały tylko kilka minut.
Oczywiście wybuch nie nastapił
z (hipotetycznej) czarnej dziury,
ale z materii ją otaczającej:
materia z okolicznych gwiazd
może być znacznie ogrzewana
w procesie spadku na czarną
dziurę. Astronomowie pracujący
nad poznaniem natury tego
obiektu uważają że zachowuje
się on dziwnie nawet jak na
czarną dziurę. Obserwowane
eksplozje trwają bardzo krótko
i pojawiają się w różnym czasie
na różnych zakresach widma.
Żródto: Robert M. Hjellming i in.,
VLA, NRAO
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W popularnym wyobrażeniu czar
na dziura jest to obiekt o rozmiarach
bardzo małych w porównaniu z jego
m asą (jak porównywać rozm iar linio
wy z m asą zostanie objaśnione w dal
szym ciągu artykułu). Dzięki małym
rozmiarom pole grawitacyjne przy jej
powierzchni jest tak silne, że prędkość
ucieczki jest w iększa od prędkości
światła. Wniosek: z czarnej dziury nic
nie może uciec, nawet światło, czarna
dziura może tylko pochłaniać materię
i światło. Dzięki tym trzem własno
ściom: dużej masie, małym rozmiarom
i niewidzialności spowodowanej bra
kiem bezpośredniej emisji promienio
wania, czarne dziury stały się bardzo
użytecznym sposobem na objaśnianie
niezrozumiałych zjawisk astronomicz
nych. Tak użytecznym, że pojawiło się
wśród astronom ów silne pragnienie
obserw acyjnego w ykrycia czarnych
dziur. Jest nawet grupa ludzi, którzy
wierzą, że czarne dziury już odkryto.
Argument jest w każdym przypadku
ten sam: silne promieniowanie elektro
m a g n e ty c z n e, w y d o b y w a ją c e się
z pewnych obiektów, potrzebuje silne
go źródła energii. Takim źródłem może
być „tylko” ruch w bardzo silnym polu
grawitacyjnym. Silne pole grawitacyj
ne w małym obiekcie wymaga dużej
masy, a więc — „musi” tam być czar
na dziura.
C elem niniejszego artykułu je st
przekonanie Czytelników, że czarna
dziura to nie jest po prostu coś małe
go, masywnego i ciemnego. Jeśli czar
ne dziury istnieją, to razem z całą me
nażerią zjawisk, o których entuzjaści
czarnych dziur nie wiedzą albo wolą
U R A N I A - Postępy
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nie pamiętać. Niektóre z tych zjawisk
są zdumiewające, inne są ciągle jesz
cze niezrozumiałe. Ich występowanie
przewiduje ta sama teoria, która prze
widziała możliwość istnienia czarnych
dziur — teoria względności Einsteina.
Ponieważ teoria ta została sprawdzo
na w różnych eksperymentach z dużą
dokładnością, trzeba jej przepowied
nie traktować poważnie. Czarne dziu
ry rozwiązują niektóre problemy astro
nomów, ale stwarzają nowe problemy
(być może trudniejsze i liczniejsze) dla
fizyków. Stąd właśnie bierze się scep
tycyzm, z którym uczciwi teoretycy
podchodzą do kolejnych informacji
o rzekomym odkryciu czarnej dziury.

Czarna dziura opisana
po newtonowsku,
czyli dziwna przepowiednia
J. Michella i P.S. Laplace’a
Dla uproszczenia przypuśćmy, że
badany przez nas obiekt astronomicz
ny O o masie A /jest sferycznie syme
tryczny1. W punkcie odległym o r od
środka O energia potencjalna cząstki
o masie m jest równa:

gdzie G = 6,67 x 10 8 cm3/g-sek2 jest
sta łą g raw itacy jn ą N ew tona. Jeśli

1
Założenie to upraszcza rachunki, ale
nie jest konieczne — istnieją liczne w yn i
ki uzyskane dla sytuacji ogóln iejszych .
Zbadano ju ż dokładnie w łasn ości stacjo
narnych, wirujących, osio w o sym etrycz
nych czarnych dziur, zaś m etodami num e
ry cz n y m i u z y sk a n o w ie le in fo rm a cji
o ew olucji czarnych dziur nie posiadają
cych żadnej sym etrii.
2/2000

cząstka porusza się z prędkością v, to
posiada energię kinetyczną równą 1/2
mv2 i jej energia całkowita wynosi:
„

!
2

,

GMm
r

E = —mv --------Energia ta jest stałą charakterystycz
ną dla każdej cząstki; jej wartość jest
wyznaczona przez początkowe poło
żenie rQi początkową prędkość vQ:
E = ~ m v 02 -

GMm

Aby cząstka mogła uciec na dowol
nie dużą odległość od naszego obiek
tu O, energia ta musi być nieujemna.
Jeśli bowiem jest ujemna, to prędkość
cząstki stanie się równa zeru w skoń
czonej odległości r max = -G M m /E od
O i wówczas siła ciężkości ściągnie
cząstk ę z po w ro tem w p o b liże O.
Z warunku E > 0 wynika następujące
ograniczenie na prędkość początkową:

vo * vu =^2GM /r0.
Jeśli za r Q podstaw im y prom ień
obiektu O, to w artością vu stanie się
p rę d k o ść u c ie c z k i z p o w ie rz c h n i
o b ie k tu — p o ję c ie d o b rze zn an e
wszystkim astronomom i miłośnikom
astronomii. Przypuśćmy, że promień
rQspełnia nierówność:
r0 < rf= 2 G M !c 2.

(1)

(Ten właśnie wzór pozwala porówny
wać masę z rozmiarem: jeśli promień
obiektu rQ» r , to mówimy, że rQjest
duże w porównaniu z M.) Wtedy z po
przedniego wzoru dostajemy vu > c,
tzn. prędkość ucieczki z powierzchni
O staje się większa od prędkości świa
tła.
Rozumowanie podobne do opisane
go p o w y ż e j p rz e p ro w a d z ili ja k o
pierwsi J. Michell w 1783 r. i P.S. La
place w 1796 r. Przez wiele lat trakto
wano ten wynik jako rodzaj frywolnego żartu. Dla każdego ze znanych
w XVIII wieku obiektów astronomicz
nych taje m n ic z a w ielk o ść r była
znacznie m niejsza od jego promienia.
Na przykład, dla Słońca r = 3 km, dla
Ziem i r = 0,89 cm. G dyby Słońce
skurczyło się do takich rozmiarów,
jego średnia gęstość wzrosłaby do ok.
1,8x 1016 g/cm3 (dla porównania: gę
stość materii w jądrze atomowym wy
nosi 1013 g/cm 3). We w nętrzu ciała
astronom icznego pojęcie prędkości
ucieczk i traci sens. P o w ierzch n ia
2/2000

r = rg mogłaby mieć jakieś znaczenie
fizyczne, gdyby leżała na zewnątrz
obiektu astronomicznego, ale nie zna
no wtedy żadnego takiego przykładu
(uczciwie mówiąc, nie znamy żadne
go do dziś, chociaż potrafimy już wy
obrazić je sobie: patrz poniżej).
W ynik ten został przypom niany
w XX wieku, gdy okazało się, że do
kładnie ten sam wzór (1) pojawia się
w teorii względności. Coś dziwnego
(patrz niżej) dzieje się nie tylko ze świa
tłem, ale także z materią i z geometrią
przestrzeni przy odległościach od źró
dła pola grawitacyjnego mniejszych niż
odległość odpowiadająca r = rgż2
Po początkowym okresie pobłażli
wej negacji zaczęły pojawiać się ar
gumenty, które sugerowały, że poszu
kiwanie obiektów o rozmiarach mniej
szych od rg może nie być pozbawione
sensu. W ielkość rg dana wzorem (1)
jest proporcjonalna do M, natomiast
promień rM kuli z materii o ustalonej
średniej gęstości p jest proporcjonal
ny do M 1/3. Zatem, rM rośnie szybciej
od r tylko dla M bliskich zera. Dla du
żych M , rg rośnie znacznie szybciej od
rM i dla każdej danej gęstości p istnie
je takie M, przy którym rM - r . Na
przykład, jeśli dla p przyjmiemy gę
stość wody, to równość rM= rg nastąpi
przy rozmiarze kuli 4,01 x 108 km, tzn.
576 promieni Słońca = 2,68 jednostki
astronomicznej. Gdyby środek takiej
kuli umieścić w środku Słońca, to jej
powierzchnia znalazłaby się pomiędzy
orbitami M arsa i Jowisza. To już za
czyna wyglądać niepokojąco, czyli re
alistycznie. Jeśli średnia gęstość m a
terii we W szechświecie jest większa
od 10-28 g/cm3, to Wszechświat jest za
m k n ię ty (m a sk o ń cz o n y p ro m ie ń
i sk o ń c z o n ą m asę), a w tedy cały
Wszechświat ma promień mniejszy niż
r , przy bardzo małej przecież gęsto
ści. Może więc jednak istnieją gdzieś
we W szechświecie warunki um ożli
wiające powstawanie obiektów o pro
mieniach mniejszych niż r l

Przemyślenia tego rodzaju przeko
nały w końcu teoretyków, że możli
wość istnienia czarnych dziur należy
traktow ać pow ażnie. Dzisiaj fizyka
czarnych dziur jest już obszerną dzie
dziną badań z pogranicza fizyki, ma
tematyki, astronomii i techniki kom
puterowej (niektóre obliczenia nume
ryczne dla czarnych dziur wymagały
stworzenia nowych metod programo
wania i użycia komputerów o wielkiej
pamięci i szybkości).
Zanim zapoznamy się z najważniej
szymi własnościami czarnych dziur,
musimy zapuścić się w dygresję na
temat teorii względności.

3. Stożki świetlne
Świat, w którym żyjemy, jest w ję 
zyku teorii w zględności nazyw any
czasoprzestrzenią. Każdy punkt czaso
przestrzeni (nazyw any zdarzeniem )
ma cztery współrzędne (t, x ,y , z): czas
t i trzy w spółrzędne przestrzenne.
Wyobraźmy sobie, że ze zdarzenia (t0,
xo> y<t> zo) (tzn- z Punktu (*o> > v z?)
w chwili t0) wypuszczamy promienie
świetlne we wszystkich kierunkach.
Jeśli w czasoprzestrzeni nie ma pól
graw itacyjnych, to je s t ona płaska
i wtedy czoło każdego sygnału świetl
nego będzie poruszało się po linii pro
stej zgodnie z równaniami:
x ( t) = x 0 + a 1( / - f 0),

y{t)=y0 + &2{ t - t 0\

(2)

z ( /) = z 0 + a3( f - f 0),
gdzie x0, y Q, zQ, a ,, av a3 są stałymi,

(a;)2 + (a2)2 + (a3)2 = c2, c = 299792
km/sek jest prędkością światła w próż
ni. Można łatwo sprawdzić, że każda
taka prosta jest podzbiorem zbioru roz
wiązań równania:
Ą t - t 0)2- (x-x,)2 - (y -y j2- (z-z0)2 = 0. (3)
Równanie (3) jest podobne do równa
nia powierzchni stożka w przestrzeni
euklidesowej:
(z - 20)2 - (x - x0)2 - (y

-

y 0)2 = 0 .

2
Fakt, że taki sam wzór obowiązuje (Stożek ten ma w ierzchołek w punk
w tak różnych teoriach, może wydawać się
cie (x0, y Q, z0), jego osią symetrii jest
zadziw iający, ale magia ta znika, gdy
prosta (jc, y ) = (*0, y0).) Zbiór zdarzeń
uświadomimy sobie, że wartość w spół
spełniających równanie (3) ma wiele
rzędnej r występująca w relatywistycznej
w łasności w spólnych ze zw ykłym
wersji wzoru (1) nie jest równa odległo
stożkiem i je st nazyw any stożkiem
ści od środka obiektu O. Współrzędna ta
świetlnym.
została celow o dobrana tak, aby pewne
Czasoprzestrzeń, w której występu
wzory newtonowskie wyglądały tak samo
ją
pola
grawitacyjne, nie jest płaska.
w teorii względności.
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Rys. 1. W płaskiej czasoprzestrzeni w szystkie stożki św ietl
ne m ają sym etrię obro to w ą i w szystkie są jednakow e. G ór
na część stożka — to zbiór w szystkich prom ieni świetlnych,
które m ogą być w yem itow ane ze zdarzenia Z, dolna część
— to zbiór w szystkich prom ieni świetlnych, które m ogą być
odebrane w zdarzeniu Z. Zaznaczono rzut prom ienia św ietl
nego ze stożka św ietlnego na przestrzeń t = f0.

Wiązka promieni świetlnych w ypusz
czonych z pojedynczego zdarzenia
w zakrzywionej czasoprzestrzeni two
rzy hiperpowierzchnię, która jest rów
nież nazywana stożkiem świetlnym,
chociaż jej kształt (tzn. wykres funk
cji t(x, y , z)) może różnić się bardzo
znacznie od zwykłego stożka3 (rys. 1
i 2). Jedyne gwarantowane podobień
stwo — to istnienie wierzchołka, czy
li wspólnego źródła wszystkich pro
m ieni. Stożki św ietlne są w teorii
w zględności podstaw ow ym n arzę
dziem do badania praw rozchodzenia
się światła w różnych czasoprzestrze
niach.
W płaskiej czasoprzestrzeni wszyst
kie stożki św ietln e są jed n ak o w e.
3 Z powodu ułom ności ludzkiej w y 
obraźni i techniki rysunkow ej, stożki
świetlne rysuje się zawsze jako dwuwymia
rowe powierzchnie, chociaż w rzeczywi
stości są one przestrzeniami trójwymiaro
wymi. Przestrzenie t = const, które także
są trójwymiarowe, na rysunkach są widocz
ne jako dwuwymiarowe powierzchnie. Ry
sunki takie pomagają jednak w zrozumie
niu relacji czterowymiarowych. Wnioski
z rysunków wymagają zawsze sprawdze
nia za pomocą rachunku w pełnej czterowymiarowej przestrzeni.
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Rys. 2. W czasoprzestrzeni zakrzyw ionej stożki świetlne nie
m uszą m ieć żadnej sym etrii. Stożki o wierzchołkach w róż
nych punktach na ogół nie s ą przystające.

W czasoprzestrzeni z polami grawita
cyjnym i w najogólniejszym m ożli
wym przypadku każdy stożek świetl
ny jest różny od pozostałych, może też
przecinać się sam ze sobą. Teoretycy
lu b ią z a jm o w ać się p rz y p ad k a m i
szczególnymi, posiadającymi pewne
symetrie. W tedy istnieją w czasoprze
strzeni rodziny jednakowych stożków,
ale pomiędzy rodzinami m ogą zacho
dzić znaczne różnice.
W teorii N ewtona interpretujem y
w z ó r (2) ja k o ró w n a n ia krzy w ej
(w tym przypadku — prostej) w trój
wym iarowej przestrzeni. Zm ienna t
je s t tylko param etrem na krzyw ej.
W teorii względności czas t jest rów 
nocześnie czwartą współrzędną w cza
soprzestrzeni. W zór (2) opisuje wtedy
prostą w przestrzeni czterowymiarowej. Przejście od opisu metodami teo
rii względności do opisu newtonow
skiego możemy wyobrazić sobie jako
rzutowanie różnych trójwymiarowych
podprzestrzeni t= C = const (odpowia
dających różnym wartościom stałej C)
na jed n ą z tych podprzestrzeni, zazna
czoną na rys. 1. Jeśli geometria prze
strzeni t = const nie zmienia się w cza
sie, rzutowanie to jest operacją jedno
znaczną — a taki właśnie przypadek
U R A N IA -
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zachodzi dla interesującej nas czarnej
dziury o stałej masie. Operacja odwrot
na — rzutowanie z przestrzeni t = const
na stożek świetlny — nie zawsze jest
jednoznaczna. Posłużymy się tą me
todą w par. 6. Należy jednak pam ię
tać, że przestrzeń t = const na ogół nie
je s t płaska. W w yniku rzutow ania
otrzymujemy opis pewnego zjawiska
w języku teorii Newtona, ale treść tego
opisu może być całkowicie niezgodna
z prawami newtonowskiej teorii gra
witacji, ja k to zobaczymy w par. 6.
W czasoprzestrzeni z pojedynczą
sferycznie symetryczną czarną dziurą
o stałej masie, którą będziemy zajm o
wali się w dalszym ciągu artykułu,
stożki świetlne w różnych punktach
(zdarzeniach) w yglądają tak, jak na
rys. 3. Stożki, których wierzchołki leżą
na tej samej pionow ej prostej (tzn.
stożki o d p o w iad ające zd arzen io m
o tych samych współrzędnych prze
strzennych, ale różnym chwilom cza
su) sąjednakow e. Jest to skutek zało
żenia stałości m asy — taka czarna
dziura nie przyłącza nowej materii i nie
zmienia się z czasem. Również jedna
kow e są w sz y stk ie sto żk i m ające
wierzchołki w tej samej odległości od
środka czarnej dziury — to jest skutek
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założenia sferycznej symetrii. N ależy
też pamiętać, że rys. 3 pokazuje tylko
małe otoczenie wierzchołka każdego
stożka. Kształt stożka w dużej odle
głości od wierzchołka jest przyczyną
kilku nieprzyjemnych własności czar
nej dziury, o których powiem y dalej.
Powierzchnia r —rg jest styczna do
w szystkich stożków posiadających
wierzchołki na niej, zaś stożek posia
dający wierzchołek wewnątrz tej po
wierzchni może się z nią przecinać tyl
ko w przeszłości (tzn. poniżej wierz
chołka).

4. Horyzont zdarzeń
i niewidzialność czarnej
dziury
Zajmijmy się na początek prom ie
niami radialnymi, tzn. poruszającymi
się po liniach prostych przechodzących
przez punkt r - 0 (istnieją one dzięki
sferycznej symetrii. Promienie proste
nie istniałyby w czaoprzestrzeniach
0 mniejszej symetrii).
Zwróćmy uwagę na promienie w y
em itow ane w pobliżu pow ierzchni
r = rg (rys. 3). Im bliżej tej powierzch
ni promień został wyemitowany, z tym
większym opóźnieniem zostanie ode
brany przez odległego nieruchomego
obserwatora O. Ukośne linie proste na
rys. 3 są liniami stałej wartości współ
rzędnej czasowej, używanej przez tego
obserwatora. Spośród promieni w y
emitowanych na powierzchni r = r
jeden będzie na niej stale pozostawał
(będzie on nieruchomy! — pionowa
linia na tej powierzchni na rys. 3 przed
stawia historięjego ruchu). Wszystkie
inne p ro m ien ie w y słan e z tej p o 
w ierzchni oraz w szystkie w ysłane
z punktów leżących wewnątrz niej mu
szą przeciąć prostą r - 0, która przed
stawia historię środka czarnej dziury.
W środku je st skupiona cała masa.
Punkt ten nazyw a się osobliw ością
1j ego istnienie jest konieczną konsek
w encją istnienia czarnej dziury.
Zastanówmy się, jaki obraz widział
by obserwator O, gdyby odbierał sy
gnały świetlne od obiektu poruszają
cego się w kierunku środka czarnej
dziury i przekraczającego powierzch
nię r = r . (Na rys. 3 historią takiego
obiektu może być dowolna krzywa,
której kierunek styczny w każdym
punkcie leży wewnątrz stożka świetl
nego m ającego w ierzchołek w tym
samym punkcie). Sygnały wysyłane
2/2000

przez nadaw cę w stałych odstępach
czasu docierałyby do O oddzielone
coraz dłuższym i okresam i. W ynika
stąd, że obserwator rejestrowałby co
raz m niejszą częstotliwość (większą
długość) odbieranej fali elektromagne
tycznej. Sygnał wysłany w momencie
przekraczania powierzchni r = rg nie
dotrze do obserwatora już nigdy. Ob
serwator będzie więc widział, że ak
tywność nadawcy stopniowo zamiera,
zaś wysyłane przez niego światło stop
niowo zmienia się w promieniowanie
podczerwone, mikrofalowe, radiowe...
Moment przejścia przez powierzchnię
r = rg jest niemożliwy do zaobser
w ow ania. Z tego pow odu hiperpowierzchnia r = rg w czasoprzestrzeni
jest nazywana horyzontem zdarzeń.
Popularne wyobrażenie czarnej dziu
ry jako czegoś, co schowało się całko
wicie pod powierzchnią r = rg, nie jest
więc ściśle poprawne. W „praktyce”
każde źródło światła przestanie być wi
doczne już w pewnej odległości od
horyzontu przed jego osiągnięciem —
z powodu coraz większych opóźnień
sygnałów i wzrostu długości fali pro
mieniowania. W zasadzie jednak, przy
użyciu nieskończenie czułego detek
tora, każdy zewnętrzny obserwator za
obserwowałby stopniowo zamierającą
w ruchu i zawisają
cą nad horyzontem
z d a rz e ń o to c z k ę
z materii.
Gdyby natomiast
obserwator postano
wił wpaść do czarnej
dziury, zm ierzony
p rz e z n ieg o czas
podróży byłby skoń
czony, zaś podróż
nieuchronnie zakoń
czyłaby się w pad
nięciem do osobli
w o śc i r = 0. Co
działoby się dalej,
nikt nie wie (patrz
następny paragraf).
Ta n iew iedza je s t
je d n ą z p rz y cz y n
niechęci fizyków do
czarnych dziur.
W ewnątrz hory
zo n tu u trz y m an ie
się w stałej odległo
ści od punktu r = 0
wym agałoby poru
szania się z prędko
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ścią w iększą od prędkości św iatła.
Brzmi to paradoksalnie: poruszać się
szybciej niż światło, aby stać w miej
scu. Taki jednak wniosek wynika ze
wszystkich rachunków: wewnątrz ho
ryzontu każdy sygnał św ietlny je st
ściągany w kierunku osobliwości; ża
den nie może oddalać się od niej. Ruch
w kierunku od osobliwości ani spoczy
nek nie są tam możliwe.
Rys. 3 nie mówi całej prawdy. Za
znaczono na nim schematycznie dru
gi wym iar przestrzenny, ale wszystkie
narysowane tam promienie świetlne
biegną radialnie, tzn. po liniach pro
stych do osobliwości r = 0 lub od niej.
Prom ienie nieradialne są przyczyną
wspomnianej już nieprzyjemnej wła
sności stożków świetlnych w otocze
niu czarnej dziury. Zajmiemy się nią
w par. 6.

5. Co to jest osobliwość?
Wyobraźmy sobie teraz obłok czą
stek, otaczający horyzont czarnej dziu
ry ze wszystkich stron i opadający na
nią pod wpływem pola grawitacyjne
go. Zakładamy, że masa obłoku jest
m ała i, przy założonej dokładności
obserw acji, nie trzeba uw zględniać
zmiany masy czarnej dziury spowodo
wanej pochłonięciem dodatkowej ma-
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terii. Co stanie się z obłokiem po prze
kroczeniu horyzontu?
Z wcześniejszych rozważań wyni
ka, że obłok ten nie będzie mógł po
zostawać w stanie spoczynku. Nawet
jeśli wewnątrz niego pojawi się ciśnie
nie, jego powierzchnia będzie m usia
ła poruszać się ku środkowi czarnej
dziury aż do momentu osiągnięcia oso
bliwości. W tedy jednak objętość ob
łoku zmaleje do zera, a więc jego gę
stość w zrośnie do nieskończoności.
Również ciśnienie, a w konsekwencji
także tem peratura, w zrosną do nie
skończoności.
Nie są to jedyne nieskończoności,
jakie w ystępują przy zbliżaniu się do
osobliwości. Na każde rozciągłe ciało
znajdujące się w polu grawitacyjnym
działają siły pływowe, tzn. różnice siły
grawitacyjnej wynikające z różnych
położeń poszczególnych części tego
ciała względem źródła pola. Wielkość
sił pływowych można łatwo obliczyć
ze wzoru Newtona. (W teorii w zględ
ności metoda obliczeń jest inna, ale
w y n ik ten sam ). P rzy p u śćm y , że
w polu grawitacyjnym wytworzonym
przez m asę M znajdują się dwa ciała,
każde o masie m, położone w odległo
ściach r i ( r + 1) od źródła pola, na je d 
nej prostej ze źródłem. Wtedy różnica
siły grawitacyjnej działającej na bliż
sze ciało i siły działającej na dalsze
ciało jest równa:
._

GMm

GMm

GM ml(2r + 1)

=
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Ą r + l)2

S iła AF ro śn ie
do nieskończoności
p rzy r —» 0. Jeśli
w ię c d w ie m asy,
które tu rozw ażali
śmy, są częściam i
tego sam ego ciała
rozciągłego, ciało to
zostanie w pobliżu
Rys. 4. Najprostsza soczewka grawitacyjna (obraz new
o so b liw o ści ro z e 
tonowski). Obiekt S ugina promienie świetlne wysłane
przez źródło Z o niewielkie kąty, promienie biegnące po
rwane przez rosnące
różnych drogach spotykają się powtórnie w punkcie O.
bez ograniczeń siły
pływowe.
Tak przewiduje teoria względności, miejsce, w którym kwantowa teoria
ale nikt w tę przepowiednię nie w ie grawitacji znalazłaby zastosowanie.
rzy. Fizykom nie mieści się w głowach,
Jeśli niektórzy Czytelnicy jeszcze
żeby gdziekolwiek w naszym świecie lubią czarne dziury, uprzedzam: to nie
mogły istnieć ciała o gęstości nieskoń koniec kłopotów.
czenie wielkiej, o zerowych rozmia
rach, sproszkowane przez nieskończo 6. Czarna dziura jako
ne siły pływowe. (Nawiasem mówiąc, soczewka grawitacyjna
z rachunkami dotyczącymi obszarów
Pole grawitacyjne powoduje ugię
zaw ierających osobliwość nie radzą cie promieni świetlnych przechodzą
sobie żadne programy komputerowe. cych w pobliżu dużych mas. Efekt ten,
P oszukiw anie sposobów podejścia przewidziany przez samego Einsteina
z obliczeniami na jak najm niejszą od jeszcze przed rokiem 1915, został wie
ległość od osobliwości doprowadziło lokrotnie sprawdzony w różnych ob
do szeregu ciekawych i ważnych po serwacjach. Prostą konsekwencją tego
mysłów nie tylko w technice progra efektu jest możliwość istnienia socze
mowania, ale i w matematyce.) W szy wek grawitacyjnych, których liczne
scy m ają nadzieję, że trudność tę roz przykłady zostały wykryte obserwa
wiąże nowa teoria fizyczna, kwanto cyjnie. Rys. 4 przedstawia newtonow
wa teoria grawitacji, która poprawnie ski obraz najprostszej soczewki grawi
opisze zjawiska zachodzące w bardzo tacy jn ej. Jej opis w ję z y k u teorii
silnym polu grawitacyjnym w materii w zględności, przy użyciu stożków
o wielkiej gęstości, wysokiej tempe świetlnych, jest bardziej skomplikowa
raturze i pod wielkim ciśnieniem.
ny (stożek o wierzchołku w zdarzeniu
W ystępują tu jednak dwa kłopoty. Z rozwidla się w otoczeniu soczewki
Mniejszym z nich jest fakt, że teoria i przecina sam ze sobą). Opis ten nie
taka dotychczas nie istnieje, chociaż jest jednak używany do interpretowa
p rz y p r ó b a c h je j
nia obserwacji. We wszystkich zna
stw orzenia trudziły nych astronomom przykładach grawi
się setki, jeśli nie ty tacyjnego ugięcia promieni świetlnych
siąc e, n ajtęż szy ch kąty ugięcia są bardzo małe, dzięki
głów na świecie przez czemu można stosować przybliżoną
ostatnie 30 lat. Więk niby-teorię, naśladującą optykę geo
szy kłopot polega na metryczną.
tym, że jeśli naw et
W otoczeniu czarnej dziury kąty
teoria taka powstanie, ugięcia promieni świetlnych mogą być
to jej przewidywania dowolnie duże, co wymaga użycia ści
nie dadzą się spraw słych metod teorii względności. New
dzić doświadczalnie tonowski obraz promieni świetlnych
ani obserw acyjnie. przebiegających w sąsiedztwie czarnej
Teoria w zględności dziury przedstawia rys. 5. Źródło Z
mówi nam przecież, wysyła wiązkę promieni we wszyst
że nie da się zaobser kich kierunkach, obserwator O odbie
wować żadnych sy ra niektóre z nich. Jeśli promień prze
gnałów w ysłanych biega w odległości od środka C czar
spod horyzontu zda nej dziury znacznie większej niż
to
rzeń, a jest to jedyne kąt ugięcia jest niewielki. Istnieje jedU R A N I A - Po s t ę p y A s t r o n o m i i
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nak pewna wyróżniona kula K o środ
ku w C i promieniu 3/2 r , nazywana
fotosferą, na której promienie świetl
ne m ogą krążyć po zamkniętych orbi
tach kołowych. (W iększy z dwu okrę
gów narysow anych gru b ą lin ią na
rys. 5 jest przekrojem fotosfery. M niej
szy okrąg jest przekrojem horyzontu
zdarzeń). Każda z tych orbit jest nie
stabilna; jeżeli promień zostanie z niej
zepchnięty o dowolnie mały kąt na ze
wnątrz, oddali się od fotosfery po pła
skiej spirali. Jeżeli zostanie zepchnię
ty do wewnątrz fotosfery, wpadnie do
osobliwości w C po skończonej licz
bie obiegów. Jeśli jakikolwiek promień
świetlny przetnie fotosferę w kierun
ku ku jej środkowi, również zostanie
pochłonięty przez osobliwość. W pad
nięcie do w nętrza fotosfery nie jest
jeszcze katastrofą ostateczną. Dopóki
promień świetlny lub ciało materialne
nie przekroczą horyzontu zdarzeń, ist
nieje możliwość ucieczki, ale trzeba do
tego użyć sił niegrawitacyjnych, np.
silników rakietow ych w przypadku
ciała m asyw nego albo zw ierciadeł
w przypadku promienia. Z obszaru po
m iędzy fotosferą a horyzontem m oż
na wysyłać sygnały elektromagnetycz
ne na zewnątrz. Sygnał podróżujący
swobodnie przez pole grawitacyjne nie
może jednak zawrócić z wnętrza fo
tosfery, jeśli przedtem do niego wpadł.
Promień przebiegający w pobliżu
fotosfery może ugiąć się o kąt dowol
n ie duży. Z a c h o w a n ie p ro m ie n ia
świetlnego zależy od jego kierunku po
czątkowego, który określa odległość,
na jak ą promień zbliża się do fotosfe
ry. Kilka możliwości pokazuje rys. 5.
Istnieje taki kierunek początkowy, przy
którym promień dotrze do obserwato
ra O po wykonaniu pełnego obiegu
wokół fotosfery. Istnieje inny kierunek
(bliższy radialnego), przy którym pro
mień wykona dwa pełne obiegi wokół
fotosfery, zanim dotrze do obserwato
ra. Istnieją też promienie, które dobie
gną do obserwatora po wykonaniu 1,
2 , 3 , .....n pełnych obiegów, przy czym
n może być dowolnie duże. Istniejąteż
takie promienie, które będą wiecznie
krążyć wokół fotosfery, nawijając się
na nią po nieskończonej spirali; ich
kierunek początkow y musi tworzyć
ściśle określony kąt z kierunkiem ra
dialnym. Im większe n, tym bliżej po
wierzchni fotosfery przebiegają naj
m niejsze pętle orbity. Im mniejsza pę
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tla, tym dłużej trwa jej okrążenie. Nie wek grawitacyjnych, ponieważ w teo
ma to związku z długością przebytej rii Newtona obiekty te nie istnieją).
drogi, ale z efektem w idocznym na Wszystkie promienie świetlne biegną
rys. 3 — wydostanie się z silniejszego ce od źródła Z do obserwatora O, któ
pola grawitacyjnego wymaga więcej re zostały w yem itow ane rów nocze
czasu. Jeśli źródło Z wyśle pojedyn śnie, muszą leżeć na tym samym stoż
czy krótkotrwały błysk światła, obser ku św ietlnym . Rys. 5 przedstaw ia,
w ator O odbierze serię błysków, po zgodnie z uwagami z końca par. 3, rzut
chodzących od promieni, które wyko sytuacji czasoprzestrzennej na poje
nały 0, 1 ,2 ,..., n obiegów. Z powodu dynczą przestrzeń t = const. Zajmij
w zrastającego czasu obiegu małych my się tylko prom ieniam i leżącymi
pętli, odstępy czasu między kolejny w płaszczyźnie rysunku. W punkcie O
mi błyskami rejestrowanymi przez ob przecinają się dwie nieskończone ro
serwatora będą coraz większe.
dziny promieni, przy czym, jeśli zo
Rys. 5 pokazuje tylko trzy promie stały wszystkie wyemitowane równo
nie z tego nieskończonego zbioru, le cześnie, to do obserwatora O dociera
żące w płaszczyźnie punktów Z, C ją nierównocześnie. Promienie odpo
i O. (Proporcje wielkości między pę w iadające tej sam ej liczbie n, ale
tlami orbity i fotosferą nie są oddane obiegające fotosferę w przeciwnych
wiernie). Należy na podstawie rys. 5 kierunkach, też na ogół osiągają cel
zrekonstruować w wyobraźni sytuację nierównocześnie (z wyjątkiem sytu
przestrzenną. Dla każdego promienia acji, gdy obserwator O leży na prostej
okrążającego fotosferę n razy w kie ZC). Wszystkie promienie leżą na tym
runku pokazanym na rysunku istnieje samym stożku świetlnym, ale mimo to
promień biegnący w tej samej płasz pionowa prosta reprezentująca w cza
czyźnie i okrążający fotosferę n razy soprzestrzeni historię obserwatora O
w kierunku przeciwnym. Obserwator przebija ten stożek nieskończenie wie
O powinien w zasadzie widzieć nie le razy (punkty przebicia odpowiada
skończoną rodzinę jasnych pierścieni ją momentom odbioru kolejnych bły
otaczających fotosferę i tworzących sków, opisanych wyżej). Po zastano
ciąg, dla którego powierzchnia fotos wieniu dochodzim y do wniosku, że
fery jest granicą. „W praktyce” obraz „ s to ż e k ” św ie tln y o w ie rz c h o łk u
będzie oczywiście prostszy. Pierście w zdarzeniu Z musi mieć, w otoczenie będą leżały tak
blisko siebie, że ob
se rw a to r zo baczy
tylko świetlistą ob
rączkę wokół fotos
fery. Jasność pier
ścieni odpowiadają
c y ch du ży m n
szybko m aleje ze
w zrostem n, w ięc
przy każdej skoń
czonej czułości de
tektora będzie ist
n iało tak ie « 0, że
promienie z rodzin
o d p o w ia d a ją c y ch
n > n0 będą ju ż nie
widoczne.
Prawdziwe komplikacje pojaw iają
się, gdy chcemy sy
tuację z rys. 5 opi
sać w języku teorii
w zględności. (Jest
to Jed y nie słuszny”
Rys. 6. Obraz sytuacji z rys. 5 w czasoprzestrzeni. Obja
język do opisu czar
śnienia w tekście.
nych dziur i socze
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63

niu czarnej dziury, kształt powierzch
ni śrubowej owijającej się wokół cy
lindra o promieniu r = 3/2 r . Z powo
du coraz dłuższych odstępów czasu
między kolejnymi błyskam i światła,
jakie może zarejestrować obserwator,
skok tej śruby nie jest stały: zwiększa
się on systematycznie ku górze. Osią
cylindra jest prosta H c reprezentująca
czasoprzestrzenną historię osobliwo
ści r = 0 (rys. 6). Dla przejrzystości,
rys. 6 przedstawia tylko jeden płat tej
powierzchni, odpowiadający prom ie
niom okrążającym fotosferę w tym sa
mym kierunku, co na rys. 5. Ten sam
stożek świetlny ma jeszcze drugi płat,
będący lustrzanym odbiciem pierwsze
go w płaszczyźnie zawierającej proste
Hz i H c Również dla przejrzystości
nie narysow ano powierzchni stożka
świetlnego wewnątrz cylindra. Rys. 6
pokazuje początek struktury ciągnącej
się nieskończenie daleko w górę (śru
ba ma nieskończenie wiele zwojów,
zaś każdy zwój sięga nieskończenie
daleko od cylindra ukośnie ku górze).
W wyobraźni należy też uzupełnić sto
żek przeszły: zbiór prom ieni, które
m ogą zostać odebrane w zdarzeniu Z
(jest on lustrzanym odbiciem stożka
z rysunku w płaszczyźnie t = const
przechodzącej przez zdarzenie Z).
Przypomnieć też trzeba, że wszystko,

co widzimy na rys. 6
i wszystko, co mu
simy na nim uzupeł
nić w w yobraźni,
jest tylko rzutem sy
tuacji 4-w ym iarowej na przestrzeń 3wymiarową.
Dla dokładniej
szego przedstawie
nia sytuacji z rys. 6
w yo b raźm y sobie
p rz e k ró j sto ż k a
św ietln eg o p ła sz 
czyzną prostopadłą
do płaszczyzny rys. 6 i zaw ierającą
prostą H a (historię obserw atora O).
Przekrój stożka świetlnego w płaskiej
czasoprzestrzeni, takiego jak na rys. 1,
wyglądałby tak, jak pokazano na rys. 7.
Przekrój „stożka” z rys. 6 (z uwzględ
nieniem drugiego płatu) wyglądałby
jak na rys. 8. Przypominamy, że punk
ty przecięcia prostej H 0 z różnymi pła
tami powierzchni stożka wyznaczają
m om enty rejestracji kolejnych bły
sków światła, odpowiadających kolej
nym liczbom okrążeń fotosfery. Wzra
stające odstępy czasu między kolejny
mi błyskami zostały uwzględnione na
rys. 8.
Prosta H s na rys. 8 przedstawia hi
storię obserwatora, który na rys. 5 znaj
dowałby się na pro
stej ZC, tzn. na osi
s y m e tr ii u k ła d u .
Błyski światła okrąż a ją c e fo to sfe rę
w przeciwnych kie
ru n k a c h , ale z tą
samą liczbą pełnych
obiegów, docierają
do niego równocze
śnie. W czasoprze
strzeni jego historia
przecina więc sto
żek świetlny w tych
sam ych punktach,
w których p rz e c i
nają się dwa płaty
stożka.

.

li oswoić się z konfiguracjami takimi,
ja k na rys. 6 i 8 oraz z istnieniem w iel
kiej niewiadomej — osobliwości w e
wnątrz horyzontu. M ożna próbować
pocieszać się, że osobliwość powstała
kiedyś tam, być może razem z całym
W szechświatem, a teraz po prostu ist
nieje, też niezależnie od naszych ży
czeń. Ale... czarne dziury poszukiwa
ne (i, być może, obserwowane) przez
astronomów, to takie, do których wpa
da ciągły strumień nowej materii. M a
teria krążąca w okół czarnej dziury
układa się w płaski dysk i wskutek róż
nych procesów zachodzących w dys
ku (np. zderzeń m iędzy cząstkam i)
stopniowo wypromieniowuje energię.
Energia ta ulatuje w przestrzeń i jest
sygnałem rozpoznaw czym czarnej
dziury. Równocześnie, wskutek utra
ty energii, cząstki dysku krążą coraz
bliżej horyzontu. Nie istnieją stabilne
orbity kołowe o promieniu mniejszym
niż 3r . Każda cząstka dysku, która
zbliży się do czarnej dziury na tę od
ległość, wpada pod horyzont i trafia
w osobliwość. Ten nieznany i niezro
zumiały proces, który osobliwość wy
tw orzył, działa bezustannie w tych
w ła śn ie czarn y ch d z iu rac h , które
mamy szansę zaobserwować. Nie da
się tej trudności zepchnąć w daleką
przeszłość.
Zanim pogodzimy się z istnieniem
tego zespołu nowych zjawisk, warto
chyba m ieć pew ność, że napraw dę
musimy to zrobić.

7 Czy czarne
dziury istnieją?
C z a rn e d z iu r y
istnieją lub nie, nie
zależnie od tego, czy
nam się to podoba.
Jeśli jednak istnieją,
to będziemy musie
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Dr liab. Andrzej Krasiński jest do
centem w Centrum Astronomicznym
im. Mikołaja Kopernika w Warsza
wie. Prowadzi badania w dziedzinie
teorii kosmologicznych i supergęstych stanów materii
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rozmaitości

Słońce nie lubi kurzu
złowiek coraz odważniej sięga za
pośrednictw em próbników ko
smicznych — owoców najnowocze
śniejszej techniki, do skarbów wiedzy
kryjącej się w czeluściach W szech
świata. A przynajmniej coraz to lepiej
poznaje nasze najbliższe otoczenie.
D ane z sondy U lysses obiegającej
S łońce z nietypow ych, biorąc pod
uwagę historię dotychczasowej eks
ploracji naszego gwiezdnego podwór
ka, stron pozwoliły wykryć jego awer
sję do pewnego rodzaju pyłu. Oczeki
wania Markusa Landgrafa i współpra
cow ników b y ły ja s n e i klaro w n e.
Kolekcja pyłu zebranego przez sondę
Ulysses pomiędzy lutym 1992 a kwiet
niem 1996 roku miała realizować okre
ślony i wynikający z rozważań teore
tycznych rozkład masy cząstek pyłu.
Zresztą reguła jest bardzo prosta: cząst
ki międzygwiazdowe są bardzo żwa

C

we i lubią „śmigać” poza płaszczyzną
ekliptyki, w odróżnieniu od raczej nie
mrawych i skupionych w płaszczyź
nie okupowanej przez planety rodzi
m ych „pyłków”. I tu czekała niespo
dzianka — niby wszystko się zgadza,
ale je st w yraźna luka w rozkładzie
m asy — pewnych cząstek ewidentnie
brakuje w przestrzeni rozciągającej się
pom iędzy dwukrotną a czterokrotną
odległością Ziemia — Słońce! Z roz
maitych rozważanych przyczyn takie
go stanu rzeczy, ostało się tylko jedno
wyjaśnienie — to ciśnienie promienio
w ania słonecznego dokonuje takiej
czystki wśród kosmicznych wędrow
ców. Ich wielkość musi spełniać pew
ne określone kryteria, gdyż cząstki
mniejsze od długości fali światła sło
necznego są „ignorowane”, zaś zbyt
duże co prawda absorbują i odbijają
promieniowanie, jednak nie ruszając

się z miejsca. Tak więc pędzące w stro
nę Słońca cząstki pyłu zostają wyha
mowane jeszcze z dala od Ziemi. N a
ukowcom udało się na podstawie w y
ników eksperym entalnych z odbija
niem prom ieniow ania przez różne
materiały, dopasować skład chemicz
ny intruzów. Okazało się, że są to naj
wyraźniej krzem ianow e „okruszki”,
których rodowód wskazuje na to, że
oto razem z naszym Słońcem przebi
jam y się przez obłok między gwiazdo
wy. Nie jest to nowa koncepcja, bo
dotychczas odkryto przemieszczający
się przez Układ Słoneczny gaz, a jak
pokazał w 1995 roku Ulysses, towa
rzyszy jem u również pył. Nie ma póki
co pew ności odnośnie pochodzenia
owego obłoku m iędzygwiazdow ego
— może jego pył to odległe echa eks
plozji supernow ych, bądź też efekt
uboczny starzenia się gwiazd, (mag)

Bardzo jasne i ciepłe galaktyki
o raz pierwszy zaobserwowano je
w latach osiemdziesiątych nasze
go wieku. U ltra jasne galaktyki pod
czerwone (UIGs = ultralum inous in
frared galaxies), bo to o nich mowa,
stały się naukow ą „obsesją” ekipy
astronom ów koordynow anej przez
K irka B o m e’a z G oddard Space Fli
ght Center. N ie pierw szy to zespół
astronom ów w y k o rzy stu jący ch do
pracy kosm iczny teleskop H ubble’a i
nie pierw sze dokonane nim w ażkie
odkrycie. Przez trzy lata dokładnym
oględzinom poddano 123 U IGs znaj

P

dujących się w odległościach do 3 mi
liardów lat świetlnych od Ziemi. Nim
rozpoczęto tak system atyczny prze
gląd tego typu galaktyk w iedziano
już, że są one przynajmniej stukrotnie jaśniejsze, aniżeli nasza w łasna
G alaktyka. Przypuszczano, iż ich na
rodziny to wynik efektownej śmierci
dwóch galaktyk w następstw ie „zde
rzenia czołow ego” . Powoduje to w y
buchowe wręcz powstawanie gwiazd,
które stosow nie do m łodzieńczego
w ie k u try s k a ją e n e rg ią , g łó w n ie
w podczerwieni. Teraz wiemy więcej.

N a zdjęciach w ykonanych telesko
pem kosm icznym H u b b le ’a w idać
wyraźnie, iż nadspodziewanie skom 
plikowana struktura takich post-zderzeniow ych galaktyk — długie w ar
kocze form ujących się gwiazd, w ie
lokrotne ją d ra galaktyk czy w ręcz
skupisko zlew ających się ze sobą ga
laktyk — im plikuje w iększą liczbę
uczestników kosm icznych kraks. Tak
okazało się w niemal jednej trzeciej
badanej próbki, a w rekordowym „karam bolu” bierze udział aż pięć galak
tyk! (mag)

Czy naprawdę tak duża?
obrębie gwiazdozbioru Jedno
rożca, jakieś 5 tysięcy lat świetl
nych z dala od nas, swój kącik kosm o
su zajm uje m gław ica R ozeta (patrz
zdjęcie na pierwszej stronie wkładki).
Znana nie od dziś, a potrafi zaskoczyć
— jest mniejsza, niż się wydaje!
Trzech astronom ów : Greg Topasna, Brian D ennison i John Simonet-

W
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ti, obserwowali m gław icę w ykorzy
stując przygotow aną przez siebie spe
cjalną kamerę pozwalaj ącą podglądać
W szechświat na fali Ha, emitowanej
przez atomy wodoru. I właśnie na tej
długości fali Rozeta „udaje” większą
niż jest faktycznie. Naukowcy śpieszą
z wyjaśnieniem: złudzenie to jest spo
wodowane rozpraszaniem prom ienio
U R A N IA - Po s t ę p y A s t r o n o m ii

wania Ha w otoczce pyłowej, w której
schowana jest mgławica.
D odatkową przesłanką przemawiającą za rozpraszaniem jest zarejestro
w ana silna p o laryzacja św iatła na
obrzeżach m gław icy. T opasna ju ż
wcześniej zaobserwował analogiczny
efekt w przypadku innych mgławic,
jak choćby Ameryka Północna, (mag)
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Tomasz Bulik
Paweł Lipszyc

Kiedy w roku 1969 człowiek
wylądował na Księżycu,
przed NASA stanęło
pytanie: co dalej?
Jedną z propozycji, jaka się
wówczas pojawiła,
był program wielkich
obserwatoriów kosmicznych.
Powstał wtedy projekt
budowy serii satelitów
astronomicznych
Z teleskopami pracującymi
w różnych częściach widma
elektromagnetycznego.
Jednym z takich satelitów
jest pracujący ju ż od ośmiu
lat teleskop Hubble'a.
W programie tym powstały
również plany budowy
satelitów obserwujących
niebo w innych zakresach.
Jednym z nich jest CGRO
(Compton Gamma-Ray
Observatory), satelita-obserwatorium kosmiczne
w zakresie promieni
gamma. W połowie lat
siedemdziesiątych, kiedy
projekt ten powstawał, ktoś
z centrali NASA spytał
znanego nam ju ż z jego
obserwacji balonowych
doktora Fishmana,
czy przedstawił projekt
umieszczenia detektorów
gamma na pokładzie CGRO.
Tak powstał projekt BATSE
(Burst And Transient
Source Experiment) zespołu
przyrządów do obserwacji
błysków w zakresie gamma,
jaki znalazł się na pokładzie
CGRO.
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Zagadka
błysków gamma
część III
BATSE — NOWY SATELITA
Eksperymenty
na pokładzie CGRO
E k sperym ent BATSE to zestaw
o śm iu id e n ty c z n y c h d e te k to ró w
u m ieszczonych na rogach satelity
Com pton G am m a-Ray Observatory.
Każdy z nich ma szerokie pole widze
nia, dzięki czemu BATSE obserwuje
całe niebo (z wyjątkiem jego części
zasłoniętej przez Z iem ię). Satelita
CGRO znajduje się na niskiej orbicie,
liczącej od dwustu do trzystu kilome
trów, toteż Ziem ia zasłania zaw sze
około trzydziestu procent nieba. Po
w ykryciu błysku gam m a m ożna go
zlokalizować na niebie na podstawie
znajomości ustawienia satelity i po
rów nania natężenia prom ieniow ania
w poszczególnych detektorach, które
zaobserwowały błysk. W ten sposób
można znaleźć pozycję błysku na nie
bie z dokładnością do paru stopni,
a w przypadku bardzo silnych błysków
nawet z dokładnością do mniej niż jed
nego stopnia. Każdy z detektorów bły
sków, zwanych LAD (Large Area De
te c to rs) m a sto sunkow o d u żą p o 
wierzchnię: 2500 cm 2. Oprócz tych
dużych detektorów w rogach satelity
znajdują się mniejsze, służące do ba
dań widma błysków, zwane SD (Spec
troscopy Detectors). Uruchamiane są
one wtedy, kiedy duże detektory LAD
w ykryją błysk.
Na pokładzie CGRO znajdują się
także inne eksperymenty, które m ogą
prowadzić obserwacje aż sześciu de
kad widma elektromagnetycznego, to
znaczy m ogą dostrzec promieniowa
nie o energii od 30keV do 30 GeV. Dla
U R A N IA
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porównania: zakres prom ieniow ania
widzialnego rozciąga się jedynie na
niecałą dekadę promieniowania; prze
ciętne radio domowe, które odbiera
fale średnie i UKF ma rozpiętość wid
ma nieco ponad dwie dekady. Ekspe
ryment OSSE (Oriented Scintillation
Spectrometer) zajmuje się obserwacja
mi w zakresie od 50keV do 10MeV,
COMPTEL (Imaging Compton Tele
scope) je s t w stanie robić zdjęcia
w zakresie od 1 do 30 MeV, natomiast
eksperyment EGRET (Energetic Gam
ma Ray Experiment Telesciope) działa
w zakresie od 20 MeV do 30 eV. Naj
większy wkład w rozwój wiedzy o błys
kach gamma zawdzięczamy BATSE,
chociaż rów nież inne eksperymenty
wykryły pojedyncze błyski, jakie zna
lazły się w ich polu widzenia.

CGRO rozpoczyna pracę
CGRO, który jest najcięższym sa
telitą astrofizycznym (waży aż siedem
naście ton!), miał zostać wyniesiony
na orb itę w 1988 roku. Jednak ze
względu na zatrzym anie am erykań
skiego programu kosmicznego przez
katastro fę w ahadłow ca C hallenger
w 1986 roku, kolejka na wyjazd na or
bitę nieco się opóźniła. CGRO został
um ieszczony na orbicie 5 kw ietnia
1991 roku przez wahadłowiec A tlan
tis. Po wstępnej fazie testów BATSE
rozpoczął obserwacje błysków. BAT
SE widzi błysk mniej więcej raz dzien
nie, jednak nie obserwuje całej sfery
niebieskiej bez przerwy. Jego pracę
zakłóca fakt, że Ziemia stale zasłania
m niej w ięcej je d n ą trz e c ią nieba,
2/2000

a ponadto BATSE nie pracuje przez
cały czas. Podobnie jak większość sa
telitów na orbitach wysokości kilku
set kilometrów, BATSE musi być w y
łączany, kiedy przelatuje nad południo
wym Atlantykiem. Znajduje się tam
tak zwana anomalia południowoatlantycka (South Atlantic Anomaly), ob
szar, w którym cząstki uwięzione są
w polu magnetycznym Ziemi. Cząstki
te zakłócają pracę urządzeń satelitów.
Aby zapobiec uszkodzeniu detektorów
i urządzeń elektronicznych, wyłącza
się satelity, kiedy w chodzą w ten ob
szar. Mierzona przez BATSE często
tliwość błysków gamma wynosi oko
ło jednego błysku dziennie, co odpo
w iada praw dziw ej częstości około
trzech dziennie, czyli mniej więcej ty
siąc błysków na rok.

Pierwsze rezultaty BATSE
Jak w spom nieliśm y w rozdziale
trzecim, większość naukowców ocze
kiwała, że BATSE pokaże, iż rozkład
słabych błysków na niebie będzie się
pokryw ał z pasem Drogi M lecznej.
Wynikało to z popularnego modelu,
w którym błyski gamma pochodziły
z gwiazd neutronowych w naszej Ga
laktyce. Już po paru miesiącach pracy
BATSE pokazał, że nie można liczyć
na sz y b k ie ro z w ią z a n ie z a g a d k i.
W szystkie błyski, zarówno słabe, jak
i silne, zam iast układać się w zdłuż
płaszczyzny Galaktyki nadal były izotropowo rozłożone na niebie. Ponadto
BATSE potwierdził znany ju ż wcześ
niej fakt, że ilość na jednostkę objęto
ści błysków słabych (a więc dalekich)
jest stosunkowo mniejsza od ilości bły
sków jasn y ch (czyli bliskich). Tak
więc podstawowa teoria o pochodze
niu błysków z gwiazd neutronowych
w naszej Galaktyce nie potwierdziła
się. W ten sposób wiele modeli fizycz
nych i prac, nad którymi naukowcy
trudzili się przez lata, przestało być
aktualnymi.
Wstępne analizy danych BATSE nie
potwierdziły istnienia linii w widmach
błysków gamma, jakie zostały wykry
te uprzednio, co poddawało w wątpli
wość podstawowy argument, że błyski
gamma pochodzą z lokalnych, galak
tycznych źródeł. Należy jednak dodać,
że ta analiza danych BATSE była dość
mocno krytykowana, a kwestia istnie
nia lub nieistn ien ia linii pozostaje
przedmiotem kontrowersji.
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Model kosmologiczny
wraca w wielkim stylu
Obserwacje te wywołały zasadniczy
zw rot w poglądach na pochodzenie
błysków . D uża część astronom ów
przesunęła te zjawiska dziesięć m ilio
nów razy dalej, na odległości kosmo
logiczne, czyli do odległych galaktyk.
Ten model, dotychczas pojawiający się
jedynie w kuluarach konferencji i nie
zb y t p o pularny, z n ala zł się nagle
w centrum uwagi astronomów. Po raz
pierw szy został on zaproponow any
przez profesora Usowa w połowie lat
siedemdziesiątych. Późniejszym jego
propagatorem był przede wszystkim
profesor Paczyński z Princeton. W ra
mach modelu kosm ologicznego izotropię błysków na niebie można w y
tłum aczyć w bardzo prosty sposób:
błyski byłyby rozłożone, tak jak odle
głe galaktyki, a mniejsza ilość słabych
błysków byłaby związana z geometrią
rozszerzającego się W szechśw iata.
K iedy rozglądam y się coraz dalej
i dalej w płaskiej przestrzeni, widzi
my coraz w iększą objętość; jeśli gę
stość obiektów, na przykład gwiazd,
jest stała, to ilość obiektów rośnie wraz
z trzecią potęgą odległości, na jaką je 
steśmy w stanie spojrzeć. W przypad
ku zakrzywionej przestrzeni sytuacja
przedstawia się nieco inaczej. Można
to zrozumieć na często pokazywanym
przykładzie, w którym
przestrzeń w rozsze
rzającym się Wszechświecie porównuje się
do nadm uchiw anego
b alonu. W yobraźm y
sobie, że źródła błys
ków to kropeczki na
p ow ierzchni balonu.
W najprostszym m o
d elu są one ró w n o 
miernie rozłożone, co
odpowiada stałej gęs
tości źródeł. Ilość ob
serw ow anych źródeł
błysków je st propor
cjonalna do pola po
wierzchni, jakie może
my zobaczyć z nasze
go miejsca obserwacji.
W przypadku ekspery
mentu, który może do
strzec błyski tylko nie
daleko, kiedy krzywiz
na powierzchni balonu
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jest nieznaczna, ilość błysków będzie
w prost proporcjonalna do kwadratu
prom ienia. B udujem y w ięc lepszy
eksperyment, patrzym y dalej i okazu
je się, że pole pow ierzchni ju ż nie
rośnie ja k druga potęga prom ienia,
gdyż balon je s t kulisty! Tak w ięc
w modelu kosm ologicznym przew i
dujemy, że ilość słabych (dalekich)
błysków jest mniejsza niż wynikało
by to z ocen na podstawie ilości błys
ków jasnych (bliskich). W powyższym
opisie pominęliśmy dwa czynniki, któ
re m ogą mieć istotne znaczenie. Po
pierwsze, W szechświat się rozszerza
(balon jest stale nadmuchiwany), po
drugie, gęstość źródeł nie musi być
stała, bowiem galaktyki powstawały
po W ielkim W ybuchu, inaczej m ó
w iąc, nasze kropeczki (źródła b ły 
sków) pojawiają się w miarę, jak ba
lon jest nadmuchiwany.

Kolizje gwiazd neutronowych?
Gdyby błyski gamma miały miej
sce w odległych galaktykach, musia
łyby wydzielać wielkie ilości energii,
abyśmy mogli je dostrzec. Policzono,
że z każdym błyskiem związana jest
emisja energii w ilości 1045 dżuli. Taką
ilość energii nasze Słońce wypromieniowuje w ciągu całego swojego ży
cia, to jest dziesięciu m iliardów lat!
Błysk gamma produkuje tę energię
w czasie krótszym od jednej minuty.
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Obiektem-kandydatem na źródło takiej
ilości energii je st podw ójny pulsar,
odkryty przez H ulse’a i Taylora. Jak
w spom nieliśm y w poprzednim roz
dziale, ze względu na promieniowanie
grawitacyjne układ ten ma skończony
czas życia. Gwiazdy spadną na siebie
za około 250 milionów lat. Okazuje
się, że ilość energii, jaka wydzieli się
podczas tej kolizji, kiedy dwie gwiaz
dy o masach około 1,4 masy Słońca
spadną na siebie, odpow iada mniej
w ięcej energii, ja k ie j w ym aga się
w przypadku kosm ologicznych bły
sków gam m a. O becnie znam y trzy
układy podwójnych pulsarów w naszej
Galaktyce. Ponieważ znamy ich ocze
kiwane czasy życia, a także wiemy, ilu
takich układów prawdopodobnie nie
widzimy, gdyż snop ich promieniowa
nia nie przechodzi przez Ziemię, m o
żemy ocenić, ja k często w przeciętnej
galaktyce dochodzi do kolizji podwój
nych pulsarów. Wiemy też, ile galak
tyk znajduje się w obserw ow alnym
W szechśw iecie, a stąd m ożna poli
czyć, jak często taka kolizja wydarza
się w całym kosmosie. Rezultat takiej
analizy jest dość zaskakujący. Okazu
je się, że takie zdarzenia następują kil
ka razy dziennie, co bardzo dobrze
zgadza się z częstotliwością błysków
obserwowanych przez BATSE!

Fale uderzeniowe
Wielu naukowców zadało sobie py
tanie, co by się stało w wyniku kolizji
dwóch gwiazd neutronowych. Należy

tu wymienić profesora Martina Reesa
z Uniwesytetu w Cambridge, (noszą
cego zaszczytny tytuł astronoma dwo
ru brytyjskiego) oraz profesora Petera
M eszarosa ze stanowego uniwersyte
tu Pensylwanii. Opublikowali oni wie
le prac na ten właśnie temat. Wykaza
li, że po kolizji gwiazd neutronowych
tworzy się bardzo gorąca gwiazda neu
tronowa, która istnieje bardzo krótko
i prawdopodobnie niemal natychmiast
zapada się pod wpływem grawitacji,
tworząc czarną dziurę. Jednocześnie
wydzielana jest znaczna ilość neutrin
w w yniku procesów podobnych do
tych, ja k ie tow arzyszą narodzinom
g w ia z d n e u tro n o w y c h . N e u trin a ,
mimo że oddziaływają na siebie jedy
nie słabo, tw orzą pary elektronowopozytronowe. Powstaje więc chmura
m aterii o w ielkiej energii, pędząca
z ogrom ną prędkością, tylko o jedną
setną procenta mniejszą niż prędkość
światła. Taka fala uderzeniowa może
świecić na różne sposoby. Po pierw
sze, przestrzeń kosmiczna nie jest cał
kowicie pusta, więc fala będzie ude
rzać w m aterię m iędzygw iazdow ą
i posuwać się na kształt pługu śnież
nego, który zbiera masę i wyświeca
energię. W takim wypadku obserwo
walibyśmy w bardzo bezpośredni spo
sób relatywistyczne skrócenie czasu.
Podczas gdy fala uderzeniowa potrze
bowałaby wielu miesięcy na wyhamo
wanie, my obserwowalibyśmy to jako
wydarzenie (błysk) trwający jedynie
kilkadziesiąt sekund! Drugi sposób

GRO Instruments
COMPTEL
EGRET
OSSE
BATSE
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wyświecania energii, o jakim m ówią
naukowcy, jest związany z tym, że taka
fala uderzeniowa nie jest jednorodna
i zapewne składa się z rejonów poru
szających się szybciej i wolniej. Rejo
ny te kolidowałyby ze sobą i w tak
zwanych wewnętrznych szokach w y
świecałyby energię, którą obserwowa
libyśmy jako kolejne pulsy w błyskach
gamma.
Inne warianty tych scenariuszy są
zw iązane z kolizjam i na przykład
g w iazd n eu tro n o w y ch i czarnych
dziur. P rzy p o m n ijm y , że je d n y m
z możliwych (choć mało prawdopo
dobnych) tow arzyszy podw ójnego
pulsaraPSR 1913-16 jest czarna dziu
ra, o czym p isaliśm y w ro zd ziale
czwartym. Uważa się, że istnieją ukła
dy podwójne, składające się z czarnych
dziur i gwiazd neutronowych. Przed
kolizją takiego tworu gwiazda neutro
nowa zostałaby rozerwana przez siły
przypływowe i na krótką chw ilę —
prawdopodobnie na parę milisekund
— utworzyłaby dysk wokół czarnej
dziury. Według niektórych naukow 
ców wystarczyłoby to na wyemitowa
nie w opisany powyżej sposób odpo
wiednio dużej ilości neutrin, które wy
tworzyłyby falę uderzeniową.

Brak Unii widmowych
N ależy dodać, że w iększość na
ukowców sądzi, iż przy tak gwałtow
nych wybuchach, jakie są związane
z kolizją dwóch gwiazd neutronowych,
nie m ogą powstać stabilne linie wid
mowe. Do wytworzenia takich linii po
trzebne jest istnienie w miarę stacjo
narnego rejonu świecenia, jak na przy
kład powierzchnia gwiazdy. Oczeku
je się, że w czasie wybuchu materiał
świecący osiąga prędkości zbliżone do
prędkości światła. W takich warun
kach w ystarczą naw et stosunkow o
małe niejednorodności, aby wszelkie
potencjalne linie widmowe uległy roz
myciu. Istnienie linii widmowych by
łoby zatem sprzeczne z modelem ko
smologicznym błysków gamma.

Niepełna izotropia

Ryc. 2. Satelita CGRO. Zaznaczone są cztery instrumenty znajdujące się na jego
pokładzie.
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Wspomnieliśmy już, że rozkład od
ległych galaktyk na niebie jest równo
mierny, jednak nie jest to do końca
prawdą. Galaktyki łączą się w grupy
i supergrupy galaktyk, wspólnie two
rząc tak zwaną wielkoskalową struk
turę Wszechświata. Jeśli więc zaobser2/qooo

wujemy odpowiednio dużą ilość błys
ków gamma, to nie powinny być one
rozłożone dokładnie izotropowo, ale
pow inny się grom adzić w struktury
podobne do tych, jakie są tworzone
przez grupy galaktyk. Dokładna ilość
błysków, ja k ą należy zaobserwować
w celu wykrycia takich grup i supergrup błysków, zależy od ich jasności.
Odwracając proces rozumowania, ana
liza istnienia lub braku takich struktur
mówi nam o tym, jak jasne, a zatem
jak dalekie muszą być błyski w ramach
modelu kosmologicznego. Jest to ty
powy przykład analizy w astronomii,
gdzie można się wiele dowiedzieć na
podstawie jakiegoś odkrycia, ale bar
dzo często można też wiele wywnio
skować z braku pewnych zjawisk!

Oczekiwane korelacje
w modelu kosmologicznym
Co jeszcze przew iduje kosm olo
giczny model błysków? Błyski kosmo
logiczne m uszą podlegać wszystkim
znanym prawom fizyki i pozostawać
w zgodzie z w iedzą o Wszechświecie.
Wiemy, że W szechświat się rozszerza,
a galaktyki oddalają się od nas z pręd
kością tym większą, im bardziej są od
nas oddalone.
Jakie są tego konsekw encje? Po
pierwsze, mamy do czynienia z prze
sunięciem ku czerwieni, czyli przesu
nięciem dopplerowskim widm ku niż
szym energiom (w iększym d łu g o 
ściom fali) promieniowania odległych
galaktyk. Drugim zjawiskiem jest re
latyw istyczne spow olnienie czasu,
przewidziane przez teorię względnoś
ci. Tempo czasu w ruchomym obiek
cie w ydaje się w olniejsze. Jakie są
przewidywania dla błysków gamma?
Przesunięcie ku czerwieni jest w tym
w ypadku trudne do zm ierzenia, ale
powinno się wiązać z korelacją pomię
dzy jasnością błysku a jego typową
energią. Im dalszy jest błysk, tym po
winien być słabszy, ale jednocześnie,
dzięki przesunięciu ku czerwieni, jego
w id m o p o w in n o b y ć p rz e s u n ię te
w stronę niższych częstotliwości fali.
Spowolnienie czasu powinno znaleźć
wyraz w korelacji pomiędzy typową
dla błysku skalą czasow ąa jego jasnoś
cią. Im słabszy jest błysk, tym dalej
się znajduje i tym większe jest spowol
nienie czasu, a zatem skala czasowa
pow inna być dłuższa. Pow inna się
więc pojawić korelacja pomiędzy na
2/2000

Rye. 3. Satelita C G R O . Pożegnalna fotografia, wykonana przez okienko promu
kosmicznego po wypuszczeniu go na jego orbitę.

przykład długością błysków a ich jas
nością.
Przeprowadzono wiele prób znale
zienia takich korelacji, ale ich wyniki
o kazały się sprzeczne. Jay N orris
i Robert N em iroff z NASA twierdzili,
że znaleźli korelację pomiędzy długo
ścią a jasnością błysków i z jej w iel
kości wywnioskowali, że typowe błys
ki znajdują się w odległości odpowia
dającej przesu n ięciu ku czerw ieni
z = 1. Podobna analiza, przeprowadzo
na przez profesora Igora Mitrofanowa
z In s ty tu tu B a d a ń K o sm ic z n y c h
w Moskwie nie pokazała żadnej kore
lacji. Późniejsza analiza, jaką przepro
w adził Ed Fenimore z Los Alamos,
pokazała istnienie silnej korelacji,
z której wynikało, że błyski gamma są
bardzo odległe i znajdują się w odle
głości odpowiadającej przesunięciu ku
czerwieni około z = 6! Jest to bardzo
duża odległość, która odpowiada okre
sowi życia Wszechświata, kiedy do
piero zaczynały się tworzyć gwiazdy
i galaktyki. Ed Fenimore wyciągnął
wniosek, że błyski nie m ogą być ko
smologiczne, gdyż musiałyby się znaj
dować za daleko. W sumie sytuacja
była więc mocno konfundująca, ponie
waż naukowcy nie zgadzali się zarów
no co do istnienia, jak i wielkości ko
U R A N I A - Po s t ę p y
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relacji pom iędzy długością trw ania
a jasnością błysków.

Model galaktycznego halo
Inna grupa naukowców, dla której
m odel kosm ologiczny w ydaw ał się
niemożliwy do zaakceptowania, chcąc
wyjaśnić obserwacje BATSE, przenio
sła błyski „tylko” do galaktycznego
halo. Halo jest to obszar wokół naszej
Galaktyki, w którym występują stare
gwiazdy oraz gromady kuliste gwiazd.
Na podstawie analizy prędkości róż
nych obiektów w tym rejonie można
w nioskow ać o istnieniu tak zwanej
ciemnej materii. Wiemy, że musi tam
występować masa, lecz nie wiemy nic
o je j w łasnościach, stąd nazwa ciem 
na m ateria, gdyż nie w idzim y jej
świecenia w żadnym zakresie widma.
Źródłam i błysków z galaktycznego
halo byłyby również gwiazdy neutro
nowe, lecz o wysokich prędkościach,
wystarczających na ucieczkę z naszej
Galaktyki. Jak pamiętamy, okazało się,
że wiele gwiazd neutronowych uzy
skuje wysokie prędkości w momencie
powstawania. Takie gwiazdy, porusza
jąc się z wielkimi prędkościami rzędu
1000 km/s, ulatywałyby z naszej G a
laktyki. Zwrócono też uwagę na fakt,
iż znany jest ju ż co najmniej jeden
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przykład błysku gamma, pochodzące
go od szybkiej gwiazdy neutronowej.
Błysk ten, zaobserw ow any 5 marca
1979, był związany z gwiazdą neutro
now ą w mgławicy N49. Warto zauwa
żyć, że gdyby błysk z 5 marca 1979
przesunąć do galaktycznego halo, był
by on bardzo podobny do typowego
błysku gamma. M odel ten w ym aga
jednak, aby błyski z takich gw iazd
pojawiały się dopiero, kiedy odlecąjuż
one z naszej Galaktyki i zaniknie ich
korelacja z miejscem ich powstawania,
czyli dyskiem galaktycznym. Wyma
gana jest więc pewna ewolucja gwiazd
n e u tro n o w y c h lub ich o to c z e n ia .
Gwiazdy te musiałyby się oddalić na
odległość około stu tysięcy lat świetl
nych, co przy prędkości 1000 km/s
zajęłoby im mniej więcej trzydzieści
milionów lat. Przeprowadzone symu
lacje komputerowe pokazały, że takie
gwiazdy mogłyby mieć rozkład na nie
bie bardzo bliski izotropii.
Jakiego rodzaju m echanizm y fi
zyczne mogłyby doprowadzić do w y
tworzenia źródła błysków w galaktycz
nym halo? W spom nieliśm y już, że
jako jeden z przykładów podawano
SG R-y, które najpraw dopodobniej
czerpią energię z zaniku bardzo silnych
pól magnetycznych, od stu do tysiąca
razy silniejszych niż w typowych pulsarach.
Kolejny model ma po części źródło
w innym o dkryciu „p u lsaro w y m ” ,
a mianowicie w odkryciu planet wo
kół pulsara przez profesora Aleksan
d ra W o lszczan a, k tó ry w ó w czas,
w 199 lr., pracował w Obserwatorium
w Arecibo, tym samym, gdzie Hulse

Rye. 5. Mozaika zdjęć odległych galaktyk, przegląd APM Uniwersytetu w Cam
bridge. Rozkład galaktyk jest w miarę jednorodny, choć zaznacza się wielkoskalowa struktura Wszechświata.

i Taylor odkryli podwójny pulsar. Je
żeli w o k ó ł g w iazd n e u tro n o w y ch
m ogą istnieć planety, to może też, po
dobnie ja k w naszym Układzie Sło
necznym, są tam planetoidy. Od czasu
do czasu jedna z planetoid mogłaby
zostać wybita ze swojej orbity przez
zaburzenia grawitacyjne i wpaść na
gwiazdę neutronową. Stirling Colgate
z Laboratorium w Los Alamos, który
miał swój udział w odkryciu błysków
gamm a, zaproponow ał taki w łaśnie
scenariusz. W edług niego gw iazda
neutronowa powstaje w eksplozji su
pernowej z dużą prędkością i zabiera
ze sobą nieco m ateriału z otoczki
gwiazdowej. U tworzenie planetoidy
w takiej otoczce zajmuje trochę cza
su, według ocen C olgate’a nieco po
nad dziesięć milionów lat. W tym cza
sie gwiazda zdąży już odbiec odpo
wiednio daleko z Galaktyki i znaleźć
się w halo. W ramach tej teorii bły
ski w id z ie lib y śm y
z gw iazd neutrono
w ych w galaktycz
nym halo. Scenariusz
ten na pierwszy rzut
oka wygląda bardzo
ła d n ie , lecz n aw et
jego autor przyznaje,
że jest w nim jeszcze
wiele luk.

Powtarzalność
błysków

Ryc. 4. Mapa nieba błysków gamma — katalog 3B
z 1995 roku. Wielkość kropek oznacza jasność błysku,
a odcień szarości jest związany z jego widmem.
(http://antwrp.gsfc.nasa.gov/apod/ap961123.html)
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Znając ilość w y
b u c h ó w s u p e rn o 
w ych w naszej G a
laktyce (raz na dzie
sięć do stu lat) i pręd
kość ucieczki gwiazd
- Po s t ę p y A s t r o n o m i i

z naszej galaktyki (1000 km/s), moż
na ocenić, ile gwiazd powinno się zna
leźć w naszym halo, w promieniu do
trzystu, czterystu tysięcy lat świetlnych
oraz ile czasu zajm ie każdej takiej
gwieździe ucieczka poza galaktyczne
halo. Porównując tę liczbę z obserwo
waną częstością błysków (kilka dzien
nie), wywnioskowano, że każda gwiaz
da musi w ciągu swojego życia błysnąć
od stu do tysiąca razy. Jedną z konse
kwencji tej teorii byłoby powtarzanie
się błysków z jednego m iejsca na nie
bie. N ależy zauważyć, że w ramach
modelu kosmologicznego źródło bły
sku ulega zniszczeniu w chwili same
go błysku. Tak więc powtarzające się
błyski są sprzeczne z modelem kosmo
logicznym. Jak można stwierdzić, czy
błyski się powtarzają? Należałoby ob
serwować miejsce, gdzie już wydarzył
się błysk i czekać, aż wydarzy się po
nownie. .. Sytuację komplikuje fakt, że
jeśli błyski pojawiają się na niebie lo
sowo, czyli w nieprzew idyw alnych
kierunkach, to może się zdarzyć, że zo
baczym y przypadkiem drugi błysk
z tego samego kierunku. Nie będzie
my mieli pewności, czy jest to powtó
rzenie pierwszego błysku, czy też zu
pełnie niezależny błysk. Pomocne by
łyby tu przyrządy umożliwiające bar
dzo dokładną lokalizację błysków na
niebie. BATSE w najlepszym wypad
ku lokalizuje błyski z dokładnością do
kilku stopni, podczas gdy zależałoby
nam na dokładności co najmniej sto
razy lepszej. Dodatkowe utrudnienie
polega na tym, że większość satelitów,
podobnie jak BATSE na CGRO, nie
pracuje bez przerwy, ale tylko przez
około trzydzieści procent czasu. Ana2/2000

lizy statystycznej pierwszych danych
z BATSE, pod tym kątem podjął się
między innymi doktor Jean Quashnock
z Uniwersytetu Chicago. Próbował on
odpowiedzieć na pytanie, czy błyski
gamma rozłożone są równomiernie na
niebie, czy też istnieją małe grupki bły
sków leżących razem. Analiza Quashnocka pokazała, że w pierwszej gru
pie opublikow anych pozycji błysków
(tak zwanym katalogu IB) błyski gru
pują się, z czego w yciągnął wniosek,
że błyski się pow tarzają. P odobną
analizę przeprowadził doktor Lingenfelter z San Diego, analizował on je d 
nak jeszcze korelację w czasie, to zna
czy szukał grupek nie tylko w prze
strzeni, ale także szybko po sobie na
stę p u ją c y c h , i o trz y m a ł p o d o b n e
w y n ik i. A n aliza tego zag ad n ien ia
przeprow adzona przez inne grupy, na
p rzy k ład gru p ę d o k to ra N aray an a
z MIT, dała zupełnie przeciw ne w y
niki. W środowisku naukowym zapa
nowało przekonanie, że jest to problem
nierozwiązywalny.
W następnych latach taką samą ana
lizę powtórzono dla następnych kata
logów błysków , zw anych 2B i 3B.
Tymczasem naukowcy z grupy BAT
SE zmienili algorytm lokalizacji bły
sków.
W yniki kolejnych analiz nie po
twierdziły powtarzania, a jedynie usta
liły górne limity na część błysków, ja 
kie m ogą się powtarzać. Do tego pro
blemu powrócono jesienią 1996 roku,
kiedy w ciągu dwóch dni BATSE za
obserwował cztery błyski z jednego
m iejsca na niebie. Prawdopodobień
stwo, że coś takiego zdarzy się przy
padkiem jest niskie, wynosi mniej niż
jedna szansa na dziesięć tysięcy. Cho
ciaż takie zdarzenie nie jest całkowi
cie niem ożliw e, w ielu naukow ców
uznało to za wskazówkę, że może je d 
nak błyski się powtarzają...

Błyski z Andromedy
Co jeszcze przewidywał model ga
laktycznego halo błysków gamma? Po
pierwsze, mimo że szybkie gwiazdy
neutronowe m uszą się oddalić od miej
sca urodzenia, zanim rozpoczną ak
tywność jako źródła błysków, to je d 
nak powinna pozostać pewna doza in
formacji o ich związku z Galaktyką.
Oczekuje się więc, że po zaobserwo
waniu odpowiednio dużej liczby bły
sków znajdzie się anizotropię ich roz
2/2000

Rye. 6. Galaktyka M31, zwana też galaktyką Andromedy. Jeżeli błyski gamma
pochodzą z halo wokót naszej Galaktyki, to powinny też pojawiać się wokół M31.

kładu, to znaczy powiązanie z dyskiem
galaktycznym. Drugie przewidywanie
takiego modelu jest związane z tym,
że nasza Galaktyka nie powinna się
specjalnie różnić od innych galaktyk
we W szechświecie. W szczególności
nasza sąsiadka, galaktyka Andromedy,
powinna być takim samym producen
tem gwiazd neutronowych i błysków
gamma jak nasza Galaktyka. Przyrzą
dy jeszcze czulsze niż BATSE powin
ny być w stanie wykryć błyski pocho
dzące z otoczenia Andromedy, zwanej
też M31.
W ciągu sześciu lat pracy BATSE
nie wykryto żadnej anizotropii rozkła
du błysków gamma na niebie, chociaż
modele galaktycznego halo nadal po
zostają w zgodzie z obserw acjam i.
Większość astronomów uważa jednak,
że model kosmologiczny stanowi prost
sze wyjaśnienie pochodzenia błysków
gam m a. N ależy zw rócić uw agę, że
w m odelu kosm ologicznym błyski
gamma związane są z najbardziej ener
getycznymi wybuchami we W szech
św ie c ie . Jak ju ż w sp o m n ieliśm y ,
w takim błysku wydziela się około 1045
dżuli w czasie około jednej sekundy.
Dla porównania, jest to energia, jaką
nasze Słońce wydzieli w czasie całe
go życia, czyli około dziesięciu miliar
dów lat! Jeśli źródła błysków znajdo
wałyby się w galaktycznym halo, to
wystarczyłoby „zaledwie” około 1035
dżuli na błysk, a jest to energia, jaką
U R A N IA
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Słońce wypromieniowuje mniej w ię
cej w ciągu ludzkiego życia.

Halo czy kosmologia?
Przytoczyliśmy jedynie najważniej
sze konkretne modele fizyczne w ra
mach dwóch skal odległości: kosmo
logicznej i galaktycznego halo. Nale
ży zw rócić uwagę, że w literaturze
pojawiło się aż kilkaset różnych mo
deli fizycznych, czyli mniej więcej
tyle, ile błysków gamma zaobserwo
wano do 1992 roku. Później, dzięki
ciągłej pracy BATSE, ilość obserwo
wanych błysków powoli przewyższy
ła ilość teorii. Jak już wspomnieliśmy,
powstały dwa poglądy co do odległo
ści tych zjawisk: kosmologiczny, któ
rego głównym orędownikiem był pro
fesor Bohdan Paczyński z Princeton
oraz model galaktycznego halo, któ
rego propagatorem był profesor Do
nald Lamb z Chicago. Dyskusja mię
dzy tymi dwoma naukowcami przeszła
do historii astronomii, a relacja z niej
znajduje się w numerze 2/95 „Postę
pów Astronomii”.

Tomasz Bulik je s t pracownikiem
Centrum Astronomicznego PAN,
autorem szeregu prac astronomicz
nych, w tym o błyskach gamma.
Paweł Lipszyc je st językoznawcą,
tłumaczem wielu książek popular
nonaukowych.
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Mistyka i rzeczywistość kamery CCD
C

o roku w miesiącu październiku
w CHINON, małym miasteczku
zachodniej Francji, znanym z pierw 
szych central atomowych do produk
cji energii elektrycznej, jest organizo
wany zjazd, w którym uczestniczą za
równo astronomowie zawodowi, jak
i amatorzy. W roku 1998 tematem były
postępy fotografii astronomicznej i ka
mera CCD. M ówiono o kamerach naj
bardziej rozpowszechnionych wśród
u ż y tk o w n ik ó w (o ro z d z ie lc z o ś c i
7 6 8 x 5 1 2 p ik se li). G łó w n e z a le ty
i wady kam er CCD przedstawił inż.
Thierry Legault z Paryża. Technika
CCD wysokiej zdolności rozdzielczej
pozw ala na otrzym ywanie pięknych
obrazów obiektów niebieskich, ale
w pewnych warunkach i czasem po kil
ku latach pracy. Pamiętajmy, że w Eu
ropie północnej mamy rocznie średnio
10 nocy nadających się do fotografii
planetarnych i ok. 50 do fotografowa
nia g łębokiego nieba. N ajw ięk szą
przeszkodą w uzyskaniu pięknych ob
razów jest falowanie powietrza w gór
nych warstwach atmosfery i kamera
CCD nie om ija tej przeszkody. Jej
głów ną zaletą je s t w ysoka czułość
i wynikający z tego krótki czas ekspo
zycji. Lecz dla fotografowania wielu

galaktyk potrzebna jest co najmniej
ekspozycja 3 razy 3 minuty. Inne prze
szkody, to miejscowe falowanie powie
trza i falowania powietrza wewnątrz te
leskopu (stabilizacja termiczna), drga
nia teleskopu m.in. powodowane lokal
nym ruchem kołow ym i reg u lacja
optyczna teleskopu. Kamera CCD jest
co najmniej 2 razy czulsza na te efekty
niż klisza fotograficzna.
Do tej pory nikt nie udowodnił, że
k am era CCD m oże za re jestro w ać
w obserwacjach planet więcej niż oko
ludzkie w okularze teleskopu. Obrazy
można polepszyć odpowiednią obrób
ką kom puterową, lecz kom puter nie
może wymyślić szczegółów, których
kam era nie w idziała, albo kiepskie
obrazy przekształcić w piękne. Kom 
puter może jedynie poprawić kontrast
obrazu. Innym problemem jest mały
rozmiar detektora CCD. Nie można np.
uzyskać obrazu całego Księżyca ani
oczywiście jakiegoś gwiazdozbioru.
Ale dużą zaletą kamery CCD jest to,
że zainstalow ana na teleskopie 250
mm pozwala sięgnąć do obiektów nie
bieskich prawie 20 wielkości gwiaz
dowej. Odbiorniki CCD m ają 5 stopni
jakościowych, które zależą od ilości
m artw ych linii detektora. R óżnica

ceny m iędzy pierw szym a drugim
stopniem jakości wynosi 30%.
N a konferencji podkreślano, że fo
tografia ma jeszcze piękne lata przed
sobą. Są nowe filmy zbliżające się czu
łością do odbiorników CCD, np. czar
n o -b ia ły TP 2415 (T E C H N IC A L
PAN). W śród em ulsji kolorow ych
w yróżniają się KONICA 3200 ISO,
KODAK 400 ISO HYPER, Fugi SU
PER G800 HYPER i Fujichrome RD
100 D iapositif HYPER.
W ro k u 1999 te m a tem z ja z d u
w CHINON był „Teleskopy i świetlne
zanieczyszczenie nieba” . N a całym
świecie powstają różne organizacje do
walki z tym nowym problemem astro
nomów. Na tym zjeździe jeden z fran
cu sk ich klubów astro n o m ic zn y c h
przedstawił kamerę CCD do zbudowa
nia przez samego zainteresowanego
miłośnika astronomii. Nowy, bardzo
czuły detektor m a 768x512 pikseli.
Dokumentacja jest bardzo szczegóło
wa i nie w ym aga głębokiej wiedzy
elektronicznej. Osobiście już przystą
piłem do jej budow y tym bardziej
ochoczo, że jest 4 razy tańsza niż go
towa.
Edward Gac,
Trelaze, Francja

O molekuły wcale nie tak trudno
hoć orbitalny teleskop podczer
w ony ISO ju ż zakończył sw oją
nieoczekiw anie długą m isję, na dłu
go jeszcze wystarczy zebranych prze
zeń danych m ogących prow adzić do
ciekaw ych odkryć i wniosków. Sun
Kwok i Kevin Wołk, obaj z U niversi
ty o f C algary oraz B ruce H rivnak
z Valparaiso University, na warsztat
wzięli otoczki w okółgw iazdow e sta
rych gw iazd. P rzyjrzeli się oni ich
składowi chem icznem u. A wybrane
zostały obiekty reprezentujące trzy
typy ciał n iebieskich, ew olucyjnie
odległych od siebie jedynie o kilka
tysięcy lat. I tak, były to bardzo w y
ew o lu o w an e c zerw o n e olbrzy m y ,
m gław ice protoplanetarne i wreszcie
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m gławice planetarne, takie ja k Lilia
Wodna.
P o zo stało porów nać ich w idm a
podczerwone, zawierające informację
0 molekułach obecnych w badanych
o b iek tach, aby zauw ażyć ciekaw ą
1 ważną rzecz: kilka tysięcy lat to wy
starczająco dużo, by małe molekuły or
ganiczne przekształciły się w duże
i skomplikowane struktury. Przykładem
niech będzie acetylen, obecny w otocz
kach czerwonych olbrzymów, który jest
wyjściowym budulcem dla benzenu,
jak i nawet bardziej jeszcze złożonych
węglowodorów aromatycznych, znaj
dowanych w mgławicach planetarnych.
Tajemnicą wszakże pozostaje, póki
co, jak m ogą reakcje chemiczne zacho
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dzić tak wydajnie, w ośrodkach o tak
małej gęstości. Niemniej jednak fakt
istnienia skomplikowanych molekuł
jest niepodważalny, a gwiazdom łatwo
przychodzi ich produkcja. Jak zaznacza
Kwok, odkrycie złożonych molekuł w
gwiazdowych otoczkach, może ułatwić
wyjaśnienie pochodzenia życia, gdyż te
ważne związki mogą ostatecznie trafiać
na planety. Co więcej, nawet amino
kwasy maj ą szansę na syntezę w gwiaz
dowych środowiskach. Ta hipoteza jed
nakże musi poczekać na weryfikację aż
do 2007 roku, kiedy to na orbitę poleci
teleskop FIRST {Far Infrared and Submillimetre Telescope), operujący w da
lekiej podczerwieni i na falach podmilimetrowych. {mag)

2/qooo

To, wykonańe Ay lipcu 1997 r. teleskopem Hubble'a źdjęcie jednej z pobliskich (ok. 13 min l.św.) galaktyk, jest
spektakularnym przykładem procesów gwiazdotwórczych zmieniających oblicze całego systemu. Obraz zdo
minowany jest przez obłoki gazu rozjaśnionego blaskiem intensywnie promieniujących gromad gwiazd. Naj
młodsze z gromad rozlokowały się po prawej stronie zdjęcia. Zawarte w nich gwiazdy o barwie biało-niebieskiej
obiekty o powierzchniach rozpalonych do temperatur 10^50 tysięcy stopni. Są one źródłem silnego promie>wania ultrafioletowego, które wywołuje w obfbkach gazu fluoreScencję oraz źródłem silnego wiatru gwiazwego, który rozdmuchuje otaczającą je materię. Po lewej stronie odnajdziemy gromady nieco starsze,
z których intensywny wiatr setek masywnych gwiazd, promieniujących dziesiątki tysięcy razy silniej od Słpńca,
zdążył już wyprzeć większość gazu i pyłu. Tak oto jądro galaktyki jest stopnioWtf pozbawiane możliwości forvania nowych gwiazd, a proces ten przenosi się w obszary dalsze. *
Przyglądając się temu obrazowi, warto też zwrócić uwagę na ogromną liczby słabszych gwiazd, rozsianych
po całej galifofce. To pokolenie starszych obiektów, którego obecność wskąąjje, że procesy gwiazdotwórcze
w NGC 4214 rozgrywają się już od miliardów lat. Fot. J. MacKent? i in. praz Hubble Heritage Team (NASA). (kr)

P

Mgławica
Rozeta

mm'

Rozeta (NGC 2237) to mgławica emisyjna odległa
0 przeszło 3 tysiące lat świetlnych. Swą czerwo
ną barwę na w iększości fo tografii zaw dzięcza
znacznej zawartości wodoru. Tym razem prezen
towane zdjęcie wykonane zostało z użyciem trzech
filtrów, przepuszczających prom ieniowanie w li
niach tlenu (barwa zielona), siarki (niebieska)
1wodoru (czerwona). W idoczne są ciemne pasma
pyłu na tle mgławicy oraz położona w jej centrum
gromada otwarta NGC 2244, której gwiazdy swym
wiatrpm wyczyściły przestrzeń m iędzygwiazdową
z większości gazu.
Fot. T.A.»Rector i in. (AURA/NOAO/NSF)

N

a zd ję ciu w yko n anym kam erą W FP C 2 telesko p u H u b b le ’a w id zim y dw ie g a la k ty k i sp iraln e: N G C 2207 (po lew ej) o raz 1C 2163 (po p ra w e j i n ieco b a rd zie j w głębi). S iły p ły w o w e ze s tro n y w ię k sze j i m a s y w n ie js ze j
N G C 2207 ro zc iąg n ę ły w p rze s trze n i u k ła d 1C 2163. J ak w y ka zały ko m p u tero w e symuTacje, n ajw iększe zb liżen ie g alak ty k m iało m ie js ce 40 m in la t tem u, je d n a k 1C 2163 nie zd oła ju ż um knąć z p o la g ra w itac yjn e g o
s w e j o ka za ls ze j sąsiadki. G alaktyki.b ędą się w zajem n ie w ch łan iać w ciągu n ajb liższych m ilia rd ó w lat, aż utw orzą je d e n r m a s y w n ie js zy obiekt. P roceso m tym tow arzyszyć b ęd zie w id o w isko ro zp alan ia n u klearn ych p ie c ó w
g w ia zd tw o rzących się d zię k i zd erzen io m o b ło kó w p yłu i gazu. N ie je s t je d n a k w ykluczo n e, że całe zjaw isko p rze b ieg n ie ra c ze j spo ko jn ie, b ez e fe kto w n yc h fa je rw e rk ó w na dużą skalę.
*
.
'
Fot. NA SA , H u bb le H eritag e Team

Radioźródło Centaur A

vJalaktyka NGC 5128, od 1949 roku znana jako radioźrodło Ćenfaiir A, jest bardzo często bada
nym obiektem w celu wyjaśnienia natury aktywnych jąder galaktyk (AGN), których jest reprezen
tantem. Tworzą ją mifiardy starych gwiazd skupionych w obszarze o średnicy prawie 400 000 lat
świetlnych. Ciemny pas materii pyłowej biegnący przez jej środek bywa interpretowany jako
pozostałość-po galaktyce spiralnej, wchłoniętej przez tego olbrzyma przeszło 300 milionów lat
temu. Na jego końcach widoczne są niebieskie obszary młodych i jeszcze rodzących się gwiazd.
Prezentowane tu zdjęcie uzyskane zostało przy pomocy teleskopu nr 2 VLT (Kueyen) i jego
instrumentu FORS2 w obserwatorium ESO na górze Paranal w Chile w nocy z 31 stycznia na
1 lutego 2000 r. Jest to kompozycja 3 zdjęć w barwach: niebieskiej B, zielonej V i czerwonej R.
O jakości tych zdjęć niech świadczy ich rozdzielczość sięgająca 0,6 sekundy.łuku.
Galaktyka znajduje się na południowym niebie w odległości 10-13 milionów lat świetlnych.
Jej jasność wizualna,wynosi 7,2 magnjtudo.
*
*
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Obserwacje Merkurego i Wenus
erkury i Wenus zaliczane są do planet wewnętrz (VHS, S-VHS, DV) lub przem ysłową kamerę CCD. Istot
nych, tzn. takich, których orbity położone są ną cechą tych urządzeń, zwłaszcza w przypadku obserwa
wewnątrz orbity Ziemi. Fakt ten powoduje, iż cji planet (nie tylko Merkurego i Wenus), jest ich duża czu
tarcze tych planet w ykazują fazy podobne do tych jakie łość, a także krótkie czasy otwarcia migawki (co znacznie
obserwujemy w przypadku Księżyca. Jednak, aby móc się redukuje niekorzystny wpływ ziemskiej atmosfery). Aby
o tym przekonać, należy użyć odpowiedniego sprzętu ob zarejestrować na kasecie video obraz Merkurego, wystar
serwacyjnego. Widoczność M erkurego i Wenus jest utrud czy podłączyć kamerę video lub kamerę CCD do telesko
niona przez fakt, iż planety te nie oddalają się od Słońca na pu o średnicy 10-15 cm wyposażonego w okular dający
odległość w iększą niż 28° (M erkury) i 47° (Wenus), co powiększenie 60-100x. W przypadku użycia kamery vi
sprawia, że planety te możemy obserwować na niebie tuż deo ustawiamy maksymalne powiększenie (zoom) oraz od
przed wschodem Słońca lub niedługo po jego zachodzie. ległość na nieskończoność. Pamiętajmy, aby wyłączyć auPowyższy fakt powoduje również, że planety te widoczne tofocus (automatyczne nastawianie ostrości), o ile nasza
są na niebie na małych wysokościach nad horyzontem — kamera dysponuje taką funkcją.
Średnica Wenus na niebie zmienia się w zakresie od 10
zwłaszcza Merkury. Często zatem obrazy tych planet są
do
64 sekund łuku, a jej jasność od -3 ,9 do -4 ,7 magnitu
silnie rozmyte przez ziem ską atmosferę. Najlepiej jeśli ob
do.
Mamy zatem do czynienia z większą i jaśniejszą pla
serwacje tych planet będziemy wykonywać z dala od m iej
netą,
którą poza tym widać wyżej i dłużej nad naszym ho
skich kominów i zabudowań, które m ogą nam w skrajnych
ryzontem.
Z tych powodów obserwacje Wenus są dużo ła
przypadkach uniemożliwić obserwacje. Odpowiednie miej
twiejsze
do
przeprowadzenia niż w przypadku M erkure
sce obserwacji (o tzw. „niskim” horyzoncie) oraz dogodne
go.
Aby
zobaczyć
fazy tej planety wystarczy już lornetka
warunki atmosferyczne to połowa sukcesu w obserwacjach
8x50
czy
20x60,
a
niektóre osoby są w stanie zobaczyć
Merkurego i Wenus, druga — to użycie odpowiedniego
cienki
sierp
Wenus
bez
żadnych przyrządów optycznych
sprzętu.
(w
pobliżu
nowiu).
Jako,
że rozmiary Wenus na niebie są
Średnica M erkurego na niebie zmienia się w granicach
znacznie
większe
od
rozmiarów
Merkurego, w celu sfoto
od 4,8 do 13,3 sekund łuku, natomiast jasność pomiędzy
grafowania
tej
planety
możemy
użyć
teleskopu o ognisko
+3,0, a -1 ,2 magnitudo. Tarczę M erkurego będziemy m o
gli obserwować, jeśli będziemy dysponować co najmniej wej kilku metrów (co najmniej 3^4 metry) i średnicy 1070 mm teleskopem wyposażonym w okular dający powięk -1 5 centymetrów. Większa jasność tej planety umożliwia
szenie nie mniejsze niż 6 0 -8 0 x. Użycie teleskopu o więk stosowanie bardzo krótkich czasów ekspozycji, co spra
szej średnicy (100-150 mm) i powiększeniu (120-200x) wia, że możemy fotografować przy pomocy nieruchome
wydatnie polepszy widoczność Merkurego w polu w idze go teleskopu. Również obserwacje przy pom ocy kamer
nia naszego teleskopu. O ile obserwacje wizualne tej pla video i przem ysłow ych kam er CCD w ym agają użycia
nety możliwe są przy zastosowaniu teleskopu o niewiel skromniejszych „środków” — wystarczy teleskop o śred
kich rozmiarach, o tyle obserwacje fotograficzne wyma nicy 80-110 mm, z okularem dającym powiększenie 2 0 gają użycia teleskopu o średnicy co najmniej 20 cm. Aby -5 0 * .
Niezależnie jednak od tego w jaki sposób będziemy
jednak zarejestrować na kliszy wyraźnie tarczę Merkure
go, należy użyć ogniskowej co najmniej 15-18 metrów! obserwować Merkurego i Wenus, możliwość zobaczenia
Tak duże powiększenia uzyskamy stosując projekcję oku tarcz oraz zmienności faz tych planet pozostawi po sobie
larową. O ile w przypadku obserwacji wizualnych w arun niezapomniane wrażenia.
Wiesław Skórzyński
ki atmosferyczne były istotne, o tyle w przypadku obser
wacji fotograficznych są one jeszcze
ważniejsze. W zależność od średnicy
teleskopu, jasności planety i czułości
filmu czasy ekspozycji m ogą wynosić
nawet do 3 -5 sekund. W tym czasie
stan atm osfery ziemskiej może ulec
niewielkiej zmianie, co jednak w po
łączeniu z długimi ogniskowymi tele
skopu sprawi, że obraz planety na kli
szy będzie mocno rozmyty. Fakt ten
spraw ia, że dobrej jak o ści zdjęcia
M erkurego nadal należą do rzadkości.
Interesujące wyniki uzyskamy, na- Ogniskowa f = 6000 mm, film Fuji SuperG Ogniskowa f -1500 mm *3, film Fuji 100
ASA, czas ekspozycji I = 0,5 s. Fot. E. Gac
tomiast, wykorzystując kamerę video 200, t, = 1/30 s. Fot. W. Skórzyński
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Marek Jamrozy

Cykle życia
radioźródeł
pozagalaktycznych
Wstęp
Głównym źródłem promieniowania
elektromagnetycznego większości ga
laktyk norm alnych są procesy ter
miczne zachodzące w materii bliskiej
równowagi termodynamicznej („Urania-PA” 5/98, str. 202). Kształt takie
go prom ieniow ania m ożem y opisać
wzorem Plancka.
Istnieje jednak nieznaczny procent
obiektów pozagalaktycznych, w któ
rych większość energii nie jest wytwa
rzana w gwiazdach czy zjonizowanych
obłokach gazu, lecz w procesach za
chodzących w niewielkich, zwartych
obszarach centralnych — jądrach ga
laktyk. Ostatnim i laty w zrasta ilość
przesłanek w skazujących na to, że
w centrach galaktyk występują masyw
ne czarne dziury (MBH — Massive
Black Hole), a energia, której źródłem
są procesy zachodzące w jej otocze
niu, może 100 lub więcej razy prze
kraczać łączną jasność gwiazd w ga

laktyce (°clOH x jasność Słońca) reje
strowaną w dziedzinie fal optycznych.
Obiekty takie nazywamy galaktykami
0 aktywnych jądrach (AGN — Active
Galactic Nuclei), a ich promieniowa
nie możemy rejestrować w szerokim
zakresie fal (PA 4/94, str. 162).
Fakt, że w iększość bliskich galak
tyk nie je st aktyw na bierze się stąd,
że brak im dostatecznej ilości „pali
w a” na rozpoczęcie i podtrzym yw a
nie aktyw ności. D opiero, gdy w okół
czarnej dziury zbierze się dostatecz
nie dużo gazu w dysku akrecyjnym
1 zajdą sprzyjające w arunki graw ita
cyjne na przepływ m asy z dysku na
czarną dziurę (rzędu kilku mas Słoń
ca na rok) — „zw ykła” galaktyka sta
je się aktywną.
Ciekawe, ostatnio odkryte, struktu
ry ujawniają niektóre AGNy w zakre
sie fal radiowych. Obiekty te po kilku
milionach lat uśpienia zaczynają po
nowną aktywność. O nich właśnie, ich

Obraz radioźródła C ygnus A
uzyskany techniką VLBI
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Rys. 2a Struktura typu FRII. Kwazar B1721+343 o przesunięciu ku czerwieni z = 0,2055 i rozmiarze 1,05 Mpc.
Rys. 2b Struktura typu FRI. Galaktyka 3C31 o przesunięciu ku czerwieni z = 0,017 i rozmiarze 0,88 Mpc.

cyklach życia opowiada niniejszy ar
tykuł.

Odkrycie i podstawowe cechy
radiowogłośnych źródeł
pozagalaktycznych
Historia radioastronomii pozagalaktycznej sięga 1954 roku, kiedy to Ba
ade i Minkowski odkryli, że dwa ra
diowo jasne obłoki odseparowane od
siebie o 1,5 minuty łuku są fizycznie
związane ze słabą galaktyką o przesu
nięciu ku czerwieni z = 0,057. Obiekt
ten, który nazywano Cygnusem A, jest
przykładem charakterystycznej budo
wy radioźródeł pozagalaktycznych.
Czarna dziura, umiejscowiona w cen
trum galaktyki lub kwazara, wyrzuca
w dwóch przeciwnych współosiowych
kierunkach relatyw istyczne cząstki,
które formują cienkie strugi (dżety). Te
z kolei zasilają w m aterię powiększa
jące się z czasem rozległe obszary pro
mieniowania — loby, na krańcach któ
rych w ystępują gorące plamy (rysu
nek 1).
Ja s n o ś ć p o w ie rz c h n io w a ty c h
obiektów może wzrastać w kierunku
od centrum na zew nątrz — m am y
wtedy do czynienia z tzw. klasą FRII
(Fanarof-Riley; rysunek 2 — lewy)
lub maleć — jak dzieje się to w obiek
tach FRI (rysunek 2 — prawy). Przy
czym źródła FRII są bardziej energe
2/2000

tyczne niż FRI. Typow e rozm iary
tych obiektów (w przypadku FRII
m ierzone pom iędzy skrajnymi gorą
cym i plam am i), które początkow o
m ie sz c z ą się w ew nątrz g alak ty k i,
w ynoszą kilkadziesiąt kiloparseków
[kpc], a w skrajnych przypadkach
m ogą dochodzić nawet do kilku megaparseków [Mpc] (np. obiekt 3C326
ma rozm iar 5,7 M pc) — co przew yż
sza wielkości grom ad galaktyk.

Wpływ projekcji na widzialny
obraz radioźródeł
Przedstawione na rysunkach 1 i 2
radioźródła leżą w „płaszczyźnie nie
ba”, tzn. kierunek patrzenia obserwa
tora i oś wypływu materii tw orzą kąt
niemal prosty. Widzimy, że asymetrie
w jasności obu lobów są niewielkie.
W przypadku, gdy obie osie tworzą kąt
ostry lub się pokrywają, widzimy cały
szereg obrazów pośrednich pomiędzy
strukturam i rozciągłym i a zwartymi
(kąt bliski 0°). Możemy mieć więc do
czynienia z obiektami FRII rozciągły
mi i FRII zw artym i (podobnie dla
FRI). Rozpoznanie czy źródło zwarte
jest typu FRII czy FRI nie należy do
łatwych. Dopiero niedawno zdano so
bie sprawę z faktu, że odmienne wła
ściwości morfologiczne i fizyczne róż
nych grup AGNów m ogą być efektem
zasłaniania bądź odkrywania central
U R A N I A - Po s t ę p y A s t r o n o m i i

nych części przez ich zew nętrzne
struktury — czyli są pośrednio wyni
kiem ustawienia osi strug względem
nas. Zdarzało się tak w przeszłości, że
tej samej klasie obiektów nadawano
różnorodne nazwy na podstawie od
miennych obrazów widzianych z róż
nych kierunków. Czytelników zainte
resowanych szczegółami modelu uni
fikacji AGNów odsyłam do artykułu
K rzysztofa T. Chyżego „G alaktyki
aktywne” 1.

Widma
Wykreślając jasności źródła dla róż
nych częstotliwości fali otrzymujemy
tzw. widmo danego obiektu, którego
kształt typowy dla radioźródeł przed
stawia rysunek 3c. Rozciągłe obszary
lobów mają widmo strome (sąjaśniejsze na dłuższych falach), natom iast
fragmenty zwartej struktury, np. jądra,
posiadają widma płaskie (ich jasność
w pewnym zakresie długości fal zmie
nia się tylko nieznacznie).
Obiekty, których oś strug jest skie
rowana pod niewielkimi kątami wzglę
dem obserwatora, również posiadają
płaskie nachylenie widma.
Istnieje jednak kilka klas radioźró
deł pozagalaktycznych, które nie od1 „ G a la k ty k i aktyw ne” , K .T . Chyży,
„W iedza i Ż y cie ” , X I 1996.
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Rys. 3. Nachylenie widma dla różnych klas obiektów.

powiadają powyższemu schematowi.
P ierw szą z nich stan o w ią obiekty
zw arte o tzw. odw róconym w idm ie
(rysunek 3a), posiadające maksimum
jasności w zakresie fal o częstotliwo
ści gigaherców (GPS — Gigahertz Pe
aked Spectrum). Inną klasą są obiekty
zwarte o stromych widmach (CSS —
Com pact Steep Spectrum), (rysunek
3b). O obiektach tych możemy prze
czytać w artykule Jacka Niezgody2.
Czynnikiem, który w dużej mierze
odpowiada za kształt widm a jest wiek
radioźródła.

m ają rozmiary przekraczające 1 Mpc
(znam y ich aktualnie przeszło 60).
W końcowej fazie tego etapu aktyw
ność „centralnej m aszyny” zanika,
a loby, w których cząstki zmniejszają
energię na rzecz promieniowania syn
chrotronowego oraz rozpraszania na
promieniowaniu tła w tzw. odwrotnym
p ro cesie C om ptona, tra c ą ja sn o ść
i ostatecznie stają się niewidoczne.

Cykle życia

N asuwają się pytania: czy galakty
ki przechodzą fazę aktywności, trwa
ją c ą zazw yczaj 108 lat, ty lko raz
Ewolucja
w swoim życiu oraz jak wyglądająkoW pierw szym etapie życia radio lejne etapy ich ewolucji? A może jest
źródła postrzegamy jako obiekty typu tak, że po ustaniu aktywności i okre
GPS. Ich fizyczne rozmiary w ynoszą sie uśpienia AGN m oże ponow nie
przeciętnie od 10 do 1000 parseków ożyć?
C ykliczność okresów aktywnych
[ps], czas życia jest mniejszy niż 103
i
nieaktyw
nych (spokojnych) może
lat, a prędkość rozszerzania się lobów
być
rozpoznana
i analizowana jedynie
może osiągać nawet kilka dziesiątych
wtedy,
gdy
mamy
do czynienia z me
prędkości światła. Z reguły obiekty te
chanizmami zachowującymi informa
nie w ystępują w naszym otoczeniu.
Kolejnym okresem rozwoju radio cje z poprzednich etapów.
Odpowiedź na postawione powyżej
źródeł, których wielkości mieszczą się
w zakresie od około 1 do 10 kpc, jest pytania przynoszą badania prowadzo
faza CSS. Ich przeciętne długości ży ne w ostatnich latach. Doprowadziły
one do odkrycia nowych rodzin obiek
cia w ynoszą od 103 do 105 lat.
N astępnym etapem jest faza kla tów — gigantycznych źródeł, w któ
sycznego podw ójnego radioźródła. rych jednocześnie widzimy struktury
N ależą do niej obiekty, które przecięt pochodzące z różnych etapów życia.
R ysunek 4a p rzedstaw ia źródło
nie posiadają rozmiary kilkudziesięciu
kiloparseków. W iększość pozagalak- B I 144+352, którego zewnętrzne roz
tycznych źródeł radiowych (obecnie miary wynoszą 1,2 Mpc, a wiek jest
obserwowanych) jest właśnie na tym szacowany na około 108 lat. W cen
etapie życia. Największe obiekty tej trum tego obiektu (rysunek 4b) mamy,
klasy, które nazyw am y gigantam i, co dziw ne, nie strukturę o płaskim
widmie, ale GPS, którego wiek wynosi
2 „Tajemnice źródeł radiowych klasy zaledwie około 300 łat. Wygląda na to,
GPS”, J. Niezgoda, „Postępy Astronomii”, że w tym obiekcie, po kilku milionach
łat „spokoju”, rozpaliła się ponownie
nr 4, 1996
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aktywność. Podobne struktury ujaw
nia inny gigant o nazwie B I245+676
(«2000 = 12h 47m 3 38 82000 = +67° 23'
16”).
Przykład jeszcze jednej nowoodkrytej klasy obiektów widzimy na ry
sunku 5.
Jest to tzw. struktura podwójno-podwójna (double-double), której defini
cja podana przez Holendra Arno Schoenm akers’a wymaga, by była to radiogalaktyka z parą podwójnych źródeł ze
w spólnym centrum, a struktura w e
w n ętrzn y ch lobów by ła ro z cią g ła
z pojaśnieniem na końcach. Zewnętrz
ne reliktowe loby o niskiej jasności
powierzchniowej są pozostałością po
starej, natomiast małe, jasne loby bli
żej centrum są efektem młodszej ak
tywności.
Obiekty te m ogą być kluczowym
ogniwem w procesie poznania cyklów
ewolucji radioźródeł pozagalaktycznych, aktywności m asywnych czar
nych dziur oraz dynamiki centralnych
części galaktyk.
Z różnicy wieku starych i młodych
struktur możemy obliczyć, przez jaki
czas AGN był uśpiony. Okres spoko
ju wynosi zazwyczaj najwyżej kilka
milionów lat. Jest to czas potrzebny
prawdopodobnie na zebranie kolejnej
porcji m aterii w dysku akrecyjnym,
potrzebnej do „nakarmienia” czarnej
dziury.
Grupa poznanych dotychczas obiek
tów o wyżej opisanych własnościach
nie jest zbyt rozległa. Prócz B1450
+333 należą do niej jeszcze 3C219
(B 0917+ 458), 3 C 4 4 5 (B 2 2 2 1-023),
4C 26.35(B 1155+266), B1240+389,
B0925+420, B 1834+620, B 1545+321,
4C 12.03, 3C16 i 3C424.
2/2000
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Rys. 4a — Izofoty radiogalaktyki B1144+352 o przesunięciu ku czerwieni z = 0,063 i rozmiarze 1,2 Mpc.
Rys. 4b — Powiększenie struktury jądra. W dolnych lewych rogach pokazano rozmiar wiązki, którą badano przedstawione
struktury.

Ten rozdział poświęcony był tylko
radioźródłom klasy FRII. N iestety,
nadal nie wiemy nic pewnego o losach
klasy FR I. O biektów o m ieszanej
strukturze FRI/FRII znamy sporo, a ich
powstanie ciężko jest nam wyjaśnić.
Pojawiają się sugestie, iż przynaj

m niej n ie k tó re re s ta rtu ją c e F R II
w kolejnym cyklu ew olucji m ogą
przejść w strukturę FRI.

Co dalej?
Nasuwa się pytanie: dlaczego do
piero teraz odkrywamy obiekty o wy

Rys. 5. Struktura typu podwójnie-podwójna. Kwazar B1445+333 o przesunięciu
ku czerwieni z = 0,249 i rozmiarze zewnętrznym 1,7 Mpc oraz wewnętrznym 186
kpc. Wielkości na osiach to sekundy łuku.

2 /2 0 0 0
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żej wymienionych cechach, skoro ra
dioastronomia rozwija się dynamicz
nie od ponad 40 lat? Odpowiedź jest
prosta: są to źródła bardzo rzadko wy
stępujące i o bardzo niskiej jasności.
O dszukanie ich w ym aga przeglądu
ogromnych połaci nieba przyrządami
0 dużej czułości (pozwalającej na de
tekcję słabych obiektów) i zdolności
rozdzielczej, pozwalającej na wyłapa
nie jednocześnie rozciągłych i zwar
tych struktur. Jedynie najnowsze radio
we przeglądy nieba NVSS, FIRST,
W ENSS, PMN spełniają wymienione
powyżej wymagania i dają możliwość
znalezienia kolejnych obiektów ze
strukturami pochodzącymi z różnych
etapów ewolucji.
Lepsze zrozumienie mechanizmów
pow tórnego rozpalania aktyw ności
1 cyklów życia radioźródeł wym aga
dalszych badań, choć pierwszy krok
mamy już za sobą— wiemy, że obiek
ty, w których dochodzi do wielokrot
nej aktywności istnieją.

Mgr Marek Jamroży je st doktoran
tem w Obserwatorium A strono
micznym Uniwersytetu Jagielloń
skiego. Zajmuje się badaniem ewo
lucji kosmologicznej radioźródeł
pozagalaktycznych.
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Galeria Mgławic Messiera

Nowy narybek
16 lutego 1771 r. Charles M essier zaprezentował pierwszą edycję swego katalogu pary
skiej Królewskiej Akademii Nauk. Trzy dni później na jego liście znalazły się kolejne
cztery pozycje...

M 46 (NGC 2437) w Rufie

Rektascensja
Deklinacja
Odległość
Jasność obserwowana
Rozmiary kątowe

że znajduje się ona w obszarze nieba zajmowanym przez
M 46, uważana jest za nie związany z gromadą obiekt. Ja
kie są argumenty na rzecz takiego stwierdzenia? Po pierw
sze, prędkość radialna mgławicy wynosi 77 km/s, czyli jest
prawie dwukrotnie większa niż gromady. Gdyby nawet od
ległość obu obiektów była zbliżona, duża prędkość względ
na świadczyłaby raczej o ich mijaniu się niż grawitacyj
nym związku. Tymczasem jednak W. Gotz określił dystans
dzielący nas od m gławicy planetarnej na 2900 l.św. —
zbieżność obiektów na niebie jest więc najwyraźniej zu
pełnie przypadkowa. Dodatkowych opinii podtrzymujących
taki punkt widzenia dostarcza teoria ewolucji: mgławica
planetarna wiąże się z dość krótką fazą pod koniec życia
stosunkowo mało masywnej (poniżej 3 mas Słońca) gwiaz
dy. Zw ykle upłynąć m uszą m iliardy lat, nim pierwsze
gwiazdy o tak małej m asie w yczerpią swe jądrow e pali
wo (choć — z drugiej strony — naw et w młodych gro
madach otwartych, takich jak Plejady, obserwuje się np.
białe karły).

07h41m,8
-14°49’
5 400 l.św.
6,0 mag
27’,0

M 46 to stosunkowo bogata gromada otwarta; zawiera po
nad 500 gwiazd, z czego około 150 mieści się w przedziale
jasności 10-13 magnitudo. Najjaśniejsze (8,7 magnitudo),
typu widmowego A0, prom ieniują w rzeczywistości jakieś
100 razy więcej energii niż Słońce. Wiek gromady szacuje
się na 300 min lat. Średnicy kątowej 2 7 ’ odpowiadają fak
tyczne rozmiary rzędu 30 l.św. Obiekt oddala się od nas
z prędkością ponad 40 km/s.
Znakiem szczególnym gromady M 46, widocznym rów
nież na naszym zdjęciu (powiększenie stosownego frag
mentu tego obrazu zamieszczamy obok), jest mgławica pla
netarna NGC 2438 (oznaczana też jako FC 87). Pomimo

M 47 (NGC 2422) w Rufie
Rektascensja 07h36m,6
Deklinacja -14°30’
Odległość 1 600 l.św.
Jasność obserwowana 5 2 mag
Rozmiary kątowe 30’,0
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M 47 odkrył jeszcze przed rokiem 1654 Hodierna. Jego
prace ujrzały jednak światło dzienne dopiero w roku 1984,
tak więc za niezależnego odkrywcę możemy uznać M es
siera. Ciekawostką jest, że Messier błędnie obliczył współ
rzędne zaobserwowanej przez siebie mgławicy, przez co
do roku 1934 pozostawała ona „brakującym” na niebie
obiektem. W tej sytuacji gromadę otwartą, dziś identyfi-
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kowaną z M 47, raz jeszcze „odkrył” William Herschel.
Tymczasem nie istniejący obiekt o współrzędnych poda
wanych przez M essiera przetrwał w katalogach GC Johna
Herschela (jako GC 1594) oraz NGC Dreyera (jako NGC
2478). Pierwszy z autorów zanotował jeszcze: „gromada
nie była obserwowana po roku 1771, prawdopodobnie jest
bardzo słaba i uboga w gwiazdy”. W roku 1934 Oswald
Thomas w swej książce „Astronomia” zaryzykował iden
tyfikację M 47 z NGC 2422, nie mając jednak dla tak po
danego stwierdzenia wyraź
nych argumentów. Dopiero
T.F. M orris w roku 1959
dopatrzył się w obliczeniach
Messiera błędu — zamiany
znak u p rzy o b lic z e n ia ch
różnicy rektascensji wzglę
dem gwiazdy 2 Pup.
Gromada otwarta M 47 to
obiekt, który w doskonałych
warunkach nawet nieuzbro
jone oko postrzega jako sła
bą mgiełkę. To dość przecięt
ne skupisko około 50 j a 
snych gwiazd w niewielkim
obszarze o rozmiarach prze
strzennych 12 l.św. Charak
teryzuje się dość w yraźną
koncentracjąku środkowi —
w obszarze centralnym gę
stość sięga 16 gwiazd na par
sek sześcienny przy średniej

wartości dla całej gromady prawie 30-krotnie niższej. Po
pulacja gwiazd pod wieloma względami przypomina Pleja
dy. Najjaśniejsze gwiazdy typu widmowego B2 świecą bla
skiem 5,7 magnitudo, doszukano się też dwóch pomarań
czowych olbrzymów przeszło 200 razy jaśniejszych od
Słońca. Wiek gromady ocenia się na 78 min lat. Na prezen
towanym niżej zdjęciu jasną gwiazdą najbliżej środka obra
zu jest podwójna Sigma 1121, której składniki (odległe
o 7,4 sekundy luku) to gwiazdy o jasności 7,9 magnitudo.

M 48 (NGC 2548) w Hydrze

do roku 1959 była tylko... parą współrzędnych niebieskich,
określonych przez autora katalogu. Dopiero nieco ponad
40 lat temu T.F. Morris, próbując powiązać znane w tej
okolicy nieba „mgławice” z oryginalnymi obserwacjami
„łowcy komet” z XVIII w., zauważył, że jedynym wcho
dzącym w rachubę obiektem jest NGC 2548 — gromada
otwarta, „odkryta” przez Caroline Herschel i pojawiająca
się na liście sporządzonej przez jej słynnego brata W illia
ma. Gromada ma tę samą rektascensję jak w katalogu M es
siera, jednak deklinacja wypada prawie 5 stopni na połu
dnie od pozycji podawanej przez francuskiego astronoma.
Druga (obok M 47) „wpadka” tej samej nocy!
M 48 leży na granicy widoczności dla nieuzbrojonego
oka. Nawet niewielki teleskop ukaże nam zgrupowanie
około 50 (z całkowitej liczby co najmniej 80) gwiazd ja 
śniejszych od 13 magnitudo. Większość koncentruje się na
obszarze nieba o średnicy 30’, peryferia zajm ują jednak
około 54’, co odpowiada rzeczywistym rozmiarom prawie
23 l.św. (przy odległości 1500 l.św.; niektórzy autorzy su
gerują dystans 2000 l.św.). Wiek gromady ocenia się na
300 min lat. Najjaśniejsze gwiazdy (typu widmowego A2)
o jasności 8,8 magnitudo promieniują faktycznie około 70
razy więcej energii niż Słońce. W M 48 doszukano się też
trzech żółtych olbrzymów typów widmowych G i K.

Rektascensja
Deklinacja
Odległość
Jasność obserwowana
Rozmiary kątowe

08h13m,8
-05°48’
1 500 l.św.
5,5 mag
54’,0

Trzecia z gromad otwartych, których swą pierwszą ob
serwację M essier zanotował pod datą 19 lutego 1771 r., aż

2/Q000
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M 49 (NGC 4472) w Pannie

Rektascensja
Deklinacja
Odległość
Jasność obserwowana
Rozmiary kątowe

12h29m,8
+08°00’
60 000 000 l.św.
8,4 mag
9’ x 7’,5

To galaktyka eliptyczna (typu E4), pierwsza z za
obserwowanych przez M essiera członkiń gromady
Virgo. Biorąc dystans 60 min l.św., jasność absolut
ną galaktyki określimy na -22,8 magnitudo, a rzut
wielkiej osi elipsoidy — na 160 tys. l.św. Mamy więc
przed sobą jedną z trójki „wielkich” (obok M 60
i M 87) w gromadzie Virgo. Starsze oceny sugero
wały nawet, że masa M 49 może być większa od masy
M 87. Dziś jednak przyjmuje się, że ta ostatnia ga
laktyka charakteryzuje się znacznie większą gęsto
ścią materii.
M 49 w świetle integralnym charakteryzuje się ty
pem widmowym G7 i wskaźnikiem barwy +0,76 —
jest bardziej żółta niż większość galaktyk gromady
Virgo. Przy dłuższych czasach ekspozycji ujawnia
się populacja gromad kulistych o liczebności 6300
± 1900 (wg W.E. Harrisa).
W czerwcu 1969 r. w M 49 zaobserwowano wy
buch gwiazdy supernowej o jasności 13 magnitudo.
Co ciekawe, na prezentowanym zdjęciu na tle galak
tyki widoczna jest gwiazda 13 wielkości, na którą
zwrócił uwagę już John Herschel — to jednak obiekt
leżący w naszej Galaktyce, niemal w tym samym
kierunku na niebie. Jak na ironię, wśród pozostałych
widocznych na zdjęciu obiektów kilka nie jest gwiaz
dami, lecz galaktykami (m.in. osobliwa NGC 4470).
Słaba mgiełka w pobliżu jasnej gwiazdy w prawym
górnym rogu zdjęcia to najprawdopodobniej karło
wata towarzyszka M 49.

M 50 (NGC 2323) w Jednorożcu
Tę gromadę otwartą Messier zaobserwował po raz
pierwszy 5 kwietnia 1772 r. Być może G.D. Cassini
widział ją jeszcze przed rokiem 1711. Mallas i Kreimer opisują ją jako „gromadę w kształcie serca”
zajmującą na niebie 15 na 20 minut kątowych (cen
tralne zagęszczenie to zaledwie połowa tego obsza
ru); rzeczywiste rozmiary sięgają 18 l.św. Wiek gro
mady ocenia się na 78 min lat, liczebność populacji
gwiazd — na 200 sztuk. Najjaśniejsze (typów wid
m ow ych B6-B8) św iecą blaskiem 8 m agnitudo.
M 50 zawiera kilka żółtych olbrzymów i czerwone
go olbrzyma typu M, który swą barw ą pięknie kon
trastuje z sąsiadującymi biało-błękitnymi gwiazda
mi.
(kr)
Rektascensja
Deklinacja
Odległość
Jasność obserwowana
Rozmiary kątowe
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07h03m,2
-08°20’
3 000 l.św.
6,3 mag
16’,0

2/2000

w kraju

Polskie Towarzystwo Astronomiczne informuje:
EN TRU M A ST R O N O M II Uniwersytetu Mikołaja
Kopernika w Toruniu, Centrum Astronomiczne im. M.
Kopernika PAN, oraz Polskie Towarzystwo Astronomiczne
zapraszają do wzięcia udziału w konferencji pt.:

C

„SOUTHERN AFRICAN LARGE TELESCOPE (SALT)
— NOWE NARZĘDZIE POLSKIEJ ASTRONOMII”.
Konferencja odbędzie się w Toruniu w dniach 15-16 czerw
ca 2000.
Wykłady wygłoszą między innymi: J. Kałużny, M. Sama,
R.Tylenda, A. Wolszczan, A. Woszczyk.
Konferencja prowadzona będzie w języku polskim.
SALT ma być zbudowany na terenie stacji obserwacyjnej
w Sutherland (RPA) i rozpocznie regularne obserwacje w roku
2005.
Konferencja poświęcona będzie przedstawieniu samego te
leskopu SALT i jego instrumentarium, struktury i organizacji
międzynarodowego konsorcjum SALT oraz omówieniu polskie
go udziału w tym przedsięwzięciu.
Przewidywana jest też sesja poświęcona perspektywom na
ukowym, jakie daje SALT, ze szczególnym uwzględnieniem
specyfiki i możliwości teleskopu.

O L SK IE T O W A R Z Y ST W O A ST R O N O M IC Z N E
wraz z Centrum Astronomicznym im. M.Kopernika
PAN i Komitetem Astronomii PAN uprzejmie zaprasza do
udziału w cyklu wykładów PTA na temat:

P

POZASŁONECZNE UKŁADY PLANETARNE
które odbędą się w dniach 26 i 27 maja 2000 r. w CAMK
w Warszawie.
Wykłady wygłoszą:
prof. Paweł ARTYMOWICZ, Sztokholm
prof. Andrzej M ACIEJEW SKI, Toruń
prof. M ichał RÓŻYCZKA, Warszawa
prof. Aleksander W OLSZCZAN, PennState/Toruń

W sesji tej uczestnicy konferencji będą mogli przedstawić
własne zamierzenia co do przyszłych programów badawczych,
możliwych do realizacji na teleskopie SALT (w formie referatu
bądź plakatu).
Adres komitetu organizacyjnego:
Konferencja SALT
Centrum Astronomii UMK
ul. Gagarina 11,
87-100 Toruń
e-mail: tcfa@astri.uni.torun.pl
fax: (0-56) 611 30 08, tel. (0-56) 611 30 57
WWW:
http://www.astri.uni.torun.pl/~tcfa/salt_konferencja.html
Podstawowe informacje dotyczące teleskopów SALT i HET
można znaleźć w artykule: R. Tylenda, K. Rochowicz, „SALT
— nadzieja polskiej astronomii” („Urania-PA” t. LXX, z. 1,
str. 10) oraz na stronach WWW:
http://www.saao.ac.za/~salt/index.html
http ://www.as.utexas.edu/mcdonald/het/het.html

W/w wykłady przewidziane są dla zainteresowanych
pracowników nauki, doktorantów astronomii i fizyki, pra
cowników planetariów, studentów wyższych uczelni oraz
nauczycieli fizyki i astronomii. M łodzież starszych klas
szkół średnich także będzie mile widziana.
Zapisy i informacje:
Zarząd Główny PTA
CAMK, ul. Bartycka 18, 00-716 Warszawa
e-mail: pta@ astri.uni.torun.pl;
tel. (0-56) 611 30 52; fax: (0-56) 611 30 08
WWW: http:/www.camk.edu.pl/pta
oraz http://urania.camk.edu.pl

INFORMACJE O PRENUMERACIE URANII-PA
Prenumerata na rok 2000 (6 zeszytów) kosztuje 36 zl (zagraniczna 70 zł
w Europie, 90 zł Stany Zjednoczone i Kanada).
Cena pojedynczego zeszytu 7,50 zł. W płaty prosimy kierować na konto:
Polskie Towarzystwo Astronomiczne
BIG Bank Gdański S.A. o/Toruń
Nr 11601612-6347-132
W szelkich informacji o prenum eracie i zakupie numerów archiwalnych
„Postępów Astronom ii” i „Uranii-PA” udziela:
Wiesław Skórzyński
Centrum Astronomii UMK
ul. Gagarina 11, 87-100 Toruń
E-mail: urania@ astri.uni.torun.pl
tel/fax (0-56) 611 30 58 / 611 30 08
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Penetratory

Trudny start
enetratory to stosunkowo proste
urządzenia wymyślone w celu
dostarczania aparatury nauko
wej do miejsc trudno dostępnych lub
niebezpiecznych dla człowieka, jak
wulkany czy lodowce. Na miejsce ba
dań docierają po zrzucie z samolotów.
Aparatura badawcza o konstrukcji od
pornej na uderzenia mieści się w gło
wicy przypominającej pocisk. Tylna
część penetratora o stożkowatym
kształcie zawiera nadajnik radiowy,
również specjalnie uodporniony na
wstrząsy. Obie części po upadku roz
dzielają się — głowica zagłębia się
w badany grunt, a część tylna, połą
czona z głowicą kablem, pozostaje na
powierzchni. Następnie umieszczone
w głowicy czujniki automatycznie do
konują pomiarów, a wyniki są przesy
łane za pośrednictwem nadajników ra
diowych — tak w skrócie wygląda
zasada działania tego urządzenia.
W latach 70 powstał pomysł zasto
sowania penetratorów do badania pla
net. Niewątpliwą ich zaletą jest pro

P
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stota i stosunkowo niewielki koszt
w porównaniu do klasycznego lądownika, który wymaga systemu spado
chronów lub rakietowego silnika ha
mującego, lub obu tych systemów jed
nocześnie. Jednak zakres badań moż
liwych do wykonania przy pomocy
penetratorów jest dość ograniczony.
Dlatego stanowią one raczej dodatko
wy element wyprawy planetarnej, niż
jej sedno. Tak było w przypadku ro
syjskiej misji marsjańskiej z roku 1996
i najnowszej am erykańskiej misji
próbnika Mars Polar Lander. Jedynie
Japończycy uczynili penetratory głów
nym elementem księżycowej misji
próbnika Lunar-A.
Na praktyczne zastosowanie pene
tratorów w astronautyce trzeba było
poczekać aż dwa dziesięciolecia.
Pierwsi do realizacji tego pomysłu
przystąpili Rosjanie w ramach projek
tu „Mars’94”, który na skutek opóźnień
ostatecznie otrzymał nazwę „Mars’96”.
Był to projekt międzynarodowy, także
z udziałem Polski. Próbnik składał się
z pięciu elementów:
członu orbitalnego,
dwóch lądowników
do miękkiego lądowa
nia i dwóch penetrato
rów. Lądowniki były
niewielkie, o masie
zaledwie 33,5 kg. Na
tomiast każdy z pene
tratorów miał masę 70
kg i zawierał stosun
kowo bogatą aparatu
rę. W części głowico
wej znajdowały się
spektrometry promie
ni rentgena, alfa, gam
ma i neutronów — do
badania składu che
micznego gruntu, akcelerometr do określe
nia wielkości przecią
żeń przy upadku, sej
smometr oraz czujniki
temperatury. W czę
ści ogonowej oprócz
aparatury radiow ej
umieszczono zespół
U R A N I A - Postępy Astro no m ii

przyrządów meteorologicznych, mag
netometr, a nawet panoramiczną kame
rę telewizyjną! Rozmiary penetratorów
były także imponujące: długość 2,1 m,
średnica od 0,14 do 0,17 m oraz stożek
hamowniczy w części ogonowej o śred
nicy 0,8 m. W czasie przelotu przez at
mosferę w części ogonowej rozwijała
się poduszka powietrzna, wyhamowu
jąc swobodny upadek instrumentu do
prędkości 200-300 km/h. Spodziewa
ne przeciążenia w momencie zetknię
cia z powierzchnią określono na 500 g,
głębokość wtargnięcia głowicy 3-6 m.
Dzięki zastosowaniu generatora radio
izotopowego aparatura penetratora mia
ła działać przez rok ziemski, dane na
ukowe miały być transmitowane na
Ziem ię przez człon orbitalny,
a później także za pośrednictwem
amerykańskiej sondy Mars Global
Surveyor.
Rosyjski próbnik ze swą bogatą
aparaturą nie dotarł jednak na Marsa.
Mars '96 po wyniesieniu 16 listopada
1996 roku na orbitę wokółziemską nie
zdołał odlecieć w kierunku Czerwonej
Planety i dwa dni później spłonął
w atmosferze nad zachodnim wybrze
żem Ameryki Południowej. Tak przy
najmniej głosi oficjalny komunikat.
Jest jednak rzeczą zastanawiającą, że
lądowniki, które miały przetrwać wlot
do atmosfery Marsa, tak po prostu
spłonęły, wpadając do atmosfery Zie
mi. Nie można wykluczyć, że pewne
ich elementy dotarły na powierzchnię
gdzieś na pograniczu chilijsko-boliwijskim. Są świadkowie, którzy obserwo
wali nad Andami przelot „ognistej
kuli” 18 listopada 1996 roku. Jednak
na poszukiwania resztek marsjańskiej
sondy potrzebne byłyby znaczne środ
ki, którymi nie dysponuje ani Rosyj
ska Agencja Kosmiczna, ani rządy
południowoamerykańskich krajów.
Nawet obecność na pokładzie sondy
200 gramów radioaktywnego plutonu238, który miał dostarczać energii lądownikom, nie skłoniła nikogo do
podjęcia poszukiwań...
Kolejne penetratory kosm iczne
były dziełem Japończyków. Miały być
2/2000
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nowe instrumenty do badania planet

zrzucone na pow ierzchnię Księżyca
z krążącego po jego orbicie próbnika
Lunar-A. Dwapenetratory przeznaczo
no do badań widocznej strony Księ
życa, jeden miał upaść na odw rotną
stronę naszego satelity. Japońskie pe
netratory stanowią jednolitą konstruk
cję długości 0,8 m i średnicy 0,12 m.
Nie przewidziano rozdzielania ich na
część głowicową i ogonową. Wyposa
żono je w czujniki temperatury i sej
smometry oraz nadajniki radiowe, któ
re miały przekazywać dane do przela
tującego nad każdym z nich co 15 dni
członu macierzystego. Misję pierwot
nie planowano na sierpień 1997 roku,
potem w yznaczono kilka term inów
w 1999 roku, ale ostatecznie odłożo
no ją do roku 2002. Przyczyną tego
stanu rzeczy były niepomyślne w yni
ki zrzutów próbnych przeprowadzo
nych w 1998 roku na amerykańskim
poligonie w stanie N ow y M eksyk.
O kazało się, że korpus penetratora
wymaga wzmocnienia, spowodowało
to jednocześnie ograniczenie liczby
penetratorów do dwóch.
Amerykańskie penetratory do ba
dań Marsa powstały w ramach progra
mu „Deep Space”, który służy testo

w aniu now ych technologii i metod
badawczych w astronautyce (przypo
mnijmy, że pierwsza sonda kosmicz
na z tej serii, Deep Space-1, testowała
napęd jonow y w drodze do planetoidy
Braille i dwóch komet). Dwa penetra
tory, które dołączono do próbnika
M ars Polar Lander, nosiły początko
w o nazw ę D eep Space-2, później
otrzym ały nazwy Amundsen i Scott,
jako że miały opaść w rejonie połu
d niow ego bieguna planety. K ażdy
z tych aparatów miał masę zaledwie
2 kg i składał się z części ogonowej
o średnicy 0,13 m i głowicy długości
0,1 m. Pomimo tak niewielkich roz
miarów, zdołano umieścić w głowicy
urządzenie w iertnicze, które m iało
pobrać miniaturowy odwiert dla zba
dania w nim zawartości lodu wodne
go. Spodziewano się, że po upadku
z prędkością ok. 600 km/h głowica za
głębi się na 0,9-1,8 m w marsjański
grunt. Jego próbka po pobraniu do
w nętrza głowicy m iała być ogrzana,
a u w o ln io n a p ara w odna — je ś li
w ogóle w gruncie występuje — w y
kryta przez urządzenie laserowe. Ba
terie penetratorów miały działać od 3
godzin do 3 dni, a sygnały z ich nadaj

ników miały zostać odebrane przez
sondę M ars Global Surveyor (w pier
wotnym zamyśle — sondę Mars Cli
mate Orbiter, która została jednak utra
cona 23 września 1999 roku).
M ars Polar Lander wraz z penetratorami dotarł do Marsa 3 grudnia 1999
roku. Lądowanie było nieudane, bo
wiem z powierzchni planety nie ode
brano żadnych sygnałów. Przyczyna
tego potrójnego niepowodzenia pozo
staje do dziś niejasna, z pewnościąjednak nie spowoduje zaniechania ekspe
rym entów z aparatam i do twardego
lądowania. Teraz kolej na Japończy
ków i ich nowy próbnik. Zaznaczmy,
że dla specjalistów z Kraju Kwitnącej
Wiśni nie będzie to debiut w badaniach
Księżyca: 24 stycznia 1990 roku w y
słali oni na orbitę wokółksiężycową
sondę o nazwie Hiten, która po wyko
naniu zadania spadła na Księżyc 10
kwietnia 1994 roku. Perspektywicz
nych celów do użycia penetratorów
w Układzie Słonecznym nie brakuje.
N ależą do nich tak trudno dostępne
miejsca, jak: jądra komet, powierzch
nia Wenus czy księżyce wielkich pla
net.
Jacek Kruk

Rys. 3. Amerykańskie penetratory Amundsen i Scott
(źródło: NASA)
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“nicy stronomti
obserwują:

Leonidy 1999
Deszcz meteorów
z prawdziwego zdarzenia!

—

d kilku już lat rośnie zainte
resow anie rojem L eonid.
Trudno się temu dziwić, bo
w iem lata, kiedy w najbliższe okolice
Słońca powracała kometa macierzysta
tego roju — 55P/Tempel-Tuttle, za
wsze obfitowały w wysoką aktywność
lub nawet w deszcze meteorów.
N a przełomie lat 80-tych i 90-tych
jeszcze nic ciekawego się nie działo.
W m aksim um aktyw ności L eonid
wypadającym w nocy z 17 na 18 listo
pada obserwowano zwykle około 10
meteorów na godzinę. Coś ciekawego
zaczęło się dziać w 1994, kiedy to licz
by godzinne podskoczyły do 40-60.
W następnych latach aktywność roju
w m ak sim u m su k ce sy w n ie ro sła ,
by w 1997 roku osiągnąć poziom
Z H R = 150. W lutym 1998 roku przez
peryhelium przeszła kometa 55P/Tempel-Tuttle. W szyscy więc zastanawia
li się, co stanie się w nocy z 17 na 18
listopada 1998 roku, kiedy to Ziemia
w padnie w pył św ieżo naniesiony
przez kometę. Warunki spotkania były
podobne do tych w latach 1866-1867,
nic więc dziwnego, że około godziny
20 UT dnia 17 listopada oczekiwano
aktyw ności rzędu 5000 zjaw isk na
godzinę.
Jak już pisałem w „Uranii-PA” 5/99,
L eo n id y sp łatały nam ogrom nego
figla. Faktycznie, w okolicach spodzie
wanego maksimum o godzinie 20:33
U T (d łu g o ść e k lip ty c z n a S ło ń ca
=23 5,311 °), odnotowano pik o wy
sokości ZH R = 136±5. Dużo wyższe
maksimum odnotowano jednak kilka
naście godzin wcześniej. 17 listopada
o godzinie 1:55 UT (?i@= 2 3 4 ,5 2 8
±0,006°) ZH R-y w yniosły bowiem
357 ±11. Proszę się nie dziwić, że licz
by te odbiegają trochę od tych prezen

O

55P/Tempel-Tuttle — macierzysta kometa
roju Leonid sfotografowana przez T. Pucketta 26 stycznia 1998 roku

Leonidy sfotografowane w Hiszpanii przez
Juana Carlosa Casado w dniu 18 listopa
da 1999

\
Bolid z rodziny Leonidów sfotografowany
w Norwegii w dniu 18 listopada 1999 przez
Arne Danielsona. Gwiazda z lewej strony
meteoru to Betegeuse, a z prawej Arktur
Powyższe zdjęcia pochodzą z serwisu in
ternetowego „Astronomiczne zdjęcie dnia"
(http://antwrp.gsfc.nasa.gov)
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tow anych w „U ranii” 5/99. Są one
inne, bo otrzymano je w oparciu o pra
wie dwukrotnie większy materiał ob
serwacyjny (70 800 Leonid zaobser
wowanych przez 473 obserwatorów
z całego świata).
Analiza współczynnika masowego
r pokazała także, że pierwsze i wyższe
m aksim um zo sta ło spow odow ane
przez cząstki wyrzucone przez kome
tę bardzo dawno temu (w okolicach
XIV wieku), natomiast drugie i niższe
przez stosunkowo świeży materiał po
chodzący z 1965, 1932 i 1899 roku.
W szystkie powyższe fakty świad
czyły tylko i wyłącznie o tym, że nie
umiemy dobrze przewidywać aktyw
ności rojów meteorów. Rok 1999 przy
niósł jednak pewną nadzieję. W jego
początku dwóch astronomów z Anglii
— David Asher i Robert MacNaught
opublikowało nowy model aktywno
ści Leonid. Modelowali oni wyrzuty
pyłu z komety 55P/Tempel-Tuttle dla
ostatnich 42 przejść przez peryhelium
i badali ich ruch, uwzględniając wpływ
grawitacyjny Słońca i planet od M er
kurego do Neptuna. Model ten bardzo
dobrze odtwarzał momenty wystąpie
nia maksimów Leonid i ich aktywność
w latach 1798-1998. Co najważniej
sze m ówił on, że w 1998 roku Ziemia
nie przeszła w bliskiej okolicy centrum
żadnego pasma pyłu pozostawionego
przez kometę, więc deszczu nie powin
niśm y oczekiw ać. Z gadzało się to
wszystko z tym, co mogliśmy obser
wować na niebie.
Prawdziwy test czekał jednak mo
del Ashera i MacNaughta w listopa
dzie 1999 roku. Według nich 18 listo
pada 1999 roku o godzinie 2:08 UT
Ziem ia m iała przejść bardzo blisko
smugi pyłowej wyrzuconej z komety
2/2000

w 1899 roku. M odel pokazywał, że
obserw ow ana aktyw ność p ow inna
wynieść około ZHR = 500. Nie wyklu
czał także ZHRów rzędu 2000.
Godzina 2:08 UT, to w Polsce śro
dek nocy, a dodatkowo radiant Leonid
znajduje się ju ż w tedy wysoko nad
horyzontem. Nic więc dziwnego, że
obserwatorzy w całej Europie bardzo
intensyw nie przygotow yw ali się do
obserwacji. Jak się później okazało,
warto było... W szystkie niżej opisane
wyniki są oparte o 10 806 wyznaczeń
liczb godzinnych uzyskanych przez
434 obserwatorów z 38 krajów. Licz
ba odnotowanych Leonid sięgnęła re
kordowej ilości 277 172 zjawisk. Dane
te prezentujem y dzięki uprzejm ości
Rainera Arlta z International Meteor
Organization (IMO).
Zw ykle analizę aktyw ności roju
rozpoczyna się od wyznaczenia ewo
lucji czasowej współczynnika maso
wego r, która jest niezbędna do obli
czenia ZHR. N iestety obserwacje vi
deo przeprowadzone przez Sirko Molau i Jurgena Rendtela sugerowały, że
w 1999 roku r nie da się łatwo wyzna
czyć. Zwykle jest tak, że rzeczywista
liczba meteorów o jasności m+ 1 jest
o czynnik r razy większa od liczby me
teorów o jasności m. Dotychczas pra
widłowość ta była spełniona zawsze
w wizualnym zakresie jasności, tzn. od
- 4 do 6 mag. W przypadku Leonid
1999 r. było zupełnie inaczej. Zarów
no obserwatorzy wizualni jak i video
zanotowali wyraźny brak m eteorów
bardzo jasnych i bardzo słabych. Sto
sunkow o niew iele było zjaw isk ja 
śniejszych od -1 mag i słabszych od
3 mag. Tylko w zakresie od -1 do 3
mag zależność liczby meteorów od ja 
sności była bliska zależności potęgo
wej. Tak więc tylko te meteory posłu
żyły do oszacowania wartości współ
czynnika r. Okazało się, że w 1999
roku był on w zasadzie stały i oscylo
wał w okolicach wartości 2,3.
Znajomość wartości r nie likwiduje
jednak naszych problem ów . Z nany
wzór na ZHR zakłada bowiem liniową
zależność logarytmu liczby meteorów
od ich jasności (czyli potęgową zależ
ność liczby m eteorów od jasności),
a tak przecież nie było. Jak wspomnie
liśmy wyżej, ta zależność, w przybli
żeniu liniowa, była tylko dla meteorów
o jasnościach z przedziału -1 — 3 mag.
Problem ten można jednak ominąć.
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ści o najlepszej, w historii badań nad
meteorami, czasowej zdolności roz
dzielczej. Tak dokładnego w ykresu
nikt jeszcze nigdy nie otrzymał!
Widać też wyraźnie, że maksimum
aktywności odnotow ano o godzinie
2:02 UT X@= 235,285 ±0,001° z ZHR=
3700 ± 1 0 0 , co św ia d c z y o ty m ,
że w reszcie m ogliśm y obserwować
deszcz meteorów z prawdziwego zda
rzenia. Wartość ta mówi ponadto, że
liczba cząstek z roju Leonid w prze
strzeni kosm icznej w ynosi aż 5400
±1200 na sześcian o boku 1000 km.
Nie ma więc wątpliwości, że maksi
mum to zostało spowodowane przez
przejście Ziem i przez gęste rejony
smugi pozostaw ionej przez kom etę
w 1899 roku. Zarówno moment m ak
symalnej aktywności, jak i rząd ZHR,
zgadzają się doskonale z przewidywa
niami modelu Ashera i MacNaughta.
Przyglądając się uważnie rys. 1 stwier
dzimy istnienie wielu małych maksi
mów. B ardzo w yraźnie w idać np.
wzrost aktywności w momencie A,@=
235,272° (1:43 UT), co model inter
pretuje jako zbliżenie do smugi pyłu
z 1932 roku. Popatrzmy teraz na rys. 2.
P re z e n tu je on ak ty w n o ść L eo n id
w trochę większej skali czasowej. Wi
dać z niego, że bardzo wyraźne drugie
maksimum odnotowaliśmy 18 listopa
da około godziny 16 UT (k @= 235,87
±0,04°) z ZH R=180±20. To m aksi
mum jest związane z materiałem sta
rym , w yrzuconym z kom ety przed
XIX wiekiem.

Jeśli do wyliczania ZHR użyjemy tyl
ko obserwacji wykonanych w warun
kach bliskich idealnym (tzn. z widocz
nością graniczną bliską 6,5 mag), to sła
ba znajomość r nie doprowadzi nas do
dużych błędów. Jeśli więc weźmiemy
do analizy tylko obserwacje, podczas
których panowała widoczność granicz
na z przedziału 6,0-7,0 mag, to nawet
jeśli pomylimy się w wyznaczeniu r
o 0,5, wynik na ZHR będzie obarczo
ny błędem tylko 10 procentowym.
Pomimo zastosowania tak ostrych
kryteriów, liczba obserwacji jest tak
ogromna, a liczby godzinne tak wyso
kie, że zdecydowano się do wyznacze
nia ZHR używać odcinków czasu 2,8
minutowych. Używanie tak krótkich
odcinków czasowych powoduje kolej
ny problem. Otóż, w tym przypadku,
trzeba uwzględnić fakt, że obserwato
rzy w jednej części globu znajdują się
w danej chwili w troszkę innym miej
scu smugi pyłu niż obserwatorzy znaj
dujący się w innej części globu. Spro
wadza się więc ten problem do hipo
tetycznego obserwatora, który znajdu
je się w centrum kuli ziemskiej (tzw.
poprawka topocentryczna).
Po w yjaśnieniu tych w szystkich
zaw iłości przyszedł czas na „spicie
śmietanki”. Na rys. 1 mamy zaprezen
tow any w ykres aktyw ności Leonid
1999 r. w nocy z 17 na 18 listopada
w godzinach 0:44-3:44 UT. Proszę
zwrócić uwagę, że w ciągu tych 3 go
dzin mamy aż 110 punktów wyznacza
jących ZHR! Jest to wykres aktywno
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Rys. 1. Wykres aktywności Leonid w nocy z 17 na 18 listopada 1999 r. w godzi
nach 0:44-3:44 UT
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Podsumowując, można powiedzieć,
że zeszłoroczne m aksim um Leonid
przyniosło nam same dobre wieści. Nie
dość, że dane nam było obserwować
prawdziwy deszcz meteorów, to jesz
cze okazało się, że mamy model, który
jest w stanie prognozować momenty
wystąpienia maksimów Leonid z do
k ład n o ścią do kilku m inut! W arto
w związku z tym zobaczyć, co model
ten przewiduje na lata 2000-2006. Rok
2000 nie zapow iada się ciekaw ie.
Wprawdzie 18 listopada około godzi
ny 3:44 UT Ziemia przejdzie w odle
głości 0,064 AU od centrum smugi pyłu
powstałej w 1733 roku, lecz odległość
ta jest na tyle duża, że ZHR-y nie po
winny przekroczyć 100-200. Rok 2001
zapowiada się jednak o wiele lepiej.
Najpierw 18 listopada o godz. 10:01 UT
Ziemia znajdzie się blisko smugi pyłu
z 1766 roku, co powinno zaowocować
ZHR-ami w okolicach 1500. Następ
nie tego samego dnia o 17:31 UT na
stąpi bliskie przejście obok centrum
smugi z 1700 roku, a o 18:19 UT obok
smugi z 1866 roku. W obu tych mo
mentach ZHR-y powinny wynosić oko
ło 15 000 !!! Niestety jest i zła wiado
mość: żaden z tych momentów nie jest
korzystny dla obserwatorów w Polsce.
Można jednak powiedzieć, że co się
odwlecze, to nie uciecze. Rok później
— 19 listopada 2002 roku o godzinie
4:00 UT, a więc w czasie idealnym dla
obserwatorów w Polsce, Ziemia będzie
przechodzić ponownie blisko smugi
z 1766 roku, co powinno zaowocować
ZHR rzędu 15 000! Najwięcej jednak
szczęścia będą m ieli obserw atorzy

w Ameryce Północnej. Jeszcze tego sa
mego dnia o godzinie 10:36 Ziemia
zbliży się bardzo do śladu z 1866 roku,
co powinno dać aktywność na pozio
m ie 25 000 m eteorów na godzinę.
W ięcej deszczów m eteorów m odel
Ashera i MacNaughta nie przewiduje.
N a pocieszenie pozostaje jeszcze fakt,
że w 2006 roku w czasie korzystnym
dla obserwatorów w Polsce, Ziemia
p rzejdzie przez zew nętrzne rejony
smugi z 1932 roku, co powinno za
owocować ZHR-ami w okolicach 100.
Trudno powiedzieć, na ile wierzyć
tym przewidywaniom. Przypomnę, że
na rok 1999 Asher i MacNaught prze
w id y w ali m ak sy m aln ą aktyw ność
Z H R = 500 na g o d z in ę 2:08 UT.
W rzeczywistości maksimum było 7
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razy silniejsze i wystąpiło tylko 6 m i
nut w cześniej. Zgodność jest więc bar
dzo duża, co optymistycznie wróży na
przyszłość. Miejmy więc nadzieję, że
i kolejne maksima Leonid będą 7 razy
aktywniejsze, niż mówi to nam model
Ashera i MacNaughta.
Po raz już kolejny zachęcam wszyst
kich zainteresowanych obserwacjami
m eteorów do kontaktu z Pracow nią
Komet i Meteorów, która ściśle współ
pracuje z IMO i ma swój wkład w ob
serwacje Leonid 1998 i 1999. Nasz
adres: Arkadiusz Olech, ul. ks. T. Bo
guckiego 3/59, 01-508 Warszawa. Po
przesłaniu znaczka pocztowego o war
tości 1,20 zł prześlemy bezpłatne ma
teriały do obserwacji.
Arkadiusz Olech
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Rys. 1. Aktywność Leonid w trochę większej skali czasowej niż na rys. 1.

Obóz szkoleniowy Sekcji Obserwatorów Komet PTMA
Zarząd Główny i Sekcja Obserwatorów Komet PTMA zaprasza wszystkich miłośników astronomii zainteresowa
nych obserwacjami komet na wakacyjny obóz szkoleniowy. Odbędzie się on w dniach 20-30.07.2000 na polanie
Kudłacze koło Pcimia (Beskid Średni, 50 km od Krakowa). Celem obozu jest przekazanie wiedzy o kometach oraz
nauka wizualnych obserwacji tych obiektów. Zapewniamy sprzęt obserwacyjny, dydaktyczny (m. in. komputer
z Internetem i biblioteczkę kometamą) oraz kometę widoczną gołym okiem! Jako formę zakwaterowania proponuje
my własny namiot, choć możliwe jest także wynajęcie pokoju w pobliskim schronisku PTTK (50 m). Wyżywienie
we własnym zakresie.
W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o listowny kontakt z Sekcją lub telefoniczny z Zarządem
Głównym PTMA. Więcej informacji można także znaleźć na stronie WWW koordynatora Obozu, Michała Drahusa:
http://www.v-lo.krakow.pl/~traktor/kudlacze/kudlacze2000.html.
Na zgłoszenia czekamy do końca maja bieżącego roku.
Adres Sekcii: ul. Św. Tomasza 30/8, 31-027 Kraków.
Telefon PTM A: (0-12) 422 38 92 (pn-pt 1000-1 5 00).
Zarząd Główny PTMA
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Donald K. Yeomans: KOMETY. Od sta
rożytności do współczesności, ii’ mitach,
legendach i nauce. Przełożył Andrzej S.
Pilski. Wyd. Prószyński i S-ka, seria „Bi
blioteka Układu Słonecznego”, ss. 424,
Warszawa 1999.
Komety, jak wiadomo, nie są to ani gwiaz
dy, ani planety.... W II połowie XVII
wieku Kasper Ciekanowski, profesor
Akademii Krakowskiej, której 600-lecie
odnowienia właśnie obchodzimy, tak oto
pisał: — „Kometa: iest vapor gorący
y suchy — tłusty y lipki, mocą gwiazd
z Ziemię wyciągniony, aż pod Sphaerę
Ognia wyniesiony, y tamże zapalony, bieg
swoy wraz z trzecią powietrza krainą
w kolo Ziemi odprawuiący”.
Owe — wzbudzające swoim niezwy
kłym wyglądem, rozmiarami, a niekiedy
także jasnością— ciała niebieskie są zna
ne ludzkości od dawien dawna; przynaj
mniej od XI wieku p.n.e., jak o tym świad
czą starożytne zapiski. Przytoczona po
wyżej przedziw na definicja komety
pochodzi pośrednio od Arystotelesa Stagiryty z jego dzieła Meteorologika z IV
wieku p.n.e. Ale później, w II w. n.e.,
Klaudiusz Ptolemeusz z Aleksandrii
w dziele Tetrabilion uznał komety za zna
ki mające znaczenie astrologiczne, nic
wszelako nie wypowiadając się o ich po
chodzeniu. Te poglądy tak dalece zawład
nęły nie tylko umysłami uczonych, że
przez kilkanaście wieków nie zwracano
uwagi na wyraźną ich sprzeczność: jeśli
komety są wyziewami atmosfery ziem
skiej (wg Arystotelesa), to nie mogą być
ciałami niebieskimi zbudowanymi z pią
tej substancji („quinta essentia”) i nie po
winno się ich uwzględniać w horoskopach
(wg Ptolemeusza). Co więcej, przytoczo
na na wstępie opinia Ciekanowskiego była
w momencie jej wypowiadania już bez
nadziejnie przestarzała, ponieważ dwa
stulecia wcześniej słynny Tycho Brahe
udowodnił był ponad wszelką wątpli
wość, że wielka kometa z roku 1577 nie
należała w ogóle do tzw. sfery podksiężycowej, znajdując się co najmniej trzy
krotnie (!) dalej od Ziemi niż Księżyc.
Przy okazji, Brahe „rozbił” sfery kryszta
łowe planet, które Arystoteles uważał za
2 /2 0 0 0

realnie istniejące; okazało się, że komety
bez przeszkód przecinają drogi („sfery”)
innych planet. Uzyskały zatem owe ciała
niebieskie — „gościnnie” odwiedzające
sąsiedztwo Ziemi i Słońca — należne
miejsce w Układzie Słonecznym. Co
prawda, jeszcze przez kilka wieków nie
wiele wiedziano o pochodzeniu komet,
ich trajektoriach i strukturze, a zwłaszcza
budowie jądra, które w dużej odległości
od Słońca praktycznie było niewidoczne,
zaś w bliskiej — przesłonięte przez gło
wę, ogromny obłok gazów i pyłu.
Kolejną sensacją naukową stało się
wreszcie odkrycie okresowości pojawia
nia się pewnej Komety, dokonane przez
Edmonda Halleya, a potwierdzone już po
jego śmierci (w 1742 r.) dzięki dostrzeże
niu jej w 1758 roku. Niebawem wyjaśni
ło się, że również inne komety wykazują
okresowość pojawiania się (a dokładniej
— obiegu wokół Słońca), jednak nie
wszystkie, co tylko skomplikowało naszą
0 nich wiedzę i stało się przyczyną po
wstawania wielu nawzajem wykluczają
cych się hipotez o ich pochodzeniu.
Ogromne zainteresowanie i wrażenie,
zwłaszcza w Europie, wzbudziła również
tzw. Wielka Kometa Napoleońska z 1811
roku, o której Adam Mickiewicz pisał
w Panu Tadeuszu:
„Był to kometa pierwszej wielkości
i mocy,
Zjawił się na zachodzie, leciał
ku północy — (...)”
1nieco dalej:
„Jest na zachodzie wielki dziś
bohater; może
Kometa go przywiedzie do nas
— co daj Boże!”
Natomiast Aleksander Puszkin, czy
niąc do tejże komety aluzję, pisał tak
w Eugeniuszu Onieginie:
„(...) Woszoł: i próbka w potołok,
Wina komiety bryznuł tok, (...)”.
W przypisach do wydania niemieckie
go poematu Puszkina (Wilhelm Schmitz
Verlag in Giessen, 1980) wyjaśnia się, że
jest to wino wybitnego rocznika 1811,
o którym również wspominał Johann
Wolfgang Goethe, że w oryginale nazy
wało się ono „Kometenwein”, a na korku
butelek zawierających wino tego roczni
ka znajdował się znak komety. W książce
Yeomansa (str. 319) znajduje się też dzie
U R A N IA
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więtnastowieczny, francuski rysunek uka
zujący alegorycznie Wielką Kometę Na
poleońską z owego 1811 roku.
Wyraźną cezurę w historii badań ko
met stanowi rok 1950 (chociaż już wcze
śniej wiedziano, że komety są— mówiąc
żartobliwie — „widzialnym nic”). Wte
dy to — niemal jednocześnie — Jan H.
Oort ogłosił hipotezę istnienia w odległo
ści około 100 000 j.a. od Słońca obłoku
kometamego (skąd poszczególne kome
ty mogą trafiać blisko Słońca w okolice
Ziemi, a ich trajektorie zaburzają planety-olbrzymy), natomiast Fred L. Whip
ple podał, na podstawie licznych obser
wacji spektralnych i fotometrycznych
wielu komet, hipotezę budowy ich jądra
będącego po prostu „brudną kulą śniego
wą” kilku-, kilkunastokilometrowej śred
nicy! Obie te hipotezy (a już zwłaszcza
Whipple’a) uzyskały znakomite potwier
dzenie podczas pamiętnego powrotu Ko
mety Halleya w 1986 roku, którą bezpo
średnio (oprócz jądra) badało aż sześć
sond kosmicznych, nie mówiąc już o wy
rafinowanych obserwacjach prowadzo
nych z powierzchni Ziemi.
Najnowszym z kolei sukcesem astro
nomii jest stwierdzenie w ostatnim dzie
sięcioleciu istnienia poza orbitą Neptuna
pasa Kuipera, w skład którego mogą
wchodzić nie tylko planetoidy, ale rów
nież jądra komet.
O tym właśnie — i o wielu jeszcze in
nych, rozmaitych wydarzeniach, fanta
stycznych hipotezach, interesujących ko
metach, ich pochodzeniu oraz budowie,
ciekawych zjawiskach i rzeczywistych
wpływach komet na Ziemię i jej biosferę,
jak również o niezwykłych biografiach
astronomów i badaczy komet, traktuje
wspaniała książka wybitnego znawcy tych
zagadnień Donalda K. Y e o m a n s a ,
która zainaugurowała nową serię pn. „Bi
blioteka Układu Słonecznego” wydaw
nictwa „Prószyński i S-ka”. Nie brak
w tej książce również nazwisk wielu uczo
nych polskich zajmujących się kometami
na przestrzeni dziejów (Franko z Polski,
Mikołaj Kopernik, Jan Heweliusz, Stani
sław Lubieniecki, Michał Kamieński,
Wiesław Wiśniewski, Grzegorz Sitarski).
Szkoda tylko, iż zabrakło nazwiska Ta
deusza Banachiewicza, który, również in
teresując się bardzo ruchem komet, napi
sał w związku z tym jeszcze w Kazaniu
cykl prac zatytułowanych O ruchu ciała
o zmiennej masie.
T. Zbigniew Dworak
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ośla łączka?

Spacer po...?
iszę do Was w sprawie „Oślej Łącz
ki”. Jest to, według mnie, znakomity
pomysł i popieram go gorąco, zwłaszcza
że sama spotkałam się z przykładem „ra
dosnej twórczości wydawniczej”.
Jakiś już czas temu wpadła mi w ręce
„Obrotowa podświetlana mapa nieba”. N a
jej obudowie widniało m.in. takie oto zda
nie: „A gdy skorzystasz z załączonej ksią
żeczki niebo nie będzie miało przed tobą
tajemnic”. Tak przynajmniej twierdzi jej
autor, Bogdan Dąbrowski oraz jej wydaw
ca — Przedsiębiorstw o W ydawniczoHandlow e, A lgol”. I choć reklama ta wy
daje mi się mocno przesadzona, muszę
wyrazić swój podziw dla autora, że w tej
poetycko zatytułowanej „Spacer po nie
bie”, niewielkiej, bo zaledwie 54-stronicowej książeczce, zdołał umieścić tyle...
błędów i pomyłek, ilu w żadnym wydaw
nictwie tej objętości nie uwidzisz.
Irytujące są literówki typu „Walarz”,
„Antores”, „Procjan” czy „gwizdozbiór”
lub „gwiazdorbir”. Korona Północna to
w tej książce po łacinie „Corona Boreaks”,
a Mały Pies to „Cauis Minor”. Ilość me
teorów w roju Leonid, to wg autora 20
(słownie: dwadzieścia) na godzinę. Au
tor nie wie, że jest to wielkość zmienna
i że wielokrotnie obserwowano kilkaset
zjawisk na godzinę, a w roku 1999 nie
wykluczano kilku tysięcy zjawisk na go
dzinę. N a stronie 16, w opisie konstelacji
Byka znajduję się taki oto fragment: „Ple
jady — druga po Hiadach jasna gromada
otwarta”. Natomiast 30 stron dalej widzi
my zdanie „Podobną próbą [wzroku] jest
doliczenie się 9 gwiazd gwiazdozbioru
Plejady”. Pozostawię to bez komentarza.
I na koniec coś równie ciekawego:
(strona 21): „(...) najbardziej znanym
gwiazdozbiorem jest bez wątpienia Wielki
Wóz, czyli Wielka Niedźwiedzica”. Au
torowi wyjaśnić należy, że pod pojęciem
„Wielki W óz” rozumie się 7 najjaśniej
szych gwiazd Wielkiej Niedźwiedzicy.
W „Spacerze...” za dużo jest mitologii
(zapewne autor nie słyszał, że to domena
Jana Parandowskiego), a za mało praw
dziwej astronomii. Nie wspomniano ani
słowem o fascynujących zjawiskach, ja 
kimi są zaćmienia Słońca i Księżyca.
Myślę, że „Spacer po niebie” śmiało
ubiegać się może o „Dyplom Oślej Łącz
ki dla najgorszej chały w ydaw niczej
roku”, mimo że wydano go w 1996.

P

Ewa Zegler
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Trzy błędy w jednym wierszu
akładem w ydaw nictw a „A m ber”
ukazała się książka dwóch autorów
am erykańskich Clarka Chapmana i Davida M orrisona „Kataklizm y w historii
wszechśw iata” . Jest ciekawa, pożytecz
na i zaw iera sporo w artościow ych in
formacji. Niestety, tłum aczenie zosta
wia wiele do życzenia.
A oto kuriozalny przykład: na stro
nie 89 w jednym w ierszu (21 od góry)
popełnione zostały trzy błędy (!) Cytu
ję: „czas potrzebny by Słońce i inne
gw iazdy w ykonały jed en pełny obrót
wokół osi galaktyki trw a około 250 m i
lionów lat”
Otóż 1) Galaktyka nie obraca się jak
ciało sztywne, toteż różne gwiazdy m ają
różne czasy obiegu.
2) Słońce i inne gw iazdy nie obraca
j ą w okół środka G alaktyki, ale go okrą
żają. (To sam o dotyczy — w innych
m iejscach książki — ruchów planet,
księżyców itd.)
3) Gdy m ow a o Naszej Galaktyce,
to słowo galaktyka pisze się z dużej li
tery! (Błąd ten je st w książce w ielokrot
nie pow tarzany — np. na str. 92 aż 6
razy; na tej samej stronie błędnie poda
no odległość do najbliższej gwiazdy).
W ogóle błędów je st całe mnóstwo,
toteż nie sposób je tu w szystkie w yli
czyć. Podam więc tylko trochę przykła
dów...
Wręcz nieznośne jest upodobanie tłu
macza do posługiwania się słowem „impakt” — jest nim po prostu „urzeczo
ny” i używ a go we w szystkich przypad
kach, i wszystkich możliwych zestawie
niach — setki razy. A przecież mamy
polskie term in y (u d erzen ie, spadek,
upadek), a jeżeli chodzi o „kratery impaktowe”, to przecież nazywamy je kra
terami meteorytowymi.
N ieznośne je st używ anie przez tłu
macza błędnego określenia: „na orbicie
Z iem i” (planety, Księżyca), gdy chodzi
o orbity w okół tych ciał (!). Jest to ju ż
obecnie błąd pow szechny w literaturze
popularnej i w słow nictw ie dziennikar
skim.
Bezzałogowe aparaty kosmiczne tłu
macz nazywa „statkam i”, podczas gdy
termin statek kosm iczny stosuje się do
obiektów załogowych.
N ieznośne je st m ówienie o „geolo
gii” („geografii”) Księżyca, gdyż geo
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oznacza Ziem ię — chodzi więc o selenologię i selenografię (o tym ostatnim
w iedział ju ż H ew eliusz przed 400 laty).
To samo dotyczy też planet — przy tw o
rzeniu odpowiednich term inów pochod
nych należy używać ich greckich nazw.
Aparatów i rakiet kosm icznych się
nie „w ystrzeliw uje”, ale wysyła.
Planety nigdzie nie „leżą”, ale nie
ustannie się poruszają.
Do datowania kraterów nie używa się
metody „radiow ęglow ej”.
G dy m ow a o kraterze Kopernik na
Księżycu, to nie należy stale nazywać
go „C opem icusem ”
Tłumacz nie rozumie, co oznacza ter
min „fala pływ ow a” i często używ a go
błędnie. (Fala w yw ołana spadkiem m e
teorytu do wody nie je st falą pływową).
Niestety, w książce są też kontrow er
syjne (a naw et błędne) inform acje po
dane przez autorów. N ależałoby więc
przynajm niej dodać odpow iednie przy
pisy redakcyjne, ale kto miałby to zro
bić — czy tłumacz, który o tym nie ma
pojęcia? M ógłby to uczynić tylko kom 
petentny konsultant naukowy, którego
jednak w ogóle nie było.
Np. co to znaczy, że w , ją d ra ch ” pla
netoid powstały żelazne meteoryty? (str.
134)
N a str. 150 w bałam utny sposób ob
jaśnia się kondensację materii w obło
ku gazowo-pyłowym .
Poziom mórz nigdy nie był o „set
ki” (!) m etrów w yższy niż obecnie (str.
192).
O kreślenie liczby sam olotów Con
corde i YU 144 na „kilka” je st zabaw 
ne, a je sz c z e zab aw n iejsze pod an ie
przyczyny nie zbudow ania podobnych
sam olotów w USA „troską o ozonosferę” (str. 196).
M asa Słońca je st około 333 000 razy
w iększa od ziem skiej (a nie 200000)
(str. 202).
Tabela na str. 232 budzi w ątpliw o
ści.
N aw et w glossarium — które bez
w zględnie pow inno być bezbłędne —
jest w iele błędów i nieścisłości. Przy
kładowo, w „objaśnieniach” terminów:
akrecja, biały karzeł, chlorofluorow ęglowodór, fotosynteza, izotop, jądro ko
mety, kometa, widmo.

Andrzej Marks
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Poradnik doświadczonego belfra

Jak prowadzić całkiem zbędne lekcje
fizyki z astronomią
rzepracowałem w szkole 46 lat, mam więc prawo
przypuszczać, że zdobyłem pewne doświadczenie
w trudnej sztuce nauczania. Byłoby niepowetowa
ną stratą, gdybym ich nie przekazał młodszym kolegom.
A i starszym m ogą się przydać. Ponieważ nie lubimy zbyt
wiele czytać, przedstawię zasady, którymi się kierowałem
i nadal kieruję w kilkunastu zwięzłych punktach:
♦ Żadne podręczniki nie są mi potrzebne. U czniom
w zupełności wystarczy to, co jeszcze pamiętam.
♦ Naczelna zasada — nie tracę czasu na przygotowa
nie lekcji, jestem przecież specjalistą.
♦ Program nauczania, to mnie nie interesuje, uczniom
wystarczy to, czego sam nauczyłem się przed kilkunastu
laty.
♦ Rozkład materiału nauczania muszę zrobić, ale napi
szę byle co, i tak nikt tego nie czyta.
♦ Nie wiem czego uczyli się w szkole podstawowej.
Dotychczas nie było mi to potrzebne.
♦ Nawet wolę lekcje poświęcone astronomii, można
oderwać się od fizyki i matematyki, w ystarczą obrazki.
♦ Sprawdzanie wiedzy jest tylko stratą czasu (i ner
wów).
♦ Jeśli ju ż muszę odpytać, to uczeń musi powiedzieć
dokładnie to, co ja powiedziałem.
♦ Oczywiście oceny muszę wystawić, ale wystarcza tu
zasada: na piątkę umie tylko nauczyciel, uczeń co najwy
żej na tróję. Ładna dziew czyna niekiedy m oże dostać
czwórkę.
♦ Obchodzę się bez pomocy dydakycznych. W ystar
cza moja elokwencja, ew. kreda i tablica.
♦ Ponadto używane pomoce się niszczą.
♦ Żadnych obserwacji. W nocy uczeń powinien spać,
a ja dysponować swoim czasem.
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♦ Powtarzanie materiału jest zbędne. Jeśli uczeń chce
zapamiętać, co powiedziałem, musi powtarzać w domu.
♦ Jeśli uczeń czegoś nie umie na pamięć, to nie rozumie.
♦ Jeśli popełniłem błąd, nigdy się do tego nie przyzna
ję, to poderwałoby mój autorytet.
♦ Używanie slangu utwierdza uczniów w przekonaniu,
że m ają do czynienia ze specjalistą.
♦ Używanie nie wyjaśnionych słów i pojęć jest potwier
dzeniem mojego intelektu.
♦ Nie staram się mówić przystępnie. W ymagałoby to
nieco wysiłku, a ponadto niech wiedzą, o jak trudnych rze
czach potrafię mówić.
♦ Jeśli uczeń nie rozumie, to wyłącznie jego, a nie moja
wina.
♦ Zbytnia dokładność jest oznaką pedanterii.
♦ Jestem usatysfakcjonowany, jeśli słucha mnie choć
jeden uczeń.
♦ Zdarzają się lekcje wizytowane lub hospitowane. Na
tę okazję mam przygotowaną lekcję zgodnie ze schema
tem wymaganym przez władze oświatowe. Od trzydziestu
lat jest to lekcja na temat: silniki spalinowe. Może termin
realizacji nie jest zgodny z zaplanowanym w rozkładzie
materiału? Zawsze mogę to uzasadnić prośbą uczniów przy
gotowujących się właśnie do egzaminu na prawo jazdy.
Czy przedstawione zasady zapewniają dobre efekty pra
cy? Mam prawo twierdzić, że tak. Właśnie Dyrekcja Szkoły
wystąpiła o przeznanie mi Nagrody M inistra Edukacji. Je
stem pewien, że ją dostanę. W niosek jest świetnie umoty
wowany.
Juliusz Domański
Od Redakcji: Zastanawialiśmy się, po co prowadzić całkiem
zbędne lekcje. Doszliśmy do wniosku, że jedynie po to, aby do
stawać byle jakie, ale przecież niezbędne wynagrodzenie.

Obóz Obserwacyjny Oddziału Krakowskiego PTMA
O ddział K rakow ski PTM A organizuje jubileuszow y dwudziesty obóz obserw acyjno-w ypoczynkow y pod na
m iotam i „LUBOM 1R-2000” w term inie od 20 sierpnia do 3 w rześnia 2000. M iejscem obozu je st polana
na południow ym stoku Lubom ira (Beskid Średni, 33 km na południe od Krakowa) na wysokości 725 m n.p.m.
(zasięg 6m- 7 m).
Zapewniamy transport z Krakowa i z powrotem, miejsce pod namiot oraz sprzęt obserwacyjny. Wyżywienie
i sprzęt biwakowy własny.
Późniejszy, niż zazwyczaj, termin wynika z koincydencji z wcześniejszym lipcowym obozem Sekcji Obserwa
torów Komet PTMA. W programie obserwacje gwiazd zmiennych, meteorów, komet, astrofotografia oraz inne
obserwacje, a także dużo wolnego czasu pod rozgwieżdżonym niebem na rozwijanie własnych zainteresowań
Zapytania oraz zgłoszenia proszę kierować na adres Oddziału Krakowskiego PTMA w terminie do końca czerwca
2000 r. Osoby niepełnoletnie zobowiązane są do przedłożenia pisemnej zgody rodziców na pobyt na obozie.
Zarząd Oddziału Krakowskiego PTMA

2/2000
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Strach ma wielkie oczy, czyli...
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yślę, że wiele osób miało okazję oglądać różne
filmy lub komiksy science fiction, w których
bohaterskie załogi kosmicznych statków prze
dzierały się przez pas planetoid. Pokazywane jest to (przy
najmniej tam, gdzie widziałam) jako nie lada wyczyn. Ze
wsząd atakują statek rozpędzone głazy, a zewnętrzne po
włoki międzyplanetarnych pojazdów narażone są bardziej
niż dach górskiej chaty zasypywany przez skalną lawinę.
Zawsze wydawał mi się taki obraz mocno przesadzony
i, oględnie mówiąc, przejaskrawiony. W takiej sytuacji in
tuicję dobrze jest podeprzeć rachunkami.
Policzmy więc, jaka jest (w porównaniu z rozmiarami
statku) odległość między zagrażającymi załogom obiekta
mi (oznaczmy j ą literą D).

M

Metoda obliczeń
Podany sposób można wykorzystać do obliczania róż
nych „średnich” odległości, więc opiszmy go szczegóło
wo. Średnia objętość zajmowana przez jeden obiekt F , to
objętość całkowita V (u nas — „pasa” planetoid) podzielo
na przez liczbę obiektów (u nas — planetoid) N.
Upakujmy następnie w objętości V takie średnie objęto
ści V uformowane w sześciany. W każdym sześcianie „sta
tystycznie” ulokowana jest w środku jedna „średnia planetoida”, stąd wniosek, że średnia odległość D to odległość
środków takich sześcianów, zatem bok sześcianu, czyli pier
wiastek trzeciego stopnia z wielkości V.
Obliczmy najpierw całkowitą objętość V zajmowanej
przez planetoidy przestrzeni. Załóżm y najprostszy przy
padek, że pas planetoid ma kształt torusa — przypomina
zatem obwarzanek lub oponę ze Słońcem w środku. Prze
krój „pasa” płaszczyzną doń prostopadłą i przechodzącą
przez Słońce niech będzie kołem o promieniu r, a środek
tego koła (miara średniej odległości planetoid) niech leży
w odległości R od Słońca.

PLĄi^ĘTpip

Objętość torusa (wg 1) obliczamy z wzoru:
V = 2 n R x n r 2= 2 n 1Rr 2
(dobrze się zgadza z intuicją — długość „rozwiniętego
wałka” razy pole jego przekroju).
Przyjmijmy, że planetoidy poruszają się wyłącznie we
wnątrz torusa (w rzeczywistości w pasie głównym znajduje
się ich, (wg 2) około 95%) i że jest ich N. Zatem F = VIN,
a poszukiwana wartość:
D= ^(lićRć/N)

(* )

Mając R, r i N możemy pobawić się w rozmaite przeliczanki — w zależności od przyjętych założeń wyniki obli
czeń m ogą się okazać bardzo różne.

Dane liczbowe
Na średnią odległość planetoid od Słońca można przy
jąć różne wartości — my, dla ustalenia uwagi, przyjmijmy
tę wielkość zgodnie z prawem Titiusa-Bodego tzn.
R - 2,8 j.a.
gdzie 1 j.a. (około 150 min km) jest średnią odległością
Ziemi od Słońca.
Wielkość r powinna odzwierciedlać oddalanie się pla
netoid od płaszczyzny ekliptyki (rys. 2), np. niech więc
r = R tg e,
gdzie kąt e to średnie nachylenie płaszczyzn orbit planeto
id do płaszczyzny ekliptyki. Kąt ten równa się 9,7° (wg 2);
zaokrąglimy tę wartość do 10°. Jak łatwo sprawdzić tg 10°
= 0,1763 — przyjmijmy więc, że
r = R tg 10° = 0,5289 j.a. = 0,5 j.a.
Podstawiając powyższe dane do wzoru (*) otrzymuje
my:
D = 2,4 j.a. / 3V 7V~

(\

/
r :

^
~i

.

Rys. 1. „Pas planetoid" — jal obwarzanek wokót Słońca.
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Bardzo wygodnie jest wyrazić wielkość D
w średnich odległościach Księżyca od Zie
mi d (około 400 tys. km), tzn. zastąpić 1 j.a.
(około 150 min km) przez 375 d, bo wtedy
D = 900 d / 3V aT
Jaką wielkość przyjąć jednak na N I Trud
no powiedzieć. Mówi się, że znamy około
10 000 planetoid (tzn. tyle z nich ma wyzna
czone orbity), choć fotograficznie udało się
zarejestrować (wg 2) koło 100 tysięcy planetek. Przyjmijmy, że jest ich jeszcze 10 razy
więcej, czyli milion; pierwiastek trzeciego
stopnia z miliona to sto, więc uzyskamy na
szukaną wartość
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horror w pasie planetoid

Słońce

Rys. 2. Oszacowanie wielkości

r.

D = 9 d\\\
Kosmiczne pojazdy są o wiele, wiele mniejsze niż wy
liczone „średnie odległości m iędzyplanetoidalne” równe
blisko 10 promieniom księżycowej orbity!

Dyskusja wyników
N a średnią odległość D między obiektami w pasie pla
netoid, ja k widać z wzoru (*), ma wpływ przede wszyst
kim ilość obiektów N.
Ani bowiem powierzchnia przekroju pasa, ani odległość
R nie m ogą się zmieniać o czynnik większy niż kilka — co
po wyciągnięciu pierwiastka trzeciego stopnia daje zmia
nę zaniedbywalną.
Natom iast liczbę N znamy jedynie z bardzo grubych
oszacowań i można sobie wyobrazić, że jest inna od przy
jętej o czynnik tysiąc czy nawet milion — czyli zmieniać
wielkość D dziesięć, a nawet sto razy.
Reasumując — średnio planetoida jest od swej sąsiadki
kilka razy bardziej odległa niż Księżyc od Ziemi. Nawet
jeśli planetoid jest dziesięć tysięcy razy tyle, co widać na
fotografiach1 — ich wzajemne dystanse sięgają kilkuset
tysięcy km (0,9 d). Nie oznacza to niestety, że możemy wło
żyć między bajki katastrofy zderzeniowe. Po pierwsze cała
dyskusja dotyczyła „średnich”, statystycznych wielkości,
co nie wyklucza lokalnych odstępstw od opisanego obra
zu. Na szczęście wiele sond przebrnęło przez pas planeto
id bez kłopotów — przysłowiowy punkt dla naszych osza
cowań.
Realne zagrożenie dla pojazdów m iędzyplanetarnych
stanowią więc nie planetoidy, ale strugi meteoroidów po
wstałe np. po rozpadzie komety, jak to było w przypadku
komety Shoemaker-Levy w 1996 r.
Wtedy faktycznie filmowo-komiksowe obrazki m ogły
by być zbliżone do oglądanych przez załogę! Ale to pieśń
przyszłości — załogi tak daleko jeszcze nie poleciały.
A teraz?
Warto pamiętać, że niestety wystarczy JEDEN dosta-

1 górną granicę na N w yznacza sum a mas w szystkich plane
toid (około 15% masy Księżyca czyli mniej więcej 1022 kg).
2/2000
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Planetoida 243 Ida sfotografowana w 1993 roku przez sondę
Galileo z odległości ok. 3000 km. Jej długość wynosi 56 km. Niżej
satelita Idy — Daktyl o rozmiarze zaledwie 1,5 km. Również na
jego powierzchni widoczne są kratery uderzeniowe.
Fot. NASA/JPL

tecznie celny i szybki pocisk, by każdy kosmiczny statek
unicestwić.

Magdalena Sroczyńska-Koiuchowska
L ite ra tu ra
1. I.N .Bronsztein, K .A.Siemiendiajew: M atematyka — po
radnik encyklopedyczny, PW N 1995;
2. Collins D ictionary o f Astronomy, ed.Harper Collins Publi
shers 1994 (wkrótce pojaw i się w polskim tłum aczeniu wydany
przez spółkę Prószyńskiego)
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Szkolne Obserwatorium i Kolo Astronomiczne

Z DĄBROWY GÓRNICZEJ BLIŻEJ DO GWIAZD
arzeniem uczniów Szkoły Podstawowej nr 16 wy i nietypowy, że dyrekcje obu szkół, w osobach pani mgr
i Gimnazjum nr 13 w Dąbrowie Górniczej jest Bożeny Marcinkowskiej, dyrektor Gimnazjum nr 13 i pani
obserwatorium astronom iczne. Na szkolnym mgr Izabeli Ciesielskiej v-ce dyrektor SP nr 16 zaakcepto
kółku astronomicznym młodzież dowiedziała się jużwały
wiele,
go twierdząc, że obserwatorium będzie wyróżniać tę
teraz chciałaby swoje umiejętności wykorzystać w prakty szkołę spośród innych. Od wielu lat utrzymuję kontakty
ce. Ich życzenia m ogą się już niedługo ziścić” ... — tak pi z panami Jackiem i Bogdanem Uniwersałami z wytwórni
sała w nagłówku m.in. „Trybuna Śląska”. Rok temu, w maju, sprzętu optycznego w Żywcu. Postanowiłem zadbać o nale
postanowiłem stworzyć Szkolne Koło Astronomiczne i udało żyte wyposażenie obserwatorium, dowiedziałem się, że
się. Wybrałem szkołę, której usytuowanie pozwala na pro wspomniana firma wykonała duży przyrząd optyczny, któ
wadzenie nocnych obserwacji nieba. Znajduje się ona poza ry by mnie interesował. Przy okazji okazało się, że firma
centrum Dąbrowy Górniczej, światła ulicznych latami po „UNIW ERSAŁ” buduje obserwatoria astronomiczne. Po
wodują bowiem refleksy, które znacznie utrudniają obser stanowiłem więc wybudować w miarę dobrze wyposażone
wacje. Dyrekcja obu szkół z dużym entuzjazmem przyjęła obserwatorium. Przeprowadziłem wstępne rozmowy, pod
moją propozycję. Skupiłem wokół siebie piętnastoosobową czas których ustalono koszty inwestycji na kwotę 40 tys.
grupę młodzieży szkolnej, otrzymaliśmy własne duże po złotych. 30 czerwca 1999 roku właściciele firmy „UNIWER
mieszczenie wyposażone w sprzęt audiowizualny. Młodzież SAŁ” przywieźli do szkoły szkielet teleskopu w celu jego
z wielkim zapałem uczestniczy w zajęciach, z zaangażowa prezentacji, a który docelowo stanie w obserwatorium przy
niem i skupieniem słucha wykładów, ogląda filmy i zdjęcia, szkolnym. Kolejka dzieciaków od razu ustawiła się przed
obserwuje nocne niebo. „Wolę tu przychodzić, niż bawić się teleskopem. W czasie kiedy sporządzany był projekt budow
na podwórku. Na placu zabaw nic się nie dzieje, niczego się lany przez firmę „UNIWERSAŁ” starałem się wraz z dy
nie nauczę, a tu zdobywamy wiedzę o rzeczach, które mnie rekcją obu szkół sprawę odpowiednio nagłośnić w mediach.
interesują. Wszechświat jest tak wielki, że moim zdaniem Zainteresowali się nią dziennikarze prawie wszystkich lo
gdzieś tam między gwiazdami jest inna cywilizacja” — kalnych gazet, TV kablowa, radio. Po upływie dwóch mie
z entuzjazm em m ówi czternastoletnia D orota Brewon. sięcy, 17 września, ponownie zawitali do Dąbrowy Górni
„Ja chcę zostać astronomem jak mój dziadek. Dzięki niemu czej właściciele firmy „UNIWERSAŁ”, aby przekazać pla
mam bardzo ciekawą bibliotekę i wiele przyrządów obser ny budowy obserwatorium i udzielić wywiadu dla Radia
wacyjnych. Pan Darek wyjaśnia nam, jak z nich korzystać” Katowice. Autorem projektu jest mgr inż. Bogdan Uniwer
— chwali się Ignacy Krzemiński, uczeń trzeciej klasy Szko sał, konsultacji budowlanej — inż. Tadeusz Piotrowski. Do
ły Podstawowej nr 16.
obserwatorium, które będzie znajdować się na dachu szko
Dziś Koło Astronomiczne nosi imię nieżyjącego już zna ły, prowadzą kręte schody. Kopuła obserwatorium umiesz
nego miłośnikom astronomii pisarza, honorowego członka czona będzie w miejscu, gdzie drzewa i przeszkody tereno
PTMA — Stanisława Roberta Brzostkiewicza.
we nie zasłaniają nieba. Średnica kopuły wyniesie trzy m e
Zajęcia Koła Astronom icznego odbyw ają się zawsze try. Zbudowana zostanie z kompozytu poliestrowego, wy
w poniedziałki i środy o godz. 16:30, nocne pokazy prowa konanego z w arstw w aty szklanej nasączonej żyw icą
dzi się latem o 21:00 - 22:30, zimą 18:0 0 -2 2 :0 0 .
poliestrową. Kopuła mieścić będzie teleskop zwierciadlany
Wiosną tego roku wpadłem na niecodzienny pomysł zbu systemu CASSEGRAINA o średnicy lustra 400 milimetrów
dowania obserwatorium na dachu szkoły. Był na tyle cieka i ogniskowej 4800 milimetrów. Powiększenie od 40 do 1000
razy. Teleskop umieszczony będzie na montażu paralaktycznym, niemieckim, wyposażonym w mechanizm zegarowy.
Do realizacji tak dużego przedsięwzięcia potrzebne są
odpowiednie środki finansowe. Gimnazjum nr 13 i SP nr 16
w Dąbrowie Górniczej poszukuje sponsora łub sponsorów,
którzy mogliby wesprzeć finansowo budowę. N a koniec
pragnę przypomnieć, że obserwatorium będzie służyło jako
pomoc dydaktyczna w nauczaniu astronomii, geografii i fi
zyki dzieciom wszystkich okolicznych szkół oraz innym mi
łośnikom astronomii, których w Dąbrowie Górniczej nie bra
kuje.
Wszystkie wpłaty prosimy kierować na konto:
Bank Przemysłowo-Handlowy S.A. w Dąbrowie Górni
czej, rachunek nr 10601288-330000167361
Od lewej stoją: Jacek Uniwersał, Bożena Marcinkowska (dyrektor
Z poważaniem

M

Gimnazjum nr 13), Izabela Ciesielska (z-ca dyrektora SP nr 16),
Dariusz Nelle, Bogdan Uniwersał. Po prawej stronie szkielet reflek
tora, który stanie w obserwatorium szkolnym.
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Maj
S łoń ce
Wznosi się po ekliptyce nadal coraz wyżej ponad rów
nik niebieski, w związku z czym dzień jest coraz dłuższy.
W ciągu miesiąca dnia przybywa o ponad godzinę: w War
szawie 1 maja Słońce wschodzi o 3h05m, zachodzi o 18h02m,
a 31 maja wschodzi o 2h21m, zachodzi o 18h47m. W maju
Słońce wstępuje w znak Bliźniąt.

Dane dla obserwatorów Słońca (na 0h czasu UT)
Data 2000
V

V

1
3
5
7
9
11
13
15
17
19
21
23
25
27
29
31

P[°]
-24,10
-23,73
-23,32
-22,89
-22,44
-21,95
-21,44
-20,90
-20,34
-19,75
-19,13
-18,49
-17,83
-17,14
-16,43
-15,71

B0 n
-4,13
-3,93
-3,72
-3,51
-3,2 9
-3,07
-2 ,8 5
-2,63
-2,40
-2,17
-1,93
-1,70
-1,46
-1,22
-0,9 9
-0,74

L0 [°]
213,17
186,74
160,30
133,86
107,42
80,97
54,52
28,07
1,62
335,16
308,71
282,25
255,79
229,32
202,86
176,39

P — kąt odchylenia osi obrotu Słońca mierzony od
północnego wierzchołka tarczy;
B0, L0 — heliograficzna szerokość i długość środka
tarczy;
17d02h56m — heliograficzna długość środka tarczy
wynosi 0°.

K siężyc
Bezksiężycowe noce będziemy mieli na początku maja,
bowiem kolejność faz Księżyca jest w tym miesiącu nastę
pująca: nów 4d04h12m, pierwsza kwadra 10d20h01m, pełnia
18d07h35mi ostatnia kwadra 26d11h55m. W perygeum Księ
życ znajdzie się 6d09h07m, a w apogeum 22d03h58m.
Planety i p lanetoidy
Wieczorem, pod koniec miesiąca, nisko nad zachod
nim horyzontem możemy próbować zaobserwować Mer
kurego jako „gwiazdę” ok. - 1 m. W dniu 31 maja w godzinę
po zachodzie Słońca wysokość planety nad horyzontem
wyniesie niecałe 7°. Jednocześnie przez teleskop może
my obserwować tarczę planety o średnicy 7” w fazie zbli
żonej do kwadry.
Wenus znajduje się na niebie w pobliżu Słońca i jest
niewidoczna.
Mars zachodzi niedługo po zachodzie Słońca i jego
obserwacja jest bardzo trudna. W dniu 1 maja możemy
próbować odnaleźć go godzinę po zachodzie Słońca na

2/2000
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Rys. 1. Planeta Merkury nad zachodnim horyzontem
(w Warszawie) pod koniec zmierzchu cywilnego od maja
do czerwca 2000 (około godzinę po zachodzie Słońca).
wysokości około 6° nad zachodnim horyzontem jako obiekt
o jasności zaledwie 1, 5m. W ciągu miesiąca warunki wi
dzialności planety pogarszają się i już w drugiej połowie
maja obserwacje Marsa stają się niemożliwe.
Jowisz, Saturn, Uran i Neptun pozostają na niebie
w pobliżu Słońca i są niewidoczne. Pluton widoczny jest
całą noc w gwiazdozbiorze Wężownika, jednakże jego ja
sność wynosi jedynie 13,7mi do jego zaobserwowania nie
zbędny jest teleskop o średnicy zwierciadła przynajmniej
15 cm.
W maju możemy obserwować w pobliżu opozycji jasne
planetoidy:
(4) Westa, (jasność 6,4m). 10 V: 20h02,9m, -1 8 °33 ’; 20
V: 20h09,3m, -1 8 °41 ’; 30 V: 20h12,7"\ -1 9 °03 ’.
(10) Hygiea, (jasność 9,1m). 10 V: 16h18,6m, -25°30';
20 V: 16h10,7m, -25°04’; 30 V: 16h02,3"\ -2 4 °31 ’.
M eteory
W dniach od 19 kwietnia do 28 maja promieniują mete
ory z roju eta Akwarydów, związanego z kometą Halleya.
Maksimum aktywności roju przypada w dniu 3 maja. Ra
diant meteorów leży w gwiazdozbiorze Wodnika i ma współ
rzędne: a = 22,4h, 8 = -2 °. Warunki obserwacji w tym roku
będą bardzo dobre w związku z przypadającym dzień póź
niej nowiem Księżyca.

3d07h Złączenie Wenus z Księżycem w odl. 4°.
3d14hZłączenie Merkurego z Księżycem w odl. 4°.
4d07hZłączenie Jowisza z Księżycem w odl. 4°.
4d17h Złączenie Saturna z Księżycem w odl. 3°.
5d07hZłączenie Marsa z Księżycem w odl. 5°.
7d19h19m Gwiazda zmienna t) Aql (cefeida) osiąga maksimum
jasności (3,5m).
8d04h Jowisz w koniunkcji ze Słońcem.
8d08h Neptun nieruchomy w rektascensji.
8d18h Złączenie Merkurego z Jowiszem w odl. 0,8°.
9d03h Merkury w koniunkcji górnej ze Słońcem.
9d19h Złączenie Merkurego z Saturnem w odl. 2°.
10d20h Saturn w koniunkcji ze Słońcem.
10d20h48mGwiazda zmienna 8 Cep (cefeida) osiąga maksimum
jasności (3,5m)
14d23h34mGwiazda zmienna r| Aql (cefeida) osiąga maksimum
jasności (3,5m).
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17d11h Złączenie Wenus z Jowiszem w odl. 0.01° (40”)!
18d13h Złączenie Wenus z Saturnem w odl. 1°.
19d11h Złączenie Merkurego z Marsem w odl. 1°.
20d17h47m Słońce wstępuje w znak Bliźniąt, jego długość ekliptyczna wynosi wtedy 60°
24d02h Złączenie Neptuna z Księżycem w odl. 1
25d06hZłączenie Urana z Księżycem w odl. 2°.
25cl12h Uran nieruchomy w rektascensji.
26d23h11"' Gwiazda zmienna 8 Cep (cefeida) osiąga maksimum
jasności (3,5m)
28d19h Złączenie Jowisza z Saturnem w odl. 1°.

Czerwiec
Słońce
W czerwcu deklinacja Słońca wzrasta aż do dnia prze
silenia letniego, 21 czerwca, kiedy osiągnie wartość mak
symalną: Słońce wstępuje wtedy w zodiakalny znak Raka,
rozpoczynając w ten sposób astronomiczne lato. W związ
ku z tym w czerwcu przypada najdłuższy dzień i najkrótsza
noc w roku na naszej półkuli.
W Warszawie 1 czerwca Słońce wschodzi o 2h20m,
zachodzi o 18h48m, a 30 czerwca wschodzi o 2h18m, za
chodzi o 19h01m.

Strzelca i Koziorożca w maju i czerwcu 2000 (zaznaczone gwiaz
dy do 10m).

Dane dla obserwatorów Słońca (na 0h czasu UT)
Data 2000
VI

1
3
5
7
9
11
13
15
17
19
21

23
25
27
VI 29
VII 1

P [°]
-15,33
-14,58
-13,80
-13,00
-12,19
-11,37
-10,53
-9,68
-8,82
-7,94
-7,06
-6,17
-5,28
-4,38
-3,47
-2,57

b0

n

-0,62
-0,38
-0,14
0,10
0,34
0,58
0,82
1,06
1,30
1,54
1,77
2,00
2,23
2,46
2,69
2,91

L0 [°l

163,16
136,69
110,23
83,76
57,29
30,81
4,34
337,87
311,39
284,92
258,44
231,97
205,50
179,02
152,55
126,08

P — kąt odchylenia osi obrotu Słońca mierzony od
północnego wierzchołka tarczy;
B0, L0 — heliograficzna szerokość i długość środka
tarczy;
13d07h52m — heliograficzna długość środka tarczy
wynosi 0°.

Księżyc
Bezksiężycowe noce będziem y mieli na początku
czerwca, bowiem kolejność faz Księżyca jest w tym mie
siącu następująca: nów 2d12h14m, pierw sza kwadra
9d03h29m, pełnia 16d22h27moraz ostatnia kwadra 25d01h00m.
W perygeum Księżyc znajdzie się 3d13h22m, a w apogeum
18d12h58m.

94

Skorpiona w maju 2000 (zaznaczone gwiazdy do 10.5m).

Planety i planetoidy
W pierwszej połowie miesiąca wieczorem możemy pró
bować odnaleźć Merkurego nisko nad zachodnim horyzon
tem. W dniu 2 czerwca, około godzinę po zachodzie Słoń
ca planeta będzie świeciła z jasnością 0mzaledwie 7° nad
północno-zachodnim horyzontem.
Wenus i Mars znajdują się na niebie w pobliżu Słońca
i są niewidoczne.
W drugiej połowie czerwca w blasku zorzy porannej
zaczyna być widoczny Jowisz jako „gwiazda” —2,1m. W od
ległości zaledwie 2° od Jowisza widoczny jest Saturn jako
obiekt 0,2m. Warunki widoczności obu planet szybko się
poprawiają i pod koniec miesiąca, na godzinę przed wscho
dem Słońca, wznoszą się one już 10° nad wschodnim ho
ryzontem.
Uran i Neptun nadal pozostają na niebie w pobliżu Słoń
ca i są niewidoczne.
W czerwcu wraz z nastaniem okresu „białych nocy”
praktycznie kończy się okres obserwacji Plutona.
W czerwcu możemy obserwować w pobliżu opozycji
jasną planetoidę:
(4) Westa, (jasność 5,8m). 9 VI: 20h12,9m, -1 9 °39 ’; 19
VI: 20h09,8m, -2 0 °31 ’; 29 VI: 20h03,6m, -2 1 °34 ’.
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M eteory
W dniach od 11 do 21 czerwca prom ieniują meteory
z roju czerwcowych Lirydów. M aksimum aktywności przy
pada na 16 czerwca. Radiant m eteorów leży w gw iazdo
zbiorze Lutni i ma w spółrzędne: a = 18h22m, 5 = +35°. Rój
nie je st zbyt obfity, a dodatkow o w obserwacjach prze
szkadzał będzie Księżyc w pełni.
*
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1d05h Złączenie Jowisza z Księżycem w odl. 4°.
1d05h Złączenie Saturna z Księżycem w odl. 3°.
2d07h Złączenie Wenus z Księżycem w odl. 4°.
3 d0 2 h Złączenie Marsa z Księżycem w odl. 4°.
4d04" Złączenie Merkurego z Księżycem w odl. 4°.
4d14h Pluton w opozycji ze Słońcem.
7d02h22m Początek zaćmienia I księżyca Jowisza (lo) przez cień
planety
7d02h28m Cień III księżyca Jowisza (Ganimedesa) wchodzi na
tarczę planety
8d02h25mZejście I księżyca Jowisza (lo) z tarczy planety
9d13h Merkury w maksymalnej elongacji wschodniej ze Słońcem
w odległości 24°.
11d10h Wenus w koniunkcji górnej ze Słońcem.
15d02h15mWejście I księżyca Jowisza (lo) na tarczę planety
19d20h45m Gwiazda zmienna r| Aql (cefeida) osiąga maksimum
jasności (3,5m).
20d07h Złączenie Neptuna z Księżycem w odl. 1°.
21d01h47,7m Słońce wstępuje w znak Raka, jego długość ekliptyczna wynosi wtedy 90°. Początek astronomicznego lata.
21d12h Złączenie Urana z Księżycem w odl. 2°.
21d20h Złączenie Wenus z Marsem w odl. 0,3°.
22d01h48mKsiężyc II (Europa) wyłania się zza tarczy Jowisza
25d02h28mKoniec zaćmienia III księżyca Jowisza (Ganimedesa)
przez cień planety
27d00h59m Gwiazda zmienna rj Aql (cefeida) osiąga maksimum
jasności (3,5m).
27d23h44mGwiazda zmienna £ Gem (cefeida) osiąga maksimum
jasności (3,6m)
28d20h Złączenie Saturna z Księżycem w odl. 3°.
29d01h Złączenie Jowisza z Księżycem w odl. 4°.
UWAGA: M om enty wszystkich zjawisk podane s ą w cza
sie uniwersalnym UT (Greenwich).
Aby otrzym ać datę w obowiązującym w maju i czerwcu
w Polsce „czasie letnim ” , należy dodać 2 godziny.
M om enty złączeń podane są dla geocentrycznych złą
czeń w rektascensji. Podane są w szystkie złączenia, nie
tylko w idoczne w Polsce.
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Rys. 4. Planety Jowisz i Saturn nad zachodnim horyzon
tem (w Warszawie) na początku świtu cywilnego w czerw
cu 2000 (około godzinę po zachodzie Słońca).

Rys. 5. Konfiguracja galileuszowych księżyców Jowisza
w czerwcu 2000 (I - lo, II - Europa, III - Ganimedes, IV Callisto). Przerwa w trasie księżyca oznacza przebywanie
satelity w cieniu planety.

Opracował T. Ściężor

Ciekawe adresy internetowe...
http://www.aspskv.Qra/education/tnl.html — strona oferow ana przez The Astronom ical Society o f P acific na
uczycielom oraz osobom zw iązan ym z edukacją w szerszym sensie, zaw ierająca inform acje przydatne zarów no
do pogłębienia własnej w iedzy, ja k i do przygotow ania zajęć z uczniam i (nie tylko lekcyjnych). T ow arzystw o
w yd aje m.in. kw artalny biuletyn „T h e U niverse in the C lassroom ” , je g o elektroniczna w ersja znajduje się na
wspom nianej stronie.
http :/ / w w w .T h u rsd a v s C la ssro o m .c o m — strona przeznaczona rów nież dla n auczycieli, utrzym yw ana przez
Centrum im. M arshalla (N A S A ). U dało się jej przetrw ać pom im o trudności finansow ych, które spow odow ały
zaprzestanie przez Centrum prezentacji m ateriałów na temat ostatnich osiągnięć w badaniach astronom icznych.

2/2000

U R A N IA - Po s t ę p y A s t r o n o m ii

95

ROZRYWKA Z URANIĄ
utorem słów wypowiedzianych o Mikołaju Koperni
ku, przytoczonych w numerze 6/99 był
JAN ŚNIADECKI.
Przy okazji — do konkursu wkradł się istotny błąd:
w pierwszym punkcie poprawną jest odpowiedź b), a nie
c), jak wynikałoby z rozwiązania. Perły Baily’ego, to, oczy
wiście, ostatnie błyski promieni słonecznych widziane
przed całkowitym zaćmieniem Słońca, a nie formacja kra
terów na Księżycu. Najmocniej przepraszamy.
Spośród osób, które przysłały prawidłowe rozwiąza
nie, nagrody książkowe wylosowali: Andrzej Gibiec ze
Skoczowa i Patryk Wiktor z Gorfic. Gratulujemy, książ
ki prześlemy pocztą.

Obecny konkurs polega na odczytaniu hasła ukrytego
w diagramie u dołu strony. Najpierw trzeba odgadnąć 24
wyrazy i wpisać je w pomocnicze kratki. Następnie z dia
gramu należy wykreślić znalezione słowa odczytując je po
ziomo (wprost lub wspak), pionowo (z góry na dół lub
z dołu do góry) albo na ukos (prawo- lub lewoskośnie).
Pozostałe, nie skreślone litery, czytane kolejno rzędami po
ziomymi utworzą rozwiązanie — hasło. Dwa wyrazy dla
przykładu zostały już skreślone.
Rozwiązania prosimy przesyłać na kartkach poczto
wych z naklejonym kuponem wydrukowanym na margi
nesie tej strony. Termin nadsyłania rozwiązań mija z koń
cem kwietnia br.

A

1. Trzynasty gwiazdozbiór Zodiaku
l_l_l_l_l_l_l_l_l
2. Nazwa największego teleskopu na Hawajach I_ I_ I_ I_ I
3. Jednostka jasności gwiazdy
l_l_l_l_l_l_l_l_l_l
4. Efekt różnego postrzegania przedmiotów
l_l_l_l_l_l_l_l_l_l
5. Sonda kosmiczna, która dotarła niedawno do Jowisza l _ l _ l _ l _ l _ l _ l _ l
6. Owad lub gwiazdozbiór I_ I_ I_ I_ I_ I
7. Ten od Bodego
l_l_l_l_l_l_l
8. Brzegowe na tarczy Słońca l _ l _ l _ l _ l _ l _ l _ l _ l _ l _ l _ l _ l
9. Najsłynniejszy diagram (skrót) I_ I_ I
10. Satelita obserwujący w podczerwieni I_ I_ I_ I_ I
11. Katalog rozciągłych obiektów astr.
I _ I_ I_ I
12. Kawałek Westy na Ziemi l _ l _ l _ l _ l _ l _ l _ l _ l _ l _ l _ l _ l _ l
13. Rekordzista — odkrywca komet l _ l _ l _ l _ l _ l _ l _ l _ l _ l
14. Jednostka odległości l _ l _ l _ l _ l _ l _ l
15. Najpiękniejszy polski meteoryt l _ l _ l _ l _ l _ l _ l _ l _ l _ l
16. gwiazdozbiór równikowy, złożony z dwóch niezależnych części I_ I_ I_ I
17. Kosmiczny zegar l _ l _ l _ l _ l _ l _ l
18. Księżyc planetoidy Ida l _ l _ l _ l _ l _ l _ l
19. W tym gwiazdozbiorze odkryto niedawno najbliższą nam galaktykę I_ I_ I
20. Najbardziej znana soczewka grawitacyjna zw. Krzyżem Einsteina I_ I_ I_ I
21. Stopień odbijania przez planety światła słonecznego l _ l _ l _ l _ l _ l _ l
22. Wąska struga materii wypływająca ze źródła I_ I_ I_ I_ I
23. Gromada galaktyk działająca jako soczewka grawitacyjna I_ I_ I_ I_ I_ I
24. Ten od pasa z obiektami transplutonowymi.
I_l_l_l_l_l_l
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Narodziny
gwiazd
w M 20

Ten obraz fragmentu Mgławicy Trójlistna Koniczyna (Trifid) ujajwma otoczenie powstającej masywnej
?
gwiazdy. Przypomnijmy, że sam ą mgławicę przed
staw iliśm y na łam ach num eru 2/99 „U ranii-P A ”,
.
.. —
poświęcając jej wówczas również rozkładówkę. Tym
razem widzimy tylko niewielki jej wycinek, oddalony
w rzeczywistości o około 8 l.św. od środka obiektu.
Na zdjęciu tym rodząca się gwiazda nie jest bezpośrednio widoczna, pozostaje zanurzona
w gęstym obłoku materii, jej obecność zdradza jednak poświata otaczająca obszar skłębionego
pyłu i gazu. Dodatkowym świadectwem procesów gwiazdotwórczych są dwie wystające z obło
ku niczym czułki ślimaka strugi materii. Mimo podobnego wyglądu ich natura jest zupełnie inna.
Sięgający dalej i skierowany bardziej w lewo dżet to strumień gazu wyrzucanego od tysięcy lat
przez nowo utworzoną gwiazdę. Sterczący do góry „palec” to parująca globula gazowa, z angiel
skiego EGG (evaporating gaseous globule). To odsłonięta już bardzo młoda gwiazda, pozbawio
na kontaktu z obłokiem molekularnym. Sztandarowych przykładów tego rodzaju zjawisk dostar
czyły obserwacje filarów pyłu w Mgławicy Orzeł przez teleskop Hubble’a (por. PA nr 1/96 oraz
rozkładówka „Uranii-PA” 1/99).
Prezentowana fotografia jest m ozaiką obrazów uzyskanych 8 września 1997 r. z użyciem fil
trów przepuszczających promieniowanie w liniach wodoru, zjonizowanej siarki oraz podwójnie
zjonizowanego tlenu. Fot. NASA i J. Hester (Arizona State University), (kr)
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■ Historia Mlecznej Drogi
■ Era poświat błysków gam m a
1

Eros z bliska

i

■ Astronom iczne zainteresow ania B olesław a Prusa

to .

Mm

l

W c ią ż je s z c z e p rz y c h o d z ą d o R e d a kcji zd ję c ia ca łko w iteg o
za ćm ie n ia S ło ń c a z sie rp n ia 1999 roku. To w yżej w yko nał
A n g e l S to ev z g ru p y o b serw a cyjn ej „ S o la r is ” prow adzonej
p rzez n a szą stałą c zy te ln ic zk ę z B u łg a rii — V e selkę R ad evą
(p racow nika O b serw a to riu m A stro n o m ic z n e g o i P lan eta
rium im. M. K o p e rn ik a w W arnie).
''■ W gfi1
N a sz „fra n c u s k i łą c z n ik ” , c z y li pan I d w a rd G ac, przysłał
w yk o n a n e sw o im tele sk o p em zd ję cia p o w ie rzch n i K s ię ż y 
ca, z których jed n o (przedstaw iające ch a ra kterysty czn ą gru 
pę d u żych kraterów) prezentujem y o b o k (250/1500 mm, Fuji
100 A S A , eksp. 0,5 s).
P o n iż s z e zd ję c ie s ło ń c p o b o cz n y c h p rzy sła ł nam c zy te l
n ik z L itw y — pan H enryk S ie le v ic z (W ilno, 22.12.1999,
20 UT, Z e n it 2/XS, f=28 mm, f/11 +filtr UV, eksp . 1/125 s).
D o o bejrzenia zd jęć czytelnikfibv krajo w ych tra d ycy jn ie
p ra sza m y na trz e c ią stro n ę okładki.
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Szanowni i Drodzy Czytelnicy,
Bieżący zeszyt wydaje mi się interesujący. Otwiera go artykuł profesor
Bożeny Czerny, przed 10 laty głównej reformatorki szaty wydawniczej
„Postępów Astronomii”, na temat budowy i ewolucji naszej Drogi Mlecznej.
Jest to krótki opis współczesnego rozumienia dróg rozwojowych naszej
Galaktyki, ewolucji gwiazd młodych i starych oraz gromad gwiazdowych.
Znajdują się tu również argumenty przemawiające za istnieniem czarnej
dziury w samym środku naszego systemu gwiazdowego. Do tej tematyki
nawiązują świeżo uzyskane obrazy rentgenowskie z teleskopu kosmicznego
promieniowania X Chandra oraz obiekty z Galerii Mgławic Messiera prezentowane
na stronach kolorowych. Gorąco polecam uwadze Państwa ten artykuł.
Tomasz Bulik i Paweł Lipszyc kończą swą opowieść o historii odkrycia i rozumienia
błysków gamma, omawiając efekty poświat nimi wywołanych. Jest to ciągłe niezwykłe
fascynujące zagadnienie współczesnej astrofizyki, które stara się zgłębiać coraz więcej
astronomów na całym świecie.
Eros, mityczna personifikacja miłości, płanetka nr 433, odsłania tajemnice swej
powierzchni i wnętrza. Od paru miesięcy krąży wokół niej sztuczny księżyc. Stacja kosmiczna
pierwotnie nazywana NEAR, a obecnie przemianowana na SHOEMAKER (na cześć tragicznie
zmarłego astrogeołoga amerykańskiego), stała się sztucznym satelitą Erosa w dniu zakochanych
14 lutego 2000 r. Fotografuje planetkę z bliska i bada je j pole grawitacyjne. Szczegółową
historię badań Erosa i najnowsze ich wyniki przedstawia na stronach 112-119 Krzysztof
Ziołkowski z Centrum Badań Kosmicznych PAN w Warszawie.
Po tych obszernych artykułach mało pozostało miejsca na inne doniesienia.
W ,, Galerii Mgławic Messiera ” nadeszła pora na przepiękną mgławicę-gałaktykę M51
w gwiazdozbiorze Psów Gończych. W „Rozmaitościach ”piszemy m. in. o zagrożeniach
wynikających z faktu ułożenia się prawie wszystkich planet w jednej linii i do tego naprzeciw
Ziemi. Raport o miłośniczych obserwacjach gwiazd nowych przedstawia Jerzy Speil.
W „Poradniku obserwatora ” Wiesław Skórzyński radzi, ja k obserwować Marsa.
Profesor Robert Głębocki omawia tegoroczne Grudziądzkie Młodzieżowe Seminarium
Astronomiczne, a profesor Jerzy M. Kreiner przypomina astronomiczne zainteresowania
Bolesława Prusa.
Liczne ogłoszenia o obozach i konferencjach świadczą o bardzo aktywnym polskim życiu
astronomicznym.
W naszych recenzjach omawiamy piórem Zbigniewa Dworaka z Krakowa książkę Waltera
Alvareza „Dinozaury i krater śmierci”, wydaną przez Wyd. Prószyński i S-ka i program
komputerowy „Starry Night Backyard 3.0”, który przetestował i omawia Łukasz Walec
ze Stalowej Woli. A Pani Honorata Korpikiewicz z Poznania, w polemicznej wypowiedzi
„ O krytyce i krytykanctwie ”, inspirowanej naszą ,, Oślą łączką ”, zwraca uwagę na potrzebę
odpowiedzialnych i rzeczowych recenzji.
Kalendarzyk astronomiczny, ja k zwykle z dwumiesięcznym wyprzedzeniem, przygotował dla
nas Tomasz Sciężor z Krakowa.
Życzę Państwu pożytecznej lektury
Andrzej Woszczyk
Toruń, w kwietniu 2000 roku
3/2000
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czytelnicy piszą...
W numerze 2/2000 Uranii-PA
na str. 87 ukazała się recen
zja książki Yeomansa „Kome
ty". Recenzent zwraca uwagę,
że brak w niej nazwiska Banachiewicza. Stusznie! Ale brak
jeszcze nazwisk doc. Macieja
Bieleckiego z Obs. Astr. UW
i „mojego” Profesora Felicjana
Kępińskiego z Obs. Astr. Poli
techniki Warszawskiej. Brak
też przedmowy (lub postawia)
...napisanego przez Grzego
rza Sitarskiego...
A Rise Hvezd, to oznacza
„Państwo Gwiazd”, bo króle
stwo to by było „Kralostvi"...
(W każdym razie tak mi mówi
li astronomowie czechosło
waccy w 1956 r.)
Andrzej Marks
Warszawa

Szanowna Redakcjo!
Jestem 18-letnim miłośni
kiem astronomii i czasopism
takich jak „Urania-Postępy
Astronomii”.
Piszę w związku z odpowie
dzią umieszczoną na list Ewy
Zegler w „Uranii-PA” 2/2000.
Dowiedziawszy się, że ostat
nie zaćmienie Księżyca z 21
stycznia 2000 r. odbyło się w
większości kraju przy gęstej
powłoce chmur, dołączam do
listu kilka zdjęć, które wykona
łem 21.01.2000. W szystkie
zdjęcia wykonałem obiekty
wem Rubinar 10/1000 na fil
mie Kodak Gold Zoom o czu
łości 800 ISO. Pogoda pozwo
liła na zrobienie zdjęć, dopiero
jak Księżyc wynurzał się z cie
nia Ziemi o godz. 6:22.
Kończąc list, chciałbym
pozdrowić całą Redakcję i ży
czyć sobie oraz wszystkim
miłośnikom astronomii bez
chmurnego nieba.
Marcin Kowalczyk
Ostrów Mazowiecki

Tu może być reklama Twojej Firmy!
Nasz cennik jest następujący:
cała strona kolorowa:
1000.00 zl
cała strona czarno-biała: 400.00 zl
Przy mniejszych formatach dla stron czarno-białych:
1/2 str.:
300.00 zł
1/4 str.:
200.00 zł
1/8 str.:
100.00 zł — ten rozmiar traktujemy jako
najmniejszy „moduł”. Podobnie jest ze stroną kolo
rową.
Istnieje możliwość negocjowania warunków.

Zapraszamy na nasze łamy!
Deszcz meteorów z prawdzi
wego zdarzenia!”, opubliko
wanym w „Uranii-PA” 2/2000,
w kradł się moim zdaniem
błąd. Otóż pod zdjęciem „Bo
lid z rodziny Leonidów” sfoto
grafowany w Norwegii w dniu
18 listopada 1999 przez Arne
Danielsona jest napisane, że
„gwiazda z lewej strony me
teoru to Betelgeuse, a z pra
wej Arktur". Problem w tym,
że ta z prawej to Aldebaran
(alfa Byka) na tle Hiad (Pleja
dy też można tam dostrzec!).
N a to m ia st sam a rtyku ł
ogromnie interesujący.
Z wyrazami szacunku,
Antoni Wiediocha
Oslo

Szanowna Redakcjo!
W artykule pana Arkadiu
sza Olecha „Leonidy 1999 -

Red. Pięknie dziękujemy na
szemu Czytelnikowi za uważ
ną lekturę. Zupełnie nie wie
my, skąd nam się wziął w pod
pisie A rktur — to przecież
gwiazda zupełnie innej części
nieba. Bardzo przepraszamy.
Isto tn ie , po le w e j stro n ie
śladu meteorytowego jaśniej
sza gwiazda to Betelgeuse
(a Ori), a trochę niżej to Bellatrix ( y Ori), a po prawej A l
debaran (a Tau).

OBÓZ ASTRONOMICZNY
Klub Astronom iczny ALMUKANTARAT organizuje obóz naukowy dla tegorocznych ab
solwentów klas ósmych szkół podstawowych. Obóz, prowadzony przez studentów i pra
cowników naukowych w Ośrodku W ypoczynkowym w Załęczu W ielkim k. Wielunia, od
będzie się w dniach 2-15.07.2000. Zainteresowanych prosimy o kontakt do 20.05. br.:
Klub A stronom iczny ALMUKANTARAT
CAMK, ul. Bartycka 18, 00-716 W arszawa
poczta elektroniczna: alm ukantarat@ cam k.edu.pl
lub bezpośrednio z A gnieszką Szrom, tel (0-22) 841-23-53
Bliższe inform acje można też uzyskać na stronie internetowej
w w w .cam k.edu.pl./alm ukantarat
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Kupię
Sprzedam
Zamienię
Nawiążę kontakt...
Sprzedam tanio nowy mało

używany teleobiektyw MTO
1000 ze specjalnym filtrem
słonecznym.
Tel. (042) 712 34 01
e-mail: krzyszat@kki.net.pl
Sprzedam teleskop typu

Newton firm y Uniwersał
0 średnicy 90 mm na mon
tażu paralaktycznym. Stan
teleskopu bardzo dobry.
Cena 900 złotych.
Oskar Dereń, ul. Matejki 18/4
50-333 Wrocław
tel. (0-71) 372-10-46
lub 0605211748
Sprzedam półroczny tele

skop 90/900 z bogatym wy
posażeniem (pow. 500x)
1 statywem paralaktycznym
za ok. 900 zł. (cena do
uzgodnienia). Stan idealny
(na gwarancji).
Lesław Gaudy;
tel. (0-34) 328-48-55;
e-mail: gaudy3@poczta.onet.pl
Sprzedam lunetę astrono

miczną firmy „Hama": śred
nica 50 mm, powiększenie
35-50x, statyw (trójnóg).
Cena 200 złotych.
Łukasz Mikuć
ul. Marusarzówny 19/28
44-335 Jastrzębie Zdrój
tel./sms: 0 604 541 956
Nawiążę kontakt z miłośnika
mi astronomii (wiek 18-25 lat).
Agnieszka Nowak (20 lat),
ul. Targowa 8/21
32-065 Krzeszowice
woj. małopolskie
W tej rubryce zamieszczmy bez
p ła tn ie ogłoszenia naszych
Czytelników (do 250 znaków).

3 /2 0 0 0

Urania
Po s t ę p y a st r o n o m ii

W NUMERZE
100

(PL ISSN 0032-5414/ 0042-07-94)
Dwumiesięcznik poświęcony upowszechnianiu
wiedzy astronomicznej. Czasopismo powstałe
poprzez połączenie się „U ranii” — dotychcza
sowego miesięcznika PTMA, ukazującego się
od 1922 roku i „Postępów Astronom ii” — do
tychczasowego kwartalnika PTA, wychodzą
cego od 1953 roku. Patronat: Polskie Towarzy
stwo Astronomiczne i Polskie Towarzystwo Mi
łośników Astronomii. Zachowana zostaje do
tychczasowa numeracja „Uranii” . Pismo jest
częściowo finansowane przez KBN i Komitet
Astronomii PAN.

Bożena Czerny
Znajomość ewolucji gwiazd i kosmologii pozwala stwierdzić, ze Droga Mleczna po
wstała kilkanaście miliardów lat temu z ogromnego obłoku gazu. W wyniku ewolucji
powstały gwiazdy, a dzięki nim pierwiastki chemiczne, takie ja k węgiel i tlen, i mogło
powstać życie. Pozostają jednak pytania: skąd wzięły się pierwiastki ciężkie w nawet
najstarszych gwiazdach i ja k powstała centralna masywna czarna dziura? A może to
właśnie centralna czarna dziura stworzyła naszą Galaktykę!

106

W 8 godzin po wybuchu gamma GRB 970228 odkryto w rejonie nieba, skąd pochodził
ten błysk, nieznane źródło promieniowania rentgenowskiego. Około 12 godzin później
odkryto w tym miejscu nieznany obiekt optyczny, a jeszcze później stwierdzono zmien
ność tych obiektów. Tak, niespełna 3 lata temu, zaczęła się era badań poświat błysków
gamma.

112

O pracow anie graficzne
i skład kom puterow y:
Jacek Drążkowski

Eros z bliska
K rzysztof Ziołkowski
Mityczna personifikacja miłości, Eros, dal swe imię planetce nr 433. Od święta zako
chanych krąży wokół lej planetki sztuczny satelita, który z bliska odsłania wszystkie jej
tajemnice. Niniejszy artykułjest opowieścią o historii odkrycia i poznawania tej planet
ki oraz o je j naturze w świetle najnowszych badań.

K orekta:
Bożena Wyrzykowska
A dres Redakcji:
Uniwersytet M.Kopernika
ul.Chopina 12/18
87-100 TORUŃ
tel. (0-56)611 30 52,611 34 50
fax. (0-56) 62 19 381

Zagadka błysków gamma
Cz. IV - era pośw iat błysków gamma
Tomasz Bulik, Paweł Lipszyc

R ed ak to r Naczelny:
Andrzej Woszczyk, CA UMK Toruń
Zespól Redakcyjny:
Marek Gołębiewski, CA UMK Toruń
Magdalena Kożuchowska, CAMK W-wa
Krzysztof Rochowicz, CA UMK Toruń
Roman Schreiber, CAMK Toruń

Historia M lecznej Drogi

f

teleskop kosm iczny Hubble’a obserwuje: O b ra zy odległych
galaktyk (wkładka)

rozmaitości: C zy nadchodzi straszliw a p o w ó d ź? (124)

Poczta elektroniczna (E-mail adress):
aw@astri.uni.torun.pl

120

poradnik obserwatora: O bserw acje M arsa

Adres W W W :
http://urania.camk.edu.pl

121

galeria Mgławic M essiera: W śród g ro m a d g w ia z d i g a la k ty k

Druk:
Zakład Poligraficzno-Wydawniczy
POZKAL, Inowrocław

126

astronomia w szkole: W szechświat profesjonalistów i m iłośników

127

polemiki: O krytyce i krytykanctwie

Dystrybucja:
Wiesław Skórzyński, CA UMK,
ul. Gagarina 11, 87-100 TORUŃ
tel. (0-56) 611 30 58
E-mail: urania@astri.uni.torun.pl
Prenum erata w roku 2000 kosztuje 36 zł.
Można również zamawiać pojedyncze zeszyty
w cenie 7,50 zł.
Polskie Towarzystwo Astronom iczne
Z arząd Główny - S ekretariat
ul. Bartycka 18, 00-716 Warszawa
tel. (0-22) 841 00 41 wewn. 146
E-mail: hania@camk.edu.pl
WWW: www.camk.edu.pl/pta
Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii
Z arząd Główny
ul. św. Tomasza 30/8,31 -027 Kraków
tel. (0-12) 422 28 92
E-mail: ptma@oa.uj.edu.pl
WWW: oa.uj.edu.pl/~ptma

(M 51-M 56)

128

z historii polskiej astronomii: O astronom icznych zain teresow a
niach B olesław a Prusa

133

w kraju: XVI Ogólnopolskie M łodzieżow e Seminarium Astronomiczne
w Grudziądzu

134

P.T. Miłośnicy astronomii obserwują: Jasne gw iazdy nowe w 1999 r.

135

ciekawe adresy internetowe

136

recenzje: Walter A lvarez „ D inozaury i krater śm ie rc i”; Program
„ S tarry N ight B ackyard 3 .0 ”

138

kalendarz astronomiczny 2000: lipiec

144

relaks z Uranią: „Kolorowa” krzyżówka

—

sierpień

NA OKŁADCE

N um er zam knięto w kwietniu roku 2000
* Materiałów nie zamówionych Redakcja nie
zw raca, a w y k o rzy stując zastrzega sobie
praw o do ich red agow ania i sk ra c a n ia *
P rzed ru k m ateriałów i zdjęć tylko za zgodą
Redakcji. * O pinie i poglądy form ułow ane
przez Redakcję i Autorów nie reprezentują
oficjalnego stanow iska obu patronujących
nam Towarzystw *
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Teleskop kosmiczny obchodził w kwietniu br. swoje 10 urodziny! Sam ju b ila t był ja k zwy
kle zapracowany, jedn ak naziemna ekipa obsługująca instrument przygotowała na tę
okazję piękny portret mgławicy planetarnej NGC 6751, wykorzystując wykonane przed
dwoma laty kamerą WFPC2 zdjęcia z użyciem filtrów przepuszczających promieniowa
nie w trzech limach emisyjnych. Obiekt znajduje się w odległości 6500 l.św. i swą średni
cą około 600 razy przewyższa rozmiary Układu Słonecznego.
Fot. NASA, The Hubble Heritage Team (STScI/AURA)
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Bożena Czerny

Gdy w pogodną noc
patrzymy na niebo, oprócz
pojedynczych gwiazd
tworzących dobrze znane
gwiazdozbiory, widzimy
jasny, «mleczny» pas. Ta
mgiełka to rojowisko
gwiazd, jak stwierdził
Galileusz, kierując na nią
swój teleskop. W XVIII
wieku astronomowie zdali
sobie sprawę, ze złudzenie
okalającego nas pierścienia
wynika z faktu
przynależności Słońca,
Ziemi i pozostałych planet
Układu Słonecznego do
wielkiego układu
gwiezdnego,
przypominającego
spłaszczony dysk lub talerz,
a Droga Mleczna jest
właśnie efektem silnej
koncentracji gwiazd wokół
płaszczyzny symetrii.
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Historia
Mlecznej
Drogi
statnie sto lat badań astro
n om icznych w yjaśniło, że
gwiazdy występują wyłącz
nie w takich właśnie skupiskach, zwa
nych galaktykami. Nasza galaktyka,
zwana Galaktyką lub tradycyjnie i bar
dziej poetycko właśnie M leczną Dro
gą, liczy sobie około 100 miliardów
gw iazd, zaw iera też znaczne ilości
gazu i pyłu. Jest raczej spora, choć nie
ogromna. Skoro gwiazdy istnieją tyl
ko w galaktykach, a nasza Galaktyka
jest raczej typowa, to historia Drogi
Mlecznej jest zarazem historią ewolu
cji W szechświata i historią formowa
nia się życia, które bez pow stania
i ewolucji Galaktyki jako całości nie
mogłoby się rozwinąć. Pytanie o histo
rię Mlecznej Drogi jest zatem central
nym problemem astronomii i musimy
skorzystać z wielu jej działów, aby spró
bować na to pytanie odpowiedzieć. Czy
to się w pełni uda, zaraz zobaczymy.
Zasadniczą podstawę do zrozumie
nia ewolucji Drogi Mlecznej stworzy
ło poznanie przebiegu ewolucji gwiazd.
Choć pierwszy etap, formowanie się
protogwiazdy, wciąż nastręcza sporo
trudności, jednak w sumie nasza zna
jom ość sposobu narodzin, przebiegu
życia i śmierci gwiazd jest imponują
ca. Dzięki niej wiemy, że nasze Słoń
ce liczy sobie około 4,5 m iliarda lat,
a przez następne 4,5 miliarda lat nie
wiele się zmieni. Czas aktywnego ży
cia gwiazdy jest określony przez za
pas paliw a jądrow ego i tempo jego
zużycia.
G w iazdy m asyw ne m ają w ięcej
paliwa, ale zużywają je nieproporcjo
nalnie szybko i faza spalania wodoru,

O

U R A N IA - Po s t ę p y A s t r o n o m ii

w czasie której przebywają one na cią
gu głównym na wykresie Herzsprunga-Russela (przedstawiającego w swej
istocie zależność jasności gwiazdy od
jej barwy) trwa bardzo krótko, a na
stępnie oddalają się od niego w stronę
w ystępow ania czerw onych olbrzy
mów. Gwiazdy małomasywne są bar
dzo oszczędne i zapas paliwa starczy
im jeszcze na w iele m iliardów lat.
Badając położenie gwiazdy na wykre
sie Herzsprunga-Russela (a szczegól
nie sporządzając taki wykres dla gro
mady gwiazd), możemy oceniać ich
wiek. N a diagramie H-R dla młodych
gromad otwartych gwiazdy układają
się wzdłuż ciągu głównego (Rys. 1),
natom iast na diagram ie dla starych
gromad kulistych tylko najmniej m a
sywne, najmniej jasne gwiazdy sąjeszcze na ciągu głównym — pozostałe
zdążyły znacząco się oddalić (Rys. 2).
Badania gwiazd, tworzących naszą
Galaktykę, wskazują, że Droga Mlecz
na nie jest takim sobie jednolitym dys
kiem, a gwiazdy wcale nie są wszyst
kie w tym samym wieku.
Rozkład gwiazd w Galaktyce jest
schematycznie przedstawiony na ry
sunku 3. Najstarsze, nazywane trady
cyjnie populacją II, nic nie w iedzą
o istnieniu dysku galaktycznego. Po
jedyncze gwiazdy i gromady kuliste,
liczące nawet do miliona gwiazd, roz
łożone są niemal sferycznie, porusza
ją się z dużymi prędkościami wokół
centrum galaktyki po orbitach elip
tycznych, a ich odległości od centrum
sięgają 20 kps. Tworzą one tak zwane
halo galaktyczne. Wiek gromad kuli
stych ocenia się na około 12-14 mi3 /2 0 0 0

W skaźnik barwy (B-V)

W skaźnik barwy (B-V)

Rys. 1. Diagram H-R dla młodej gromady otwartej (M 45)
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o

ku, a w tak zwanym zagęszczeniu cen a następnie wzbogaciły gaz międzygwiazdowy w wyniku szybkiej ewo
tralnym (ang. bulge).
W ystępujące tam gw iazdy są lucji masywnych gwiazd, które pod
w większości raczej stare, niewiele koniec swej ewolucji tracą sporo masy
młodsze od gwiazd halo, choć spora w formie wiatru gwiazdowego, a na
dycznie zdarzają się też młodsze, ma stępnie wybuchają jako supernowe,
sywne gwiazdy i strugi gazu. Czyżby rozrzucając wzbogaconą w pierwiast
zatem najpierw powstało halo i zgęsz- ki ciężkie materię. Kolejne pokolenia
czenie centralne, a potem dysk? Dla gwiazd powstają z coraz to bardziej
czego powstała struktura jest tak zło wzbogaconej m ieszanki. Nic więc
żona? Czy kosm ologia daje nam dziwnego, że gwiazdy dysku galak
tycznego zawierają znacznie więcej
wyjaśnienie tego procesu?
Musimy wspomnieć też od razu pierwiastków ciężkich niż te wchodzą
o innym niepokojącym, bo niezrozu ce w skład gromad kulistych, tak że
miałym problemie, a mianowicie skła zawartość tych pierwiastków jest za
dzie chemicznym najstarszych gwiazd. razem wyznacznikiem ich wieku. Za
Gwiazdy takie jak Słońce składają gadką jest natomiast fakt, dlaczego
się przede w szy stk im z w odoru nawet najstarsze gwiazdy zawierają
(70%), helu (27%)
oraz tak zwanych
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Rys. 3. Schem at Galaktyki: dysk, halo i zgęszczenie
rzone zostały we
centralne.
wnętrzach gwiazd,
Uległość (kps)

liardów lat — są to najstarsze gwiaz
dy Drogi M lecznej. Zdecydowana
większość gwiazd znajduje się jednak
właśnie w dysku galaktycznym, tak jak
i spore ilości gazu i pyłu. Gwiazdy te
wcale nie są w jednym wieku — nie
które są niewiele młodsze od gwiazd
halo, natomiast niektóre dopiero się
rodzą z ogromnych molekularnych
obłoków. Gwiazdy dysku klasyfikuje
my jako należące do populacji I. Dysk
galaktyczny nie jest zresztą jednolity,
a składa się z wyraźnych ramion spi
ralnych. W jednym z takich ramion —
ramieniu Oriona — znajduje się nasze
Słońce. W sumie jednak Słońce znaj
duje się na peryferiach, w odległości
około 8 kps od centrum Galaktyki,
znajdującego się w gwiazdozbiorze
Strzelca.
Można zatem byłoby przypuszczać,
że tak jak pojedyncze gwiazdy powstają
z gazowego obłoku, tak Droga Mlecz
na też powstała jakieś 14-15 miliardów
lat temu z gazowego obłoku, tyle że
ogromnego, o masie zdecydowanie
przekraczającej 1011 mas Słońca. Ob
łok stopniowo zapadał się i najpierw po
wstały gwiazdy halo, a następnie resz
ta gazu, obdarzona pewnym momentem
pędu, utworzyła spłaszczony, wirujący
dysk galaktyczny. W nim wytworzyły
się obserwowane ramiona spiralne i za
częły formować się gwiazdy. Proces na
stępował stosunkowo szybko — Słoń
ce od chwili powstania zdołało obiec
centrum Galaktyki zaledwie jakieś 25
razy.
Największe zagęszczenie gwiazd
występuje jednak nie w samym dys

Rys. 2. Diagram H-R dla starej gromady kulistej (M 3)
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sporą ilość (choć około stukrotnie
m niejszą niż Słońce) pierwiastków
ciężkich? Przecież pierwsze pokolenie
g w iazd nie powinno ich zaw ierać
w ogóle. Ewolucja gwiazd jest bez
silna wobec tego problemu, spróbuj
my zatem popatrzeć na problem po
wstawania Drogi M lecznej od innej
strony.
Zgodnie z wynikami badań kosmo
logicznych oraz ostatnich wyników
osiągniętych przy pom ocy satelitów
H ipparcos i T eleskop K o sm iczn y
Hubble’ a W szechświat jako całość,
a w każdym razie obserwowana przez
nas faza Wielkiego Wybuchu, liczy so
bie tylko nieco więcej niż wiek gro
mad kulistych i początkowo był gorą

cy i niemal dokładnie jednorodny.
W tym gorącym, nieprzezroczystym
dla promieniowania gazie rozchodzi
ły się rozmaitej długości fale dźwię
kowe, czyli wędrujące zgęszczenia
i rozrzedzenia materii, w pewnym mo
mencie jednak zamarły, a „zam rożo
ny krzyk W szechświata” obserwował
satelita CO BE w postaci zaburzeń tem
peratury promieniowania tła. Stało się
tak w momencie, gdy W szechświat na
tyle się w ychłodził, że wodór, w y 
chwytując elektrony, utworzył neutral
ne atomy, a uwolnione od materii pro
mieniowanie, nie będąc ju ż w stanie
jonizować materii, biegnie przed sie
bie, docierając także do nas w postaci
promieniowania tła.

Istniejące w chwili rekombinacji
zaburzenia gęstości materii stanowią
właśnie zaczątek obserwowanej obec
nie bogatej struktury Wszechświata.
Patrząc jednak bliżej na szczegóły,
napotykamy na pewne trudności. Nie
każde początkowe zagęszczenie może,
pomimo ekspansji Wszechświata jako
całości, zacząć tworzyć zwartą struk
turę. Zależy to od masy, czyli rozmia
ru zaburzenia, a nie tyle ekspansja
Wszechświata gra tu rolę, co tempera
tura materii.
Jeśli w niemal jednorodnym ośrod
ku wyodrębnić kulę o nieco tylko w yż
szej średniej gęstości niż otoczenie, to
energia grawitacyjna cząstki na po
wierzchni takiej kuli będzie tym więk-

Masa Jeansa
Rozważmy ośrodek jednorodny. Wyróżnijmy w nim punkt i otaczającą go sferę o promieniu r. Rozważymy teraz
cząstkę na powierzchni sfery. Energia całkowita cząstki, oznaczona przez E, składać się będzie z energii kinetycz
ne cząstki Ekln, wynikającej z ruchów termicznych, oraz z grawitacyjnej energii potencjalnej Egrav.
^ ~ ^ k in + ^g ra v

Jeżeli rozważaną cząstką jest proton o masie mp, to energia termiczna jest równa
Ekin= 3 /2 m p cs2
gdzie cs2 oznacza prędkość dźwięku w ośrodku. Energia grawitacyjna z kolei będzie dana wzorem

Egraw=-GMmp/r
gdzie G jest stałą grawitacji, M masą rozważanej sfery, a r jej promieniem.
Los sfery i punktu na sferze zależeć będzie od całkowitej energii rozważanej cząstki. Jeśli energia E jest ujemna,
to siły grawitacji przeważają i równowaga ma miejsce tylko w ośrodku o idealnie równej wszędzie gęstości, ponie
waż wtedy centrum grawitacji nie jest wyróżnione. Nieznaczne jednak nawet podwyższenie gęstości sfery spowo
duje kurczenie się sfery pod wpływem grawitacji, czyli dalszy wzrost gęstości i w sumie zaburzenie będzie nara
stać. Natomiast jeśli E jest dodatnia, to przeważają efekty ciśnienia, czyli ruchów termicznych i próba utworzenia
sfery o nieco podwyższonej gęstości spowoduje rozszerzenie się obszaru, spadek gęstości i powrót do równowa
giWarunek E>0 najwygodniej przedstawić korzystając z wielkości, które można łatwo
ocenić w danym ośrodku, czyli gęstości i prędkości dźwięku (lub temperatury). Wyraża
my masę sfery jako
M=4/3 pr3 r
i otrzymujemy
3/2 mp cs2- 4/3 G mp p r2 r <0
jako warunek tworzenia struktury, czyli narastania niestabilności. Ponieważ przeprowadzana analiza jest raczej
przybliżona, to nie musimy bardzo troszczyć się o drobne współczynniki liczbowe, jak 3/2 i 4/3. Otrzymujemy więc
ostatecznie kryterium na rozmiar obszaru, który będzie kolapsował
r > cs/(p G r)
i w takiej postaci zasadniczo uzyskuje się kryterium stabilności z dokładnej analizy. Można je oczywiście wyrazić
także poprzez masę, a nie promień obszaru, korzystając ze wzoru powyżej, z pominięciem współczynnika 4/3
i otrzymamy wartość masy Jeansa
M > M Jean s=

r3 r = c //( G 3'2 T 1).

A zatem tylko pierwotne zagęszczenia o masie większej od masy Jeansa MJeans tworzyć będą ciała niebieskie
wyróżniające się z jednorodnego wcześniej ośrodka.
Wartość masy Jeansa we Wszechświecie w chwili rekombinacji wynosiła około milion mas Słońca. Obecnie
w obłokach molekularnych gęstości są większe, a temperatury mniejsze i wartość ta jest raczej rzędu masy Słońca.
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NGC 891
Swego czasu popularyzowano zdjęcia
galaktyki NGC 891 z komentarzem, że
gdybyśmy mogli zobaczyć naszą Dro
gę Mleczną z zewnątrz, to wyglądała
by bardzo podobnie.
Stwierdzenie to musiało żywo od
działywać na wyobraźnię wielu ludzi,
skoro np. kompozytor Edgar Froese
(Tangerine Dream) poświęcił jej jed
ną ze swych solowych kompozycji.
Jednak nowe zdjęcia tego obiektu
uzyskane 3,5-metrowym teleskopem
WIYN (Wisconsin, USA) pozwoliły
dostrzec nietypową kłaczkowatą strukturę ciemnej mate
rii pyłowej, rozchodzącą się na
zewnątrz od płaszczyzny ga
laktycznego dysku. Jast to
prawdopodobnie efekt licz
nych wybuchów supernowych
w płaszczyźnie dysku, ijd)

sza, im większy będzie promień kuli,
natomiast energia termiczna cząstki
jest określona tylko przez temperaturę
i od promienia kuli nie zależy.
Zatem w przypadku kuli o odpo
wiednio dużym promieniu energia gra
witacyjna cząstki przeważy energię
termiczną i przyciąganie grawitacyjne
spowoduje dalsze kurczenie się kuli
pod wpływem grawitacji. Jako kryte
rium podaje się tradycyjnie nie kry
tyczny promień, ale masę, zwaną masą
Jeansa (patrz ramka).
W przypadku materii Wszechświa
ta w momencie rekombinacji tempe
ratura wynosi około 1000 K, gęstość
około 10-21 g/cm3, a masa Jeansa to
około milion mas Słońca. Obłoki o ta
kich właśnie masach lub większych
zaczną się kurczyć. Pewien problem
jest jednak w tym, że o obszarów o
koherentnie podwyższonej gęstości
jest tym mniej, im są większe, a zatem
przede wszystkim powinny powsta
wać struktury o takiej właśnie, czy nie
wiele większej masie.
Ta konsekwencja prostych znanych
faktów na temat ewolucji Wszechświa
ta nie jest łatwa do interpretacji w kon
tekście ewolucji galaktyk. Masa rzę
du miliona mas Słońca to o wiele za
dużo na gwiazdę, a o wiele za mało na
galaktykę, taką jak Mleczna Droga.
Jedyny układ gwiazdowy, dla którego
3/2000

taka masa jest czymś charakterystycz
nym, to właśnie gromada kulista —
z tym, że dla nich właśnie milion mas
Słońca jest górną, a nie dolną granicą,
czyli można by łączyć gromady kuli
ste' z pierwotnymi obłokami, które jed
nak były nieco za małe, by samoistnie
skolapsować.
Widać więc, że kosmologia też nam
nie udzieliła odpowiedzi na pytanie,
jak wyglądało powstanie Mlecznej
Drogi i innych galaktyk. Najwyraźniej
coś jeszcze zostało w naszych dotych
czasowych rozważaniach pominięte.
Bardzo interesującą, choć niepowszechnie przyjętą hipotezą wydaje
mi się to, że pominiętym elementem
łam igłów ki jest obecność czarnej
dziury.
Przeprowadzone ostatnio badania
ruchu gwiazd w odległościach od 0,1
do 1 ps od centrum grawitacyjnego na
szej Galaktyki wyraźnie pokazują, że
w jej centrum rezyduje czarna dziura
o masie około 2,6 miliona mas Słoń
ca. Badania innych dużych regular
nych galaktyk także wskazująna obec
ność czarnych dziur. N ajbardziej
spektakularne są oczywiście obserwa
cje kwazarów, których czarne dziury
są tysiąckrotnie masywniej sze od na
szej czarnej dziury, a na dodatek wpa
da do nich znaczny strumień materii,
powodując spektakularne świecenie
U R A N IA
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w bardzo szerokim zakresie widmo
wym, widoczne aż z krańców Wszech
świata. Tak wielkie czarne dziury są
jednak rzadkie — zaledwie jedna na
milion galaktyk jest czy mogła być kie
dyś kwazarem. Świecenie z okolic
naszej czarnej dziury też jest raczej sła
be, być może dlatego, że brak (chwi
lowo?) odpowiedniej dostawy gazu.
Struga gazu, widoczna w centrum, jest
oddalona o około 1 ps i nie sięga do
czarnej dziury.
W każdym razie masa czarnej dziu
ry jest interesująca — ponad milion
mas Słońca i jak dotychczas wszyst
kie wyznaczone masy czarnych dziur
w jądrach galaktyk są podobnego rzę
du, a raczej większe, bo takie łatwiej
jest wykrywać. Czy nie jest to intere
sująca zbieżność z wartością masy
Jeansa w chwili rekombinacji?
Co więcej, obecność czarnej dziu
ry w galaktyce może być dosyć istot
na dla jej budowy. Ostatnio zaobser
wowano bardzo interesujący związek
pom iędzy m asą centralnej czarnej
dziury a masą zgęszczenia centralne
go — we wszystkich galaktykach,
w których pomiar obu wielkości uda
ło się przeprowadzić, masa zgęszcze
nia centralnego jest zawsze kilkusetkrotnie w iększa od m asy czarnej
dziury. Proporcjonalność tych dwóch
wielkości nie przesądza tego, czy to
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m asa czarnej dziury ma w pływ na
masę centralnego zgrubienia, czy też
odwrotnie — masa centralnego zgru
bien ia o k reśla m asę tw orzącej się
w centrum czarnej dziury. Może zatem
fakt istnienia centralnej czarnej dziu
ry ma wpływ na formowanie się ga
laktyki?
Najprościej byłoby zweryfikować
tę hipotezę obserw acyjnie poprzez
stwierdzenie faktu, czy wszystkie re
gularne galaktyki zaw ierają czarne
dziury. Niestety, przestrzenna zdolność
rozdzielcza instrum entów , którym i
obecnie dysponujemy, pozwala jed y 
nie na wykrywanie czarnych dziur tyl
ko w najbliższych galaktykach, choć
postęp z pew nościąjest możliwy.
M ożemy jednak spróbować zasta
nowić się, jak mogłaby wyglądać taka
rola czarnej dziury w formowaniu się
galaktyki.
Wróćmy ponownie do scenariusza
kosm ologicznego i problem u m asy
Jeansa. Co właściwie może się stać
z typowym zgęstkiem materii o masie
rzędu miliona mas Słońca? W natural
ny sposób wyłaniają się trzy możliwo
ści:
• nastąpi frag m en tacja obłoku na
gwiazdy, jak w obłokach m olekular
nych,
• pow staną supermasywne gwiazdy
III populacji, które szybko w ybuchną
w zbogacając ośrodek w pierw iastki
ciężkie,
• pow staną pierwsze masywne czar
ne dziury.
Przyjęcie pierwszego z tych trzech
wariantów nie rozwiązuje problemu,
skąd się w zięły pierw iastki ciężkie
w najstarszych gwiazdach. Co więcej,
fragmentacja pierwotnego obłoku na

Fot. 1. R136 — gęsta gromada
mtodych, gorących gwiazd, będąca
w centrum olbrzymiego obszaru H II
w Wielkim Obłoku Magellana.
Zawiera najmasywniejsze znane
gwiazdy. (Fot. NASA/NOAO)
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Rys. 4. Schemat akreującej pierwotnej czarnej dziury
gw iazdy w cale nie w ydaje się taka
prawdopodobna, ponieważ pierwotna
m ateria składała się w łaśnie tylko
z wodoru i helu, bez silnych domie
szek innych pierwiastków, jak dzisiej
sze obłoki molekularne, w których po
w stają gwiazdy, takie jak w słynnej
mgławicy 30 Doradus, co zmniejsza
ło znacznie m ożliw ości chłodzenia
materii i rozwoju drobniejszych nie
jednorodności. Wariant drugi trudno
ocenić — nie jest on ostatnio szcze
gólnie popularny.
Atrakcyjnie wygląda wariant trze
ci. Pierwotne zaburzenie tworzy m a
sywną czarną dziurę. Taka nowo ufor
m ow ana czarna dziura m oże dalej
oddziaływać grawitacyjnie na otacza
jącą ją materię, która opada, a masa
czarnej dziury rośnie. Wzrost ten jed 
nak nie będzie zbyt gwałtowny, ponie
waż opadająca materia emitować bę
dzie p ro m ien io w an ie , a c iśn ien ie
promieniowania będzie przeciwdzia
łać akrecji. Zatem wokół czarnej dziu
ry może zacząć gromadzić się materia
protogalaktyczna.
Centralnie położona czarna dziura
w protogalaktyce może mieć dość zło
żony wpływ na procesy zachodzące
w otaczającym gazie. Przede wszyst
kim, jeśli rozkład tego gazu będzie
spłaszczony, a spodziewam y się, że
skutkiem oddziaływ ań przypływ o
wych z innymi protogalaktykami każ
da protogalaktyka nabywa pewną ilość
momentu pędu, to inaczej będzie w y
glądała sytuacja wzdłuż osi rotacji,
a inaczej w płaszczyźnie symetrii, tak
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jak to dziś obserwujemy w kwazarach.
M ateria w płaszczyźnie galaktyki
może być na tyle gęsta, że staje się nie
przezro czy sta dla prom ieniow ania
z okolic czarnej dziury i tworzy rodzaj
grubego, gęstego dysku. Może on być
samograwitujący i mogą w nim zacho
dzić gwałtowne procesy gwiazdotwórcze. C zęść g w iaz d p o w sta ją c y c h
w dysku ewoluuje szybko i wybucha
jako supernowe, wzbogacając materię
protogalaktyki w pierwiastki ciężkie.
Prom ieniowanie z okolic akreującej
czarnej dziury wydostaje się głównie
w kierunku prostopadłym do dysku,
wzdłuż osi symetrii. Tam też duże ci
śnienie promieniowania może wydaj
nie wspomagać wypływ materii, czę
ściowo już wzbogaconej w pierwiastki
ciężkie, do ośrodka międzygalaktycznego. To wyjaśniałoby, dlaczego ob
łoki gazu międzygalaktycznego, obser
w ow ane w duży ch o d le g ło śc ia c h
(o przesunięciu ku czerwieni rzędu kil
ka) zawsze jednak wykazują pewien,
jak się mówi, poziom metaliczności,
co najmniej na poziomie 10~3 słonecz
nej (w astronomii węgiel jest m eta
lem...).
Gdy czarna dziura zużyje materię
znajdującą się w jej pobliżu, akrecja
zanika, poniew aż bardziej odległa
materia dysponuje znacznym momen
tem pędu i nie opada zbyt łatwo w stro
nę centralnej czarnej dziury. Przecho
dzi ona w stan uśpienia, tak jak to jest
obecnie w naszej Mlecznej Drodze,
a dalsza ewolucja jest wynikiem ewo
lucji gwiazd. Nie jest jednak wyklu3/2000

Galaktyka w Andromedzie — dwukrotnie większa od naszej Drogi Mlecznej — dzięki swej niewielkiej odległości (2,9 min lat św.)
jest najlepiej poznanym tego typu obiektem. Szerzej opisywaliśmy ją na łamach „Uranii-PA” w cyklu „Galeria Mgławic M essiera”
(U-PA 4/99). W bieżącym zeszycie, na 4 stronie okładki, prezentujemy jej obraz w promieniach X.

czone, że okresowa aktywność naszej
czarnej dziury jeszcze się ujawni, choć
oczywiście nieprędko. Być może stru
ga gazowa w częściach centralnych
utraci swój moment pędu i czasowo ją
zasili. M ożliw e je s t też, że D roga
M leczna pożre dwóch najbliższych
sobie towarzyszy: Wielki i Mały Ob
łok Magellana. Obserwacje prowadzo
ne przez Teleskop Kosmiczny Hubb le ’a je d n o z n a c z n ie w sk azu ją, że
kanibalizm jest wśród galaktyk bardzo
rozpow szechniony, szczególnie we
wczesnym etapie ich formowania, kie
dy galaktyk było więcej, a odległości
pomiędzy nimi odpowiednio mniejsze
niż w dzisiejszym, wyekspandowanym
Wszechświecie.
Z d o ty c h c z a s o w y c h ro z w a ż a ń
wciąż jeszcze nie wynika, ja k właści
wie powstały najstarsze gwiazdy halo
i gromady kuliste. Pojedyncze gwiaz
dy halo m ogą być uciekinierami z gro
m ad kulistych — badania ew olucji
gromad kulistych wyraźnie wskazują
na stopniową utratę gwiazd z systemu.
3 /2 0 0 0

Same zaś gromady albo zostały w y
rzucone jako wielkie obłoki w począt
kowej fazie kolapsu czarnej dziury,
albo też pochodzą z niemal pierwot
nych, znacznie mniejszych zagęszczeń
gazu, wzbogaconego w metale przez
wczesny etap ewolucji gwiazd wokół
czarnej dziury, a przyłączyły się do Ga
laktyki później, nie biorąc udziału
w wielkim kolapsie do płaszczyzny ga
laktycznej.
Podsumowując te rozważania, moż
na wydzielić następujące ważne, choć
po części hipotetyczne, etapy w życiu
Mlecznej Drogi:
• fala dźwiękowa,
• czarna dziura o masie 106 mas Słońca,
• wzrost czarnej dziury i formowanie
się otaczającej ją protogalaktyki, po
wstawanie gromad kulistych w halo,
• wstrzymanie aktywności centralnej
w momencie osiągnięcia obecnej war
to ści m asy 2,6 x 106 m as Słońca
i utworzenie gwiazd zgęszczenia cen
tralnego,
U R A N I A - Po s t ę p y A s t r o n o m i i

• ewolucja gwiazd w dysku galak
tycznym,
• (przyszły) starzenie się Galaktyki.
Scenariusz ten jest dosyć daleki od
udowodnienia. Nie uwzględnia on też
jeszcze bardzo istotnego elem entu,
czyli roli ciemnej materii, a ojej obec
ności czy wręcz dominacji grawitacyj
nej nad zwykłą m aterią świadczy w ie
le argumentów obserwacyjnych, takich
ja k k rzy w a ro ta c ji gw iazd i gazu
w Galaktyce. Propozycja jest jednak
interesująca i oznacza, że nasza cen
tralna czarna dziura to nie jakieś groź
ne a przypadkowe monstrum, ale klu
czo w y e le m e n t o b ec n ej b u d o w y
i historii Mlecznej Drogi.

Bożena Czerny je s t profesorem
astrofizyki w Centrum A strono
micznym M. Kopernika w Warsza
wie. Jej zainteresowania naukowe
kon cen tru ją się na badaniach
akrecji na czarną dziurę.
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Zagadka

Tomasz Bulik
Paweł Lipszyc

błysków gamma
część IV

ERA POŚWIAT BŁYSKÓW GAMMA

Pierwszy sukces B eppoSA X

O odkryciu poświat
błysków gamma
pisaliśmy ju ż
w „Postępach Astronomii’
w numerze 3/97.
Poniżej pokrótce
przypomnimy historię
ich odkrycia,
a także opiszemy
co ciekawsze odkrycia,
jakie miały miejsce
od tego czasu,
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W czerwcu 1996 roku na orbitę zo
stał w yniesiony w łosko-holenderski
satelita B e p p o -S A X (S atellite par
Astronomia X, nazwany na cześć w ło
skiego astronom a G iuseppe Osseliniego). N a jego pokładzie um ieszczo
no dwie kam ery rentgenow skie oraz
m ały d e te k to r (m onitor) prom ieni
gamma. 28 lutego 1997 roku detek
tor ten w ykrył dość intensywny błysk
p ro m ien i gam m a, trw ają cy około
o siem d ziesięciu sekund. N azw ano
go, zgodnie z przy jętą konw encją,
G RB970228. Istotne jest, że udało się
z lo k a liz o w a ć te n b ły sk na n ieb ie
z wysoką, jak na astronom ię gamma,
dokładnością około trzech m inut ką
towych, w ciągu zaledw ie paru go
dzin.
Już w osiem godzin po w ykryciu
błysku operatorzy satelity B e p p o -S A X skierowali kam ery rentgenow 
skie w tę sam ą stronę nieba. W yma
gało to nie lada wysiłku. Kamery rent
g e n o w s k ie na p o k ła d z ie sa te lity
B eppo-SA X skierowane są prostopa
dle do m onitorów prom ieni gamma.
Kontakt z satelitą obserwatorzy na
w iązują tylko raz na około sto minut,
kiedy przelatuje on w zasięgu anten
stacji kom unikacyjnej, która znajdu
je się w Afryce. W tak krótkim cza
sie operatorzy m usieli zanalizow ać
dane z m onitora gamma, przygotować
zestaw kom end nakierow ujących ka
m ery rentgenowskie, przesłać je do
satelity i w ykonać m anew r zm iany
U R A N I A - Po stępy As t r o n o m ii

położenia satelity. W rejonie nieba,
skąd pochodził błysk G RB970228,
wykryto dotychczas nieznane źródło
promieni rentgena. O bserwację rent
genow ską pow tórzono trzy dni póź
niej i okazało się, że źródło to było
ju ż dwadzieścia razy słabsze. Jest to
pierwsze w historii odkrycie emisji na
innej niż prom ienie gamma częstości
prom ieniow ania i jednocześnie zw ią
zanej z błyskiem gamma. Źródło rent
g e n o w sk ie zlo k a liz o w a n e zo stało
z w iększą niż w przypadku błysków
gam m a d o k ła d n o śc ią , w y n o sz ą c ą
około pięćdziesięciu sekund łuku.

Odkrycie poświaty optycznej
Jan van Paradijs, naukow iec pra
cujący na Uniwersytecie Amsterdam 
skim oraz U n iv ersity o f A labam a
w Huntsville, prowadził obserwację
miejsc pochodzenia innych błysków
gamma za pom ocą teleskopu im. Wil
liama Herschla na W yspach K anaryj
skich, gdy dowiedział się o odkryciu
GRB970228. Już pierw szego marca,
około dwudziestu godzin po błysku,
van Paradijs w raz ze w spółpracow 
nikam i, Titusem G alam ą i Paulem
Grootem wykonali serię zdjęć rejonu
nieba wyznaczonego przez obserw a
cję w promieniach gamma. W tydzień
później powtórzyli obserwację za po
m ocą teleskopu imienia Isaaka New
tona. Porównując dane, znaleziono je 
den obiekt, którego jasność zmalała
w tym czasie o ponad dwie wielkości
gwiazdowe! W dodatku pozycja tego
3/2000

zm ie n n e g o ź ró d ła na n ie b ie b y ła
zgodna ze w szystkim i dotychczaso
w ym i inform acjam i: lo kalizacją za
pom ocą m onitora gamma, teleskopu
rentgenowskiego, a także pozycją w y
znaczoną m etodą IPN!

GRB 971214
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Galaktyka!
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N a tym jednak nie koniec. Trzy
nastego m arca przeprow adzono dłu
gą, godzinną obserw ację dopiero co
odkrytego obiektu za pom ocą telesko
pu ESO. D okładna analiza tej obser
w acji, w ykonanej z rozdzielczością
jed n e j sekundy łuku p o k azała, że
zmienny obiekt nie jest źródłem punk
towym , lecz jest rozciągły i m a roz
miary mniej więcej 1,3 na 1,0 sekund
łuku. W skazyw ało to na obecność
odległej galaktyki. J.L. Tonry w raz
z grupą astronom ów z U niw ersytetu
Hawajskiego podjął próbę zmierzenia
przesunięcia ku czerwieni (a zarazem
odległości) dla tegoż obiektu jednym
z n ajp o tężn iejszy ch instrum entów
astronom icznych, d ziesięcio m etro 
wym teleskopem Keck II. Na przeło
mie marca i kw ietnia przeprow adzo
no sześć trw ających po tysiąc sekund
obserwacji. W tym czasie obserw a
cje staw ały się coraz tru d n ie jsz e ,
gdyż Słońce zbliżało się do pozycji
GRB970228. Tak więc obiekt można
było obserw ow ać jedynie przez krót
ki m om ent przed świtem, kiedy poja
w iał się nad horyzontem , a Słońce
jeszcze nie pojaw iło się na niebie.
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Rys 1. Poświata błysku GRB971214, najdalszego znanego błysku. Zdjęcia wyko
nane 3,5 metrowym teleskopem w Apache Point w Nowym Meksyku.

Błysk z 8 maja 1997

N astępny alarm dla poszukiw aczy
b ły sk ó w gam m a n a d sz ed ł 8 m aja
1997. M onitor prom ieni gam m a na
satelicie Beppo- SAX zasygnalizował
słaby, piętnastosekundowy błysk, któ
rego pozycję na niebie wyznaczono
z dokładnością do pięciu minut łuku.
H.E. B ond z Instytutu N aukow ego
Teleskopu H u bble’a przeprow adził
obserw ację tego obszaru nieba dziew ięćdziesięciocentym etrow ym tele
skopem na K itt P eak ju ż 9 m aja,
w niecałą dobę po błysku i pow tórzył
j ą nazajutrz. Tym razem znaleziono
zm ienny obiekt, który w ciągu doby
pojaśniał o mniej więcej jed n ą w iel
kość gw iazdow ą! O bserw acje tele
skopem rentgenow skim , przeprow a
dzone m niej więcej w tym sam ym
czasie, ujaw niły gasnące źródło rent
genowskie. W iele
grup pro w ad ziło
o b se rw a c je tego
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Technology dziesięciom etrow ym te
leskopem K eck II. Grupa pod jego
kierownictwem zm ierzyła widm o za
nikającej poświaty i znalazła w niej
linie absorpcyjne przesunięte ku czer
wieni (z = 0,835). Takie linie w idocz
ne są w w idm ach odległych galaktyk
i m ają swoje źródło w absorpcji przez
chm ury gazu, znajdujące się na linii
pom iędzy daną galaktyką a obserw a
torem na Ziemi. Po raz pierwszy okre
ślono więc odległość do błysku gam 
ma na podstawie analizy jego widma!
Nic dziwnego, że obserwacje tego
źródła były kontynuowane. Szczegól
ną rolę w obserw acjach optycznych
odegrał H olger Pederson pracujący
w Kopenhadze w NOT (Nordic O pti
cal Telescope) oraz grupa rosyjska po
sługująca się sześciom etrowym tele
skopem um ieszczonym na Kaukazie.
Emisja optyczna z GRB970508 zani
kała aż do początku września, kiedy
to krzywa blasku zaczęła się ustalać.
M imo bardzo usilnych prób nie uda
ło się znaleźć żadnego obiektu roz
ciągłego (galaktyki) w m iejscu po
chodzenia błysku. Znajduje się tam
jedynie zanikające źródło punktowe.
W ielu astronom ów uważa, że może
tam być bardzo m ała i daleka galak
tyka, której nie udało się zaobserw o
wać, gdyż jej jasność je st za słaba.
Inne teorie mówią, że źródło błysku
m ogło zostać w yrzucone z ja k ie jś
galaktyki i wybuchło dopiero po kil
kuset milionach lat, kiedy już oddali
ło się od macierzystej galaktyki.

Scyntylacja radiowa
B ardzo ciekaw e okazały się ob
serw acje radiow e przeprow adzone
p rz e z S h ri K u lk a rn ie g o i je g o
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współpracowników z California Insitute o f Technology. Wykryli oni
źródło radiowe związane z pośw iatą
błysku G R B 9 7 0 5 0 8 . Co ciekaw e,
Kulkami wykrył też zanikającą scyntylację w tym źródle. Czym jest scyntylacja radiowa? Wiemy, że planety
na niebie można odróżnić od dalekich
gwiazd dzięki temu, że gwiazdy mi
goczą, planety zaś nie. Wynika to
z faktu, iż rozmiary kątowe planet są
dużo większe niż gwiazd, gdyż pla
nety znajdują się znacznie bliżej nas.
Migotanie bierze się stąd, że atmosfe
ra się porusza. Te właśnie ruchy wy
wołują migotanie gwiazd, lecz dla pla
net migotanie to ustaje, gdyż trzeba je
uśrednić po całej powierzchni plane
ty. Podobnie rzecz się ma w astrono
mii radiowej. Rolę atmosfery odgry
wa tu gaz w Galaktyce. Nie drga on
tak ja k atmosfera ziemska, lecz po
nieważ Słońce obiega centrum Galak
tyki z prędkością ponad 200 km/s, to
w każdej chwili patrzymy przez inne
części gazu m iędzygw iazdow ego.
D zięk i n iejed n o ro d n o ścio m tego
gazu widzimy migotanie niektórych
źródeł radiowych, na przykład pulsarów radiowych. Należy odróżnić to
stochastyczne (losowe) migotanie od
regularnych pulsacji z tych obiektów.
Jeśli obserwujemy radiowe obiekty
rozciągłe, to m igotania takiego nie
widzimy z takich samych powodów,
ja k w przypadku planet na niebie.
Podczas obserwacji em isji radiowej
G R B 9 7 0 5 0 8 zauw ażono przejście
z jednego do drugiego stanu, to zna
czy zanikanie migotania. Zostało to
zinterpretowane jako rozszerzanie się
źródła i pozwoliło ocenić jeg o roz
miary kątowe. Dysponując oceną od
ległości ze zmierzonego przesunięcia
ku czerwieni, można było ocenić li
niowe rozmiary świecącego obiektu.
Zdaniem autorów tej oceny, pokrywa
się ona zadziwiająco dobrze z prze
widywaniami modelu kosm ologicz
nego.

Hubble obserwuje GRB970228
W sierpniu 1997 Słońce w swoim
ruchu rocznym przesunęło się na tyle,
że obserw acje błysku G R B 970228
z 28 lutego 1997 ponownie stały się
m ożliwe. Przeprowadzono kolejne
obserwacje teleskopami naziemnymi,
a także teleskopem Hubble’a. Obser
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1999 - 0 1 - 23109 : 47 : 16.30

1999 - 0 1 - 251 0 9 :4 7 : 4 3 .5 0

1999 - 0 1 - 23109 : 4 8 : 08.79

1999—01 —25109:31:37.51

19 99-01 -231 0 9 :5 4 :2 2 .7 B

1999 - 01 - 23109:57:OB.Ofl

Rys 3. Zdjęcia błysku GRB990123 wykonane przez teleskop ROTSE. Górne trzy
zdjęcia to pierwsze trzy pięciosekundowe ekspozycje, na środkowym zdjęciu błysk
osiągnął 9 wielkość gwiazdową. Dolne trzy zdjęcia to kolejne, dłuższe 75 sekun
dowe ekspozycje — na ostatnim z nich błysk ma już jedynie jasność równą 14,5
wielkości gwiazdowej.

wacje H ubble’a pokazały, że nadal
istnieje źródło rozciągłe, a źródło
punktowe zanika i jest ju ż dużo słab
sze niż otoczka. Ponadto nie potwier
dziły się doniesienia o wykryciu ru
chu własnego tego źródła. Wszystkie
te obserw acje pozostają w zgodzie
z modelem kosmologicznym. W ta
kim modelu nie przewiduje się ruchu
źródła punktowego, gdyż po to, by
mógł być zauważalny, musiałby się
odbywać z prędkością wielokrotnie
(nawet dziesięć tysięcy razy!) prze
w yższającą prędkość światła. Należy
dodać, że wprawdzie tak szybki ruch
jest niemożliwy, to jednak możliwe
są obserwacje takiego pozornego ru
chu na niebie. Jest to związane z efek
tami relatywistycznymi, takimi jak
skrócenie czasu oraz relatywistyczna
kolim acja wiązki prom ieniowania.
Utrzymanie takiego ruchu wym aga
jednak ciągłego dostarczania energii.
W wyniku tych obserwacji więk
szość astronomów uznała, że błyski
gamma pochodzą z odległości kosmo
logicznych i m ają m iejsce w odle
głych galaktykach bądź też w prze
strzeni pom iędzy nimi. Św iadczy
o tym szereg argumentów, przede
wszystkim rozkład na niebie, rozkład
jasn ości błysków, a także szczegóło
we obserwacje błysków i następują
cych po nich poświat. W poświacie
U R A N I A - Po st ęp y
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pozostałej po błysku G R B 970508
wykryto przesunięcie ku czerwieni,
co uważane je st za bezpośredni do
wód na k o sm o logiczn y charakter
tego źródła. P o św iata po błysku
G R B 970228 znajduje się w otocze
niu źródła rozciągłego, które praw
dopodobnie je st odległą karłow atą
galaktyką, a więc również obiektem
kosm o logiczn y m . D opiero w rok
później obserwatorzy z Caltechu pod
kierownictwem prof. Djorgowskiego znaleźli za pom ocą 10-metrowego teleskopu Kecka przesunięcie ku
czerwieni tej galaktyki. Wynosi ono
z = 0,695.

Najdalszy błysk
W końcu 1997 roku odkrycia po
świat błysków stały się coraz mniej
sen sacyjne. N ic więc specjaln ego
nie zapow iadało odkrycie błysku
14 grudnia 1997 roku. Wykryty przez
satelitę B e p p o -S A X , był błyskiem
o niewielkiej jasności. W sześć i pół
godziny później rozpoczęto obserwa
cję rentgenowską i znaleziono zani
kające źródło promieni X. Równole
gle rozpoczęto kampanie obserwacji
optycznych, i wkrótce odkryto zani
kający obiekt optyczny — zanikają
ce źró d ło w o d le g łe j g ala k ty ce .
W dwa tygodnie po błysku, 28 grud
nia 1997 obiekt ten był obserwowa3 /2 0 0 0

ny przez grupę prof. K ulkam iego za
pom ocą ju ż wspom nianego telesko
pu Keck. Analiza tych obserwacji w y
kazała istnienie linii absorpcyjnych
w widmie, które pozwoliły na ustale
nie przesunięcia ku czerwieni tej ga
laktyki — i okazało się, że w ynosi
ono aż 3,42! Ś w iad czy to o tym ,
że b ły sk te n m iał m ie jsc e , k ied y
W szechśw iat był jeszcze bardzo m ło
dy i dopiero tw orzyły się galaktyki.
Okazało się, że błyski gam m a nie tyl
ko są kosm ologiczne, ale pochodzą
z bardzo odległych galaktyk.

Błysk nie tak odległy
25 k w ie tn ia 1998 roku satelita
B ep p o -S A X znów zasygnalizow ał
błysk o średniej jasności w prom ie
niach gam m a. R ów noczesne obser
wacje optyczne przyniosły nieocze
kiw any rezultat. W m iejscu błysku
znaleziono galaktykę, a w niej w ła
śnie m iał m iejsce w yb u ch su p e r
no w ej, k tó ra n azw an a z o sta ła SN
1998bw. I to bardzo jasnej superno
wej ! Bardzo szybko zm ierzono prze
sunięcie ku czerw ieni tej galaktyki
i okazało się, że je st ona stosunkowo
b lisk a — jej przesunięcie ku czerw ie
ni w ynosi „tylko” z = 0,0085. Jeżeli
więc ten błysk o średniej jasności ob
serwowanej na Ziem i pochodzi z tak
stosunkowo niewielkiej odległości, to
jego jasność musiała sama w sobie nie
być duża. I rzeczywiście, jasność tego
błysku była sto tysięcy razy m niejsza

od jasności typowej dla błysków gam 
ma. K olejne obserw acje krzywej bla
sku supernowej pokazały, że jest to
rzadki rodzaj supernowej — typu Ic.
O bserw acje w idm a tej supernow ej
pokazały, że w w yniku jej wybuchu
m ateria została w yrzucona z prędko
ściami około 0,8 prędkości światła.
O kazuje się więc, że błyski gamma
pochodzą nie tylko z dalekich odle
głości kosm ologicznych, ale też i ze
stosunkow o bliskiego naszego są
siedztw a. Ponadto po raz pierw szy
udało się połączyć ze sobą błysk i już
znane zjaw isko — wybuch superno
wej. Jest to kolejna bardzo sugestyw 
na w skazów ka na to, że błyski gam 
ma związane są z końcowymi etapami
życia gwiazd.

Błysk gigant
Ten błysk m iał miejsce 23 stycz
nia 1999 roku. Z aobserw ow ały go
trzy obserwatoria: BATSE, B ep p o -S A X i C O M PT E L . B ył to je d e n
z najjaśniejszych błysków, jakie za
obserw ow ał BATSE i przyniósł w ie
le niespodziew anych odkryć. Sygnał
o błysku i jego lokalizacja przesłana
została w ciągu paru sekund po jego
w ykryciu do obserwatoriów naziem 
nych, w tym do autom atycznych te
leskopów, jak na przykład ROTSE.
ROTSE — m etrowy teleskop w N o
w ym M eksyku zo stał zbu d o w an y
z m yślą o obserwacji błysków w cza
sie ich trw ania. Jest to konstrukcja

oparta na teleskopach do obserwacji
potencjalnych rakiet strategicznych,
m ogąca bardzo szybko — w ciągu
około sekundy — zwrócić się w do
w olną stronę nieba. Podobna kon
strukcja o nazwie LOTIS działa już
od 1997 roku w Kalifornii. ROTSE
był uruchom iany w drugiej połowie
1998 roku. Tak więc 23 stycznia 1999
R O TSE otrzym ał sygnał o błysku
i skierował się w jego stronę. O bser
w ował więc miejsce na niebie, gdzie
trwał błysk gamma, a trwał on ponad
100 sekund. Ku radości astronom ów
obsługujących ROTSE — prof. Akerlofa i dr M cKay — odkryto bardzo
jasne źródło optyczne, które pojaw i
ło się na chwilę na niebie. Jego ja 
sność w ynosiła co najmniej 9 w iel
kość gw iazdow ą — a więc mogłoby
być w idoczne przez zw ykłą lornetkę!
Jedyny kłopot w tym, że należałoby
wiedzieć, kiedy i w którą stronę pa
trzyć.
N a tym je d n a k nie koniec n ie 
spo d zian ek , ja k ie p rzy n ió sł błysk
G R B 990123. W podobny sposób, jak
w przypadku innych błysków, udało
się znaleźć jego galaktykę m acierzy
stą i zm ierzyć przesunięcie ku czer
wieni. W ynosiło ono z = 1,60. A jak
już wspomnieliśmy, był to bardzo ja 
sny błysk. Tak w ięc ilość energii w y
em itow ana w tym błysku m usiała
być ogrom na — dokładne oblicze
nia pokazały, że w tym błysku w y
dzielona została energia kilkaset razy

Rys 4. Wykonane przez teleskop Hubble’a zdjęcia poświaty błysku GRB990123; po lewej obserwacja z 8 lutego 1999, a po
prawej z 23 marca 1999.
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w iększa niż na przykład w błysku
GRB970228. Jest to energia większa
niż na to pozw alają m odele, gdzie
błyski związane są z kolizją gwiazdy
neutronow ej i czarnej dziury. Jedy
nym wytłum aczeniem takiego silne
go błysku są tak zwane hipem ow e —
term in zaproponow any przez prof.
Paczyńskiego z Uniw ersytetu Prince
ton. W skrócie, hipem ow e to w ybu
chy b a rd z o m a sy w n y c h g w ia z d ,
w w yniku których pow staje szybko
rotująca czarna dziura. Jej energia ro
tacji m ogłaby być zam ieniona w pro
mienie gamm a dzięki obecności pól
m agnetycznych.

Podsumowanie
Do dziś znam y ponad 2500 bły
sków w ykrytych przez BATSE, po
nadto kilkadziesiąt takich, dla których
mam y dokładne lokalizacje z innych
satelitów. Zmierzono ju ż kilkanaście
przesunięć ku czerwieni. N asza baza
danych o b ły sk ach p o w ięk sza się
stopniow o. W iem y ju ż dobrze, że
większość błysków pochodzi z bar
dzo dużych — kosm ologicznych od

ległości. Istnieje cały szereg modeli
p o w sta w an ia b ły sk ó w — o kilku
wspom nieliśm y powyżej. Podstawo
we m odele, o jakich naukowcy obec
nie mówią, to kolizje gwiazd neutro
nowych, hipem ow e i jakieś rodzaje
supernowych. M oże się okazać je d 
nak, że w ram ach błysków gam m a
m ieści się duża różnorodność z ja 
wisk, i że czekają na nas jeszcze ko
lejne pasjonujące odkrycia. Ciekawe
też jest, jakie są najw iększe przesu
nięcia ku czerwieni błysków gamma.
GRB990123 byłby widoczny, nawet
jeśliby m iał miejsce przy przesunię
ciu ku czerwieni ponad 50! N aukow 
cy zastanaw iają się, czy wśród bły
sków w katalogu BATSE są niektóre
aż tak odległe... Jeśli tak, to byłyby
one laboratorium pełnym informacji
o W szechświecie w tak odległej epo
ce i być może pozwoliłyby nam od
powiedzieć na takie pytania jak: Kie
dy pojaw iły się pierw sze gwiazdy?
Jak w yglądały pierwsze galaktyki?
A perspektyw y są bardzo dobre.
Już tego lata zostanie w yniesiony na
orbitę satelita HETE-I1. Będzie mógł

w ykryć około 100 błysków gamma
rocznie i w czasie ich trwania zloka
lizować je na niebie z dokładnością
naw et do je d n e j m in u ty k ątow ej.
R ów nocześnie z obserw acją, dane
o błysku będą przekazyw ane na Zie
m ię — co umożliwi, jak uw ażają na
ukowcy, obserwacje błysków czasie
ich trwania, podobnie jak to udało się
w przypadku G R B 990123. Kolejnym
instrum entem będzie INTEGRAL —
teleskop przeznaczony do obserwacji
w zakresie gamma. Będzie mógł w y
kryć jedynie kilka błysków rocznie,
podczas obserw acji innych źródeł.
W ciągu najbliższych lat planowana
przez N A SA je st m isja SW IFT —
teleskop następnej generacji do bada
nia błysków gamma.
Tomasz Bulik je s t pracownikiem
Centrum Astronomicznego PAN,
autorem szeregu prac astronomicz
nych, w tym o błyskach gamma.
Paweł Lipszyc je st językoznawcą,
tłumaczem wielu książek popular
nonaukowych.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii
Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne w Łodzi
Katedra Fizyki Eksperymentalnej Uniwersytetu Łódzkiego
w imieniu
International Occultation Timing Association — European Section (IOTA/ES)
zapraszają na

ESOP XIX
19th European Symposium on Occultation Projects
(19. Sympozjum Przewidywania i Obserwacji Zakryć)
25-30 sierpnia 2000 r. w Łodzi

Zjawiska zakryciowe na przełomie stuleci
Na przełomie XX i XXI wieku obserwatorzy zjawisk zakryciowych chcą określić swoją rolę w najbliższej przyszłości.
Sympozjum jest spotkaniem otwartym zarówno dla miłośników astronomii, jak i dla astronomów zawodowych
— dla wszystkich, których interesuje problematyka przewidywania i obserwacji zakryć i zaćmień.
ESOP XIX będzie się składać z dwu części:
•
•

25-27 sierpnia 2000 r. : część główna, poświęcona wygłaszaniu referatów, dyskusjom oraz sesji warsztato
wej, podczas której prezentowany będzie sprzęt obserwacyjny i oprogramowanie;
28-30 sierpnia 2000 r. : część opcjonalna, przeznaczona na zwiedzanie i wycieczki.

Część główna sympozjum odbędzie się w Audytorium Instytutu Fizyki Uniwersytetu Łódzkiego, ul. Pomorska 149/153.
Oficjalnym językiem obrad będzie angielski.
Bliższe informacje na temat sympozjum można znaleźć na stronie internetowej:
http:/www.kfd2.fic.uni. lodz.pl/~planetarium
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POZASŁONECZNE UKŁADY PLANETARNE
2 6 -2 7 m aja 2000 r.
Genti um A stron om iczn e im.'IM. K opernika PAN w W arszaw ie, ul. Bartycka 18

W stępny program w ykładów
Piątek, 26 m aja 2000 r
godz. 10.30

- pow italna kaw a/herbata w H allu C A M K u

godz. 11.00 do 11.15 - O tw arci^S esji. Prezentacja program u i W ykładow ców
gódz. 11.15 do 13 . 15 - w ykłady profesora A leksandra W O L SZC Z A N A :
- C hronom etraż pulsnrów i jego zastosow ania
- Planety w okół gw iazd neutronow ych
godz. 13.-15 do 14J O - przerw a obiadow a

•

godz. 14.30 do 16 . 15 - w ykłady profesora Paw ła A R T Y M O W IC Z A
- Pierw sza trzydziestka p lanet w okół pobliskich gw iazd
-.P ow staw an ie planet, czyli św iat teorii
m iędzy w ykładam i i po w ykładach dyskusja i z'apytania
godz. 16.15 do 16.45 - przerw a na kaw ę/herbatę
godz. 16.45 do 18.30 - w ykłady: profesora M ichała RÓ ŻY CZK I
N um eryczne sym ulacje procesów gw iazdo- i p lanetotw órczych, cz. I
i profesora A ndrzeja M A C IE JE W SK IE G O
Z astosow an ie m etody d ek om p ozycji częstości do detekcji planet
m iędzy w ykładam i i po w ykładach dyskusja i zapytania

n

Sobota, 27 m aja 2000 r.
godz.

9.00 do 9.45 - w ykład profesora Paw ła A R T Y M O W IC Z A — D yski p yłow e w układach słonecznych

godz.

9.45 -1 0 .0 0

- dyskusja i zapytania

godz. 10.00 do 10.45 - w ykład profesora M ichała RÓ ŻY CZK I
— S ym u lacje procesów planetotw órczych, cz. II
godz. 10.45 do 11.30 - dyskusja/zapytania i przerw a na kaw ę/herbatę itp.
godz. 11.30 do 12.15 - w ykład profesora A ądrzeja M A C IE JE W S K IE G O -

.

.

S tab iln ość układu ups And

godz. 12.30 do 14-tej - D yskusja panelow a w szystkich w ykładow ców na tem at aspektów filozoficznych
i perspektyw odkryć dalszych pozasłonecznych układów planetarnych
ok. 14-tej

Z akończenie sesji

P olskie Tow arzystw o A stron om iczn e serd eczn ie zap rasza do udziału
w ww. w ykładach w szystkich zainteresow an ych , a szczególnie
d oktorantów astronom ii i fizyki oraz studentów astronom ii
w szystkich polskich uniw ersytetów . Udział nauczycieli
fizyki i astronom ii szkół średnich też będzie m ile
w idziany.
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Krzysztof Ziołkowski

Eros je st mityczną
personifikacją nie tylko
miłości, ale takie dążeń do
osiągnięcia tego, czego się
pragnie i co usiłuje się
posiąść. Mała planeta o
nazwie Eros je st nie tylko
pierwszą znaną planetoidą
bliską Ziemi, ale takie
pierwszym obiektem wśród
małych ciał Układu
Słonecznego, który uchylił
rąbka swych tajemnic
sondzie kosmicznej
wprowadzonej na orbitę
wokół niego,
urzeczywistniając marzenia
snute ju ż u zarania
pozaziemskiej działalności
człowieka. Ich ślady można
znaleźć np. w książce
W Leya „ Watchers o f the
Skies ” wydanej w 1963
roku (jej polskie
tłumaczenie zatytułowane
„ W niebo wpatrzeni ”
ukazało się w 1984 roku).
Informując o mającym
nastąpić w 1975 roku
wielkim zbliżeniu Erosa
do Ziemi, Ley wyrażał
nadzieję, że wtedy
z pewnością przedsięwzięta
zostanie próba przekazania
z niewielkiej odległości
jego obrazów
telewizyjnych przez sondę
międzyplanetarną, a może
nawet wyląduje na nim
statek kosmiczny z załogą.
Część tej przepowiedni
sprawdziła się, ale dopiero
25 lat później.
11

Eros
z bliska
Odkrycie niezwykłej
płanetoidy
Planetoida nosząca imię greckiego
boga miłości została odkryta 13 sierp
nia 1898 roku na zdjęciu nieba, które
wykonał Gustaw Witt, dyrektor Obser
watorium Astronomicznego „Urania”
w Berlinie, wraz ze swym asystentem
Felixem Linke. Celem dwugodzinnej
ekspozycji było zarejestrowanie na kli
szy pozycji nie widzianej od kilku lat
p łanetoidy (185) Eunikę (w końcu
XIX wieku, gdy liczba odkrytych pla
netoid przekroczyła już 400, niektórzy
astronomowie uważali, że lepiej było
by — zamiast poszukiwać dalszych —
skoncentrować się na stałym śledze
niu już znanych). Na kliszy, wywoła
nej wkrótce po naświetleniu, znalezio
no ślad nie tylko obserw ow anego
obiektu, ale także jakiejś innej planetoidy, której pozorny ruch po niebie
wydawał się być szybszy niż Eunikę.
Odkrycie to Witt potwierdził następ
nej nocy wizualnie za pom ocą dwunastocalowego refraktora obserwato
rium berlińskiego (będącego wówczas
najw iększym instrumentem astrono
m icznym na terenie Prus) i ogłosił
w „Astronomische Nachrichten”, naj
ważniejszym w tamtych czasach pe
riodyku astronomicznym. Nowa pla
n eto id a o trzy m a ła p ro w iz o ry czn e
oznaczenie 1898 DQ. Była to już dru
ga mała planeta odkryta przez Witta;
pierwsza, dostrzeżona 8 października
1896 roku, została skatalogowana pod
numerem 422 i nazwana Berolina dla
upamiętnienia miejsca jej odkrycia.
Nieco później okazało się, że planetoidę 1898 DQ sfotografował, rów
nież 13 sierpnia 1898 roku, znany od
kryw ca bardzo wielu małych planet
U R A N IA
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Auguste H.P. Charlois w Obserwato
rium Astronomicznym w Nicei. Wy
wołaniem i opracowaniem kliszy za
jął się jednak kilka dni później, dopiero
16 sierpnia, we wtorek po niedzieli
i św iątecznym poniedziałku, tracąc
w ten sposób szansę zostania choćby
współodkrywcą niezwykłego obiektu.
A o niezwykłości płanetoidy 1898
DQ przekonano się już po dwóch ty
godniach od odkrycia, gdy A dolf J.
Berberich ogłosił wyniki swych obli
czeń prowizorycznych elementów or
bity, po której obiega ona Słońce. Ku
zaskoczeniu astronomów ruch obiek
tu odkrytego przez W itta w yraźnie
odróżniał się od ruchu dotychczas zna
nych planetoid, który z reguły odby
wał się w pasie między orbitami M ar
sa i Jowisza. Największe zdziwienie
wzbudziło to, że wielka półoś orbity
(1,46 j.a.) ma wartość m niejszą niż
orbity Marsa (1,52 j.a.), co oznacza,
że planetoida 1898 DQ obiega Słońce
w czasie krótszym niż M ars (1,76
roku) i przez sporą część tego okresu
znajduje się bliżej Słońca niż Czerwo
na Planeta. U w zględniając ponadto
stosunkow o duży m im ośród orbity
(0,22), okazało się, że odległość jej
peryhelium wynosi zaledwie 1,13 j.a.
To zaś wskazuje na możliwość bliskich
przelotów tego obiektu koło Ziemi.
D otychczas niespotykana w śród
m ałych plan et nietypow ość ruchu
nowej płanetoidy, polegająca na po
w tarzających się co pewien czas zbli
żeniach z Ziem ią, była głów ną prze
słanką sugestii W itta, aby to ciekawe
ciało niebieskie nazw ać — odstępu
jąc od tradycji — m ęskim im ieniem
syna W enus i M erkurego z mitologii
greckiej. Propozycja uzyskała aprobatę
środowiska i intrygującej planetoidzie,
3/qooo

którą skatalogowano pod numerem
433, nadano nazwę Eros.
Wyjątkowość ruchu Erosa została
wkrótce potwierdzona przez S.C.
Chandlera, który obliczenia orbity cie
kawej planetoidy oparł nie tylko na
obserwacjach wykonanych w 1898
roku, ale również na tzw. obserwacjach
przedodkryciowych. Ślady Erosa zna
leziono bowiem na około 20 kliszach
fotograficznych eksponowanych w ob
serwatorium Uniwersytetu Harvarda
(USA) od października 1893 roku do
czerwca 1896 roku. Orbita wyznaczo
na z obserwacji wykonanych w okre
sie obejmującym kilka obiegów pla
netoidy wokół Słońca na ogół dobrze
opisuje jej rzeczywisty ruch. W kilka
miesięcy po odkryciu Erosa było już
więc wiadomo, że 21 stycznia 1894
roku zbliżył się on do Ziemi na odle
głość 0,15 j.a. (okresy najlepszej wi
doczności planetoidy podczas takiego
bliskiego przelotu nazywają się wiel
kimi opozycjami). Zauważono też wte
dy, że ponieważ 21 obiegów Erosa wo
kół Słońca trwa niemal dokładnie 37
lat, więc najbliższej jego wielkiej opo
zycji należy się spodziewać w 1931
roku.

Zmiany blasku Erosa
Obserwując systematycznie Erosa,
przede wszystkim dla wyznaczenia
jego pozycji na niebie, E. Oppolzer
z Poczdamu zauważył na początku
1901 roku, że jasność planetoidy nie

jest zawsze taka sama. Analizując kil
kumiesięczną serię obserwacji, odkrył
periodyczność zmian jej blasku i wy
znaczył ich okres na 2h 38m, a także
określił ich amplitudę na około 2 wiel
kości gwiazdowe. Wielu innych obser
watorów potwierdziło wkrótce to spo
strzeżenie. Ale dokładniejsze pomiary
jasności Erosa pokazały, że jej zmia
ny są bardziej skomplikowane niż po
czątkowo sądził Oppolzer.
Pierwsze zbiorcze opracowanie ob
serwacji fotometrycznych Erosa wy
konał Ch. Andree w końcu 1901 roku.
Stwierdził, że zmiany jasności plane
toidy m ają podw ójną okresowość
i znalazł charakteryzujące ją odstępy
czasu: od głównego maksimum do naj
bliższego minimum — 1h20m, od tego
minimum do następnego maksimum
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— l h06m, od wtórnego maksimum do
wtórnego minimum — 1h 18mi od tego
minimum do następnego głównego
maksimum — l h 31m. Pełny okres
ustalił na 5h 16m,15, a największą am
plitudę na 1,5 mag. Próbując wytłuma
czyć taki przebieg zm ian blasku,
Andree doszedł do wniosku, że Eros
może być podwójną planetoidą, któ
rej oba składniki, mające kształt cyga
ra, obiegają wspólny środek masy po
eliptycznej orbicie. Na podstawie
szczegółowej analizy krzywej zmian
blasku zdołał nawet wyznaczyć ele
menty tej orbity.
Obserwacje Erosa wykonywane
w następnych latach nie tylko potwier
dzały okresowość zmian jego jasności,
ale pokazały ponadto, że maksymalna
amplituda tych zmian też się waha
z opozycji na opozycję. Początkowo
malała od wartości 1,5 mag w latach
1900-1901, poprzez 0,5 mag w 1905
roku, aż do 0,2 magnitudo w 1914
roku. W roku 1919 stwierdzono, że
wynosi ona 1,0 mag, ale dwa lata póź
niej wszystkie obserwacje wydawały
się wskazywać w ogóle na brak zmian
blasku planetoidy. Podczas wielkiej
opozycji Erosa w 1931 roku znowu od
notowano wzrost maksymalnej ampli
tudy zmian jego jasności do najwięk
szej z dotychczas obserwowanych
wartości 1,5 mag. Wytłumaczenie tych
wszystkich osobliwości stawało się
coraz większą zagadką, która powo
dowała, że Eros przyciągał uwagę sta
le wzrastającej liczby astronomów.
Spośród licznych prac poświęco
nych interpretacji obserwacji Erosa,
które ukazały się w pierwszej połowie
X X wieku, wiele rozwijało pierwotną
koncepcję podwójności planetoidy.
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Pojaw iły się też sugestie, że składa się
ona z trzech składników , a m oże na
w et je s t obiektem w ielokrotnym . U si
łow ania potw ierdzenia o bserw acyjne
go tych przypuszczeń doprow adziły do
ogłoszenia, sensacyjnie w tedy brzm ią
cych doniesień, o dostrzeżeniu w lu
tym 1931 roku, za p o m o cą 26,5 calo
w eg o re fra k to ra w Jo h a n n e sb u rg u ,
tro c h ę w y d łu ż o n e g o o b ra z u E ro sa
przypom inającego kształtem k lepsy
drę czy m oże raczej ósem kę. Z m iany
jasn o ści E rosa próbow ano też tłum a
czyć obrotem bryły o gruszkow atym
lub zupełnie nieregularnym kształcie.
W 1932 roku I. R osenhagen, zakłada
jąc, że planetoida m a kształt elipsoidy
trójosiow ej, w yznaczył jej rozm iary na
34,6 x 19,3 x 16,3 km (jest to w ynik
zd u m iew a jąc o b lisk i tem u, co dziś
w iem y o kształcie Erosa).
W rezultacie opracow ania w szyst
kich obserw acji E rosa w ykonanych w
latach 18 9 4 -1 9 3 8 I. S tobbe znalazł
bardzo d okładną w artość okresu jeg o
obrotu: 5h 16m 12s,896 ± 0S,017 i w y
z n a c z y ł k ie ru n e k je g o osi, p o d ając
w spółrzędne na niebie bieguna północ
nego Erosa: a = 350°, ó = +38°. Z w ró
cił też u w agę na praw dopodobny ruch
p recesyjny osi, m ający okres nie krót
szy niż 2000 lat. W latach trzydzie
stych pojaw iły się też pierw sze próby
w yznaczenia m asy Erosa. W.H. P icke
ring, przyjm ując, że p lanetoida składa
się z dw óch kulistych składników , dro
g ą p o ró w n a n ia z u k ła d em Z ie m ia —K siężyc, stw ierdził, że m asa E rosa
je st 1/177000000 częścią m asy Ziem i.
N a gęstość m aterii, z której zbudow a
ny je st Eros, otrzym ał jed n ak zbyt dużą
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wartość (15,6 g/cm3),
aby m ożna j ą było
uznać za realną. Z a
kładając, że Eros jest
potrójną planetoidą,
C. V ick otrzym ał na
w artość m asy planetoidy też niepraw do
podobnie d u żą w ar
tość 1/22000 m asy
Ziemi.
W drugiej grupie
koncepcji, którym i
u s iło w a n o w y ja 
śnić o b se rw o w an e
zm iany b lask u E ro 
sa , z a k ła d a n o n a
ogół kulistość jeg o
rotującej bryły, a na
je j pow ierzchni lo
k o w an o o b sz ary
o różnej zd o ln o ści
odbijania prom ieniow ania słoneczne
go (czyli różnym albedo). Ich liczbę,
rozkład i w artość albedo starano się do
bierać tak, aby uzyskać ja k n ajlep szą
zgodność z ob serw o w an ą k rzy w ą b la
sku. W 1917 roku L. Bell o p u b lik o 
w ał w „A strophysical Journal” h ipo
tezę o w ystępow aniu na pow ierzchni
E ro sa m iejsc p o k ry ty ch m ateriałem
sk aln y m m a jąc y m w łasn o ść q u asi-zw ierciadlanego odbijania prom ienio
w ania. M oże to być np. ja k ieś w ielkie
ru m o w isk o d ro b n y c h k ry sz ta łk ó w ,
któ ry ch p o w ierzch n ie o d b ija ją ce są
w m niejszym lub w iększym stopniu
jed n o licie zorientow ane, co p rzy ro ta
cji planetoidy m oże od czasu do czasu
pow odow ać skierow anie ku Ziem i sil
niejszej w iązki p ro m ien io w an ia sło 
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necznego, odbitego od takiego szcze
g ó ln e g o f ra g m e n tu p o w ie r z c h n i.
A w ięc, krótko m ów iąc, E ros puszcza
„zajączki” w kierunku Ziem i. P ropo
zycja ta nie znalazła je d n ak w p rzy 
szłości ani rozw inięcia, ani p o tw ier
dzenia.

Wykorzystanie Erosa
M ożliw ość zbliżeń E rosa do Ziem i
uczyniła z tej planetoidy obiekt szcze
gólnego zainteresow ania astronom ów
rów nież i z tego pow odu, że śledzenie
je g o ruchu po niebie daw ało szansę
w yznaczenia w artości różnych stałych
astro n o m iczn y ch z w ię k sz ą niż d o 
ty c h cz as u z y s k iw a n ą d o k ład n o ścią.
D otyczy to w szczególności paralaksy Słońca (a w ięc rów nież i w artości
w jed n o stk ach m etrycznych odleg ło 
ści Z iem i od Słońca, czyli jed n o stk i
astronom icznej) oraz m asy układu Ziem ia-K sięży c. P aralaksę Słońca, czyli
kąt, pod którym ze środka Słońca w i
dać prom ień rów nikow y Ziem i, zn aj
dow ano pierw otnie na podstaw ie ob
serw acji np. p rze jścia W enus p rzed
ta rc z ą S ło ń ca (tem u celo w i słu ży ły
m .in. obserw acje tego rzadkiego zja
w iska, które m iało m iejsce w latach
1761, 1769, 1874 i 1882). O d 1875
roku, w którym A. G alie po raz pierw 
szy u ży ł do w y zn a cz en ia p aralak sy
S łońca obserw acji m ałej planety (8)
Flora, zaczęły się pojaw iać prace w y 
korzystujące w tym celu różne plane
toidy. Isto tą m etody, k tó rą przy tym
stosow ano, b y ła oczyw ista proporcja
3/2000

mówiąca, że poszukiwana paralaksa
Słońca jest tyle razy mniejsza od ob
serwowanej paralaksy planetoidy, ile
razy odległość planetoidy od Ziemi
jest mniejsza od odległości Ziemi od
Słońca (w ścisłej formule matematycz
nej występuje stosunek sinusów kątów
paralaksy, ale ponieważ kąty te są bar
dzo małe, więc można brać pod uwa
gę stosunek samych kątów).
Odkrycie Erosa, którego paralak
sa podczas opozycji 1900/1901 roku
wynosiła około 28”, spowodowało
wielki przypływ obserwacji i obli
czeń związanych z wyznaczeniem
paralaksy Słońca. Ich podsumowanie,
uwzględniające również wcześniejsze
prace w tym zakresie, doprowadziło S.
Newcomba do wniosku, że najbardziej
prawdopodobna wartość paralaksy
Słońca jis = 8”,803 ± 0”,001. Podczas
wielkiej opozycji w 1931 roku, kiedy
paralaksa Erosa sięgała aż 50”, wyko
nano tak dużo obserwacji tej planeto
idy, że ich opracowanie dla obliczenia
z nich paralaksy Słońca trwało aż 10
lat. Dopiero w 1941 roku H. Spencer
Jones ogłosił rezultat tej żmudnej pra
cy:
= 8”,7904 ± 0 ”,0010.
Dzięki zbliżeniom do Ziemi Eros
okazał się też znakomitym obiektem do
wyznaczania nie tylko paralaksy Słoń
ca, ale także masy układu Ziemia—
Księżyc tzw. metodą dynamiczną. Po
równanie zaobserwowanych pozycji
planetoidy na niebie z obliczonymi na
podstawie teorii ruchu, uwzględniają
cej zakłócające ten ruch oddziaływania
grawitacyjne planet, pozwala znaleźć
poprawki udokładniające wartości nie
tylko sześciu elementów orbity plane
toidy, lecz także innych parametrów, jak
np. mas planet perturbujących ruch pla
netoidy czy paralaksy Słońca, określa
jącej jednostkę długości, w której wy
rażane są odległości planetoidy od
Słońca i planet. Pierwszym, który
w ten sposób wykorzystał Erosa do wy
znaczenia paralaksy Słońca (;rs)
i masy układu Ziemia-Księżyc (mz+K),
był jego odkrywca G. Witt. Biorąc pod
uwagę obserwacje z okresu 1893-1903
i uwzględniając perturbacje pięciu pla
net (od Wenus do Saturna), obliczył, że
jis = 8”,794 ± 0”,009 i \/mz+K= 329882
± 986 (masa wyrażona jest w jednost
kach masy Słońca, czyli podaną liczbę
należy rozumieć w ten sposób, że masa
układu Ziemia-Księżyc jest 329882
razy mniejsza od masy Słońca).
3/2000

Praca Witta była w przyszłości wie
lokrotnie powtarzana w oparciu o co
raz bogatszy materiał obserwacyjny
i lepsze modele ruchu Erosa (uwzględ
niające perturbacje od wszystkich pla
net). W 1933 roku zrobił to również sam
Witt, obejmując obliczeniami obserwa
cje wykonane podczas wielkiej opozy
cji Erosa w 1931 roku, co doprowadzi
ło do następujących wyników: n s =
8”,7988 ± 0”,0006, l/mz+K = 328390
± 69. Jednym z ostatnich wyznaczeń pa
ralaksy Słońca i masy układu ZiemiaKsiężyc z ruchu Erosa jest praca J. Liske’go opublikowana w „Astronomical
Journal” w 1968 roku. Wykorzystując
cały dostępny materiał obserwacyjny
z lat 1893-1966, uzyskał on wyniki (jrs
= 8”,79402 ± 0”,00012, 1/mz+K =
328915 ± 4) bardzo bliskie współcze
snym danym pochodzącym z dających
znacznie większe dokładności pomia
rów wykorzystujących techniki ko
smiczne.

Wielka opozycja małej
planetoidy
Na przełomie lat sześćdziesiątych
i siedemdziesiątych mogło się wyda
wać, że pojawienie się nowych sposo
bów wyznaczania stałych astrono
m icznych, a także coraz częstsze
odkrycia różnych osobliwych planeto
id, które mogą zbliżać się do Ziemi,
pozbawi Erosa wyjątkowej roli, jaką
dotychczas spełniał w astronomii. Tak
się jednak nie stało, czego przyczyny
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należy chyba upatrywać w dwóch oko
licznościach. Pierwszą była wielka
opozycja Erosa w 1975 roku, dzięki
której znacznie zintensyfikowano ba
dania nie tylko tej planetoidy, ale
w ogóle małych ciał Układu Słonecz
nego. Druga zaś wiąże się z rozwojem
badań kosmicznych i rozpoczętymi
w tym czasie dyskusjami o sondowa
niu planetoid, w których najczęściej
wymienianym celem bezpośredniej
eksploracji był Eros.
Przelot Erosa koło Ziemi w stycz
niu 1975 roku był największym jego
zbliżeniem do naszej planety w XX
wieku; minimalna odległość pomiędzy
tymi ciałami niebieskimi wyniosła
w dniu 23 stycznia 0,151 j.a. (22,5 min
km). Planetoida osiągnęła wtedy ja 
sność 7 wielkości gwiazdowych i wo
bec tego była obserwowana nie tylko
przez liczne grupy profesjonalistów,
ale także rzesze miłośników astrono
mii (w tym również polskich, o czym
m ożna przeczytać np. w numerze
wrześniowym „Uranii” z 1975 roku).
Z uzyskanych podczas tej opozycji
około 70 krzywych zmian blasku po
twierdzono podwójną periodyczność
oraz udokładniono wcześniejsze wy
znaczenia okresu rotacji (5h 16m13s,4),
kierunku osi obrotu (współrzędne bie
guna północnego Erosa: a = 0h 40m,
<5 = +16°) i zależności maksymalnej
amplitudy od kąta pomiędzy osią ob
rotu planetoidy a kierunkiem jej wi
dzenia z Ziemi. Analiza licznych osza-
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cowań rozmiarów Erosa, na podstawie
obserwacji fotometrycznych, polary
metrycznych i radiometrii termicznej,
doprowadziła do wniosku, że nieregu
larna bryła planetoidy ma wym iary
36 x 15 x 13 km, a albedo jej po
wierzchni wynosi 0,19 ± 0,01.
Analiza widm promieniowania sło
necznego odbitego od pow ierzchni
Erosa pokazała obecność na niej żela
za metalicznego oraz minerałów krze
mianowych (oliwin i piroksen) z do
m ieszkam i m etali. Lokuje to Erosa
wśród tzw. planetoid typu S, które do
m inują w w ew nętrznej części pasa
głównego planetoid. Podejrzewa się
więc, że planetoidy tego typu są nieja
ko w sposób naturalny ciałami macie
rzystymi najbardziej rozpowszechnio
nych m eteorytów , tzw. chondrytów
zwyczajnych. Sądzi się, że meteoryty
te są pierwotną, najmniej przetworzo
ną materią, z której powstał Układ Sło
neczny. Jednym z najw ażniejszych
wyników badań Erosa podczas wielkiej
opozycji 1975 roku wydaje się być po
twierdzenie przypuszczenia, że jest on
fragm entem takiego podstaw ow ego
budulca planetarnego. Wnioski te pod
w ażają jed n ak późniejsze badania.
W 1996 roku S.L. Murchie i C.M. Pie
ters opublikowali w „Journal o f Geo
physical Research” rezultaty wnikliwej
analizy obserwacji spektralnych Erosa,
która w skazuje na niejednorodność
składu mineralogicznego powierzchni
planetoidy, a to może świadczyć o zróż
nicowaniu jej składu i przeczyć tezie
0 związku genetycznym planetoid typu
S z chondrytami zwyczajnymi. Jeden
z najciekawszych problemów Erosa po
zostaje nadal nie wyjaśniony.
Wielkie zbliżenie Erosa do Ziemi
w 1975 roku stworzyło okazję do pró
by detekcji echa radarowego odbitego
od powierzchni planetoidy. Przed Ero
sem udało się to jedynie w przypadku
dwóch planetoid: (1566) Ikara podczas
z b liż e n ia do Z iem i w 1968 roku
1 (1685) Toro w czasie jego przelotu
koło Ziemi w 1972 roku. Pomiary pro
w adzono za p o m o cą 64 m anteny
w G oldstone w Kalifornii na falach
o długości 3,5 i 12,5 cm. A naliza pro
m ieniow ania m onochrom atycznego
odbitego od rotującej niekształtnej
bryły doprow adziła do w niosku, że
w arstw a pyłu na pow ierzchni Erosa,
o której obecności św iadczyły obser
wacje polarym etryczne i w bliskiej
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Rys. 3. Trasa lotu sondy NEAR

podczerw ieni, nie jest na tyle gruba,
aby zniwelować stw ierdzoną chropo
watość oraz najrozm aitsze nierów no
ści u k s z ta łto w a n ia p o w ie rz c h n i.
O szacow anie rozm iarów planetoidy
z obserwacji radarowych dało wartość
37 km dla najdłuższej osi i 15 km dla
najkrótszej.
Najbardziej efektownym zjawiskiem
podczas wielkiej opozycji Erosa było
zak ry c ie w id o czn ej gołym okiem
gwiazdy Kappa Geminorum przez planetoidę24 stycznia 1975 roku. Począt
kowo przewidywano, że kilkusekundo
we przesłonięcie gwiazdy o jasności 3,7
mag. przez planetoidę o jasności 8 mag.
będzie widoczne w bardzo wąskim,
około 30 km pasie rozciągającym się
od Kanady poprzez wschodnią część
Stanów Zjednoczonych, W enezuelę
i zachodnią Brazylię. Precyzja efeme
rydy zjawiska nie mogła być duża ze
względu na jej silną zależność od do
kładności, z jaką znany jest ruch Erosa.
Dlatego też im bliżej było zakrycia, tym
częściej ponawiano wyznaczenie orbi
ty planetoidy ze stale powiększającego
się zbioru obserwacji astrom etrycznych, aby móc coraz lepiej przewidzieć,
kiedy i gdzie będzie widoczne nieco
dzienne zjawisko. W Stanach Zjedno
czonych zmobilizowano bardzo wielu
miłośników astronomii gotowych prze
mieścić się w ostatniej chwili w odpo
wiednie miejsce, z którego być może
U R A N IA -
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uda się dostrzec zakrycie. I udało się:
co najmniej trzech obserwatorów zare
jestrowało gwałtowne osłabienie blasku
gwiazdy Kappa Geminorum, trwające
od 2,6 do 3,4 sekundy: dwóch w pobli
żu miejscowości New Britain w stanie
Connecticut i jeden w miejscowości
Gt. Barrington w stanie Massachusetts.
Były to pierw sze udane obserwacje
zakrycia gwiazdy przez planetoidę.

Plany sondowań Erosa
Planowanie misji kosmicznych do
Erosa rozpoczęło się już w roku 1964.
Był to czas pionierskich początków
eksploracji przestrzeni kosm icznej;
zaczynały się przygotowania do lotu
człowieka na Księżyc. W euforii, któ
ra towarzyszyła pierwszym pozaziem
skim krokom ludzi, powstawały nie
słychanie ambitne projekty wysyłania
sond kosmicznych nie tylko ku najbliż
szym planetom, lecz także w dalsze
rejony Układu Słonecznego. Niejako
naturalnym ich celem były planetoidy,
słabo jeszcze wtedy znane, małe pla
nety krążące w okół Słońca m iędzy
orbitami Marsa i Jowisza. Do najlep
szych wśród nich kandydatek na spo
tkanie z sondą kosm iczną zaliczono
Erosa ze względu na jego nietypową
orbitę, dość znacznie przybliżającą się
do orbity Ziemi. W prawdzie w latach
sześćdziesiątych znano już sporo po
dobnych wyjątków, ale Eros był naj3/2000

dłużej obserwowany i wobec tego na
leżał do najlepiej poznanych planeto
id. Nic więc dziwnego, że w pierw 
szych opublikow anych koncepcjach
misji kosmicznych do planetoid, naj
częściej rozważanym obiektem bezpo
średnich badań był właśnie Eros.
Przykładem rozmachu pierwszych
koncepcji sondowań Erosa może być
ogłoszony w 1971 roku projekt misji,
której celem miało być sprowadzenie
na Ziemię próbek gruntu tej planetoidy.
Start z Ziemi obiektu o masie 3240 kg
(w tym na instrumenty naukowe miało
przypadać zaledwie 90 kg) przewidzia
ny był na 25 stycznia 1977 roku. Do
Erosa sonda doleciałaby 23 czerwca
1978 roku i po mniej więcej dwóch
miesiącach, 20 sierpnia, lądowałaby na
jego powierzchni. Masa urządzenia lą
dującego wynosiłaby już tylko 1565 kg
ze względu na zużycie paliwa potrzeb
nego do manewrów doprowadzających
sondę do Erosa. Pobyt na powierzchni
w celu jej zbadania i pobrania próbek
gruntu trwałby około miesiąca. Start
z Erosa był przewidziany na 17 wrze
śnia, a powrót sondy w pobliże Ziemi
n astąp iłb y 19 stycznia 1980 roku.
Obiekt, który wszedłby na orbitę okołoziemską, miałby masę już tylko 210
kg. N astępnego dnia przew idyw ano
sprowadzenie na powierzchnię Ziemi
kapsuły zawierającej około 25 kg ma
terii z Erosa. Dodajmy, że misja ta była
planowana również w wariantach star
tu z Ziemi w roku 1974 i 1979.
Realne szanse na wysłanie sondy
kosmicznej w kierunku Erosa pojaw i
ły się jednak dopiero na początku lat
dziewięćdziesiątych. W październiku
1991 roku kierow nictw o am erykań
skiej agencji kosmicznej NASA zde
cydowało, że pierw szą m isją nowego
programu o nazwie Discovery (który
charakteryzują trzy słowa: taniej, szyb
ciej, lepiej), będzie spotkanie z planeto id ą b lisk ą Ziem i. M isję nazw ano
NEAR (ang. Near Earth Asteroid Ren
dezvous) i jej przygotowanie oraz re
alizację powierzono instytucji o boga
tym d o św ia d c z e n iu w b a d a n ia c h
kosmicznych — Applied Physics La
boratory (Johns Hopkins University),
Laurel, Maryland.
Poszukiwania planetoidy, którą da
łoby się osiągnąć, spełniając narzuco
ne przez NASA warunki (np. start son
dy ma się odbyć w latach 1996-2000;
suma wszystkich zmian prędkości son
3/2000

dy podczas całej misji, poza oczywi
ście startem, nie może być większa od
ustalonej wartości — chodzi tu głów
nie o zminimalizowanie ilości paliwa,
w które sonda musi być wyposażona),
skoncentrowały się na czterech obiek
tach: (433) E ros, (1943) A nteros,
(3361) Orfeusz i (4660) Nereus. Od
ległości peryheliów tych wszystkich
planetoid są bliskie 1 j.a. Ostateczny
wybór padł na Erosa z datą startu son
dy w lutym 1996 roku. W grudniu
1993 roku rozpoczęto więc już osta
teczne przygotowania do wystrzelenia
w kierunku Erosa sondy NEAR, która
na początku 1999 roku miałaby się stać
sztucznym satelitą tej planetoidy.
Uczynienie Erosa celem misji ko
smicznej spowodowało znowu wzrost
zainteresowań tym ciałem niebieskim.
Spośród prac jem u poświęconych, któ
re ukazały się w połowie lat dziewięć
dziesiątych o jednej — dotyczącej ana
lizy widm Erosa — była już mowa. Tu
natomiast warto jeszcze wspomnieć o
ciekaw ych i poniekąd sensacyjnych
wnioskach, do których doprowadziło
badanie ewolucji orbity Erosa w przy
szłości. Nie wnikając w kontrowersyj
ny problem wiarygodności numerycz
n eg o c a łk o w a n ia ró w n ań ru ch u
w okresie setek tysięcy, a nawet m i
lionów lat, zwróćmy uwagę, że z obli
czeń, które przeprowadzili P. Michel,
P. Farinella i Ch. Froeschle i wyniki
opublikowali w 1996 roku w „Natu
rę”, wydaje się wynikać możliwość
takiej zmiany orbity Erosa, że w cza
sie rzędu miliona lat może ona prze
ciąć orbitę Ziemi. To zaś prowadzi do
pojawienia się niebezpieczeństwa zde
rzenia Erosa z Ziemią, ale — podkreśl
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my — w perspektywie kilkuset m ilio
nów lat.

Misja kosmiczna
NEAR Shoemaker
Start sondy kosmicznej NEAR od
był się 17 lutego 1996 roku z Przyląd
ka Canaveral na Florydzie za pom ocą
trójstopniow ej rakiety D elta II. Po
trzynastominutowym locie po tzw. or
bicie parkingowej w okół Ziem i (na
wysokości 183 km nad powierzchnią)
włączono na 4 minuty silniki trzecie
go stopnia rakiety, co doprowadziło do
wprowadzenia sondy na okołosłoneczną orbitę eliptyczną, której odległość
peryhelium wynosiła około 0,99 j.a.,
a aphelium około 2,2 j.a. Po takiej or
bicie N EAR rozpoczął trzyletnią pod
róż do Erosa.
Sonda NEAR jest stosunkowo nie
w ielkim obiektem zbudow anym na
bazie am erykańskich satelitów w oj
skowych. Jej masa startowa wynosiła
805 kg, z czego na paliwo przypadało
aż 325 kg. Wyposażona jest w silnik
główny o sile ciągu 450 N oraz cztery
pomocnicze, mające ciągi 21 N i sie
dem silniczków korekcyjnych po 3,5 N.
Energię dostarczają sondzie cztery
panele b aterii słonecznych, każdy
o rozmiarach 1,8 x 1,2 m, zapewnia
jące 1800 W, gdy sonda znajduje się
w odległości 1 j.a. od Słońca i 400 W,
gdy odległość od Słońca wzrośnie do
maksymalnej podczas misji wartości
2,2 j.a. Łączność z Ziem ią odbywa się
za pom ocą anteny o średnicy 1,5 m.
Instrum entarium naukow e sondy
składa się pięciu podstawowych przy
rządów. Kamera wielospektralna może
rejestrować obrazy w promieniowaniu
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widzialnym (z przedziału widmowe
go 0,4-1,1 mikronów) na detektorze
CCD o 537 x 244 pikselach (z odle
głości 100 km jeden piksel obejmuje
obszar 9,5 x 16,1 m). Przeznaczona jest
do fotografowania planetoidy oraz sta
nowi element systemu nawigacyjnego
sondy. Spektrograf bliskiej podczer
wieni służy do badań składu minera
logicznego pow ierzchni planetoidy
poprzez rejestrację widma prom ienio
wania odbitego od planetoidy w zakre
sie 0,8-2,7 mikronów w 64 kanałach.
Zadaniem spektrom etru rentgenow 
skiego i gamma jest określanie składu
chemicznego powierzchni planetoidy
na podstawie analizy jej promieniowa
nia w zakresie l-1 0 k e V i 0,3-10 Me V.
Celem dalmierza laserowego jest wy
konanie mapy topograficznej Erosa
o rozdzielczości 300 m oraz zbadanie
m orfologii w ybranych obszarów za
zdolnością rozdzielczą do 6 m. Do
pomiarów ewentualnego pola magne
tycznego Erosa jest przeznaczony ma
gnetom etr o czułości 45 nanotesli.
Trzeba jeszcze dodać, że system tele
metryczny sondy będzie w ykorzysta
ny również do badań pola grawitacyj
nego planetoidy. Pom iar przesunięć
dopplerowskich sygnałów radiowych
może wykryć zmiany prędkości son
dy rzędu 0,1 mm/s, wywołane niejed
norodnościami oddziaływań grawita
cyjnych Erosa.
W rok po starcie z Ziemi, 18 lutego
1997 roku, NEAR pobił rekord odle
głości od Słońca obiektu zasilanego
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energią słoneczną. W odległości 327
min km od Słońca nigdy dotąd nie pra
cowała sonda kosmiczna nie posiada
jąca ogniw termojądrowych na pokła
dzie.
Zgodnie z planem misji 27 czerwca
1997 roku sonda NEAR przeleciała
w pobliżu planetoidy (253) Matylda,
będącej typowym obiektem pasa głów
nego małych planet. Największe zbli
żenie do odległości 1212 km nastąpiło
o godzinie 12:56 UT; prędkość sondy
względem planetoidy wyniosła 9,93
km/s. Podczas przelotu pracowała przez
około 25 minut kamera wielospektralna, przekazując na Ziemię około 500
obrazów planetoidy, ukazujących oko
ło 60% jej powierzchni. N a ich podsta
wie oceniono rozmiary niekształtnej
bryły Matyldy na 66 x 48 x 46 km. Po
wierzchnia planetoidy pokryta jest licz
nymi kraterami uderzeniowymi, przy
czym co najmniej 5 z nich ma średnice
powyżej 20 km. Pomiary przesunięcia
dopplerow skiego sygnałów telem e
trycznych NEAR-a pozwoliły stwier
dzić, że oddziaływanie grawitacyjne
planetoidy zmieniło prędkość sondy
o 1 mm/s. Umożliwiło to obliczenie
masy Matyldy, która okazała się mniej
sza niż przypuszczano, stanowiąc oko
ło m ilio n o w ą część m asy naszego
Księżyca. Wynikająca stąd średnia gę
stość planetoidy okazała się niewiele
większa od gęstości wody i wynosi za
ledwie 1,3 g/cm3. Jest to jeden z naj
bardziej zaskakujących wyników spo
tkania N EA R -a z M atyldą: typowe
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gęstości planetoid są na ogół dwukrot
nie większe.
K ilka dni później, 3 lipca 1997
roku, po raz pierwszy został w łączo
ny główny silnik sondy w celu zmia
ny jej okołosłonecznej orbity w taki
sposób, aby mogło dojść do bliskiego
przelotu NEAR-a koło Ziemi, której
oddziaływanie grawitacyjne skierowa
łoby go do Erosa. W ymuszona pracą
siln ik a zm iana o rbity po leg ała na
zm niejszeniu odległości peryhelium
z 0,99 j.a. do 0,95 j.a. Manewr w pełni
się udał i 23 stycznia 1998 roku sonda
ponownie znalazła się w pobliżu Zie
mi. Przeleciała nad Azją, Afryką i An
tarktydą, zbliżając się do powierzchni
na minimalną odległość 540 km (nad
południowo-zachodnim Iranem) o go
dzinie 7:23 UT. Aby zdać sobie sprawę
z szybkości tego przelotu, warto zwró
cić uwagę na to, że w odległości około
100 tys. km od powierzchni sonda zna
lazła się przed największym zbliżeniem
o godzinie 3:40 UT, oddalając się od
Ziemi o godzinie 11:10 UT. Przelot
N EA R -a nad Z iem ią w ykorzystano
m.in. do kalibracji jego przyrządów na
ukowych. Ale najważniejszym jego ce
lem była naturalna (a więc nie wyma
gająca pracy silnika) zm iana orbity
sondy. W rezultacie wspomagania gra
witacyjnego Ziemi płaszczyzna orbity
NEAR-a zwiększyła nachylenie wzglę
dem płaszczyzny ekliptyki z 0°,5 do
10°,2 oraz zmniejszyła się odległość
aphelium z 2,17 j.a. do 1,77 j.a. Zmia
ny te umożliwiły osiągnięcie Erosa.
Aby planowane wejście NEAR-a na
orbitę wokół Erosa nastąpiło 10 stycz
nia 1999 roku, trzeba było odpowied
nie m anew ry rozpocząć 20 grudnia
1998 roku. Zaczęło je włączenie o go
dzinie 22:00 UT głównego silnika, któ
ry miał pracować przez 20 minut. Ale
w kilka sekund po uruchomieniu sil
nika sonda zamilkła i utracono z nią
kontakt. Twórców misji ogarnęło prze
rażenie. Rozpaczliwe usiłowania wzno
wienia z NEAR-em łączności zostały
uwieńczone sukcesem dopiero po 27
godzinach milczenia. Sonda i wszyst
kie jej urządzenia działały normalnie,
ale utracono już szansę uczynienia jej
sztucznym satelitą Erosa w przewidzia
nym terminie 10 stycznia. Trzeba więc
było przynajmniej wykorzystać przelot
sondy koło Erosa, który miał nastąpić
23 grudnia 1998 roku. W ogromnym
pośpiechu przekazano sondzie odpo3/qooo

wiednie polecenia włączenia i właści
wego ukierunkowania przede wszyst
kim kamery oraz spektrografu podczer
wieni i magnetometru. NEAR minął
Erosa ze względną prędkością 932 m/s
w m inim alnej odległości 3827 km.
Z przekazanych na Ziem ię obrazów
(o zdolności rozdzielczej 363 m na pik
sel) wywnioskowano, że planetoida ma
rozmiary 33 x 13 x 13 km. Z przesu
nięć dopplerowskich sygnałów radio
wych sondy oszacowano masę Erosa
(7,2 x 1018 g) i jego średnią gęstość
(2,5 g/cm3).
Niepowodzenie pierwszego „podej
ścia” do Erosa nie przekreśliło jednak
możliwości zrealizowania celu misji.
Szybko okazało się, że ponowienie pró
by wprowadzenia NEAR-a na orbitę
wokół planetoidy będzie mogło zostać
podjęte w lutym 2000 roku. Aby to
umożliwić, trzeba było wykonać kilka
manewrów. Pierwszą korekcję toru son
dy przeprowadzono 3 stycznia 1999
roku. Przez w łączenie na 21 m inut
głównego silnika i na 3 minuty jedne
go z silników pomocniczych, zwiększo
no prędkość sondy o 932 m/s. Następ
nie niewielkie korekty prędkości sondy
przeprowadzono jeszcze 20 stycznia
i 12 sierpnia 1999 roku. Dzięki temu
na początku lutego 2000 roku NEAR
znalazł się już na tyle blisko Erosa, że
można było rozpocząć subtelne manew
ry mające doprowadzić do uczynienia
sondy sztucznym satelitą planetoidy.
Zaczęło się znowu od niepokojące
go wyłączenia się awaryjnego wszyst
kich urządzeń sondy w dniu 2 lutego,
kiedy miało nastąpić pierwsze urucho
mienie silnika. Tym razem nie było to
groźne i 3 lutego o godzinie 17:00 UT,
gdy sonda znajdowała się w odległości
około 8 tys. km od Erosa, włączono na
90 sekund silnik, co doprowadziło do
zmniejszenia jej prędkości względem
planetoidy z 19,3 do 8,1 m/s. Jedno
dniowe opóźnienie rozpoczęcia m a
newru spowodowało konieczność prze
prow adzenia go dw uetapow o. Gdy
odległość sondy od Erosa zmalała do
około 4600 km, w dniu 8 lutego jesz
cze raz uruchomiono silnik, który pra
cując przez 23 sekundy, zwiększył wza
je m n ą p rędkość z 8,1 do 9,9 m /s.
I wreszcie 14 lutego, gdy NEAR zbli
żył się do Erosa na odległość 327 km,
jeszcze jedno uruchomienie silnika na
57 sekund zmniejszyło wzajemnąprędkość do 1 m/s, co spowodowało prze
3 /2 0 0 0

jęcie przez Erosa kontroli nad ruchem
sondy. Poruszała się ona wokół niego
po orbicie o najmniejszej i największej
odległości od środka masy planetoidy
równych 321 i 366 km. Okres obiegu
sondy wokół Erosa po tej orbicie wy
nosił 22 dni. Dzień 14 lutego 2000 roku
zapisał się w historii badań kosmicz
nych jako dzień uruchomienia pierw
szego sztucznego satelity planetoidy:
księżyca Erosa.
D olatując do Erosa, kam era sondy
w y k o n y w ała zd jęcia niezw ykłego
obiektu oraz jego otoczenia w celu po
szukiw ania ew entualnego naturalne
go satelity planetoidy. Satelity nie
znaleziono, a zdjęcia ukazały pełną
sw oistego uroku, po ry tą krateram i
u d e rz e n io w y m i, w y d łu ż o n ą b ry łę
Erosa. Szczegółowe badania różnych
jej osobliwości będą trwały cały rok.
NEAR ma się systematycznie przybli
żać do planetoidy. Od 3 marca promień
je g o orbity zm niejszono do około
200 km, a od 12 maja będzie okrążał
Erosa w odległości ju ż tylko około
50 km w okresie 1,2 dnia. Zakończe
nie misji planowane jest w lutym 2001
roku zrzuceniem sondy na powierzch
nię. Ponieważ siła przyciągania grawi
tacyjnego Erosa jest bardzo mała, więc
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to zrzucenie będzie raczej łagodnym po
łożeniem sondy na powierzchni.
Wkrótce po spektakularnym sukce
sie „zdobycia” Erosa kierow nictw o
NASA podjęło decyzję o przemiano
waniu sondy na NEAR Shoemaker dla
uczczenia tragicznie zmarłego w 1997
roku Eugeniusza Shoemakera, wybit
nego amerykańskiego astronoma i geo
loga planetarnego, znawcę małych ciał
Układu Słonecznego, współodkrywcę
słynnej kom ety Shoem aker-Levy 9,
która w 1994 roku zderzyła się z Jowi
szem. Jego prochy spoczęły w 1999
roku na Księżycu dzięki sondzie Lunar
Prospector, a imię legendarnego już dziś
badacza rozsławia obecnie sztuczny sa
telita Erosa.
Wszystkie zdjęcia pochodzą z witryny in
ternetowej http://nearjhuapl.edu, na któ
rej codziennie pojawiają się nowe obrazy
i wyniki badań Erosa.

Doktor Krzysztof Ziołkowskijest Sekre
tarzem Naukowym Centrum Badań
Kosmicznych PAN w Warszawie. Jego
zainteresowania naukowe koncentrują
się na dynamice małych cial Układu
Słonecznego. Przez wiele, wiele lat był
redaktorem naczelnym „ Uranii”.
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poradnik obserwatora

OBSERWACJE MARSA
ars jest najbliższą planetą zewnętrzną, czyli taką, któ
rej orbita położona jest na zewnątrz ziemskiej orbity.
Średnia odległość Marsa od Słońca wynosi niespełna
228 min km (1,524 AU), a odległość od Ziemi zmienia się od 56
do 400 min km. Tak duże różnice w odległościach pomiędzy pla
netami powodują, że Mars zmienia swoje rozmiary na ziemskim
niebie od 25 do 4 sekund łuku. Również jasność planety zmienia
swoją wartość w istotnym zakresie: od +1,50 do -2,52 mag.
Mars, jak i pozostałe planety zewnętrzne, znajduje się naj
bliżej Ziemi podczas opozycji. Wtedy też osiąga największe
rozmiary kątowe na nocnym niebie. Należy jednak podkreślić,
iż w zależności od tego, czy opozycja obu planet przypada
w pobliżu peryhelium bądź też aphelium orbity Marsa, rozmia
ry kątowe tarczy planety znacząco się różnią. Jeśli opozycja wy
stępuje w peryhelium, wtedy średnica kątowa planety wynosi
około 25”, natomiast jeśli opozycja przypada w aphelium, to
średnica kątowa wynosi 13,8”. Wzajemne położenia obu planet
są istotne, gdyż jeśli chcemy obserwować jakiekolwiek szcze
góły na powierzchni „Czerwonej Planety”, to powinniśmy ob
serwować ją w pobliżu opozycji (średnica >10”).
Tarczę planety wraz z charakterystycznym czerwonym za
barwieniem będziemy mogli już dostrzec przy użyciu telesko
pu o średnicy 50-60 mm i powiększeniu 7 0-100x. Jeśli jednak
będziemy dysponować teleskopem o średnicy 100-150 mm
i powiększeniu 150-250x, będziemy mogli dostrzec czapy po
larne znajdujące się na biegunach Marsa. Podczas długotrwa
łych i systematycznych obserwacji czap polarnych można za
obserwować sezonowe zmiany ich rozmiarów. Dysponując
jeszcze większym teleskopem (200-300 mm), możemy poku
sić się o obserwacje pewnych tworów na powierzchni Marsa.
Należy podkreślić, że obserwacja „detali” na powierzchni Mar
sa jest możliwa tylko podczas bardzo dobrych warunków at
mosferycznych (seeing: l,5”- 2 ”).
Podczas wizualnych obserwacji M arsa często używ a się
barwnych filtrów. Takim klasycznym „marsjańskim” filtrem
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jest filtr pomarańczowy, którego działanie powoduje wzrost
kontrastu obrazu. Również filtr czerwony może spełniać taką
funkcję.
Mars posiada dwa księżyce: Fobosa i Deimosa, których mała
jasność (około 12 magnitudo) i niewielka odległość kątowa
od tarczy planety powoduje, że m ogą one być obserwowane
jedynie przy zastosowaniu teleskopów o średnicy co najmniej
25-30 cm. Księżyce te odkrył w 1877 roku Asaph Hall, używa
jąc refraktora o średnicy 65 cm.
Obserwacje fotograficzne Marsa mogą być wykonywane przy
zastosowaniu teleskopu o średnicy co najmniej 15-20 cm i efek
tywnej ogniskowej 8000-12000 mm. Aby uzyskać na kliszy
średnicę tarczy równą 1 mm, przy założeniu średnicy kątowej
równej 10”, powinniśmy użyć efektywnej ogniskowej o warto
ści niespełna 21 metrów! Tak duże ogniskowe osiągniemy po
przez zastosowanie projekcji okularowej. Stosowanie tak dłu
gich ogniskowych wymaga użycia długich czasów ekspozycji
(kilka-kilkanaście sekund), co oznacza, że teleskop powinien
być wyposażony w precyzyjny mechanizm zegarowy lub mikroruchy.
Bardzo efektywnym „narzędziem” do prowadzenia obser
wacji Marsa jest kamera video, która podłączona do 10-15 cm
teleskopu (powiększenie około 100x) umożliwia zarejestrowa
nie nie tylko tarczy planety, ale także charakterystycznej kolo
rystyki oraz czap polarnych. Ogniskową kamery ustawiamy
w położeniu maksymalnym, a skalę ostrości ustawiamy na nie
skończoność (tryb ręczny). Ostrość układu (teleskop-kamera)
regulujemy za pomocą wyciągu okularowego. Należy pamię
tać, że zarówno obserwacje fotograficzne, jak i video dadzą za
dowalające rezultaty tylko podczas bardzo dobrych warunków
atmosferycznych.
Obserwacje Marsa nie są łatwe. Warto jednak bliżej przyj
rzeć się planecie, na której powierzchni zapewne już niedługo
Człowiek pozostawi ślad swojej stopy.

Wiesław Skórzyński
©

Galaktyka spiralna ESO 269-57

Spiralna galaktyka ESO 269-57 w gromadzie galaktyk w gwiazdozbiorze Centaura

Kilka galaktyk i czarna globula w obiektywie teleskopu ANTU

została sklasyfikowana jako typ Sa(r). Charakteryzuje się symetryczną, ale złożoną

(teleskopu nr 1 VLT)

strukturą z wewnętrznym pierścieniem otoczonym dwoma, jak gdyby rozpadającymi

(wszystkie obrazy uzyskame w końcu marca 1999 r.)

się na szereg gałęzi, pierścieniami zewnętrznymi. Odległość do tej galaktyki wynosi
155 milionów lat św., a rozmiar 200 tys. lat św. W tle widać wiele innych galaktyk.

0

Czarna chmura Barnarda

Jedna z ciemnych globul Drogi Mlecznej odkrytych prze Edwarda E. Barnarda w roku

O

1919 i znana jako B68 w gwiazdozbiorze Wężownika. Na bogatym w gwiazdy tle

Ta para galaktyk należy do tej samej gromady galaktyk co ESO 269-57 i leży w po

Para galaktyk NGC 5090 + 5091 w Centaurze

występuje czarny, zwarty, o dobrze określonych konturach obszar materii między-

dobnej odległości. Na tym przykładzie widzimy przypływowe oddziaływanie obu ga

gwiazdowej. W tym kierunku nie widzimy nawet najsłabszych gwiazd i stąd wnosimy,

laktyk. NGC 5091 — po lewej, widziana pod ostrym kątem, wydaje się być zdeformo

że jest to stosunkowo bliski nam obiekt (500 lat św.). Jego rozmiary wynoszą tylko

wana oddziaływaniem NGC 5090, która pokrywa się z silnym, podwójnym radioźró

7 miesięcy światła, a temperatura 10 K.
Takie obszary są wylęgarnią gwiazd i planet. Ciągle jest tajemnicą, jak takie chmury

dłem PKS 1318-43.

w jakimś momencie zaczynają proces kontrakcji i w konsekwencji zamieniają swą

0

materię w spalającą wodór gwiazdę.

Osobliwa galaktyka ESO 510-13 w Wężu Wodnym jest bardzo podobna do słynnej

©

galaktyki „Sombrero", aczkolwiek z wygiętym pyłowym pasem równikowym. Jest od
legła od nas o 170 milionów lat św. i ma rozmiar ok, 100 tysięcy lat św.

Wielkie zderzające się galaktyki NGC 6872/IC 4970

Piękna galaktyka belkowa typu SBb .zderza się" z mniejszą galaktyką IC 4970 typu
SO. Ramię spiralne w górnym lewym obszarze obrazu jest wyraźnie odkształcone

ESO 510-13

Nie jest jasny dla astronomów proces prowadzący do utworzenia się tego wygię
tego pasa równikowego. Wydaje się on być tworem „młodym" i niestabilnym.

1zawiera wiele niebieskawych obiektów, prawdopodobnych obszarów formowania się
gwiazd. Może to być spowodowane niedawnym „przejściem" przez ten obszar galak

©

tyki IC 4970 (tutaj trochę powyżej środka obrazu). Jasny obiekt poniżej środka obrazu

Widziana z profilu spiralna galaktyka ESO 60-24 leżąca na obrzeżach gwiazdozbio

je st gwiazdą Drogi Mlecznej.
Ten interesujący system galaktyk leży w gwiazdozbiorze Pawia na południowym

rów Kil i Latająca Ryba posiada silny równikowy pas pyłowy, zasłaniający gwiazdy za

niebie w odległości 300 min lat św. od nas. NGC 6872 rozciąga się na przestrzeni
750 min lat św. i jest jedną z największych znanych belkowych galaktyk spiralnych.

a spiralną strukturę galaktyki można dostrzec w obszarach zewnętrznych. Odległość

120

ESO 60-24

nim leżące. Jasne centrum tej galaktyki je s t ulokowane tuż pod pasem pyłu,
do galaktyki wynosi 200 milionów lat św. (aw)
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pasywna gromada galaktyk Abell 2218. Zdjec|^ »^ 3 ffep rko n an e w dniach 11 do 13
/ ' / stycznia 200fir. szerokokątną kamerą p la n e t^ ^ ^ ^ *|^ ® |j|^ M B p j kosmicznego Hubble’a w czasie pierwszych obserwacji po jego naprawie-a|ffiBffiffliy a r u d n iu 1999 r.
Gromada Abell 2218 leży w odległości ok. 2 miliardów la! sw. odZiemi w gwiazdozbiorze
Smoka. Je s t tak masywna, że jej pole grawitacyjne działa jak soczewka opf|§|sna, załamując
promieniowanie bardziej odległych obiektów (stanowi soczewkę grawitacyjną), tworząc
i wzmacniając ich obraz. Te obrazy mają kształt łuków i świadczą o galaktykach leżących 5 do
10 razy dalej niż gromada Abell 2218, a więc istniejących już wtedy, gdy Wszechświat miał

zaledwie 20% obecnego wieku. HST uzyskał czarno-biały obraz tej gromady w 1994 roku (Patrz
„Postępy Astronomii” 2/95, str. 64), dostarczając najbardziej spektakularnego podówczas
dowodu istnienia soczewek grawitacyjnych. Obecny kolorowy obraz pozwoli na bardziej szcze
gółowe studium odległych galaktyk. W kolorach zakodowana jest informacja dotycząca wie
ku, odległości i temperatury gwiazd oraz składu galaktyk. Niebieskie punkty dotyczą młodych
gorących gwiazd, żółto-białe informują o galaktykach złożonych z różnorodnych gwiazd,
a czerwone o zimnych^ starych gwiazdach oraz gwiazdach w odległych galaktykach.
Fot. zespoły NASA i ESO oraz A. Fruchter

Urania
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M 51

G a la k tyk ę W ir (ang. W h irlp o o l) b adają kam e
ry nie ty lk o n aziem n ych telesko p ó w , o czym
ś w ia d c z ą z a m ie s z c z o n e na tej stro n ie zd ję 
cia. U g ó ry w id zim y ob raz p o d c z e r w o n y | u ^ |
sk a n y p rze z satelitę ISO w p aśm ie o d łu g fls
fali 15 m ikronów . Ja s n e o b sza ry w ra m io ra W P
sp ira ln y c h to ro zgrzan e pyłow e obłoki, w któ
rych na w ie lk ą sk a lę za ch o d zi p ro ce s p o w sta
w ania gw iazd. N a jw ię k szą ich ko n cen trację
o d n a jd zie m y w p o b liżu jądra. T o w a rzyszą ca
M 51 g a la k ty k a N G C 5195 p re ze n tu je s ię
w z a k re sie p o d cze rw o n ym o w iele sk ro m n iej
n iż w św ie tle w id zia ln y m (por. zd ję cie u g óry
po prawej).
Ś ro d ko w y i d oln y obraz po prawej stronie uzy
s k a n o 5 lat tem u kam erą W F P C -2 te le sk o p u
H u b b le ’a, n akład ając na sie b ie e k s p o z y c je
u zy sk a n e z u życiem filtró w n ie b ie sk ie g o , z ie 
lo n eg o i czerw o n eg o . O b s z a r ją d ra o ro zm ia 
rach ok. 80 l.św, p ro m ien iu je m o cą 1 0 0 p iilio nów sło ń c. J a k o c e n ia ją a stro n o m o w ie, k o n 
centracja g w iazd w tym o b sza rze p rze w yższa
5000 razy zn a n ą nam z są sie d ztw a ,w r a s zej
G a la k ty c e . Ola tle ją d ra ry su je s ię c ie m n y
kształt litery „ Y ” — to g ęsta za sło n a pyłow a,
u kryw ająca ce n tra ln y o b t ik t p oza z a się g ie m
w zroku. Je g o n ie w ie lkie ro zm iary przy z n a c z 
nej m asie o ra z o b se rw o w an e na falach ra d io 
w ych d żety
m o żem y mffeć eta.
czy n ie n ia z su p e rm a s y w M jc z a rn ą d z iu ip ,iw W

%

Fot. E S A , D. M alin, N. Pan agia, N A S A .
U R A N I A - !>osi
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Galeria Mgławic Messiera

Wśród gromad gwiazd
i galaktyk
Słynną galaktykę Wir (ang. W hirlpool) wraz z przelatują-

M 51 (NGC 5194)

W

Psach Gończych

Rektascensja
Deklinacja
Odległość
Jasność obserwowana
Rozmiary kątowe

Cą w jej pobliżu kom etąM essier odkrył 13 października
1773 r. Słabszą towarzyszkę, NGC 5195, dostrzegł dopie
ro osiem lat później przyjaciel Messiera Pierre Mechain.
Wobec tego w wydaniu katalogu z 1784 r. M essier tak oto
opisał cały obiekt: „Ma on strukturę podwójną — dwa ja 
sne obszary centralne odległe są o 4 ’35”. „Atmosfery”,
różniące się wyraźnie jasnością, stykają się ze sobą.”
W roku 1845 Lord Rossę bardzo szczegółowo przeba
dał ten skrawek nieba, odkrywając strukturę spiralną ga
laktyki (był to w owym czasie pierwszy przypadek spiral
nej „mgławicy”). Stąd też mówi się niekiedy o M 51 jako
galaktyce R ossę’a (lub nawet o „znaku zapytania” Lorda
R osse’a). Dziś wiemy już, że M 51 to dominujący obiekt
w niewielkiej grupce galaktyk (patrz tabelka). Jej piękna
struktura spiralna wykształciła się w pewnym stopniu dzięki
spotkaniu z NGC 5195, do którego doszło kilka milionów
lat temu. Wydaje się, że NGC 5195 przechodziła mniej
więcej w linii naszego widzenia, a obecnie znajduje się
po drugiej stronie płaszczyzny dysku M 51. Towarzyszka
utraciła przy tym sw ą pierw otną formę i j est teraz galakty
ką nieregularną.
Ta para jest wdzięcznym obiektem do amatorskich ob
serwacji wykonywanych nawet 10 cm teleskopem, ale tyl
ko w doskonałych warunkach atmosferycznych, przy ciem
nym tle nieba. Centralne obszary galaktyki M 51 badano
m.in. przy pomocy teleskopu kosmicznego, zaś proces po
wstawania gwiazd w ramionach spiralnych analizowano
na podstawie obserwacji w podczerwieni, prowadzonych
z satelity ISO (patrz kolorowa strona obok). Dwaj amatorzy z A tlanty, Jerry A rm strong i Tim Puckett odkryli
2 kwietnia 1994 r. supernową w M 51. Natomiast jej towarzyszka NGC 5 195 była miejscem podobnego wydarzenia w roku 1945.

13h29m,9
+47°12’
37 000 000 l.św.
8,4 mag
11' x 7'

Nazwa

Rektascensja

Deklinacja

Typ

Jasność V

Rozmiary

Prędk. rad.

NGC
UGC
UGC
M 63
M 51
NGC
NGC
UGC

13h12m,2
13 13,8
13 15,5
13 15,8
13 29,9
13 30,0
13 34,1
13 42,6

+44°02’
+42 12
+47 30
+42 02
+47 12
+47 16
+47 55
+39 40

Sc:
SBc
lr+
Sb+
Sc
Pec
SBd:
Ir-

12m,25p
14,63
14,52p
8,57
8,38
9,63
13,90p
14,28p

6 ',5 x1',0
1 ',9 x 0 ’,6
2’,7 x 1 ’,0
12’,3 x 7 ’,6
11’,0 x 7 ’,0
5’,4 x 4 ’,3
3’,3 x 0 ’,7
2’,0 x 1 ’,9

484 km/s
699
358
575
573
658
476
748

3/2000

5023
8313
8331

5195
5229
8683
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M 52 (NGC 7654) w Kasjopei
M 52 to znacząca gromada otwarta położona w bogatym
w gwiazdy obszarze Drogi Mlecznej. A. Wallenquist doli
czył się 193 prawdopodobnych członkiń gromady w ob
szarze nieba o rozmiarach kątowych 9 ’. Przyjmując odle
głość 5000 l.św. (jej oceny mieszczą się w przedziale
3000-7000 l.św.), na gęstość przestrzenną gwiazd w po
bliżu centrum uzyskamy wartość 3 sztuki w parseku sze
ściennym. Najjaśniejsza gwiazda ciągu głównego (typu
widmowego B7) świeci blaskiem 11 magnitudo, znajdzie
my też dwa żółte olbrzymy o jasności około 8 magnitudo.
Wiek gromady szacuje się na zaledwie 35 min lat.

M 53 (NGC 5024) w Warkoczu Bereniki

Rektascensja 23h24m.2
Deklinacja +61°35’
Odległość 5 000 l.św.
Jasność obserwowana 7,3 mag
Rozmiary kątowe 13’,0

Rektascensja
Deklinacja
Odległość
Jasność obserwowana
Rozmiary kątowe

13h12m.9
+18°10’
56 400 l.św.
7,6 mag

12’,6

Gromada kulista M 53 należy do najodleglejszych obiek
tów w Galaktyce — jej dystans od centrum to 60 tysięcy
l.św.. Ma przestrzenne rozmiary przekraczające 250 l.św.
i zbliża się do nas z prędkością 112 km/s. Messier wska
zywał na jej podobieństwo do M 79, zaś William Herschel
— do M 10. Gwiazdy należące do M 53 zawierają niewiel
ką ilość metali (metaliczność gromady jest niższa od śred
niej dla gromad kulistych w Galaktyce). Doliczono się
w niej 47 zmiennych typu RR Lyrae.
W odległości zaledwie 1° na wschód odnajdziemy sła
bą gromadę otwartą NGC 5053, niemal równie odległąjak
M 53 (55 tysięcy l.św.), lecz znacznie uboższą w gwiazdy.

M 54 (NGC 6715) w Strzelcu
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M 54 musi być okazałą gromadą, skoro Messier, pro
wadząc obserwacje z Paryża, pomimo znacznej deklinacji
południowej uznał ją za „bardzo jasną”. Choć stosunkowo
łatwo ją odnaleźć dzięki bliskości gwiazdy £ Sagittarii,
używając niewielkich powiększeń, można mieć pewien pro
blem z odróżnieniem jej od gwiazd — jądro ma bowiem
zaledwie T średnicy kątowej. W obszarach zewnętrznych
Herschel zaobserwował gwiazdy 14-15 wielkości. Ziden
tyfikowano 82 zmienne należące do M 54, z czego znako
mitą większość stanowią gwiazdy typu RR Lyrae; znamy
też dwie półregularne zmienne typu widmowego M o okre
sach 77 i 101 dni.
Do niedawna przyjmowano odległość M 54 z przedzia
łu 50-65 tysięcy l.św. Tymczasem w roku 1994 dokonano
sensacyjnego odkrycia galaktyki karłowatej SagDEG
(Sagittarius D w a rf E lliptical Galaxy, w odróżnieniu
od SagDIG — Sagittarius D w arf Irregular Galaxy) —
najbliższej sąsiadki Drogi Mlecznej (patrz „Świat Nauki”

Po s t ę p y A s t r o n o m i i
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nr 12/98, str. 56). Okazało się, że gromada M 54 leży w tym
samym miejscu na niebie, co jeden z najjaśniejszych ob
szarów galaktyki i oddala się od nas z prawie tą sam ą pręd
kością (ok. 130 km/s). W tej sytuacji odległość M 54 może
wynosić nawet 80 tysięcy l.św. Byłaby to pierwsza groma
da kulista odkryta poza naszą Galaktyką (w roku 1778) —
jeszcze jeden przyczynek do odkryć M essiera. Gdyby tak
było, M 54 należałaby do najjaśniejszych znanych gromad
kulistych: przewyższałaby ją blaskiem tylko słynna Ome
ga Centauri. Znamy jeszcze trzy gromady kuliste leżące

najprawdopodobniej w galaktyce SagDEG: Arp 2, Terzan 7
i Terzan 8; są one jednak znacznie słabsze niż M 54.

M 55 (NGC 6809) w Strzelcu

To gromada kulista o dość dużych rozmiarach kątowych
(2/3 średnicy kątowej Księżyca), ale słabo zagęszczonym
wnętrzu. Nawet oglądana przez lornetkę ujawnia ziarnistą
strukturę — w przeciwieństwie do większości gromad ku
listych, widocznych tylko jako kolista mgiełka. W obsza
rze o rozmiarach 110 l.św. mieści się kilkadziesiąt tysięcy
słońc. Na palcach jednej ręki można policzyć dotychczas
zidentyfikowane zmienne.
M 55 odkrył Lacailłe, przebywając w południowej Afry
ce w latach 1751-52. Messierowi udało się ją dostrzec do
piero w roku 1778, najprawdopodobniej po kilkunastu la
tach p o sz u k iw a ń . To k o n se k w e n c ja do ść z n ac zn ej
południowej deklinacji obiektu — w naszych szerokościach
geograficznych to rzeczywiście bodaj najtrudniejsza do za
obserwowania m gławica z listy Messiera.

Rektascensja
Deklinacja
Odległość
Jasność obserwowana
Rozmiary kątowe

Rektascensja
Deklinacja
Odległość
Jasność obserwowana
Rozmiary kątowe

M 56 (NGC 6779) w Lutni

18h55m, 1
-3 0 °2 9 ’
82 800 l.św.
7,6 mag
9',1

19h40m,0
—30°58’
16 600 l.św.
6,3 mag
19',0

Leży mniej więcej w połowie odcinka łączącego ( i Cyg
(Albireo) z y Lyr. Jest jedną z najsłabszych gromad kuli
stych na liście Messiera, co dodatkowo podkreśla brak wy
raźnego, jasnego jądra. Shapley zwrócił uwagę na spłasz
czenie w sym etrii obiektu i zid entyfikow ał p ierw szą
gwiazdę zmienną należącą do M 56; dziś znamy ich około
tuzina. Gromadę odkrył M essier 23 stycznia 1779 r. Jej
przestrzenne rozm iary to około 60 l.św. N ajjaśniejsze
gwiazdy świecą blaskiem 13 magnitudo; obiekt zbliża się
do nas z prędkością 145 km/s.

Rektascensja
Deklinacja
Odległość
Jasność obserwowana
Rozmiary kątowe

19h16m,6
+30°11’
31 600 l.św.
8,3 mag
7’,1

(kr)

3/2000
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rozmaitości

kosmiczne...

Czy nadchodzi straszliwa powódź?
bliża się moment, gdy Saturn,
Jowisz, Mars, Wenus, M erku
ry, Słońce i Księżyc staną pra
wie w jednej linii naprzeciw Ziemi (ry
sunek 1). B ędzie to m ieć m iejsce
w maju w roku oznaczonym (m agicz
ną) liczbą 2000. Dla wielu to właśnie
ten m om ent, w którym w zm ożone
efekty pływowe wywołają straszliwe
powodzie, przyczyniając się w ten spo
sób do upadku naszej cywilizacji.
Zanim zaczniemy spisywać testa
menty, spójrzmy chłodnym okiem na
całe zjawisko i zastanówmy się, czy
rzeczywiście mamy do czynienia z re
alnym zagrożeniem.
W wyniku oddziaływ ania graw ita
cyjnego ciała niebieskie poruszają się
w przestrzeni. G raw itacja, o czym
często nie pam iętam y, ma rów nież
wpływ na zmiany kształtu ciał. Zm ia
ny kształtu ciał określam y pojęciem
pływów. Pojęcie to dotyczy nie tylko
podnoszenia się wód morskich na Zie
mi. Z jaw isk a p ływ ow e w y stę p u ją
w m niejszym lub w iększym stopniu
na w szy stk ich p lan etach . Pływ om
podlega rów nież skorupa ziem ska
i nasza atmosfera.
Powróćmy jednak do ewentualnie
„zagrażającej” nam powodzi. Pływy

Z

m orskie (przypływ y i odpływ y) to
współgranie między innymi efektów
wyw ołanych rotacją Ziem i, tarciem
wody o dno morskie, konfiguracją lą
dów, głębokością mórz, oporem sta
wianym przez lądy, oddziaływaniem
pły w o w y m K sięży ca, S ło ń ca itp.
Stworzenie dokładnej teorii podnosze
nia się i opadania mórz, a co za tym
id zie, ścisłe o k re śle n ie w ielkości
ewentualnych przyborów wód jest bar
dzo skomplikowane.
Możemy jednak oszacować efekty
przypływowe, wykorzystując pierw
szy, tzw. statyczny, model przypływów
opracowany jeszcze przez Newtona.
W stw orzonej przez siebie teorii
Newton założył, że Ziemia jest kulą
oblaną wodą. Rozważmy bryłę o pew 
nych rozmiarach. M asa jednostkowa
znajdująca się na powierzchni tej bry
ły i zwrócona w stronę ciała przycią
gającego podlega większej sile oddzia
ływania grawitacyjnego niż środek tej
bryły. Środek naszej modelowej Zie
mi jest natomiast silniej przyciągany
niż punkt znajdujący się po przeciw
nej stronie względem obiektu defor
mującego kształt naszej planety.
Równania matematyczne opisujące
pow yższe stw ierd zen ia w yg ląd ają

■i

w następujący sposób:

gdzie R oznacza odległość środka Zie
mi do środka ciała wywołującego efekt
pływowy, R_ oznacza promień Ziemi,
/ je s t iloczynem stałej grawitacji i masy
jednostkow ej, m jest m asą ciała od
działującego grawitacyjnie z Z iem ią
Fp jest siłą oddziaływania grawitacyj
nego punktu Ziemi najbliżej położo
nego ciała m, F jest siłą oddziaływa
nia g raw ita c y jn e g o śro d k a Ziem i
z m asą m, a Fd jest s iłą z jaką oddzia
ły wuj e m z punktem najdalej położo
nym . W ielkość siły przypływ ow ej
określana jest jako różnica w oddzia
ływaniu na powierzchnię i środek bry
ły, czyli:

lub

Dokonując przekształceń m atema
tycznych, w których wykorzystuje się
fakt, iż iloraz R J R je st w ielkością
małą, otrzymuje się:

Uran ■
Neptun

Saturn

A
K siężyc

*

Ziemia

Pluton

Rys. 1. Układ planet w dniu 4 maja 2000 (rysunek oryginalny znajduje się na stro
nie internetowej: http://me.in-berlin.de/~jd/himmel/sky.00.05.html)
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Jeżeli w powyższych wyrażeniach
ograniczymy się do pierwszej potęgi
R J R (kolejne potęgi tego ilorazu są
bardzo m ałe), to siły przypływ ow e
wyrażają się przybliżonym wzorem:

2JnA. ( 1)

3/2000

rozmaitości

..strachy na Lachy
Jeśli znamy odległość obiektu do
Ziemi i jego masę, możemy wyzna
czyć wartość siły przypływów. Bar
dzo często sama wartość liczbowa nic
nam nie mówi do momentu, gdy nie
porównamy jej ze znaną wielkością
wzorcową.
Od pradawnych czasów ludzie ob
serwowali zmiany w poziomie wód
morskich, które osiągają w pobliżu
niektórych wybrzeży około 15 m.
Z czasem określono okresowość ich
występowania i powiązano je z oddzia
ływ aniem graw itacyjnym Ziem i
i Księżyca. Wielkość oddziaływania
przypływowego Księżyca (Fp) jako
dominująca będzie tym wzorcem, do
którego odniesiemy wyznaczone siły
przypływowe pozostałych ciał Ukła
du Słonecznego (F°). Przyjmijmy, że
odległość Ziemia-Księżyc jest stała
i wynosi 384400 km. Masa Księżyca
jest równa 734,90* 1020 kg. Korzysta
jąc ze znanych efemeryd i mas ciał
Układu Słonecznego oraz równania (1)
określmy, jak zmieniają się wartości
siły przypływowej.w oddziaływaniu
tych obiektów na Ziemi w okresie od
1 I 1999 do 31 XII 2000. Na podsta
wie uzyskanych w yników m ożna
skonstruować rysunek 2.
Na osi y zaznaczono wielkość bez
wymiarową opisującą stosunek siły
przypływowej ciała Układu Słonecz
nego do siły przypływowej Księżyca
(Fc/ P )). Jak łatwo zauważyć, drugą
najistotniejszą rolę w przypływach od
grywa Słońce. Sumując najwyższe
wartości wszystkich sił przypływo
wych planet, nie jesteśmy w stanie

5*10-

Słońce

Wenus

5x10"5

Jowisz _

1 * 10-5
1x10-6

Saturn

1 *1 0 -7
1X1 0-8

_

^

^

Merkury

Uran

1x10-9

Mars
Neptun

Pluton

10- '
1 I 1999

V 2000

31 XII 2000

Czas

Rys. 2. Sity przypływowe pochodzące od poszczególnych ciał Układu Słonecz
nego

uzyskać wielkości, która równałaby się
sile przypływowej Słońca, nie mówiąc
już o porównaniu tej hipotetycznej
wartości z siłą przypływową Księży
ca. W feralnym dniu (przynajmniej tak
uważają niektórzy), siły przypływowe
żadnej z planet nie przyjmują swej
maksymalnej wielkości, a suma stano
wi zaledwie nieco powyżej 0,0002%
przyjętego przez nas wzorca. Mimo iż
planety ustawią się w jednej linii, to
ich odległość od Ziemi nie będzie mi
nimalna. Zgodnie ze wzorem (1) war
tość siły przypływowej jest odwrotnie
proporcjonalna do sześcianu odległo
ści oddziałujących ciał: im mniejsza
jest odległość, tym większa siła. War
to również zaznaczyć, że maksymalna

zmiana w oddziaływaniu Księżyca na
powierzchnię Ziemi wyznaczona dla
jego położenia w perygeum (1,18X Fp)
i apogeum (0,85*FP) jest znacznie
większa niż oddziaływania przypływo
we planet razem wzięte. Przedstawio
ne tu argumenty nie wyczerpują peł
nej listy przyczyn, z jakich nie nastąpi
wyjątkowa kumulacja sił natury, któ
ra jakoby miała zmyć naszą cywili
zację z powierzchni Ziemi. Myślę, że
bez obaw możemy oczekiwać maja
2000 roku. Zaistniała sytuacja może
jedynie rozczarow ać tych, którzy
ewentualnie w pogodne majowe noce
chcieliby popatrzeć na Jowisza czy
Saturna.
Piotr Wąż

INFORMACJE O PRENUMERACIE URANH-PA
Prenumerata na rok 2000 (6 zeszytów) kosztuje 36 zł (zagraniczna 50 zł).
Cena pojedynczego zeszytu 7,50 zł. W płaty prosimy kierować na konto:
Polskie Towarzystwo Astronomiczne
BIG Bank Gdański S.A. o/Toruń
Nr 11601612-6347-132
W szelkich informacji o prenumeracie i zakupie numerów archiwalnych
„Postępów Astronom ii” i „Uranii-PA” udziela:
Wiesław Skórzyński
Centrum Astronomii UMK
ul. Gagarina 11, 87-100 Toruń
E-mail: urania@ astri.uni.torun.pl
tel/fax (0-56) 611 30 6 3 /6 1 1 30 08
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/ Młodzieżowe Sympozjum Astronomiczne w Szczecinkit

Wszechświat profesjonalistów i miłośników
nia 29 stycznia 2000 r. w sali kameralnej M łodzieżo
wego Domu Kultury odbyło się I Szczecinieckie M ło
dzieżow e Sym pozjum A stronom iczne. W sym pozjum
uczestniczyło ok. 60 miłośników astronomii, dwóch pra
cowników Centrum Astronom icznego UM K w Toruniu
oraz siedmiu nauczycieli fizyki z miejscowych szkół.
Sponsorem imprezy była D yrekcja MDK. Przypomnieć
należy, że w poprzednich latach w Szczecinku przeprowa
dzono 48 seminariów astronomiczno-astronautycznych dla
młodzieży szkół podstawowych i średnich. Tegoroczne spo
tkanie było pierwszym o zmienionej formie: obszerniejsze
referaty wygłaszają astronomowie, a młodzież referuje pra
ce wytypowane wcześniej przez jury.
Pierw szą część sympozjum rozpoczął dr K rzysztof Gę
sicki referatem „Ewolucja gwiazd”. Autor przedstawił naj
ważniejsze fakty z historii odkryć i ostatnie osiągnięcia
w poznawaniu budowy i ewolucji gwiazd: „Gwiazdy nie
powstały w jednym czasie. Ciągle rodzą się nowe popula
cje gwiazd o różnych długościach faz ewolucyjnych. Na
długość życia gwiazdy decydujący wpływ ma jej masa.
W odróżnieniu od karłów podobnych do Słońca gwiazdy
m asyw niejsze m ają w iększe tem pa reakcji jądrow ych
i szybciej tracą m asę.”
Drugim zaproszonym prelegentem był m gr Piotr Wąż,
który wystąpił z referatem „O naturze czarnych dziur”.
Prawdopodobnymi obszarami powstawania czarnych dziur
są masywne i ciasne układy podwójne gwiazd oraz aktyw
ne jądra galaktyk. Teoretycznie można określać ich pro
mień, masę i prędkość rotacji. Za istnieniem czarnych dziur

D

przem aw iają głównie obserwacje w zakresie promienio
wania X.
Autorzy referatów odpowiedzieli na liczne dociekliwe
pytania i chętnie udzielali dodatkowych wyjaśnień.
W drugiej części sympozjum swoje referaty odczytali
uczniowie klasy 2A z Zespołu Szkół Elektroniczno-Elektrycznych w Koszalinie: Bartłomiej Huda - „Zdobywanie
przestrzeni kosmicznej przez człowieka”, Marcin Kowalonek - „Woda na Marsie” oraz Tomasz Skierkowski - „Od
krycie gwiezdnego pyłu”. Teksty referatów były przygoto
wane starannie i z widocznym dużym nakładem wysiłku.
Refleksje dotyczące szczecińskiego sympozjum są am 
biwalentne. Podobnie jak inne tego typu spotkania popu
larnonaukowe ukazują stan wiedzy astronomicznej wśród
młodzieży oraz problemy, na jakie natrafiają popularyza
torzy nauki. W wielu społecznościach lokalnych są miło
śnicy astronomii i osoby zainteresowane Kosmosem. Cho
dzi o to, aby całej swej wiedzy nie czerpali tylko z okrojonych
programów szkolnych czy przeczytanych książek. Dlatego
każda okazja do bezpośredniej wymiany wiedzy i doświad
czeń między profesjonalistami a laikami jest cenna. Spo
tkania takie inspirują ich uczestników do rozwijania swych
najlepszych cech intelektu i osobowości. Droga miłośnika
astronomii do zrozumienia zjawisk na niebie jest długa
i wymagająca wielu wyrzeczeń. Naukowcom, którzy po
święcają im swój czas, należy się wdzięczność i uznanie
oraz zapewnienie, że są potrzebni. Tylko wtedy gwiazdy
będą świecić jaśniej dla jednych i drugich.
Lech Palczewski

Towarzystwo Przyjaciół Planetarium i Obserwatorium Astronomicznego we Fromborku „Pulsar”. Przy wsparciu:
Starostwa Powiatowego w Braniewie, Urzędu Miasta i Gminy Frombork oraz Muzeum Mikołaja Kopernika
we Fromborku zapraszają na

Ogólnopolski Zlot Miłośników Astronomii - Frombork 2000
24-27 sierpnia 2000
W programie m. in.:
Ciekawe spotkania, giełda meteorytów i sprzętu obserwacyjnego, obserwacje nieba, specjalne pokazy
w Planetarium, wycieczka śladami Kopernika, piknik pod gwiazdami oraz liczne niespodzianki.
Przyznanie „Grand Oz’ów” w kategoriach:
— najlepsze zdjęcie komety C/1999 S4 (LINEAR)
— własne obserwacje — systematyczność, wartość naukowa
— sprzęt obserwacyjny - własne konstrukcje, modyfikacje itp.
Miejsce zlotu: Dom Dziecka „Słoneczne wzgórze" ul. Braniewska, Frombork
Warunki uczestnictwa: wpisowe 35 zł
Noclegi: a) we własnym namiocie - bezpłatnie; b) namioty wojskowe - 5 zł od osoby za 3 doby; c) pokoje
w Domu Dziecka - 15 zł za dobę
Jest możliwość zamówienia całodobowego wyżywienia: około 15 zł/dziennie
Zgłoszenia prosimy nadsyłać do dnia 30 czerwca 2000 roku na adres:
Andrzej S. Pilski, skrytka pocztowa 6, 14-530 Frombork (z dopiskiem OZMA) lub aspmet@priv5.onet.pl
W zgłoszeniu prosimy podać: imię i nazwisko, rok urodzenia, adres, rodzaj noclegu, ewentualnie chęć korzystania
z wyżywienia.
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polemiki

O krytyce i krytykanctwie
o skreślenia tych kilku uwag sprowokował mnie en
tuzjazm Redakcji w zakresie tworzenia „oślej łączki”
dla radosnej twórczości niektórych autorów. Pomysł aku
rat nienowy, bo od lat niepamiętnych drukuje się w „Ura
nii” recenzje książek związanych z astronomią. Nazwa tra
dycyjna, choć niezbyt adekwatna, bo inteligencja osła nie
odbiega od inteligencji przeciętnego konia czy innego ko
pytnego. Ale nie o psychologii zwierząt przecież ma się
rzecz.
Otóż od wielu lat wzbudzał mój protest i zażenowanie
fakt, że recenzje pisują (a co gorzej — drukuje się im to!)
osoby często niekompetentne. Oczywiście nie dam tutaj
wykładni, kto jest taką osobą kompetentną, choć nie ulega
wątpliwości, że powinna ona spełniać pewne, podstawo
we warunki: być zawodowcem, zajmować się dydaktyką,
mieć doświadczenie w przekazywaniu wiedzy. Nie każdy
przecież Czytelnik może być recenzentem! Z pewnością
nie da się ustalić tu takich norm, jak w nauce, że np. recen
zentem pracy doktorskiej czy habilitacyjnej może być sa
modzielny pracownik naukowy, a więc osoba po habilita
cji, będąca jednocześnie specjalistą z danej dziedziny
(publikująca znaczące w tej mierze teksty). W codziennej
praktyce wszystko jest możliwe i zdarzają się takie żenu
jące historie, jak ta przed laty np., że książka nagrodzona
ogólnopolską nagrodą (a wysoko oceniona przedtem przez
trzech recenzentów — profesorów astronomii), została
w „Uranii” zrecenzowana przez nauczyciela podstawów
ki, który o astronomii ma pojęcie raczej blade (!). Niedaw
no jedno z wydawnictw odrzuciło książkę, która była roz
szerzoną pracą doktorską, obronioną, i zrecenzowaną
przecież przez fachowców. Powodem nie była bynajmniej
wąska specjalizacja, ale krytykancka recenzja pewnego
amatora (!). W istocie, polscy autorzy już się prawie nie
liczą na naszym rynku wydawniczym, ale kto się do tego
przyczynia?! Czyżbyśmy nie mieli dobrych popularyzato
rów pomimo przyznawanej nieustannie nagrody za popu
laryzację wiedzy o niebie?!
Renomowane wydawnictwo nie wydrukuje książki bez
1-2 recenzji wydawniczych i zleca to, w granicach swej
wiedzy i możliwości, osobom kompetentnym. Każdy jest
omylny i może jakiś błąd przeoczyć, jednak taka praktyka
pozwala mieć nadzieję, że na rynku nie pojawia się „total
ny bubel”, „radosna twórczość” autorskiej niekompeten
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cji. Jeśli jednak po ukazaniu się takiej książki jakiś autor
pisze do wydawnictw krytykanckie listy, podając się przy
tym za zawodowego astronoma (!), to podcinamy gałąź,
na której sami siedzimy. Sama byłam proszona o rozstrzy
gnięcie kilku takich spraw w dwóch wydawnictwach. Wy
tykane błędy były nieistotne, drukarskie albo rzekome —
wynikające z ignorancji autora „donosu”. W trzech przy
padkach sprawa dotyczyła znanych i dobrych autorów,
w czwartym — dobrze zapowiadającego się popularyzato
ra, który na tym, jak się zdaje, zakończył (niestety) swą
działalność. Wydawnictwa jednak nie chcą mieć kłopotów
i na wszelki wypadek wolą przedruk z zachodniej literatu
ry. Wygodniej, bez recenzji, a i odpowiedzialność można
zwalić na kogoś innego.
Uważam więc za wysoce niemoralne pisanie krytykanckich (nie krytycznych, ale właśnie krytykanckich) tekstów
do wydawnictw. Krytykować powinniśmy się w swoim
gronie — wszak każdemu z nas zależy (i powinno!), żeby
jego teksty były coraz lepsze. Niech to jednak czyni osoba
kompetentna i życzliwa. Życzliwa — nie znaczy bynaj
mniej przymykająca oczy na błędy, ale sprawiedliwa
i wyważona, czyli troszcząca się o merytoryczny poziom
tekstu i sposób jego przekazywania, a nie o to ,Jak tu auto
rowi dokopać”. Takimi życzliwymi, troskliwymi i skrupu
latnymi krytykami byli zawsze Redaktorzy „Uranii-PA” —
i prof. Jerzy Stodółkiewicz, i dr Ludwik Zajdler i jest obecny
Redaktor Naczelny — prof. Andrzej Woszczyk. Każdy
z naukowców, który „wyszedł na ludzi”, najwięcej zawdzię
cza właśnie życzliwej krytyce (szczęśliwy ten, kto miał ta
kiego opiekuna naukowego!), a nie prymitywnemu czepialstwu. I każdy z nas przykłady takich osób ze swej
kariery mógłby podać.
Z akademickiego doświadczenia znam zbyt wiele nie
sprawiedliwych ocen i recenzji i doskonale wiem, ile złe
go mogą uczynić, szczególnie młodym, wchodzącym
w życie ludziom. Zarówno te niesprawiedliwie złe, ale też
te niesprawiedliwie dobre.
Honorata Korpikiewicz
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O astronomicznych
zainteresowaniach
Bolesława Prusa
W numerze specjalnym
„ Uranii - Postępów
Astronomii” (1999)
poznaliśmy Bolesława
Prusa jako jednego
Z niezwykle
zainteresowanych
i wnikliwych obserwatorów
całkowitego zaćmienia
Słońca, które było widoczne
w Polsce w piątek
19 sierpnia 1887 roku
we wczesnych godzinach
rannych. Mimo braku
pogody zjawisko to wywarło
tak silne wrażenie
na autorze „Faraona ”,
iż uważał je
za najszczęśliwszą chwilę
w swoim życiu.
Wzmianki o aktualnych
odkryciach
astronomicznych, a także
o ciekawych zjawiskach
na niebie spotykamy
w wielu miejscach
cotygodniowych „Kronik”,
które Prus drukował
w czołowych gazetach
warszawskich od 1874 roku
z niewielkimi przerwami
przez ponad 35 lat.
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„Kurierze Warszawskim”
z października 1884 roku
Prus wzmiankuje: całkowi
te zaćmienie Księżyca chybiło. 1 o czym
tu pisać? ... Rzeczywiście, w dniu 4
października 1884 roku w Warszawie
w późnych godzinach w ieczornych
miało być widoczne całkowite zaćmie
nie Księżyca, ale niestety Jak przew i
dywać było można, (.. ,)stało się dla nas
niewidzialnym z powodu niepomyślne
go stanu nieba zakrytego chmurami.
Można przypuszczać, że Prus zamie
rzał obserwować to zaćmienie i na tej
kanwie zbudować swój cotygodniowy
felieton, ale niestety pogoda uniemoż
liwiła mu dostrzeżenie zjawiska.
W 1889 roku autor „Kronik” kie
ruje uwagę czytelników na dwie no
tatki, które nieco wcześniej zamieści
ła ówczesna prasa:
1. Cząstkowe zaćm ienie Słońca
w dniu siedemnastym czerwca (1889
roku) trwało o czterdzieści trzy sekun
dy krócej, aniżeli trwać było pow in
no; co znaczy, że albo w odległości
księżyca do ziemi, albo w astronomicz
nych rachunkach, albo... w wiadomo
ściach dziennikarskich zaszła jakaś nie
przewidywana przez astronomów p er
turbacja.
2. Oś ziemska (co prawda od bar
dzo dawnego czasu nie odnawiana!)
znajduje się w nieporządku. Nieporzą
dek zaś ten objawia się zmianą poło
żeń jeograficznych różnych m iejsco
w o ści, co je s z c z e n ie b y ło b y ta k
straszne, j a k się wydaje, gdyby nie
sm utny fakt, że ,, wina tej zmiany spa
da na prężenie się osi ziem skiej ”.
Prus nie omieszka zakpić z przyto
czonych doniesień dziennikarskich:
Gdyby to jeszcze było ty lk o ,, waha
nie s i ę ” osi ziem skiej, m oglibyśm y
spać spokojnie. Ale gdy chodzi o „prę
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żenie się " osi ziemskiej, sprawa wy
gląda diablo poważnie. Oś ziemska li
czy najmniej kilkadziesiąt tysięcy, naj
więcej parę milionów lat egzystencji;
wszelkie zaś „prężenia się ” w tak p ó ź
nym wieku nie oznaczają nic dobrego

(...).
Kończąc jednak ten fragment „Kro
niki”, pisze już poważniej:
N ie chcę wypowiadać ostatniego
słowa w tej sprawie; nie mogę jed n a k
utaić m iotających mną niepokojów,
które nie uciszą się dopóty, dopóki ga
zety nie zawiadom ią nas, że księżyc
odbywa drogę od dawna znaną astro
nomom i że oś ziemska zam iast „ na
prężać s ię ” tylko ulega nieznacznym
wahaniom.
Bolesławowi Prusowi nieobca była
także troska o sprawy szeroko rozu
mianej popularyzacji nauki, w tym
astronomii. W jednym ze swoich fe
lietonów („Kurier Codzienny” nr 51
z dnia 20 lutego 1893 roku) pisze:
(...) dla spopularyzowania astrono
mii nie trzeba wielkich lunet, spektro
skopów i fotografii niebieskich. Są to
rzeczy kosztowne i całkiem bezużytecz
ne dla publiczności, która na odwrót
dużo skorzystałaby, sprawdzając wła
snymi nie uzbrojonymi w lunetę oczy
ma, że:
• sklepienie niebieskie ciągle ijed n o 
stajnie obraca się ze wschodu na za
chód, co można widzieć w ciągu gwiaź
dzistej nocy (notabene jeżeli nie chodzi
się p o d rękę z osobą innej płci);
• że księżyc posuwa się między gwiaz
dami od zachodu na wschód, co moż
na spostrzec w ciągu kilku nocy;
• że co miesiąc o północy nad Aleja
mi Ujazdowskimi świeci coraz inna
konstelacja;
• że w stronie północnej nieba je s t
gwiazda, która praw ie wcale nie ru3/qooo

sza się i że w południow ej stronie są cji i tam ustawił przyrządy przywie
konstelacje, które od chwili ukazania zione z Płońska. Niestety, podobnie jak
się na wschodzie do chwili zajścia na Prusowi w Mławie, pogoda uniemoż
zachodzie św iecą p rzez dwanaście liwiła dostrzeżenie zaćmienia, a nie
godzin;
w ielką pociechą było zaobserwowanie
• że podczas lata słońce w południe między chmurami ostatnich fragmen
stoi daleko w yżej na niebie aniżeli tów fazy częściowej.
W kilka miesięcy po wyprawie do
w czasie zimy.
Wilna, w dniu 19 grudnia 1887 roku
I tak dalej.
Jest rzeczą zadziwiającą, jak znako dr Jędrzejewicz zmarł wskutek zara
micie potrafił Bolesław Prus zestawić żenia się tyfusem. Znanemu lekarzotych kilka najbardziej elementarnych w i-astronom owi z Płońska Prus po
obserwacji nieba, tak oczywistych dla święcił znaczną część swojej „Kroniki
Tygodniowej”, która ukazała się 6 lu
każdego miłośnika astronomii.
Wyżej cytowane uwagi o możliwo tego 1888 roku w warszawskim „Ku
ści prostych obserwacji nieba zostały rierze Codziennym”: (...) Kiedy reszta
zainspirow ane pogłoską, że hrabia lekarzy zwyczajnych tonie w praktyce
Branicki kupił narzędzia astronomicz i marzy o zrobieniu majątku, Jędrze
ne, pozostałe po doktorze Jędrzejewi- je w ic z w ziął się — do astronom ii.
czu i że zakłada obserwatorium w Wi Z nieopisanym trudem i stratą czasu
zgromadził narzędzia astronomiczne;
lanowie.
W tym sam ym fe lie to n ie Prus w dzień leczył chorych, w noc pogod
wspomina Jana Walerego Jędrzejewi- ną obserwował gwiazdy, a w pochm ur
cza (ur. w 1835 roku w Warszawie): ne czytał i rachował. (...) Nie dość mu
— był to zwyczajny, prowincjonalny było astronomii; więc wziął się je s z 
lekarz (...), który zam iast poświęcać cze do meteorologii, a nawet do bada
czas wintowi, pośw ięcał go badaniom nia zw iązku zja w isk klim atycznych
astronomicznym. A zam iast skromne z chorobam i panującym i w okolicy
dochody lekarskie wydawać na hucz (...). Z piętnastu milionów Polaków,
ne utrzymanie domu albo skupowanie z których p rzynajm niej czternaście
listów zastawnych, kupował wcale do i p ó ł miliona jeszcze wierzą, że ziemia
bre narzędzia astronomiczne i utwo je s t płaska i że słońce krąży naokoło
niej, jeden jedyny Jędrzejewicz nie tyl
rzył w Płońsku obserwatorium.
Jędrzejewicz nie robił odkryć zdu ko z pożytkiem pracow ał dla astrono
miewających, bo na to dziś nie wystar mii, ale p o prostu tworzył j ą dla nas
cza zapał do nauki ani nawet geniusz, (...). Dziś słyszę, że obywatele z Płoc
lecz potrzebne są jeszcze pieniądze.
R obił je d n a k badania sam odzielne,
którym i czcigodne nazwisko zapisał
w rocznikach astronomicznych.
Założone przez Jędrzejewicza ob
serwatorium w Płońsku było — jak
na owe czasy — bardzo dobrze w ypo
sażone, nie ustępując pod tym wzglę
dem obserwatoriom w Krakowie, Wil
nie czy w W arszaw ie. O bserw acje
prowadzono m. in. 162 mm lunetą SteJ a n W a le ry J ę d r z e je w ic z
inheila z mikrometrem i lunetą o śred
(1835-87) z zawodu lekarz,
z za m iło w a n ia astronom .
nicy obiektyw u 140 mm. Dokładny
W 1872 r. założył w Płońsku
pom iar czasu zapewniał zegar astro
obserwatorium astronomiczne,
nomiczny. Wyniki obserwacji Jędrze
w którym prowadził systema
je w ic z p u b lik o w a ł w fa c h o w y c h
tyczne obserwacje astrometryczne gwiazd podwójnych
czasopismach astronomicznych.
i komet, a dorywczo obserwo
Całkowite zaćmienie Słońca mają
wał planety i Słońce. Był w Pol
ce nastąpić w dniu 19 sierpnia 1887 r.
sce pionierem spektroskopii
skłoniło Jędrzejew icza do podjęcia
astronomicznej. Napisał pod
ręcznik astronomii „Kosmogra
podróży w pas całkowitości, przebie
fia” (1886). Po jego śmierci
gający między innymi przez Wilno. Na
obserwatorium płońskie prze
jednym ze w zgórz górujących nad
niesiono do Warszawy.
miastem wybrał miejsce do obserwa
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kiego mają zam iar kupić obserwato
rium w Płońsku, p o d warunkiem, aby
narzędzia zostały na miejscu... Kupić
niezawodnie trzeba (...), ale zostawiać
w Płońsku? komu i na co?... W War
szawie stokroć łatwiej znajdzie się bo
dajby amator obserwator, a może ija k i
student uniwersytetu, mając p o d ręką
narzędzia, skusi się do astronomii.
Po śmierci Jędrzejewicza jego obser
watorium było poważnie zagrożone,
gdyż rodzina pozostawała prawie bez
środków do życia i zamierzała sprze
dać co cenniejsze instrumenty. Redak
cja „W szechświata” już w pierwszych
m iesiącach 1888 roku opublikowała
odezwę, w której zwraca uwagę na ko
nieczność zabezpieczenia spuścizny
autora „K osm ografii” i zachęca do
zbiórki pieniężnej dla zakupienia ca
łości Obserwatorium. Jak się okazało,
odezwa odniosła skutek i całe instru
m entarium Jędrzejew icza, głów nie
dzięki staraniom dr Alfreda Sokołow
skiego i ofiarności Ksawerego hrabie
go Branickiego a także Karola Deikego, Józefa Natansona i in., zostało po
kilku latach odkupione od spadkobierów Jędrzejewicza.
Bolesław Prus pisze o tym fakcie
w charakterystyczny dla siebie, lekko
drwiący sposób: Jeżeli hrabia Branic
ki istotnie kupił narzędzia astronomicz
ne po Jędrzejewiczu, postąpił ja k czło
wiek rozumny i — więcej powiem —
ja k człowiek szlachetnych instynktów.
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Za te same pieniądze mógł przecież tu ” albo co dzień wnętrze swojej kasy.
nabyć konia wyścigowego, nawet sło (...)
nia, a choćby biżuterię dla jakiej nie
Na wszystkie powyższe szczegóły
winnej dziewicy. Na szczęście dobry chciałem zwrócić uwagę tych miłośni
smak ostrzegł go, że jeżeli w tym kraju ków astronomii, którzy martwili się, że
ma ktoś składać „ofiary na ołtarzu z Warszawy do obserwatorium w Wi
nauki ”, to lepiej, że j e złoży magnat lanowie będzie „zbyt daleko ”. Roda
Branicki aniżeli sieroty po prowincjo cy kochani! Pokątni wielbiciele Ura
nalnym lekarzu.
nii! Co was obchodzą kosztow ne
Wtedy też zapewne powstała myśl i subtelne narzędzia, z którymi nie
wybudowania obserwatorium astrono umielibyśmy sobie radzić?...
micznego w Wilanowie, w którym
Poprośmy lepiej panów, którzy czu
byłyby umieszczone instrumenty Ję- wają nad placami i ogrodami war
drzejewicza z Obserwatorium w Płoń szawskimi, ażeby na jednym czy wjed 
sku. Wzbudza to jednak wątpliwości nym z nich ustawili — proste i tanie —
felietonisty, który chciałby, aby z in narzędzie astronomiczne, kosmograf
strumentów astronomicznych Jędrze- i — złóżmy się jakjeden mąż na kupno
jew icza korzystało szerokie grono takowego.
osób, a nie tylko jeden fachowy astro
Nie do końca wiadomo, jaki przy
nom, który może wypatrzyłby jakąś rząd astronomiczny miał na myśli au
nową kometę, może odkryłby trzech- tor „Kroniki Tygodniowej” w „Kurie
setną którąś z małych planet, może rze Codziennym” z 20 lutego 1893
dostrzegłby jakiś wybuch na słońcu, roku, domagając się ustawienia na jed
kanał na Marsie, zmianę gruntu na nym z warszawskich placów kosmo
Księżycu...(Zwróćmy uwagę, że wy grafii. Być może chodziło tu o pewien
m ienienie tych kilku problem ów rodzaj modelu sfery niebieskiej, gdyż
świadczy o dobrej orientacji Prusa dalej czytamy:
w zagadnieniach ówczesnej astrono
Ow kosmograf nauczy żądną astro
mii, gdyż właśnie tego typu odkrycia nomicznej wiedzy publiczność: co to
mi pasjonowali się wtedy astronomo jest równik, a co południk, co zenit,
wie).
a co biegun. Nie będzie to zbyt wiele,
No, ale co z tego?... Ani gazeciar- będzie troszeczkę. W każdym razie usu
scy mężowie zaufania, ani publiczność nie się dziś istniejący skandal, że mia
nie będzie miała nic z obserwatorium sto, które ma obowiązek odnowić po
w Wilanowie, choćby miejscowość tę mnik Kopernika, a troszczy się o lunety
przeniesiono na plac Ujazdowski. Fa Jędrzejewicza, nie posiada nawet ta
chowy astronom nie wpuści do swego kiego pojęcia o astronomii, jakie mają
gabinetu amatorów, którzy między ob- pastuchy na wsi.
stalowaniem i zjedzeniem kurcząt
Idea wybudowania obserwatorium
w miejscowej restauracji chcieliby astronomicznego w Wilanowie nigdy
„poznać niebo ”. Im gdzieś znajdują się nie została zrealizowana. Natomiast
dokładniejsze narzędzia, tym mniej właściciele ufundowanej w 1895 roku
pożądane są milutkie damy z długimi średniej szkoły mechaniczno-techniczogonami i wykwintna młodzież, w któ nej w Warszawie — Hipolit Wawel
rej przekonaniu wszystko należy p o  berg i Stanisław Rotwand — zgodzili
święcić dla pici pięknej, nawet cudze się, aby instrumenty Jędrzejewicza
zostały umieszczone w nowym pawi
narzędzia astronomiczne.
Tym sposobem, gdyby nawet w Wi lonie zbudowanym na dziedzińcu
lanowie otworzono obserwatorium szkolnym przy ul. Mokotowskiej 6.
astronomiczne, byłoby ono jedną wię Uroczyste poświęcenie i otwarcie Ob
cej głową odciętą od zbiorowego tu serw atorium nastąpiło w dniu 26
łowia. Ani znajomość, ani zamiłowa czerwca 1898 roku w obecności żony
nie do astronomii nie wzrosłyby między i córki Jędrzejewicza, fundatorów,
publicznością, ja k nie wzrosną skut a także przedstawicieli warszawskie
kiem odnowienia posągu Kopernika.
go środow iska astronom icznego,
A szkoda! Bo taki człowiek, który wśród których był obecny Jan Kowal
choć przez godzinę na miesiąc „patrzy czyk, opiekun nowego Obserwato
w niebo ”, wyżej chyba nosi głowę ani rium. Nie wiadomo, czy Bolesław Prus
żeli ci wszyscy, którzy dwa razy na ty uczestniczył w tej uroczystości, brak
dzień oglądają nóżki „corps de bale rów nież na ten tem at w zm ianki
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w „Kronikach”, które jednak, zapew
ne ze względu na wakacje, nie ukazy
wały się od 12 czerwca do 23 paździer
nika 1898 roku.
Zainteresow ania astronom iczne
Bolesława Prusa odzwierciedlają się
także w jego twórczości literackiej.
Wszystkim jest znany wspaniały opis
całkowitego zaćmienia Słońca, stano
wiący kulminacyjny punkt „Faraona”.
Ale i w innych utworach wielkiego
pisarza znajdujemy bardzo ciekawe
odniesienia do astronomii.
W nieco mniej znanej noweli „Przy
K siężycu”, której akcja toczy się
w starym parku już po zapadnięciu
zmroku, autor prowadzi rozmowę
ze starym guw ernerem m onsieur
Franęois. Guwerner, zwracając uwa
gę na jasno świecący Księżyc w peł
ni, opisuje krajobraz księżycowy, któ
ry tworzy przede wszystkim pustynia,
bez śladu trawy, nawet pleśni, zasy
pana rumowiskami, podziurawiona
czeluściam i wygasłych wulkanów,
(...) otoczona łańcuchami gór, się
gającym i ośmiu w iorst wysokości.
Jedne z nich są ja k olbrzymie sople
lodu, inne ja k pierścienie, inne ja k
prostopadłe ściany. A wszystko to spę
kane, połamane, podruzgotane i nad
wszelki wyraz posępne. (...) Z powo
du braku powietrza niebo je st czar
niejsze od kiru, na tle którego pali się
słońce ja k pożar i gwiazdy ja k grobo
we pochodnie. Nie szukaj tam gry
kolorów. Słońce wschodzi bez zorzy,
płonie czternaście dni bez przerwy,
a potem znowu na czternaście dni po
grąża się w czarną otchłań. (...) Nie
ma tam półcieni. Z jednej strony ska-■
ły je s t upał nie do wytrzymania i po
wódź oślepiających blasków, z drugiej
zamiast cienia — noc czarna ja k smo
ła i zimno przechodzące wszelkie p o 
jęcie.
Inna cudowna własność życia —
dźwięk również tam nie istnieje. Gdy
by zawaliła się góra, uczułbyś tylko
wstrząśnienie, ale nie usłyszałbyś na
wet takiego szmeru, ja ki u nas wydaje
przelatujący komar.
W wypowiedzi starego guwernera
znajdujemy też elementy kosmogoniczne, na miarę wiedzy końca XIX
wieku: Księżyc dawniej żył. Posiadał
wodę, atmosferę, niewątpliwie jakieś
istoty rozwijające się i czujące. Lecz
— umarł. A wiesz pan, z jakiego po
wodu? — z tęsknoty... Był niegdyś czę3 /2 0 0 0

ścią ziemi, je j synem i oderwał się od
Jeszcze później ziemia ju ż nie odbi
niej (...) przez długi czas mogło mu się ja słonecznych promieni w stronę księ
wydawać, że wróci. Ale nie wrócił. życa i staje się dla niego niewidzial
Wszystkie jego ruchy to ciągłe szamo ną. Wówczas przerażony księżyc
tanie się z siłą postyczną (termin obec myśląc, że całkiem oderwał się od zie
nie nie używany, pochodzący od słów: mi otwiera całe oko i śledzi między
po = wzdłuż stycznej) czyli odśrodko planetarne otchłanie. W kilka dni do
wą. On rwie się do ziemi, a nie zasy strzega mały skrawek światła i znowu,
piająca moc złego losu wciąż spycha nieco spokojniejszy, stopniowo przy
go z drogi. Czasami niezmiernym wy myka zmęczoną źrenicę aż do zupeł
siłkiem zbliży się do macierzystej pla nego zaśnięcia.
nety, ale wróg nieubłagany wnet go
Szczególne miejsce w literackiej
zwycięża i odsuwa (...).
twórczości Bolesława Prusa zajmują
Nieco dalej autor noweli w lekkiej „Emancypantki”, napisane około roku
formie próbuje przedstawić czytelni 1890. Sam Prus uważał tę powieść za
kowi istotą faz Księżyca i podobnych szczególnie udaną, a do dziś zwracają
faz, jakie wykazuje nasza planeta ob uwagę znakomicie scharakteryzowane
serwowana ze Srebrnego Globu:
postacie, a wśród nich profesor Dębic
Podobne zmiany łunacji, jakie my ki. W rozmowie ze Stefanem Solskim,
widzimy na księżycu, księżyc mógłby Dębicki odrzuca tezę niektórych pozy
spostrzegać na ziemi. I pomyśl pan, co tywistów, iż wiara przeciwstawia się
za dziwny związek istnieje między tymi nauce, a w szczególności, że biblijny
zjawiskami... Kiedy księżyc widzi zie opis stworzenia świata jest zaprzecza
mię w formie pełnej i wciąż rosnącej niem wyników badań naukowych. Przy
tarczy, myśli, że zbliża się do niej. Wte tej okazji czytelnik powieści ma moż
dy ukojony nadzieją zasypia i nie świe ność poznania powszechnie wówczas
ci, a my mówimy że jest nów.
przyjmowanej teorii Laplace’a powsta
W tydzień później ziemia ukazuje nia Układu Słonecznego:
Według Laplace 'a cały system pla
mu się jako pół tarczy. Wtedy zaniepo
kojony księżyc zaczyna otwierać oko netarny form ował kiedyś olbrzymią
mgławicę, rodzaj subtelnego obłoku,
i patrzy: co będzie dalej?

który miał form ę okrągłej bułki chleba o średnicy przechodzącej tysiąc
dwieście milionów mil (zapewne cho
dzi tu o tzw. „mile polskie”, przy
czym 1 mila polska = 8,534 km).
Mgławica ta obracała się około swe
go środka w ciągu mniej więcej dwu
stu lat. Zaś od czasu do czasu odry
wały się od niej mniejsze obłoczki,
z których skutkiem zgęszczenia p o 
wstawały planety: Neptun, Uran, Sa
turn i tak dalej (oczywiście, w cza
sach Bolesława Prusa, Pluton był
jeszcze nie odkryty). Według teorii
Laplace ’a, ziemia przy swoich naro
dzinach była również takim obłokiem
mniej więcej w form ie kuli mającej
przeszło sto tysięcy mil średnicy. (...)
To co dziś nazywamy słońcem, owa
kula rozpalona do białości, jeszcze
wówczas nie istniała. Była tylko sła
bo świecąca mgławica w form ie pła
skiej bułki chleba, szeroka na kilka
d ziesią t m ilionów mil. Widziana
z ziemi musiała wyglądać ja k olbrzy
mie wrzeciono obejmujące pól nieba.
Gdy prawy koniec tego wrzeciona dosięg n ą l p o łu d n ika , lew y dopiero
wschodził: gdy prawy zaczynał za
chodzić, lewy zaledwie zbliżał się do
południka (...).

Obserwatorium astronomiczne w Warszawie na początku XX w. (Rycina zaczerpnięta z : E. Rybka, P. Rybka, Historia astrono
mii w Polsce, t. II, PAN 1983.
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Według Laplace ’a planety i sateli
ty, odrywając się od mgławicy central
nej, miały z początku form ę pierście
ni. Pierścień tego rodzaju do dziś dnia
otacza Saturna, a i nasz księżyc, gdy
oderwał się od ziemi, miałform ę pierścieniowatego obłoku... (...)
W dalszej rozmowie Dębicki pod
kreśla, że jeszcze wiele spraw pozo
staje do rozwiązania, w tym: Czy słoń
ce i księżyc powstały w jednej epoce?
(...) czy ziemia nie była nigdy ciałem
rozgrzanym aż do punktu świecenia?
(...) — od tego zależy pojęcie wieku
ziemi. Gdyby ziemia w chwili utworze
nia się miała temperaturę dwa tysiące
stopni, to według Bischofa, zanim
ochlodla do dwustu stopni, musiało
upłynąć trzysta pięćdziesiąt milionów
lat, którym należało dodać ze trzydzie
ści pięć milionów lat na ostygnięcie
ziemi do zera. Gdyby zaś w początkach
ciepło ziemi wynosiło tylko pięćset
stopni, na ochłodzenie je j obecne wy
starczyłoby sto milionów lat. W tym
zapewne stosunku można by zmniej
szyć i długość okresów geologicznych
i w rezultacie — przypuszczalny wiek
ziemi i całego systemu planetarnego
zniżyć o kilkaset milionów lat.
Oczywiście, opinie te po przeszło
stu latach badań naukowych są w du
żym stopniu nieaktualne. Pamiętać jed
nak należy, że przedstawione przez
Prusa w „Em ancypantkach” teorie
były powszechnie przyjmowane przez
astronomów końca XIX wieku.
Z rozmowy Stefana Solskiego i pro
fesora Dębickiego warto jeszcze przy
toczyć fragment dotyczący Biblii, tym
bardziej, że przez pewien czas Pruso
wi zarzucano postawę antyreligijną:
Biblia jest starym domem, w którym
wyhodowało się kilkadziesiąt pokoleń
europejskich, no — i źle na tym nie
wyszły... Ten odwieczny budynek ma
swoje szczeliny, ale jest pewniejszym
— na przykład— od legend indyjskich,
według któiych płaska ziemia leży na
słoniu, słoń stoi na żółwiu, a żółw pły
wa po mlecznym morzu. Jest również
Biblia wyższą od mitologii greckiej,
według której olbrzymi Atlas podpie
rał niebo, a ród ludzki narodził się
z kamieni rzucanych za płecy przez
Deukałiona i Pyrrę.
Nie sposób wreszcie na zakończe
nie nie przytoczyć za Bolesławem
Prusem opowieści z gatunku science
fiction, dotyczącej potencjalnego za
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Europejski chłop, wyrobnik, drob
grożenia, jakie może stanowić dla na
szej planety zderzenie z dużym mete- ny mieszczanin słyszał coś o nowym
oroidem, kometą lub planetoidą. Na zjawisku, ale nie mial czasu zajmo
wet w niezbyt odległej przeszłości wać się nim, p o c h ło n ię ty troską
takie zderzenia zachodziły, jak choć o chleb, odzież i opał, czego mu cią
by słynny „meteoryt tunguski”. Rów gle brakowało. (...) Ale inaczej było
nież krater w Arizonie jest pozostało z ucywilizowanymi a zdenerwowany
ścią po uderzeniu dużego bolidu. mi klasami Europy. (...) przy migota
Warto wreszcie przypomnieć obserwo niu złowrogiej gwiazdy widzieli pust
wane w dniu 18 lipca 1994 roku ude kę życia i nicość swoich wierzeń.
rzenie komety Shoemaker-Levy w Jo Opadły ręce genialnym przedsiębior
com, (...) struchleli mocarze giełdo
wisza.
Oto, co czytamy na kartach powie wi, rozpacz ogarnęła filozofów wykła
ści „Emancypantki”:
dających, że jedynym Bogiem je s t
—
Wyobraźmy sobie, że kiedyś p i ludzkość; widzieli bowiem własnymi
sma przyniosą następujący telegram: oczyma, ja k łatwo ludzkość traci gło
„ W tych dniach astronom taki a taki wę i ja k łatwo zetrzeć ją może łada
dojrzał w konstelacji Byka, tuż obok pyłek nieskończoności.(...) Najwięk
Słońca, nowe ciało niebieskie, które szą popularnością cieszyła się broszu
zrobiło na nim wrażenie planety. Ob ra, w której jakiś obłąkaniec dowo
serwacje w tej chwili są przerwane dził, że astronomia je s t oszustwem,
z powodu ukrycia się gwiazdy poza tar a ciała niebieskie iskrami, które zie
cza słoneczną
mi za szko d zić nie mogą, choćby
Wparę tygodni, gdy publicznośćjuż wszystkie na nią spadły.
Z dalszego toku opowiadania wy
zapomniała to zjawisko, telegram
ogłosił o nim nieco pełniejsze wiado nika, że zbliżające się ciało niebieskie
mości: „Nowe ciało niebieskiejest ko nie uderzyło w Ziemię, ale przeszło
metą a raczej olbrzymim uranolitem, w jej bezpośredniej bliskości. Próżna
równym ziemi lub większym od niej, jednak była radość z uchronienia się
znajduje się poza orbitą Jowisza, ale od niechybnej katastrofy. Oddziaływa
szybko zbliża się ku słońcu w linii pro nie grawitacyjne owego przybysza
stej. Co najważniejsze: drogajego zda z Kosmosu było tak duże, że wywoła
je się leżeć w płaszczyźnie ekłiptyki. To ło gigantyczną falę pływową o wyso
ciało niebieskie można ju ż widzieć kości kilkuset metrów, która obiega
gołym okiem na godzinę przed wscho jąc nasz glob, dosłow nie zm iotła
dem słońca (...). Jeżeli kometa, wła wszystkie miasta i wsie położone na
ściwie uranołit przetnie drogę ziem nizinach całego świata. Czyż podob
ską przed grudniem albo po grudniu, ne wydarzenie nie mogło być przyczy
możemy bezpiecznie przypatrywać się ną potopu opisanego w Biblii? — pyta
nadzwyczajnemu widokowi. Ale jeżeli swych rozmówców profesor Dębicki
przecięcie nastąpi w grudniu, sprawa w „Emancypantkach”.
Należy sobie uświadomić, że na
stanie się straszną. Może bowiem tra
fić się zderzenie dwu ogromnych mas, przełomie XIX i XX wieku, przy bra
z których jedna leci z prędkością trzy ku radia, telewizji, kina i innych środ
dziestu wiorst na sekundę, a druga — ków audiowizualnych, jakimi obecnie
nie powolniej. Łatwo zrozumieć, że dysponujemy, popularyzacja nauki —
obie masy przemieniłyby się w kłąb w sensie dzisiejszym — niemal nie ist
niała. Tym bardziej więc godna podzi
ognia (...).
Od czerwca do w rześnia nowa wu jest działalność Bolesława Prusa,
gwiazda przesunęła się do konstelacji który łącząc dogłębną znajomość zja
Bliźniąt, wschodziła po północy i była wisk przyrodniczych i geniusz literac
tak dużą ja k Mars. (...) Wschodziła ki, umiał przybliżyć czytelnikow i
coraz wcześniej przed północą, rosła skomplikowane zagadnienia astrono
nieprędko, ale ciągle, i zbliżała się do mii i innych nauk przyrodniczych.
konstelacji Raka. W tej epoce niebie Swoją fascynację tymi zagadnieniami
ski przybysz ju ż zaczął oddziaływać na oprawiał w formę niezwykle cieka
ziemię; wprawdzie nie na je j wody lub wych opisów zawartych w powie
atmosferę, lecz na j e j najbardziej ściach i nowelach oraz w arcydowcipwzniesionepunkta, jakimi są — szczy nych felietonach na łamach gazet.
Jerzy M. Kreiner
ty cywilizacji.
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Było Seminarium..

w kraju

XVI Ogólnopolskie Młodzieżowe
Seminarium Astronomiczne w Grudziądzu
potkanie w Grudziądzu jest fina
łem szerokiej akcji konkursów dla
młodzieży ze szkół ponadpodsta
w ow ych na o p raco w an ie re fe ra tu
z astronomii lub astronautyki. Tym ra
zem odbyło się w dniach od 30 marca
do 1 kwietnia br. i zgromadziło około
40 uczestników z 13 (nowych) woje
wództw. Impreza ma długą tradycję.
Obecny finał miał numer XVI, ale nu
mer XXVI byłby równie usprawiedli
wiony, gdyż pierwszych 10 konkursów
0 charakterze międzywojewódzkim or
ganizatorzy w swej skrom ności nie
uwzględniają w nazwie.
Całe przedsięwzięcie jest zarazem
wspaniałe i zdumiewające. Wspaniałe, bo
angażuje setki młodych ludzi (w tym roku
około tysiąca) do aktywnego zaintereso
wania się astronomią. Zdumiewające, bo
praktyczniejedyną nagrodą za dobre opra
cowanie referatu czy też opis własnych
obserwacji jest publiczny występ w Gru
dziądzu wobec profesjonalnego jury. Na
grody rzeczowe dla najlepszych są bo
wiem dosyć skromne. W tym roku były
to, poza książkami, lornetki i aparat foto
graficzny. Zdumiewająca jest także trwa
łość imprezy. Przetrzymała ona zmiany
ustrojowe, zmiany podziału administra
cyjnego, a jestem pewien, że przetrzyma
reformę systemu edukacyjnego. Dzieje się
tak dzięki organizatorom. A są nimi od
lat Małgorzata Śróbka-Kubiak z Pla
netarium w Grudziądzu oraz Kazimierz
Schilling z Planetarium w Olsztynie. Jesienią wysyłane są niezliczone ilości in
formacji o konkursie do instytucji oświa
tow ych oraz szkół i nauczy cieli
1 rozpoczynają się zabiegi u sponsorów
o pieniądze. Potem trwają eliminacje wo
jewódzkie i ruszają przygotowania mery
toryczne i organizacyjne do finału. Na
spotkania w Grudziądzu przyjeżdżają
uczniowie, opiekunowie, jurorzy oraz
częstokroć laureaci poprzednich finałów.
Tu, w bardzo sympatycznej atmosferze
koleżeńskości i pogody ducha, poza
sesjami seminarium organizowane są po
kazy w planetarium, obserwacje nieba
(w tym roku pogoda nie dopisała) oraz
inne imprezy towarzyszące. Przyjazdy by
łych laureatów potwierdzają, że semina
rium w Grudziądzu daje im coś więcej niż
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tylko poszerzenie wiedzy o Wszechświecie. Publiczny występ przed nieznanym
audytorium, w którym jest duża grupa na
uczycieli oraz utytułowani naukowo astronomowie-jurorzy, ustosunkowywanie się
do uwag w dyskusji, przestrzeganie dys
cypliny czasowej wystąpienia, używanie
środków audiowizualnych do prezentacji
stanowią doskonałe przygotowanie dla
uczniów do wejścia w dorosłe życie.
Bardzo cenne są wymiany opinii po
między organizatorami, nauczycielami
i jurorami organizowane po zakończeniu
wszystkich sesji. Zasięg i poziom przy
gotowywanych referatów zależy głów
nie od zaangażow ania nauczycieli.
Organizatorzy i jury, chcąc podkreślić
uznanie dla aktywności nauczycieli, po
stanowiło w tym roku wyróżnić trzech
spośród nich: Bogdana Fisiaka z Łodzi,
Stefana Kunę z Kołobrzegu oraz Janu
sza Wrzesińskiego z Radziejowa.
W tegorocznym konkursie finałowym
jurorami byli: dr Kazimierz Schilling
— przewodniczący, dr Jadwiga Biała,
dr Henryk Brancewicz, prof, dr hab. Ro
bert Głębocki, doc. dr Tadeusz Jarzębow
ski, dr Maria Pańków oraz prof, dr hab.
Andrzej Woszczyk. Docent T. Jarzębow
ski przedstawił w trakcie seminarium
bardzo ciekawe przeźrocza i refleksje ze
swoich wędrówek do wielu miejsc na
świecie, gdzie były zaćmienia Słońca.
Nie ulega wątpliwości, że jury prefe
ruje wystąpienia opisujące obserwacje
prowadzone przez samych uczniów, ale

dobrze opracowany referat dotyczący ak
tualnych odkryć także bywa wysoko
punktowany. Zgodnie z oczekiwaniami
w tegorocznym konkursie pojawiło się
kilka referatów z obserwacji letniego za
ćmienia Słońca w 1999 roku. Z roku na
rok rośnie też ilość referatów będących
opracowaniem programów komputero
wych czy też zestawów prezentacyjnych
dla komputerów. Wykorzystywane są ła
two dostępne materiały z Internetu. Nie
stety, nie zawsze wzbogacone w „swój”
pomysł na ich prezentację i wykorzysta
nie. Obserwacje prowadzone są coraz lep
szym sprzętem. Można się było jednak
przekonać, że ciekawe i dobre obserwa
cje prowadzone gołym okiem jury też do
cenia. Przy ocenie wystąpienia poza tre
ścią merytoryczną brany jest pod uwagę
sposób prezentacji: poprawność języka,
logiczność układu, samodzielność sfor
mułowań. Pomimo że tegoroczni jurorzy
uczestniczyli w finałach od lat, pomimo
że było ich siedmiu i pomimo systemu
punktacji ocena i końcowa klasyfikacja
nie była łatwa. Przy wyrównanym pozio
mie czołówki zdecydowano się na dzie
lenie trzech lokat ex aequo pomiędzy dwa
referaty. Oto spis laureatów:
I) Ex aequo:
Aleksander Sądowski (Włocławek)
Poszukiwania pozasłonecznych układów
planetarnych.
Tomasz Zwoliński (Wołomin) Ob
serwacje zjawisk zaćmieniowych.
dokończenie na str. 144.
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Jasne
gwiazdy nowe
w 1999 roku
ubiegłym roku miłośnicy
astronom ii m ieli rzadką
okazją obserwacji dwu ja 
snych gwiazd nowych, po jednej na
południowej i północnej półkuli nie
ba. Ale miłośnicy nie tylko obserwu
ją, lecz i odkryw ają gwiazdy nowe.
Ponieważ obiekty te pojawiają się nie
spodziewanie, głównie w pasie Drogi
Mlecznej, przeto wielu poszukiwaczy
tych zjawisk cierpliwie przegląda nie
bo, aby złowić nową gwiazdę. Wbrew
określeniu, gwiazdy nowe należą do
obiektów ewolucyjnie starych, a nazwę
zaw dzięczają nagłym niespodziewa
nym pojaśnieniom, od tysiąca do mi
liona razy, średnio o 11 w ielkości
gwiazdowych. Wzrost jasności jest na
ogół bardzo szybki, trwa kilkadziesiąt
godzin, rzadziej kilka tygodni. Wobec
tego, w miejscu gdzie przez niewielkie
instrumenty nie było widać żadnego
obiektu, nagle pojawia sięjasna gwiaz
da, czasem w idoczna nawet gołym
okiem. Co jest przyczyną tak drama
tycznego zjaw iska? Okazało się, że
gwiazdy nowe są ciasnymi układami
podwójnymi, w których na białego go
rącego karła składającego się głównie
z węgla, tlenu, azotu i helu, przepływa
materia z towarzyszącej mu chłodnej
gwiazdy ciągu głównego (czasem jest
to czerwony olbrzym). Materia ta, bo
gata w wodór, gromadzi się stopniowo
na białym karle, do momentu, w któ
rym u podstawy warstwy wodoru zmie
szanego z cięższym i pierw iastkam i
zapoczątkowane zostają reakcje termo
jądrowe. Gwałtowne wydzielenie ener
gii powoduje nagłe rozdęcie i odrzuce
nie gazowej otoczki, co widzimy jako
wybuch gwiazdy nowej.

W
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W 1999 roku zauważono ogółem
sześć galaktycznych gwiazd nowych,
które były dostępne za pomocą niewiel
kich instrumentów amatorskich. Pierw
szą z nich była znana nowa powrotna
U Scorpii, w szóstym już obserwowa
nym wybuchu; poprzednie zauważono
wiatach: 1863,1906,1936,1979 i 1987.
Tym razem U Scorpii osiągnęła jasność
7,6 mag. (25 lutego). 25 kwietnia gwiaz
dę nową w gwiazdozbiorze Strzelca od
krył m etodą foto g raficzn ą M inoru
Yamamoto z Japonii. Następnego dnia
gwiazda ta osiągnęła w maksimum ja 
sność 7,6 mag. Zarówno U Scorpii, jak
i Nova Sagittari 1999 (N Sgr 1999) wi
doczne były w Polsce, jednak nisko nad
południowym horyzontem i chyba ża
den z polskich miłośników astronomii
nie podjął się ich obserwacji.
Niespełna miesiąc później, 22 maja,
w gwiazdozbiorze Żagla pojawiła się
jasna gwiazda nowa (Nova Velorum
1999), a pierwsi zauważyli ją: Peter
Williams z Australii oraz niezależnie
A lan G ilm o re z N ow ej Z e la n d ii.
W momencie odkrycia gwiazda miała
jasność 3,1 mag., była więc doskonale
widoczna gołym okiem. Następnego
dnia osiągnęła 2,6 mag., po czym za
częła dość szybko słabnąć. Była to naj
jaśniejsza gwiazda nowa od 1975 roku,
kiedy to 29 sierpnia w gwiazdozbiorze
Ł abędzia ro zb ły sła ja sn a gw iazda
(V I500 Cyg), osiągając w maksimum
1,8 mag. Niestety, w przeciwieństwie
do N Cyg 1975, którą obserwowaliśmy
w Polsce, N Vel 1999 widoczna była
tylko z półkuli południowej. Następna
gwiazda nowa, N ova Aquilae 1999,
pojawiła się na północnej półkuli nie
ba. Odkrył ją metodą fotograficzną 13
3/2000

lipca Akihiko Tago z Japonii. Jednak
że w maksimum osiągnęła ona tylko
8,8 mag., po czym szybko osłabła. Dla
tego za pomocą niewielkich instrumen
tów dostępna była niezbyt długo. Ko
lejny obiekt tego rodzaju odkrył 23
sierpnia, również na fotografii, William
Liller z Chile. Była to Nova Circini
1999 o jasności maksymalnej 7,5 mag.
Wreszcie 1 grudnia pojawiła się ja 
sna gwiazda nowa widoczna na półku
li północnej, a więc również w Polsce.
Była to już druga nowa w gwiazdozbio
rze Orła (Nova Aquilae 1999 Nr 2), któ
ra w k ró tce o trz y m a ła o zn a c z en ie
V1494 Aql. Pierwszy zauważył ją Al
fredo Pereira z Portugalii, dokonawszy
odkrycia wizualnie za pomocą lornety
14x100. W tym momencie jasność no
wej wynosiła 6,0 mag. i wzrastała na
dal, osiągając 3 grudnia jasność 4,1
mag. Podobnie jak poprzednie odkry
cia gwiazd nowych i to nie było przy
padkowe. A. Pereira poszukuje takich
obiektów od 1991 roku i spędził już
prawie 500 godzin obserwacji, syste
matycznie przeglądając okolice Drogi
Mlecznej za pom ocą lornetek. Nieza
leżnego odkrycia N Aql 1999 N r 2 do
konał również Gary Nowak z USA. On
także prowadził systematyczne poszu
kiwania gwiazd nowych. Tym razem
zauw ażył now ą za pom ocą lornetki
7x35, kilka godzin później niż A. Pe
reira. Na archiwalnych kliszach Atlasu
Palomarskiego znaleziono obraz prenowej V 1494 Aql jako czerwony obiekt
o jasności 16 mag. Gwiazda ta pojaśnia
ła więc o 12 mag, co jest typowe dla
gwiazd nowych. Chociaż V I494 Aql
była niewątpliwą atrakcją dla obserwa
torów gwiazd zmiennych w Polsce, to
jej warunki obserwacji nie były korzyst
ne. Na początku grudnia gwiazdozbiór
Orła widoczny jest wieczorami nad za

Tabela 1. Obserwatorzy i ilość wykonanych przez nich obserwacji
Imię i nazwisko

Ogółem

Przesłanych do AAVSO

Ryszard Cnota

2160

1238

Oskar Dereń

2508

2441

Grzegorz Koralewski

405

405

Marek Królik

207

195

Tomasz Krzyt
Andrzej Markiewicz

710

566

1282

1282

Jerzy Speil

1870

1870

Stanisław Świerczyński

4167

4167

13309

12164

Razem

chodnim horyzontem, jednak z każdym W ielu obserwatorów gwiazd zm ien
dniem coraz niżej. V I494 Aql począt nych z Polski również śledziło V I494
kowo jeszcze w idoczna dobrze, pod Aql, gdyż nieczęsto pojawia się na nie
koniec grudnia znikła jednak na tle zo bie tak jasna gwiazda nowa.
rzy wieczornej. Jej obserwacje można
W tabeli 1 przedstawiono ilościowo
było wznowić po kilku tygodniach, lecz wyniki obserwacji wykonanych przez
wtedy już nad ranem. Na rys. 1 przed najaktyw niejszych członków Sekcji
stawiono krzywą jasności, wykonaną G w iazd Z m iennych PTM A, którzy
na podstawie obserwacji — głównie wi w 1999 roku wykonali w sumie 13 309
zualnych — zebranych przez AAVSO obserwacj i, z czego 12 164 przesłano do
(American Association o f Variable Star AAVSO.
O bservers) do 15 marca 2000 roku.
Jerzy Speil
Widać, że w stycz
3
niu 2000 roku obser
V1494 Aql
4
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Ciekawe adresy internetowe...
http://www.spacer.com — Jest to porządnie opracowana witryna zawierająca dużo aktualnych informacji na
temat tego, co dzieje się właśnie w kosmosie i na Ziemi (przygotowywane programy, przemysł kosmiczny, itp.).
Są one pogrupowane tematycznie i zawierają stosowne połączenia do stron źródłowych. Można stąd również
ściągnąć darmowe tapety i wygaszacze ekranu (np. z Erosem czy księżycami Jowisza).
http://spaceviews.com — Mniej bogata graficznie, ale przejrzyście i rzetelnie prowadzona witryna dotycząca
problemów zdobywania i badania kosmosu. Zawiera również sporo aktualnych informacji o kosmonautyce rosyj
skiej. Informacje podawane są w postaci krótkich, tematycznych artykułów z łączami do wcześniejszych publika
cji na dany temat.
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recenzje
Walter Alvarez
Dinozaury i krater śmierci
Przełożył Norbert Ryszczuk.
Wyd. Prószyński i S-ka, seria „Na
ścieżkach nauki”, s. 192, cena 24 zł,
Warszawa 1999.
65 M ILIONÓW LAT TEMU ogrom
ny meteoryt, a właściwie mała planetoida o średnicy mniej więcej 10 km
(lub tychże rozmiarów jądro komety)
z wielką prędkością— co najmniej 30
km/sek — zderzyła się z globem ziem
skim, spadając w okolicy północnego
końca półwyspu Yukatan, w pobliżu
obecnego Puerto Chicxulub nad Zato
ką Meksykańską.
Ta cezura czasowa stanowi zarazem
koniec kredy, czyli ostatniego okresu
ery mezozoicznej, i początek trzecio
rzędu (w skrócie: granica K/T), a zara
zem koniec panowania dinozaurów —
zwany Wielkim Wymieraniem — oraz
nastaniem epoki ssaków, które jako
podówczas drobne zwierzątka nocne
dały początek wszystkim obecnym
(i wymarłym w ciągu trzecio- i czwar
torzędu) gatunkom różnorodnych ssa
ków, z naczelnym i i człowiekiem
włącznie.
Przez wiele lat uczeni nie mogli do
ciec właściwych przyczyn tego Wiel
kiego Wymierania; nie pierwszego
przecież w historii biosfery Ziemi. Do
piero Walter Alvarez — syn nie mniej
słynnego Luisa W. Alvareza, laureata
Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki
w 1968 r. (który zresztą owocnie wspo

magał syna w jego pracach nad ustale
niem rzeczywistych powodów wygi
nięcia dinozaurów) — prowadząc,
w latach sześćdziesiątych kończącego
się wieku, badania geologiczne w miej
scowości Gubbio w Apeninach odkrył
cienką warstwę oddzielającą kredę od
trzeciorzędu (owo sławetne K/T) zawie
rającą nadspodziewanie dużo... irydu,
pierwiastka nie występującego normal
nie w tak znacznej obfitości. Niebawem
w innych częściach świata odkryto
w cienkiej, granicznej warstwie K/T
podwyższone zawartości irydu — pier
wiastka często występującego w spa
dających na Ziemię meteorytach. Wy
jaśnienie narzucało się samo: to nie
przyczyny wewnętrzne, ziemskie (np.
wzmożona aktywność wulkaniczna lub
zwiększenie naturalnej radioaktywno
ści), nie wybuch bliskiej supernowej,
lecz innego rodzaju katastrofa kosmicz
na — upadek ogromnego meteorytu,
wręcz planetoidy, spowodowało Wiel
kie Wymieranie, kres ery dinozaurów.
(Nawiasem mówiąc, Alvarez niesłusz
nie bardziej opowiada się za upadkiem
jądra komety, które — jako brudna kula
śniegowa — nie mogłoby zawierać aż
tyle irydu!).
Tu jednak ostro zaoponowali geolodzy-gradualiści, żarliwi przeciwnicy
katastrofizmu, skompromitowanego
swego czasu przez zwolennika nie
zmienności gatunków (skądinąd znako
mitego uczonego) Georges’a Cuviera
— tego samego, który powiedział z nie
słychaną pewnością siebie: / 'hommefo-

Ziemia 65 min lat temu

przypuszczalny zasięg fali tsunami
dryf kontynentu po upadku meteorytu
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sille n ’existe pas. W sukurs tym geolo
gom przyszła, uznana ostatecznie w po
łowie lat sześćdziesiątych, teoria powol
nego dryfu kontynentów opracowana
85 lat temu przez astronoma i meteoro
loga Alfreda Lotara Wegenera (o iro
nio — niegdyś przez nich wyklęta
wbrew oczywistym argumentom!). Ale
„katastrofizm” II połowy XX wieku był
już ideologicznie czymś całkowicie
odm iennym od jego poprzednika
sprzed 150 laty; stanowił matematycz
nie (statystycznie) udowodnione praw
dopodobieństwo kolizji Ziemi z... meteoroidam i i planetoidam i — tym
rzadziej występujące, im większy był
obiekt kosmiczny zderzający się z Zie
mią (astroblem i kraterów pometeorytowych naliczono na powierzchni lądów
już ponad sto!). Znakomitym potwier
dzeniem tej wizji było widowiskowe
wtargnięcie przed kilku laty ponad dwu
dziestu fragmentów komety Shoemaker-Levy 9 do atmosfery Jowisza (dla Zie
mi skończyłoby to się totalną katastrofą
i zagładą biosfery). Otóż upadek na po
wierzchnię naszego globu planetoidy
10 km średnicy spowodował nie tylko
wyginięcie dinozaurów oraz amonitów
i otwomic (ale nie tylko ich...), lecz za
pewne przyczynił się też niejako do przy
spieszenia dryfu kontynentów. Być może
to właśnie dzięki temu potwornemu
wstrząsowi skorupy ziemskiej powstał
Przesmyk Panamski, Grenlandia ode
rwała się od Norwegii, a Ameryka Pół
nocna — od Grenlandii! Zarazem grun
townej przemianie uległo środowisko—
kolosalna fala tsunami zalała czasowo
wielkie połacie lądów, względna zawar
tość tlenu spadła (na skutek globalnych
niemal pożarów lasów zainicjowanych
wybuchem) z około 29 % (w mezozoiku) do obecnych 21 %, potem na kilka
naście miesięcy zapadła niemal totalna
noc i chłód, prawie całkiem ustała foto
synteza, zerwaniu uległ łańcuch troficz
ny, przestało istnieć wiele gatunków ro
ślin bujnie porastających powierzchnię
Ziemi w okresie kredy, nastąpiły istotne
zmiany klimatu... Jednak przez długi
czas brakowało dowodu przemawiają
cego za tym scenariuszem — owego
„krateru śmierci”, co skwapliwie wyko
rzystywali gradualiści dla zanegowania
katastrofy kosmicznej. Dopiero na po
czątku lat dziewięćdziesiątych geologo3 /qooo

wie-entuzjaści wskazali na północnym
Yukatanie w sąsiedztwie Mendy, ogrom
ną pozostałość (chociaż ta formacja była
już znacznie wcześniej znana) po krate
rze uderzeniowym o średnicy... 200 km
(!), a potwierdziły to odkrycie zobrazo
wania satelitarne tego fragmentu po
wierzchni Ziemi. „Krater śmierci” otrzy
mał wnet własną nazwę: Chicxulub (zob.
„Urania”, R. LXV1, nr 3, s. 83, 1995).
D okum entne przekształcenie po
wierzchni naszej planety, środowiska
i biosfery stworzyło niebywałą szansę
dla ssaków — rów nież naczelnych,
z człowiekiem włącznie. Dla dynastii
dinozaurów był to „koniec świata”, dla
ssaków — jego początek. Gdyby nie
owa bądź co bądź przerażająca katastro
fa kosmiczna, to być może w toku ewolucji naturalnej, niezakłóconej, w y
kształciłby się rozumny dinozauroid
(jak to przew id u ją autorzy hipotez
0 „mieszkańcach światów alternatyw
nych” — np. dr Marcin Ryszkiewicz)
1te inteligentne istoty wylądowałyby na
Księżycu już jakieś 20 min lat temu!
Tymczasem globalna katastrofa na
Ziemi sprzed 65 min lat, zmieniająca
niemal całkowicie jej środowisko i bios
ferę, stała się wielką szansą dla Czło
wieka, którą potrafiliśmy wykorzystać
(pytanie tylko, czy w pełni rozsądnie
i inteligentnie?).
Zastanawia tylko pewne zdziwienie
Autora, że właśnie jednak ssaki prze
trwały granicę K/T, chociaż i one po
niosły wielkie straty. Odpowiedź wy
daje się w miarę prosta: ssaki sprzed
65 m in lat były dro b n y m i, raczej
wszystkożemymi, nocnymi stworzenia
mi, a zatem dla nich ciemności i chło
dy (panujące około kilkunastu miesię
cy) nie były aż tak dotkliwe i zgubne,
jak dla wyspecjalizowanych, ciepłolub
nych, aktywnych w porze dziennej di
nozaurów. W dodatku liczne zwłoki na
cm entarzyskach dinozaurów (skoro
wyginęły) mogły przez jakiś czas stać
się częściowo pożywieniem ocalałych
ssaków. Czyżbyśmy zatem byli potom
kami padlinożerców i dlatego niektó
rych ludzi określa się „hienami” (nie
kiedy naw et... cmentarnymi\)r! C zy to
sław etna, chociaż nie udow odniona
jeszcze tzw. pamięć genetyczna płata
nam niezbyt wyrafinowanego figla?

T. Zbigniew Dworak
3/2000

Program Starry Night Backyard 3.0
rzez okres ostatnich paru lat na ryn
ku aplikacji astronomicznych poja
wiło się wiele ciekawych pozycji. Są to
jednak najczęściej programy typu pla
netarium. Ostatnio moją uwagę zwrócił
dość ciekawy program Stany Night Bac
kyard, któiy jest nieco odmienny w sto
sunku do innych. W yróżnia się on
wszechstronnością, przyjemnym inter
fejsem oraz prostotą obsługi.
Po uruchomieniu aplikacji naszym
oczom ukazuje się aktualny wygląd nie
ba z zaznaczonym horyzontem. Ustala
my również, na jakiej wysokości nad ho
ryzontem chcemy się znajdować oraz
stopień zanieczyszczenia atm osfery
w miejscu obserwacji. Mamy tu do wy
boru trzy stopnie: zerowy, średni i duży.
Program dobrze oddaje momenty świtu
i zmierzchu, rysując nam piękną poświa
tę nad horyzontem. Całe niebo możemy
„przeciągać” za pomocą myszki, co daje
wrażenie rozglądania się. Wskazanie
kursorem jakiegoś obiektu powoduje
wyświetlenie jego nazwy, gwiazdozbio
ru, w którym się znajduje oraz odległo
ści od Ziemi. Z menu podręcznego mo
żemy wybrać m.in. wykonanie zoomu,
szczegółowe informacje katalogowe,
opcję blokowania widoku na tym obiek
cie oraz uzyskanie danych z serwisu in
ternetowego LiveSky.com. Niebo zmie
nia swój wygląd w czasie rzeczywistym,
mamy również szerokie możliwości ani
macji. Standardowo na niebie są widocz
ne gwiazdy do 5 mag. W wyniku zawę
żania pola widzenia zasięg zwiększa się
do 9 mag. Starry Night pokazuje także
„barwy” gwiazd w zależności od ich
typu widmowego. To wszystko jest do
stępne w trybie Home. Możemy także
przejść do trybu Atlas. Mamy tu bardzo
dogodne opcje wyświetlania gwiazdo
zbiorów i ich granic, opisu gwiazd i pla
net oraz obiektów niegwiazdowych. Inną
rzadko spotykaną opcją jest możliwość
spojrzenia na nasz Układ Słoneczny
w dowolnej płaszczyźnie oraz oczywi
ście animacji, mając do dyspozycji dwa
zdefiniowane widoki: planet wewnętrz
nych i zewnętrznych. Ponadto możemy
„przenieść się” w inne miejsce obserwa
cji i zobaczyć na przykład, jak w tej
chwili wygląda Jowisz obserwowany
z powierzchni Io, czy nawet odczytać
moment przejścia cienia księżyca Io
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przez tarczę planety. Doskonały edytor
orbit pozwala nam na dodawanie nowych
obiektów. Poza deformowaniem parame
trów orbity, możemy ustalić pozycję po
łudnika centralnego, prędkość rotacji, rektascensję oraz deklinację bieguna oraz
jego średnicę. Edytor dostarcza nam tak
że bardzo szczegółowych informacji
o pozostałych ciałach Układu Słoneczne
go i ich orbitach, ale już bez możliwości
wprowadzania zmian. Inną ciekawą opcją
jest nakładanie dowolnego obrazu, który
będzie reprezentow ał pow ierzchnię
obiektu. Jest to bardzo przydatne dla ob
serwatorów powierzchni planet, którzy
chcieliby zaobserwować zjawisko przej
ścia Wielkiej Czerwonej Plamy na po
wierzchni tarczy Jowisza lub zidentyfi
kować jakiś obszar na powierzchni Marsa.
Opcje widoku umożliwiają wyświetlenie
okręgu, który reprezentuje pole widzenia
lornetek 7x50, 8x35 lub 8x20. Program
oczywiście akceptuje dane pobierane
z Internetu w celu zaznaczenia na mapie
pozycji nowych komet. Integracja z In
ternetem zapewnia także uzyskanie infor
macji o przewidywanych wydarzeniach
na niebie w danym dniu poprzez użycie
funkcji What’s up tonight?. Program po
siada jednak listę ważniejszych zjawisk,
takich jak zaćmienia Słońca i Księżyca
oraz koniunkcji planet do roku 2097. Od
razu możemy sprawdzić najdogodniejsze
miejsce obserwacji oraz czas wystąpie
nia zjawiska. Warto również powiedzieć
o ciekawej opcji auto identify dostępnej
w menu label. Jej działanie objawia się
wyświetleniem ilustracji gwiazdozbioru
znajdującego się w centrum pola widze
nia. Wszystko to możemy zapisać w po
staci pliku z animacją w formacie Quick
Time.
Podsumowując, mogę powiedzieć, że
jest to na pewno pozycja interesująca.
Nie posiada co prawda tak zaawanso
wanej mapy nieba, jak np.: SkyMap czy
Guide, ale z czystym sumieniem mogę
polecić ten program wszystkim miłośni
kom nieba, bez względu na stopień za
awansowania.
Program je st zgodny z platform ą
Windows 95/98/NT4 oraz MacOS 7.
Wersja trial jest dostępna pod adresem:
www.siennasoft.com. Opłata rejestracyj
na wynosi 49 $.

Łukasz Walec
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Słońce
W lipcu deklinacja Słońca z dnia na dzień maleje,
w związku z czym dni są coraz krótsze. Dnia 3 lipca Zie
mia znajdzie się w najdalszym od Słońca punkcie swojej
orbity — w aphelium.
W Warszawie 1 lipca Słońce wschodzi o 2h19m, zacho
dzi o 19h00m, a 31 lipca wschodzi o 2h55m, zachodzi
o 18h28m. W lipcu Słońce wstępuje w znak Lwa.
W dniu 1 lipca wystąpi częściowe zaćmienie Słońca,
niewidoczne w Polsce. Ponowne częściowe zaćmienie
Słońca, także niewidoczne w Polsce, wystąpi już 31 lipca.

— ■— Merkury
—•— Jowisz
— a-----Saturn
— y-----Mars

1 VIII
\.

\

15 VIII

L

25 VIII

A f]

Dane dla obserwatorów Słońca
(na 0h UT)
Data 2000
VII

1
3
5
7
9
11
13
15
17
19
21
23
25
27
29
VII 31
VIII 2

P[°]
-2,57
-1,66
-0,75
0,16
1,06
1,96
2,86
3,75
4,63
5,50
6,37
7,22
8,07
8,90
9,72
10,53
11,32

B0 n
2,91
3,13
3,34
3,55
3,76
3,97
4,17
4,36
4,55
4,74
4,92
5,09
5,26
5,42
5,58
5,73
5,88

L0 [°]
126,08
99,61
73,14
46,67
20,20
353,73
327,26
300,79
274,33
247,86
221,40
194,94
168,48
142,03
115,57
89,12
62,67

P — kąt odchylenia osi obrotu Słońca mierzony od
północnego wierzchołka tarczy;
B0, L0 — heliograficzna szerokość i długość środka
. tarczy;
10d12h38m — heliograficzna długość środka tarczy
wynosi 0°
Księżyc
Bezksiężycowe noce będziemy mieli na początku i pod
koniec miesiąca, bowiem kolejność faz Księżyca jest w tym
miesiącu następująca: nów 1d19h20m, pierwsza kwadra
8d12h53m, pełnia 16d13h55m, ostatnia kwadra 24d11h02m
i ponownie nów 31d02h25m. W perygeum Księżyc znajdzie
się 1 lipca o 22h20m, w apogeum 15 lipca o 15h35mi po
nownie w perygeum 30 lipca o 7h45m.
W dniu 16 lipca wystąpi całkowite zaćmienie Księżyca,
niewidoczne w Polsce.
Planety i planetoidy
Pod koniec miesiąca nad ranem możemy próbować
odnaleźć Merkurego jako „gwiazdę” o jasności 0m. W dniu
31 lipca na początku świtu cywilnego (około godzinę przed
wschodem Słońca) planeta widoczna będzie około 5,5° nad
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Rys. 1. Planety Merkury, Jowisz, Saturn i Mars nad wschod
nim horyzontem (w Warszawie) na początku świtu cywilne
go w lipcu i sierpniu 2000 (około godzinę przed wschodem
Słońca).

wschodnim horyzontem. Przez teleskop o powiększeniu
ok.100x zauważymy wtedy niewielką tarczę planety o śred
nicy kątowej zaledwie 7”, znajdującą się w fazie bliskiej
kwadry.
Wenus i Mars przebywają na niebie w pobliżu Słońca
i są niewidoczne.
Nad ranem obserwować możemy Jowisza jako „gwiaz
dę” —2,1mświecącą w gwiazdozbiorze Byka. W ciągu mie
siąca wysokość planety nad wschodnim horyzontem (na
początku świtu cywilnego) zwiększa się od 10° do 33°.
W odległości zaledwie kilku stopni od Jowisza znajdziemy
Saturna jako obiekt 0,2m. Separacja między planetami
zwiększa się w ciągu miesiąca od 3° do 6°.
Uran i Neptun znajdują się w pobliżu opozycji i są wi
doczne całą noc obok siebie w gwiazdozbiorze Koziorożca.
Wieczorem można obserwować Plutona w gwiazdozbio
rze Wężownika, jednak niezbędne jest posiadanie telesko
pu o średnicy obiektywu (zwierciadła) równej przynajmniej
15 cm.
W lipcu możemy obserwować w pobliżu opozycji jasne
planetoidy:
(4) Westa, (jasność 5,6'1’). 9 VII: 19h55,0m,-22°44’;
19 VII: 19h45,3m,-23°53’; 29 VII: 19h35,7ml-2 4 054’.
(8) Flora, (jasność 8,6m). 9 VII: 21 h04,5m,-18°41’;
19 VII: 20h57.1m,-19°53’; 29 VII: 20h47,6m,-21°11’.
Możemy także obserwować kometę C/1999S4 (LINE
AR), która może osiągnąć jasność 3,5m:
5 VII: 02h50,09m, +47°09,5’; 10 VII: 03h21,44m, +53°20,5’
15 VII: 04h43,33m, +61°45,9’; 20 VII: 08h18,21m, +62°54.7’
25 VII: 11h01,19m, +40°46,9’; 30 VIII: 11h56,17m, +18°25,6’;
4 VIII: 12h18,44m, +05°07,7’.
Meteory
Od 15 lipca do 15 sierpnia promieniują meteory z roju
delta Akwarydów (maksimum aktywności przypada 27 i 28
lipca). Podwójny radiant meteorów leży w gwiazdozbiorze
Wodnika i ma współrzędne: « = 22h36m, d = 0° i ó = -17°.
Warunki obserwacyjne w tym roku są dobre w związku
z Księżycem w pobliżu nowiu.
* * *

1d02h04mZejście cienia I księżyca Jowisza (lo) z tarczy planety.
1d16h Mars w koniunkcji ze Słońcem.
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1d20h Częściowe zaćmienie Słońca widoczne na południowych
obszarach polarnych Ziemi. Zaćmienie widoczne będzie na
całym kontynencie Antarktydy, w Patagonii (Ameryka Płd.)
oraz w południowej części Oceanu Spokojnego. Maksymal
na faza zaćmienia równa 0,478 nastąpi o godzinie 19h32m
i będzie widoczna w punkcie o współrzędnych </>=67°S,
A=104°W. W Polsce zaćmienie niewidoczne.
1d20h Złączenie Marsa z Księżycem w odl. 2°.
2d05h Złączenie W enus z Księżycem w odl. 2°.
2d06h Złączenie Merkurego z Księżycem w odl. 3°.
2d09h Złączenie Merkurego z Wenus w odl. 5°.
3d Księżyc Saturna Tytan w maksymalnej elongacji zachodniej.
3d23h49mW swoim ruchu po orbicie wokółsłonecznej Ziemia znaj
duje się najdalej od Słońca, w aphelium, w odl. 1,016741 j.a.
6d11h Merkury w koniunkcji dolnej ze Słońcem.
7d06h Złączenie Merkurego z Marsem w odl. 6°.
8d01h47mCień I księżyca Jowisza (lo) wchodzi na tarczę plane

K

22d12h42m Słońce wstępuje w znak Lwa, jego długość ekliptyczna wynosi wtedy 120°.
23d02h46m Początek zaćmienia I księżyca Jowisza (lo) przez cień
planety.
24d00h04mCień I księżyca Jowisza (lo) wchodzi na tarczę planety.
24d01h13mWejście I księżyca Jowisza (lo) na tarczę planety.
24d02h11m Księżyc II (Europa) wyłania się zza tarczy Jowisza.
24d02h14mZejście cienia I księżyca Jowisza (lo) z tarczy planety.
24d23h53m Gwiazda zmienna d Cep (cefeida) osiąga maksimum
jasności (3,5m)
25d00h37m Księżyc I (lo) wyłania się zza tarczy Jowisza.
25d05h Odkrycie przy ciemnym brzegu Księżyca gwiazdy // Cet
(4,4m), widoczne w całej Polsce (Szczecin 5h47"\ Poznań
5h50m, Grudziądz 5h53m, Łódź 5h55m, Kraków 5h56m, Lublin
5h59m).
26d10h Złączenie Saturna z Księżycem w odl. 2°.

ty8d01h49mZejście II księżyca Jowisza (Europy) z tarczy planety.
8d21h30m Gwiazda zmienna d Cep (cefeida) osiąga maksimum
jasności (3,5'").
9d02h08m Księżyc I (lo) wyłania się zza tarczy Jowisza.
11d Księżyc Saturna Tytan w maksymalnej elongacji wschodniej.
13d00h37m Zejście cienia III księżyca Jowisza (Ganimedesa)
z tarczy planety.
15d02h09mWejście II księżyca Jowisza (Europy) na tarczę planety.
15d02h28m Zejście cienia II księżyca Jowisza (Europy) z tarczy
planety.
16d00h52mPoczątek zaćmienia I księżyca Jowisza (lo) przez cień
planety.
16d14h Całkowite zaćmienie Księżyca widoczne w Australii i na
całym Oceanie Spokojnym, w zachodnich częściach Amery
ki Płd. i Płn. przy zachodzie Księżyca, a także w południowowschodniej Azji i wschodniej Afryce przy wschodzie Księży
ca. W Polsce zaćmienie niewidoczne.
17d00h19mZejście cienia I księżyca Jowisza (lo) z tarczy planety.
17d01h23mZejście I księżyca Jowisza (lo) z tarczy planety.
17d10h Merkury nieruchomy w rektascensji.
17d12h Złączenie Neptuna z Księżycem w odl. 1°.
18d16h Złączenie Urana z Księżycem w odl. 2°.
19d Księżyc Saturna Tytan w maksymalnej elongacji zachodniej.
20d02h33m Cień III księżyca Jowisza (Ganimedesa) wchodzi na
tarczę planety.
22d02h36m Cień II księżyca Jowisza (Europy) wchodzi na tarczę
planety.
3/2000
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Rys. 4. Całkowite zaćmienie Księżyca 16 lipca 2000.
(Wg. F.Espenak - NASA/GSFC)
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26d20h Złączenie Jowisza z Księżycem w odl. 3°.
27d Księżyc Saturna Tytan w maksymalnej elongacji wschodniej.
27d09h Merkury w maksymalnej elongacji zachodniej od Słońca
w odległości 19°48’.
27d23h Neptun w opozycji ze Słońcem.
29d17h Złączenie Merkurego z Księżycem w odl. 1°.
30d12h Złączenie Marsa z Księżycem w odl. 0,6°.
31d00h01mPoczątek zaćmienia II księżyca Jowisza (Europy) przez
cień planety.
31d01h28mPoczątek zakrycia III księżyca Jowisza (Ganimedesa)
przez tarczę planety.
31d01h57mCień I księżyca Jowisza (lo) wchodzi na tarczę planety.
31d02h Częściowe zaćmienie Słońca widoczne na północnych
obszarach polarnych Ziemi. Zaćmienie widoczne w północ
nej Grenlandii, Arktyce Kanadyjskiej, zachodniej Kanadzie,
na Alasce, w północnej Azji, zachodniej Syberii oraz na Oce
anie Arktycznym. Maksymalna faza zaćmienia równa 0,603
nastąpi o godzinie 2h13mi będzie widoczna w punkcie o współ
rzędnych tp = 69° N, A = 59° W.
31d23h09mPoczątek zaćmienia I księżyca Jowisza (lo) przez cień
planety.
31d23h32m Gwiazda zmienna zaćmieniowa Algol {fi Per) osiąga
minimum jasności. Jasność gwiazdy spada od 2,1mdo 3,4m.

Sierpień
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23
24

25
27

28
29
30
31

32

Rys. 6. Konfiguracja pięciu najjaśniejszych księżyców Satur
na w lipcu 2000 (III -Tethys, IV - Dione, V - Rhea, VI - Tytan,
VIII - lapetus). Zachód na lewo od środkowego pasa (tarczy
planety), wschód na prawo.

Dane dla obserw atorów Słońca (na 0h czasu UT)
Data 2000
VIII

P [° ]

b0 n

L0 n

10,93

5,81

75,89

3

11,71

5,95

49,44

5

12,49

6,08

23,00

7

13,24

6,21

356,55

9

13,98

6,33

330,11

1

11

14,70

6,45

303,66

13

15,41

6,56

277,22

15

16,09

6,66

250,78

17

16,76

6,75

224,35

19

17,41

6,83

197,91

21

18,04

6,91

171,48

23

18,65

6,98

145,05

25

19,24

7,04

118,63

27

19,81

7,10

92,20

29

20,36

7,14

65,78

VIII 31

20,89

7,18

39,36

IX

21,39

7,21

12,94

2

P — kąt odchylenia osi obrotu Słońca m ierzony od
północnego w ierzchołka tarczy;

Słońce
W sierpniu deklinacja Słońca nadal maleje, w związku
z czym dni są coraz krótsze.
W W arszawie 1 sierpnia Słońce w schodzi o 2h57m, za
chodzi o 18h26'", a 31 sierpnia w schodzi o 3h46m, zachodzi
o 17h25m. W sierpniu Słońce wstępuje w znak Panny.
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Rys. 5. Konfiguracja galileuszowych księżyców Jowisza w lipcu 2000 (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 pla
nety), wschód na lewo.

^ ^ K

B0, L0 — heliograficzna szerokość i długość środka
tarczy;
6d17h44m— heliograficzna długość środka tarczy wy
nosi 0°.
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K siężyc
Bezksiężycowe noce będziemy mieli pod
koniec sierpnia, bowiem kolejność faz Księży
ca jest w tym miesiącu następująca: pierwsza
kwadra 7d01h02"\ pełnia 15d05h12m, ostatnia
kwadra 22d18h51moraz nów 29d10h19m. W apo
geum Księżyc znajdzie się 11 d22h25m, a w perygeum 27d14h00m.
P lan ety i p lanetoid y
Na początku miesiąca nad ranem możemy
nadal próbować odnaleźć Merkurego. Warun
ki obserwacji planety w tym okresie pozostają
analogiczne jak w lipcu.
Wenus znajduje się na niebie w pobliżu
Słońca i jest niewidoczna.
Nad ranem coraz wyżej nad wschodnim
horyzontem możemy próbować odnaleźć Mar
sa jako „gwiazdę" 1,7m. W dniu 31 sierpnia (ok.
godzinę przed wschodem Słońca) jego wyso
kość nad horyzontem wynosi jednak zaledwie
9°. W sierpniu średnica tarczy planety osiąga
minimalną wartość 3,6”, tak więc obserwacje
jakichkolwiek szczegółów powierzchniowych
są praktycznie niemożliwe.
W sierpniu coraz wyżej nad południowo-wschodnim horyzontem wznosi się nad ranem
Jowisz, osiągając pod koniec miesiąca wyso
kość 55° (na początku świtu cywilnego). Opo
dal Jowisza nadal przebywa Saturn, jednak
w ciągu miesiąca separacja między planetami
zwiększy się do 9°. W sierpniu rozwartość pier
ścieni dla obserwatora z Ziemi osiąga maksy
malną w 2000 roku wartość.
W sierpniu nadal panują bardzo dobre wa
runki obserwacji Urana i Neptuna w związku
z ich przebywaniem w pobliżu opozycji.
Wieczorem można obserwować Plutona,
jednakże jego jasność wynosi jedynie 13,7m
i do jego zaobserwowania niezbędny jest tele
skop o średnicy zw ierciadła przynajm niej
15 cm.

Rys. 7. Trasa planety Uran na tle gwiazd gwiazdozbioru Koziorożca w lipcu,
sierpniu i wrześniu 2000 (zaznaczone gwiazdy do 10,5m).

Rys. 8. Trasa planety Neptun na tle gwiazd gwiazdozbioru Koziorożca w lipcu,
sierpniu i wrześniu 2000 (zaznaczone gwiazdy do 10,5m).

W sierpniu możemy obserwować w pobli
żu opozycji jasne planetoidy:
(3) Juno, (jasność 8,7m). 8 VIII: 21 h19,3m,
-3 ° 5 8 ’; 18 VIII: 21h10,9m,-5 °2 1 '; 28 VIII:
21 h03,1rn,—6°53’.
(4) Westa, (jasność 6,0m). 8 V I11: 19h27,9m,
-2 5 °4 4 ’; 18 VIII: 19h22,8m,-26°19’; 28 VIII:
19h21,0m,-26°41’.
(8) Flora, (jasność 8,7m). 8 VIII: 20h37,3m,
-2 2 °2 6 ’; 18 VIII: 20h2 7,6"\-23°30’; 28 VIII:
20h20,2m,-24°18’.
M eteory
Od 25 lipca do 18 sierpnia promieniują słyn
ne Perseidy, rój związany z kometą Swift-Tuttle, o najbardziej regularnej corocznej aktyw
ności. Radiant meteorów leży w gwiazdozbio
rze Perseusza i ma współrzędne: a = 3h4m,
d = +58°. Maksimum aktywności roju przypa
da około 13 sierpnia, w tym roku warunki ob
serwacji są bardzo złe — Księżyc zaledwie dwa
dni przed pełnią.
3/2000

Rys. 9. Trasa planetoidy (4) Westa na tle gwiazd gwiazdozbioru Strzelca
w lipcu i sierpniu 2000 (zaznaczone gwiazdy do 9m).
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Rys. 10. Trasa planetoidy (8) Flora na tle gwiazd gwiazdozbioru Koziorożca
w lipcu i sierpniu 2000 (zaznaczone gwiazdy do 10m).
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Rys. 11. Trasa planetoidy (3) Juno na tle gwiazd gwiazdozbioru Wodnika
w sierpniu 2000 (zaznaczone gwiazdy do 10m).

Rys. 12. Trasa komety C/1999S4 (LINEAR) na tle gwiazd w lipcu 2000 (za
znaczone gwiazdy do 5,5m).
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1d0 2 h Z łą c z e n ie W e n u s z K się życe m w odl. 1 °.
1d02h34m Księżyc I (lo) wyłania się zza tarczy Jowi
sza.
1d22h11m Gwiazda zmienna rj Aql (cefeida) osiąga
maksimum jasności (3,5m).
1d23h32mZejście II księżyca Jowisza (Europy) z tar
czy planety.
1d23h49mZejście I księżyca Jowisza (lo) z tarczy pla
nety.
4d Księżyc Saturna Tytan w maksymalnej elongacji
zachodniej.
7d00h26m Początek zaćmienia III księżyca Jowisza
(Ganimedesa) przez cień planety.
7d02h28mKoniec zaćmienia III księżyca Jowisza (Ga
nimedesa) przez cień planety.
7d02h35m Początek zaćmienia II księżyca Jowisza
(Europy) przez cień planety.
8d01h03mPoczątek zaćmienia I księżyca Jowisza (lo)
przez cień planety.
8d23h36m Wejście I księżyca Jowisza (lo) na tarczę
planety.
8d23h38m Zejście cienia II księżyca Jowisza (Euro
py) z tarczy planety.
8d23h49m Wejście II księżyca Jowisza (Europy) na
tarczę planety.
9d00h29mZejście cienia I księżyca Jowisza (lo) z tar
czy planety.
9d01 h46mZejście I księżyca Jowisza (lo) z tarczy pla
nety.
9d02"16mZejście II księżyca Jowisza (Europy) z tar
czy planety.
9d23h01m Księżyc I (lo) wyłania się zza tarczy Jowi
sza.
10d13h Złączenie Merkurego z Marsem w odl. 0,08°.
11d05h Uran w opozycji ze Słońcem.
12d Księżyc Saturna Tytan w maksymalnej elonga
cji wschodniej.
13d17h Złączenie Neptuna z Księżycem w odl. 1°.
14d20h Złączenie Urana z Księżycem w odl. 1°.
15d02h57m Początek zaćmienia I księżyca Jowisza
(lo) przez cień planety.
15d23h47m Cień II księżyca Jowisza (Europy) wcho
dzi na tarczę planety.
16d00h12m Cień I księżyca Jowisza (lo) wchodzi na
tarczę planety.
16d01h32mWejście I księżyca Jowisza (lo) na tarczę
planety.
16d02h15mZejście cienia II księżyca Jowisza (Euro
py) z tarczy planety.
16d02h22m Zejście cienia I księżyca Jowisza (lo)
z tarczy planety.
16d02h31mW ejście II księżyca Jowisza (Europy) na
tarczę planety.
17d00h58mKsiężyc I (lo) wyłania się zza tarczy Jowi
sza.
17d22h10m Zejście I księżyca Jowisza (lo) z tarczy
planety.
17d23h32m Księżyc II (Europa) wyłania się zza tar
czy Jowisza.
18d00h04mWejście III księżyca Jowisza (Ganimede
sa) na tarczę planety.
18d01h54mZejście III księżyca Jowisza (Ganimede
sa) z tarczy planety.
20d Księżyc Saturna Tytan w maksymalnej elonga
cji zachodniej.
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21d03h Odkrycie przy ciemnym brzegu Księżyca gwiazdy £2Cet
(4,3m), widoczne w catej Polsce (Krosno 3h47m, Kraków 3h48m,
Kraków 3h48m, Łódź 3h52m, Kraków 3h48m, Poznań 3h52m,
Warszawa 3h54m, Gdańsk 3h57m, Olsztyn 3h57m).
22d00h Merkury w koniunkcji górnej ze Słońcem.
22d19h Złączenie Saturna z Księżycem w odl. 2°.
22d19h47mSłońce wstępuje w znak Panny, jego długość ekliptyczna
wynosi wtedy 150°.
23d02h06mCień I księżyca Jowisza (lo) wchodzi na tarczę plane
ty23d02h24mCień II księżyca Jowisza (Europy) wchodzi na tarczę
planety
23d03h27mWejście I księżyca Jowisza (lo) na tarczę planety.
23d10h Złączenie Jowisza z Księżycem w odl. 3°.
23d22h03,TI Gwiazda zmienna zaćmieniowa Algol (/3 Per) osiąga
minimum jasności. Jasność gwiazdy spada od 2,1mdo 3,4m.
23d23h20mPoczątek zaćmienia I księżyca Jowisza (lo) przez cień
planety.
24d02h53mKsiężyc I (lo) wyłania się zza tarczy Jowisza.
24d21h56mWejście I księżyca Jowisza (lo) na tarczę planety.
24d22h35m Cień III księżyca Jowisza (Ganimedesa) wchodzi na
tarczę planety.
24d22h44mZejście cienia I księżyca Jowisza (lo) z tarczy planety.
24d23h27mKoniec zaćmienia II księżyca Jowisza (Europy) przez
cień planety.
24d23h43mPoczątek zakrycia II księżyca Jowisza (Europy) przez
tarczę planety.
25d00h05mZejście I księżyca Jowisza (lo) z tarczy planety.
25d00h33m Zejście cienia III księżyca Jowisza (Ganimedesa)
z tarczy planety.
25d02h08mKsiężyc II (Europa) wyłania się zza tarczy Jowisza.
27d21h26mGwiazda zmienna £ Gem (cefeida) osiąga maksimum
jasności (3,6m).

Rys. 13. Konfiguracja galileuszowych księżyców Jowisza
w sierpniu 2000 (I - lo, II - Europa, III - Ganimedes, IV - Callisto). Przerwa w trasie księżyca oznacza przebywanie satelity
w cieniu planety. Zachód na prawo od środkowego pasa (tar
czy planety), wschód na lewo.
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28d Księżyc Saturna Tytan w maksymalnej elongacji wschodniej.
28d03h Złączenie Marsa z Księżycem w odl. 1°.
29d22h Złączenie Merkurego z Księżycem w odl. 3°.
30d18h Złączenie Wenus z Księżycem w odl. 3°.
31d01h14mPoczątek zaćmienia I księżyca Jowisza (lo) przez cień
planety.
31d22h28mCień I księżyca Jowisza (lo) wchodzi na tarczę plane
ty31d23h35mPoczątek zaćmienia II księżyca Jowisza (Europy) przez
cień planety.
31d23h50mWejście I księżyca Jowisza (lo) na tarczę planety.
UWAGA: Momenty wszystkich zjawisk podane są w cza

sie uniwersalnym UT (Greenwich).
Aby otrzymać datę w obowiązującym w lipcu i sierpniu
w Polsce „czasie letnim", należy dodać 2 godziny.
Podano momenty maksimów jasnych cefeid i minimów
jasnych gwiazd zmiennych zaćmieniowych, możliwych do
zaobserwowania w porze nocnej na terenie Polski.
Momenty złączeń podane są dla największych zbliżeń
w przypadku koniunkcji między planetami i dla geocentrycznych złączeń w rektascensji w przypadku koniunkcji pla
net z Księżycem. Podane są wszystkie złączenia, nie tyl
ko widoczne w Polsce.
O pracow ał T. Ś ciężor
Errata
W PA 2/2000 podpis pod Rys.4. powinien być następujący:
Rys. 4. Planety Jowisz i Saturn nad wschodnim horyzon
tem (w Warszawie) na początku świtu cywilnego w czerw
cu 2000 (około godzinę przed wschodem Słońca).

Rys. 14. Konfiguracja pięciu najjaśniejszych księżyców Sa
turna w sierpniu 2000 (III - Tethys, IV - Dione, V - Rhea, VI Tytan, VIII - lapetus). Zachód na lewo od środkowego pasa
(tarczy planety), wschód na prawo.
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relaks z Uranią

„Kolorowa’’ knyżówkm
o zw iązaniem A strokrzyżów ki
GIGANT zamieszczonej w „Uranii-PA” nr 1/2000 jest hasło: „Bardzo
trudne jest lądowanie na powierzch
ni M arsa”.
Mieliśmy trochę obaw, czy taka roz
budowana krzyżówka będzie dobrze
przyjęta przez Naszych Czytelników.
Ilość nadesłanych rozwiązań okazała
się jednak nie m niejsza niż zwykle,
choć nie wszystkie były poprawne.
Wyjątkowo postanowiliśmy opubli
kować pełną listę osób, które przysła
ły prawidłowe rozwiązania. Oto ona:
H alszka Brzóska, E dw ard Choina,
Konrad Dudek, Teresa Dziubak, To
masz Dziubak, Lech Falandysz, M ar
cin Filipek, Tomasz Gajkiewicz, A n 
drzej Gibiec, D aniel Góral, M aciej
Grzelak, Piotr Guzik, Ryszard Janow 
ski, P io tr Kezwoń, P iotr Kowalski,
Arkadiusz Kubczak, K rzy szto f Kurczyński, Radosław Macuski, Stanisła
wa Magda, Jan Maszkowski, Hanna
i Tadeusz Michalscy, Marek Michałow
ski, Adam Migulski, Radosław M iko
łajczak, Łukasz Mikuć, Tomasz Musz,
Agnieszka Nowak, Jarosław Pacek,
Paweł Pietrukowicz, R a fa f Piechow

R

ski, Joanna Pobuta, Jerzy Podosek,
Janusz Pudełko, Sławomir Rodziewicz,
Wojciech Skałuba, Jerzy Skoracki, Je
rzy Skowroński, Jerzy Strzałkowski,
P io tr Szady, A ndrzej Szczerbiński,
Wojciech Szewczuk, Paweł Wojtczak,

Stanisław Woźniak, Bogusław Wrona,
J ó ze f Wydmański, Ewa Zegłer.
Nagrody książkowe wylosowali pa
nowie Tomasz Gajkiewicz z Dąbrowy
Górniczej i Tomasz Musz z Hańska. Gra
tulujemy. Książki prześlemy pocztą.

czerwona na Jowiszu
żółty karzeł
czarny pulsar
duży czerwony
złota na półkuli południowej
m oże być brązowy
czerwonawa warstwa Słońca
czerwone oko
mała czarna
„błękitna kropka”
białe, nie dla astronomów
błękitni na diagramie H-R
O

różnokolorowa na niebie

ofi

czerwona planeta

•co
5

doskonale czarne

Tym razem proponujemy odgadnięcie „kolorowych” haseł i wpisanie ich do
powyższego diagramu. Litery w pogrubionych kratkach utw orzą hasło-rozwiązanie, które należy przysłać na adres redakcji wraz z kuponem do końca
czerwca br. W śród osób, które nadeślą prawidłowe odpowiedzi, jak zwykle,
rozlosujemy nagrody książkowe. Powodzenia!

dokończenie ze str. 133.

V) Grzegorz Nowak (Radziejów)
Obserwacje gwiazd zmiennych.
VI) Paweł Maksym (Łódź) Obser
wacja całkowitego zaćmienia Słońca
(Szantod, Węgry) 11.08.1999 r.

Nagrodą odbiera Tomasz Zwoliński

II) Ex aequo:
Jakub Czeczotka (Kołobrzeg) Po
miar wysokości wzniesień księżycowych
metodą pomiaru długości cienia z wy
korzystaniem kamery CCD.
Konrad Szaruga (Telatyn) Obserwa
cje teleskopowe m eteorów w latach
1998-1999.
III) Tomasz Lis i Łukasz Wierzchnicki (Lębork) Czekając na cień.
IV) Maciej Czasnowski (Lidzbark
W arm iński) P ozasłoneczne p la n ety
w sieci.
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VII) Ex aequo:
Maciej Jakimiuk (Przasnysz) Moż
liwości rozwoju egzotycznych form życia
w Układzie Słonecznym.
Kamila Karwecka (Gubin) Wahadło
Foucoulta.
Była też nagroda przyznana przez gło
sowanie publiczności (wręczona przez
Roberta Szaja, pięciokrotnego laureata
tychże seminariów w latach poprzednich,
a obecnie doradcy Premiera). Uzyskali
ją: Aleksandra Niemczyńska (Kraków)
i Konrad Szaruga (Telatyn).
Jury niezmiennie podziwia organiza
torów Seminarium i w trosce, aby ich
zapał nie uległ osłabieniu, wręczyło im
okazały kryształowy puchar (ufundowa
ny przez jednego ze sponsorów). Krysz
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tał przyjęła urocza pani Małgosia Śróbka-Kubiak, a jak się nim ewentualnie
podzieli z kolegą Kazimierzem Schillingiem, jury się nie zainteresowało.
Na zakończenie imprezy odbyło się
sympatyczne spotkanie przy kawie, ka
napkach i ciastkach, na którym żałowa
no, że impreza się kończy i umawiano
się na spotkanie za rok. Przewodniczący jury K. Schilling pamiętał, że w dniu
zakończenia, w sobotę, było 1 kwietnia
i udało mu się zaskoczyć nas żartem pri
maaprilisowym.
Tę pożyteczną i piękną imprezę spon
sorowali:
Ministerstwo Edukacji Narodowej,
Fundacja Astronomii Polskiej, Urząd
Miejski - Wydział Oświaty w Grudzią
dzu, Polskie Towarzystwo A strono
miczne, Polskie Towarzystwo Miłośni
ków Astronomii. Część nagród zakupiły
Kuratoria Oświaty, ODN-y i Urzędy
Marszałkowskie.
Robert Głębocki
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Artur Wrembel z Bydgoszczy przysłał nam sporą ko
lekcję wykonanych przez siebie zdjęć astronomicz
nych. Na początek publikujemy zdjęcie przedstawia-'
jące Księżyc w towarzystwie Wenus i Jowisza.
Wojciech Broczkowski, również z Bydgoszczy,
wykorzystał bardzo dobre warunki pogodowe (wy
jątkowa stabilność powietrza), jakie były w nocy
22/23 X 99 r. na fotografowanie Księżyca i planet.
Niżej (z prawej) zdjęcie powierzchni naszego sa
telity wykonane teleskopem Cassegraina 150/2800
z dwoma telekonwerterami na filmie Fuji Superia
200 z czasem eksp. ok. 4 s. Wykonane przez obu
panów zdjęcia planet postaramy się zaprezentoE wać w jednym z następnych wydań „Galerii”.
Styczniowe zaćmienie całkowite Księżyca
-(patrz „listy” str. 98) udało się, również w końco
wej fazie, sfotografować naszemu redakcyjnemu
koledze, Wieśkowi Śkórzyńskiemu (f = 1000 mm,
światłosiła: 10, t = 1/4 s., film Fuji SuperG 800 ASA).

Albert Witrfj&k Z Kalisza przysłał serię zdjęć Księ
życa fotografowanego w różnych fazach. Zdjęcie
wykonane 11 lutego 2000 n;przedstawiamy niżej
(Zenit 11 dokręcony do Telementora 63/840 + so
czewka Barlowa 1,3x, eksp. 1/30 s., film Kodak
Gold Ultra 400)

W poprzednim wydaniu „Galerii Uranii” óĘyikmwtprzypisaiem
zdjęcie przedstawiające okolice gwiazdy biegunowej panu Wiszniowskiemu, podczas gdy jego autorem jest w istocie Wiesław
Skórzyński. Obu panów serdecznie przepraszam.
Jacek Drążkowski

3 '2 0 0 0
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Kosmos wtpromieniach X
Galaktyka M^l

§8ftjgłąwipa w Androm edzie
^® BfflW W fieniowaniu X. Obraz rent-

sta łfłzyska n y przIz^ ^ ^ CTwato m im
Promieniowania X C h an o ra^ ^ n fcleskop kosm iczny został w zn jisio n y
na orbitę wokółziemską w Iipca|j999
roku. Różne kolory, dobrane a rb itra fe j
nie, umownie odpowiadają różnynff ■
długościom fali odbieranego promie
niowania. Obraz pokazuje szereg źró
deł promieniowania X, które są praw
dopodobnie podwSjnymi gwiazdami
X (plńmki żółte). Niebieskie źródło
dokładnie w środku galaktyki pokry
wa się z pozycją prawdopodobnej
masywnej czarnej dziifry. Promienio
wanie X jest produkowane, gdy m a-*
teria kosm icjna raptownie spada do
czarnej dziury i ogrzewa się. Z da
nych zebranych w obserwacjach M31
wynika, że centralne źródło X w An
dromedzie jest zadziwiająco zimne:
ma tylko milion stopni, podczas gdy
podwójne gwiazdy X mają tempera
turę dziesiątków milionów stopni.

ientrjum Galaktyki

Od dość dawna podejrzewano, że
w środku naszej Galaktyki znajduje
się czarna dziura. Jednym z dowo
dów potwierdzających jej istnienie
miało być promieniowanie rentge
nowskie tego obszaru, którego jed
nak do niedawna nie obserwowano.
Dopiero Obserwatorium Kosm iczne
Chandra w ostatnich miesiącach do
starczyło takich danych. Prezento
wany rentgenowski obraz Centrum
Galaktyiłl pokazuje generalną (umow
nie czerwonawą) poświatę, a na jej
tle kilka rozrzuconych pojedynczych
źródeł promieniowania X (leżących
w odległości ok. 10 lat św. od środ
ka Galaktyki). Ta poświata to gorąj c y gą^ spadający na czarną dziurę.
Big/a plamk^tcsiferódło promieniowani£gX> które.łlęży dokładnie w miej
s c u s il n e g o rad io źró d ła S g r A',
uważanego za środek naszej Galak
tyki i m iejsc|S|płożem a czarnej dziufeją^ M asa centralnej czarnej dziury
• orobji^iyil^cznej jest oceniana na poy»:apd 2 miliony mas Słońca.

tom LXX.I
lipiec— sierpień

Pierścień na letnim niebie — M 57*. .
'

FIRST: teleskop kosmiczny do obserwacji {Ś^dczferwonych
Meteoryty-i komety a kosmogonia|j|:łądu Słonecznego *.
Miłośnicze obserwacje m ęteorów rfem et

.'

Zorza polarna 6-7 kwietnia 2000

Całe zjaw isko rozpoczęło si^ ^ b ^ / g ó d z y ^ O u tg T O aTkówb w id o czn e było tylko jak ie ś „d ziw n e” rozjaśnienie na
północy, lecz w m iarę upływCrafBteu rozwJt] z b r^ jJ f^ m ie ra tjT a sile’. Po godz. 24:00nieb o nabrało niezw ykłych barw.
Na niebo skło n ie .ro zg ryw ał I j C T p j W d z i ^ ^ p e k f e k l ^ a c f p ółnocnym h oryzo ntem sreb rzysto -nieb ieska pośw iata
ro zśw ietlała noc. Było ch yb a ja& fffe|m iż jidticzasilpefhi. K s ię lycp . Jedn o cześn ie pro m ien iste Sm ugi, p oczątkow o
0 srebrzystyifl, potem zielon kaw ym , ro i& y y m i czferwortiAn zab ąrw ienju sięgały aż za zenit. O k. godz'. 1 :30 nasunęły
się chm ury, nie p rzeszko d ziło to jed n a k w 'd b s e rw a c ji zjaw iskai t>błol|i p rzyb rały n ieziem skie barwy. O gddz. 2:00
niebo pon o w n ie się w yg w ieźd ziło . R o zp o czął się ta n ie c barW: różu, w ą rw ie ry i głębokiej purpury. W id o czn e były
pon o w n ie św ietliste filary i d ra p e rie .€ !a d iiw ia ła n ie zw y kła‘dyriam fka zjaw iska. N iektóre'św ietlne słu py pojaw iały się
na północnym zachodzie, jby pp kilku łn in ffta ch p rzesun ąć się na półnoony w schó d, zm ien iając jed n o cze śn ie kształt
1zab arw ienie. Po godz. 4:00 efekto w n e zjaw isko zac ze{|i'.zantkac.
^ -------------------------4—1-------

-----------~---------------------- 1
_____— —

p rz e b ie g z ja w is k a s fo to g ra fo w a łe m .
Ze w zględ u na o lb rz y m ią jas n o ść nieba
zastosow ałem czasy od kilku dp 30 se 
k u n d . E k s p o z y c je z o s ta ły w y k o n a n e
obiektyw em Pentacon 29 m m na błonie
Fuji 800 ASA . *
.
•
M arek Nikodem , „S zK aP A "
L ach o w o k. Szubina
O b o k p re ze n tu je m y zd ję c ie p rzys łan e
p r z e z G r z e g o r z a D u s z a n o w ic z a z e
S zto k h o lm u 'w S zw ecji, g dzie przeb ieg
W id o w isk a, n a tu rą 'rze c zy (bliżej b ie g u ■nal)? m iał je s z c z e b&rdziej w id o w is k o 
w y charakter. Z d ję c ie zo s ta ło w y k o n a 
ne p o p rz e k ó b ie k ty w 16 m m na film ie
K o d ak G old 800 z czasem n aśw ietlan ia
20 seku n d okofo g od z. 20:30 UT (22:30
czasu letn iego ).
• •
(Inne zdjęcia prezentujem y na str. I wkładki)
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Szanowni i Drodzy Czytelnicy;
W maju 2000 roku miały miejsce dwa znaczące w polskim życiu
astronomicznym wydarzenia: Zjazd Delegatów Polskiego Towarzystwa
Miłośników Astronomii i Wykłady Polskiego Towarzystwa Astronomicznego.
W połowie czerwca odbyła się w Toruniu Konferencja Naukowa poświęcona
budowie wielkiego teleskopu optycznego SALT i polskiemu udziałowi w tym
przedsięwzięciu. Ponadto w niniejszym numerze publikujemy artykuł Ryszarda
Szczerby, Mirosława Rataja i Piotra Orleańskiego na temat projektu
satelitarnego obserwatorium podczerwonego FIRST, w którym planowany
je st udział astronomów polskich. Wszystko to świadczy o dużej aktywności
różnych polskich środowisk astronomicznych.

(

Zjazd Delegatów PTMA przedyskutował różne form y działalności polskich miłośników
astronomii, udzielił absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu i wybrał nowe władze
Towarzystwa. Prezesem PTMA na nową, trzyletnią kadencję został dr Henryk Brancewicz,
dotychczasowy wieloletni Sekretarz Generalny.
Nowo wybranemu Prezesowi i całemu Zarządowi Głównemu życzymy dużo sił i pomyślności
w koordynowaniu różnych nurtów polskiego amatorskiego ruchu astronomicznego.
Wykłady PTA zgromadziły w CAMK-u w Warszawie nadspodziewanie dużą liczbę
słuchaczy. Przybyli zawodowi astronomowie, doktoranci i studenci astronomii, nauczyciele
fizyki i astronomii oraz ich uczniowie z różnych zakątków Polski: od Bielska-Białej, Opola,
Wrocławia, Zielonej Góry po Poznań, Gdańsk, Pasłęk, Olsztyn i Białystok, nie mówiąc
0 Krakowie, Toruniu i Warszawie. Niewątpliwym magnesem był bardzo „gorący”
dla współczesnej astronomii temat wykładów: ,,Pozasłoneczne Układy Planetarne”,
ale też i renoma wykładowców. Byli nimi profesorowie: Paweł Artymowicz ze Sztokholmu,
Andrzej Maciejewski z CA UMK w Toruniu, Michał Różyczka z CAMK w Warszawie
1Aleksander Wolszczan z Uniwersytetu Stanowego Pensylwanii w USA i CA UMK w Toruniu.
Wszyscy są wybitnymi astronomami i międzynarodowymi autorytetami w tej dziedzinie badań.
Do nich kieruję raz jeszcze gorące podziękowania za znakomite wykłady, a Centrum
Astronomicznemu PAN w Warszawie dziękuję za gościnę udzieloną wszystkim ich uczestnikom.
Mam nadzieję, że echo tych wykładów wkrótce pojawi się w form ie artykułów
w „ Uranii-Postępach Astronom ii”.
Bieżący zeszyt naszego pisma dużo miejsca poświęca meteorom i kometom. Otwiera go
artykuł Zbigniewa Dworaka o znaczeniu tych ciał dla zrozumienia kosmogonii Układu
Słonecznego. Następnie Jadwiga Biała przedstawia kołeje życia Leonida Kulika i jeg o badania
katastrofy tunguskiej, Tomasz Sciężor — polskie obserwacje komet w IIpółroczu 1999 roku,
a Artur Olech
obserwacje Perseid w latach 90.
—

W „Rozmaitościach ”pragnę zwrócić Państwa uwagę na artykuł o Fundacji
Jurzykowskiego, popierającej rozwój kultury i nauki polskiej na świecie, o bazie danych INES,
stanowiącej ostatni etap pracy satelity IU E i je j toruńskiej witrynie, o powtórnie odkrytych
i lepiej poznanych planetoidach, itp. W „Recenzjach ” omawiamy parę ostatnio wydanych
pozycji
niektóre z nich wywołują polemikę.
—

Profesor Bohdan Paczyński z Princeton w USA bawił ostatnio w Polsce i z tej okazji
pozdrawia naszych Czytelników. Tomasz Ściężor, w kolejnym kalendarzyku astronomicznym,
przedstawia zjawiska, jakie będą zachodziły na wrześniowym i październikowym niebie,
a Wiesław Skórzyński radzi, ja k obserwować p l
cą się kometę.
Życzę Państwu przyjemnej lektury
Andrzej Woszczyk
Toruń, w czerwcu 2000 roku
4/2000
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czytelnicy piszą...
Szanowna Redakcjo,
(...) Mam 16 lat i jestem
zakochany w astronomii. Od
dawna marzę o jakiejś lunecie,
przez którą mógłbym podzi
wiać Wszechświat. (.••) Marzy
mi się jakiś przyrząd (obojęt
nie, reflektor czy refraktor) o
średnicy 15 cm. Niestety, moja
rodzina jest w ciężkiej sytuacji
finansowej, tak, że w żadnym
wypadku nie mogę sobie na
niego pozwolić.
(...) Zwracam się do pań
stwa z gorącą prośbą i pyta
niem, czy ktoś mógłby mi prze
kazać ten upragniony przy
rząd?
(...) Interesuje mnie obser
wacja gromad gwiazd, mgła
wic oraz różnego rodzaju za
krycia gwiazd. Szczególnie
pociąga mnie astrofotografia.
Z góry dziękuję dobroczyń
cy, który pomoże młodemu
zapaleńcowi w rozwoju jego
pasji.
Zbigniew Jakim iuk
Janów Podlaski

Szanowna Redakcjo,
Jestem Waszym czytelni
kiem od dwóch lat i muszę
przyznać, że jestem bardzo
zadowolony z „Uranii”. Jak na
razie jest to jedyne w Polsce
pismo całkowicie poświęcone
astronomii, ale czy nie może
ich powstać więcej? Czy jest
np. możliwe, aby wydać pol
ską wersję słynnego „STAR
OBSERVER" lub .ASTRONO
MY"? Są to przecież bardzo
poważne pisma, które według
mnie powinny pojawić się na
naszym rynku — lecz ich nie
ma, dlaczego? Poza tym go

rące pozdrowienia dla całej re
dakcji.
Tomasz Polaczek
Bytom
Red. Dziękujemy za miłe sło
wa. My też bylibyśmy za tym,
aby więcej pism astronomicz
nych pojawiło się na naszym
rynku. Ale czy p otrafią się
utrzymać? Nasze czasopismo
może ukazywać się tylko dzię
ki dotacji Komitetu Badań Na
ukowych. Dopiero znaczne
zwiększenie liczby naszych
prenumeratorów pozwoli nam
samodzielnie istnieć.

Sprzedam teleskop firmy BRESSER 0PTIK model PLUTO/S
o parametrach 114/500 mm.
Cena 750 zł (ze statywem paralaktycznym , ew. sam tubus
optyczny — 375 zł)
Robert Bodzoń,
ul. Matejki 10/3,
37-500 Jarosław
tel. 0-16 623 2732 (ok. godz.19)

Sprzedam aparat fotograficzny

Szanowni Państwo!
Chciałbym poinformować
Państwa o niezwykle rzadkim
zjawisku astronomicznym, ja
kiego byłem świadkiem w so
botę 6 maja 2000. Przebywa
łem w miejscowości Górki Wielkie-Zalesie (k. Skoczowa przy
drodze na Brennę), gdzie po
siadam działkę budowlaną.
O godz. 13:54 stałem ze zna
jomym na działce i rozmawiali
śmy. Nagle ujrzałem przeraźli
wie jasny obiekt poruszający
się z kierunku północnego znad
miejscowości Świętoszówka
(k. Bielska), który przemknął
nad naszymi głowami w kierun
ku południowym w stronę góry
Czantoria. Obiekt miał olbrzy
mią jasność, głowica świeciła
światłem podobnym do barwy
łuku elektrycznego spawarki,
ciągnąc za sobą warkocz czer
wonego ognia. Bezpośrednio
nad naszymi głowami obiekt
eksplodował, sypiąc pomarań
czowy wachlarz iskier podob
nych do sztucznych ogni. Ja-
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Wielki Atlas Nieba
N ajw iększy na świecie drukow any atlas nieba o zasięgu
ponad 11 mag. zaw ierający ponad milion gwiazd i opisu
jący blisko trzy tysiące obiektów m gławicowych oraz w y
sokiej precyzji program y dla system u M S-W indows z se
rii „Efem erydy...”, a także na indyw idualne zam ów ienie
mapy nieba w dowolnej skali i zasięgu oferuje STELLA.
M asz pytania, chcesz złożyć zam ów ienie — pisz lub
dzwoń:
STELLA Piotr Brych
ul. Stalowa 26/20, 03-426 W arszawa
tel.: 022-6180813
e-mail: stellapb@ poczta.wp.pl
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Kupię
Sprzedam
Zamienię
Nawiążę kontakt...

Zenit 122 + obiektywy Helios 442, Helios 44M-7 2/58, Mir 1B 2,8/
37 (230 zł) oraz zbiór miesięcz
ników „Urania" z lat 1963-1999
(350 zł)
Poszukuję Rubinara 5,6/500.
Wiesław Antkowiak
ul. Budryka 1/22,
41-103 Siemianowice
tel. (0-32) 245-9300

Sprzedam teleskop Newtona
(„Uniwersał” nr 12), 0 2 0 0 mm,
f/5, montaż paralaktyczny z na
pędem, celownik laserowy, wy
ciąg do okularów szerokokąt
nych. Stan b. dobry. Na gwaran
cji. Bez okularu i telekonwerterów. Cena do negocjacji.
Ewa Zegler, tel. 0-89 766-0707

Przyjmę na wakacje (Beskid
Żywiecki) zainteresowanych
astronomią na wspólne obser
wacje nieba, połączone z letnim
wypoczynkiem. Zakwaterowanie
w niewielkiej odpłatności, wyży
wienie we własnym zakresie.
Piotr Nowalkowski (18 lat)
tel. kontakt. 0-32 291-2940
lub 0-33 863-4693
Sprzedam płyty CD-ROM z pro
gramami astronomicznymi.
Szczegóły na stronie:
www.astrocd.prv.pl
Jacek Szulc, ul. Akacjowa 14/6
72-100 Goleniów
Jacek.Szulc@apollo.aci.com.pl

W tej rubryce zamieszczamy bezpłatnie ogłoszenia naszych Czytelni
ków (do 250 znaków).

sność obiektu była tak wielka,
że całą okolicę zalało jaskrawobiałe światło, odbijając się od
okien, ścian budynków i trawy
pomimo jaskrawo świecącego
Słońca na bezchmurnym nie
bie. Przelot obiektu nie trwał
dłużej niż ok. 5 sekund. Po ja
kichś 15-20 sekundach rozległ
się przeciągły grzmot o dużej
sile, podobny do odgłosu dale
kiego grzmotu, od którego za
drżały okna i ściany naszego
domu.
Analizując przebieg tego
wspaniałego zjawiska, mogę
stwierdzić, że najprawdopo
dobniej byliśm y świadkami
przelotu dużego bolidu poru
szającego się po trajektorii
stycznej do powierzchni Ziemi
na wysokości 5-7 km (sądząc
po czasie, który upłynął od roz
padu do grzmotu, zdążyłem
przejść ok. 40 m i wziąć do ręki
telefon komórkowy, gdy rozległ
się grzmot). Kierunek lotu boli
du też był interesujący północ-południe, co oznacza, że po
ruszał się po trajektorii prosto
padłej do do płaszczyzny ekliptyki! Mogę również oszacować
jego prędkość: przebył kąt ok.
50 stopni w czasie 4 -5 sekund.
Jeżeli się nie mylę, daje to chy
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ba 2 km/sek? Ciekawe, z jakie
go był materiału? Jaki materiał
daje kolor głowicy jaskrawobiało-niebieski z czerwonym
warkoczem? Po przelocie na
niebie widoczna była słaba,
dość szeroka smuga konden
sacyjna, podobna do tych, jaką
zostawiają samoloty odrzuto
we, ale znacznie szybciej się
rozproszyła. Zjawisko widziało
kilka osób z mojej rodziny oraz
sąsiedzi, w sumie 7-8 osób.
W czasie trwania zjawiska
i w chwilę później daleko nad
horyzontem w kierunku północ
nym widoczny był samolot pa
sażerski lecący z Pyrzowic do
Czech (bardzo częsty ostatnio
widok w tej okolicy). Ciekawe,
czy Kontrola Lotów zarejestro
wała jego ruch na radarach?
Z poważaniem
O/eg A ntem ijczuk
Katowice
Red. Wiadomo już, że opisany
przez naszego Czytelnika nie
zwykły bolid „wylądował" na Morawce w Beskidach (Czechy)
w postaci zwykłego meteorytu
(chondryt H6), a wiele informa
cji na ten temat można znaleźć
w Internecie pod adresem:
www. vsb. cz/planet/bolid. htm
4/2000

U rania
Postępy a str o n o m ii
(PL ISSN 0032-5414/ 0042-07-94)
D w um iesięcznik poświęcony upow szechnianiu
w iedzy astronom icznej. Czasopism o pow stałe
poprzez połączenie się „U ranii” — dotychcza
sowego m iesięcznika PTM A, ukazującego się
od 1922 roku i „Postępów A stronom ii” — do
tychczasow ego kw artalnika PTA, w ychodzą
cego od 1953 roku. Patronat: Polskie Towarzy
stwo A stronomiczne i Polskie Towarzystwo Miłośników A stronom ii. Zachow ana zostaje do
tychczasow a num eracja „U ranii” . Pism o je st
częściow o finansow ane przez KBN i Komitet
A stronom ii PAN.
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M eteoryty i komety
a kosmogonia Układu Słonecznego
T. Zbigniew Dworak
Planetoidy i meteroidy nie sąfragmentami planety, która z jakiś powodów uległa roz
padowi. Przeciwnie, stanowią one najpierwotniejszy, nie przetworzony grawitacyjnie
i termicznie material dysku protoplanetarnego, który na skutek oddziaływania grawita
cyjnego masywnego Jowisza nie mógł w tym rejonie Układu Planetarnego wykształcić
się w „normalną"planetę.
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Badacz katastrofy tunguskiej
Leonid Aleksiejewicz Kulik

—

R edaktor N aczelny:
A ndrzej W oszczyk, C A U M K Toruń

Jadwiga Biała

Z espól Redakcyjny:
M arek G ołębiewski, C A U M K Toruń
M agdalena K ożuchow ska, C A M K W -wa
K rzysztof R ochow icz, CA UM K Toruń
Rom an Schreiber, CA M K Toruń

30 czerwca 1908 roku w Centralnej Syberii zaobserwowano przelot niezwyklejasnego
bolidu. Świetlista kula była widoczna z odległości przeszło 500 km, a poświata nawet
w Paryżu. Potężny wstrząs zarejestrowały wszystkie pracujące wówczas na Ziemi sta
cje sejsmologiczne. Ale poważne badania tego zjawiska rozpoczęto dopiero w roku 1921
dzięki staraniom mineraloga Leonida Kulika. Historięjego życia i rezultatyjego badań
przedstawia tu Autorka.

O pracow anie graficzne
i skład kom puterow y:
Jacek Drążkowski

154

Korekta:

FIRST: teleskop kosmiczny do obserwacji
podczerwonych

B ożena W yrzykow ska

Ryszard Szczerba, Mirosław Rataj, Piotr Orleański

A dres Redakcji:
U niw ersytet M .K opem ika
ul.C hopina 12/18
87-100 TO RU Ń
tel. (0-56) 611 30 52,6 1 1 34 50
fax. (0-56) 62 19 381

Jak i kiedy powstały galaktyki ? Jak rodzą się gwiazdy ? Na te pytania będzie starał się
znaleźć odpowiedź teleskop kosmiczny FIRST. Ten teleskop kosmiczny do obserwacji
w podczerwonej dziedzinie widma, to kolejna okazja dla polskich astronomów i techni
ków do bezpośredniego uczestnictwa w budowie fantastycznego instrumentu i bada
niach początków istnienia Kosmosu.

Poczta elektroniczna (E-mail adress):
aw @ astri.uni.torun.pl

■■■I

rozmaitości: Protogwiazdowy alkohol; Śmiercionośna nadfioleto
wa wiosna; Olympus M ons z bliska (161); Fundacja Jurzykowskiego i je j Nagrody (162); Baza danych IN E S — ostatni etap pracy
satelity 1UE (164); 719 Albert — odnaleziona planetoida (166);
Skąd wziąć brakujące dane, czyli o pożytkach z interpolacji (168)

169

galeria Mgławic Messierar. Pierścień na letnim niebie (M57)

D ystrybucja:
W iesław Skórzyński, CA UMK,
ul. G agarina 11, 87-100 TORUŃ
tel. (0-56) 611 30 58
E-m ail: urania@ astri.uni.torun.pl

171

poradnik obserwatora: Obserwacje Jowisza

172

P.T. Miłośnicy astronomii obserwują: Komety drugiej połow y 1999
roku (172); Łzy św. Wawrzyńca w latach 90-tych (179)

P re n u m e ra ta w ro k u 2 0 0 0 k o s z tu je 36 zł.
M ożna rów nież zam aw iać pojedyncze zeszyty
w cenie 7,50 zł.

183

recenzje: Nowy(?) Atlas Planet (183); Andrzej Marks „Znowu na
K siężyc” (184); Nietypowo o Keplerze (185)

Polskie Tow arzystw o A stronom iczne
Zarząd G łów ny - Sekretariat
ul. Bartycka 18, 00-716 W arszawa
tel. (0-22) 841 00 41 w ew n. 146
E-mail: hania@ cam k.edu.pl
W W W : w w w .cam k.edu.pl/pta

186

kalendarz astronomiczny 2000: wrzesień — październik

191

w kraju: Walny Zjazd Delegatów PTMA; Spotkanie z prof. Bohda
nem Paczyńskim

192

relaks z Uranią: Księżycowa wykreślanka

A dres WW W :
http://urania.cam k.edu.pl
Druk:
Z akład Poligraficzno-W ydaw niczy
PO Z K A L , Inow rocław

Polskie Towarzystwo M iłośników Astronomii
Z arząd Główny
ul. św. Tom asza 3 0 /8 ,3 1 -027 Kraków
tel. (0-12) 422 28 92
E-mail: ptm a@ oa.uj.edu.pl
W W W : oa.uj.edu.pl/~ptm a
N um er zam kn ięto w czerw cu roku 2000
* M ateriałów nie zam ów ionych R edakcja nie
z w ra ca , a w y k o rzy stu ją c za strzeg a sobie
p raw o do ich red a g o w a n ia i sk ra ca n ia *
Przedruk m ateriałów i zdjęć tylko za zgodą
R edakcji. * O pinie i poglądy form ułow ane
przez R edakcję i Autorów nie reprezentują
oficjalnego stanow iska obu patronujących
nam Tow arzystw *

4 /2 0 0 0

w kolorze: Zorza polarna (okl. 11, wkł. I); Galeria (wkł. IV, okl. III)

NA OKŁADCE
Portret Mgławicy Tarantula (NGC2070) z Wielkiego Obłoku Magellana, wykonany na prze
łomie stycznia i lutego br. przy pomocy teleskopu nr 2 VLT (Kueyen) w obserwatorium ESO
— kompozycja trzech ekspozycji w barwach B, V i R. To jeden z największych obszarów
powstawania gwiazd w Lokalnej Grupie Galaktyk ijedyny tego typu obiekt pozagalaktyczny, który można dostrzec gołym okiem. Początkowo skatalogowany jako gwiazda (30 Doradus — nazwa używana do dziś), został rozpoznany jako mgławica przez francuskiego
astronoma A. Lacaille 'a przed 250 laty. W centrum znajduje się gromada otwarta R 136,
zawierająca szereg skrajnie jasnych, gorących i masywnych gwiazd.
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M ctC O łyty

I

kOMCty

a kosmogonia
Układu Słonecznego
Z ostatniej chwili...

Nowy
polski
meteoryt!
Najnowszy numer kwartalnika
„Meteoryt” zawiera informacje
o znalezionym w Polsce,
na Zamojszczyźnie, meteorycie
Zakłodzie (zgodnie z regułą,
nazwę swą zawdzięcza
miejscowości najbliższej miejsca
spadku/znalezienia).
W tym biuletynie miłośników
meteorytów możemy przeczytać
historię znalezienia i identyfikacji
owego meteorytu, a jak się
okazuje, w tym przypadku nie była
to sprawa prosta. Zakłodzie
należy do tak rzadkiej grupy
meteorytów, że do tej pory trwa
dyskusja nad jego poprawną
klasyfikacją.

| BIULETYN M
IŁO
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ETEO
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METEORYT
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hoć Anaksagoras z Kladzomenaj już w V w. p.n.e. skojarzył
upadek ogromnego głazu nad
Ajgospotamoj ze zjawiskiem bolidu —
tj. bardzo jasnego meteoru (czym nara
ził się m. in. na zarzut bluźnierstwa
i bezbożności), to jednak w następnym
stuleciu wielki autorytet ówczesnej na
uki i filozofii, Arystoteles, uznał kome
ty i meteory za zjawiska atmosferyczne.
I jeszcze w dwa tysiące trzysta lat póź
niej, w roku 1790n.e. francuska Akade
m ia N auk zdecydow anie odrzucała
wszelkie doniesienia, że kamienie mogą
spadać z nieba (z przestrzeni kosmicz
nej). Na szczęście dla nauki już nieba
wem, bo w 1794 r. E. F. Chladni opu
blikow ał pracę, stwierdzając w niej
pozaziemskie pochodzenie meteorytów,
a w niespełna 10 lat później udowod
niono wreszcie ponad wszelką wątpli
wość, po słynnym „deszczu” meteorów
i meteorytów pod Aigle we Francji, iż
zjaw isk a m eteorów są zw iązane...
z wtargnięciem do atmosfery Ziemi róż
nej wielkości brył materii z przestrzeni
międzyplanetarnej. Zbiegło się to rów
nież w czasie z odkryciem pierwszych
planetoid obiegających Słońce między
orbitą Marsa a Jowisza— do czego jesz
cze powrócimy.
Te bryły, które spadają na powierzch
nię naszego globu, otrzymały nazwę
meteorytów; natomiast te, które krążą
wokół Słońca (podobnie jak planetoidy),
nazwano później meteoroidami, przy
czym te ostatnie różnią się od planetoid
właściwie tylko rozmiarami wynoszący
mi mniej niż 1 km.
Niemniej jednak przez następne pół
tora wieku uważano owe drobne ciała
naszego układu planetarnego za mało dla
niego istotne — wręcz za „śmieci” ko
smiczne nie całkiem jasnego pochodze
nia — i nie przydawano im większego

C
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znaczenia, mimo iż już w połowie dzie
więtnastego stulecia zdawano sobie spra
wę z istnienia tzw. rojów meteorów oraz
ich związku z niektórymi kometami, któ
re przecież nie uważano wtedy jeszcze
za pełnoprawne obiekty Układu Sło
necznego.
Sytuacja zmieniła się diametralnie
dopiero w drugiej połowie XX wieku—
a zwłaszcza po ogłoszeniu — w 1950
roku — przez Freda L. Whipple’a hipo
tezy „brudnej kuli śniegowej” (jakąjest
jądro komety) oraz hipotezy istnienia
Obłoku Kometamego (Oorta) odległe
go o około 100 OOOj.a., jak również ist
nienia pierścienia (Kuipera) złożonego
z planetoid i jąder komet (znajdującego
się poza orbitą Neptuna) — zob. Donald
K. Yeomans: Komety, Wyd. Prószyński
i S-ka, Warszawa 1999.
Wtedy też zaczęto zastanawiać się
dokładniej nad przyrodą pasa planetoid
i meteoroidów. Okazało się — wbrew
wcześniej szym wyobrażeniom— iż pla
netoidy oraz meteoroidy nie są fragmen
tami piątej (licząc od Słońca) planety,
która z jakichś przyczyn uległa rozpa
dowi. Przeciwnie, stanowią one ów naj
pierwotniejszy, nie przetworzony grawi
tacyjnie i termicznie materiał dysku
protoplanetamego (planetozymale), któ
ry na skutek oddziaływania grawitacyj
nego masywnego Jowisza nie mógł wy
kształcić się w tym rejonie Układu
w „normalną” planetę. Nazywano ją nie
kiedy Faetonem — zaś w Związku So
wieckim powstała wręcz nieoficjalna
nauka (z pogranicza SF)\ faetonologia.
W ten sposób wyjaśniło się, że bada
nie meteorytów, meteoroidów (jeśli się
udaje zaobserwować), planetoid, a tak
że komet, pozwoli dokładniej i lepiej
zrozumieć problemy kosmogonii Ukła
du Słonecznego — jego pierwotnego,
nie przekształconego składu chemiczne4/2000

go i mineralogicznego, rozkładu począt
kowego momentu pędu Prasłońca i dys
ku protoplanetamego, a także pola ma
gnetycznego oraz wiatru gwiazdowego
Słońca, będącego w fazie T Tauri. Po
nadto stwierdzono również, że im drob
niejsze ciało, tym bardziej odzwiercie
dla ono pierwotny skład materii protoplanetamej — dotyczy to zwłaszcza tzw.
chondrytów węglistych liczących sobie
ponad 4,6 mld lat (czyli więc tyle, ile
wynosi wiek Układu Słonecznego).
Nadmiar obecności w nich izotopu tle
nu l60 , a także... mikrodiamentów po
twierdza hipotezę o bliskim wybuchu
w tamtym czasie supernowej, która za
równo przyspieszyła kompresję obłoku
protosłonecznego, jak i nasyciła go pier
wiastkami chemicznymi o liczbie ato
mowej większej niż dla żelaza Fe.
Dowiedzieliśmy się ponadto, iż
w miarę oddalania się od Słońca prze
ważają w naszym Układzie najlżejsze
pierwiastki chemiczne (jak np. wodór H
i hel He w atmosferach planet-olbrzymów, inaczej typu jowiszowego), a ze
związków — woda H20 w postaci lodu
i amorficznego śniegu (jak np. w kome
tach i pierścieniach Saturna; być może
także księżyc Saturna — Tethys — to
tysiąckilometrowej średnicy zamarznięta
kropla wody). Powstaliśm y zatem
z ognia i lodu...
Wreszcie przekonano się, że meteory
ty i (niewielkie?) planetoidy odegrały
istotną rolę w kształtowaniu powierzch
ni planet (zwłaszcza pozbawionych gę
stej atmosfery, co stwierdzono nie tylko
w przypadku Księżyca, lecz również
Merkurego, Marsa i satelitów planet)
— w tym także Ziemi.
To, na przykład, że oś rotacji Ziemi
jest nachylona pod kątem około 66,5°
do płaszczyzny jej orbity, zostało naj
prawdopodobniej spowodowane wła
śnie uderzeniem w nasz glob masywnej,
żelazoniklowej planetoidy o średnicy
dochodzącej nawet do... 1000 km (zob.
Wielkie katastrofy w historii Ziemi Igora
A. Riezanowa, PWN, „Biblioteka Pro
blemów” t. 285, Warszawa 1986). Zda
rzyło się to między 4,5 a 4 mld lat temu.
Również powstanie Księżyca wiąże się
ze spadkiem planetoidy (być może tej
samej!), prawdopodobnie w rejonie
obecnego Basenu Południowo-Pacyficznego. Spowodowało to przypuszczalnie
oderwanie się fragmentu płaszcza Zie
mi, który odleciał w przestrzeń i utwo
rzył Księżyc, zaś sama planetoida po
4/2000

grążyła się we wnętrzu naszej planety
(stąd zatem chyba mamy w środku glo
bu jądro FeNi!). Argumentami za tą hi
potezą miałyby być: średnia gęstość na
szego satelity odpowiadająca średniej
gęstości płaszcza ziemskiego oraz skład
chemiczny i mineralogiczny Księżyca
(zob. np. Oznaki ziemskiego pochodze
nia Księżyca Piotra Wolańskiego, Biul.
Inf. PPG „Geofizyka”, z. 1, Wyd. Geo
logiczne, Warszawa 1976).
Okazało się ponadto, iż — przynaj
mniej raz (!) w historii naszego globu
— upadek niewielkiej planetoidy o śred
nicy około 10 km, w rejonie północne
go Yukatanu nad Zatoką Meksykańską,
przyczynił się w drastyczny sposób
(około 65 min lat temu) do ewolucji bios
fery Ziemi, prowadząc m. in. do totalnej
zagłady dinozaurów (ale nie tylko ich),
znacznej zmiany warunków środowi
skowych (np. względna zawartość tlenu
w atmosferze spadła z ok. 29 % w erze
mezozoicznej do obecnych 21%) oraz
klimatycznych, a niewykluczone, że
również do pewnego przyspieszenia dryfu kontynentów. Na miejscu spadku tej
planetoidy znajduje się obecnie niemal
całkowicie zatarty krater Chicxulub
o średnicy 200 km! — rozpoznany osta
tecznie w minionym dziesięcioleciu
dzięki radarowym zobrazowaniom sa
telitarnym (zob. też Dinozaury i krater
śmierci Waltera Alvareza, Wyd. Pró
szyński i S-ka, seria „Na ścieżkach na
uki”, Warszawa 1999).
Co prawda, gdyby nie ta straszliwa
katastrofa kosmiczna, to nie doszłoby,
ujmując problem już w ogromnym skró
cie, do ewolucji drobnych i wiodących
nocny tryb życia ssaków oraz ich radiacji
adaptatywnej: łącznie z naczelnymi i czło
wiekiem! W przeciwnym przypadku nie
istnielibyśmy, a — być może — wyło
niłby się wreszcie, w toku ewolucji nie
zaburzonej upadkiem małej planetoidy,
inteligentny dinozauroid i wylądował na
Księżycu (zamiast ludzi) jakieś dwadzie
ścia milionów lat temu (Marcin Ryszkiewicz: Mieszkańcy światów alternatyw
nych, czyli historia naturalna rozumu,
Wiedza Powszechna, „Złota Seria Lite
ratury Popularnonaukowej”, Warszawa
1987). Jest to zarazem pouczający przy
kład dla problematyki SETI i może sta
nowić jedną z prób wyjaśnienia niepo
kojącej zagadki milczenia Wszechświata.
Analogiczne katastrofy mogły się bo
wiem zdarzyć także pod innymi słońca
mi, zmieniając bieg ewolucji obcej bios
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fery, w dodatku mogącej zachodzić w cał
kowicie odmienny sposób niż na Ziemi.
Podobnie upadek wielkiego meteory
tu przed około 35 min lat na terenie
Ameryki Północnej spowodował wy
mieranie większości prymitywnych ssa
ków linii paleoceńsko-eoceńskiej, co jest
nazywane w historii biosfery Ziemi
Grand Coupure („Wielkie cięcie”).
W czasach nam współczesnych— 30
czerwca 1908 roku — upadek tzw. Me
teorytu Tunguskiego, który był najpraw
dopodobniej fragmentem jądra komety
Enckego (i dlatego nie znaleziono żad
nych jego śladów, ponieważ serią eks
plozji zakończył ten fragment swój lot
w atmosferze), nie spowodował tylko
dlatego tragicznych następstw, ponieważ
zdarzył się niemal w bezludnej okolicy,
pośrodku Syberii w rejonie Podkamiennej Tunguskiej. Gdyby jednak— jak to
policzono — meteoryt ten „spóźnił się”
niemal dokładnie o 6 godzin (1/4 doby),
to zagładzie uległby St. Petersburg, po
łudniowe wybrzeże Finlandii i północ
ne Estonii, zaś cała Europa odczułaby
skutki tego uderzenia (w tym również
polityczne, ponieważ zmiecenie z po
wierzchni Ziemi stolicy owego „więzie
nia narodów” musiałoby znaleźć swój
wyraz w działalności i państw ościen
nych, i krajów zniewolonych).
Natomiast upadek na Ziemię takiego
ciała, jak kometa Shoemaker-Levy 9,
która w 1994 roku wtargnęła do atmos
fery Jowisza (Krzysztof Ziołkowski:
Zderzenie komety z Jowiszem, Wyd.
CBK PAN, Warszawa 1994), spowodo
wałby najprawdopodobniej zagładę ca
łej biosfery naszej planety — i nie było
by komu teraz na ten temat ani pisać,
ani czytać!
Na zakończenie: kultowy niemal film
SF pt. Armageddon roi się od nieporad
ności i grubo rozmija się z prawdą odno
śnie budowy planetoid oraz panującej na
nich grawitacji, a także z mechaniką nie
ba — nie mówiąc już o niezdarnej roli
skądinąd wybitnego aktora Bruce’a Willisa, co jednak do astronomii i kosmogonii nie należy (nawet w wymiarze kata
strofalnego zagrożenia dla Ziemi)!

T. Zbigniew Dworak, astronom, jest
profesorem Inżynierii i Ochrony Śro
dowiska Akademii Górniczo-Hutniczej im. S. Staszica w Krakowie. Jego
pasją jest fantastyka naukowa.
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Badacz katastrofy
tunguskiej Leonid
Aleksiejewicz Kulik

Jadwiga Biała

—

darzenie określane m ianem
katastrofy tunguskiej rozegra
ło się 30 czerwca 1908 roku
w Centralnej Syberii. Zaobserwowa
no wówczas przelot niezwykle jasne
go bolidu. Świecąca kula ognista wi
dziana była z odległości około 500 km,
a grzmoty i wybuchy słyszano z odle
głości ponad 1000 km. Po kilku m i
nutach lot świetlistej kuli zakończył się
detonacją tak potężną, że wstrząs za
re je stro w a ły w sz y stk ie p rac u ją c e
w ów czas na Ziemi stacje sejsm olo
giczne.
Choć zjawisko widziało setki osób,
a dziesiątki przysłały jego opisy do
Obserwatorium Geofizycznego w Ir
kucku, to nie podjęto żadnych poszu
kiwań. N a wiele lat sprawa popadła
w zapomnienie. Dopiero w roku 1921
zainteresował się nią mineralog rosyj
ski Kulik.
Leonid Aleksiejewicz Kulik urodził
się 19 sierpnia 1883 r. w Tartu. Jego
ojciec pochodził ze szlacheckiego rodu
i po ukończeniu studiów medycznych
na uniwersytetach w Wurzburgu i Tar
tu został lekarzem w Jelizawetgradzie.
W swej pracy odnosił sukcesy, ale nie
stety w wyniku nieszczęśliwego wy
padku zmarł w wieku 37 lat. Rodzina
przeniosła się na Południowy Ural do
Troicka, aby znaleźć się bliżej krew
nych.
W roku 1903 Kulik ukończył ze zło
tym m edalem klasyczne gimnazjum
w Troicku i został studentem Instytu
tu Leśnego w Petersburgu. Jednak po
roku za udział w zamieszkach studenc
kich został wcielony do wojska, a na
stępnie wysłany do szkoły wojskowej
w Tyraspolu. Po ukończeniu szkoły
przeszedł do rezerwy.
Przez kilka lat zmieniał miejsce za
mieszkania, pracując w ekipach zaj
mujących się poszukiwaniem bogactw
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Plan powalenia tajgi w rejonie tunguskiej
katastrofy (wg Zotkina). Strzałki wska
zują kierunki leżących drzew.
(Zaczerpnięte z: H. KorpikieWicz, „Spa
dające gwiazdy", Poznań 1988)
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naturalnych Południowego Uralu. Brał
też udział w działalności rewolucyjnej,
za co w maju 1910 roku przez 3 tygo
dnie siedział w więzieniu w Czelabiń
sku, a jego bracia N estor i W łodzi
mierz zostali zesłani na Syberię.
Wiele czasu poświęcił Kulik na do
kształcanie. Poznał tajniki mineralogii,
botaniki i zoologii. Zgrom adził też
dużą kolekcję minerałów.
Przełomowym w jego życiu stało
się spotkanie z akademikiem W łodzi
mierzem W iemadskim w roku 1911.
Kulik brał udział w opracowaniu ma
teriałów z ekspedycji geologicznych
W iernadskiego i ceniony był jak o
znawca minerałów.
D zięki staraniom W iernadskiego
w sierpniu 1912 roku został wobec Ku
lika zdjęty nadzór policyjny i mógł on
wyjechać do Petersburga. W Muzeum
Mineralogicznym imienia Piotra Wiel
kiego Kulik zajął się katalogowaniem
minerałów. We wrześniu został studen
tem mineralogii W ydziału Fizyczno-Matematycznego Uniwersytetu w Pe
tersb u rg u . W cześn iej W iernadski
pomógł wstąpić na Uniwersytet w Pe
tersburgu bratu Leonida Kulika — N e
storowi, który w czasie zsyłki prowa
dził badania geologiczne Syberii.
Gdy wybuchła wojna, Kulik został
zmobilizowany i brał udział w bojach
w Prusach Wschodnich. Został odzna
czony Orderami św. Stanisława oraz
św. Anny i awansował na stopień po
rucznika.
W roku 1918 K u lik w y je c h a ł
na pierwszą ekspedycję meteorytową
do Guberni Tw erskiej. Z polecenia
W iernadskiego m iał zbadać miejsce
spadku meteorytu Kaszin (nazwa ka
talogow a — G lasatovo). M eteoryt
spadł 27 lutego 1918 roku m iędzy
miejscowościami Kaszin i Glastowo.
Był to meteoryt kamienny, chondryt
4/2000

oliwinowo-bronzytowy (H4) o wadze
około 150 kg. Kulik bardzo starannie
spisał relacje świadków oraz zebrał ma
leńkie fragmenty meteorytu, które ro
zeszły się wśród mieszkańców. Dokład
ny opis miejsca i okoliczności spadku
meteorytu opublikował w Biuletynie
Akademii Nauk w roku 1918 iw cza
sopiśmie „Priroda” w roku 1919.
W tym samym 1918 roku Kulik wraz
z profesorem Kurbatowem wyjechał
na ekspedycję w rejon Uralu. Trafili
w sam środek wojny domowej i ledwie
uszli z życiem. W styczniu 1919 roku
Kulik został wykładowcą mineralogii
na uniwersytecie w Tomsku. Trwała
w ojna domowa. N ajpierw w m arcu
1919 roku wcielili go do wojska biało
gwardziści, a po ich ucieczce w grud
niu — czerwonoarmiści. Do pracy na
uniw ersytecie w rócił w lutym 1920
roku. Zajął się opracowaniem materia
łów z ekspedycji oraz pracą pedago
giczną. W lecie znowu wyruszył z Kur
batowem na poszukiwanie minerałów.
W roku 1921 poszukiwanie i bada
nie meteorytów w Rosji zostaje zin
sty tu c jo n a liz o w a n e . Z in icjaty w y
Wiemadskiego przy M uzeum M inera
logicznym Akademii Nauk utworzo
no Oddział Meteorytów. W iemadski
został jego szefem, a Kulik sekreta
rzem naukowym. Jednocześnie A ka
demia Nauk utworzyła Stałą Ekspedy
cję M eteorytow ą której szefem został
również Kulik. W związku z pełnie
niem obu funkcji Kulik wrócił do Pe
tersburga.
Ekspedycja M eteorytowa otrzyma
ła w ramach wyposażenia am erykań
ski wagon kolejowy na 27 osób. Tym
wagonem Kulik ze współpracownika
mi przemierzali niezmierzone obsza
ry Rosji w poszukiwaniu meteorytów.
A poniew aż sieć kolejow a nie była
zbyt gęsta, wędrowali też na furman
kach, saniach, tratwach, konno i pie
szo. Spraw dzano w szystkie d o n ie
sienia o spadkach meteorytów, przy
syłane do Akademii Nauk.
W czasie tej ekspedycji Kulik zba
dał miejsce spadku meteorytu Sara
tov. Zebrał zeznania świadków oraz
odłamki m eteorytu.
Meteoryt Saratov spadł 6 września
1918 roku około godziny 15. W cze
śniej obserwowano przelot jasnej kuli
ognistej i słyszano detonacje. Znale
ziono wiele okazów o łącznej masie
około 328 kg. Ten kamienny meteoryt
4/2000

jest chondrytem oliwinowo-hiperstenowym (L4).
Jednocześnie członkowie ekspedy
cji popularyzowali wiedzę o meteory
tach wśród mieszkańców miast i osie
dli. T łu m aczy li, ja k rozpoznaw ać
m eteoryty, ja k obserw ow ać bolidy
i dlaczego badanie meteorytów m a tak
ogromne znaczenie dla nauki. Rezul
tatem działalności popularyzatorskiej
było utworzenie sieci obserwatorów
bolidów, którzy regularnie przysyłali
swoje obserwacje. W późniejszych la
tach Kulik napisał instrukcje dla ob
serwatorów. Ukazało się sześć takich
instrukcji w latach: 1924, 1925, 1926,
1930, 1937 i 1941.
Podróż Kulika i współpracowników
przez Rosj ę trwała ponad rok — od 19
maja 1921 roku do 29 listopada 1922
roku. W „Wiadomościach Rosyjskiej
Akademii Nauk” z roku 1922 przeczy
tać można sprawozdanie Kulika z tej
wyprawy.
Jeszcze przed wyjazdem, w marcu
1921 roku, D.O. Swiatski przekazał
Kulikow i karteczkę ze zdzieranego
kalendarza z dwóch tygodni czerwca
(2-15) 1910 roku. N a odwrotnej stro
nie była krótka notatka o upadku na Sy
berii wielkiego meteorytu w roku 1908.
Jak wspominał Kulik, Swiatski, wrę
czając mu kartkę, powiedział: „Nie ma
dymu bez ognia”. Chyba obaj nie przy
puszczali, jak doniosłą rolę w życiu
Kulika odegra ta nietypowa kartka.
Po przeczytaniu kartki Kulik roz
począł zbieranie materiałów odnoszą

cych się do fenomenu, który potem
został nazwany katastrofą tunguską.
W jesieni 1921 roku, gdy ekspedycja
dotarła na Syberię, K ulik spotykał
św iadków zd arzenia z 1908 roku.
W planach ekspedycji nie było bada
nia miejsca spadku meteorytu i Kulik
ograniczył się do rozkolportow ania
wśród ludności prośby o dokładny opis
zjawiska.
Po powrocie do Piotrogradu nale
gał, aby rozpocząć badania miejsca
spadku m eteorytu. Jednak Fersman,
ówczesny dyrektor Muzeum M inera
logicznego Akademii Nauk, nie był
tym zainteresowany. Badania zostały
odłożone na bliżej nie sprecyzowaną
przyszłość. Natomiast Kulik po długiej
przerw ie m iał w reszcie m ożliw ość
ukończenia studiów na Uniwersytecie
w Piotrogradzie, co uczynił w roku
1923, mając już 40 lat.
D opiero w sty c zn iu 1927 roku
w Akademii Nauk zatwierdzono wy
prawę Kulika na miejsce katastrofy
tunguskiej. Nie bez znaczenia było po
parcie W iem adskiego, który w rócił
z zagranicznej podróży.
W końcu marca 1927 roku po do
tarciu do faktorii Wanowara Kulik roz
począł wędrówki po tajdze w celu zna
lezienia m iejsca spadku m eteorytu.
W czerwcu trafił na obszar powalone
go lasu na ogromnej powierzchni oce
nionej przez niego na dziesiątki tysię
cy, a w rzeczywistości około 2015 km2.
Kilkadziesiąt milionów drzew osma
lonych, pozbawionych gałęzi i kory,
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ułożonych było radialnie wokół epi
ce n tru m , k o ro n a m i na z e w n ą trz .
Wśród nich sterczały pojedyncze drze
wa, które Kulik nazwał „słupami tele
graficznymi”.
W rejonie zniszczonego lasu K u
lik przebyw ał około dwóch tygodni.
Skończyły się zapasy żyw ności i nie
m ieli przy rząd ó w do prow ad zen ia
specjalistycznych badań — m usieli
wracać.
Druga wyprawa wyruszyła w iosną
1928 roku i trwała do jesieni. W ybu
dowano wtedy drewnianą chatę oraz
składy żywności. Kulik chciał znaleźć
m iejsce spadku meteorytu metodami
magnetometrycznymi.
W centrum zniszczonego lasu zna
leziono ogromne bagno zalane wodą,
które nazwano Południowym Bagnem.
M iało ono powierzchnię około 15 km 2
i głębokość 5 -9 m. Wokół były dzie
siątki płaskich jam o średnicach od
kilku do kilkudziesięciu metrów i głę
bokościach do kilku metrów. Przypo
minały one kratery meteorytowe. N ie
stety, pomiary magnetometryczne nie
wykazały żadnych anomalii w pobli
żu owych jam .
Pod koniec lutego 1929 roku z L e
ningradu wyruszyła trzecia wyprawa.
Jej celem było w ykonanie wykopów
w poszczególnych jam ach i odnale
zienie zagrzebanych w nich m eteory
tów. W wyprawie oprócz naukowców
w zięło u d ział sześciu m iłośników ,
którzy zobow iązali się w ykonyw ać
n ajcięższe p race. W ybrani zo stali
z ogromnej ilości entuzjastów, którzy
z całej Rosji pisali do K ulika prośby
0 włączenie ich do ekspedycji. Świad
czy to o ogrom nym zainteresow aniu
katastrofą tunguską wśród społeczeń
stwa.
Wyprawa dotarła na miejsce kata
strofy 6 kwietnia 1929 roku, a prace
trwały do jesieni 1930 roku.
Poszukiwanie meteorytu prowadzo
no w zagłębieniu zwanym Jamą Susłowa o średnicy 30 m i głębokości
6 m. Niestety, na dnie zalanej wodą
jam y znaleziono tylko pień drzewa zła
manego u korzeni. Również w innych
zagłębieniach nie znaleziono fragmen
tów meteorytów.
N ie zrażony tym Kulik kazał robić
odwierty w Jamie Susłowa. Pod tor
fem natrafiono na w ieczną zmarzlinę
1 roboty posuwały się bardzo wolno:
1-2 cm dziennie. Ale nawet wierce
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nia do głębokości 34 m nie dawały
wyników — materiału m eteorytowe
go nie znaleziono.
Jednocześnie prow adzono prace
geodezyjne i gromadzono zbiory geo
lo g iczn e i bo tan iczn e. Pod kątem
planowanych w przyszłości zdjęć lot
niczych robiono obserwacje meteoro
logiczne.
P rz y lo t sa m o lo tu p rz e k ła d a n o
w nieskończoność, a kiedy wreszcie
przyleciał, była tak zła pogoda, że nie
można było zrobić zdjęć.
Trudy ekspedycji związane z prze
bywaniem przez wiele miesięcy w bar
dzo uciążliwych i prymitywnych w a
runkach, w spiekocie i mrozie, kłopoty
związane z działalnością firmy zapew
niającej aprowizację, a przede wszyst
kim brak sukcesu po wielomiesięcz
nych badaniach, mocno nadszarpnęły
zdrowie Leonida Kulika. Z ekspedy
cji w ra ca ł ro z trz ę sio n y n erw ow o
i mocno posiwiały.
Po powrocie do Leningradu czeka
ły go jeszcze gorsze kłopoty. Jeden
z uczestników ekspedycji złożył do
nos, w którym oskarżył Kulika o brak
kompetencji. W czasach stalinowskich
takie oskarżenie mogło mieć tragicz
ne konsekwencje. Na szczęście w jego
obronie stanęli W iemadski, Fersman
i inni profesorowie i po wielu wyja
śnieniach sprawa ucichła.
U R A N IA
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Jednak gdy Kulik wystąpił z proś
bą o zrobienie zdjęć lotniczych, dostał
odmowę. Odmówiono również Mię
dzynarodowej Unii Astronomicznej,
która zwróciła się z prośbą o umożli
wienie uczonym amerykańskim zro
bienie zdjęć lotniczych. W 1932 roku
Kulik napisał pracę „Wstępne wyniki
ek sp ed y cji m eteo ry to w y ch 1 9 2 1 -1 9 3 1 ”, w której podsumował dziesię
c io le c ie p o sz u k iw a ń m eteo ry tó w
w Rosji.
Dopiero wiosną 1933 roku, po wie
lu zabiegach, Kulik otrzymał pozwo
lenie na dalsze badania terenu katastro
fy tunguskiej. Wybrał się tam sam.
W drodze powrotnej bardzo poważnie
zranił nogę i tylko pomyślnemu zrzą
dzeniu losu i silnej woli zawdzięczał
szczęśliwy powrót z tajgi do faktorii
Wanowara.
W następnych latach Kulik zajm o
w ał się organizow aniem ekspedycji
w celu poszukiwania meteorytów w in
nych rejonach kraju.
Rankiem 2 października 1933 roku
nad zachodnią Syberią pojawiła się na
niebie kula ognista i słychać było
grzmoty. Potem na wieś Staroje Piesjanoje spadły meteoryty. Gdy 28 li
stopada Kulik przybył do miejscowo
ści Kurgan, pokazano mu 2 odłamki
o wadze 288 g i 308 g. Następnego
dnia w ygłosił on popularny odczyt
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na tem at m eteorytów . Po odczycie
uczeń ze wsi Staroje Piesjanoje wrę
czył mu odłamek meteorytu o wadze
98 g.
Jednak na zainteresow anie m iej
scowej ludności poszukiw aniem po
zo sta ły c h m eteo ry tó w n ajb ard ziej
w p ły n ą ł fakt, że z n a la z cy dw óch
pierw szych okazów dostali prem ie
pieniężne. Gdy po trzech latach Ku
lik znowu przyjechał do wsi Staroje
Piesjanoje, przyniesiono mu 12 oka
zów o łącznej wadze około 2,7 kg.
N ajw iększy w ażył 905 g.
M eteoryt, którego katalogow a na
zwa brzmi Pesyanoe, należy do bar
dzo rzadkiej grupy m eteorytów ka
m iennych. Jest to achondryt aubryt.
Oprócz m eteorytów zebranych przez
K u lik a z n a le z io n o je s z c z e k ilk a .
Ł ączna m asa znalezionych okazów
w ynosi 3393 g.
W ieczorem 26 grudnia 1933 roku
m ie sz k a ń c y re jo n ó w p o ło ż o n y c h
w pobliżu miast W ładim ir i Jurjew-Polski obserwowali przelot jasnego
bolidu. Jego rozmiary na niebie oce
niono na podw ójną średnicę tarczy
księżycowej.
Kulik wysunął przypuszczenie, że
tak duże rozmiary bolidu spowodowa
ne były rozdrobnieniem bryły m ete
orytu w atmosferze ziemskiej. Zatem
gdzieś na powierzchnię Ziemi powi
nien spaść deszcz meteorytowy. Ale
jak znaleźć to miejsce?
Kulik zebrał relacje świadków prze
lotu bolidu z różnych m iejscowości
i rachunkow o zlokalizow ał m iejsce
spadku deszczu meteorytowego w po
b liżu w si P ierw o m ajsk i P osiołok.
I rzeczywiście, gdy dotarł do tej m iej
scowości i zaczął rozpytywać miesz
kańców, okazało się, że znaleziono
dwa okazy. Jeden o wadze ponad 10
kg okazał się najw iększym w tym
spadku, drugi miał wagę 8340 g.
Wiosną 1934 roku, w czasie drugie
go pobytu w rejonie spadku, Kulik
z pomocą uczniów i kołchoźników ze
brał na okolicznych polach 95 okazów.
Ich łączna waga razem z dwoma naj
większymi wynosiła 48,98 kg.
M eteoryt Pervom aisky je st m ete
orytem kamiennym, chondrytem oliw inow o-hiperstenow ym L6 i należy
do częściej spotykanych meteorytów.
Kulik planował wydawanie mono
grafii poświęconych poszczególnym
meteorytom, które spadły na terytorium
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ZSRR. W roku 1935 wydał pierwszą
pozycję— „Meteoryty ZSRR: kamien
ny meteoryt Żigajłowka”.
M eteoryt Żigajłow ka nosi nazwę
katalogową Kharkow. Spadł 12 paź
dziernika 1787 roku około godziny 15
w pobliżu wsi Lebedin i Żigajłowka
koło Charkowa na Ukrainie. Spadło
wiele okazów, ale zachował się tylko
jeden, bez podanej wagi. Jest to mete
oryt kamienny chondryt oliwinowo-hiperstenowy L6.
Kolejnym meteorytem, którego ba
daniem zajmował się Kulik, był Yurtuk. M eteoryt ten w postaci deszczu
spadł 2 kwietnia 1936 roku w nocy we
wsi Jurtuk w rejonie Dniepropietrowska na Ukrainie. Jeden z okazów roz
bił pokryty dachówką dach i wpadł na
strych domu. Ważył około 2 kg, ale
został rozbity i uratowano tylko 509 g.
Znaleziono jeszcze kilka okazów, ale
ani ich liczba, ani waga nie są znane.
Zostały porozbijane i zaginęły, co było
dużą stratą dla badaczy, ponieważ jest
to bardzo rzadki meteoryt kamienny
z grupy achondrytów — howardyt.
N a podstawie całego dotychczaso
wego dorobku Kulik otrzymał stopień
naukowy kandydata nauk geologiczn o -m in eralogicznych. Po p rz ep ro 
wadzce do Moskwy otworzył przewód
doktorski. Jednak z powodu wojny nie
doprowadził sprawy do pomyślnego
końca.
W roku 1937, po długiej przerwie,
K ulik zorganizow ał kolejną, p iątą
w ypraw ę w rejon katastrofy tungu
skiej. Tym razem dzięki staraniom
Ottona Juriewicza Szmidta w planie
znalazło się wykonanie zdjęć lotni
czych. Ale wskutek awarii samolotu
znowu zdjęć nie udało się wykonać.
Dopiero w czasie szóstej wyprawy,
w 1938 roku, wykonano zdjęcia lotni
cze, a w terenie staranne prace geode
zyjne. U tw ierdziły one K ulika we
wcześniejszych przypuszczeniach, że
miejscem spadku meteorytu jest Ba
gno Południowe. Kiedy jednak w cza
sie siódmej w ypraw y w roku 1939
kolejne wykopki nie przynosiły rezul
tatu, K ulik doszedł do w niosku, że
meteoryt rozerwał się w atmosferze.
Takie wyjaśnienie zagadki katastrofy
tunguskiej potwierdziły również póź
niejsze badania.
W roku 1939 ukazał się artykuł
Kulika „Dane o meteorycie tunguskim
do 1939 roku”. W zamyśle autora mia
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ło to być podsumowanie dotychczaso
wych prac zmierzających do wyjaśnie
nia zagadki tego fenomenu. Tym bar
d ziej, że ja k o sek re tarz naukow y
Komitetu Meteorytyki Akademii Nauk
ZSRR Kulik przygotowywał kolejne
ekspedycje, które miały być począt
kiem zakrojonych na szeroką skalę
badań miejsca katastrofy tunguskiej.
Los zrządził, że kolejnych wypraw już
nie doczekał.
Gdy w ybuchła wojna niemiecko-sowiecka, Kulik zgłosił się do woj
ska. Prezydium Akademii Nauk wy
stąpiło o zwolnienie, ale Kulik odrzu
cił te starania i udał się na front.
Po kilku miesiącach, 6 październi
ka został ranny w nogę i dostał się do
niewoli. W lazarecie dla jeńców wo
jennych, sam będąc ciężko rannym,
pracował jako sanitariusz i pomocnik
chirurga. Partyzanci przygotowują mu
ucieczkę, ale Kulik nie skorzystał z tej
m ożliw ości, uważając, że powinien
pomagać cierpiącym. Lazaret został
przeniesiony do obozu jenieckiego
w Spas-Demensku. Komendant obo
zu, słysząc o słynnym profesorze, po
zwolił Kulikow i być sanitariuszem ,
a nawet mieszkać w prywatnym domu.
Pracując wśród chorych, Kulik zara
ził się tyfusem plamistym i 14 kwiet
nia 1942 roku zmarł.
Leonid Aleksiejewicz Kulik zapi
sał się w dziejach meteorytyki przede
wszystkim jako niezmordowany ba
dacz fenomenu tunguskiego. Gdyby
nie jego zaangażowanie i upór, kto wie,
czy niedostępny obszar katastrofy tun
guskiej w ogóle byłby badany.
Wiele starań poświęcił Kulik poszu
kiwaniu innych meteorytów, które spa
dły na terenie ZSRR oraz popularyzo
waniu wiedzy o meteorytach. Napisał
wiele popularnych artykułów, wygła
szał pogadanki, instruował, jak szukać
i rozpoznawać meteoryty.
Imieniem Kulika nazwano planetoidę o numerze 2794 odkrytą 8 sierpnia
1978 roku przez astronoma rosyjskie
go Czermycha oraz jeden z kraterów na
Księżycu o średnicy 58 km i współrzęd
nych: 42,4N, 154,5 W.
Jadwiga Biała jest doktorem astro
nomii, specjalistą mechaniki nieba,
pasjonatką meteorytyki i dyrektorem
Olsztyńskiego Planetarium i Obser
watorium Astronomicznego.
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FIRST:

Ryszard Szczerba
Mirosław Rataj
Piotr Orleański

Pisząc w 1997 roku
(R. Szczerba, PA 4/97)
artykuł pośw ięcony satelicie
podczerwonem u ISO
(Infrared Space Observatory),
nie sądziłem, że ju ż wkrótce
staniem y p rzed szansą
uczestnictwa w pracach
ogromnego zespołu
przygotow ującego jeden
z instrumentów naukowych
dla kolejnego satelity
podczerw onego F IR ST
(Far Infra-Red and
Submilimetre Telescope).
Nasz pierw szy roboczy
kontakt z dr Thijs de Graauw
ze Space Research
Organization Netherlands
(SRON, Holandia), szefem
instrumentu H IF I
(Heterodyne Instrument
f o r F irst) miał m iejsce tuż
p rzed Gwiazdką 1997 r.
Warto podkreślić, że dr Thijs
de Graauw był również
szefem budowy S W S (Short
Wavelength Spectrom eter)
jedn ego z najefektywniejszych
instrumentów satelity ISO.
W tym artykule postaram y się
zaprezentować czytelnikom
Uranii-PA najciekawsze dane
dotyczące FIRST, omówimy
uzgodniony z konsorcjum
HIFI wkład Polski p rzy
budowie tego instrumentu
oraz przedstaw im y
najważniejsze cele naukowe
stojące p rze d misją FIRST,
zaliczanej do najważniejszych
w program ie badań kosmosu
realizowanych przez
Europejską Agencję
Kosm iczną (ESA
European Space Agency).
—

—
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teleskop kosmiczny
do obserwacji
podczerwonych
W stęp
Czytelnik, który przeczytał artykuł
na temat ISO (PA 4/97), może zadać
sobie pytanie, dlaczego w momencie,
kiedy analizowane są nadal dane z sa
telity ISO, planowana jest kolejna mi
sja, również do badań kosmosu w pod
czerwieni. Odpowiedź na to pytanie jest
co najmniej dwuwarstwowa. Z jednej
strony nauka to niekończąca się histo
ria pytań i odpowiedzi, a każdy ekspe
ryment wywołuje następną falę bardziej
szczegółowych pytań. Z tego punktu
widzenia dziwy kosmiczne odkryte pod
czas misji ISO posłużą do bardziej wni
kliwego zbadania ich natury. Z drugiej
zaś strony budujemy coraz większe, lep
sze, czulsze i bardziej uniwersalne przy
rządy. W konsekwencji możemy sięgać
dalej i głębiej, próbując zrozumieć na
turę otaczającego nas Wszechświata.
FIRST będzie pracował w zakresie pro
mieniowania elektromagnetycznego
dotychczas nie eksploatowanym w ba
daniach kosmicznych. ISO obserwował
w zakresie od kilku do około 240 mi
krometrów (przypomnijmy, że jeden
mikrometr to tysięczna część milime
tra), a FIRST sięgnie dalej — do ponad
600 mikrometrów. Tak więc, satelita
ten po raz pierwszy pokryje zakres pro
mieniowania elektromagnetycznego
na pograniczu astronomii podczerwo
nej i radioastronomii. Nieprzypadko
wo więc w jednym z jego instrumen
tów, HIFI, zostanie wykorzystana
powszechnie stosowana w radioastro
nomii heterodyna.
Aspektem łączącym wszystkie mi
sje podczerwone jest powszechna obecU R A N IA - Po s t ę p y A s t r o n o m i i

ność we Wszechświecie stosunkowo
chłodnej materii wokółgwiazdowej
i niezwykle chłodnej materii międzygwiazdowej. Materia taka złożona jest
przede wszystkim z gazu w formie
molekularnej i około 1% masy skon
densowanej w postaci ziaren pyłowych.
To jednak głównie pył przetwarza wi
dzialne i ultrafioletowe promieniowa
nie przesłanianych obiektów do zakre
su podczerwonego. Emisja termiczna
ma maksimum na długości fali spełnia
jącej prostą zależność: temperatura
(w kelwinach) razy długość fali promie
niowania (w mikrometrach) równa się
około 3000. Tak więc pył o temperatu
rze 300 K (około 27°C) będzie emito
wał z maksimum na 10 mikrometrach
(tak, tak, szanowni czytelnicy, jesteśmy
widoczni nawet w ciemności, tyle tyl
ko, że w zakresie długości fal, których
nie rejestrują nasze oczy) a obiekt
o temperaturze 10 K na 300 mikrome
trach. Z powyższego przykładu i z za
kresu długości fal dostępnych dla sate
lity FIRST widać, że ideą przewodnią
tej misji jest sięgnięcie do najchłodniej
szych, ale również i do... najodleglej
szych obszarów Wszechświata. Otóż,
jak wiadomo z innych eksperymentów
satelitarnych, wiele galaktyk emituje
głównie w podczerwieni. Co więcej,
energia emitowana w takim zakresie
długości fal przez bardzo odległe ga
laktyki, ze względu na dużą prędkość,
z jaką oddalają się one od nas, ulega
przesunięciu ku falom z zakresu submilimetrowego, który dostępny będzie
po raz pierwszy dla instrumentów sate
lity FIRST. Aby obserwować materię
4/2000

molekularną i emisję termiczną chłod
nego pyłu, muszą być spełnione co naj
mniej dwa w arunki. Po pierw sze
musimy wyjść poza naszą ziemską at
mosferę, aby uniknąć absorpcji docie
rającego z Kosmosu promieniowania
przez znajdujące się w niej molekuły
(głównie wodę i dwutlenek węgla). Po
drugie musimy schłodzić detektory in
strumentów odbierających to promie
niowanie do jednych z najniższych we
Wszechświecie temperatur, aby zli
kwidować ich własne promieniowanie
termiczne, które zniekształcałoby do
cierający sygnał.

Trochę ciekawostek
o projekcie
Projekt satelitarny FIRST jest czwar
tym z kolei (i ostatnim z dotychczas
zaplanowanych!) wielkim programem
badawczym ESA. N azywany jest
w nomenklaturze fachowej czwartym
kamieniem węgielnym (4th cornersto
ne mission) w europejskim programie
badań kosmicznych „Horizon 2000”.
Pozostałe trzy wielkie misje to: Cluster
II (następca misji Cluster zniszczonej
w wyniku wybuchu rakiety Ariane 5
w 1996 r.), zasadniczym celem które
go będzie analiza zjawisk zachodzących
w magnetosferze ziemskiej, SOHO ba
dające już obecnie nasze Słońce, XMM,
który będzie prowadził obserwacje
spektroskopowe w zakresie rentgenow
skim oraz misja Rosetta, która po
mknie. .. na spotkanie z kometą. Warto
podkreślić, że w tej ostatniej misji rów
nież uczestniczą inżynierowie i na
ukowcy z Centrum Badań Kosmicz
nych. Aby obniżyć koszty (i tak
astronomiczne) badań kosmicznych,
w maju 1998 roku ESA podjęła decy
zję o połączeniu projektu FIRST ze
średniej wielkości projektem PLANCK
(od nazwiska wielkiego fizyka niemiec
kiego), który poświęcony będzie bada
niu anizotropii w mikrofalowym pro
mieniowaniu tła. Symulacje kosztów
wykazały, że najbardziej optymalnym
rozwiązaniem będzie wyniesienie tych
dwóch projektów za pomocą jednej ra
kiety nośnej Ariane 5 a następnie ich
rozdzielenie już po osiągnięciu położe
nia docelowego. Odtąd obydwie misje
będą działały niezależnie, prowadząc
w zajem nie niezakłócone badania
z dwóch różnych orbit. W chwili obec
nej (a warto podkreślić, że bardzo czę
sto harmonogram prac nad projektami
4/2000

kosmicznymi, zarówno ze względów sunkowo ciepłego teleskopu. W ciągu
technologicznych, jak też i finanso trwania misji instrumenty będą praco
wych, ulega opóźnieniom) planuje się, wały po 22 godziny na dobę, a 2 go
że będzie miało to miejsce w połowie dziny zostaną przeznaczone na prze
2007 roku, a punktem docelowym bę syłanie zebranych danych do stacji
dzie tzw. drugi punkt Lagrange’a (L2) naziemnej ESA w Perth w Australii,
położony w odległości 1,5 miliona ki wyposażonej w 32 m antenę. Czas ob
lometrów poza Ziemią na kierunku serwacyjny na instrumentach FIRST
Słońce-Ziemia. Wyniesienie FIRST zostanie rozdzielony pomiędzy progra
i PLANCK na tak wielką odległość (po my gwarantowane, przygotowane przez
raz pierwszy w historii badań kosmicz zespoły naukowców z krajów wchodzą
nych) podyktowane jest koniecznością cych w skład konsorcjów poszczegól
uzyskania możliwie najniższej tempe nych instrumentów oraz programy
ratury otoczenia. Zastosowanie osłon otwarte (czas obserwacyjny na nie bę
przeciwsłonecznych, wyposażonych dzie przyznawany w wyniku konkursu
oczywiście w konieczne dla każdej projektów). Podkreślić jednak wypada,
misji baterie słoneczne, zagwarantuje że (w zasadzie) tylko naukowcy z kra
tem p eratu rę b lisk ą 80 K (około jów partycypujących w kosztach budo
-190°C). Jest to temperatura zbyt wy wy satelity FIRST będą mieli prawo
soka dla instrumentów mających reje składać wnioski na przeprowadzenie
strować promieniowanie docierające obserwacji w ramach czasu otwarte
z najchłodniejszych obszarów Wszech go. Napisaliśmy „w zasadzie”, aby
świata, ale wystarczająca dla popraw podkreślić fakt, że dobre projekty
nej pracy teleskopów. Dostarczenie sa prawdopodobnie nie będą odrzucane
telitów do punku L2 jest wyzwaniem automatycznie, nawet jeśli zostaną
dla konstruktorów i inżynierów . przygotowane przez zespoły z krajów
Wszystkie instrumenty i urządzenia nie ponoszących kosztów budowy apa
muszą wytrzymać przy starcie przecią ratury. Taka sytuacja miała miejsce na
żenia 15-krotnie większe niż te, do któ przykład w przypadku ISO, gdy jeden
rych przyzwyczajeni jesteśmy na Zie z autorów tego artykułu (R. Szczerba)
mi. Dla przykładu, kosm onauci był głównym wykonawcą lub wyko
w czasie lotów załogowych poddani są nawcą w 6-ciu zaakceptowanych do
w czasie startu przeciążeniom tylko wykonania projektach obserwacyjnych
3-krotnie przekraczającym wartość (w przypadku trzech z nich żaden z na
przyśpieszenia ziemskiego. Lot a na ukowców nie pochodził z krajów przy
stępnie separacja tych dwóch misji zaj gotowujących satelitę ISO). Nie jest to
mie około 6 miesięcy! Czas ten zosta
nie w ykorzystany na testow anie
poprawności działania aparatury.
Ariane 5, wynosząc w 2007 roku
misje kosmiczne FIRST i PLANCK,
z całą pewnością będzie miała ciężkie
zadanie. Będzie musiała wynieść łącz
nie około 4750 kg aparatury i wypo
sażenia naukowego (3100 kg FIRST
i 1450 kg PLANCK). Całkowita dłu
gość tych dwóch satelitów badaw
czych wyniesie ponad 10 m (7,5 m
FIRST i 3,8 m PLANCK) a szerokość
około 4,5 m. Zapewnienie instrumen
tom naukowym FIRST komfortowych
warunków pracy (temperatura bliska
zeru bezwzględnemu — około minus
273 stopnie Celsjusza) wymagać bę
dzie, podobnie jak to miało miejsce
w przypadku ISO, zabrania ogromnej
ilości (w tym przypadku 2560 litrów)
Rys.1 Ogólny widok połączonych
teleskopów kosmicznych F IR S T
nadciekłego helu (powinno to wystar
(górna część) i PLA N C K (dolna
czyć na co najmniej 3 lata nieprzerwa
część rysunku) przed rozdzieleniem.
nej pracy) oraz oddzielenia ich od sto
U R A N IA - Po st ę py A s t r o n o m ii
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jednak naszym zdaniem sytuacja, do
powtórzenia której należałoby dążyć.
Projekt FIRST będzie wyposażony
w 3,5 m teleskop, największy z dotych
czas budowanych do w yniesienia
w przestrzeń kosmiczną, który będzie
pracował w systemie Ritcheya-Chretiena. Zbudowanie tak wielkiego zwier
ciadła, które musi być niezwykle lek
kie, gładkie (odstępstwa od zaplanowa
nego kształtu nie mogą przekroczyć
tysięcznej części milimetra!), wytrzy
małe na bardzo niskie temperatury
i przeciążenia przy starcie, jest rzeczy
wistym wyzwaniem technologicznym.
Badane są dwie możliwości. Jedna
z nich to metoda opracowana w USA,
używająca materiału zwanego plasty
kiem wzmocnionym włóknami węglo
wymi (CFRP — Carbon Fibre Rein
forced Plastic), która dotychczas jed
nak nie była stosowana do budowy tak
dużych zwierciadeł wymagających do
datkowo odporności na wyjątkowo eks
tremalne warunki przy starcie. Druga
to nowe rozwiązanie europejskie, pro
ponujące wykorzystanie węglika krze
m u— SiC. Warto wspomnieć, że zwią
zek ten jest powszechnie syntetyzowa
ny podczas wypływu materii z gwiazd
węglowych, a typowa dla niego cecha
widmowa w pobliżu 11 mikrometrów
służy do identyfikacji tych z nich, któ
re ze względu na wyjątkowo duże tem
po utraty masy są niewidoczne w za
kresie optycznym. SiC posiada niezwy
kłe właściwości, łącząc w sobie cechy
metalu i... szkła: jest lekki, wytrzyma
ły na naprężenia i ekstremalnie niskie
temperatury, a poza tym ... daje się szli
fować podobnie jak szkło. Najnowsza
technologia szlifowania tego materia
łu przy pomocy pyłu diamentowego
gwarantuje wymaganą dokładność do
tysięcznej części milimetra. Aby za
pewnić niezwykłą stabilność aparatury
podczas tak precyzyjnego procesu szli
fowania, umieszczono ją w głębokiej
jaskini w Finlandii. W końcu maja 1999
roku próbny egzemplarz zwierciadła
(na razie o średnicy tylko 1,35 m) wy
konanego z SiC poddano testom. Pierw
szy z nich polegał na ostudzeniu zwier
ciadła do około minus 160 stopni Cel
sjusza i zbadaniu za pomocą technik
laserowych, czy pojawiły się jakiekol
wiek dystorsje na uzyskanej z dokład
nością do 1 mikrometra powierzchni —
nie znaleziono żadnych zmian. Drugi
test polegał na stworzeniu ekstremal
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nych warunków zbliżonych do warun
ków w chwili startu. Wytrząsano proto
typowe zwierciadło we wszelkich moż
liwych kierunkach z przyśpieszeniem
przekraczającym 15 razy wartość przy
śpieszenia ziemskiego, a następnie
sprawdzono kształt i jakość powierzch
ni — ponownie nie było żadnych zmian.
Ostateczna decyzja, kto i z czego zrobi
3,5 metrowe zwierciadło dla teleskopu
kosmicznego FIRST, zapadnie w 2000
roku. Niezależnie od wyniku, przykład
ten pokazuje, że badania kosmiczne sty
mulują w bardzo istotny sposób rozwój
myśli technologicznej ludzkości i by
łoby pożądanym, aby Polska znalazła
się w grupie krajów, w których postęp
technologiczny nie tylko jest kupowa
ny, ale również wytwarzany.
Do 16 lutego 1998 roku ES A zbie
rała propozycje co do zestawu instru
mentów, które zostaną umieszczone na
pokładzie satelity FIRST. Ostateczna
decyzja o wyborze i budowie 3 instru
mentów stanowiących naukową pod
stawę misji FIRST (szczegóły patrz
poniżej), zapadła jednak dopiero w rok
po złożeniu projektów — dokładnie 17
lutego 1999 r. Nie można jednak po
wiedzieć, aby okres oczekiwania na
ostateczną decyzję był okresem mar
twym. To właśnie w tym czasie nada
wano ostateczny kształt konsorcjom po
szczególnych instrumentów, szukano
podstawowych źródeł pieniędzy (nie
uniknione zadanie we współczesnym
świecie), planowano i rozdzielano za
dania do wykonania. Do konsorcjum
budującego instrument heterodynowy
HIFI weszło ponad 20 instytutów z 10
krajów (Holandia, Niemcy, Francja,
USA, Kanada, Włochy, Hiszpania,
Szwecja, Szwajcaria i Polska). Współ
praca z USA przy budowie ISO była
bardzo efektywna, a niezakłócona pra
ca tego satelity pozwala mieć nadzie
ję, że również w przypadku FIRST na
ukowcy ze Stanów Zjednoczonych nie
wprowadzą nigdzie amerykańskich
jednostek miar (najprawdopodobniej
stosowanie różnych systemów me
trycznych było przyczyną Fiaska nie
dawnej misji „Mars Climate Orbiter”).
Całkowity koszt instrumentu HIFI
oszacowano na ponad 200 milionów
marek niemieckich, a udział finansowy
pierwszych 4 krajów z powyższej listy
pokryje ponad 70% potrzeb. Planowa
ny udział finansowy Polski ocenia się
na poziomie 1% całkowitych kosztów
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budowy HIFI. Obecnie wśród polskich
ośrodków naukowych bezpośrednio
w projekcie FIRST/HIFI zaangażowa
ne są dwa Instytuty Polskiej Akademii
Nauk (Centrum Astronomiczne im. M.
Kopernika oraz Centrum Badań Ko
smicznych), które reprezentowane tu są
przez autorów tego artykułu. Warto
podkreślić, że instrument HIFI jest naj
bardziej zaawansowanym technolo
gicznie spośród 3 zaplanowanych do
budowy. Świadczyć o tym może fakt,
że w pracach związanych z całym pro
jektem FIRST bierze udział około 40
instytutów naukowych i naukowo-tech
nicznych (głównie europejskich), pod
czas gdy w pracach nad HIFI uczestni
czy ponad 20 placówek.

Instrumenty naukowe FIRST
Jak już wspomniano, na pokładzie
satelity FIRST znajdą się 3 instrumen
ty naukowe. Będą to: spektrometr wy
sokiej rozdzielczości HIFI — budo
wany przez konsorcjum , którego
koordynatorem jest dr Th. de Graauw
(SR O N , G roningen, H oland ia)
i w skład którego wchodzi Polska; ka
mera PACS (Photoconductor Array
Camera and Spectrometer) — budowa
na przez konsorcjum kierowane przez
dr A. Poglitsch (MPE — Max Planck
Institut fur Extraterrestrische Physik,
Garching, Niemcy) oraz spektrofoto
metr SPIRE (Spectral and Photometric
Imaging REceiver) — budowany przez
konsorcjum kierowane przez dr M.J.
Griffin (QMW — Queen Mary and
Westfield College, Londyn, Wielka
Brytania). Przyjrzyjmy się tym instru
mentom, rozpoczynając od przedsta
wienia parametrów i celów nauko
wych, stojących przed PACS i SPIRE,
poprzez bardziej szczegółowe omó
wienie zasady działania i budowy in
strumentu heterodynowego, w ramach
którego będą realizowane zadania po
stawione stronie polskiej przez konsor
cjum HIFI. W oddzielnym rozdziale
omówimy najważniejsze punkty pro
gramu naukowego stojącego przed in
strumentem HIFI.
Kamera PACS
Będzie to kamera i spektrometr
z matrycą 16x25 fotoprzewodzących
detektorów germanowo-galowych,
schłodzonych do temperatury około
1,7 K, które pozwolą na jednoczesne
obserwacje w dwóch zakresach długo4 /2 0 0 0

ści fal: od 80 do 130 i od 130 do 210
mikrometrów. Instrum ent ten będzie
służył przede wszystkim do sporządza
nia dwuwymiarowych map obserwo
wanych obiektów i to zarówno w sze
rokich pasmach fotometrycznych, jak
też i w wąskich pasmach spektrosko
powych wybranych tak, aby zawierały
interesujące dla obserwatora przejścia
m o le k u la rn e lub ato m o w e leżące
w wyżej wymienionych zakresach dłu
gości fal. W modzie fotometrycznym
będzie można obserwować jednocze
śnie w obydwu zakresach długości fal,
przy czym w zakresie od 80 do 130 mi
krometrów obszar o rozmiarze 1* 1 mi
nuty kątowej łuku będzie odwzorowy
wany na m atrycę 16x16 detektorów,
a w zakresie od 130 do 210 mikrome
trów obszar o rozmiarze 1x2 minuty ką
towej łuku będzie transformowany na
matrycę 8x16 detektorów. W modzie
spektroskopowym przewiduje się moż
liwość prowadzenia obserwacji z roz
dzielczością spektralną R, od około
1500 do 2000. Tu, czytelnikowi mniej
przyzwyczajonemu do nomenklatury
astronomicznej, należy się wyjaśnienie.
Otóż, rozdzielczość spektralna jest de
finiowana jako stosunek długości fali,
na której prowadzi się obserwacje, do
minimalnej różnicy długości fal, dla
których możemy otrzymać niezależny
pomiar ilości docierającego do spektro
grafu promieniowania. Dla przykładu,
o b se rw a c je na 100 m ik ro m e tra c h
z R=2000 oznaczają, że niezależny po
miar otrzymuje się co 1/20 część mi
krometra, natomiast przy tej samej roz
dzielczości spektralnej i obserwacjach
na 200 mikrometrach wartość dociera
jącego promieniowania mierzymy co
1/10 część mikrometra. W spektrosko
powym trybie pracy instrumentu pole
widzenia będzie wynosiło około 50x50
sekund kątowych łuku, które zostanie
odwzorowane na matrycę 5x5 detek
torów. Co jest wyjątkowe w tym instru
mencie to czułość, z jak ą będzie mogło
być mierzone promieniowanie dociera
jące do satelity FIRST od obiektów
astronom icznych. D la porów nania,
będzie ona około 6 -8 razy wyższa niż
czułość ISO w modzie fotometrycznym
i od około 20 do 30 razy lepsza niż ISO
w spektroskopowym modzie pracy. To
właściwie natychmiast określa główne
zadania naukowe stojące przed instru
m entem PACS. Będzie to przegląd
i sporządzanie map słabych źródeł, któ
4/2000

Rys. 2. Widok mgławicy NGC 3372, oddalonej od nas około 9000 lat świetlnych,
w zakresie podczerwonym. Od około 3 milionów lat powstają w tym ogromnym
obłoku nowe gwiazdy. Mgławica ta i inne obłoki molekularne są i będą intensywnie
badane w zakresie niewidzialnym dla ludzkiego oka — w tym również przez in
strumenty satelity FIRST.

re nie będą mogły być odkryte przez
inne misje (np. misja oparta o loty stra
tosferyczne samolotu — SO FIA — the
Stratospheric Observatory For Infrared
Astronomy) oraz spektroskopia najcie
kawszych źródeł znalezionych podczas
tego przeglądu. Takimi źródłami są np.
obiekty protogwiazdowe oraz galakty
ki podczerwone (galaktyki, których bez
mała cała energia emitowana jest w za
kresie podczerwonym).
Spektrofotometr SPIRE
Jest to także kamera i spektrometr,
jednak z matrycami detektorów bolometrycznych, które pozwolą na obser
wacje w dłuższych falach niż instru
ment PACS. Aby detektory bolometryczne m ogły pracow ać w sposób
niezakłócony, muszą zostać schłodzo
ne do te m p e ra tu ry o k o ło 0,3 K!
Zostanie to osiągnięte dzięki specjalnej
technice, która została z powodzeniem
zastosowana w trakcie realizacji japoń
skiego projektu podczerwonego IRTS
(InfraRed Telescope in Space). Pracu
jąc w modzie fotometrycznym, SPIRE
będzie mógł prowadzić jednoczesne ob
serwacje w 3 szerokich pasmach z cen
tralnymi długościami fal na 250, 350
i 500 mikrometrach, z polem widzenia
o średnicy około 4 minut kątowych
łuku. Natomiast spektrometr furierowski będzie w stanie obserwować pole
o średnicy około 2 sekund kątowych
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łuku w zakresie od około 200 do 670
mikrometrów z rozdzielczością spek
tralną R od 20 do ponad 1000. Kluczo
we zagadnienia, badaniu których po
święcony jest SPIRE, to poszukiwanie
odpowiedzi na pytanie, jak i kiedy po
wstały galaktyki (planowany jest prze
gląd galaktyk o dużym przesunięciu
ku czerwieni) oraz badanie najwcze
śniejszych faz formowania się gwiazd.
W trakcie przeglądu galaktyk kamera
będzie w stanie wykonywać fotometrię,
a jeśli emisja w tych zakresach okaże
się znacząca, w sukurs przyjdzie spek
trometr furierowski. Pomiary te posłu
żą do wyznaczenie całkowitej ilości
energii emitowanej przez galaktyki, co
w konsekwencji powinno pozwolić na
wyciągnięcie wniosków co do proce
sów fizycznych odpowiedzialnych za
powstawanie galaktyk. Drugi z podsta
wowych problemów naukowych to ba
danie najwcześniejszych faz powstawa
nia gwiazd, tj. etapów, gdy nowo po
wstała gwiazda jest ciągle związana
z obłokiem, który dał jej początek. Ob
łok molekulamo-pyłowy otaczający ro
dzącą się gwiazdę jest na tyle gęsty, że
jest ona zupełnie niewidoczna w zakre
sie widzialnym czy też w bliskiej pod
czerwieni. Zrozumienie ilościowe tego
procesu jest ważne z punktu widzenia
tzw. początkowej funkcji mas (IM F —
Initial Mass Function) dla gwiazd. Pa
rametr ten opisuje częstość, z jak ąp o -
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wstają gwiazdy o określonej masie i ma
kluczowe znaczenie w rozumieniu pro
cesu ewolucji galaktyk. Zdolność SPI
RE do obserwacji bardzo chłodnego
pyłu znajdzie również zastosowanie
przy badaniu procesu utraty masy przez
gwiazdy kończące swój żywot. Po
wszechnie wiadomo, że gwiazdy w cza
sie ich ewolucji (szczególnie tuż przed
fazą mgławicy planetarnej) tracą więk
szość swojej masy (np. z gwiazdy o ma
sie 5 razy większej w chwili powstania
od masy Słońca pod koniec ewolucji
pozostanie biały karzeł z masą bliską
masie słonecznej). Nierozdzielnym ele
mentem wyrzucanej materii jest pył,
który, stygnąc w czasie oddalania się
od gwiazdy, promieniuje termicznie
z maksimum emisji przypadającym na
coraz dłuższe fale. Zrozumienie proce
su utraty masy jest ważne z punktu wi
dzenia wzbogacania ośrodka międzygwiazdowego w nowo powstałe cięż
kie pierwiastki, które stają się budulcem
nowej generacji gwiazd.
Spektrometr HIFI
Instrument ten oparty jest o techni
kę radiową pozwalającą na przemianę
częstotliwości z wyższych na niższe,
które łatwiej poddają się dalszej anali
zie. Przemiana częstotliwości (heterodynowanie) ma niezwykle szerokie za
stosowanie we wszelkiego rodzaju
odbiornikach radiowych i telewizyj
nych. Docierające do odbiornika sy
gnały o różnych częstotliwościach
mieszane są z sygnałem wzorcowym,
generowanym przez tzw. lokalny oscy
lator (LO), a spośród wytworzonych
sygnałów różnicowych o częstotliwo
ściach pośrednich wzmocnieniu ulega
ją tylko te, które mają częstotliwości
zgodne z precyzyjnie zdefiniowanym
pasmem przenoszenia wzmacniacza.
Zm ieniając częstotliw ość sygnału
wzorcowego pochodzącego z LO (np.
poprzez zmianę położenia pokrętła
w odbiorniku radiowym), będziemy
mogli wzmacniać docierające sygnały
na różnych częstotliwościach (w przy
padku odbiornika radiowego — wybie
raćfalę). Zadaniem HIFI będzie obser
w acja obiektów astronom icznych
z bardzo dużą rozdzielczością spektral
ną (na którą pozwala technika heteredynowania) w trzech zakresach często
tliwości (ze względu na zastosowanie
w nim techniki radiowej używa się ra
czej jednostek częstotliwości niż dłu
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gości fal) od 480 do 1250 GHz od 1410
do 1910 GHz oraz od 2400 do 2700
GHz. Aby przeliczyć GHz na mikro
metry, należy 300 000 podzielić przez
częstotliwość wyrażoną w GHz. Po
wyższe pasma wyrażone w jednostkach
długości fali to zakres od 625 do 240,
od 213 do 157 i od 125 do 111 mikro
metrów. Pierwszy zakres, pomimo iż
ciągły, podzielony jest ze względów
funkcjonalnych na pięć podzakresów.
Wzmacniacze dla wszystkich 7 podza
kresów będą miały pasmo przenosze
nia o szerokości 4 GHz, przy czym cen
trum pasma będzie na 10 GHz dla
zakresów od 1 do 5 oraz na 4 GHz dla
pasm 6 i 7 (nazywanych również 6a
1 6b). Lokalny oscylator instrumentu
HIFI będzie generował bardzo stabilny
sygnał (o dokładności 1 do 100 milio
nów) na wybranej przez obserwatora
częstotliwości. Spośród częstotliwości
pośrednich, które powstaną w rezulta
cie wymieszania sygnału LO z sygna
łem obserwowanych obiektów, wzmoc
nieniu ulegną tylko te o częstościach od
8-12 GHz dla zakresów od 1 do 5 i od
2 do 6 GHz dla zakresów 6 i 7. W ten
sposób, znając częstotliwość sygnału
generowanego przez LO i pasmo, w ja
kim działają wzmacniacze, możemy
swobodnie wybierać zakres częstotli
wości, w którym chcemy przeprowa
dzić obserwacje. W pasmach od 1 do 5
będą pracowały po dwa mieszacze
umożliwiające detekcję dwóch wza
jemnie prostopadłych polaryzacji linio
wych docierającego sygnału. Natomiast
kanał 6a i 6b będą miały po jednym
mieszaczu, a zatem będą rejestrowały
tylko jedną z polaryzacji docierające
go sygnału. Jednocześnie będzie mógł
być obserwowany tylko jeden zakres
częstotliwości o szerokości 4 GHz, ale
jego analiza będzie możliwa przez dwa
typy spektrometrów: spektrometru
szerokopasmowego ze wstęgą 4 GHz
i częstością próbkow ania 1 MHz
(tzn. 4 GHz wstęga pokryta zostanie
przez 4000 punktów pomiarowych)
dla każdej z dwóch polaryzacji oraz
spektrometru wysokiej rozdzielczości,
który będzie mógł pracować w dwóch
modach: ze wstęgą 1 GHz i rozdziel
czością 200 kHz (5000 punktów pomia
rowych) oraz ze wstęgą 500 MHz i roz
dzielczością 100 kHz (również 5000
punktów pomiarowych). Specyfiką
spektrometru wysokiej rozdzielczości
będzie możliwość wybrania od 4 do 5
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zakresów o wyżej wspomnianej szero
kości rozłożonych dowolnie w 4 GHz
wstędze wzmacniacza. Dla czytelnika
przyzwyczajonego do jednostek długo
ści fal kilka przykładów: otóż wstęga
0 szerokości 4 GHz przy obserwacjach
na 800 GHz (374,7 mikrometrów) od
powiada zakresowi około 1,7 mikrome
tra, zaś przy obserwacjach na 1700 GHz
(176,35 mikrometrów) zakresowi dłu
gości fal 0,42 mikrometra. Możliwa do
osiągnięcia rozdzielczość R w przypad
ku obserwacji na 800 GHz wyniesie
800 tysięcy dla spektrografu szeroko
pasmowego i 9,4 miliona dla spektro
grafu wysokiej rozdzielczości przy częstości próbkow ania co 100 kHz
1odpowiednio 1,7 miliona oraz 18 mi
lionów dla obserwacji na 1700 GHz. Ta
rozdzielczość przeliczona do jednostek
długości fal wynosi 5 i 0,5 A (jeden
Angstrem to 1 dziesięciotysięczna część
mikrona) oraz 1 i 0,05 A odpowiednio
dla obserwacji na 800 i 1700 GHz.
Oznacza to, że w zakresie submilimetrowym będziemy mogli robić obser
wacje z rozdzielczością zbliżoną do
osiąganej w zakresie optycznym. To
właściwie natychmiast określa najważ
niejszy cel naukowy stojący przed tym
instrumentem — jest nim astrochemia
albo, inaczej mówiąc, Wszechświat
molekularny. Bardziej szczegółowe
omówienie zadań naukowych stojących
przed HIFI znajdzie czytelnik w następ
nym rozdziale.
Ze względu na skom plikow aną
konstrukcję HIFI oraz wykorzystanie
najnowszych osiągnięć w zakresie
techniki mikrofalowej (mieszacze), fi
zyki nadprzewodników (detektory)
oraz fizyki niskich temperatur konsor
cjum HIFI podjęło decyzję o modular
nej budowie instrumentu. W ten spo
sób, pomimo udziału przy konstrukcji
i budowie HIFI dużej ilości wyspecja
lizowanych placówek, jest możliwe zle
canie prac nad pojedynczymi moduła
mi bez konieczności budowania całego
instrumentu w jednym ośrodku. HIFI
składa się z czterech głównych podze
społów posiadających strukturę modu
larną, wynikającą z podziału dostęp
nych częstotliwości na 7 niezależnych
pasm obserwacyjnych. Są to:
1. część wejściowa zawierająca optykę,
elementy detekcyjne (znajdujące się
w pobliżu ogniska teleskopu i pracujące
w temperaturze około 2 K), mieszacze
oraz niskoszumowe przedwzmacniacze;
4/2000

2. lokalny oscylator pracujący w tem
peraturze około 100 K;
3. część wyjściowa zawierająca wzmac
niacze częstości pośrednich oraz spek
trometry;
4. blok sterowania i kontroli HIFI, któ
rego zadaniem będzie sterowanie pra
cą całego instrumentu, komunikacja
z satelitą oraz transmisja zebranych da
nych naukowych.
Po analizie możliwości sprzętowych,
technicznych oraz zdobytych podczas
realizacji innych misji kosmicznych
doświadczeń, szefowie konsorcjum
HIFI zaproponowali stronie polskiej
wykonanie systemu zarządzania i kon
troli lokalnego oscylatora (HLCU —
HIFI Local Oscillator Control Unit).
Jest to blok elektroniki wchodzący

w skład drugiego podzespołu, który bę
dzie zasilał i sterował pracą lokalnego
oscylatora. Do jego zadań będzie nale
żało również dobieranie optymalnych
warunków pracy i dostrajanie elemen
tów mikrofalowych znajdujących się
w LO, monitorowanie pracy oraz ko
munikacja z centralnym procesorem
HIFI. Prace nad pierwszymi modelami
tego urządzenia rozpoczęły się w Cen
trum Badań Kosmicznych w pierw
szych miesiącach 2000 roku. Należy
mieć nadzieję, że żadna burza dziejo
wa nie zatrzyma prac nad tym drobnym,
ale niewątpliwie niezbędnym elemen
tem instrumentu HIFI i za kilka lat ko
lejna porcja polskiej myśli technicznej
i naukowej zacznie służyć naukowcom
w niekończących się (?) próbach zro

Rys.3. Widok satelity FIRST z osłoną przeciwsłoneczną, 3,5 m teleskopem oraz
kriostatem zawierającym nadciekły hel. Urządzenia pomiarowe będą zlokalizowa
ne w górnej części pod cza szą teleskopu.
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zumienia otaczającego nas Wszech
świata, jego historii i przyszłości.

Kluczowe zadania naukowe
stojące przed HIFI
HIFI ze względu na bardzo dużą roz
dzielczość spektralną, szeroki zakres
dostępnych długości fal (częstotliwości)
oraz jego czułość, będzie instrumentem,
który pozwoli badać niezwykle szero
ki zakres podstawowych problemów
współczesnej astrofizyki. Oczywistym
jest, że odpowiednio wczesne rozpro
pagowanie możliwości technicznych
instrumentu przyczyni się do przygo
towania wielu projektów, o których
w chwili obecnej nie mamy nawet po
jęcia. Niezależnie od tego, konsorcjum
HIFI już latem 1999 roku sformułowa
ło (wstępnie!) kluczowe problemy ba
dawcze dla tego instrumentu. Dlacze
go wstępnie? Otóż formułując cele
naukowe, można zasugerować mody
fikacje w już istniejących projektach in
strumentu celem optymalizacji wyni
ków naukowych. Jest więc możliwe, że
szczegóły techniczne HIFI ulegną pew
nym zmianom, ale generalna idea in
strumentu pozostanie ta sama.
Mówiąc o planowanych obserwa
cjach w zakresie podczerwonym i submilimetrowym, należy wspomnieć
o tym, że większość ważnych z astrofi
zycznego punktu widzenia molekuł
(np. woda i molekuły zawierające wę
giel — tu nawet jeśli przemilczane, to
zainteresowanie jest głębsze: chodzi
0 warunki umożliwiające życie w na
szym ziemskim wyobrażeniu) posiada
w podczerwonym i submilimetrowym
zakresie długości fal wiele charaktery
stycznych linii emisyjnych (każda z mo
lekuł emituje w specyficzny dla niej
sposób — a dzięki badaniom fizyków
1chemików my, astrofizycy, potrafimy
zidentyfikować te związki poprzez ich
linie papilarne). W ciągu ostatnich trzy
dziestu lat udało się zidentyfikować
w przestrzeni kosmicznej około 100
molekuł, poczynając od najprostszych,
zawierających po dwa atomy (np. wo
dór molekularny i... czad) a kończąc na
egzotycznych molekułach zawierają
cych po kilkadziesiąt atomów. Obser
wacje tych przejść molekularnych dają
możliwość oceny warunków fizycznych
panujących w różnorodnych obszarach
kosmosu, pozwalając na prześledzenie
ewolucji chemicznej Wszechświata,
bez mała, aż od momentu Wielkiego
159

Wybuchu. I tak kluczowymi problema
mi badawczymi sformułowanymi przez
konsorcjum HIFI są:
1. woda, woda, woda, ...;
2. ośrodek międzygwiazdowy;
3. przeglądy linii molekularnych
i przejść struktury subtelnej atomów
i jonów;
4. wyznaczenie gradientu galak
tycznego deuteru;
5. linia wzbroniona [C II] o dłu
gości fali 159 m ik ro m etró w ja k o
wskaźnik aktywności gwiazdotwórczej
w galaktykach o dużym przesunięciu ku
czerwieni.
To nie chochlik drukarski, że w punk
cie pierw szym w ym ieniliśm y wodę
wielokrotnie. Molekuła wody to jedna
z kluczowych molekuł w różnorodnych
obiektach kosmicznych: w obszarach
pow staw ania gwiazd, w w ypływach
m aterii z gw iazd zaaw ansow anych
ewolucyjnie, w gęstych obłokach m o
lekularnych, w dyskach aktywnych ją 
der galaktyk a także w obiektach na
szego układu planetarnego. No, a poza
tym woda to ... życie (przynajmniej
w naszym ziemskim rozumieniu). M o
lekuła wody posiada ogromną liczbę,
niezbyt odległych od siebie, a poza tym
nisko leżących (a zatem łatwo wzbu
dzanych naw et przy bardzo niskich
tem peraturach ośrodka) poziom ów
energetycznych. Z tego powodu woda
odgrywa zasadniczą rolę w procesie
chłodzenia. Co więcej, prawdopodo
bieństwa przejść (a zatem i natężenia
linii molekularnych) zmieniają się dla
różnych poziom ów o w iele rzędów
wielkości. Skoro tak, to molekuła wody
jest wyśmienitym indykatorem warun
ków fizycznych (temperatura, gęstość)
w ośrodkach, w których ona występu
je. Jednym z problemów kluczowy dla
HIFI będzie prześledzenie ewolucji fi
zycznej i chemicznej wody w obszarach
formowania się gwiazd, poczynając od
gęstych i chłodnych obłoków moleku
larnych, poprzez obiekty protogwiazdowe, fazę kolapsu grawitacyjnego,
młode obiekty gwiazdowe i ewentu
alnie aż do uwięzienia wody w obiek
tach wokółgwiazdowych typu planetoidy, komety, no i oczywiście, planety.
Ze względu na w ystępow anie w ody
w naszej ziemskiej atmosferze badania
tego typu nie są możliwe z powierzch
ni naszej planety. Instrument HIFI jest
idealny do tego celu: duża rozdzielczość
spektralna i m ożliw ość obserw acji
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w zakresie, w którym występuje bar
dzo duża liczba ważnych przejść mo
lekularnych wody. Drugie i trzecie
zagadnienia kluczowe to badanie dy
fuzyjnego (rozrzedzonego) ośrodka
m iędzygwiazdowego oraz przeglądy
linii papilarnych dla różnorodnych
składowych Wszechświata. Ewolucja
Wszechświata to cykliczna zależność
pomiędzy m aterią międzygwiazdową
w galaktykach a ew olucją gw iazd.
Z jednej strony gwiazdy i ich układy
planetarne powstają w wyniku kolapsu
grawitacyj nego między gwiazdowych
obłoków molekularnych (największe
z nich ro zciągają się na obszarach
2 0 0 -3 0 0 lat św ietlnych i zaw ierają
masy większe od 100 tysięcy mas na
szego Słońca). Z drugiej zaś gwiazdy,
poprzez zachodzące w ich wnętrzach
reakcje jądrowe, wzbogacają materię
w nowo zsyntetyzowane pierwiastki,
które łącząc się z sobą dają początek
nowym molekułom. Zrozumienie pro
cesów molekularnych zachodzących,
szczególnie w fazie powstawania i ewo
lucji planet, to jedno z najważniejszych
zadań współczesnej astrofizyki. Zapew
ne jeszcze za wcześnie o tym mówić
z całą otwartością, ale stoi przed nami
zagadka początków życia. Widma du
żej rozdzielczości z HIFI otrzymane dla
obiektów o różnym stopniu zaawanso
wania ewolucyjnego dostarczą infor
macji o niezliczonym bogactwie linii
molekularnych, a ich identyfikacja po
zwoli na zrozumienie procesów zacho
dzący ch w cyklu od pow staw ania
gwiazd i ich układów planetarnych aż
do ich śmierci. Czwartym problemem
kluczowym jest zbadanie zmienności
w zawartości deuteru (ciężka molekuła
wodoru, w której jeden normalny atom
wodoru został zastąpiony poprzez atom
wodoru zawierający w jądrze dodatko
wo jeden neutron). Wyznaczenie tego
parametru ma znaczenie kosmologicz
ne. Pozwoli nałożyć ograniczenia na
ilość deuteru, który powstał w momen
cie Wielkiego Wybuchu, a następnie
ulegał stopniowemu niszczeniu w wy
niku reakcji jądrowych w gwiazdach.
Molekuła ta jest trudno obserwowalna
i rzeczywiście tylko HIFI będzie miał
szansę zbadać ewolucję ciężkiego wo
doru. Warto podkreślić, że obserwacje
linii molekuły deuteru na 122 mikro
metrach będą dostępne również dla naj
bliższych galaktyk. Ostatnim z wymie
nionych powyżej zadań stojących przed
U R A N IA
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HIFI jest obserwacja linii wzbronionej
[C II] na 158 mikrometrach. To wła
śnie prom ieniow anie w tej linii jest
w dużej mierze odpowiedzialne za chłod zen ie o b szaró w fo rm o w an ia się
gwiazd, szczególnie intensywnego we
wczesnych stadiach ewolucji galaktyk.
Duże natężenie tej linii pozwoli obser
wować ją dla galaktyk o przesunięciu
ku czerwieni od około 0,5 do 3 (zakres
przesunięcia ku czerwieni poniżej 0,5
będzie wydajniej badany za pomocą ka
mery PACS). Ten zakres przesunięć ku
czerwieni jest bardzo istotny z punktu
widzenia ewolucji galaktyk, tworzenia
się ich dysków i produkcji metali, a za
tem unikalne badania za pomocą HIFI
przyniosą istotny wkład do badania
ewolucji galaktyk.
* * *

K ończąc ten skrótow y przegląd
podstaw ow ych problem ów badaw 
czych stojących przed HIFI, podkreśl
my, że formułowanie szczegółowych
strate g ii o b serw acy jn y ch i w ybór
obiektów do obserw acji są dopiero
w fazie początkow ej. W ażnym jest
więc, aby naukowcy zainteresowani
badaniem W szechświata w zakresie
submilimetrowym mieli czas na prze
myślenie problematyki i zapropono
wanie własnych programów obserwa
cyjnych. W obecnej fazie planowania
przyszłych badań za pom ocą instru
mentu HIFI, naukowcy polscy zainte
resowani są przede wszystkim trzema
o b sz a ra m i b a d a ń , p o c z y n a ją c od
obiektów naszego układu planetarne
go, poprzez końcowe fazy ewolucji
gwiazd mało- i średniom asywnych,
a kończąc na aktywnych jądrach ga
laktyk. Mamy nadzieję, że program ten
będzie ulegał poszerzeniu w miarę, jak
będą postępowały prace nad instru
mentem HIFI.

Dr R. Szczerba je st pracownikiem
Centrum Astronom icznego PAN
i zajmuje się badaniem późnych
stadiów ewolucji gwiazd z wykorzy
staniem obserwacji w zakresie da
lekiej podczerwieni. Dr in t M. Ra
taj i mgr in t P. Orleański są pra
cownikami Centrum Badań Ko
smicznych PAN z ponad 20-letnim
doświadczeniem w konstrukcji sa
telitarnych przyrządów pom iaro
wych głównie z dziedziny telede
tekcji.
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Protogwiazdowy alkohol
stronomia wzbogaciła się o cie
k aw ą m eto d ę, p o zw a la ją cą
oszacować wiek nowo powsta
jących gwiezdnych członków kosmicz
nej społeczności. O wieku rodzącej się
gwiazdy, czyli protogwiazdy, możemy
wnioskować bow iem ... po ilości me
tanolu, który powstaje i kumuluje się
w jej atmosferze.

A

Do takiego intrygującego wniosku
doprowadziły naukowe dywagacje ho
lenderskiego astronoma. Wiadomo do
skonale, iż młoda protogwiazda jest
wciąż schowana w „kokonie” materii
tworzącej obłok międzygwiazdowej,
z którego części sama powstała. Prze
prowadzone obliczenia i symulacje po
kazały niezbicie, że rozgrzewający się

gwiezdny „noworodek” powoduje za
razem odparowanie ze swego otocze
nia metanolu. Jego zaś koncentracja
rośnie z czasem, w wyniku kumulowa
nia się jego kolejnych „dostaw”. I to
właśnie pozwoli określać wiek protogwiazd — wystarczy oszacować wiel
kość zgromadzonych przez nie alkoho
lowych „zapasów” , (mag)

Śmiercionośna nadfioletowa wiosna
statnio odświeżona moda na
filmy katastroficzne uzmysło
wiła nam niezwykle plastycz
nie, jakie skutki może powodować upa
dek asteroidy lub komety na powierzch
nię Ziemi: bezpośrednie gigantyczne
zniszczenia, olbrzymie fale pływowe
oraz globalny pyłowy obłok blokujący
dopływ promieniowania słonecznego,
pogrążający planetę w surowych wa
runkach „zimy pouderzeniowej”.
Andrew Blaustein, profesor z Ore
gon State University oraz Charles Cockell z British Antarctic Survey zazna
czają, że to dopiero początek kłopotów.
Dwaj naukowcy przeanalizowali skut
ki uderzenia asteroidy o wielkości po
dobnej do tej, której upadek na przeło
mie kredy i trzeciorzędu spowodował
m. in. wyginięcie dinozaurów. (Przyj
muje się obecnie, że upadek ów nastą
pił na półwyspie Jukatan, z siłą prawie
biliona megaton!). Tego typu katastro
fa pociągnęłaby za sobą inne, nie mniej
śmiercionośne konsekwencje. Powie

O

trze wypełniłby tlenek azotu, powodu
jąc masywne opady kwaśnych deszczy.
To zaś spowodowałoby zmniejszenie
ilości rozpuszczonego węgla organicz
nego w jeziorach i rzekach, a co za tym
idzie — zwiększoną penetracj ę promie
niowania nadfioletowego.
Chciałoby się zaoponować, że prze
cież początkowo ów nadfiolet będzie
blokow any skutecznie przez w spo
m niany już obłok pyłowy. Owszem,
tyle że będzie to miało swe fatalne skut
ki już w niedalekiej przyszłości. Wiele
zwierząt potrzebuje bowiem pewnej
dawki ultrafioletu do „konserw acji”
m echanizm ów obronnych przed tą
szkodliwą radiacją. W razie jej braku
„broń” ta może słabnąć lub wręcz za
nikać. W czasie pouderzeniowej zimy
w iele organizm ów zginie; te, które
przetrwają, czeka jeszcze „nadfioleto
wa wiosna”, przed którą już niewiele
gatunków zdoła się wówczas obronić.
Według obliczeń, po upływie około
390 dni poziom natężenia promieniowa

nia ultrafioletowego powróci do wielko
ści sprzed uderzenia. Następnie przetrze
biona w arstw a ozonow a nie będzie
w stanie bronić skutecznie jak kiedyś
Ziemi i po około 600 dniach poziom pro
mieniowania nadfioletowego się po
dwoi. Oznacza to uszkodzenia DNA ja
kieś 1000 razy większe niż normalnie
oraz około pięciusetkrotnie większe
zniszczenia flory. Tak intensywny nad
fiolet może powodować mutacje, wywo
ływać raka, niszczyć rośliny lub „przy
najmniej” spowalniać ich wzrost poprzez
tłumienie fotosyntezy.
Dużo bardziej prawdopodobne i fak
tycznie częstsze w historii naszej pla
nety były upadki mniejszych asteroidów. Czy możemy zatem odetchnąć
z ulgą? Niestety, nie — teoretyczne
skutki takich zderzeń m ogą być nawet
gorsze! W arstwa ozonowa dozna co
prawda mniejszego uszczerbku, jednak
że mniej będzie pyłu chroniącego przed
nadfioletem. Czyli — i tak źle, i tak
niedobrze! (mag)

Olympus Mons z bliska
a jednym z najnowszych zdjęć,
wykonanych przez krążącą na
orbicie wokółmarsjańskiej son
dę Mars Global Surveyor, podziwiać
możemy wierzchołek absolutnego re
kordzisty Układu Słonecznego — wul
kanu Olympus Mons.

N
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Nie jest to czynny wulkan, a okolice
jego wierzchołka są pokryte drobnym
pyłem i usiane małymi kraterami ude
rzeniowymi. Olympus Mons z grubsza
trzykrotnie przewyższa naszego ziem
skiego rekordzistę — Mount Everest,
a jeszcze większe wrażenie robią jego
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wymiary w poziomie: średnica osiąga,
bagatela, niemal 550 km! Pomimo wiel
kiej wysokości sprawia to wszakże, że
nachylenie wulkanu jest rzędu raptem
paru stopni; tak więc ewentualna wspi
naczka na jego szczyt byłaby jedynie
mozolnym marszem, (mag)
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Fundacja Jurzykowskiego i jej Nagrody
undacja Alfreda Jurzykowskie
go je st jed n ą z najaktyw niej
szych fu n d acji p o lo n ijn y ch .
Ma ona wielkie zasługi w popieraniu,
prom owaniu i popularyzow aniu do
robku kultury polskiej i jej wkładu do
kultury światowej. Poprzez przyzna
wane przez 35 lat N agrody polskim
tw órcom , ro zproszonym po całym
świecie, przyczyniała się istotnie do
ożyw iania ich tw órczości i w jakim ś
stopniu do jednoczenia ich. N agrody
przyznaw ane były za tw órczość z za
kresu najszerzej pojętej kultury, od
nauk ścisłych (w tym także astrono
mii), poprzez nauki hum anistyczne,
do twórczości artystycznej.
Tu chcielibyśm y przedstawić Czy
telnikowi tę zasłużoną Fundację, jej
d z ia ła ln o ść i d o ro b ek . Z pow odu
złych stosunków m iędzy w ładzam i
Polskiej R zeczp o sp o litej Ludow ej
a Emigracją, w iedza o niej w Polsce
jest stosunkow o niewielka.

-Benz do Brasil”). Miał w niej począt
kowo 50%, a potem 75% wszystkich
udziałów. U ruchom ienie tej fabryki
uznawane jest w Brazylii za wydarze
nie przełomowe w historii jej motory
zacji.
Obok działalności przem ysłowej,
Jurzykowski prowadził w Brazylii sze
roką działalność społeczną i charyta
tyw ną, budując sieć w odociągow ą
i elektryczną, a także szkoły, w naj
bardziej zaniedbanych dzielnicach Rio
de Janeiro. Ufundował też stypendia
dla Brazylijczyków pragnących stu
diow ać m edycynę. O piekow ał się
również polskimi uchodźcami i mło
dzieżą.
Do Nowego Jorku powrócił w 1960
r., gdzie za sugestią swego przyjaciela
Rudolfa Rathausa (byłego konsula RP
w Chicago) utworzył, w tym samym
roku, fundację swego imienia. Zmarł
29 maja 1966 r. w Bronxville k. N o
wego Jorku.

Alfred Jurzykowski

Fundacja

Alfred Jurzykowski urodził się 23
kwietnia 1899 r. na Śląsku Cieszyń
skim. Był zawodowym oficerem Woj
ska P o lsk ie g o . B rał m .in . u d z ia ł
w w o jn ie p o ls k o -b o ls z e w ic k ie j
1919-20 r. Po wyjściu z wojska zaan
gażował się w życie gospodarcze, zak ła d a ją c w ła sn y dom h a n d lo w y
w W arszaw ie i firm ę e k sp o rto w ą
w Gdańsku. W 1939 r. wziął udział
w kam panii w rześniow ej, po której
przedostał się przez Rumunię i W ło
chy do USA, gdzie podjął (w Nowym
Jorku) działalność gospodarczą. Głów
nego m a ją tk u d o ro b ił się je d n a k
w Brazylii, do której przybył w 1950 r.
W owym czasie Brazylia miała słabo
rozw iniętą m otoryzację, a wszystkie
sam o ch o d y ciężaro w e p o ch o d z iły
z im portu. Za sugestią i z pom ocą
gen. Kazimierza Sosnkowskiego, któ
ry w tym czasie był doradcą w ojsko
wym rządu brazylijskiego, oraz w po
rozumieniu z władzami brazylijskimi
i firm ą M ercedes-B enz w ybudow ał
i uruchomił w 1956 r. w pobliżu Sao
Paulo pierwszą w Brazylii fabrykę au
tobusów i ciężarów ek („M ercedes-

N ajogólniejszym celem Fundacji
jest popieranie rozwoju polskiej kul
tury, propagowanie jej w świecie oraz
szeroka popularyzacja wkładu Pola
ków do kultury światowej. Polacy ro
zum iani są tu szeroko jak o osoby
o polskich korzeniach, niezależnie od
tego, w jakim kraju obecnie pracują
czy też jakie m ają obecnie obywatel
stwo.
Ważną postacią działalności Fun
dacji w początkow ych latach jej ist
nienia była pomoc Amerykanom pol
skiego pochodzenia w podejmowaniu
studiów wyższych, które w Stanach
Zjednoczonych są kosztowne. Cho
dziło o zmniejszenie rażących dyspro
porcji w tej dziedzinie w stosunku do
innych m niejszości narodowych. Na
przykład w takich częściach USA,
jak regiony Buffalo czy M ilwaukee,
gdzie Polacy stanow ią 20-30% lud
ności, polscy studenci szkół m edycz
nych stanowili w latach siedem dzie
siątych poniżej 2%. W pierw szych
5 latach swej działalności Fundacja
u d z ie liła pom ocy ponad 400 oso 
bom.

F
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Inną postacią działalności Fundacj i
była pom oc absolw entom polskich
uczelni i dziennikarzom, umożliwia
jąca im odbycie staży w USA. Cho
dził o głównie o staże poświęcone ba
daniom ogólnie pojętego dorobku
Polaków. Fundacja przyczyniła się tak
że do pow stania kilku ważnych dla
kultury polskiej placówek. Ufundowa
ła m.in. Katedrę H istorii Literatury
Polskiej na Uniwersytecie Harvarda.
Utworzenie tej Katedry kosztowało,
podajmy to dla przykładu, ok. miliona
USD. O prócz działalności na rzecz
polskiej kultury, Fundacja w spierała
także różne przedsięwzięcia i instytu
cje ważne społecznie, jak np. kształ
c e n ie czy d o k s z ta łc a n ie w U SA
polskich lekarzy, szpitale w Polsce,
Zakład dla Ociemniałych w Laskach,
itpBardzo istotną rolą Fundacji Jurzy
kow skiego je s t w spieranie innych
fundacji i instytucji em igracyjnych,
ja k np. Fundacji Kościuszkowskiej,
Instytutu Piłsudskiego czy Polskiego
Instytutu Naukowego. Trudno by chy
ba znaleźć jakąś instytucję emigracyj
ną w Am eryce czy Europie, która by
nie otrzym ała pomocy, często perm a
nentnej, od Fundacji Jurzykowskiego
w ciągu tych czterdziestu lat jej ist
nienia. W wielu w ypadkach Funda
cja działa właśnie za pośrednictwem
innych. N a przykład program stypen
diów dla studentów i naukow ców
z Polski, adm inistrowany przez Fun
dację Kościuszkowską, jest w dużej
m ierze finansowany przez Fundację
Jurzykowskiego.
Jednakże działalnością Fundacji,
dzięki której je st ona chyba najbar
dziej znana, było przyznaw anie co
roku Nagród za wybitne osiągnięcia
w dziedzinie szeroko pojętej kultury.

Nagrody
Nagrody Fundacji Alfreda Jurzy
kowskiego przyznawane były przez
35 lat, od roku 1964 do 1998 w łącz
nie. Od 1999 r. Zarząd Fundacji po
stanowił zawiesić tę postać działalno
ści, k o n ty n u u ją c je d n a k inne je j
formy.
4/2000
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Ze względu na zasięg (niemal cały
świat) oraz popularność i znaczenie
wielu z nagrodzonych osób w różnych
środowiskach, zakres oddziaływania
Fundacji poprzez przyznawanie Nagród
był chyba najszerszy. Przyjęto bowiem
zasadę, że Nagrody przyznaje się za
wybitne osiągnięcia twórcze osobom
polskiego pochodzenia, niezależnie od
kraju, w którym one pracują aktualnie
i od obyw atelstw a, jak ie posiadają.
Stąd, wobec dużego rozproszenia Po
lonii, ten duży zasięg oddziaływania.
Dziedzina twórczości traktowana była
też bardzo szeroko. Są to zarówno na
uki ścisłe, jak i humanistyczne, medycz
ne, literatura (pisarstwo, przekłady, kry
tyka literacka), sztuki piękne, muzyka
(kompozycja, wykonawstwo, muzyko
logia), teatr, film. Nagradzane były tak
że przekłady literatury polskiej na ję 
zyki obce. Tutaj naturalnie zasada
polskiego pochodzenia tłumacza nie
była stosowana.
Nagrody przyznawane były corocz
nie. W ciągu pierwszych dwudziestu
lat przyznano 313 Nagród, w tym 170
(tj. ok. 54% ) osobom p racu jący m
w Polsce, 60 w USA, 32 w Anglii, 13
we Francji, a dalej kolejno w Szwaj
carii, Niem czech, W łoszech, Belgii,
Hiszpanii, Norwegii, Holandii, Izraelu,
Kanadzie, Australii, Argentynie i Bra
zylii. Daje to orientację w geograficz
nym „rozm ieszczeniu” polskich twór
ców. Jednocześnie podkreśla potrzebę
i ważność zespalania, łączenia wysił
ków tych rozproszonych twórców, co
było jednym z ważnych celów Funda
cji. W całym 35-letnim okresie przy
znawania Nagród uhonorowano nimi
464 osoby.
Dla Czytelników najciekawsze bę
dzie pew nie podanie przykładów na
grodzonych osób, w tym wszystkich
astronomów. Zwykle bowiem właśnie
laureaci św iadczą o randze nagrody
i tę rangę tworzą.
W zakresie astronom ii N agrodę
otrzym ali: W ilhelm ina Iw anow ska
(w 1970 r.), Bohdan Paczyński (1981)
i A le k s a n d e r W o lsz c z a n (1 9 9 3 ).
W dziedzinach pokrew nych, w śród
m atem atyków nagrodzeni byli m.in.
S ta n isła w U łam , H ugo S tein h au s
i K azim ierz Kuratow ski, w śród fizy
ków m .in. W ojciech R u b in o w icz,
4/2000

Roman Smoluchowski, Iwo Białynic- których dyskutow ano poszczególne
ki-Birula i Andrzej Trautman. Z po kandydatury do Nagrody, były długie
granicza dziedzin, m.in. David Shu- i nierzadko bardzo gorące. Ostateczną
gar (biofizyka), W łodzim ierz Kołos jednak decyzję o przyznaniu Nagrody
(fizykochem ia) i Stanisław W orono rekomendowanym przez Komitet kan
dydatom podejmował Zarząd Fundacji.
w icz (fizyka matem atyczna).
W innych dziedzinach laureatami Uroczystość wręczenia Nagród odby
byli: w literaturze m .in. Z bigniew wała się w Nowym Jorku, w siedzibie
Herbert, Jan Parandow ski, Czesław Fundacji lub siedzibie Fundacji K o
M iłosz i Wisława Szymborska; w fi ściuszkowskiej.
lozofii m.in. Rom an Ingarden, Tade
W ysokość jednej N agrody zm ie
usz Kotarbiński i W ładysław Tatar niała się i wynosiła: 1 tys. USD w la
kiewicz; w m uzyce m.in. K rzysztof tach 1964-69, 2,5 tys. w latach 1970P e n d e re c k i, W ito ld L u to sła w sk i -75, 5 tys. w latach 1976-89, 6 tys.
i W ojciech Kilar; w dziedzinie teatru w la ta c h 1990-97 i 10 ty s. U SD
m.in. Jerzy Grotowski i Tadeusz K an w roku 1998.
Oprócz N agród dla tw órców pol
tor; filmu m.in. Andrzej Wajda; poli
skiego pochodzenia, Fundacja przy
tologii m.in. Zbigniew Brzeziński.
Zbiór dorocznych publikacji Fun znaw ała corocznie także Nagrody dla
dacji, przedstaw iających aktualnych naukow ców narodow ości b ra zy lij
laureatów i ich dorobek, stanowi swo skiej lub p ra c u ją c y ch w B razy lii
isty inform ator typu „Kto jest kim ” w dziedzinie medycyny. Kandydatów
do tych N agród zgłaszała Brazylijska
w kulturze polskiej.
Przez pierwsze dwa lata istnienia A kadem ia Medycyny.
W całej 35-letniej historii N agród
programu Nagród Fundacji, kandyda
tów do N agrody opiniow ał Zarząd Jurzykow skiego zdarzyło się raz, że
P o ls k ie g o In sty tu tu N a u k o w e g o przyznane zostały (w 1968 r.) Złote
w Nowym Jorku, a przez następne dwa M edale U znania za W ybitne O sią
— kom itet złożony z przedstawicieli gnięcia (G old Medals o f Recognition
głównych polskich organizacji w N o fo r E x c e p tio n a l A c h ie v e m e n ts ).
wym Jorku (Instytut Naukowy, Insty Otrzym ali je: historyk Oscar Halectut Piłsudskiego, Fundacja K ościusz ki, pianista Artur Rubinstein i m ate
m atyk Wacław Sierpiński.
kowska, Fundacja Wandy Roehr).
Nagrody Fundacji Jurzykowskiego
Od roku 1968 do chwili zawiesze
nia programu w końcu 1998 r. selek odgrywały bardzo w ażną rolę w oży
cją kandydatów zajmował się Komi wianiu twórczości Polaków rozproszo
tet D oradczy ds. K ultury (C ultural nych po świecie oraz w jednoczeniu
Advisory Committee), składający się ich wysiłków w tym kierunku i należy
z Polaków reprezentujących różne żywić nadzieję, że ta tak ważna i o tak
dziedziny nauki i sztuki, i powoływa dużej tradycji i powszechnym uznaniu
ny bezpośrednio przez Zarząd Funda postać działalności Fundacji będzie
cji. Przez cały okres działalności Ko wznowiona. Czytelnicy zainteresowa
mitetu, jeden z autorów tego artykułu ni szerszą informacją o Fundacji m ogą
(J.K.) był jego członkiem, a wielokrot znaleźć ją np. w artykule opublikowa
nie, i w ostatnich latach permanentnie nym w „Postępach F izy k i” 50, 20
— jeg o przew odniczącym . Spośród (1999) oraz, przede wszystkim, w cy
nauk ścisłych, matematykę w Komite towanej tam literaturze.
cie reprezentowali: prof. Marek Kac
Jerzy Krzywicki
(w latach 1971-75) z Rockefeller Uni
City University o f New York
versity w Nowym Jorku, prof. Stani
Adam Sobiczewski
sław Ułam (1975-84) z University o f
Instytut Problemów Jądrowych
Colorado w Boulder i następnie prof.
im. A. Soltana, Warszawa
Jan Mycielski (1984-98) z tegoż Uni
Aleksander Wolszczan
wersytetu, a astronomię: prof. Bohdan
Pennsylvania State University
Paczyński (1988-95) z Princeton Uni
i
Uniwersytet
Mikołaja Kopernika
versity i następnie jeden z nas (A. W.,
w Toruniu
1996-98). Obrady Komitetu, podczas
U R A N IA
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Baza danych INES — ostatni etap pracy
satelity IUE
o dzieje się z satelitą astrono
m iczn y m po je g o o statecz
nym wyłączeniu? Odpowiedź:
nadal funkcjonuje on w nauce. Tak
przynajmniej dzieje się w przypadku
legendarnego IUE (International Ultra
violet Explorer), satelity należącego do
europejskiej, amerykańskiej i brytyj
skiej ag e n c ji k o sm iczn y ch (E S A /
NASA /U K ). Satelita ten był pierw 
szym astronomicznym obserwatorium
na orbicie Ziemi, pobił on też rekord
długowieczności. Funkcjonował blisko
dwadzieścia lat, a nie 3 lata, jak pier
wotnie planowano. 21 marca 2000 Eu
ropejska Agencja Kosm iczna (ESA)
u d o stę p n iła archiw um IN ES (IU E
N ew ly Extracted Spectra) pierw szą
bazę danych astronom icznych, upo
wszechnianą poprzez centra narodowe,
National Hosts, na całym świecie.
IU E nie był ani pierw szym , ani
o statn im sa te litą astro n o m iczn y m
funkcjonującym w nadfioletowej czę
ści widma. Nie na tym polegała jego
historyczna rola. Był on natom iast
z pewnością pierwszym orbitują
cym obserw atorium astrono
micznym dostępnym dla każde
go obserwatora tak jak wiele innych
teleskopów umieszczonych na Ziemi,
swoistym peryskopem do nadfioleto
wego Wszechświata. Umieszczony na
pokładzie satelity teleskop typu Ritcheya-Chretiena o średnicy zwierciadła
45 cm, uzbrojony w dwa spektrografy
dające rozdzielczości 18 i 800 km/s do
stępny był dla obserwatorów znajdują
cych się na Z iem i. Po p rz y ję c iu
zgłoszonego wcześniej projektu obser
wacyjnego do realizacji, astronom uda
wał się do stacji kontrolującej ruch sa
telity i tam, na miejscu, wykonywał
obserwacje, wydając za pośrednictwem
fal radiowych polecenia oddalonemu
o ponad 32 000 km teleskopowi. Wy
konane obserwacje stawały się na krót
ko wyłączną własnością obserwatora,
a po pewnym czasie zostawały wprowa
dzone do archiwum i stawały się dostęp
ne dla każdego zainteresowanego.

C
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W ciągu blisko dwudziestu lat ob
serwacji satelita IUE pozwolił na do
konanie wielu ważnych odkryć. Nie
sposób je tu wszystkie wymienić, gdyż
samych prac doktorskich wykonanych
w oparciu o dane IUE naliczono oko
ło 600. Oczywiście największe były
osiągnięcia IUE w dziedzinie obiek
tów gorących, do obserwacji których
został on stworzony, ale nie tylko.
Warto w spom nieć, iż IUE w ykonał
pierwsze obserwacje zórz polarnych na
Jowiszu. N a bazie obserw acji uzy
skanych tym teleskopem
p rz e b a d a n o p rz e b ie g
tego zjaw iska ze zna
nym cyklem aktyw 
ności słonecznej.
In n y m b a rd z o

ważnym odkryciem
d o k o n a n y m w o p a rc iu
o obserwacje IUE była analiza
w idm kom et w zakresie nadfioleto
wym oraz w szczególności emisji pary
wodnej przez kometę P/dArrest w trak
cie jej ruchu wokół Słońca. Kolejnym
bardzo ciekawym wynikiem uzyska
nym z pom ocą satelity IUE było od
n a le z ie n ie „ p rz o d k a ” supernow ej
SN 1987A, czyli gw iazdy na etapie
ewolucyjnym, poprzedzającym spek
takularny wybuch (Sk -69° 202). Spe
cjalnością IUE były jednak obserwa
cje wszelkich przejawów aktywności
gw iazd oraz atm osfer gwiazd gorą
cych. N a podstawie widm IUE możli
we były szczegółowe badania wiatrów
U R A N I A - Po s t ę p y A s t r o n o m i i

gwiazdowych, czyli materii intensyw
nie wyrzucanej z powierzchni gwiazd
gorących w sposób ciągły. Badania te
zaow ocow ały odkryciem niejedno
rodności tych w iatrów w gwiazdach
typów w idm owych O i WR (Wolfa-Rayeta).
Archiwum IUE zawiera dwadzie
ścia lat badań astronomicznych w nad
fiolecie. Można w nim znaleźć 110 000
w idm o b iek tó w a stro n o m ic z n y c h
w zakresie widma nieosiągalnym z po
wierzchni Ziemi, a zatem trudnych do
powtórzenia. Długowieczność sateli
ty spowodowała, że dla wielu obser
wowanych przez niego obiektów moż
liwe są analizy zmienności w szerokim
przedziale czasu. A rchiw um to po
wstało i było dostępne on-line w cza
sach, gdy nie istniała jeszcze ogól
n o św ia to w a sieć In te rn e tu
(World Wide Web). Na bazie
o b se rw acji p o zy sk a n y c h
przez astronomów z tego ar
chiwum opublikowano oko
ło 3600 prac naukowych.
Za życia satelity IUE archi
wum gromadzące i udostępniające
zebrane przez niego dane było prowa
d z o n e przez ESA w Villafranca koło
M adrytu w H iszpanii. O becnie, po
stw o rz e n iu p rzez ESA arch iw u m
INES, dane te są dostępne z wielu kra
jów. INES został tak zaprojektowany,
że dostęp do niego możliwy jest po
przez witrynę WWW, a umieszczenie
danych w centrach krajowych pozwa
la uniknąć problemów wynikających
z coraz większego tłoku w Internecie.
Taka organizacja możliwości korzy
stania z archiwum daje nieograniczony
dostęp do zawartych w nim widm każ
demu zainteresow anem u i w każdej
chwili. Dodatkowym ułatwieniem jest
fakt, że wszystkie widma zostały cał
kowicie zredukowane i użytkownik nie
musi interesować się szczegółami tech
nicznymi dotyczącymi budowy odbior
ników, w jakie wyposażony był IUE.
Główne Centrum archiwum INES
znajduje się w Hiszpanii w laborato4/2000
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rium LAEFF (Laboratorio de Astrofisica y Fisica Fundamental) należącym
do INTA (Institute) Nacional de Tecnica Aeroespacial). Centrum to posiada
także swoją filię w Wiktorii w Kana
dzie w CADC (Canadian Astronomy
Data Center), gdzie umieszczono peł
ną kopię archiwum. Wraz z Centrum
w LAEFF działa na całym świecie 17
centrów narodowych, w tym w Polsce
w Centrum Astronomii UMK w Toru
niu. Użytkownik archiwum INES,
kontaktując się z najbliższym centrum,
ma do dyspozycji identyczną witrynę
i faktycznie nie musi nawet wiedzieć,
skąd pobierane są interesujące go dane.
W przypadku tłoku w sieci może on
w każdej chwili skorzystać z usług in
nego, łatwiej dostępnego w danej
chwili centrum danych INES.
W dniu 23 marca 2000 roku w Cen
trum Astronomii w Piwnicach uru
chomiona została oficjalnie polska
witryna WWW bazy danych INES.
Światowa jej prem iera połączona
z prezentacją odbyła się 21 marca
w VILSPA (Villafranca Satellite Trac
king Station) w Villanueva de la Ca
nada w Madrycie.

Baza danych INES zawiera około
110 000 widm 11 000 obiektów astro
nomicznych od planet i komet po su
pernowe i galaktyki. Wszystkie te wid
ma, w pełni zredukowane i zapisane
w formacie FITS, dostępne są od ręki
w Polskim C entrum Narodowym .
INES jest doskonałym przykładem za
gospodarowania sukcesu, jakim bez
wątpienia była misja IUE.
Dostęp do toruńskiej wersji bazy
realizuje się przez stronę: http://ines.astri.uni.torun.pl. Na stronie http://
ines.astri.uni.torun.pl/Demos dostępne
są aplikacje demonstrujące możliwe
zastosowania widm IUE oraz ilustru
jące najważniejsze wyniki naukowe,
jakie osiągnięto dzięki satelicie IUE.
Szczególnie polecam te aplikacje
wszystkim miłośnikom astronomii
i nauczycielom fizyki i astronomii po
siadającym dostęp do komputera włą
czonego do sieci Internet. Na powyż
szej stronie będą oni mogli zapoznać
się z przedstawionymi w wyjątkowo
atrakcyjny sposób (animacje, filmy)
wynikami naukowymi uzyskanymi
z pomocą tego satelity. Znaleźć tam
można pokaz dopasowań rozkładu

energii emitowanej przez ciało dosko
nale czarne do widm gwiazd o różnych
temperaturach, ilustracje bogactwa li
nii widmowych dostępnych w nadfio
lecie, animację ukazującą efektowne
zmiany profilu linii widmowej spowo
dowane niejednorodnością wiatru
gwiazdowego i wiele innych.
Andrzej Niedzielski

719 Albert — odnaleziona planetoida
dniu 3 października 1911
roku Johann Palisa (1848-1925) z Obserwatorium
Wiedeńskiego odkrył nowąplanetoidę.
Obserwował ją jeszcze następnego
dnia. To odkrycie zostało następnie po
twierdzone przez obserwatorów z Ko
penhagi. Planetoida otrzymała numer
719 i nazwano ją Albert, dla uhonoro
wania barona Alberta von Rothschilda, sponsora obserwatorium wiedeń
skiego. W tym czasie planetoidom
nadawano nazwy żeńskie, z wyjątkiem
planetoid z grupy Trojańczyków i tych
zbliżąjących się do Ziemi (np. 433
Eros). Albert należał do tej ostatniej
grupy. Na podstawie obliczonej efeme
rydy próbowano obserwować tę planetoidę w 1913 roku. Niestety, za
kończyło się to niepowodzeniem .
Planetoida została zagubiona. W Efe
merydach Małych Planet na rok 2000
(wydawanych w Sankt Petersburgu)

W
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można zauważyć, że jest to jedyna
numerowana planetoida uznana za za
ginioną.
Sytuacja uległa zmianie dopiero
w tym roku. 1 maja 2000 astronom J.A.
Larsen, pracujący w programie Spacewatch (Kitt Peak, Arizona), zauwa
żył nową planetoidę o jasności około
21 mag, której ruch na niebie wskazy
wał, że należy ona do grupy obiektów
zbliżających się do Ziemi. Planetka ta
otrzymała tymczasową nazwę 2000
JW8. Rutynowe obserwacje były jesz
cze prowadzone podczas kilku następ
nych nocy. Na podstawie tych danych
obserwacyjnych, G.V. Williams z Mi
nor Planet Center (Smithsonian Astrophysical Observatory), obliczył orbitę
planetki i stwierdził, że jest to zagu
biona planetoida 719 Albert! W ten
sposób, po prawie 89 latach, odnale
ziono ostatnią zagubioną numerowa
ną planetoidę.
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Obliczona orbita (dane obserwacyj
ne z lat 1911 i 2000) pokazuje, że 719
Albert obiega Słońce w średniej odle
głości 2,637 j.a. w okresie 4,28 lat. Jed
nak ze względu na duży mimośród
(0,550) planetka ta ma peryhelium
w odległości 1,19 j .a. i wtedy może zna
leźć się blisko Ziemi, w odległości oko
ło 0,2 j.a. Teraz wiemy, że takie zbliże
nia były w latach 1911 (rok odkrycia),
1941 i 1971. Największe zbliżenie na
stąpi 5 września 2001. Planetka będzie
wtedy w odległości 0,286 j.a. od Ziemi
i powinna mieć jasność około 15,2 mag.
Jasność ta wynika z odległości planetki
od Ziemi i Słońca w tym dniu, jak i śred
nicy samego ciała (około 4 km). Praw
dopodobnie to zbliżenie pozwoli uzy
skać więcej inform acji o naturze
fizycznej tej planetoidy. Można się spo
dziewać międzynarodowej kampanii
obserwacyjnej poświęconej odzyskanej
planetoidzie. (T.M.)
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Planetoida 216 Kleopatra
odsłania swoje tajemnice
lanetoidy i komety należą do ma
łych ciał Układu Słonecznego.
Obecnie uważa się, że są one po
zostałościami mgławicy protosłonecznej, z której uformowały się planety. Po
nieważ materia, z której zbudowane są
małe ciała, przeszła najmniejszą ewo
lucję, sądzi się, że ich badanie pozwoli
poznać początkow e stadia ew olucji
pierwotnego dysku okołosłonecznego.
W chwili obecnej jesteśm y świadkami
bardzo intensywnych prac nad naturą
fizyczną tych ciał.
W przypadku planetoid, najwięcej
danych o naturze fizycznej tych ciał
można uzyskać z obserwacji fotometrycznych. Inne techniki obserwacyjne
mają mniejsze znaczenie, chociaż do
starczają bardziej szczegółowszych da
nych o wybranych obiektach. Obserwa
cje zmian blasku, które przeprowadzo
no już dla około 900 planetek pokazują,
że większość z nich ma dwa maksima
i dwa minima przypadające na jeden
okres. Typowe okresy zmian jasności
zawarte są w przedziale od 4 do 12 go
dzin — zmiany blasku tłumaczy się
rotacjąniesferycznego ciała. Tylko nie
liczne planetoidy m ają powierzchnie

P

o zróżnicowanym albedo, co dodatko
wo modyfikuje zmiany jasności. Ana
liza krzywych zmian blasku pozwala
wyznaczyć orientację osi obrotu, okres
rotacji i kształt trójosiowej elipsoidy,
którą przybliża się rzeczywisty kształt
planetoidy.
Planetoida 216 Kleopatra została
odkryta 10 kwietnia 1880 roku przez
Johanna Palisę (1848-1925) z Obser
w atorium W iedeńskiego. N azw a tej
planetki związana jest z królową egip
ską Kleopatrą (69-30 przed Chr.), zna
ną ze swych związków z Juliuszem
Cezarem i Markiem Antoniuszem.
216 Kleopatra, jako jedna z więk
szych i jaśniejszych planetoid Główne
go Pasa (położonego między Marsem
a Jowiszem), była w przeszłości obiek
tem intensywnych obserwacji fotometrycznych. Od roku 1977 do 1989
obserw ow ano ją podczas 51 nocy
w dziewięciu różnych opozycjach. Naj
większe zmiany jasności zaobserwowa
no w 1982 roku — amplituda wynosiła
wówczas 1,10 mag. (rys. 1), anajmniejsze w 1988 — amplituda tylko 0,12
mag. Wyznaczony z krzywych blasku
okres rotacji wynosił około 5h 23m. Za

Faza Rotacji

Rys. 1. Zmiany jasności Kleopatry obserwowane w lutym 1982 roku (Zappala
i inni, 1983, Icarus 53, 458). Okres rotacji wynosi okoto 5h 23m.
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obserwowane znaczne zmiany jasności
oznaczają, że Kleopatra ma bardzo wy
dłużony kształt, a jej oś rotacji jest sil
nie nachylona do ekliptyki. Kąt pomię
dzy osią rotacji a ekliptyką w ynosi
około 16 stopni, a stosunki półosi wiel
kich trójosiowej elipsoidy są równe
a/b=2,6 i b/c= 1,3. Wyniki te świadczą
0 tym, że Kleopatra jest jednym z bar
dziej wydłużonych ciał Układu Sło
necznego. Znacznie większe stosunki
a/b mają 1620 Geographos (amplituda
zmian jasności ponad 2 mag.) i 433 Eros
(amplituda 1,5 mag.).
Cennym źródłem informacji o Kle
opatrze były badania spektroskopowe.
Widmo światła odbitego od powierzch
ni tej planetki świadczy o dużej zawar
tości żelaza i niklu. Oznacza to, że Kle
opatra należy do grupy planetoid typu
M, charakteryzujących się dużą zawar
tością metali w skałach powierzchnio
wych. Odróżnia ją to od planetoid ty
pów S (znaczna zawartość krzemianów)
1 C (minerały bogate w węgiel).
Niestety, obserwacje fotometryczne
nie pozwalająna dokładniejsze określe
nie kształtu planetoidy. Z pomocą przy
chodzą tu obserwacje zakryć gwiazd
przez planetki. Analiza czasów zakry
cia pozwala otrzymać kształt rzutu pla
netoidy na sferę niebieską. Tego typu
zjawisko zaobserwowano w przypad
ku K leopatry w październiku 1980
roku. Niestety, wypadło ono podczas
minimum jasności, kiedy widzimy naj
mniejszą część powierzchni planetoidy.
Znacznie korzystniejsze było zakrycie
w dniu 19 stycznia 1991 roku — zja
wisko przebiegało wówczas w czasie
maksimum jasności, gdy największa
część Kleopatry była zwrócona do Zie
mi. Pas zakrycia przebiegał przez USA,
lecz tylko w niektórych wschodnich
stanach pogoda pozwoliła na wykona
nie obserwacji (rys.2). Kleopatra poru
szała się wtedy względem Ziemi z pręd
kością 16,6 km/s. W każdym miejscu
obserwacji gwiazda była zakrywana
inną częścią planetoidy. Mierzony czas
zakrycia, przy znanej prędkości, po
zwolił obliczyć długość cięciwy kon4 /2 0 0 0
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ze świata małych planetek

Stevena Ostro (JPL) w racającego sygnału jest odwrotnie
dokonał w dniach 7, proporcjonalna do czwartej potęgi od
Silhouette
gb°'S216, 19 i 20 listopada ległości. Sukces osiągnięty w przypad
of Kleopatra
tóg
H
f®
*
1999 r. obserwacji ra ku Kleopatry może oznaczać, że w naj
jarł'®*,
„sra"* V Jan1991
darowych Kleopatry bliższym czasie będziemy dysponować
przy wykorzystaniu „radarowymi” modelami największych
305-m etrow ego ra planetoid z głównego pasa.
ftiSSV
Powstanie Kleopatry można wytłu
dioteleskopu w Arevgat'«n
cibo (Puerto Rico). maczyć rozpadem — w wyniku zde
Odebrane na fali 12,6 rzenia — większego ciała macierzyste
cm echo pozw oliło go o złożonej strukturze wewnętrznej.
opracować kompute Kleopatra (tak jak i inne planetki typu
rowy model planeto M) byłaby odłamkiem metalicznego
idy (rys. 4). Okazało jądra takiego obiektu. Mniejsze odpry
Nas"
się, że Kleopatra ma ski pochodzące z takiego jądra mogły
W*’w
kształt hantli albo — zostać odrzucone na orbity przecinają
—- aod
_. -'Twa*a0(J('a‘' nł>»o
jak nazyw ają Steven ce orbitę naszej planety. Być może
Ostro — „psiej ko część z nich do tej pory spada na Zie
ści”. Długość tej „ko mię i możemy je znajdować w postaci
Rys. 2. Rezultaty obserwacji zakrycia gwiazdy o jasno
ści” wynosi 217 km meteorytów żelaznych.
ści 9 mag. przez Kleopatrę w dniu 19 stycznia 1991 roku.
T. Michałowski
a szerokość 94 km.
Linie ciągłe odnoszą się do obserwacji, w czasie któ
Obserw
acje
radaro
rych dostrzeżono zakrycie gwiazdy przez planetoidę.
Linie przerywane oznaczają obserwacje, podczas któ
we
p o tw ie rd z iły
rych nie nastąpił spadek jasności gwiazdy. Szary kon
również wcześniejsze
tur jest kształtem dopasowanym do rzutu planetoidy na
wnioski o dużej za
sferę niebieską. Rysunek pochodzi z raportu Davida
V
w artości m etali na
Dunhama, opublikowanego w Sky and Telescope (Sty
czeń 1992, tom 83, str. 73).
powierzchnii tej pla
0657TU
0718TU
netki. Należy też do
turn planetki. Ponieważ miejsca obser dać, że w procesie komputerowego mo
wacji były rozłożone w poprzek prze delowania kształtu Kleopatry przyjęto
* *
widywanego pasa zakrycia, można było orientację osi obrotu planetki wyzna
* m
odtworzyć kształt przekroju planetoidy. czoną z obserwacji fotometrycznych.
Obserwacje potwierdziły znaczne wy Badana planetka jest pierwszym obiek
0640TU
0652TU
dłużenie Kleopatry, a nawet istnienie na tem z głównego pasa planetoid, dla któ
Rys. 3. Cztery obrazy Kleopatry uzy
jej powierzchni „góry” o wysokości rego uzyskano kształt z obserwacji ra
skane w ESO (północ jest na górze,
darowych. Do tej pory udało się to
około 25 km.
wschód po lewej). Podane są mo
menty ekspozycji w czasie uniwer
N ow e dane dotyczące K leopatry zrobić tylko dla kilku planetoid zbliża
salnym. Zmiana orientacji planetki na
uzyskano pod koniec 1999 roku. Gru jących się do Ziemi, dla których odle
zdjęciach wynika z jej rotacji (http://
pa astronomów francuskich i włoskich głość w czasie obserwacji wynosiła kil
sc6.sc.eso.org/~fm archis/Science/
obserwowała tę planetkę w ESO (Chi ku setnych jednostki astronomicznej.
Kleopatra).
le) przy pomocy teleskopu o średnicy Jest to związane z faktem, że moc po3,6 metra i systemu optyki adaptatywnej ADONIS. W dniu obserwacji (25
października 1999) Kleopatra znajdo
jftr
wała się w odległości 1,2 j .a. od Ziemi,
a jej średnica kątowa wynosiła zaled
•i#*"®;r
wie 0,33 sekundy łuku! Jednak dzięki
imĘt:
zastosowaniu systemu optyki adaptatywnej uzyskano obraz tej planetki.
(rys. 3). Pokazuje on, że Kleopatra skła
fH riilfr
JSl-L
da się z dwóch składników o porówny
walnych jasnościach.
Przełomowe okazały się dopiero wy
niki obserwacji radarowych, opubliko
wanych w Science w dniu 5 maja 2000
Rys. 4. Sekwencja obrazów radarowego modelu Kleopatry (http://www.jpl.nasa.gov/
(Ostro i inni, 2000, Science 288, 836pictures/kleopatra)
-839). Zespół badaczy, kierowany przez
4/2000
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Skąd wziąć brakujące dane,
czyli o pożytkach z interpolacji
ematem tego eseju jest problem lista, nic nie mówiąc, wystawił rachu
interpolacji. Z grubsza rzecz nek szczegółowy:
biorąc, rozumie się przez to
• 5 $ za zrobienie krzyżyka,
dawno już postawione i na różne spo
• 995 $ za to, że wiedziałem, gdzie
soby rozwiązywane zagadnienie wy
go postawić.
znaczania lub szacowania wartości
nieznanej funkcji w danym punkcie ze
Dzisiaj, w dobie żywiołowej inwa
znajomości wartości tej funkcji w in zji informatyki do wszelkich dziedzin
nych punktach. Ale dla praktyków pra życia nie trzeba już nikogo przekony
cujących z wynikami pomiarów czy wać o wymiernej wartości czystej
obserwacji interpolacja oznacza po informacji. Tym bardziej nie trzeba tłu
prostu uzupełnianie brakujących da maczyć, że nie tylko produkcja rozma
nych liczbowych. Tak czy inaczej, itych przedm iotów , lecz rów nież
chodzi tu w istocie o matematykę sto zdobywanie, przechowywanie czy
sowaną. Żeby zatem nie zrazić niko przetwarzanie informacji jest, mimo
go już na samym początku, zacznę wszystko, poważną pracą. Ale jeszcze
niekonw encjonalnie — od znanej nie tak dawno niepodzielnie panował
anegdoty. Jedną z jej wersji można skrajnie odmienny punkt widzenia.
przeczytać np. w zbiorze dowcipów Znany krakowski filozof ks. prof. Jó
żydowskich pt. „Gdybym był Rot- zef Tischner miał już w młodości —
schildem”.
bardzo drażniący niektórych — zwy
Podczas pracy pewnej wielkiej czaj przesiadywania bez przerwy nad
(i bardzo cennej) maszyny miało miej książkami. W jego rodzinnej wsi ko
sce przykre zjawisko, które w żargo mentowano to po prostu tak: — On nic
nie technicznym nazywa się „biciem” nie robi, tylko czyta.
— środek ciężkości potężnego wału
Po tym przegadanym wstępie przej
nie leżał dokładnie na osi obrotu dziemy, choć jeszcze nie do astrono
i wskutek tego, w trakcie szybkiej ro mii, to jednak do spraw poważniej
tacji, występowały szkodliwe wibra szych oraz bardziej praktycznych:
cje niszczące łożyska. Rozwiązanie poszukiwania złota. W latach 50-tych
problemu było w zasadzie proste: zna pracujący w Republice Południowej
leźć odpowiednie miejsce na owym Afryki inżynier D. G. Krige opraco
wale, potem w yw iercić stosowne wał szczególnie efektywną statystycz
wgłębienie i w ten sposób przesunąć ną metodę interpolacji brakujących
środek ciężkości na właściwe miejsce. danych pomiarowych, zwaną potem
Ale w którym miejscu to zrobić?
od jego nazwiska „krigingiem”. Bar
O
znalezienie tego miejsca poprodzo głębokie, a więc i żmudne, i dro
szono pewnego wąskiego specjalistę. gie — wiercenia oraz pobrane z nich
Ten najpierw dyskretnie w yprosił próbki gruntu składały się z czasem na
wszystkich ciekawskich. Potem, sobie nieregularną siatkę („gridding”) pew
tylko znanymi metodami, przez dłuż nych wartości pomiarowych. Wartości
szy czas uważnie obserwował pracę te niosły informację o własnościach
maszyny. Wreszcie zaznaczył farbą na rud metali na danej głębokości.
wale mały krzyżyk w miejscu, w któ
Oczywiście, z przyczyn praktycz
rym należało nawiercić otwór. Wysta nych, takich odwiertów nie da się ro
wił też za swą usługę słony rachunek: bić dowolnie gęsto. I tu z pomocą
okrągłe tysiąc dolarów.
przychodzi matematyka, a dokładniej
Tak znaczna wysokość żądanej — statystyka matematyczna. Można
kwoty wywołała powszechne zdumie w sposób zupełnie jednoznaczny teo
nie. Tyle pieniędzy za namalowanie retycznie uzupełnić, czyli interpolo
głupiego krzyżyka?! Wówczas specja wać brakujące pośrednie wartości,
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i to w każdym punkcie. Rzecz jasna,
trzeba przy tym założyć, że ów nie
znany, rzeczywisty rozkład mierzo
nych parametrów nie jest np. sztucz
nie nieciągły, poszarpany czy w jakiś
inny sposób złośliwy. Mówiąc precy
zyjnie: zakłada się, że zmierzone war
tości nie są niezależne, przeciwnie —
winny być ze sobą skorelowane. Za
łożenie to — przynajmniej dla rozkła
dów powstałych w sposób naturalny,
a nie wymyślonych przez lubujących
się w osobliwościach matematyków
— nie jest jednak szczególnie nie
prawdopodobne.
Inny przyziemny przykład: głębo
kie odwierty w celu pobrania próbek
węgla z danego terenu i następnie mie
rzenie wydajności energetycznej tych
próbek. Powstaje naturalne pytanie:
jak z takiego zbioru liczb rozłożonych
na niekompletnej i przypadkowej siat
ce współrzędnych sporządzić pełną
mapę wydajności energetycznej pokła
dów węgla na całym terenie? Mając
taką mapę złóż, można próbować pod
jąć optymalne decyzje o ich racjonal
nej eksploatacji tak, aby później nie
ściągnąć na siebie prasy, rządowych
komisji oraz by nie narazić się podat
nikom.
Bezpośrednie przeszczepienie me
tod i doświadczeń geostatystycznych
na inne dziedziny okazało się kwestią
czasu. Pojaw iły się zastosow ania
w sporządzaniu np. dokładnych sate
litarnych map zooplanktonu, zastoso
wania w ekonomii, ekologii, w na
ukach medycznych, społecznych, czyli
wszędzie tam, gdzie dostatecznie gę
ste zbieranie informacji jest bądź nie
praktyczne, bądź wręcz niemożliwe.
Trzeba by bowiem albo przepełnić
komputerowe nośniki informacji, albo
np. podziurawić absurdalnie gęsto ja
kiś obszar.
Oglądając krakowskie obserwacje
radiowe Słońca, prowadzone od paru
już lat nowym radioteleskopem na
dokończenie na str. 192.
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Ilustracje do artykułu
Krzysztofa Maślanki:
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(patrz str. 168 i 192)
Rys. 1. Oryginalne obserwacje krakow
skie strumienia radiopromieniowania na
dziesięciu częstotliwościach: 275 MHz,
405 MHz, 670 MHz, 810 MHz, 925 MHz,
1080 MHz, 1215 MHz, 1350 MHz, 1620
MHz, 1755 MHz. Przebieg każdej krzy
wej odzwierciedla wartość strumienia
radiopromieniowania Słońca na danej
częstotliwości (dokładniej: w wąskim
paśmie, o szerokości 5 MHz, wokół tej
częstotliwości.) Różne częstotliwości
oznaczono innymi kolorami. Jak widać,
niższe często tliw o ści m ają na ogół
mniejsze wartości strumienia.

Rys. 2. W oczekiwaniu na kolejne mak
simum Słońca. Widmo słoneczne „uciąglone" statystycznie metodą interpola
cyjną typu ‘kriging’ z dziesięciu dyskret
nych częstotliwości do całego przedzia
łu 275 MHz - 1755 MHz. Diagram obej
muje łącznie 873 dni obserwacji. Skala
wartości strumienia radiopromieniowa
nia, mierzonego w tzw. jednostkach sło
necznych (s. u. - solar units), jest kon
wencjonalnie wzorowana na naturalnym
rozkładzie barw w tęczy.
Na obrazku tym w yraźnie w idać
w szczególności rotację Słońca (np. fio
letowe „falbanki" u dołu), czas życia tzw.
centrów aktywnych (żyją zwykle kilka
rotacji Słońca), przede wszystkim jed
nak widać globalny wzrost strumienia
w czasie, zwłaszcza na wysokich czę
stotliwościach, w związku z oczekiwa
nym już wkrótce maksimum aktywności
w cyklu 11-letnim. Powinno ono przy
paść na połowę obecnego roku.

Prezentowane powyżej 2 zdjęcia zostały wykonane 6 kwietnia 2000 ok. godz. 22 w Golęczewie k. Poznania. Ich
autorem jest Wojciech Bryś, który używał aparatu Contax S2B z obiektywem szerokokątnym Tessar T f=45mm/2,8
o polu widzenia 50°. Czas ekspozycji na błonie Fuji Color Superia 200 wahał się w granicach 2 0 -30 sekund.
Na prezentowanych zdjęciach kolor czerwony pochodzi od wzbudzonych atomów wodoru, znajdujących się
w górnych warstwach atmosfery, a kolor zielony od atomów tlenu, będących nieco niżej.
4/2000
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Artur Wrembel z B ydgoszczy przysłał nam sporą ko
lekcję'w ykonanych przez siebie zdjęć astronom icz
nych. Sporą część nadesłanych prac stanowiły zdję
cia obiektów prezentow anych już w naszej galerii
mgławic Messiera. Tu p’rezentujemy gromadę kulistą
M13 (niżej) i dwie mgławice planetarne; Hantle w Lisku
(M27) i Pierścień w Lutni (M57, zdjęcie przetworzone
elektronicznie). Zdjęcia wykonane były W1eskopemii|60/
1000 na filmie Fuji 800
czasami ekfj?ozycji około
15 minut.
\ -i& L

Ariel Majcher z Dębna Lubuskiego przysłał do redakcji kolekcję zdjęć Księżyca wykonanych podczas różnych
jego faz. Zdjęcia wykonane były za pomocą obiektywu WITO 11 CA z dołączonym felekonwerterem na filmie Fuji
Superia 200. Czas ekspozycji w ynosił ok. 1/4 sekundy, a obiektyw odsłaniany był ręcznie.
U R A N I A - POSTI.PY A ST R O N O M II

Galeria Mgławic Messiera
Przyjrzymy się dziś bodaj najsłynniejszej mgławicy planetarnej. Choć powinien ją do
strzec przez teleskop każdy miłośnik astronomii, nie będzie to z pewnością widok tak
efektowny jak na załączonych na rozkładówce zdjęciach. Spróbujem y wyjaśnić, dlaczego
tak się dzieje.

Pierścień na letnim niebie
M 57 (NGC 6720) w Lutni
Rektascensja
D eklinacja
Odległość
Jasność obserwowana
Rozmiary kątowe

18h53m,6
+33°02’

4 100 l.św.
8,8 mag.

1',4 x 1’,0

łynną M gławicę Pierścieniową (ang. Ring Nebula)
uważa się często za prototyp mgławic planetarnych.
Jednak to nie ona była pierwszym tego rodzaju obiek
tem, jaki dostrzegły ludzkie oczy — obserwację Mgławi
cy Hantle (M 27) Charles M essier odnotował bowiem 12
lipca 1764 roku (patrz „U rania-PA ” nr 3/99). Porównania
wyglądu do słabej tarczy planety dokonał Antoine Darquier, dostrzegając właśnie M 57 w styczniu 1779 r. Do
słownie o parę dni uprzedził on M essiera — obydwaj śle
dzili w zasadzie przelot tej samej komety, przy okazji
odkrywając na niebie nowy mglisty obiekt. Później nade
szły odkrycia M gławicy Małe Hantle (M 76) we wrześniu
1780 r. oraz M gławicy Sowa (M 97) w lutym 1781 — do
konał ich Pierre Mechain.
Tylko te cztery mgławice planetarne znalazły się w ka
talogu Messiera. Od połowy 1782 roku systematyczne ob
serwacje nieba rozpoczął W illiam Herschel, ju ż we wrze
śniu odkrywając kolejną słynną mgławicę „pierścieniową”
Saturn (NGC 7009). Sporządzając swą klasyfikację mgła
wic w latach 1784-85, użył określenia „mgławice plane
tarne”, gdyż przypominały swym wyglądem odkrytą prze
zeń wcześniej planetę Uran. Od początku przypuszczał
natomiast, że ma do czynienia z gromadami gwiazd, któ
rych nie jest w stanie rozdzielić na poszczególne składniki
(co ciekawe, samej M 57 Herschel nie zaliczył do mgławic
„planetarnych”, dostrzegając ju ż wyraźnie jej pierścieniowatą strukturę). Jednak 13 listopada 1790 r. królewski astro
nom dostrzegł mgławicę (oznaczoną później jako NGC
1514) z bardzo jasn ą gwiazdą centralną — uznał wobec
tego, że są to obłoki gazu lub pyłu rozświetlonego przez
gwiazdę. Centralny obiekt M 57 (o jasności prawie 15 magnitudo) odkrył astronom niemiecki F. Hahn w roku 1800.
To pozostałość po gwieździe (jej wygasające jądro — bia
ły karzeł) przypuszczalnie nieznacznie tylko masywniejszej od Słońca, która utraciła swe zewnętrzne warstwy pod
koniec fazy ewolucji wieńczącej etap zmiennej typu Mira
Ceti.
To, że świecenie mgławic planetarnych jest osobliwe,
stwierdził ju ż pionier astronomicznej spektroskopii Wil
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liam Huggins, obserwując 29 sierpnia 1864 r. widmo mgła
wicy NGC 6543 (Kocie Oko). Przeszło 90% światła w i
dzialnego obiekty te prom ieniują w jednej tylko linii emi
syjnej! Ta linia „m gław icow a” leży w zielonej części
widma, ma długość fali 500,7 nm. Huggins sądził, że jest
ona emitowana przez jakiś nieznany do tej pory pierwia
stek, który nazwał nebulium. Dopiero prawie 60 lat póź
niej Amerykanka Ira S. Bowen zidentyfikowała linię jako
efekt wzbronionego przejścia w dwukrotnie zjonizowanym
atomie tlenu. Tylko niezwykle rozrzedzona materia może
utrzymać dostatecznie dużo elektronów we wzbudzonym
stanie tak długo, by m ogły one samorzutnie przejść do niż
szego stanu (nie ulegając wcześniej zderzeniu z sąsiadują
cymi jonam i, które w „normalnych” warunkach wytrącają
elektrony, nim zdążą one wyem itow ać nadm iar energii
w linii widmowej 500,7 nm).
Poza liniami [O III] w widmach mgławic planetarnych
występują inne linie wzbronione tlenu, neonu, azotu oraz
linie wodoru i helu; stan jonizacji zmienia się znacznie
z odległością od gwiazdy centralnej: jest najwyższy w jej
pobliżu, a najniższy na obrzeżach. Stąd też w widmie jednej
mgławicy mogą występować jednocześnie linie sześciokrot
nie zjonizowanego żelaza, jak i radiowe linie cząsteczek CO
i OH. A wszystko to na tle słabego widma ciągłego, pocho
dzącego z oddziaływań elektronów z jonami.
Ogromne natężenie zielonej linii tlenu ma określone
konsekwencje — mgławice planetarne są jaśniejsze wizu
alnie niż fotograficznie (różnica sięga 2 magnitudo, tj. prze
szło 6 razy). Trudno jest też uzyskać rzeczywisty barwny
obraz mgławicy na fotografiach — na ogół oglądamy bar
wy, które kodują jasności w kilku wybranych filtrach, od
powiadających liniom widmowym.
Wróćmy jednak do naszej bohaterki. W przestrzeni zaj
muje one obszar o rozmiarach mniej więcej roku świetlne
go. W szystko zależy od przyjętej odległości, a ta — jak to
zwykle z mgławicami planetarnymi bywa — nie jest, nie
stety, znana zbyt dobrze. Całkiem aktualne wydawnictwa
(z obecnego roku) podają na odległość M gławicy Pierście
niowej wartości z przedziału 1000-5000 lat św.! Co praw
da dość dokładnie zmierzono już tempo rozszerzania się
mgławicy (na niebie odpowiada ono około 1” na stulecie),
jednak wciąż dyskutowana jest geometria całego obiektu.
Jeszcze w początkach XX wieku H.D. Curtis uważał,
że jest to w rzeczywistości płaski pierścień materii, na któ
ry patrzymy „z góry”. Od połow y stulecia, dzięki fotogra
fiom w ykonanym przez 5-metrowy teleskop Mt. Palomar,
mgławica „zyskała” trzeci wymiar, przeobrażając się w to-
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rus. Prowadzone w latach 70-tych przy
użyciu różnych filtrów i w różnych
zakresach widma badania pokazały
jasno, że kształt mgławicy zmienia się
w zależności od długości fali, np. re
gion wewnętrzny jest ciemny nie dla
tego, że brak w nim materii — jest ona
po prostu tak wysoko wzbudzona
przez centralną gwiazdę (której tem
peratura powierzchni przekracza 100
tysięcy stopni), że promieniuje w ul
trafiolecie. Gdy w kolejnej dekadzie
weszły w użycie kamery CCD, oka
zało się, że wiele mgławic planetar
nych posiada słabe otoczki (wokół
M 57 rozciąga się ona do odległości
kątowej 3,5 minuty łuku), nierzadko
przyjmujące tzw. bipolarny kształt.
W ten sposób wyklarował się stopnio
wo uniw ersalny m odel m gławicy
planetarnej — jako otaczającego
gwiazdę centralną torusa oraz rozcią
gających się w kierunkach prostopa
dłych do jego płaszczyzny pozostało
ści w iatru gw iazdow ego z nieco
wcześniejszej fazy ewolucji. Całość
oglądana z różnych stron może więc
przyjmować kształt pierścienia, klep
sydry lub formę pośrednią. Polecamy
Czytelnikom artykuł S. Kwoka „Jaki
jest rzeczywisty kształt Mgławicy
Pierścieniowej?” z lipcowego numeru
„Sky & Telescope” (str. 32). Można
tam znaleźć więcej informacji na ten
temat oraz ilustracje doskonale prezen
tujące przestrzenny model mgławicy.
Popatrzmy na rozkładówkę. Cen
tralne miejsce zajmuje na niej obraz
M 57 uzyskany teleskopem kosmicz
nym w październiku 1998 r. Starano
się w miarę wiernie oddać rzeczywi
ste barwy, choć jest to jak zwykle mo
zaika trzech czarno-białych zdjęć wy
konanych kamerą WFPC2 przy użyciu
specjalnych filtrów. Barwa niebieska
wskazuje emisję bardzo gorącego helu,
która, jak widać, koncentruje się w we
wnętrznej części mgławicy. Kolor
zielony odpowiada emisji zjonizowanego tlenu ([OIII] 500,7 nm), zaś czer
wony — zjonizowanego azotu ([Nil]
658,4 nm). Warto zwrócić uwagę
na ciemne, wydłużone struktury w ze
w nętrznych obszarach. Z bliżenie
(zdjęcie w prawym górnym rogu)
ujawnia jeszcze mniejsze detale —
ciemne globule, widoczne na jasnym
tle mgławicy. To obiekty, których
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wcześniej nie udało się zaobserwować
— ich rozm iary kątowe stanow ią
ułamki sekund łuku, więc ziemska at
mosfera skutecznie ukrywała je przed
naszym wzrokiem. Poniżej (po prawej
stronie pośrodku) widzimy obraz M 57
uzyskany przy użyciu filtra 2,1 mikro
n a — tj. w linii molekularnego wodo
ru — uzyskany w obserw atorium
Calar Alto (Hiszpania) w trakcie 10-minutowej ekspozycji. Specjalna
technika cyfrowej obróbki (skalowa
nie logarytmiczne) ujawniła subtelną
strukturę wyrzutów materii z wcze
śniejszego etapu utraty masy. Z kolei
dolny obraz uzyskano w linii Ha 14
maja 1999 r. przy użyciu największe
go na kuli ziemskiej monolitycznego
zwierciadła (8,3 m średnicy) telesko
pu Subaru. Tu też dostrzec możemy
tworzącą sferyczne halo materię wy
rzuconą w formie wiatru przez gwiaz
dę jeszcze w stadium czerwonego ol
brzyma.

Fot. J. Drążkowski, Zeiss 350/3300, texp=15min.

M gławica planetarna to bardzo
krótki okres w życiu gwiazdy, liczony
w ty siącach lat (to rzeczyw iście
„błysk” wobec miliardów lat całej jej
ewolucji). Jest to powód, dla którego
w Galaktyce, zawierającej miliardy
gwiazd podobnych do Słońca, gwiazd,
na które często „nadszedł już czas”
(zwłaszcza w gromadach kulistych),
istniej e — j ak się ocenia— tylko około
10 tysięcy m gławic planetarnych,
z których zaobserwowaliśmy do tej
pory mniej więcej 1500. W 150 gro
madach kulistych (z których każda li
czy kilkaset tysięcy starych „słońc”),
mgławice planetarne odkryto tylko
w 4, może 5 przypadkach. Tylko jed
ną (NGC 2818) zidentyfikow ano
w gromadzie otwartej (raczej niepo
zornej i wiekowej— NGC 2818A), co
akurat nie jest niespodzianką, gdyż
tylko kilka gromad otwartych jest star
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szych niż miliard lat — a tyle mniej
więcej czasu potrzeba, by gwiazda
2-3-krotnie masywniejsza od Słońca
dobiegała kresu swej ewolucji (gwiaz
dy jeszcze masywniejsze żyją krócej,
ale i kończą bardziej gwałtownie —
jako supernowe, po których pozostaje
co najwyżej gwiazda neutronowa).
Pewną niespodzianką, zakłócającą ten
klarowny obraz, było odkrycie białych
karłów w kilku gromadach otwartych,
takich jak Plejady. Gwiazdy te najpraw
dopodobniej początkowo, jako obiek
ty m asywne, ew oluow ały szybko
i z bliżej nieznanych przyczyn pozby
ły się materii w ilości większej niż
dzieje się to zazwyczaj, dzięki czemu
mogły zakończyć swój żywot jako bia
łe karły. Były więc też zapewne przez
krótki czas otoczone mgławicami pla
netarnymi!
Za pomocą wielkich teleskopów
odkrywa się i bada mgławice planetar
ne w innych galaktykach — Obłokach
Magellana, M 31, M 33 oraz innych
członkach Grupy Lokalnej i poza nią.
O tych ciekawych obiektach pisaliśmy
m.in. w „Postępach Astronomii” 3/97,
zaś galerię wybranych mgławic obser
wowanych teleskopem kosmicznym
prezentowaliśmy na rozkładówce nu
meru 1/98 „Uranii-PA” (jest ona w ca
łości prezentowana w Internecie —
http://oposite.stsci.edu/pubinfo/pr/97/
pn). Bogatym źródłem uzupełnianych
na bieżąco informacji o mgławicach
planetarnych są strony internetowe
prowadzone przez ich badaczy — na
dobry początek proponujemy adres
http://www.blackskies.com/links.html.
Bardziej zainteresowanym (i za
awansowanym) miłośnikom astronomii
polecamy „polowanie” na gwiazdę cen
tralną Mgławicy Pierścieniowej — cen
ne wskazówki można znaleźć pod ad
resem http://shutter.vet.ohio-state.edu/
astronomy/m5 7_central_star/skiff.html.
Można też w Internecie (http://www.ursa.fi/ds/m57.html) przeczytać choćby
o odkryciu przez fińskich astronomów
kolejnej gwiazdy widocznej na tle
M 57 (równie dobrze może się ona
znajdować przed, jak i za samą mgła
wicą). Nie trzeba chyba dodawać, że
wszystkie znajdujące się na załączo
nych zdjęciach gwiazdy prócz central
nej to przypadkowo lokujące się w tym
samym obszarze nieba obiekty, (kr)
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poradnik obserwatora

OBSERWACJE JOWISZA
owisz jest największą planetą w Układzie Słonecz
nym i jednym z najjaśniejszych obiektów na nocnym
niebie. Jego jasność zmienia się w zakresie od -1,3
do -2,7 magnitudo. Rozmiary kątowe planety również są
imponujące (3 1”-4 8 ”), co sprawia, że Jowisz należy do jed
nej z najczęściej obserwowanych przez miłośników astro
nomii planet. Już luneta o średnicy obiektywu 50 mm umoż
liwi nam obserwację tarczy planety wraz z towarzyszącymi
czterema największymi księżycami — zwanymi od nazwi
ska ich odkrywcy galileuszowymi (rok odkrycia 1610). Galile u sz o w e k się ż y c e Jo w isz a (o b o k K sięż y ca
i Tytana — księżyca Saturna) należą do największych natu
ralnych satelitów w Układzie Słonecznym. Gdyby nie bli
skość Jowisza, księżyce te mogłyby być obserwowane go
łym okiem . Tabelka poniżej zaw iera średnice kątowe,
jasności oraz maksymalne kątowe odległości od centrum
Jowisza dla Io, Europy, Ganimedesa oraz Kallisto. Układ
Jowisza oraz czterech galileuszowych księżyców jest bar
dzo często obserwowany przez miłośników astronomii, gdyż
zmiany we wzajemnych położeniach widoczne są już po
kilku-kilkunastu godzinach. W iększość astronomicznych
czasopism zawiera szczegółowe rysunki, na których przed
stawiane są konfiguracje galileuszowych księżyców Jowi
sza oraz podaje momenty wejścia i wyjścia danego księżyca
w cień Jo w isz a lub p rz e jś c ia p rz e d je g o tarczą.
O ile do obserwacji konfiguracji księżyców Jowisza wystar
czy lornetka (np. 10x50), to do zaobserwowania cienia księ
życa , przechodzącego przed jego tarczą, powinniśmy użyć
teleskopu o średnicy co najmniej 20 cm.
Dysponując lunetą o średnicy 70-90 mm i powiększeniu
50-100 razy, będziemy mogli dostrzec nie tylko charaktery
styczne pasy i ich kolorystykę, ale także W ielką Czerwoną
Plamę — ogromny ( 40000x 13000 km) wir obserwowany
od chwili odkrycia w 1664 roku. Użycie teleskopu o średni
cy 120-180 mm i powiększeniu 120-200 razy pozwoli nam
dostrzec wiele mniejszych struktur widocznych w atmosfe
rze Jowisza.
Jasność planety w połączeniu z rozmiarami kątowymi
umożliwia rejestrację tarczy planety nie tylko na kliszy fo
tograficznej, ale także na taśmie video za pomocą telesko
pów o średnicach rzędu 90-120 mm. Do fotografowania
tarczy Jowisza najlepiej użyć teleskopu o średnicy co naj

mniej 150 mm i ogniskowej 4000 mm. Przy takiej ognisko
wej średnica tarczy planety na kliszy (średnica kątowa 30”)
wyniesie niespełna 0,6 mm. Jest to mało, ale jeśli negatyw
jest prawidłowo naświetlony, to na odbitce (duży format,
np. 15x21 cm) powinniśmy zobaczyć pasy na tarczy Jowi
sza. Jeśli jednak chcemy, aby na naszych zdjęciach było
widocznych więcej szczegółów (np. Wielka Czerwona Pla
ma), powinniśm y użyć teleskopu o średnicy 20-30 cm
i ogniskowej 12000-18000 mm. Jednak w przypadku sto
sowania tak długich ogniskowych uzyskane wyniki zależą
w dużym stopniu od warunków atmosferycznych.
Dysponując teleskopem o średnicy 100 mm i ognisko
wej 1000-2000 mm, możemy wykonać zdjęcia Jowisza wraz
z jego czterema galileuszowymi księżycami. W tym celu
powinniśmy użyć filmu o czułości 400 bądź 800 ASA i cza
sów ekspozycji rzędu kilkunastu sekund.
W ciągu ostatnich kilku lat wśród miłośników astrono
mii widoczny jest wzrost zainteresowania techniką video.
Poza Księżycem idealnymi obiektami przeznaczonymi do
tego typu obserw acji są planety, a w śród nich Jowisz.
W przypadku zastosowania kamer video (opartych na de
tektorach CCD) możemy uzyskać duże odwzorowania bez
konieczności stosowania kilkunastometrowych ognisko
wych. Z racji, iż obrazy w takich kamerach rejestrowane są
z czasami ekspozycji rzędu 1/50 sekundy (bądź krótsze),
niekorzystny wpływ atmosfery objawia się w dużo mniej
szym stopniu niż w przypadku fotografii. Minimalne wy
magania sprzętowe do obserwacji video Jowisza to teleskop
o średnicy 80-100 mm i powiększeniu 70-100 razy. Jednak
użycie teleskopu o średnicy 150-200 mm i powiększeniu
150-200 razy pozwoli nam zarejestrować bogactwo form
widocznych w atmosferze planety olbrzyma — Jowisza.
Wiesław Skórz}’ński

Jowisz sfotografowany przez Wojciecha Broczkowskiego z Bydgoszczy (F=4*2800 mm; D=150 mm; texp=5 s; film: Fuji Superia 200)

Księżyce Jowisza na fotografii W. Skórzyńskiego (F= 12600 mm;
D=256 mm; texp=20 s; film: slajd Scotch 400 ASA)

J
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Księżyc

O

Jasność
(mag.)

lo

1,05

5,43

148

Europa

0,87

5,57

235

Ganimedes

1,52

5,07

375

1,43

6,12

660

Kallisto
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stronomti
obserwują:

Komety
drugiej połowy
1999 roku
drugiej połow ie 1999 roku (elementy kątowe podane dla epoki 2000)
kilka kom et stało się przed
D aje to okres obiegu w okół Słońca
m iotem o b serw acji przez rów ny około 137 tvs, lat! O znacza to,
członków Sekcji O bserw atorów
K oeta
 Lee nadleciała do nas w prost
że kom
m et PTM A . Były to: C /1999H 1 (Lee), z O błoku Oorta.
10P/Tem pel2, C /1999N 2 (Lynn) oraz
Najbliżej Ziem i w odległości 0,828
C /1999J3 (L IN E A R ).
j.a. (czyli raczej daleko) kom eta znala
N ajw iększą niespodziankę spraw iła zła się 29 w rześnia 1999, jed n ak naj
kom eta C /1999H 1 (L ee), któ ra była w iększą jasn o ść ró w n ą aż 6m osiągnęła
najjaśniejszą k om etą na naszym niebie w pobliżu lipcow ego peryhelium .
od czasów pam iętnej kom ety H ale’aD uża jasn o ść kom ety oraz je j k o 
-Boppa. Została ona odkryta przez Ste- rzystne usytuow anie na niebie spraw i
vena Lee (A ustralia) 16 kw ietnia 1999 ły, że obserwacje otrzym aliśmy od dw u
jak o obiekt 9m. Od czasu odkrycia ko d ziestu je d e n o b serw ato ró w , k tó rzy
m eta stopniow o jaśniała.
w ykonali łącznie aż 208 ocen jasności,
O stateczne w y zn aczo n e elem enty 202 ocen stopnia kondensacji, 199 po
orbity kom ety są następujące:
m iarów średnicy otoczki oraz 24 obser
Tn
=
1999
lipiec
11,1764
TT
w acje w arkocza. A oto autorzy niektó
‘o
= 0,707853
rych „rekordów ” :
e = 0,999734
• pierw sza obserw acja (17 V 1999)
(O = 40,6973°
— Janusz Płeszka, M ichał D rahus
Q = 162,6611°
• o sta tn ia o b se rw ac ja (30 X 1999)
i = 149,3409°
— M ichał D rahus

W

' ft t 'i

U r ' I ’u / t r t y

Rysunki komet z dzieła Jana Heweliu
sza „Kometographia” wydanego w 1668
roku w Gdańsku
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• najdłuższa seria (17 V - 30 X 1999)
— Michał Drahus
• najwięcej nocy obserwacyjnych: 32
— Grzegorz Duszanowicz.
Tabela 1 zawiera nazwiska wszyst
kich 21 osób, które nadesłały nam ra
porty z obserwacji.
Przegląd w yników rozpoczniem y
od analizy krzywej blasku (Rys. 1).
Duża liczba nadesłanych obserwacji
spowodowała, że wystarczyły do niej
obserwacje SOK. N a wykresie przed
stawiono postać podstaw ow ą krzywej
— 208 ocen jasności sprowadzone do
sta n d a rd o w e j śre d n ic y te le sk o p u
6,84 cm przedstawione są w funkcji
czasu. Z nielicznymi wyjątkami róż
nice jasności komety widzianej oczy
ma różnych obserwatorów nie przekra
czają l m, co je st w ynikiem bardzo
dobrym. Po dopasowaniu obserwacji
do opisanej poniżej form uły można
stwierdzić, że m aksym alną jasność,
rów ną w przybliżeniu 6,0m, kom eta
osiągnęła około 13 lipca 1999 roku,
czyli w pobliżu peryhelium. Kometa
była wtedy jednak na niebie w pobli
żu Słońca i nie była obserw ow ana.
Została ponownie zaobserwowana 31
lipca i wtedy jej jasność oceniono na
6,5m. Warto zwrócić uwagę na grupę
obserwacji wykonanych w pierwszej
połowie maja 1999, gdy kometa była
widoczna bardzo nisko nad południo
wym horyzontem . N ależy docenić
wytrwałość niektórych obserwatorów
SOK! Widać także, że jasność obser
wowana komety była nieco większa od
jasności przewidywanej.
Interesująca jest grupa obserwacji
w ykonanych w pierw szej połow ie
września 1999, gdy kilku doświadczo
nych obserw atorów oceniło jasność
komety prawie 2mwiększą od pozosta
łych. Czy jest to efekt fizyczny, czy spo
wodowany jakimiś czynnikami obser
wacyjnymi? Do problemu tego jeszcze
wrócimy.
W celu uchwycenia ogólnego sensu
zmian blasku oczyszczono krzywe bla
sku z fałszującego wpływu zmiennej
odległości komety od Ziemi. Polega to
na odjęciu od obserwowanej jasności
otoczki pięciokrotnego logarytmu od
ległości kom eta-Z iem ia, wyrażonej
w jednostkach astronomicznych. Ten
zabieg ma sens taki, jak gdyby pomia
ry jasności danej komety byłyby prze
prowadzane w stałej odległości 1j.a. od
4/2000

Tab. 1
O bserw ator

M iejsco w o ść

Jacek Adamik
Jerzy Bohusz
Kazimierz Czernis
Michał Drahus

Zręcin
Gdynia
Wilno (Litwa)
Kraków

Użyty sprzęt

L140
L80
B110
B66 B 6 0 B 1 0 0 R 1 0 0 L250
M350
Grzegorz Duszanowicz Kanonvagen (Szwecja)
B 80L150
Marcin Filipek
Jerzmanowice
B66 L155
Marcin Jarski
Obliźniak
L90 R50
Krzysztof Kida
Tropy Elbląskie
L250
Maciej Kwinta
Kraków
R80
Adam Migulski
Jasień
B60
Piotr Ossowski
Ostrów Wlkp.
B50
Mieczysław Paradowski Dąbrowa
B 60M 100
Janusz Płeszka
Kraków
B66 B100 M350
Jacek Powichrowski
Białystok
B50 L200
Piotr Sadowski
Pcim
L110 B50 B60
Łukasz Sanocki
Wola Dębowiecka
R67 M100
Michał Siwak
Burzyn
L147
Jarosław Smysło
Busko-Zdrój
B50 M66 L150
Jerzy Speil
Wałbrzych
B80 L150
Mariusz Świętnicki
Zręcin
R65 L250
Robert Włodarczyk
Częstochowa
B60 L180
Oznaczenia: B — lornetka, R — refraktor, L — newton, M — maksutow,
T— schmidt-cassegrain, C — cassegrain. Liczby oznaczają średnicę in
strumentu w milimetrach.

niej. Tak zredukowanąjasność nazywa
my jasnością heliocentryczną i ozna
czamy m @. Zgodnie z przytoczoną de
finicją m @= m - 5 log (A), gdzie m jest
jasnością obserwowaną, a A odległo
ścią od Ziemi (w j.a.). Obserwacje tak
zredukowane przedstawia Rys. 2.
Jak widać, kometa zachowywała się
„liniowo”, nie zaobserwowano jakich

kolwiek rozbłysków lub zaników ak
tywności, tak więc otrzymaną zależność
dopasowano do klasycznej formuły:
m = H0 + 51og A + 2,5n log r
gdzie:
m — jasność obserwowana,
H 0— jasność absolutna
(1 j.a. od Słońca i 1 j.a. od Ziemi),

log(r) - log(r0)
Rys. 2. Jasność heliocentryczną komety C/1999H1 (Lee)
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A — odległość od Ziemi
r — odległość od Słońca
n — czynnik określający aktyw
ność komety.
Krzywa zm ian blasku omawianej
komety nie wykazuje żadnych efektów
dodatkowych i daje się z łatwością opi
sać przy pomocy powyższej formuły.
Jej dopasowanie prowadzi do następu
jących parametrów:

H0 = 6,5m± 0 ,lm
n = 5,2m±0,2m

Rys. 3. Średnica kątowa głowy komety C/1999H1 (Lee) [’]

E

Rys. 4. Średnica liniowa głowy komety C/1999H1 (Lee) [km]

Rys. 5. Stopień kondensacji komety C/1999H1 (Lee)
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Na tej podstawie można sądzić, że
jądro komety ma ok.10 km średnicy,
a jego aktywność jest nieco większa od
przeciętnej aktywności dla komety dłu
gookresowej.
W zw iązku z pojaw iającym i się
wątpliwościami należy podkreślić, że
mówiąc o średnicy jądra bądź jego al
bedo, mamy zawsze na myśli tzw. ją 
dro fotometryczne. Tylko w dużych
odległościach od Słońca jądro fotome
tryczne jest także jądrem fizycznym
komety. W pobliżu Słońca jądro fo
tometryczne oznacza najbardziej zbli
żoną do jądra fizycznego otoczkę gazow o-pyłow ą, ja k gdyby „ k o k o n ”
ukrywający jądro fizyczne. Tak więc
wyliczana średnica jądra jest wyłącz
nie górną granicą średnicy jądra fi
zycznego, które może być znacznie
mniejsze!
Obserwowana średnica głowy ko
mety była praktycznie stała i wynosiła
ok. 10’ (Rys. 3), za wyjątkiem okresu
1 1 -1 4 IX, gdy kilku obserwatorów za
obserwowało jej wzrost do wartości
prawie 20’! Po uwzględnieniu zmien
nej odległości komety od Ziemi stwier
dzono, że średnica liniowa głowy sys
tematycznie rosła od ok. 400 tys. km
w maju do 800 tys. km w połowie wrze
śnia 1999 (Rys. 4). Zaledwie w ciągu
czterech dni (14-18 IX) średnica ta
gwałtownie spadła ponownie do war
tości ok. 400 tys. km. Można zauwa
żyć, że okres ten pokrywa się z obser
wowanym przez kilku obserwatorów
wspomnianym już wzrostem jasności
komety. Trudno jest jednak wyobrazić
sobie p roces, który pow odow ałby
wzrost jasności komety, jednocześnie
powodując zmniejszenie jej średnicy.
Ponieważ wzrost jasności zaobser
wowali jedynie nieliczni, obserwujący
w dobrych warunkach obserwacyjnych,
można podejrzewać, że tuż przed spad4/2000

kiem średnicy pojawiła się rozległa sła
ba otoczka (na co może wskazywać kil
ka wspomnianych pomiarów średnicy
głowy komety), dająca znaczący wkład
do całkowitej jasności.
Niezwykle wyraźnie zmieniał się
stopień kondensacji DC. O ile w poło
wie maja 1999 wynosił zaledwie ok. 3,
to na początku sierpnia wzrósł do 7, aby
potem liniowo spadać do ok. 1 pod ko
niec października (Rys. 5). Rzadko się
zdarza, aby wykres zmian DC w czasie
tworzył tak wyraźną zależność.
Niezwykle ciekawe (chociaż nielicz
ne: było ich zaledwie 6!) były obser
wacje warkocza komety Lee, który
osiągnął długość 0,6°, co odpowiada
długości liniowej 1,5 min km. Warkocz
widoczny był w okresie 3 IX - 5 X.
Geometria układu Ziemia-kometa spra
wiła jednak, że mogliśmy obserwować
tzw. antywarkocz, skierowany w przy
bliżeniu w stronę Słońca. Właśnie antywarkocza dotyczyła większość obser
wacji (18) wykonanych w okresie 22
VIII - 14 IX. Antywarkocz osiągnął
długość 1°, co odpowiada długości li
niowej przynajmniej 3 min km. Zasta
nawia zbieżność okresu widzialności
antywarkocza ze wspomnianym poja
śnieniem komety. Może to właśnie an
tywarkocz był tym elementem, który
dał decydujący wkład do całkowitej ja
sności komety? W każdym razie wy
daje się, że w połowie września 1999
kometa Lee przechodziła jakiś rodzaj
wzmożonej aktywności. Może okreso
wo uaktywniło się dodatkowe źródło
materii na powierzchni jądra?
Można więc podsumować, że kome
ta Cl 1999H1 (Lee) była kometą intere
sującą i pozwoliła przypomnieć wielu
obserwatorom SOK ,jak wygląda ko
meta”.
W drugiej połowie 1999 roku ogło
szono także akcję obserwacyjną dla
komety krótkookresowej 10P/Tempel 2. Kometa ta została odkryta 4 lipca 1873 roku przez Ernsta Liebrechta
Tempela (Mediolan, Włochy) jako sła
by, rozmyty obiekt o średnicy 5'
w gwiazdozbiorze Ryb. Szybko stwier
dzono, że jest to nowa kometa krótko
okresowa z rodziny Jowisza o okresie
obiegu 5,16 roku.
A oto elementy eliptycznej orbity
komety:
T0 = 1999 wrzesień 8,4469 TT
q = 1,481652
4/2000

a =3,106397 j.a.
e =0,523032
(o = 195,0451°
Q = 118,1983°
i = 11,9763°
(elementy kątowe podane dla epoki
2000 ).
Najbliżej Ziemi kometa Tempel 2
znalazła się w odległości 0,654 j.a.
w dniu 10 lipca 1999. Jej przewidy
wana jasność maksymalna nie miała
przekroczyć 9mprzy niezbyt dużej wysokości komety nad horyzontem.
W rzeczywistości jasność ta była jesz
cze mniejsza, co prawdopodobnie było
przyczyną niskiego zainteresowania
wśród obserwatorów SOK. Otrzymali
śmy obserwacje od zaledwie sześciu
ambitnych obserwatorów SOK. Byli to:
Janusz Płeszka, Michał Drahus, Piotr
Sadowski, Jarosław Smysło, Maciej
Kwinta i Krzysztof Kida, którzy wy
konali łącznie jedynie 37 obserwacji.
A oto autorzy niektórych „rekor
dów”:
• pierwsza obserwacja (1 VI 1999)
— Jarosław Smysło
• ostatnia obserwacja (15 IX 1999)
— Janusz Płeszka
• najdłuższa seria (1 VI - 9 IX 1999)
— Jarosław Smysło
• najwięcej nocy obserwacyjnych: 13
— Janusz Płeszka
Tak więc dla otrzymania pełnego
obrazu zachowania komety do obser
wacji SOK dodano obserwacje doko
nane przez członków sekcji kometarnej BAA (Brytyjskiego Towarzystwa
U R A N IA -

postępy

Ast r o n o m ii

Astronomicznego). Na Rys. 6 przedsta
wiono postać podstawową krzywej —
149 ocenjasności sprowadzone do stan
dardowej średnicy teleskopu 6,84 cm
przedstawione są w funkcji czasu. Róż
nice jasności komety widzianej oczy
ma różnych obserwatorów osiągają aż
4m, co świadczy, jak trudnym obiektem
obserwacyjnym była ta kometa. Wyraź
nie widać, że maksymalnąjasność, rów
ną w przybliżeniu 10m, kometa osiągnę
ła około 13 sierpnia 1999 roku.
Wyraźnie widać, że obserwowana
jasność komety (linia ciągła) była sys
tematycznie niższa od przewidywanej
(linia przerywana). Jasność komety zre
dukowana do stałej odległości od Zie
mi (Rys. 7) nie wykazuje żadnych
zmian aktywności.
Wyznaczone wartości:
= 6,8m± 0,7m
/i

= 10 ±1

wskazują na kometę o przeciętnym ją
drze (ok. 9 km) oraz dużej aktywności.
W porównaniu z poprzednimi powro
tami komety zmniejszyła sięjasność ab
solutna H0, co dowodzi zmniejszenia
albedo. Jest to efekt obserwowany dla
każdej komety krótkookresowej —
przy każdym powrocie w pobliże Słoń
ca maleje emisja materii z powierzchni
jądra, kometa „wypala się”. Właśnie to
było przyczyną mniejszej jasności, niż
przewidywano
Bardzo interesująco wyglądają
zmiany średnicy kątowej głowy kome
ty Tempel 2 (Rys. 8). Początkowo wy
nosząca ok. 2’, na przełomie czerwca
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Rys. 8. Średnica kątowa gtowy komety 10P/Tempel 2
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Rys. 9. Jasność obserwowana komety C/1999N2 (Lynn)
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i lipca gwałtownie wzrosła do 6 ’, aby
potem stopniowo maleć ponownie do
2 ’ na p o czątk u g ru d n ia 1999. Po
uwzględnieniu zmiennej odległości od
Ziemi okazało się, że średnica liniowa
głowy komety rzeczywiście wzrosła
od zaledwie 50 tys. km do typowej dla
komet krótkookresowych wartości ok.
200 tys. km. Oznacza to, że aż do po
czątku lipca 1999 kometa „nie mogła
się obudzić” i dopiero wtedy uaktyw
nił się na powierzchni jej jądra jakiś
obszar aktywny.
Stopień kondensacji otoczki DC nie
zmieniał się w okresie obserwacyjnym
i wynosił ok. 3, co jest także wartością
typową dla komet krótkookresowych.
Kilku obserwatorów BAA obserwo
wało także warkocz komety o długości
zaledwie 0,2°, co po przeliczeniu daje
zaledwie 340 tys. km, czyli wartość
porównywalną ze średnicą otoczki.
Jak więc widzimy, kometa 1OP/Tempel 2 była typow ą przedstaw icielką
swojej klasy i raczej nie stanowiła inte
resującego obiektu obserwacyjnego.
Dla kolejnych dwu komet nie ogło
siliśmy akcji obserwacyjnych, jednak
były one zasygnalizowane na naszej
stronie WWW.
Kometa C/1999N2 (Lynn) została
odkryta 13 lipca 1999 przez Daniela W.
Lynna (Australia) jako obiekt 8m. Jak
się później okazało, było to maksimum
jasności komety. W naszych szeroko
ściach geograficznych kometa Lynna
stała się widoczna dopiero w miesiąc
później, gdy jej przewidywana jasność
miała wynosić zaledwie 10m i nie za
chęcała do ogłoszenia akcji obserwa
cyjnej.
A oto elementy orbity komety:
T0 = 1999 lipiec 23, 0430 TT
q = 0,761238 j. a.
e =0,997381
i = 111,6561°
w =357,8286°
Q =254,6773°
Daje to okres obiegu wokół Słońca
równy około 5 tvs, lat. Oznacza to, że
kometa Lynna nadleciała do nas z po
granicza Pasa Kuipera i Obłoku Oorta.
Najbliżej Ziemi w odległości 0,5604
j.a. kometa znalazła się 11 lipca 1999,
czyli dwa dni przed odkryciem, osią
gając m aksymalnąjasność ok. 7m.
Jak już wspomniano, warunki obser
wacji kom ety nie były zachęcające
4 /2 0 0 0

i z członków SOKjedynie Michał Drahus, Piotr Sadowski i Kazimierz Czernis (Litwa) wykonali zaledwie siedem
obserwacji!
W celu otrzymania lepszego obrazu
zachowania komety dodano ponownie
obserwacje wykonane przez członków
BAA. Rezultat widzimy na Rys. 9.
Widać, że właściwie w granicy błę
du jasność obserwowana pokrywa się
z jasnością przewidywaną, ewentual
nie można zauważyć nieco w yższąjasność obserwowaną od przewidywa
nej.
Zależność jasności zredukowanej do
stałej odległości komety od Ziemi od
logarytmu odległości komety od Słoń
ca jest liniowa i z łatwością daje się
opisać omówioną wcześniej klasyczną
formułą.
Wyznaczone wartości:

Rys. 10. Średnica liniowa głowy komety C/1999J3 (LINEAR)

H0 = 8,6m± 0 ,lm
n = 3,2 ± 0,4
wskazują na kometę o niewielkim ją 
drze (ok. 4 km) oraz raczej niskiej ak
tywności.
Obserwowana średnica głowy ko
mety Lynna malała od 7 ’ w lipcu do
2 ’ w październiku. Po uwzględnieniu
zmieniającej się odległości komety od
Ziemi okazało się, że liniowa średnica
głowy wzrosła od 100 tys. km w lipcu
do 400 tys. km w sierpniu 1999, aby
następnie w połowie września gwał
townie spaść do ok. 150 tys. km (Rys.
10). Oznacza to, że po przejściu przez
peryhelium kometa rozwinęła otocz
kę o typowej dla komet średnicy, któ
ra to otoczka następnie zanikła. Świad
czy to o tym, że za takie zachowanie
kom ety odpow iedzialne było jedno
centrum aktywności, uaktywnione je 
dynie w okresie przechodzenia kom e
ty przez peryhelium.
Interesujące je st zachow anie się
sto p n ia k o n d e n sa c ji o to c z k i DC.
W połowie lipca wynosił on aż 5, aby
następnie w ciągu miesiąca spaść do
wartości 3, i tę wielkość utrzymać do
końca okresu obserwacyjnego. Świad
czy to tak że o o k resie aktyw nym
„w życiu” komety, który prawdopodob
nie trwał jeszcze przed jej odkryciem.
Kilku obserwatorów BAA widziało
także warkocz komety o długości wi
zualnej 10’, co daje liniową długość ok.
400 tys. km.
Podsumowując, kometa C/1999N2
(Lynn) była obiektem nieco zagadko4/2000

Rys. 11. Jasność obserwowana komety C/1999J3 (LINEAR)

Rys. 12. Średnica kątowa głowy komety C/1999J3 (LINEAR)
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wym i szkoda, że nie została odkryta
wcześniej, co pozwoliłoby, być może,
odpowiedzieć na szereg pytań.
Kometa C/1999J3 (LINEAR) zo
stała odkryta 12 maja 1999 w ramach
programu LINEAR, mającego za zada
nie automatyczne wykrywanie plane
toid. Początkowo zarejestrowana była
jako planetoida ok.l8m. Jednak już 13
maja M. Tichy i Z. Moravec (Czechy)
zaobserwowali głowę o średnicy 6”.
Przewidywana jasność maksymalna
komety (ok. 11m) nie zachęcała do ogło
szenia akcji obserwacyjnej. Niemniej
jednak także i ta kometa została opisa
na na naszej stronie WWW.
A oto elementy orbity komety:
7^ = 1999 wrzesień 20, 1624 TT
q = 0,976810 j.a.
e =0,999404
i = 101,6576°
w = 161,9778°
Q =228,9807°
Daje to okres obiegu wokół Słońca
równy około 66 tvs, lat. Oznacza to, że
kometa LINEAR nadleciała do nas
wprost z Obłoku Oorta.
N ajbliżej Ziem i, w odległości
0,5085 j.a. kometa znalazła się 18
października 1999 r., osiągając w tym
okresie maksymalną jasność ok. 8™.
Warunki obserwacji komety były
bardzo dobre i może to stało się przy
czyną, że pomimo braku akcji obser
wacyjnej obserwowało ją czterech
członków SOK: Piotr Sadowski, Mi
chał Drahus, Grzegorz Duszanowicz
(Szwecja) i Kazimierz Czemis (Litwa),
którzy wykonali łącznie 23 obserwacje.

A oto autorzy niektórych „rekor
dów”:
• pierwsza obserwacja (27 V III1999)
— Piotr Sadowski
• ostatnia obserwacja (15 X 1999)
— Grzegorz Duszanowicz
• najdłuższa seria (4 IX - 15 X 1999)
— Grzegorz Duszanowicz
• najwięcej nocy obserwacyjnych: 12
— Grzegorz Duszanowicz
W celu otrzymania lepszego obrazu
zachowania komety dodano ponownie
obserwacje wykonane przez członków
BAA. Rezultat, czyli 128 obserwacji
zebranych w funkcji czasu, możemy zo
baczyć na Rys. 11.
Wyraźnie widać, że obserwowana
jasność komety (linia ciągła) była sys
tematycznie wyższa aż o 3m od jasno
ści przewidywanej (linia przerywana)
i że jasność maksymalna wyniosła aż
8m. Jasność komety zredukowana do
stałej odległości od Ziemi nie wyka
zuje żadnych zależności nieliniowych
i z łatwością daje się dopasować do
omówionej wcześniej klasycznej for
muły.
Wyznaczone wartości:
H 0 = 9,0m± 0 ,lm
n = 5,7 ± 0,7
wskazują na kometę o niewielkim, za
ledwie 3 km jądrze oraz wyższej od
przeciętnej aktywności. Zarówno jed
na, jak i druga wielkość są wyższe od
przewidywanych (12, 4), co stało się
przyczyną pojaśnienia komety. Ozna
cza to, że w rzeczywistości jądro jest
jeszcze mniejsze, za to przy jego zbli
żaniu do Słońca zwiększyła się emisja
świeżej, jasnej materii.

Bardzo silnie zmieniała się obserwo
wana średnica głowy komety 1999J3
— wzrosła od 1’ w maju do 12’ w paź
dzierniku 1999 (Rys. 12). Po uwzględ
nieniu zmieniającej się odległości ko
mety od Ziemi okazało się, że liniowa
średnica głowy także wzrosła w tym
okresie od 50 tys. do 300 tys. km.
Wzrost średnicy rozpoczął się na prze
łomie lipca i sierpnia 1999, czyli na dłu
go przed przejściem komety przez peryhelium . Oznacza to, że kom eta
rozwinęła otoczkę o typowej dla komet
średnicy, która to otoczka swoją mak
symalną średnicę osiągnęła w momen
cie przejścia przez peryhelium, co na
leży uznać za zachowanie normalne.
Podobny charakter ma także zależ
ność stopnia kondensacji DC od czasu.
O ile w czerwcu był on zbliżony do 0,
to w połowie września osiągnął ok. 5!
Potwierdza to wzbudzenie aktywności
komety w czasie przejścia przez pery
helium.
Kilku obserwatorów BAA na prze
łomie września i października obser
w owało w arkocz kom ety 1999J3
o długości 7’, co daje długość prze
strzenną zaledwie 200 tys. km. Fakt ten
niew ątpliw ie należy pow iązać ze
wspomnianą wzmożoną aktywnością
komety w pobliżu peryhelium.
Podsumowując, należy stwierdzić,
że kometa C/1999J3 (LINEAR) była
typową kometą długookresową. Jest
ona także kolejnym przykładem, że po
winno się próbować obserwować tak
że komety, których przewidywana ja 
sność jest poniżej zasięgu używanego
przez nas sprzętu obserwacyjnego.
Tomasz Ściężor
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Łzy św. Wawrzyńca
w latach 90-tych
Wstęp
W brew szum nym zapow iedziom
prasy i telewizji, XX wiek i drugie ty
siąclecie jeszcze się nie skończyły, więc
z ich podsumowaniem należy trochę
poczekać. Skończyły się jednak lata 90-te i to daje już pewien powód do spoj
rzenia na nie z perspektywy lat... 00-wych (?).
Ostatnie dziesięciolecie w astrono
mii meteorowej minęło na pewno pod
znakiem roju Perseid. Co prawda w li
stopadzie aktywnością rzędu 3000 me
teorów na godzinę popisał się rój Le
onid, jednak z podsumowaniem jego
aktywności należy jeszcze kilka lat po
czekać, bow iem nie pow iedział on
ostatniego słowa i wydaje się, że w la
tach 2001-2002 możemy oczekiwać
spektaklu jeszcze bardziej interesujące
go. Tymczasem powrót w okolice Słoń
ca komety 109P/Swift-Tuttle będącej
ciałem macierzystym roju Perseid spo
wodował, że właśnie ten rój był ostat
nio w centrum zainteresowania zarów
no m iło śn ik ó w a s tro n o m ii, ja k
i astronomów zawodowych zajmują
cych się meteorami. Zacznijmy jednak
od początku...

Trochę historii...
Perseidy są znane od co najmniej
2000 lat, bowiem pierwsze informacje
na temat tego roju możemy znaleźć już
w dalekowschodnich kronikach z tego
okresu. Pierwszą wyraźną wzmiankę na
temat Perseid podają Chińczycy, któ
rzy w 36 r. n. e. obserwowali aktyw
ność około 100 meteorów na godzinę.
Później rój ten pojawia się dość często
w VIII, IX, X i XI-wiecznych kroni
kach chińskich, japońskich i koreań
skich. Perseidy stały się bardziej znane
Europejczykom, gdy irlandzcy rolnicy
ochrzcili je „łzami św. Wawrzyńca”,
w związku z przypadającym w okolicach
maksimum roju dniem tego świętego.
Pierwszym europejskim obserwato
rem, który ocenił aktywność Perseid,
był Eduard Heis, który w maksimum
4 /2 0 0 0

roku 1839 odnotował aż 160 meteorów
na godzinę. W późniejszych latach ak
tywność roju była niższa i nie przekra
czała 80 zjawisk na godzinę. Coś inte
resującego zaczęło się dziać w latach
60-tych XIX wieku, kiedy to Perseidy
popisywały się nawet aktywnością do
chodzącą do 215 zjawisk na godzinę.
Tak wysoka aktywność stała się zro
zumiała w 1867 roku, kiedy to Giovanni
Schiaparelli odkrył, że orbity cząstek
z roju Perseid bardzo dobrze zgadzają
się z orbitą komety 109P/Swift-Tuttle,
która gościła na niebie i w najbliższych
okolicach Słońca w 1862 roku. Powrót
kom ety spow odow ał zasilenie roju
meteoroidów nowymi cząstkami, któ
re spowodowały podwyższoną aktyw
ność.
W pierwszej połowie XX wieku Per
seidy były bardzo kapryśne. Maksymal
ne liczby godzinne wahały się od 4-12
wiatach 1911-12, do nawet 189 w 1945
roku.
W 1973 roku Brian Marsden obli
czył, że we wrześniu 1981 roku na na
szym niebie ponownie powinna poja
w ić się kom eta S w ift-T u ttle. N ic
dziwnego, że wzbudziło to duże zain
teresowanie rojem Perseid. To zainte
resowanie wydawało się być jak naj
bardziej uzasadnione, gdy po latach
1966-1975, w których aktywność wy
nosiła około 65 zjawisk na godzinę,
lata 1976-1978 przyniosły wzrost do
90 meteorów na godzinę. W 1983 roku
Perseidy sypnęły liczbami godzinny
mi rzędu 190, komety jednak jak nie
było, tak nie było. W latach 1984-1987
maksymalna aktywność Perseid znów
powróciła do około 60 meteorów na
godzinę.
Rok 1988 przyniósł niespodziankę.
Zwykłe maksimum wystąpiło w mo
mencie o długości ekliptycznej Słońca
A@= 140,08° i miało aktywność ZHR=
106±22 (ZHR to skrót od angielskiego
Zenithal Hourly Rate i oznacza liczbę
meteorów, jaką obserwowałby w cią
gu godziny jeden obserwator w mo
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mencie, gdy najsłabsze gwiazdy w i
doczne gołym okiem m ają jasność 6,5
mag., a radiant roju jest w zenicie).
Dwanaście godzin wcześniej odnoto
wano jednak jeszcze jedno wyraźne
maksimum o aktywności ZHR= 86±4.
Sytuacja taka powtórzyła się w roku
1989 z tym, że nowe maksimum miało
już aktywność 102±10 i w 1990, kiedy
to ZHR-y wyniosły 75±10.
Fakty te zainspirowały Marsdena do
ponownego zajęcia się orbitą komety
Swift-Tuttle. Tym razem założył on jed
nak, że kom eta obserw ow ana przez
Keglera w 1737 roku była także odkry
tą później na nowo kometą Swifit-Tuttle. Wynik sugerow ał, że kolejnego
przejścia przez peryhelium powinniśmy
oczekiwać w grudniu 1992 roku.
Tymczasem rok 1991 przyniósł ko
lejną niespodziankę. Stare maksimum
zgodnie z oczekiwaniami pojawiło się
w m om encie A@= 139,94° z ZH R=
97±2. Dziesięć godzin wcześniej obser
watorzy w Japonii i na Dalekim Wscho
dzie odnotow ali aktyw ność ZH R=
284±63!!! Rok później nowe maksi
mum także dopisało i ponownie sporo
szczęścia mieli obserwatorzy w Azji,
którzy oszacowali aktywność na ZHR=

220±22 .
Dnia 26 września 1992 roku zagad
ka wzmożonej aktywności Perseid wy
jaśniła się. Japoński astronom amator
Tsuruhiko Kiuchi odkrył w gwiazdo
zbiorze Wielkiej Niedźwiedzicy kome
tę Swift-Tuttle. Cząstki pozostawione
przez tę kometę rozkładają się na jej
orbicie. Nie jest to jednak rozkład rów
nomierny i gęste obszary krążą dooko
ła Słońca w najbliższym otoczeniu ko
mety. Nic więc dziwnego, że Perseidy
wykazują wysoką aktywność w latach,
kiedy w najbliższe okolice Słońca po
w raca ich kom eta m acierzysta. Tak
więc za stare maksimum odpowiedzial
ne są stare cząstki wyrzucone z kome
ty setki i tysiące lat temu, zaś za nowe
i wysokie maksimum cząstki młode,
wyrzucone z komety podczas powro
tów w latach 1737 i 1862.
Wszyscy zadali więc sobie pytanie,
co będzie działo się w nocy z 11 na 12
sierpnia 1993 roku, kiedy kometa bę
dzie już oddalać się od Słońca, pozo
stawiając za sobą nową i gęstą dawkę
pyłu, w którą właśnie wtedy wpadnie
Ziemia.
Przypomniano sobie od razu legen
darny deszcz Leonid z 13 listopada
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Tabela i
Rok

A0 (nowe maksimum)

1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998

139,78°±0,03°
139,56°±0,03°
139,55°±0,05°
139,55°±0,03°
139,48°±0,02°
139,53°±0,01°
139,59°±0,01°
139,62°±0,05°
139,66°±0,03°
139,71°±0,0r
139,75°±0,03°

1833 roku, kiedy to obserwowano kil
kadziesiąt tysięcy meteorów na godzi
nę. Twórczynią roju Leonid jest kome
ta 55P/Tempel-Tuttle, która przeszła
najbliżej orbity Ziemi 308 dni przed
tym, ja k Ziem ia znalazła się w tym
m iejscu. O dległość Ziemi od orbity
komety wyniosła wtedy 0,0013 AU. Jak
w porównaniu z tymi warunkami wy
glądało spotkanie Ziemi z orbitą komety
S w ift-T u ttle ? D użo k o rz y stn ie j!
W nocy z 11 na 12 sierpnia 1993 roku
o godzinie 1:15 UT odległość obu or
bit miała wynosić tylko 0,00094 AU,
a kometa znajdowała się w tym miej
scu 224 dni wcześniej. Poza tym ko
meta Swift-Tuttle jest obiektem wyraź
nie w ię k sz y m n iż T em p el-T u ttle.
Wszystko to sugerowało, że w sierpniu
1993 roku możemy oczekiwać zjawi
ska jeszcze bardziej spektakularnego
niż deszcz Leonid z 1833 roku.
N abrać się dali wszyscy. NA SA
wstrzymała start swojego promu ko
smicznego, media grzmiały, donosząc
o kosmicznym deszczu raz meteorów,
raz meteorytów (!), a miłośnicy astro
nomii na całym świecie zadzierali gło

mag
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r
2,0
2,1
1,8
2,2
2,1
2,0
1,8
2,2
2,0
1,8
2,1

ZHR

(stare maksimum)

86±4
102±10
75±10
284±63
220+22
264±17
238±17
171±30
121±17
137±5
110±20

140,08°±0,04°
139,80°±0,09°
140,54°±0,20°
139,94°±0,04°
140,13°±0,20°
139,91°±0,04°
139,84°±0,04°
139,90°±0,15°
140,08°±0,04°
140,03°±0,03°
140,10°±0,02°

wy, spoglądając w rozgwieżdżone nie
bo. Perseidy sprawiły jednak ogrom
ny zaw ód. Z am iast ZH R -ów rzędu
100 000 w maksimum obserwowaliśmy
„tylko” ZHR=264± 17. Świadczy to tyl
ko o tym, jak niewiele jeszcze wiemy
o małych ciałach Układu Słonecznego.
Jeszcze gorzej było rok później, bo
w iem maksymalne ZHR-y wyniosły
238±17. W latach następnych maksy
malna aktywność Perseid zaczęła suk
cesyw nie spadać od ZH R =171±30
w 1995 roku, do ZHR=110±20 w roku
1998. Dokładne momenty maksimów
wraz z ich aktywnością i współczynni
kiem masowym r podane są w Tabeli I.

Jak to było w Polsce?
Tak się złożyło, że aktywność Per
seid w latach 90-tych p o kryła się
z wrastającą aktywnością polskich m i
ło śn ik ó w a stro n o m ii zrze szo n y ch
w Pracowni Komet i Meteorów (PKiM).
W iększość obserw atorów PK iM to
młodzi ludzie, którzy doświadczenia
swe zbierali, pieczołowicie wykonując
obserwacje właśnie tego roju. Nic więc
dziwnego, że większość z nas darzy go
sporym sentymentem. Z dru
giej jednak strony trudno nie
lubić Perseid, które były na
tyle miłe, aby swoją maksy
m alną aktywnością popisy
wać się w ciepłe, przeważnie
pogodne, no i przede wszyst
kim wakacyjne noce.
Począwszy od 1991 roku
także i czy teln icy U ranii
mogą mieć wgląd w aktyw
ność roju Perseid i wyniki
u zyskiw ane p rzez PKiM .
Omówienie wszystkich akcji
obserwacyjnych dotyczących
tego roju ukazywało się na
łamach Uranii (vide numery
5/92,12/92,7-8/93,2/94,6/95,
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r

ZHR

2,1
2,1
2,1
2,1
2,0
1,9
1,9
2,1
1,7
1,9
2,2

106±22
94±
81±6
97±2
84±34
95±5
86±2
65±20
85±10
94±2
74±3

3/96,4/97,2/98 i 2/99). Publikacja tych
tekstów niewątpliwie bardzo nam po
mogła. Z jednej strony mogliśmy za
prezentować swoje wyniki i pochwalić
się nimi, a z drugiej — zawsze zachę
caliśm y now ych obserw atorów do
współpracy i z roku na rok nasze grono
się powiększało. Obecnie jesteśmy już
najaktywniejszą grupą obserwatorów
meteorów na świecie!
Początki były jednak trudne. Pierw
sza akcja obserwacyjna PKiM, dotyczą
ca Perseid 1991, opublikowana na ła
mach Uranii opierała się o niespełna 100
godzin obserwacji, podczas których od
notowano 1388 Perseid. Najaktywniej
szym obserwatorem w 1991 roku był
Krzysztof Gdula, który wykonał 10 go
dzin! Rok później liczba godzin była
podobna, liczba meteorów dwa razy
mniejsza, a najaktywniejszy obserwator
(niżej podpisany) wykonał 25 godzin
obserwacji. Rok 1993 był niewiele lep
szy. Podczas 131 godzin obserwacji 26
obserwatorów odnotowało pojawienie
się 1562 Perseid. Ponownie najwięcej
godzin (17) wykonał niżej podpisany.
Rok 1994 przyniósł kolejny w zrost
wszystkich liczb. Godzin było już 197,
obserwatorów 34, a Perseid ponad 2000.
Najaktywniejszym obserwatorem z 16
godzinami został Janusz Kosiński.
Aż w reszcie przyszedł rok 1995.
Mimo mało ciekawego układu faz Księ
życa i średniej pogody, od 58 współ
pracowników PKiM uzyskaliśmy wte
dy 649 godzin obserw acji, a liczba
odnotowanych Perseid wyniosła 3243!
Aktywność swoją znacznie też podnie
śli obserwatorzy, bowiem najaktywniej
szy współpracownik PKiM w tym roku
— Maciej Reszelski — uzyskał aż 105
godzin obserwacji! Ogromna liczba ob
serwatorów świadczyła o tym, że więk
szość z nich to osoby początkujące, nic
więc dziwnego, że po odrzuceniu ob4/2000

serwacji wykonanych nieprawidłowo
i w złych warunkach, zostały nam „tyl
ko” 448,5 godziny. I tak był to jednak
wynik dwukrotnie lepszy od rezultatu
z poprzedniego roku i trudno było nam
sobie wyobrazić większą liczbę obser
wacji.
Nie doceniliśmy jednak polskich mi
łośników astronomii. Dobry układ faz
Księżyca i korzystny dla obserwatorów
w Polsce moment wyższego maksimum
spowodowały, że w 1996 roku od 50
współpracowników PKiM uzyskaliśmy
aż 719 godzin obserwacji, w ciągu któ
rych odnotowano 6706 Perseid. Najlep
szym obserwatorem został wtedy To
masz Fajfer, który zamknął akcję
Perseidy 1996 z wynikiem 99 godzin.
I znów nie chciało nam się wierzyć,
że kiedykolw iek pobijem y rekord
z 1996 roku, ponownie jednak grubo
się pomyliliśmy. W roku 1997 sprzyja
ła nam pogoda, która w okresie od 5 do
25 sierpnia była wręcz idealna. Dzięki
temu nieduża, w porównaniu z rokiem
poprzednim, grupa 28 obserwatorów
wykonała 937 godzin obserwacji. Licz
ba zaobserwowanych Perseid wyniosła
8273, a meteorów sporadycznych 5742.
Najaktywniejszym obserwatorem był
Konrad Szaruga, który wykonał aż 141
godzin obserwacji! Proszę zauważyć,
że jest to więcej niż w roku 1991 i 1992
w ykonali w szyscy obserw atorzy
PKiM!
Na roku 1997 wzrastający trend się
zakończył. Po raz pierwszy od 1991
roku zanotowaliśmy spadek obserwa
cji w porównaniu z rokiem ubiegłym.
W lipcu i sierpniu 1998 roku 35 pol
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skich obserwatorów przeleżało pod
nocnym niebem 897 godzin, odnotowu
jąc 3342 meteory z roju Perseid. Naj
aktywniejszym obserwatorem został
Jarosław Dygos, który wykonał 95 go
dzin obserwacji.
No i w taki sposób doszliśmy do
roku 1999...

Perseidy 1999
Wszyscy z Was na pewno mają jesz
cze w pamięci całkowite zaćmienie
Słońca z 11 sierpnia zeszłego roku.
Większość też na pewno wie, że za
ćmienia Słońca mogą wydarzyć się tyl
ko i wyłącznie podczas nowiu Księży
ca. Fakt ten bardzo dobrze wróżył
obserwacjom Perseid, bowiem bezksię
życowe noce pokrywały się idealnie
z najwyższą aktywnością roju. Drugim
argumentem zachęcającym do obser
wacji był korzystny dla obserwatorów
w Polsce moment nowego maksimum,
które miało wystąpić w nocy z 12 na
13 sierpnia około godziny 23 UT. Co
prawda nikt nie oczekiwał aktywności
takiej, jak w latach 1992-94, lecz
ZHR-y powyżej 100 nie powinny być
niespodzianką.
Wszystkie powyższe fakty spowo
dowały, że mamy nowy rekord!
W okresie od 15 lipca do 25 sierpnia
1999 roku 29 obserwatorów PKiM uzy
skało 988,03 godzin obserwacji, odno
towując pojawienie się 6731 Perseid.
Pełna lista naszych obserwatorów wraz
z liczbą wykonanych przez nich obser
wacji jest podana w Tabeli II.
Dla 6730 Perseid wyznaczono ja
sność. Rozkład tej wartości jest zapre
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Tabela II
Obserwator
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

T. Fajfer
J. Dygos
K. Szaruga
K. Pyrek
A. Skoczewski
E. Dygos
K. Mularczyk
D. Dorosz
M. Konopka
M. Gajos
M. Kwinta
L. Wojciechowska
M. Wiśniewski
D. Stelmach
I. Fitoł
A. Olech
M. Czubaszek
T. Żywczak
P. Szakacz
Ł. Mikuć
G. Maciejewski
P. Nawalkowski
J. Nocoń
K. Socha
A. Trofimowicz
C. Gatan
M. Reszelski
M. Jurek
K. Fietkiewicz

^eff
117,00
105,41
81,62
66,56
63,33
61,57
54,17
52,37
50,17
41,85
38,42
29,18
28,56
26,94
22,00
21,85
18,78
18,50
18,33
11,95
11,03
10,95
8,17
8,00
7,50
4,27
3,93
3,00
2,62

zentowany na Rys. 1. Widać z niego
wyraźnie, że liczba meteorów o danej
jasności najpierw wzrasta, osiąga mak
simum dla 3 mag., a potem szybko za
czyna spadać. Nie jest to jednak żaden
efekt fizyczny związany z rojem, tylko
skutek tego, że łatwiej jest przeoczyć
zjawiska słabe niż jasne. W rzeczywi
stości liczba meteorów o jasnościach
3-7 mag. powinna być znacznie więk
sza. Musimy więc poprawić nasz roz
kład jasności, używając do tego empi
rycznie wyznaczonych prawdopodo
bieństw zaobserwowania zjawiska
o danej jasności w danych warunkach
atmosferycznych. Po tej operacji mamy
już prawdziwy rozkład jasności zjawisk
z roju Perseid. Możemy teraz policzyć
liczbę meteorów o jasności m lub ja
śniejszych. Oznaczmy tę wartość przez
F(m). Pozwoli to nam wprowadzić de
finicję współczynnika masowego r, któ
ra wygląda następująco:
r = F(wj+1)/F(/m)
Współczynnik ten mówi nam o roz
kładzie masy w strumieniu meteoroidów. Im mniejsza wartość r, tym wię
cej w strumieniu cząstek masywnych,
a dzięki temu i jasnych meteorów.
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W latach poprzednich daleko od
maksimum aktywności r oscylował w
okolicach 2,6, spadając do około 2,2
około 8 sierpnia, a w samym maksimum
wynosił między 1,9 a 2,0.
Patrząc na Rys. 2, możemy zoba
czyć, jak to wyglądało w roku 1999.
Widać, że niewiele zmieniło się w po
równaniu z latami ubiegłymi. W nocy
odpowiadającej maksimum aktywności
rw yniósł2,01±0,17.
Znając ju ż r, możemy pokusić się
o wyznaczenie Zenitalnych Liczb Go
dzinnych (ZHR). Wykorzystamy tutaj
następujący wzór:
ZHR=Af r(6,5‘LM)/(sin H)y,
gdzie N to liczba godzinna poprawiona
na zachmurzenie, L M to jasność naj
słabszych gwiazd widocznych gołym
okiem, H to wysokość radiantu nad
horyzontem, a y to pewien współczyn
nik, który przyjmiemy jako równy 1,0.
Rys. 3 prezentuje nam aktywność
Perseid w 1999 roku. Na osi poziomej
odłożyliśmy długość ekliptyczną Słoń
ca. W idać bardzo dobrze, że dzięki
ogromnej liczbie obserwacji punkty po
miarowe są obarczone małym błędem,
a wykres jest bardzo gładki. Najwyższy
punkt odnotowaliśmy w nocy z 12 na
13 sierpnia (A@= 139,8°) z ZHR=77±5.
Jest to wartość wyraźnie niższa od spo
dziewanych 100. Musimy jednak pamię
tać, że ostre maksimum roju nie trwa całą
noc, tylko rzędu godziny. Tymczasem
wynik 77±5 uzyskaliśmy uśredniając
wszystkie 69 wyznaczeń ZHR z nocy
z 12 na 13 sierpnia. Zdecydowaliśmy się
więc rozbić ten punkt na kilkanaście
mniejszych, z których każdy został uzy

skany poprzez uśrednienie 5-7 obserwa
cji. Wynik tej operacji jest zaprezen
towany na Rys. 4. Widać z niego w y
raźn ie, że m aksym alny pu n k t ma
aktyw ność ZHR=115±18 i wystąpił
w momencie A@=l39,80°, co odpowia
da godzinie 23 UT dnia 12 sierpnia. Wy
daje się więc, że wszystko potoczyło się
idealnie z oczekiwaniami.
Nasze wyniki szybko potwierdzone
zostały przez innych obserwatorów.
Według International Meteor Organiza
tion (IM O) m aksym alna aktywność
roju Perseid, wynosząca ZHR=104±4,
była obserw ow ana w m om encie A@
=139,80±0,01°. Zgodność jest więc ide
alna!
Bardzo ciekawą rzeczą jest istnie
n ie ja k b y d ru g ie g o m ak sim u m
z Z H R =101±23 w m om encie As =
139,87°, co odpowiada godzinie 0:45
UT 13 sierpnia. Niczego takiego nie
było w obserwacjach IMO i wydaje się,

S ie rp ie ń (UT)
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że zebranie całego materiału od wszyst
kich obserwatorów na świecie pokaże,
na ile prawdziwe jest to drugie maksi
mum.
Z danych IMO wynika także, że sta
re maksimum z ZHR ~ 85 pojawiło się
w momencie A@= 140,0°. Niestety, o tej
porze jest już w środkowej Europie ja 
sno, więc tego maksimum nasi obser
watorzy nie mogli zaobserwować.

Podsumowanie
Kolejny już raz polscy obserwato
rzy udowodnili, że potrafią wykorzy
stać dobrą pogodę. Rok 1999 pozwolił
zebrać rekordow ą liczbę obserwacji
Perseid, co zaowocowało interesujący
mi wynikami. Pozwoli nam to na pew
no w roku 1999 być znów w ścisłej
światowej czołów ce pod w zględem
wizualnych obserwacji meteorów. Mar
twi nas jednak niezbyt wysoka liczba
obserwatorów, która ostatnio przesyła
swoje obserwacje do PKiM. Mało jest
wśród nas obserwatorów nowych. Dla
tego też zachęcam wszystkich zainte
reso w an y ch do k o ntaktu z PK iM .
W szystkim przesyłamy bezpłatny pa
kiet m ateriałów potrzebny do samo
dzielnego wykonania obserwacji. Co
roku organizujem y też dla sw oich
współpracowników obóz i seminarium
astronomiczne. Takie spotkania pozwa
lają na wymianę doświadczeń z osoba
mi o podobnych zainteresowaniach,
wspólne obserwacje czy też na wysłu
chanie ciekawych referatów. Nasz ad
res to: Arkadiusz Olech, ul. ks. T. Bo
guckiego 3/59, 01-508 W arszaw a.
Prosimy o dołączenie znaczka poczto
wego o wartości 1,20 zł.
Arkadiusz Olech
4/2000
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Nowy(?) Atlas Planet
R. Greeley, R. Batson

w „Atlasie” znajdziemy ich obrazy prze
kazane w roku 1979 przez dwie sondy
Wyd. Prószyński i S-ka, Warszawa 1999,
Voyager z traj ektorii przelotowej; niezbyt
stron 395.
szczegółowe m apy Io, Europy, Ganimedesa i Kallisto zajmują tam przeszło 40
ydawnictwo Prószyński i S-ka stronic.
Wydanie takiego dzieła byłoby rewe
podjęło się wydania m onu
m entalnego dzieła astrono lacją w latach 80., ale w końcu lat 90.
raczej
nią nie jest. Wydaje się zatem, iż
micznego — atlasu planet Układu
Sło
necznego. Praca amerykańskich geolo rozsądniej było poczekać na opracowa
gów planetarnych R onalda G reeleya nie danych przesłanych przez najnowsze
i Raymonda Batsona opiera się na danych sondy: zarówno Galileo, ja k i M ars Glo
gromadzonych przez ponad 30 lat przez bal Surveyor wkrótce zakończą swe m i
sondy kosmiczne NASA. „A tlas U kła sje. N ow ych danych kartograficznych
du Słonecznego NASA” zawiera mapy dotyczących planet i księżyców nie na
Merkurego, Wenus, Ziemi (tektoniczne leży się spodziewać aż do roku 2004,
i geologiczne), Księżyca, M arsa i jego kiedy sonda C assini zacznie badania
księżyca Fobosa oraz 16 księżyców wiel układu Saturna. Zatem okres 2000-2004
kich planet. Oprócz map zaprezentowa byłby chyba najlepszym terminem w y
no w iele zdjęć tych obiektów niebie dania takiego atlasu planet, który nie
skich, a także planet jowiszowych, które zdezaktualizuje się, zanim zdąży dotrzeć
z oczywistych względów nie podlegają do rąk czytelników.
Cennym uzupełnieniem dzieła je st
kartografowaniu. Szczegółowo przedsta
wiono budowę geologiczną planet ziem  wykaz misji sond kosmicznych — nale
skich oraz metody, jakim i j ą poznawa ży przy tym podkreślić, że polski wydaw
no. Atlas uzupełniają wykazy misji sond ca postarał się o niezw ykłą jego aktual
kosm icznych oraz nazw utw orów po ność. „Atlas” pojawił się w sprzedaży
na przełom ie października i listopada
wierzchniowych planet i księżyców.
Całość stanowi księgę solidnych roz 1999 r., a już znalazła się w nim infor
miarów — blisko 400 stronic dużego for macja o niepowodzeniu sondy M ars Cli
matu. Tłumaczenia dokonał polski znaw m ate Orbiter, które nastąpiło 23 w rze
ca tematu Andrzej S. Pilski. Ta nowość śnia 1999! Zabrakło jednak w wykazie
wydawnicza przyda się zarówno miło wzmianki o misji M ars'96 (start 16 li
śnikom astronom ii, ja k i profesjonali stopada 1996), błędnie również opisano
stom. Ma ona jednak pewien mankament misję czterech radzieckich sond marsjań— wydana została chyba... za wcześnie. skich z 1973 roku. Ponieważ w źródłach
Rok wydania oryginału (1997) oznacza zachodnich je st to powszechny błąd, nie
bowiem, że atlas nie odzwierciedla re obciąża on polskiego wydawcy, w yma
zultatów badań dokonanych przez son ga jednak sprostowania.
Sondy M ars-4 i M ars-5 były przezna
dy kosm iczne M ars G lobal Surveyor
czone do wprowadzenia na orbitę i nie
i Galileo.
M a rsjań sk a sonda k arto g rafic zn a posiadały lądowników, natomiast M ars
działa na biegunow ej orbicie w okół 'S i M ars-7 m iały dostarczyć lądowniki
Czerwonej Planety od 1997 roku do dziś, na powierzchnię Marsa, ale ich człony
przesyłając zdjęcia o nieosiągalnej do macierzyste nie miały być wprowadzo
tąd rozdzielczości, tymczasem „A tlas” ne na orbitę. W wykazie „Atlasu” M ars
’S, -6, -7 figurująjako „orbiter i lądowp rez en tu je o brazy M arsa w ykonane
przez sondy Viking w iatach 1976-1980. n ik ” , co w ynika praw dopodobnie ze
Te archiwalne już dziś materiały zajmu skojarzenia tej m isji z podobnym ra
j ą w nim 30 stronic. Sonda Galileo rów  dzieckim eksperymentem z roku 1971.
nież od 1997 roku do dziś pracuje na or W ówczas rzeczywiście można było w y
bicie w okół Jow isza i przez ten czas słać „orbiter i lądownik w jednym ” dzięki
zdołała skartografow ać pow ierzchnie wyjątkowo sprzyjającemu układowi pla
w szystkich galileuszow ych księżyców net: M ars-2 i Mars-3 zrzuciły lądowniki
z rozdzielczością dochodzącą niekiedy i weszły na orbitę wokół planety. Następ
do kilkudziesięciu metrów. Tymczasem ne okno startowe nie było już tak korzyst
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ne i do osiągnięcia tego sam ego celu
potrzebne były cztery sondy.
Wykaz utworów powierzchniowych
zawiera ponad 4 tysiące nazw, łącznie
z ich koordynatami planetograficznymi,
ro zm iaram i, o d n iesien iem do o d p o 
wiedniej mapy i w yjaśnieniem imienia
własnego. Jest to praw dziw a kopalnia
wiadomości i znaczne ułatwienie poszu
kiwań na m apach atlasu. Szkoda jed y 
nie, że wykaz nie tłum aczy łacińskich
i greckich nazw formacji geologicznych.
Prowadzi to niekiedy do paradoksalnych
sytuacji: z w ykazu dow iem y się, że
„Baba-Jaga Chasma” (twór powierzch
niowy Wenus) to „Słowiańska wiedźma
zam ieszkująca lasy”. No cóż, tego się
polski czytelnik zapewne sam domyślił,
natomiast z „Atlasu Układu Słoneczne
go N A SA ” chciałby się raczej dow ie
dzieć, co to Chasma. Niestety, nie dowie
się tego ani z wykazu, ani z 25-stronicowego rozdziału pośw ięconego Wenus.
Kolejne wydania tego dzieła warto by
zatem uzupełnić o dodatkowy słow ni
czek terminów geologicznych.
N a koniec uw aga na tem at polskiego
nazewnictwa przyjętego przez w ydaw 
cę odnośnie niektórych obiektów U kła
du Słonecznego. Chodzi głównie o księ
życe wielkich planet, które w literaturze
astronomicznej zazwyczaj noszą nazwy
łacińskie. K siężyce jow iszow e Adresthea, Amalthea czy Lysithea w „A tla
sie” fig u ru jąjak o Adrasteja, Amalteja,
Lysiteja, satelity Saturna Iapetus i Enceladus — spolszczono na Japetos i Enkelados. Przy tym wydaje się, że tłumacz
„Atlasu” nie zawsze był konsekwentny,
skoro np. księżyc Rhea występuje jako
Rea, ale Tethys nie została spolszczona
na Tetydę.
M ożna dyskutow ać na tem at potrze
by takiego spolszczania cz y je g o reguł
i zakresu, na pew no jednak w skazane
było we w stępie do w ydania polskiego
określenie zasad, jak im i kierow ał się
w tym względzie tłumacz. Szkoda, że
tego nie zrobiono, bow iem można przy
puszczać, że to fundam entalne dzieło
będzie traktow ane jak o w zorzec pisow 
ni. W szak szeroko inform owano o tym,
że atlas zaw iera nazw y „zatwierdzone
przez M iędzynarodow ą U nię A strono
m iczną”.

Jacek Kruk
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Andrzej Marks
Znowu na Księżyc
Dom Wyd. „ B ellona”, s. 100, Warsza
wa 1999
rzeczytałem tę książeczkę z mie
szanymi uczuciami i nie bardzo
rozumiem, w jakim właściwie
celu została ona wydana, zw łaszcza
z tak ogromnym (pięcioletnim ponad)
opóźnieniem, a więc częściowo moc
no już zdezaktualizowana — chociaż
Autor czynił, co mógł, umieszczając
w przypisach najnowsze informacje,
np. o sondzie automatycznej „Clemen
tine 1”, która stała się sztucznym sate
litą. .. Księżyca. Zapomniał jednak na
pisać o so n d zie „ G a lile o ” , która,
podążając do Jowisza, sfotografowała
w 1990 r. i przekazała na Ziemię obra
zy okolic bieguna południowego Srebr
nego Globu, dzięki czemu odkryto nie
znany dotąd ogrom ny basen South
Pole-Aitken o rozmiarach około 2500
km i głębokości prawie 13 km. Nie
wspomniał też Autor o sondzie „Lunar
Prospector”, która w dniu 31 lipca 1999
r. na przesłaną z Ziemi komendę roz
trzaskała się o powierzchnię Księżyca
w okolicy jego południowego bieguna,
tworząc krater, z którego — jak się spo
dziewano — miała wydobyć się para
wodna, udowadniając tym samym ist
nienie znacznej ilości wody (pochodze
nia kometamego?) na Srebrnym Glo
bie. Niestety, eksperyment nie powiódł
się — nie zaobserwowano żadnych śla
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dów pary H ,0 . Co prawda, Autor nie
mógł już o tym napisać, ponieważ jego
książeczka znajdow ała się w łaśnie
w ostatniej fazie druku.
Na odwrocie pierwszej strony ty
tułow ej A utor zam ieścił fragm ent
mapy powierzchni naszego naturalne
go satelity. Wolałbym oglądnąć inny
obszar: księżycow e K arpaty w raz
z K raterem K opernika (czyli... tzw.
Polonia Lunaris).
W racając do zasad n iczej treści
książki: owszem, Autor zamieścił kil
ka ciekawostek i nieznanych dotąd hi
storii (zw łaszcza kosm onautyki ra
dzieckiej), ale nie podał, że lądownik
statku „Apollo” — L M — miał się pier
wotnie nazywać LEM (Lunar Excur
sio n M o d u le), co S ta n isła w Lem
w 1971 r. dowcipnie i przewrotnie wy
korzystał we Wstępie do Dzienników
G wiazdowych (Lem zresztą napisał
również — w 1975 r. -— Przedmową
do znanej powieści Na Srebrnym Glo
bie Jerzego Żuławskiego, do której
posłowie pt. Uwagi astronoma dodał
astronom krakow ski śp. K azim ierz
Kordylewski).
Z uporem godnym lepszej sprawy
Marks pisze o „amerykańskiej agencji
kosm onautycznej N A SA ” , chociaż
w Stanach Zjednoczonych (i w Euro
pie — bez b. ZSRR) używa się pojęcia
„astronautyka”, które zresztą jest za
warte w skrócie nazwy agencji!
Z uznaniem należy się natomiast
odnieść do rzeczowych opisów rakiet
nośnych, ich materiałów pędnych, sond
kosm icznych (okołoksiężycow ych)
i statków kosmicznych, jak również sa
m ych w ypraw na Srebrny Glob —
w ostatniej wyprawie załogowej „Apol
la 17” wziął udział, po raz pierwszy, za
wodowy geolog Harrison H. Schmitt.
Mimo wszystko pod względem mery
torycznym książeczka Marksa nie może
się równać ze znakomitą pozycją „Bi
blioteki Problemów”, 1.182, wyd. II, au
torstwa śp. Olgierda Wołczka pt. Loty
m iędzyplanetarne (PW N, Warszawa
1980).
Z astrzeżenia budzą też pom ysły
własne Autora — jak np. „bliskoksiężycowa baza satelitarna”, „załogowe
wyprawy na Księżyc z Księżycowej
Bazy Satelitarnej” czy „księżycowe
bazy mieszkalne”, jak również nader
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prymitywne rysuneczki. Przypomina
mi się w tym miejscu złośliwy artykuł
(nie pomnę już, czyj) sprzed prawie
trzydziestu laty: Mój projekt „Apollo "
125p.
Niepokoi również zbytnia pewność
siebie Autora w niektórych dziedzi
nach. Z badań Księżyca nie zrezygno
wano przecież (vide sondy „Galileo”,
„Clementine 1”, Lunar Prospector!),
science fiction nazywa się po polsku
„fantastyką naukową” (mniejsza o to,
czy poprawnie) i nic Autor na to nie
poradzi (!); w Polsce używa się raczej
terminu astronautyka. Nikt przy zdro
wych zmysłach nie zamierza stawiać
na powierzchni Srebrnego Globu prze
zroczystych kopuł — je śli ju ż , to
raczej rozważano nakrywanie zakotwi
czonymi kopułami metalowymi nie
wielkich kraterów (osobiście wolałbym
takie rozwiązanie niż krecią egzysten
cję pod powierzchnią gruntu planety
bladej)', o tym, że atmosfera typu ziem
skiego (sztucznie wytworzona) prze
trw a nad p o w ie rz c h n ią K sięży ca
niespełna 25000 lat, sukcesywnie roz
praszając się w przestrzeni kosmicznej,
wiadomo od dawna.
Wreszcie zbyt mało uwagi poświę
cił Autor okołoziemskiej bazie sateli
tarnej „Alfa” (uważam ją za bardziej
pożyteczną niż Księżycową Bazę Sa
telitarną z którą m ogą być problemy
natury grawitacyjnej — widać nie słu
chał Autor wykładów z mechaniki nie
ba śp. profesora K arola K ozieła!).
A zaprezentowane przez Autora umi
ło w an ie b. Z w iązku S ow ieckiego
i jego nieporadnej kosmonautyki, któ
ra wymusiła na Stanach Zjednoczonych
„wyścig do Księżyca”, budzi co naj
mniej zdziwienie.
T. Zbigniew Dworak
Odpowiedź autora:
1) Moja książka (32. jaką napisałem
od 1959 r) nie je st książką o Clementi
ne, Galileo (nb. Galileo niczego nie
„fo to g ra fo w a ł”), Lunar Prospector
(zgadzam się z Recenzentem, że było
fizycznie niemożliwe, abym o nim na
pisał).
2) Recenzentowi nie podoba się wy
ko rzy sta n y p r z e z e m n ie fr a g m e n t
M apy K siężyca (nb. m ojego autor
stwa). No cóż, de gustibus... (Dodam,
4 / qooo
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że wiele, w iele lat tem u R ecenzent
wykorzystał w jed n ej ze swoich ksią
żek całąjednąpólkulę mojej Mapy, nie
uzgadniając tego ze mną...).
3) Jak wynika z samego sformułowa
nia, „loty ko sm iczn e” odbywają się
w Kosmosie... A więc logiczna je st na
zwa kosmonautyka, kosmonauci — i tak
raczej do tej pory mówiono w Polsce.
Że Amerykanie mówią inaczej, to ich
sprawa...
4) R ecenzentow i nie p o d o b a się
moja koncepcja ąuasi-permanentnego
opanowania Księżyca (używając in
nych słów — techniczne założenia pro
jektow e następnych wypraw na Księ
życ), o czym właśnie je st moja książka.
No cóż, trudno, nic na to nie poradzę.
Jeżeli jednak chodzi o uwagę („żarto
b liw ą ”?, „ u szczyp liw ą ’’?) o Fiacie
125p, to może warto dodać, że w swoim
czasie miał on dwa rekordy świata...
5) Science fiction oznacza — sensu
stricto —fikcja naukowa i w żaden spo
sób nic innego...
6) „Krecia egzystencja na Księży
cu ” będzie raczej niezbędna ze wzglę
du na promieniowanie jonizujące z Ko
smosu.
7) Na temat Bazy Satelitarnej ALFA
ukazała się w listopadzie 1997 r. moja

książka nakładem Wydawnictwa Naukow o-Technicznego (o czym była
wzmianka w „ Uranii-PA ”).
8) Wykładów Prof. Kozieła rzeczy
wiście nie słuchałem, ale słuchałem wy
kładów z m echaniki niebieskiej śp.
Prof. Felicjana Kępińskiego. Zakłóce
niom grawitacyjnym, o których wspo
mina Recenzent (o których wielokrot
n ie p isa łe m w m oich a rty k u ła c h
i książkach), będzie można łatwo p rze
ciwdziałać przy pomocy małych korek
cyjnych siłniczków rakietowych.
9) Powstrzymam się od komentowa
nia imputowanego mi przez Recenzen
ta „umiłowania Związku Radzieckie
go ”. (Coś jednak Recenzent chce w ten
sposób „ osiągnąć”?). Jeżeli je d n a k
chodzi o „nieporadną kosmonautykę
radziecką ” to, ja k wynika z Encyklo
p ed ia B ritannica, R osjanie w ysłali
(w 1957 r) dwa pierwsze sztuczne księ
ży c e Z iem i (drugi o m asie 500 kg
z psem w kabinie), pierwszego człowie
ka w Kosmos itd. itd. Jeżeli zaś chodzi
0 Księżyc, to ju ż w 1959 r. ja ko pierwsi
1 wówczas jedyni, wysłali aparat, któ
ry przeleciał koło Księżyca, drugi, któ
ry trafił w Księżyc i trzeci, który prze
słał obrazy jeg o odwrotnej strony (co
prawda, bardzo złej jakości). Dodać

można, że pierwszy aparat, który wy
lądował na Księżycu, to była radziec
ka Łuna 9 (przekazała ona pierwsze ob
razy z p o w ie rzc h n i K siężyca. Tym
razem były ju ż bardzo dobrejjakości!).
Można też wspomnieć o automatycz
nych Łunach 16, 20, 24, które polecia
ły na K siężyc i w róciły na Ziem ię
z próbkami jeg o gruntu, czego Amery
ka n ie nig d y nie zrea lizo w a li. No,
a obecnie krąży wokół Ziemi od 14 lat
rosyjska baza satelitarna MIR (ok. 150
Mg masy), na której przebywali liczni
kosmonauci amerykańscy (wg amery
kańskiej terminologii — astronauci),
fra n c u sc y , niem ieccy, b ry ty jsc y
i jeszcze liczni inni. (Kolejna załoga ma
polecieć w łipcu br.). No cóż, Rosję
można „ lubić”, „nie lubić" (co to ma
do rzeczy?), ale odmawiać je j udziału
w opanowywaniu Kosmosu je st zabaw
ne, p o prostu — zabawne...
10)
Motywy realizacji załogowych
wypraw na K siężyc przedstaw ił p u 
blicznie w Kongresie Ameiykańskim,
25 maja 1961 r. Prezydent Kennedy. Na
całym świecie uważa się, że były to mo
tywy prestiżowo polityczne, sprowoko
wane przez osiągnięcia rosyjskie...
Andrzej Marks

Nietypowo o Keplerze
Stanisław W rona, Janusz Gil

O JANIE KEPLERZE wielkim
astronomie, który dwa ostatnie lata
Życia spędził w Żaganiu
Żagański Pałac Kultury i Zielonogór
skie Centrum Astronomii WSP, s. 80
plus 11 rycin, Ż agań-Z ielona Góra.
acznę i zakończę nietypowo.
Napiszę tylko o błędach i uchy
bieniach. Po pierwsze — brak
jest... roku wydania tej książeczki i bi
bliografow ie będą m ieli kłopot (nie
wiadomo zatem, czy ta recenzja nie jest
aby spóźniona... Będzie to miało okre
ślone dla Autorów konsekwencje). Po
drugie: piszemy po polsku Tycho Bra
he (bez tego de — jest to b e z m y ś l n a kalka językowa z francuskiego). Po
trzecie — nie pisze się „znaczący” (bo
to całkiem coś innego określa), tylko
— „znaczny” . Wreszcie — Jan Kepler
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wcale nie udoskonalał lunety Galile
usza (str. 6), tylko wymyślił inny typ
(z tzw. ogniskiem rzeczywistym, a nie
pozornym, jak w lunecie Galileusza).
Im dalej w las... Str. 12: Kościół
obecnie bazuje na neotomizmie i w tym
kontekście należało wspomnieć o filo
zofie przyrody ks. prof. Teilhardzie de
Chardin! Str. 16 — czasy cesarza Ru
dolfa II należą właśnie do dobrych dla
protestantów!
Wstyd to poniekąd stwierdzić, ale
bitwę pod Białą Górą (str. 17) rozstrzy
gnęli akurat na korzyść Ferdynanda II
polscy lisowczycy, których cesarzowi
„wypożyczył był” król Zygmunt III
Waza.
Skąd Autorzy wzięli dane o m ilio
nie (str. 23) spalonych czarow nic
(w tym w Polsce — jakoby kilkanaście
tysięcy!)? W dziele radzieckiego histo
ryka (niestety, nie pomnę, którego),
U R A N I A - Postępy Astro no m ii

napisanym jeszcze w czasach ZSRR(!)
w spom ina się o kilkuset spalonych
w Europie czarownicach. Zaś w Pol
sce spalono tylko kilkanaście kobiet.
Str. 28 — „Eksoterycznych... ” czy
E zoterycznych... ” ?
Str. 32 — dzieło Kopernika nosi po
prostu tytuł O Obrotach.
Str. 34 — Tycho Brahe nie zmarł tak
całkiem nieoczekiw anie — pił „ile
strzyma” razem ze sławnym cesarzem
Rudolfem II, a wstydząc się pójść „na
stronę” (przed cesarzem) „doprowa
dził” do tego, że pękł mu pęcherz!
No cóż... Krzysztof Kamil Baczyń
ski w jednym z poematów napisał:
„i ja k bredzenie ciężko chorych
przelata ulicami miasta (...)’’
—
nie wiada jeno, którego: Żagania
czy Zielonej Góry? Uprzedzałem...
T. Zbigniew Dworak
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Wrzesień
Słońce
Słońce w swym ruchu rocznym po ekliptyce 23 w rze
śnia przekracza równik niebieski w punkcie równonocy je 
siennej, w stępując w znak Wagi, co rozpoczyna astrono
m iczną jesień. Dni stają się ciągle coraz krótsze. W W ar
szawie 1 września Słońce w schodzi o 3h47m, zachodzi o
17h23m, a 30 września wschodzi o 4h35m, zachodzi o 16h15m.

Dane dla obserw atorów Słońca (na 0h UT)
Data 2000
IX

IX
X

1
3
5
7
9
11
13
15
17
19
21
23
25
27
29
1

P[°]
21,14
21,63
22,10
22,55
22,98
23,38
23,75
24,11
24,43
24,74
25,01
25,26
25,49
25,68
25,86
26,00

B0 n
7,20
7,22
7,24
7,25
7,25
7,24
7,23
7,20
7,17
7,13
7,08
7,02
6,95
6,88
6,79
6,70

Lo n
26,15
359,73
333,32
306,91
280,49
254,08
227,68
201,27
174,87
148,46
122,06
95,67
69,27
42,88
16,48
350,09

P — kąt odchylenia osi obrotu Słońca
m ierzony od północnego w ierzchołka tarczy;
B0, L0 — heliograficzna szerokość i długość środka
tarczy;
2d23h31m oraz 30d05h59m — heliograficzna długość
środka tarczy wynosi 0°.

Księżyc
Bezksiężycowe noce będziem y mieli pod koniec m ie
siąca, bowiem kolejność faz Księżyca je st w tym miesiącu
następująca: pierwsza kwadra 5d16h27m, pełnia 13d19h37m,
ostatnia kwadra 21 d01 h28m oraz nów 27d19h53m. W apo
geum Księżyc znajdzie się 8 września o 12h37m, w perygeum 24 września o 8h26m.

Planety i planetoidy
Merkury i W enus znajdują się na niebie w pobliżu Słoń
ca i są niewidoczne.
Nad ranem coraz wyżej nad wschodnim horyzontem
m ożem y obserwować Marsa. Jego wysokość nad horyzon
tem na początku świtu cyw ilnego (około godzinę przed
wschodem Słońca) rośnie od 10° na początku miesiąca do
20° w ostatnich dniach września. W arunki obserwacji pla
nety nie są jednak zachęcające: osiąga ona najm niejszą
w 2000 roku jasność zaledwie 1,8m przy średnicy tarczy
tylko 3,7” , co w praktyce uniem ożliwia obserw ację ja kich 
kolwiek szczegółów powierzchniowych.
Jow isz w idoczny je st w drugiej połowie nocy w gw iaz
dozbiorze Byka niecałe 5° powyżej A ldebarana jako jasna
„gw iazda” -2 ,5 m.
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Około 10° na zachód od Jowisza m ożem y obserw o
w ać Saturna. Planeta osiągnie jasność —0,1m, przy średni
cy tarczy blisko 20” . W związku z m aksym alnym nachyle
niem bieguna planety w kierunku Ziem i, układ pierścieni
Saturna osiąga m aksym alną rozwartość, ułatw iając obser
w acje m.in. przerwy C assiniego nawet przez niewielkie
teleskopy amatorskie.
Uran i Neptun w idoczne s ą w pierwszej połowie nocy
13° od siebie w gw iazdozbiorze Koziorożca jako „gw iazdy”
o jasnościach odpowiednio 5,7mi 7,9m. Do obserwacji tarcz
planet niezbędny je s t teleskop o średnicy przynajm niej
15cm (i oczyw iście spokojna atm osfera w miejscu obser
wacji).
Pluton zachodzi w krótce po zapadnięciu zmroku i jego
obserwacja je st raczej niemożliwa.
W e wrześniu w pobliżu opozycji znajduje się jasna planetoida:
(4) W esta, Qasność 6,7m). 7 IX: 19h22,6r",-2 6 °5 2 ’; 17
IX: 19h27,5m,-2 6 °5 1 '; 27 IX: 19h35,1m,-26°41

Meteory
Od 6 do 10 września prom ieniują m eteory z roju Drakonid, zw iązanego z kom etą Giacobini-Zinnera, z przewi
dywanym m aksimum aktywności w dniu 10 września. Ra
diant m eteorów leży w gw iazdozbiorze Smoka i ma w spół
rzędne: rekt. 17h28m, deki. +54°. W arunki obserwacji s ą z łe
w związku ze zbliżającą się pełnią Księżyca.

1d00h37mZejście cienia I księżyca Jowisza (lo) z tarczy planety.
1d01h59mZejście I księżyca Jowisza (lo) z tarczy planety.
1d02h01m Koniec zaćmienia II księżyca Jowisza (Europy) przez
cień planety.
1a02h18m Początek zakrycia II księżyca Jowisza (Europy) przez
tarczę planety.
1d02h35m Cień III księżyca Jowisza (Ganimedesa) wchodzi na
tarczę planety.
1d23h16m Księżyc I (lo) wyłania się zza tarczy Jowisza.
2d23h35mZejście II księżyca Jowisza (Europy) z tarczy planety.
4d22h08m Początek zakrycia III księżyca Jowisza (Ganimedesa)
przez tarczę planety.
4d23h55m Księżyc III (Ganimedes) wyłania się zza tarczy Jowi
sza.
5d Księżyc Saturna Tytan w maksymalnej elongacji zachodniej.
5a22h13m Gwiazda zmienna d Cep (cefeida) osiąga maksimum
jasności (3,5m).
6d19h22mGwiazda zmienna j? Aql (cefeida) osiąga maksimum ja
sności (3,5m).
7d01h03m Gwiazda zmienna £ Gem (cefeida) osiąga maksimum
jasności (3,6m).
7d03h09m Początek zaćmienia I księżyca Jowisza (lo) przez cień
planety.
8d00h22mCień I księżyca Jowisza (lo) wchodzi na tarczę planety.
8d01h43mWejście I księżyca Jowisza (lo) na tarczę planety.
8d02h09mPoczątek zaćmienia II księżyca Jowisza (Europy) przez
cień planety.
8d02h31mZejście cienia I księżyca Jowisza (lo) z tarczy planety.
8d03h52mZejście I księżyca Jowisza (lo) z tarczy planety.
8d21h37m Początek zaćmienia I księżyca Jowisza (lo) przez cień
planety.
9d01h10m Księżyc I (lo) wyłania się zza tarczy Jowisza.
9d20h57m Cień II księżyca Jowisza (Europy) wchodzi na tarczę
planety.
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9d21h00mZejście cienia i księżyca Jowisza (lo) z tarczy planety.
9d22h20m Zejście I księżyca Jowisza (lo) z tarczy planety.
9d23h Złączenie Neptuna z Księżycem w odl. 1°.
9d23h24mZejście cienia II księżyca Jowisza (Europy) z tarczy pla
nety.
9d23h44mWejście II księżyca Jowisza (Europy) na tarczę planety.
10d02h10m Zejście II księżyca Jowisza (Europy) z tarczy planety.
11d01h Złączenie Urana z Księżycem w odl. 1°.
11d22h25m Koniec zaćmienia III księżyca Jowisza (Ganimedesa)
przez cień planety.
12d02h04m Początek zakrycia III księżyca Jowisza (Ganimedesa)
przez tarczę planety.
12d03h50m Księżyc III (Ganimedes) wyłania się zza tarczy Jowi
sza.
12d19h Saturn nieruchomy w rektascensji.
12d23h46m Gwiazda zmienna zaćmieniowa Algol (fi Per) osiąga
minimum jasności. Jasność gwiazdy spada od 2,1m do 3,4m.
13d Księżyc Saturna Tytan w maksymalnej elongacji wschodniej.
13d23h37m Gwiazda zmienna >/ Aql (cefeida) osiąga maksimum
jasności (3,5m).
15d02h16m Cień l księżyca Jowisza (lo) wchodzi na tarczę plane
ty15d03h35m Wejście I księżyca Jowisza (lo) na tarczę planety.
15d20h35m Gwiazda zmienna zaćmieniowa Algol (/S Per) osiąga
minimum jasności. Jasność gwiazdy spada od 2,1m do 3,4m.
15d23h32mPoczątek zaćmienia I księżyca Jowisza (lo) przez cień
planety.
16d03h03m Księżyc I (lo) wyłania się zza tarczy Jowisza.
16d20h44mCień I księżyca Jowisza (lo) wchodzi na tarczę planety.
16d22h03m Wejście I księżyca Jowisza (lo) na tarczę planety.
16d22h53mZejście cienia I księżyca Jowisza (lo) z tarczy planety.
16d23h34m Cień II księżyca Jowisza (Europy) wchodzi na tarczę
planety.
17d00h13m Zejście I księżyca Jowisza (lo) z tarczy planety.
17d02h01m Zejście cienia II księżyca Jowisza (Europy) z tarczy
planety.

Rys. 1. Konfiguracja galileuszowych księżyców Jowisza we
wrześniu 2000 (I — lo, II — Europa, III — Ganimedes, IV —
Callisto). Przerwa w trasie księżyca oznacza przebywanie sa
telity w cieniu planety. Zachód na prawo od środkowego pasa
(tarczy planety), wschód na lewo.
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17d02h17mWejście II księżyca Jowisza (Europy) na tarczę plane
ty17d21h31m Księżyc I (lo) wyłania się zza tarczy Jowisza.
18d20h26m Koniec zaćmienia II księżyca Jowisza (Europy) przez
cień planety.
18d20h37m Początek zakrycia II księżyca Jowisza (Europy) przez
tarczę planety.
18d23h02m Księżyc II (Europa) wyłania się zza tarczy Jowisza.
19d00h32m Początek zaćmienia III księżyca Jowisza (Ganimede
sa) przez cień planety.
19d0 1h Złączenie Saturna z Księżycem w odl. 2°.
19d02h25m Koniec zaćmienia III księżyca Jowisza (Ganimedesa)
przez cień planety.
19d19h Złączenie Jowisza z Księżycem w odl. 3°.
21d Księżyc Saturna Tytan w maksymalnej elongacji zachodniej.
22d00l'35m Gwiazda zmienna ó Cep (cefeida) osiąga maksimum
jasności (3,5m).
22d04h09mCień I księżyca Jowisza (lo) wchodzi na tarczę planety22d17h27,6m Słońce wstępuje w znak Wagi, jego długość ekliptyczna wynosi wówczas 180°, mamy zrównanie dnia z nocą
i początek jesieni astronomicznej.
22d21h37m Zejście III księżyca Jowisza (Ganimedesa) z tarczy
planety.
23d01h26mPoczątek zaćmienia I księżyca Jowisza (lo) przez cień
planety.
23d22h37mCień I księżyca Jowisza (lo) wchodzi na tarczę plane
ty23d23h54mW ejście I księżyca Jowisza (lo) na tarczę planety.
24°00h47mZejście cienia I księżyca Jowisza (lo) z tarczy planety.
24d02h03mZejście I księżyca Jowisza (lo) z tarczy planety.
24d02h11m Cień II księżyca Jowisza (Europy) wchodzi na tarczę
planety.
24d19h54mPoczątek zaćmienia I księżyca Jowisza (lo) przez cień
planety.
24d23h22m Księżyc I (lo) wyłania się zza tarczy Jowisza.

Rys. 2. Konfiguracja pięciu najjaśniejszych księżyców Satur
na we wrześniu 2000 (III — Tethys, IV — Dione, V — Rhea, VI
— Tytan, VIII — lapetus). Zachód na lewo od środkowego pasa
(tarczy planety), wschód na prawo.
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25d17h Złączenie Marsa z Księżycem w odl. 2°.
25d20h31mZejście I księżyca Jowisza (lo) z tarczy planety.
25d20h35mPoczątek zaćmienia li księżyca Jowisza (Europy) przez
cień planety.
25d23h00m Koniec zaćmienia II księżyca Jowisza (Europy) przez
cień planety.
25d23h05mPoczątek zakrycia II księżyca Jowisza (Europy) przez
tarczę planety.
26d01h30mKsiężyc II (Europa) wyłania się zza tarczy Jowisza.
27d20h28mZejście II księżyca Jowisza (Europy) z tarczy planety.
28d04h Złączenie Merkurego z Wenus w odl. 5°.
29d Księżyc Saturna Tytan w maksymalnej elongacji wschodniej.
29d13h Złączenie Merkurego z Księżycem w odl. 8°.
29d14h Jowisz nieruchomy w rektascensji.
29d20h28m Zejście cienia III księżyca Jowisza (Ganimedesa)
z tarczy planety.
29d23h37mWejście III księżyca Jowisza (Ganimedesa) na tarczę
planety.
30d00h Złączenie Wenus z Księżycem w odl. 5°.
30d01h20m Zejście III księżyca Jowisza (Ganimedesa) z tarczy
planety.
30d03h20mPoczątek zaćmienia I księżyca Jowisza (lo) przez cień
planety.

Październik
Słońce
Dni są coraz krótsze, co w idać po mom entach w scho
du i zachodu Słońca. W W arszawie 1 października Słońce
wschodzi o 4 h37m, zachodzi o 16h13m, a 31 października
wschodzi o 5h30m, zachodzi o

Księżyc
Bezksiężycowe noce będziem y mieli pod koniec paź
dziernika, bowiem kolejność faz Księżyca je st w tym mie
siącu n a s tę p u ją ca : p ie rw sza kw adra 5d10h59m, pełnia
13d08h53m, ostatnia kwadra 20d07h59moraz nów 27d07h58m.
W apogeum Księżyc znajdzie się 6d07h04m, a w perygeum
19d21h53m.

Planety i planetoidy
Merkury, pom im o osiągnięcia w dniu 6 października
m aksym alnej elongacji wschodniej od Słońca, znajduje się
na niebie w niekorzystnym względem niego położeniu i jest
niewidoczny.
Bardzo trudnym obiektem do obserwacji jest Wenus,
którą pod koniec miesiąca około godziny po zachodzie Słoń
ca możem y próbować zaobserw ow ać na wysokości zaled
w ie 4° nad południow o-zachodnim horyzontem jako obiekt
o jasności - 4 m.
Mars nadal wznosi się coraz wyżej nad w schodnim
horyzontem, osiągając pod koniec m iesiąca w ysokość 30°
(na początku świtu cywilnego), jednak nadal nie je st on
w dzięcznym obiektem obserwacyjnym .
W arunki obserwacji Jowisza, Saturna, Urana i Neptu
na nie zm ieniają się.
Pluton zachodzi w ieczorem i je st niewidoczny.
W październiku w pobliżu opozycji znajdują się jasne
planetoidy:
(4) W esta, (jasność 7,3m). 7 X: 19h4 5,2m,-2 6 °2 1 ’; 17 X:
19h57,2m,-2 5 °5 1 ’; 27 X: 20h1 0 .9 "\-2 5 °1 3 ’.
(192) N ausikaa, (jasność 8,6m). 7 X: 1h52,7m,+21°33';
17 X: 1h43,4m,+21°51’; 27 X: 1h33,6m,+21°44’.

Meteory
Dane dla obserw atorów Słońca (na 0h czasu UT)
P [° ]

b0n

Ln(I

26,00

6,70

3

26,11

6,60

350,09
323,70

5

26,20

6,50

297,31

7

26,26

6,38

270,93

Data 2000
X

X
XI

1

9

26,29

6,26

244,54

11

26,29

6,13

13

26,26

5,99

218,15
191,77

15

26,20

5,85

165,39

17

26,11

5,70

139,00

19

5,54

112,62

21

25,99
25,84

5,37

86,25

23

25,66

5,20

59,87

25
27

25,45
25,21

5,02

33,49

4,83

7,12

29

24,93

4,64

340,74

31
2

24,63

4,45

314,37

24,29

4,24

288,00

P — kąt odchylenia osi obrotu Słońca m ierzony od
północnego w ierzchołka tarczy;
B0, L0 — heliograficzna szerokość i długość środka
tarczy;
27d12h57m — heliograficzna długość środka tarczy
w ynosi 0°.
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Od 2 października do 7 listopada prom ieniują meteory
z roju Orionidów, zw iązanego z kom etą Halleya. Radiant
m eteorów leży na granicy gw iazdozbiorów Oriona i Bliź
niąt i ma w spółrzędne: rekt. 6h20m, deki. +16°. Maksimum
aktywności przypada 22 października. W arunki obserw a
cyjne w tym roku są raczej dobre w związku z Księżycem
zbliżającym się w tym okresie do nowiu.

1d00h31m Cień I księżyca Jowisza (lo) wchodzi na tarczę pla
nety.
1d01h43mWejście I księżyca Jowisza (lo) na tarczę planety.
1d02h41mZejście cienia I księżyca Jowisza (lo) z tarczy planety.
1d03h53mZejście I księżyca Jowisza (lo) z tarczy planety.
1d21h49mPoczątek zaćmienia I księżyca Jowisza (lo) przez cień
planety.
2d01h12mKsiężyc I (lo) wyłania się zza tarczy Jowisza.
2d18h10mGwiazda zmienna ó Cep (cefeida) osiąga maksimum
jasności (3,5m).
2d20h11mWejście I księżyca Jowisza (lo) na tarczę planety.
2d21h09mZejście cienia I księżyca Jowisza (lo) z tarczy planety.
2d22h20mZejście I księżyca Jowisza (lo) z tarczy planety.
2d23h09mPoczątek zaćmienia II księżyca Jowisza (Europy) przez
cień planety.
3d03h56mKsiężyc II (Europa) wyłania się zza tarczy Jowisza.
3d19h38mKsiężyc I (lo) wyłania się zza tarczy Jowisza.
4d20h30mWejście II księżyca Jowisza (Europy) na tarczę pla
nety.
4d20h33m Zejście cienia II księżyca Jowisza (Europy) z tarczy
planety.
- Po s t ę p y A s t r o n o m i i

4/2000

•y 1

^

U 2 3 SI 1TJ) =0:

x’' yjo

4d22h55mZejście II księżyca Jowisza (Europy) z tarczy planety.
5d22h17m Gwiazda zmienna zaćmieniowa Algol (/? Per) osiąga
minimum jasności. Jasność gwiazdy spada od 2,1m do 3,4m.
6d10h Merkury w maksymalnej elongacji wschodniej od Słońca
w odl. 26°.
6d22h38m Cień III księżyca Jowisza (Ganimedesa) wchodzi na
tarczę planety.
7d Księżyc Saturna Tytan w maksymalnej elongacji zachodniej.
7d00h27m Zejście cienia III księżyca Jowisza (Ganimedesa)
z tarczy planety.
7d03h16mWejście III księżyca Jowisza (Ganimedesa) na tarczę
planety.
7d06h Złączenie Neptuna z Księżycem w odl. 1°.
8d02h25m Cień I księżyca Jowisza (lo) wchodzi na tarczę plane
ty8d02h57m Gwiazda zmienna d Cep (cefeida) osiąga maksimum
jasności (3,5"").
8d03h32mWejście I księżyca Jowisza (lo) na tarczę planety.
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Rys. 3. Trasa planetoidy (4) Westa na tle gwiazd gwiazdozbioru
Strzelca we wrześniu i październiku 2000 (zaznaczone gwiazdy
do 9m).

8d04h34mZejście cienia I księżyca Jowisza (lo) z tarczy planety.
8d08h Złączenie Urana z Księżycem w odl. 2°.
8d23h43m Początek zaćmienia I księżyca Jowisza (lo) przez cień
planety.
9d03h00m Księżyc I (lo) wyłania się zza tarczy Jowisza.
9d20h53m Cień I księżyca Jowisza (lo) wchodzi na tarczę plane
ty9d21h59mWejście I księżyca Jowisza (lo) na tarczę planety.
9d23h03mZejście cienia I księżyca Jowisza (lo) z tarczy planety.
10d00h08mZejście I księżyca Jowisza (lo) z tarczy planety.
10d01h44mPoczątek zaćmienia II księżyca Jowisza (Europy) przez
cień planety.
10d18h45m Księżyc III (Ganimedes) wyłania się zza tarczy Jowi
sza.
10d21h27m Księżyc I (lo) wyłania się zza tarczy Jowisza.
11d20h44m Cień II księżyca Jowisza (Europy) wchodzi na tarczę
planety.
11d22h54m Wejście II księżyca Jowisza (Europy) na tarczę pla
nety.
11d23h09m Zejście cienia II księżyca Jowisza (Europy) z tarczy
planety.
12d01h19m Zejście II księżyca Jowisza (Europy) z tarczy planety.
13d19h29m Księżyc II (Europa) wyłania się zza tarczy Jowisza.
14d02h39m Cień III księżyca Jowisza (Ganimedesa) wchodzi na
tarczę planety.
14d04l'27m Zejście cienia III księżyca Jowisza (G animedesa)
z tarczy planety.
15“ Księżyc Saturna Tytan w maksymalnej elongacji wschodniej.
15d04h18m Cień I księżyca Jowisza (lo) wchodzi na tarczę pla
nety.
15d07h Neptun nieruchomy w rektascensji.

17d20h06mPoczątek zaćmienia I księżyca Jowisza (lo) przez cień
planety.
17d20h34m Początek zakrycia III księżyca Jowisza (Ganimedesa)
przez tarczę planety.
17d22h16m Księżyc III (Ganimedes) wyłania się zza tarczy Jowi
sza.
17d23h14m Księżyc I (lo) wyłania się zza tarczy Jowisza.
18d18h Merkury nieruchomy w rektascensji.
18d18h12m Wejście I księżyca Jowisza (lo) na tarczę planety.
18d19h24mZejście cienia I księżyca Jowisza (lo) z tarczy planety.
18d20h21m Zejście I księżyca Jowisza (lo) z tarczy planety.
18d20h32m Gwiazda zmienna ó Cep (cefeida) osiąga maksimum
jasności (3,5m).
18d23h20m Cień II księżyca Jowisza (Europy) wchodzi na tarczę
planety.
19d01h16mWejście II księżyca Jowisza (Europy) na tarczę planety19d01h46m Zejście cienia II księżyca Jowisza (Europy) z tarczy
planety.
19d03h41m Zejście II księżyca Jowisza (Europy) z tarczy planety.
20d21h49m Księżyc II (Europa) wyłania się zza tarczy Jowisza.
23d Księżyc Saturna Tytan w maksymalnej elongacji zachodniej.
23d02h18mSłońce wstępuje w znak Skorpiona, jego długość ekliptyczna wynosi wówczas 210°.
23d03h31mPoczątek zaćmienia I księżyca Jowisza (lo) przez cień
planety.

16d01h37mPoczątek zaćmienia I księżyca Jowisza (lo) przez cień
planety.
16d04h47m Księżyc I (lo) wyłania się zza tarczy Jowisza.
16d06h Złączenie Saturna z Księżycem w odl. 2°.
16d22h47mCień I księżyca Jowisza (lo) wchodzi na tarczę plane
ty16d23h45mWejście I księżyca Jowisza (lo) na tarczę planety.
17d00h Złączenie Jowisza z Księżycem w odl. 2°.
17d00h56mZejście cienia I księżyca Jowisza (lo) z tarczy planety.
17d01h55mZejście I księżyca Jowisza (lo) z tarczy planety.
17d04h18mPoczątek zaćmienia II księżyca Jowisza (Europy) przez
cień planety.
17d18h23m Koniec zaćmienia III księżyca Jowisza (Ganimedesa)
przez cień planety.

4 /2 0 0 0

Rys. 4. Trasa planetoidy (192) Nausikaa na tle gwiazd gwiazdo
zbioru Barana w październiku 2000 (zaznaczone gwiazdy do 10m).
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24d00h40mCień I księżyca Jowisza (lo) wchodzi na tarczę pla
nety.
24d01h31mWejście I księżyca Jowisza (lo) na tarczę planety.
24d02h50mZejście cienia I księżyca Jowisza (lo) z tarczy planety.
24d03h40mZejście I księżyca Jowisza (lo) z tarczy planety.
24d06h Złączenie Marsa z Księżycem w odl. 4°.
24d20h36m Początek zaćmienia III księżyca Jowisza (Ganimedesa) przez cień planety.
24d22h00mPoczątek zaćmienia I księżyca Jowisza (lo) przez cień
planety.
24d22h23m Koniec zaćmienia III księżyca Jowisza (Ganimedesa)
przez cień planety.
25d00h01mPoczątek zakrycia III księżyca Jowisza (Ganimedesa)
przez tarczę planety.
25d01h00mKsiężyc I (lo) wytania się zza tarczy Jowisza.
25d01h43m Księżyc III (Ganimedes) wytania się zza tarczy Jowi
sza.
25d19h10m Cień I księżyca Jowisza (lo) wchodzi na tarczę pla
nety.
25d19h58mWejście I księżyca Jowisza (lo) na tarczę planety.
25d21h19mZejście cienia I księżyca Jowisza (lo) z tarczy planety.
25d22h07mZejście I księżyca Jowisza (lo) z tarczy planety.
25d23h59m Gwiazda zmienna zaćmieniowa Algol (fi Per) osiąga
minimum jasności. Jasność gwiazdy spada od 2,1mdo 3,4m.
26d01h58m Cień II księżyca Jowisza (Europy) wchodzi na tarczę
planety.
26d03h37mWejście II księżyca Jowisza (Europy) na tarczę pla
nety.
26d04h23m Zejście cienia II księżyca Jowisza (Europy) z tarczy
planety.
26d17h Uran nieruchomy w rektascensji.
26d19h27mKsiężyc I (lo) wytania się zza tarczy Jowisza.
27d01h03m Gwiazda zmienna i] Aql (cefeida) osiąga maksimum
jasności (3,5m).

Rys. 5. Konfiguracja galileuszowych księżyców Jowisza w paź
dzierniku 2000 (I — lo, II — Europa, III — Ganimedes, IV —
Callisto). Przerwa w trasie księżyca oznacza przebywanie sa
telity w cieniu planety. Zachód na prawo od środkowego pasa
(tarczy planety), wschód na lewo.
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27d15h Złączenie Merkurego z Księżycem w odl. 7°.
27d20h10mPoczątek zaćmienia II księżyca Jowisza (Europy) przez
cień planety.
27d23h06mGwiazda zmienna £ Gem (cefeida) osiąga maksimum
jasności (3,6m).
28d00h07m Księżyc II (Europa) wyłania się zza tarczy Jowisza.
28d20h48m Gwiazda zmienna zaćmieniowa Algol {fi Per) osiąga
minimum jasności. Jasność gwiazdy spada od 2,1mdo 3,4m.
29d17h41m Zejście cienia II księżyca Jowisza (Europy) z tarczy
planety.
29d19h10mZejście II księżyca Jowisza (Europy) z tarczy planety.
30d02h Merkury w koniunkcji dolnej ze Słońcem.
30d08h Złączenie Wenus z Księżycem w odl. 5°.
31d Księżyc Saturna Tytan w maksymalnej elongacji wschodniej.
31d02h34mCień l księżyca Jowisza (lo) wchodzi na tarczę plane
ty31d03h16mWejście I księżyca Jowisza (lo) na tarczę planety.
31d04h44mZejście cienia I księżyca Jowisza (lo) z tarczy planety.
31d23h54mPoczątek zaćmienia I księżyca Jowisza (lo) przez cień
planety.
UWAGA: M om enty wszystkich zjaw isk podane są w cza
sie uniwersalnym U T (Greenwich).
A b y o trzym a ć datę w o b o w ią zu ją cym we w rześniu
w Polsce „czasie letnim", należy dodać 2 godziny, po wpro
w adzeniu w październiku „czasu zim ow ego" należy dodać
1 godzinę.
M om enty złączeń p lanet z Księżycem podane są dla
geocentrycznych złączeń w rektascensji, złączenia planet
ze sobą ro zu m ia n e są ja k o ich m a ksym a ln e zb liżenia
(a nie złączenia w rektascensji). Podane są wszystkie złą
czenia, nie tylko w idoczne w Polsce.
Opracow ał T. Ściężor

Rys. 6. Konfiguracja pięciu najjaśniejszych księżyców Satur
na w październiku 2000 (III — Tethys, IV — Dione, V — Rhea,
VI — Tytan, VIII — lapetus). Zachód na lewo od środkowego
pasa (tarczy planety), wschód na prawo.
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w kraju

Walny Zjazd Delegatów PTMA
dniu 6.05.2000 odbył się Walny Zjazd Delegatów
PTMA. Obrady miały miejsce w CAMK-u przy
ul. Bartyckiej 18 w Warszawie. Ustępującemu Zarządowi
udzielono absolutorium i wybrano nowy Zarząd. Prezesem
został dr Henryk Brancewicz z Krakowa, długoletni Sekre
tarz Towarzystwa. W skład Zarządu weszły następujące oso
by: mgr Zofia Huppenthal (Toruń) —- Wiceprezes, mgr Mie
czysław Borkowski (Łódź) — Wiceprezes, mgr Andrzej

W

Boroń (Kraków) — Sekretarz, mgr Marcin Filipek (Kraków)
— Skarbnik, dr Henryk Chrupała (Chorzów), Roman Fangor
(Warszawa), mgr Tomasz Krzyt (Warszawa), mgr Janusz Ławicki (Puławy), dr Adam Michalec (Kraków), dr Tomasz Ściężor (Kraków) oraz dr Krzysztof Ziołkowski (Warszawa).
W dyskusji na temat działalności PTMA zostały poru
szone głównie dwa tematy: problem nieodpowiedzialnego
działania niektórych oddziałów Towarzystwa i ich nieobec
ności na Zjeździe oraz poglądy na te
mat „Uranii-PA”. Ogólna opinia na
temat nowej postaci „Uranii” jako
dwumiesięcznika jest bardzo pozy
tywna. Wymieniano opinie na temat
działalności Sekcji problemowych,
które koordynują obserwacje naszych
członków: Sekcja Obserwacji Pozy
cji i Zakryć, Obserwacji Komet, Ob
serwacji Słońca, Obserwacji Mete
orów oraz Sekcja Gwiazd Zmiennych.
Marcin Filipek

Spotkanie z prof. Bohdanem Paczyńskim
nia 28 marca br. w Obserwatorium Astronomicznym
Uniwersytetu Warszawskiego odbyło się niecodzien
ne seminarium, o którym koniecznie powinni się dowie
dzieć miłośnicy astronomii.
Prelegentem był prof. Bohdan Paczyński, do 1982 roku
pracownik Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Koper
nika, obecnie zatrudniony na Uniwersytecie Princeton
w USA. Bywa jednak w Polsce średnio dwa razy do roku
i polska astronomia bardzo wiele Mu zawdzięcza. W szcze
gólności to właśnie prof. Paczyński wymyślił w 1986 roku
sposób wykrywania mikrosoczewkowania we Wszechświecie (choć wtedy nie było to jeszcze możliwe do zrobienia
„technicznie”, tzn. możliwości komputerów były nieporów
nywalnie za małe w stosunku do potrzeb takiego projektu).
Obecnie metodę tę intensywnie wykorzystuje zespół OGLE
(Observational Gravitational Lensing Experiment; patrz
http://www.astrouw.edu.pl~ftp/ogle/), a projekt prowadzo
ny jest przez pracowników Obserwatorium Uniwersytetu
Warszawskiego, na polskim teleskopie w Chile, pod kierow
nictwem prof. Andrzeja Udalskiego. Pomysły prof. Paczyń
skiego chyba zawsze okazywały się prorocze i owocowały
znakomitymi wynikami naukowymi. Dlatego warto zwró
cić uwagę na przesłanie wspomnianego seminarium, któ
rym było uzmysłowienie zawodowym astronomom, jak
ważne i pożyteczne mogą być właściwie zorganizowane ob
serwacje amatorskie, wykonywane bardzo prostym sprzę
tem (lunetki o średnicach około 10 cm!). Dzięki takim ma
łym przyrządom udało się ju ż np. po raz pierw szy
„dopasować” obraz optyczny do błysku gamma (styczeń
1999), po raz pierwszy zmierzyć promień planety spoza
Układu Słonecznego (listopad 1999) oraz odkryć tysiące
gwiazd zmiennych (dr Grzegorz Pojmański z OAUW od
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krył ich blisko cztery tysiące — monitorując za pomocą ma
łego teleobiektywu i amatorskiej kamery CCD mniej niż je
den procent nieba! Aż 96% z nich to gwiazdy, które nie były
znane jako zmienne!). Czyż nie widać tu pola działania dla
miłośników astronomii?
Wracając do seminarium — prof. Paczyński obiecał spe
cjalnie dla czytelników „Uranii” artykuł, który — jak rozu
miemy -— będzie również propozycją i apelem o współpra
cę. Oto fragment listu prof. Paczyńskiego do redakcji: „Moje
projekty na przyszłość opierają się na mojej współpracy i na
dotychczasowych wynikach ludzi takich jak Udalski czy Poj
mański. Bardzo mi zależy na przekazaniu czytelnikom tych
wiadomości. Liczę, że dzięki temu uda się przekonać pew
ną ilość licealistów, że można w Polsce robić znakomite ka
riery naukowe, przynajmniej w dziedzinie astronomii”. (msk)
Tymczasem publikujemy pozdrowienia od Profesora.
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Księżycowa wykreślanka

Z e w zględu na złą czyteln ość w zo ró w
na str. 1 2 4 p o p rzed n ie g o zeszytu „U ranii-PA", p rzyta c za m y j e w szystkie raz
je s z c z e :

ozwiązaniem konkursu z „Uranii-PA” nr 2/2000 jest hasło: „C óż je st b a r 
dziej zw yczajnego ja k istnienie św iata” .
Nagrody książkowe wylosowali: A gnieszka N ow ak z Krzeszowic i A rk a 
diusz K u b czak z Piotrkowa Trybunalskiego. Gratulujemy. Książki prześlemy
pocztą.

R

Tym razem proponujemy
naszym Czytelnikom znale
z ie n ie w d ia g ra m ie obok
nazw dwudziestu księżyców
k rążący ch d o o k o ła p lan et
U kładu Słonecznego. Jako
odpowiedź wystarczy podać
nazwy w szystkich znalezio
nych satelitów Jowisza i wraz
z kuponem umieszczonym na
marginesie tej strony przesłać
na adres redakcji do końca
sierpnia br.
Autorem konkursuje st nasz
stały czytelnik — Łukasz Mikuć.
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dokoń czen ie z e str. 168.

dziesięciu częstotliwościach w zakresie decymetrowym,
zaw sze zadaw ałem sobie pytanie: dlaczego ich finalne
wyniki ogłaszane są w formie nieatrakcyjnych tabelek lub,
co najwyżej, w formie mało czytelnej plątaniny krzywych.
Dlaczego nie wykorzystać doświadczeń geostatystycznych
i nie zrobić interpolowanej, kolorowej mapy odtwarzają
cej dynamiczne widmo radioprom ieniowania Słońca? In
nymi słowy, czemu nie skorzystać z olbrzymich m ożliwo
ści interpolacyjnych współczesnych metod statystycznych
z jednej, zaś naturalnych możliwości ludzkiego oka jako
znakomitego detektora barw, z drugiej strony?
Wspomnianych częstotliwości radiowych jest tylko dzie
sięć z kilku co najmniej powodów: ograniczone możliwo
ści mierzącego przyrządu (jest to rejestrator szeregowy),
zakłócenia przemysłowe w coraz większej ilości pasm, trud
ności w gromadzeniu i opracowaniu dużej ilości danych
itd. Skoro więc nie można mierzyć na wielu częstościach,
czemu nie odwołać się do matematyki?

Rysunki zamieszczone na kolorowej stronie (wkł. I) ilu
strują wynik tych zabiegów.
Na koniec komentarz z pogranicza astronomii i psycho
logii. Kiedy znużony rozmyślaniami o nietrywialnych ze
rach funkcji zeta oraz o beznadziejnie trudnej hipotezie Riemanna zacząłem „po godzinach” konstruować dynamiczne
widma Słońca metodą interpolacji typu „kriging”, w ów
czas podniosły się następujące głosy:
— Po co jakieś kolorowe obrazki? Co na nich widać?
Przecież cała informacja tkwi w liczbach. Lepsze są liczby
niż wykresy czy mapy.
Niby tak. Tylko że z jakichś powodów od lat używa się
np. kolorowych map w atlasach geograficznych. A przecież
wystarczyłyby surowe i precyzyjne tabelki liczb z trzema
kolumnami wg matematycznego schematu: x,y,f(x,y). Albo
konkretnie: długość i szerokość geograficzna oraz wyso
kość ponad poziom morza. Już widzę miny i słyszę złorze
czenia nawigatorów podczas pracy z takimi tabelkami
w samolotach lub na statkach podczas wyznaczania kursu
w dalekich rejsach.
K rzysztof Maślanka

ASTRO-BIT
O program ow anie i m ateriały astronom iczne

Podziękowanie
Ireneusz Włodarczyk
ul. Rewolucjonistów 15/13
42-500 Będzin
tel.:(0-32) 761-29-46
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e-mail: astrobit@ka.onet.pl

Dziękuję dr Adamowi Michalcowi za udostępnienie wyni
ków krakowskich obserwacji Słońca na falach decymetro
wych oraz liczne życzliwe komentarze. Dziękuję też całe
mu zespołowi obserwatorów wykonujących po d kierunkiem
prof. Józefa Masłowskiego i dr Stanisława Zięby codzien
ne obserwacje radiowe Słońca.

U R A N I A - Postępy Astronomii

4/2000

Przedstawiam y jeszcze dwa zdjęcia autorstw a A rtura
W rembla. Spora część nadesłanych prac była w p o 
staci przetw orzonej elektronicznie. Tu nasza uwagą.
Niestety, studia w ykonujące skanowanie z negatywów,
nie wiedząc, ja k pow inno w yglądać zdjęcie (dla nich
nietypowe), robią to często niew łaściw ie, przed czyKn
przestrzegam y!*
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Fotografujemy kometę
C/1999 S4 (LINEAR)
Podczas tegorocznych wakacji będziemy mogli obserwować (na nocnym niebie) rzadkiego gościa,
jakim niew ątpliw ie jest widoczna nieuzbrojonym okiem kom eta. Jeszcze wielu m iłośników
nocnego nieba ma w pamięci wspaniałe „widbwisko”, jakiego dostarczyły nam ostatnie dwie
jasne komety (HYAKUTAKE — 1996 i H A L E -B O P P — 199^7), a ju ż na początku tego roku pisgia
astronom iczne (m. in. Urania-Pośtępy lAsffbnómii nr 3/2000) donosiły o zbliżającej się kolejnej
jasnej komecie. Osobiście zacłięcam naszych Czytelników do uwiecznienia tej komety na kliszy
fotograficznej. Jakiego w y p a s ie n ia d^d25emy*potj£zebowali?
•
Przede wszystkimi fjlmu o wysokiej czułości
jSsp
(400-1.600 ASA), obiek
tywu o m ożliw ie d u ^ j ^
ś w ia tłó s ile (n a jle p ie j^ *
i
2 -4 ,5 ) oraz mpntażu pa- _
■■
ra la k ty c z łie g o . O g n i
skowa obiektywu
śla nam pote yvidzeriia’ |
na kliszy i jeśji korweta
mci rrtałe roztniary kąt$£ r
we na niebie, pow inni
śm y użyć d łu g o o g raiię
s k o w e g o o b ie ^ ty v \fa /f'
F= 300-500; mm.* Nato-jk;
miast jeśli rozmiary k o j k
m eiy p rzekro czą k ilk a ®
stopni, najlepsze rezujpj^
taty uzyskamy używając^’obiektywu o ogniskowej
F= 3 5 -1 5 5 mm. Czasy
•,
. .
\
ekspozycji powinny wynosić od kilku do kilkunastu mińutl W ^przypadku komet tak jasnych jak
HYAKUTAKE i HALE-BOPP^ rpożga, w pobliżu maksimum JSsnośCi, wykonać i.cfi zdjęcie za po
m ocą nieruchom ego aparatu fot. (łip. zam ocowanego na stątyWie fotograficznym ) w yposażone
go w obiektyw o ogniskowej .28-58 ijim. W ^|lteżn o ści od ogniskowej obiektywu i. deklinacji
\
1
'
. komety czas ekspozycji może w y
nosić od kilkudziesięciu do kilku
sekund (U ra n ia -P o s tę p y Astrónom ii nr 2/1998' str.-87):
Niezależnie jednak od zastoso
wanej metody i użytego wyposaże
nia każde zdjęcie komety przynosi
• autofroWP dużo satysfakcji, czego
Panstwu'serdecznie życzę.
•

.. W iesław'Skórzyński

Na zdjęciu wyżej: kofneta Hale-Boppa
(F=500mm; światłosiła 5,6; texp 14 min;
film: Fuji SuperG 800 ASA)
Obok: kom eta H yakutake (F=20m m ;
św iatłosiła 2,8*>|exp=22 sek; film: Fuji
SuperG 8flo ASA)

Wykłady PTA
CAMK, W
26-27 ma.

Wykładowcy w akcji:
1. Prof. Paweł Artymowicz;
2. Prof, Aleksander Wolszczan;
3. Prof. Michał Różyczka.
^ P ro fe s o ro w ie Andrzej WoszY.-'C'zyk, Andrzej Maciejewski i Pa
weł Artymowicz w czasie dysku
sji panelowej.
Fot. Cezary Filipiuk
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Szanowni i Drodzy Czytelnicy,
Miesiące wakacyjne ostatniego roku bieżącego stulecia były okresem
wielkiej aktywności astronomicznej w skali planetarnej. Najpierw, u progu
tego okresu, ukazał się kolejny Raport Amerykańskiej Akademii Nauk
podsumowujący osiągnięcia astronomii ostatniego dziesięciolecia
i wyznaczający główne kierunki je j rozwoju w pierwszym dziesięcioleciu
nowego milenium. Następnie w lipcu odbył się w Warszawie światowy kongres
COSPAR-u, międzynarodowej organizacji badań przestrzeni kosmicznej,
a w sierpniu, w Manchesterze w Anglii, Zgromadzenie Ogólne i Kongres Międzynarodowej
Unii Astronomicznej. Oba te kongresy mają zawsze wielki wpływ na kierunki rozwoju różnych
dziedzin astronomii i astronautyki, a fakt, że odbywają się u progu nowego milenium, dodaje im
szczególnej wagi i smaku. Mam nadzieję, że wkrótce przybliżymy naszym Czytelnikom główne
treści i problemy dyskutowane w czasie tych zgromadzeń.
Tymczasem prezentujemy krótkie omówienia krajowych konferencji naukowych, które odbyły
się w czerwcu: toruńskiej konferencji na temat teleskopu SALT i spotkania naukowego na temat
p ó l elektromagnetycznych bardzo dużej częstości w Dwerniczku, a kilkoma zdjęciami
„wykładowców w akcji”przypominamy majowe Wykłady PTA. Gdy rozpoczynały się
przygotowania do wykładów, znanych było 30 planet wokół gwiazd. W czasie wykładów było tych
planet 40, a obecnie ich liczba sięga 50. Jakże szalone je st tempo odkryć astronomicznych!
Bieżący numer dużo miejsca poświęca nowo odkrytym śladom istnienia płynnej wody
na Marsie, prezentując obszerny wybór najnowszych zdjęć powierzchni tej planety. Nasza
najbliższa gwiazda, Słońce, znajduje się w okresie bliskim maksimum je j aktywności. Liczne zorze
polarne obserwowane przez naszych Czytelników są tego namacalnym dowodem. Z tej też okazji,
artykułem Janusza Osarczuka staramy się przybliżyć zagadnienie współczesnych badań wnętrza
tej i innych gwiazd. O laf Szewczyk natomiast przedstawia nam niektóre problemy badań gorących
białych karłów.
Wiele miejsca poświęcamy też astronomii w szkole
omawiamy przebieg ostatniej
Olimpiady Astronomicznej, publikujemy listę laureatów i zadania olimpijskie na rok następny.
—

Kometa C/1999 S4 LINEAR zawiodła obserwatorów na całym świecie, ale może dzięki niej
lepiej będziemy rozumieć naturę tych ciał? Fotograficzną dokumentację je j rozpadu publikujemy
na stronach kolorowych, a obszerny raport na temat obserwacji komet ostatniego półrocza przez
członków Sekcji Obserwatorów Komet PTMA przedstawia Tomasz Sciężor. Ten sam Autor, ja k
zwykle, opracował Kalendarzyk Astronomiczny, tym razem na ostatnie miesiące tego wieku.
Natomiast Kazimierz Schilling przeczytał kolejne astronomiczne tomy serii „Na ścieżkach nauki ”
wydawnictwa „Prószyński i S-ka ” i dzieli się z nami swymi uwagami. Mam nadzieję, że Recenzje
pomogą Państwu na wybór odpowiedniej lektury na coraz dłuższe jesienne wieczory,
a Kalendarzyk i Poradnik obserwatora będą pomocne w wyborze odpowiednich obiektów i zjawisk
do obserwacji.
Życzę Państwu pogodnych nocy i pożytecznej lektury

Andrzej Woszczyk
Toruń, w sierpniu 2000 r.
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czytelnicy piszą...
Chciałbym zauważyć, że do
numeru 3/2000 U-PA wkradł
się błąd. Otóż w kalendarzu
astronom icznym na lipiec,
w opisie zaćmienia, które na
stąpiło 1.07.2000 r. napisane
jest: „Zaćmienie widoczne bę
dzie na całym kontynencie
Antarktydy, w Patagonii..." Jak
widać z rysunku, który znaj
duje się nieco wyżej, a także
dlatego, że o tej porze roku
na biegunie południowym pa
nuje noc polarna, zaćmienie
nie mogło być widoczne na
Antarktydzie. Chcę jednak na
pisać, że sam zauważyłem
ten błąd przypadkiem, chcąc
się dowiedzieć, o której godzi
nie nastąpi m aksimum za
ćmienia.
Marcin Białek
Żelechów
Odp. Cóż, po pro stu je s t to
m ój błąd. M ożna go nazwać
„chochlikiem drukarskim ”. Po
p r o s tu w c e lu u trz y m a n ia
standardow ej form y inform a
cji o zaćm ieniach używam opi
su je d n e g o z poprzednich z a
ćm ień ja k o „k a lk i”. I niestety,
z tamtego zaćm ienia pozosta
ła inform acja o Antarktydzie.
Na szczęście m apka je s t p o 
praw na ... N iem niej je d n a k za
błąd przepraszam, a naszemu
m łodem u C zytelnikow i gratu
luję spostrzegaw czości. P o
dobne uw agi św iadczą o tym,
że „U ra n ia ”, a w szczególno
ści „K alen darzyk” są uważnie
czytane.
Tomasz Ściężor

...chciałbym się dowiedzieć
0 m ożliw ości zakupu map
Księżyca i nieba (podręcz
nych oczywiście). Może jest to
możliwe przez PTMA, ale czy
koniecznie trzeba być jego
członkiem? Nie wiem też, co
przynależność do tej organi
zacji daje?
M arcin Białek
Żelechów
Red. Podręczne m apki nieba
1 Księżyca, kalendarze astro
nom iczne, in stru kcje o b se r
w a cji Słońca, kom et, m e te 
orów, gw iazd zm iennych itp.
m o ż n a k u p ić w Z a rz ą d z ie
G łównym PTMA (adres i tele
fon w naszej stopce redakcyj
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nej). Przynależność do PTMA
daje m ożliw ość w spółtw orze
nia i sam oorganizacji polskich
pa sjo nató w astronom ii, uzy
skania pom ocy m erytorycznej
w organizacji obserw acji i wy
p ra w a stro n o m iczn ych (np.
na zaćm ienia Słońca, zakry
cia g w iazd itp.), kształcenia
astronom icznego i... zniżki w
cenie p re n u m e ra ty „U ra n ii-P o s tę p ó w Astronom ii".
W edług oferty drukow anej
je szcze w 1999 r. w U-PA Za
rz ą d G łów ny PTM A w ysyła
w s z y s tk im c h ę tn y m (c h o ć
p ie rw o tn ie to było tylko dla
czło n kó w P T M A ): obrotow ą
mapę nieba (w przesyłce 5,50
zł), m apę Księżyca z diagra
m em faz (w przesyłce 5,50,
wysyłana razem z obrotow ą
mapą nieba — 9,00 zł.), ścien
ną m ap ę K się życa (bardzo
ładna, wysyłana w tubie — 60
z ł + koszty przesyłki, razem
ok. 70,00 zł.) oraz ścienną
mapę nieba (koszty podobnie
ja k ścienna mapa Księżyca).

Po nadaniu przez telewizję in
formacji o spadku meteorytu
w Solcu Kujawskim w dniu
17.01.2000 chciałbym podzie
lić się zaobserwowanym zja
wiskiem w Wyrzysku. W dniu
17. 01. o godz. 21.12 obser
wowałem duży meteoryt, tak
duży, jakiego nigdy wcześniej
nie widziałem, a obserwuję
niebo często i od wielu lat
i widziałem niezliczoną ilość
meteorów gasnących w at
mosferze ziemskiej. Ten był
„iskrzący" i błękitny. Spadał
w kierunku zachodnim, z mo
je g o m ie jsca o b s e rw a c ji
z g w ia z d o z b io ru Barana
w kierunku Jow isz-S aturn.
Nie mógł to być ten sam me
teoryt co w Solcu Kujawskim,
bo Wyrzysk leży ok. 70 km na
zachód od Solca. Może to
była oderw ana część tego
samego co w Solcu meteory
tu?
Z poważaniem

Tu może być reklama Twojej Firmy!
Nasz cennik jest następujący:
cała strona kolorowa:
1000.00 zl
cała strona czarno-biała: 400.00 zl
Przy mniejszych formatach dla stron czarno-białych:
1/2 str.:
300.00 zł
1/4 str.:
200.00 zł
1/8 str.:
100.00 zł — ten rozmiar traktujemy jako
najmniejszy „moduł” Podobnie jest ze stroną kolorową.
Istnieje możliwość negocjowania warunków.

Zapraszamy na nasze lamy!
ja k o m eteoryt, raczej nim nie
było. W Pańskim opisie obser
wowanego zjaw iska pow inni
śm y w ięc m ów ić o bolidzie,
ewentualnie m eteoroidzie, bo
o m eteorycie m ów im y dopie
ro wtedy, gdy istotnie coś spa
dło na ziemię. Swoją drogą,
wciąż m ało m am y rodzim ych
m eteorytów i dobrze by było,
żeb y wreszcie coś u nas s pa
dło...

O trzym aliśm y piękną ka rtk ę widokówkę z Centrum Lotów
K o sm icznych K e n n e d y ’ego,
a wraz z nią takie oto pozdro
wienia:

U kłony i p o zd ro w ie n ia
z Przylądka Canaveral (oraz
Miami, Bahamów i Nowego
Jorku) przesyła Andrzej Marks
R e d . P ię k n ie d z ię k u je m y
i dzielim y się tym i ukłonam i
ze w szystkim i naszym i Czy
telnikami.

Franciszek Ciężki
W yrzysk
Red. Jak nam wiadomo, m e
teoryt o nazwie Solec Kujaw 
s k i nie figuruje w oficjalnym
wykazie M eteoritical Society.
To, co pokazyw ała telewizja
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Kupię
Sprzedam
Zamienię
Nawiążę kontakt...
S przedam ta n io now y
mało używany teleobiek
tyw MTO 1000 ze specjal
nym filtrem słonecznym.
Tel.(042) 712 34 01 e-mail:
krzyszat@kki.net.pl
Sprzedam teleskop o śr.
lustra 120 mm ,na gwaran
cji, stan bdb oraz teleskop
o śr. lustra 65 mm, „Alkor”.
Tel.(0-52)345-18-26, Byd
goszcz.
Sprzedam teleskop firmy
„Uniwersał” , model nr 12
(200/1000 mm) z bogatym
wyposażeniem. Stan bar
dzo dobry, gw arancja 4
lata. Cena 2900 zł.
Ewa Zegler
11-108 Żegoty 1
tel. (0-89) 766-07-07

Automat wysyła do telefo
nów komorkowych wiado
mości SMS o występowa
niu zorzy polarnej, na pod
stawie aktualnych danych
satelitarnych zamieszcza
nych w Internecie przez
Space Environmet Center.
Informacje i zapisy E-mail:
chandra@ aurora.put.poznan.pl
W tej rubryce zamieszczmy bez
płatnie ogłoszenia naszych Czy
telników (do 250 znaków).
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(PL ISSN 0032-5414/ 0042-07-94)
D w um iesięcznik poświęcony upow szechnianiu
w iedzy astronom icznej. Czasopism o pow stałe
poprzez połączenie się „U ranii” — dotychcza
sow ego m iesięcznika PTM A, ukazującego się
od 1922 roku i „Postępów A stronom ii” — do
tychczasow ego kw artalnika PTA, w ychodzą
cego od 1953 roku. Patronat: Polskie Towarzy
stwo Astronomiczne i Polskie Towarzystwo M i
łośników Astronom ii. Zachow ana zostaje do
tychczasow a num eracja „U ranii” . Pism o je st
częściow o finansow ane przez KBN i Komitet
A stronom ii PAN.

Janusz Osarczuk
Na podstaw ie teorii budowy i ewolucji gw iazd potrafim y stworzyć model Słońca oraz
przewidzieć je g o dalsze losy. Ta teoretyczna konstrukcja wymaga jed n a k empirycznej
weryfikacji. A by tego dokonać, trzeba „zobaczyć ”, co tak naprawdę dzieje się we wnę
trzu naszej gwiazdy i na ile rzeczywiste warunki w niej panujące pokrywają się z teore
tycznymi przewidywaniami. Czy można tego dokonać? Okazuje się, że tak.

201

Olaf Szewczyk

206

Woda na Marsie?
Krzysztof Rochowicz
N a M arsie odkryto ślady wskazujące na obecność wody w przeszłości. To nie je s t je d 
nak powtórka z lat 70-ych: waga odkrycia polega bowiem na pokazaniu, że nie była to
przeszłość odległa. Wręcz przeciw nie — niektóre fo rm y wydają się tak młode, że spore
ilości wody w stanie ciekłym mogą wciążjeszcze znajdować się p o d powierzchnią Czer
wonej Planety.

O pracow anie graficzne
i skład kom puterow y:
Jacek Drążkowski
Korekta:
B ożena W yrzykow ska
Adres Redakcji:
U niw ersytet M .K opernika
ul.Chopina 12/18
87-100 TORUŃ
tel. (0-56) 611 30 5 2 ,61 1 34 50
fax. (0-56) 62 19 381

Skala temperatur i rozkład mas gorących
białych karłów typu DA
Białe karty należą do najbardziej interesujących a jednocześnie jeszcze mało znanych
obiektów astronomicznych. Właściwe wyznaczenie podstaw owych param etrów je s t
pierwszym krokiem do zrozumienia tej klasy obiektów.

R edaktor N aczelny:
Andrzej W oszczyk, CA U M K Toruń
Zespól R edakcyjny:
M arek G ołębiewski, CA U M K Toruń
M agdalena K ożuchow ska, CA M K W -wa
K rzysztof Rochow icz, CA U M K Toruń
Roman Schreiber, C A M K Toruń

Zajrzeć do wnętrza Słońca

■ ■

teleskop kosmiczny Hubble’a obserwuje:

Co się stało z kometą

LINEAR? (okl.IV)
Przebieg XLI1I Olimpiady Astronomicznej
w roku szkolnym 1999/2000 (224); Zadania XLIII Olimpiady Astro
nomicznej w roku szkolnym 1999/2000 (225); XLIV Olimpiada Astro
nomiczna, rok szkolny 2000/2001 (228)
astronomia w szkole:

Poczta elektroniczna (E-m ail adress):
aw @ astri.uni.torun.pl
A dres W W W :
http://urania.cam k.edu.pl

212

w kraju'. SALT — nowe narzędzie polskiej astronomii (212); Piąte
bieszczadzkie spotkanie dyskusyjne (214)

Druk:
Zakład Poligraficzno-W ydaw niczy
PO ZKA L, Inow rocław

215

galeria Mgławic Messiera:

2 17

poradnik obserwatora:

222

rozmaitości: Kazimierz Czernis z Wilna i jego komety (222); Taka
kometa stara, jaki jej pyłu kształt (222); Nowe astronomiczne pro
gramy komputerowe (222); Kilka uwag o amatorskich zwierciadłach
(223)

218

P.T. Miłośnicy astronomii obserwują: Komety przełomu

D ystrybucja:
W iesław Skórzyński, C A U M K ,
ul. G agarina 11, 87-100 TORUŃ
tel. (0-56) 611 30 58
E-mail: urania@ astri.uni.torun.pl
P re n u m e ra ta w ro k u 2 0 0 0 k o s z tu je 36 zł.
M ożna rów nież zam aw iać pojedyncze zeszyty
w cenie 7,50 zł.
Polskie Tow arzystw o A stronom iczne
Zarząd G łów ny - Sekretariat
ul. Bartycka 18, 00-716 W arszawa
tel. (0-22) 841 00 41 w ewn. 146
E-mail: hania@ cam k.edu.pl
WWW : w w w .cam k.edu.pl/pta
Polskie Towarzystwo M iłośników A stronomii
Zarząd Główny
ul. św. Tom asza 30/8, 31-027 Kraków
tel. (0-12) 422 28 92
E-mail: ptm a@ oa.uj.edu.pl
W WW : oa.uj.edu.pl/~ptm a
N um er zam knięto w sierpniu roku 2000
* M ateriałów nie zam ów ionych R edakcja nie
zw ra ca , a w y k o rzy stu ją c za strzeg a sobie
p raw o do ich red a g o w a n ia i sk ra ca n ia *
Przedruk m ateriałów i zdjęć tylko za zgodą
R edakcji. * O pinie i poglądy form ułow ane
przez R edakcję i A utorów nie reprezentują
o ficjalnego stanow iska obu patronujących
nam T ow arzystw *
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Wszechświaty —wyspy (M58-M64)

Obserwacje Saturna

1999/2000

i pierwszej połowy 2000 roku
230

recenzje:

Pięćdziesięciomiłowy kamień na ścieżkach nauki

234

kalendarz astronomiczny 2000:

240

konkurs

240

ciekawe adresy internetowe

listopad

—

grudzień

NA OKŁADCE
Słońce szaleje, jesteśm y bowiem w pobliżu maksimum 23 cyklu jeg o aktywności.
Ten piękny portret naszej Dziennej Gwiazdy w dalekim ultrafiolecie wykonało obser
watorium SOHO. Widoczna je st struktura pola magnetycznego wewnętrznej korony
i otaczającego miejsca występowania plam na tarczy (w przyjętej konwencji są to ob
szary najjaśniejsze, o bialożółtym zabarwieniu). Fot. SOHO-EIT, ESA, NASA.
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Osarczuk

Zajrzeć
do wnętrza
Słońca
®

ło ńce je s t n a sz ą ż y c io d ajn ą
gwiazdą. Staramy się zgłębić jej
tajemnice, aby wiedzieć, czego
możemy się od niej spodziewać w bliż
szej i dalszej przyszłości. N a podsta
wie teorii budowy i ewolucji gwiazd
potrafimy stworzyć model Słońca oraz
przewidzieć jego dalsze losy. Ta teo
retyczna konstrukcja wymaga jednak
em pirycznej w eryfikacji. A by tego
dokonać, trzeba „zobaczyć”, co tak na
prawdę dzieje się we wnętrzu naszej
gwiazdy i na ile rzeczywiste warunki
w niej panujące pokrywają się z teore
tycznymi przewidywaniami. Czy moż
na tego dokonać? Okazuje się, że tak.
Oprócz obserwacji istnieje także dru
gi sposób badania słonecznego wnę
trza. Nosi on nazwę heliosejsmologii
i jem u właśnie będzie poświęcony ni
niejszy artykuł.
Historia rozwoju tej metody badaw
czej rozpoczęła się w 1960 roku. W ów
czas to Amerykanin Robert Leighton
zaobserwował „oscylacje pola prędko
ści na powierzchni słonecznej”. Zja
wisko okazało się na tyle tajemnicze,
iż dopiero po 10 latach odkryto, że
oscylacje takie m ogą być wytwarzane
przez fale dźw iękow e (akustyczne)
powstające we wnętrzu Słońca. Doko
nał tego inny A m erykanin, R oger
Ulrich, w 1970 roku. Sukces okazał się
jed n ak tylko połowiczny, poniew aż
z kolei trzeba było wyjaśnić, skąd się
biorą fale dźwiękowe w naszej gwieździe. Zajęło to sporo czasu, ale w koń
cu odkryto, że mechanizmem generu
ją c y m fale dźw iękow e są drgania
naszej gwiazdy, czyli m echaniczne

S

Rys. 1. Budowa wewnętrzna Słońca:
a) strefa konwekcji
b) strefa promieniowania
c) jądro
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ruchy materii. Dlaczego jednak Słoń
ce drga i w jaki sposób to czyni? Aby
odpowiedzieć na to pytanie, zapoznaj
m y się najpierw z budow ą naszej
gwiazdy.
Słońce składa się z dwóch części:
strefy promienistej (z jądrem w środ
ku) i strefy konwektywnej. W pierw
szej z nich energia (wytwarzana w ją 
drze w postaci strum ienia fotonów)
jest przenoszona za pom ocą promie
niow ania, w drugiej — za pom ocą
konwekcji. O ile w przypadku trans
portu promienistego materia jest nie
ruchoma, a strumień energii powstaje
tylko na skutek istnienia różnicy tem 
peratury poszczególnych warstw m a
terii, o tyle w przypadku konwekcji
energia jest przenoszona przez materię
(tzn. razem z zawierającą ją materią).
Strefa konwektywna rozciąga się od
głębokości ok. 200 tys. km prawie do
pow ierzchni Słońca. W jej wnętrzu
nieustannie trwa cykliczny ruch ol
brzymich bąbli gazu. Pobierając ener
gię z niższych warstw, bąbel ogrzewa
się i unosi do góry. Ponieważ jego śred
nia gęstość jest mniejsza od gęstości
otoczenia, więc siła wyporu pcha go
ku powierzchni. Po przebyciu pewnej
drogi bąbel oddaje energię i ochładza
się, a następnie opada. W tym ciągle
p ow tarzającym się pro cesie część
energii transportowanej przez bąbel
zostaje zużyta na wytworzenie fal aku
stycznych.
Ruchy materii powstające w strefie
konw ektyw nej w yw ołują więc fale
dźwiękowe podobne do tych, z jakim i
spotykamy się w instrumentach mu5 /2 0 0 0

Fale stojące
Fale biegnące są to fale, które przenoszą energię w przestrzeni. Można je wywołać np. poprzez szarpnięcie tam
i z powrotem końca sznurka, jak to pokazano na Rys. 2. Powstałe wychylenie przesuwa się ku dołowi, następnie
odbija od końca sznurka i biegnie ku górze. W ten sposób wywołana została fala biegnąca. Jeżeli końcem sznurka
będziemy poruszać we właściwym rytmie, to można dopro
wadzić do sytuacji takiej jak na Rys. 3b. Fale biegnące ku
dołowi i fale odbite od swobodnego końca sznurka nałożą
się na siebie i stworzą wspólnie falę stojącą. Punkty sznur
ka pozostające w spoczynku (w których nie ma wychylenia)
nazywa się węzłami, a punkty, w których wychylenie jest
maksymalne — strzałkami. Odpowiednio zwiększając pręd
kość poruszania się sznurka można uzyskać fale (drgania)
stojące o coraz większej liczbie węzłów (Rys. 3c-e). Kolej
ne postacie drgań, różniące się liczbą węzłów, nazywamy ^
odpowiednimi (pierwszym, drugim, itd.) modami drgań. Sto
Rys. 2. Wytwarzanie fali biegnącej
pień modu jest równy ilości węzłów występujących podczas
określonego drgania.

r
v
a) stopień 0

b) stopień 1

d) stopień 3

e) stopień 4

(mod podstawowy)

zycznych. R óżnica jest taka, że dłu
gości fal dźw iękow ych we w nętrzu
Słońca mierzy się w kilometrach, czę
stości w m ilihercach, a okresy w m i
nutach. Słoneczne fale akustyczne są
falami stojącymi (ramka „Fale stoją
ce”). W ystępują wewnątrz Słońca, się
gają aż do jego powierzchni. Analiza
pom iarów prędkości m aterii na p o 
wierzchni naszej gwiazdy ujawnia, że
obok dominujących składowych zwią
zanych z ruchem obrotowym i cha
otyczną konw ekcją, w ystępują tam
niemal ściśle okresowe drgania. Są one
zwane oscylacjam i i stanow ią efekt
działania fal akustycznych.
Każde drganie (oscylację) można
opisać za pom ocą trzech liczb. Pierw
sza z nich „1” mówi o ilości linii wę
złów na powierzchni (czyli podaje sto
pień modu oscylacji — patrz ostatnie
zdanie niniejszego akapitu). Druga
liczba „m ” określa ilość linii węzło
wych tworzących „południki” na po
w ierzchni. N atom iast ilość w ęzłów
wzdłuż promienia gwiazdy (od środ
ka do powierzchni) przedstawia licz
ba „n” . Drganie scharakteryzow ane
tymi trzema liczbami nazywa się m o
dem oscylacji.
Spróbujmy teraz zilustrować „wy
gląd” kilku modów. Rys. 4a przedsta
5/2000

w ia przypadek następujący: 1= 6, m =
0, n — dowolne. Ciemne pasy obra
zują linie węzłowe. Kolorem ciemniej
szym oznaczono obszary, które w da
nej chwili poruszają się „na zewnątrz”,
kolorem jaśniejszym — obszary, któ

w

węzeł

s

strzałka

Rys. 3. P roste m ody drgań
szn u rka (szc z e g ó ło w y opis
w tekście)

re poruszają się „do wewnątrz” gwiaz
dy. Mod drgań pokazany na Rys. 4b
ma następujące własności: 1 = 6, m =
3, n — dowolne. Przy dużych warto
ściach liczb 1, m, n obraz drgań staje
się dość skomplikowany — sytuację

Rys. 4. Symulacja komputerowa wybranych modów oscylacji kuli słonecznej.
Miejsca przecięcia płaszczyzn z powierzchnią Słońca obrazują linie węzłów. Ilość
płaszczyzn „południkowych” opisuje liczba „I”, a ilość wszystkich płaszczyzn —
liczba „m”.
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taką ilustruje Rys. 5 (patrz kolorowa
wkładka str. 1).
Do zbioru trzech wymienionych już
wielkości można dorzucić jeszcze je 
den parametr. Charakteryzuje on orien
tację przestrzenną modu. Spójrzmy na
Rys. 6. Widać, że kula drgająca w pew
nym modzie (o ustalonych wartościach
1, m, n) może być w dowolny sposób
ukierunkowana w przestrzeni.
Przedstawione dotychczas ilustracje
oscylacji dotyczą sytuacji wyidealizo
wanych. Słońce jest jednak rzeczywi
stym obiektem istniejącym w prze
strzeni kosmicznej. Zachodzi w nim
ogromna ilość skomplikowanych pro
cesów fizycznych. Drga ono jednocze
śnie we wszystkich modach o dowol
nych liczbach 1, m, n oraz o dowolnej
orientacji. Na jego powierzchni nie ma
żadnych linii w ęzłów i żadne p o 
w ierzch n ie w ęzłów nie w y stęp u ją
w jego wnętrzu. Poza tym wszystkie
możliwe drgania nakładają się na sie
bie, w wyniku czego rzeczywisty ob
raz o scy lacji sło necznych posiada
skomplikowaną i chaotyczną struktu
rę (Rys. 7 - wkładka). Ten rozgardiasz
jest jednak tylko pozorny, ale aby od
naleźć w nim regularności w postaci
poszczególnych modów, potrzeba dłu
gich i ciągłych obserwacji.
Aby wyjaśnić, w jaki sposób w y
krywa się pojedyncze mody, musimy
zapoznać się z kilkoma pojęciami. Za
cznijmy od tego, że światło białe jest
m ieszaniną w ielu barw. M ożna się
0 tym przekonać, przepuszczając jego
promień przez pryzmat. Nastąpi wów
czas rozszczepienie światła na wszyst
kie barwy tęczy. Najlepsze efekty w i
zualne osiąga się, gdy źródło światła
przesłonięte zostanie wąską szczeliną.
W tedy różnobarwne obrazy szczeliny
ułożą się obok siebie, częściowo się
nakładając. U tw orzą barw ną wstęgę
nazywaną widmem.
Teraz skomplikujmy nieco sytuację
1 pomiędzy źródło świata i szczelinę
w staw m y p rzezro czy sty pojem nik
zjakim ś gazem, np. wodorem. Obser
wując widmo zauważymy, że w pew 
nym jego miejscu znajduje się ciemna
kreska. Jest to tzw. linia widmowa.
W zięła się ona stąd, że gaz w pojem
niku pochłonął i rozproszył część pro
m ieniow ania św iatła białego. Jeżeli
zamienimy pojemnik z wodorem na
pojem nik z innym gazem, np. helem,
to okaże się, iż w widmie pojawi się
198
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Rys. 6. Różne orientacje przestrzenne kuli słonecznej drgającej w określonym
modzie.

linia, ale w innym miejscu. Ponieważ
zaś każdy pierwiastek absorbuje pro
mieniowanie o ściśle określonej dłu
gości fali, więc linia danego pierwiast
ka będzie się pojawiać zawsze w tym
sam ym , ściśle określonym m iejscu
w idm a. 1 odw rotnie, istnienie linii
w danym miejscu widma jednoznacz
nie wskazuje na to, jaki pierwiastek ją
utw orzył. Ta w zajem na relacja jest
prawdziwa niezależnie od rodzaju źró
dła światła.
Światło niesie wiele informacji na
temat własności swojego źródła. Na
podstawie badań widma można okre
ślić skład chemiczny (patrz poprzedni
akapit) oraz parametry fizyczne mate
rii em itującej światło. M ożliwe jest
rów nież uzyskanie inform acji o ru
chach gazów źródła. Przejdźm y do
Słońca. N a jeg o pow ierzchni stale
w znoszą się i opadają bąble gazów
o średnicy ok. 2000 km. Tworzą one
tzw. supergranulację, która jest prze
jaw em konwekcji. Światło słoneczne
jest więc emitowane z powierzchni,
której poszczególne elementy są w cią
głym ruchu. Skąd jednak wiemy, czy
dany element porusza się akurat w górę
czy w dół? Otóż potrafimy zmierzyć
prędkość i kierunek jego ruchu. M oż
na uczynić to dla całej tarczy Słońca
(Rys. 7 - wkładka) lub dla wybranych
jej obszarów. W tym celu należy wy
brać jakąś linię widm ową i obserwo
wać jej położenie, które zmienia się na
skutek działania efektu Dopplera (ram
ka „Efekt Dopplera”). Przesunięcie li
nii w lewo odzwierciedla podnoszenie
się o b serw o w an eg o elem en tu p o 
wierzchni, a przesunięcie w prawo —
jeg o opadanie. N atom iast w ielkość
przesunięcia linii pozwala ocenić pręd
kość ruchu elementu.
Wróćmy teraz do zagadnienia „wy
ła w ia n ia ” p o szczególnych m odów
z „morza” słonecznych oscylacji, co sta
U R A N I A - POSTĘPY ASTRONOMII

nowi główne zadanie heliosejsmologii.
Polega ono na długotrwałych obserwa
cjach przesunięć określonych linii wid
mowych, czyli na pomiarach prędko
ści wszystkich punktów na wybranym
prostokątnym w ycinku powierzchni
Słońca. Zbierane w ten sposób dane są
następnie poddawane analizie matema
tycznej (używa się w tym celu tzw. od
wrotnej transformaty Fouriera). Ponie
waż ilość danych jest ogromna, więc tę
żmudną i monotonną czynność wyko
nuje komputer. Wyniki jego pracy moż
na przedstaw ić w formie graficznej
(Rys. 9 - wkładka). Wykreślona zależ
ność pomiędzy częstością a stopniem
modu oscylacji uwidacznia wyraźne
uporządkowanie drgań. Istnienie okre
ślonego modu jest możliwe wyłącznie
wtedy, jeżeli we wnętrzu Słońca wystę
puje ściśle określona kombinacja para
m etrów fizycznych m aterii. Znając
zatem częstość i stopień oscylacji wy
znaczonych na powierzchni Słońca,
można dowiedzieć się sporo o wnętrzu
naszej gwiazdy. Im więcej modów po
trafimy zidentyfikować, tym bardziej
szczegółowo możemy poznać warunki
panujące w określonym miejscu kuli
słonecznej.
Zatrzymajmy się na chwilę i przy
pomnijmy to, co dotychczas powiedzie
liśmy. Ruchy w strefie konwektywnej
Słońca generują fale dźwiękowe, które
niosą ze sobą informacje o warunkach
fizycznych panujących na różnych głę
bokościach. Dzięki temu, że umiemy
rejestrować dane pochodzące z fal aku
stycznych i analizować je, interpretu
jąc otrzymane wyniki uzyskujemy wia
domości o w nętrzu naszej gwiazdy.
Stosujemy więc dane o falach dźwię
kowych do sondowania wnętrza Słoń
ca, podobnie jak geofizycy wykorzy
stują dane o falach sejsmicznych do
sondowania wnętrza Ziemi. Istnieje jed
nak wiele różnic związanych z falami
5/2000

ziemskimi i słonecznymi. Przykłado
wo, fale ziemskie są wytwarzane przez
jedno lub co najwyżej kilka pojedyn
czych źródeł (trzęsienia ziemi), podczas
gdy fale słoneczne nie są generowane
w konkretnym miejscu, lecz w rozcią
głej strefie konwektywnej. Poza tym
fale w Ziemi można badać bezpośred
nio (za pomocą sejsmografów), nato
miast fale w Słońcu wykrywamy w spo
sób pośredni (dzięki obserwacjom linii
widmowych).
Zaletą badań heliosejsmologicznych
jest to, iż nie potrzeba do nich wielkich
teleskopów . W ystarczy przeciętnej
w ielkości d etek to r i nie najgorszy
komputer. Wadę tych badań stanowi zaś
fakt, że wymagają one długich i najle
piej ciągłych obserwacji. Ponieważ nie
można tego osiągnąć z jednego obser
watorium, więc w 1995 roku powoła
no do istnienia ogólnoświatową sieć
obserwacyjną o nazwie GONG (akro
nim nazwy Global Oscillation Network
Group). Składają się na nią obserwato
ria na Wyspach Kanaryjskich, w Chile,
na Hawajach, w Australii i w Indiach.
Taki dobór stacji badawczych pozwala
przez całą dobę śledzić oscylacje Słoń
ca, gdyż w każdej chwili dnia i nocy co
najmniej jedna ze stacji prowadzi ob
serwacje (które są następnie przejmo
wane przez inną placówkę). Badania
heliosejsmologiczne prowadzone były
także ze stacji położonej na Antarkty
dzie. Jej usytuowanie gwarantuje teo
retycznie prawie półroczną ciągłość ob
serwacji.

Najbardziej efektywną metodą ob
serwacji Słońca jest przypatrywanie się
jem u z przestrzeni kosmicznej. W grud
niu 1995 roku zostało umieszczone na
orbicie wokółziemskiej obserwatorium
SOHO (SOlar and Heliospheric Obser
vatory). Nie odczuwając zniekształca
jąceg o pom iary w pływ u atm osfery
ziemskiej, może ono działać praktycz
nie bez przerwy. Liczne instrumenty
zainstalow ane na pokładzie SOHO
w ciągu kilku lat pracy pozwoliły na
uzyskanie znaczących i interesujących
wyników. Poniżej przedstawionych zo
stało kilka spektakularnych osiągnięć
satelity.
Rys. 10 (wkładka, str. I) przedsta
wia podstawowe właściwości ruchów
materii w najwyższej części strefy kon
wektywnej. Grubość tej warstwy, znaj
dującej się tuż pod powierzchnią Słoń
ca i stanowiącej 3,5% grubości całej
strefy konwektywnej, porównywalna
jest z rozmiarem promienia Ziemi. Jak
widać, różnica temperatury w tej war
stwie nie przekracza 6%. Przepływ
gazu odbywa się w różnych kierun
kach z prędkością nie w iększą niż 1,5
km/s. Oczywiście, konwektywny prze
pływ energii je st zjaw iskiem dyna
micznym. Ciągłe mieszanie się mate
rii powoduje więc niewielkie zmiany
w rozkładzie prędkości ruchów m ate
rii (drobnym wahaniom mogą również
ulegać inne parametry opisujące wła
sności m aterii). W szystkie zm iany
m ają jednak charakter lokalny. M oż
na więc powiedzieć, że znaczącej ewo

Efekt Dopplera
a)

R

Długość fali

R

Długość fali

b)

V

Rys. 8. Ilustracja efektu Dopplera (opis w tekście).
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lucji podlegają poszczególne części
strefy konwektywnej, natomiast stre
fa ta jako całość wygląda stale mniej
więcej tak samo, tzn. patrząc global
nie, w każdej chwili panują w niej
warunki niewiele odbiegające od w a
runków średnich.
Rys. 11 (wkładka, str. I) pokazuje
różnice prędkości rotacji poszczegól
nych części Słońca. Przedstaw iony
obraz został stworzony na bazie dwu
nastomiesięcznych nieprzerwanych ob
serwacji. Kolory oznaczają prędkość
rotacji materii: czerwony — najwięk
szą, ciemnoniebieski — najmniejszą.
Duży czerwony pas reprezentuje szyb
ki przepływ ciepła i gazów słonecznych
pod równikiem. Strumień ten ma sze
rokość 480 tys. km i grubość 208 tys.
km. Materia porusza się w nim o 4%
szybciej niż gazy z otoczenia. Bardziej
subtelne są różnice prędkości materii
w okolicach biegunów . Strum ienie
oznaczone są tam kolorem jasnoniebie
skim. Materia porusza się w nich rów
nież szybciej niż w obszarach sąsied
nich. Każdy z tych dwóch strumieni ma
grubość 27 tys. km (tj. około dwukrot
nie więcej niż średnica Ziemi).
Na Rys. 12 (wkładka, str. I) widać
różnice pomiędzy rzeczywistą a teore
tycznie wyliczoną prędkością rozcho
dzenia się dźwięku w różnych częściach
Słońca. Kolorem czerwonym pokryto
warstwy, w których dźwięk podróżuje
szybciej niż to przewiduje teoria. Ozna
cza to, że temperatura tych warstw jest
wyższa niż przewidywana. Czerwony

Zjawiskiem Dopplera nazywa się rejestrowaną przez
odbiornik zmianę częstości fali, której przyczyną jest
względny ruch odbiornika i źródła tych fal. Przykładowo,
gdy szybko zbliża się do nas pociąg, to ton jego sygnału
dźwiękowego jest wyższy, a gdy oddala się, niższy niż
ton sygnału dźwiękowego tego pociągu w czasie posto
ju na stacji. Efekt ten dotyczy także fal elektromagne
tycznych, np. światła. Objawia się on w postaci przesu
nięcia linii widmowych (Rys. 8). Jeżeli źródło światła
oddala się od obserwatora, to linia przemieszcza się ku
czerwonej części widma, czyli w prawo (Rys. 8a); jeżeli
zbliża się — linia przemieszcza się ku niebieskiej części
widma, czyli w lewo (Rys. 8b).
Wybierzmy linię w widmie słonecznym o długości fali
6000 A (1 A= 10“ 10 m) i szerokości 1 A Przesunięcie linii
0 0,02 A jest wywołane ruchami materii o prędkości
1 km/s. Poszczególne mody oscylacji mają amplitudy
drgań nie większe niż 0,1 m/s. Identyfikacja pojedyn
czego modu wymaga więc mierzenia przesunięć jesz
cze mniejszych, o wartościach rzędu 100 tys. razy mniej
szych niż szerokość linii. Jest to zadanie trudne, ale wy
konalne.
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Rys. 13. Zmiany ciśnienia P (a), gę
stości p (b), temperatury T (c) Słoń
ca wraz z głębokością. W szystkie
wielkości osiągają maksymalne war
tości w centrum r = 0. Poszczególne
krzywe na każdym rysunku zostały
wykreślone na podstawie pomiarów
wykonanych przez różne grupy ba
dawcze.

r/Rs
Rys. 14. Obfitość wodoru X w róż
nych czę ścia ch Słońca. W jądrze
stanowi on 1/3 jego m asy reszta
przypada na hel. W wyższych war
stwach proporcja ta ulega odwróce
niu. Krzywe zostały wykreślone na
podstawie pomiarów wykonanych
przez różne grupy badawcze.
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Metodę sondowania wnętrza obiektu przy wykorzystaniu danych o falach
dźwiękowych stosuje się także z powodzeniem w przypadku niektórych
typów gwiazd. Najlepsze wyniki otrzymuje się podczas badania gwiazd
zmiennych pulsujących oraz białych karłów. Uzyskiwane wyniki pozwala
ją nam dowiedzieć się zaskakująco dużo o danym rodzaju gwiazd, np.
dla białych karłów potrafimy określić następujące parametry: masę cał
kowitą, masę warstw zewnętrznych, jasność promieniowania, okres rota
cji, natężenie pola magnetycznego.
Metodę sondowania sejsmicznego od kilku lat stosuje się również do ba
dania wnętrz planet olbrzymów (szczególnie Jowisza), ale — jak na razie
— bez większego powodzenia.

pas, znajdujący się na głębokości 1/3
promienia Słońca, uwidacznia niespo
dziewanie wysoką (w stosunku do ob
liczeń) temperaturę w tej warstwie —
jest to obszar graniczny, w którym strefa
promienista przechodzi w strefę konwektywną. Kolorem niebieskim ozna
czone są w arstw y, w k tórych fale
dźwiękowe poruszają się wolniej niż
w ynikałoby to z rachunków teoretycz
nych — również temperatura jest tam
niższa niż przypuszczano. Najbardziej
zauważalna jest różnica w samym środ
ku jądra słonecznego, które jest o 0,1 %
(jeden promil) chłodniejsze niż przewi
dywane 15,5 min K. Chociaż wydaje
się ona niewielka, to jednak sugeruje,
że reakcje nuklearne w jądrze mogą
przebiegać z mniejszą wydajnością niż
wyliczona teoretycznie.
Zanim przejdziemy do podsumowa
nia, warto zwrócić uwagę na pomijany
do tej pory, w niniejszym artykule,
aspekt heliosejsmologii. Jak już wielo
krotnie zostało powiedziane, fale we
wnętrzu Słońca są falami dźwiękowy
mi. Oznacza to, że ... można je usłyszeć.
Oczywiście, nie ma możliwości słucha
nia dźwięków wytwarzanych przez po
jedyncze mody. Usłyszeć można jedy
nie dźwięk będący sumą wszystkich
nałożonych na siebie modów oscylacji.
W niektórych instrumentach muzycz
nych dźwięk uzyskuje się dzięki oscy
lacjom słupa powietrza we wnęce re
zonansowej. Słońce jako całość jest
gigantycznym rezonatorem. Porównać
je można do dzwonu, który wydaje
dźwięk na skutek uderzania w jego cza
szę jednocześnie milionów drobnych
ziarenek piasku. Nie jest to jednak ża
den interesujący odgłos, ponieważ na
sze ucho odbiera go po prostu jako
szum.
Z wszystkich teoretycznie możli
wych modów oscylacji słonecznych do
U R A N I A - Po s t ę p y A s t r o n o m i i

dziś odkryto ich ok. 10 m ilionów
(i stale odkrywa się nowe). Tak wielka
ilość danych pozwala na skonfrontowa
nie modelu naszej gwiazdy z rzeczy
wistością. Okazuje się, że teoretyczne
przewidywania pokrywają się z wyni
kami pomiarów prawie całkowicie, np.
wartość gęstości materii obliczona na
bazie modelu różni się od wartości gę
stości otrzymanej z obserwacji o mak
sym alnie 4% (w pew nej w arstw ie,
w innych warstwach różnice są jeszcze
mniejsze). W praktyce oznacza to, że
możemy pośrednio wyznaczyć w całym
wnętrzu przebieg następujących para
metrów: ciśnienia, gęstości, temperatu
ry, składu chem icznego, prędkości
dźwięku, okresu rotacji (tym samym
prędkości rotacji), stopnia jonizacji
materii i innych (Rys. 13-14). Możemy
też określić grubość strefy konwektywnej i strefy promienistej. Jesteśmy więc
w stanie coraz lepiej poznawać naszą
gwiazdę i zachodzące w niej zjawiska.
Heliosejsmologia dostarcza niewia
rygodnie dokładnych danych, więc —
oprócz wspomnianych już zastosowań
— daje również możliwość testowania
podstaw teorii budow y i ew olucji
gwiazd w ogólności, a także — co cie
kawe — interpretacji wyników pomia
rów strum ieni neutrin słonecznych.
Przyszłość badań struktury wewnętrz
nej naszej gwiazdy, a także innych
gwiazd (ram ka „A strosejsm ologia”)
należy do niej.

Janusz Osarczuk je st absolwentem
astronomii na Uniwersytecie Wroc
ławskim. Jego zainteresow ania
naukowe koncentrują się wokół
zjawiska soczewkowania grawitacyjnego i obiektów zwartych. Jest
aktywnym popularyzatorem nauki.
Obecnie pracuje w Volvo Poland.
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Skala temperatur
i rozkład mas
gorących białych
karłów typu DA
iałe karły należą do najbardziej
interesujących a jednocześnie
jeszcze mało znanych obiek
tów astronomicznych.
Właściwe wyznaczenie podstawo
wych parametrów jest pierwszym kro
kiem do zrozum ienia każdej klasy
obiektów. W przypadku białych kar
łów typu DA, potrzebne są dokładne
tem peratury efektywne, aby w yzna
czyć funkcję jasności. Z kolei z funk
cji jasności można wyprowadzić m o
d ele c h ło d z e n ia , k tó re z a le ż ą od
obliczeń utraty neutrin w gęstych pla
zmach. Natomiast przy pomocy modeli
chłodzenia białych karłów, z tempera
tur efektywnych i stałych grawitacji
można uzyskać wartości mas, promie
ni i jasności gwiazd.
W artości mas, dla w ystarczająco
dużej grupy obiektów, dają rozkład
mas, który jest uzależniony od proce
sów utraty masy w etapach ew olucyj
nych poprzedzających fazę białych
karłów.
Właściwe temperatury są również
podstaw ą do interpretacji obserwacji
gorących białych karłów w zakresie
krańcowego ultrafioletu (ang. Extreme
Ultraviolet, EUV 70 - 912 A). Obser
wacje w krańcowym ultrafiolecie są
najczulszym środkiem do wykrywania
śladowych elementów w gorących bia
łych karłach typu DA. Dane z zakresu
krańcowego ultrafioletu nie m ogą być
opracowywane niezależnie, gdyż fo
tometria tego zakresu długości fal ma
ograniczoną rozdzielczość i jest poza
tym niezmiernie zależna od efektyw
nych tem peratur, absorpcji m iędzy-

B
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gwiazdowej i obfitości składników śla
dowych. Dlatego właściwa interpreta
cja danych musi być uzupełniona nie
zależnym i sposobam i w yznaczenia
efektywnej temperatury.
Przed nadejściem nowoczesnej na
ziemnej spektroskopii, dane um ożli
wiające określenie temperatur i stałych
grawitacji białych karłów pochodziły
z fo to m etrii optycznej. P aram etry
określone na podstawie fotometrii są
obarczone szeregiem niepewności sys
tematycznych, włączając w to błędy
kalibracji kolorów i standardów stru
mienia, błędy obliczenia kolorów teo
retycznych, przeliczenia kolorów teo
retycznych na standardowe systemy
barw ne oraz różnice system atyczne
wynikające z różnic pomiędzy zesta
wami filtrów poszczególnych obser
watorów.
Ponadto tem peratury efektyw ne
wyznaczone na podstawie fotometrii
stają się dość niedokładne, gdy prze
kraczają 30 000 K.
Najlepszą dostępną metodą określe
nia temperatur efektywnych i stałych
graw itacji gorących białych karłów
typu DA jest dopasowywanie profili
linii Balmera. Niedokładność kalibra
cji nie ma na nie wpływu i uzyskuje
się właściwe temperatury aż do gór
nej granicy temperatur białych karłów
(powyżej 70 000 K).
Rysunek 1 pokazuje teoretyczną
wewnętrzną dokładność, z którą moż
na wyznaczyć temperatury efektywne
za pom ocą dopasowania linii Balme
ra, wraz z porównaniem dokładności
innych metod.
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Olaf Szewczyk

Tt(r (103K)
Rys. 1. Porównanie wewnętrznej dokładności wy
znaczania temperatur na podstawie dopasowywa
nia linii Balmera (c), stosunku strumienia FUV (da
leki ultrafiolet) do strumienia widzialnego (b) i fo
tometrii optycznej (a).
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Dzięki uzyskaniu dokładności po
prawionej za pom ocą technik spektro
skopow ych, zapoczątkow ano kilka
program ów obserw acyjnych, m ają
cych na celu uzyskanie dużej grupy
jednorodnych obserwacji spektrosko
powych gorących białych karłów typu
DA. Postaram się przedstawić aktual
ny stan wiedzy w tym zakresie.
Przez ponad 20 lat opracowywano
i udoskonalano teoretyczny model bia
łego karła w celu teoretycznego opi
sania zjawisk obserwowanych w at
mosferach tych gwiazd.
Z założenia atmosfera jest statycz
na, płasko-rów noległa i w lokalnej
równowadze termodynamicznej, pro
mienistej i hydrostatycznej. Właściwo
ści wychodzące poza te „klasyczne”
założenia obejm ują dodatki wynikają
ce z różnic między promieniowaniem
ciała doskonale czarnego a rzeczywi
stą funkcją źródłow ą i z równowagi
dyfuzyjnej składników chemicznych.
Wedle uznania do obliczeń w prowa
dzano dodatkowo inne elementy, jak
na przykład stratyfikację grawitacyj
n ą wodoru i helu.
Równanie gazu oparte jest na kla
sycznym równaniu gazu doskonałego,
ale wzięto pod uwagę współdziałanie
naładowanych i neutralnych cząstek.
Wartości tem peratur i stałych gra
witacji zwykle uzyskuje się za pom o
cą dopasow yw ania obserw ow anych
profili linii Balmera do siatki modeli
teoretycznych.
Pod koniec lat siedem dziesiątych
temperaturę i wartość przyspieszenia
grawitacyjnego określano za pomocą
kolorów optycznych. Średnio, tempe
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Rys. 2. Porównanie temperatur i stałych grawitacyjnych uzyskanych w wyniku opra
cowywania widm w zakresie promieni X i krańcowego ultrafioletu.

ratury efektywne uzyskiwane tą meto
dą są wyższe o ok. 1% z dyspersją ok.
5% od tem peratur wyznaczanych za
pom ocą dopasowywania profili linii
widmowych.
Jednoprocentowe zawyżenie tem 
peratur ma związek z błędem systema
tycznym koloru na poziomie ok. 0,01
mag., co jest dobrym w ynikiem przy
kalibracji kolorów. Logarytm przy
spieszenia grawitacyjnego wyznacza
nego tą metodą jest większy średnio o
0,04 z dyspersją 0,60. Jednak skalo
wanie fotometryczne nie jest wystar
czająco czułe na grawitację w tym za
kresie tem peratur, aby pozw olić na
pełne porównanie.
Pod koniec lat osiem dziesiątych
rozpoczęto badania oparte na dopaso
wywaniu całego widma do strumieni
teoretycznych, zarów no w zakresie
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Rys. 3. Porównanie wyników opartych na dopasowywaniu profili linii widmowych
dla gwiazd chłodniejszych i gorętszych od ok. 25 000 K.
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ciągłym, jak i pojedynczych linii wid
mowych.
Różnice w wynikach uzyskanych
metodą dopasowywania całych widm
a metodą dopasowywania linii widmo
wych wynoszą średnio 0,09 z dysper
sją 0,52 w przypadku logarytmu przy
sp ie sz e ń g ra w ita c y jn y c h i 23%
z dyspersją 25% w przypadku tempe
ratur.
Inną metodą określenia temperatur
gorących białych karłów typu DA jest
oparcie się na stosunku strum ienia
w zakresie dalekiego ultrafioletu, do
strum ienia w zakresie w idzialnym .
W roku 1990 tą metodą określono tem
peratury kilkudziesięciu gwiazd goręt
szych niż 20 000 K. W tym zakresie
temperatur stosunek strumienia w da
lekim ultrafiolecie do widzialnego jest
całkowicie niezależny od grawitacji,
w związku z czym nie uzyskano war
tości przyspieszeń grawitacyjnych. Za
zw yczaj te m p e ra tu ry b y ły n iższe
o 0,1% z dyspersją 5% od temperatur
wyznaczanych metodą dopasowywa
nia linii widmowych.
W roku 1991 rozpoczęto badania
widm w zakresie miękkich promieni
X. Dla 56 gwiazd możliwe było roz
sądne porównanie metod. Temperatu
ry określono przez dopasow ywanie
profili linii w idm owych wodoru ze
spektroskopii naziemnej i satelitarnej.
Różnice pomiędzy wynikami uzyska
nymi z opracowywania widm w zakre
sie promieni X i krańcowego ultrafio
letu przedstawione są na rysunku 2.
Średnio, temperatury efektywne róż
nią się o 0,1% z dyspersją 4%, a loga5/2000

rytm przyspieszenia grawitacyjnego
— o 0,08 z dyspersją 0,2.
W późniejszych badaniach oparto
się również na metodach dopasowy
wania modeli teoretycznych do profi
li linii widmowych, ale skoncentrowa
no się na gwiazdach chłodniejszych od
27 000 K. Natomiast gwiazdy badane
obecnie są generalnie gorętsze niż
25 000 K.
Różnice wyników dla obiektów
0 temperaturach pokrywających się
w obu projektach badawczych przed
stawia rysunek 3. Wyniki różnią są sys
tematycznie — o 0,8% w przypadku
temperatur i o 0,03 w przypadku logarytmu przyspieszeń grawitacyjnych.
Odpowiednie dyspersje wynoszą 1,5%
10,07. Ponieważ obiekty fizyczne ob
serwowane w obu projektach były po
zornie identyczne - małe różnice po
między wynikami mogą po prostu być
skutkiem niuansów opracowywania
danych obserwacyjnych i dopasowy
wania modeli.
Bazując na powyższych porówna
niach, uznano, że skala temperatur
białych karłów o temperaturach po
między 15 000 K i 30 000 K opiera
się na całkiem solidnych podstawach.
Oprócz rezultatów, których niedokład
ności wynikały z powodów metodo
logicznych (np. wykorzystywania fo
tometrii optycznej czy stosowania
spektrofotometrii w zakresie dalekie
go ultrafioletu), wszystkie zgadzają się
w granicach 1%. Do określenia stałych
grawitacji z precyzją wymaganą do
dokładnego sprawdzenia rozkładu
mas, konieczne jest dopasowywanie
profili linii widmowych w widmach
o rozdzielczości większej niż 10 A
Wcześniejsze metody dawały wyniki
różniące się wyznaczonymi przyspie
szeniami grawitacyjnymi ze znacznie
większymi błędami niż w przypadku
obiektów wspólnych dla ostatnich ba
dań.
Rysunek 4 przedstawia rozkłady
mas uzyskane z wyników najnow
szych prac. Podstawową właściwością
rozkładu mas jest wysokie maksimum
tuż poniżej 0,6 M @. Rozkład opada
mniej stromo w kierunku wyższych
mas i znacznie bardziej stromo w kie
runku mas mniejszych. Błąd wyzna
czenia mas rzędu 0,02 M @powoduje
rozszerzenie wewnętrznego rozkładu
mas do kształtu rozkładu Gaussa po
stronie niskich mas.
5/2000

Chociaż rozkłady nie są symetrycz
ne, odchylenia od profilu Gaussa są
małe. Z tego powodu możliwa jest
charakteryzacja rozkładów przez do
pasowanie krzywej Gaussa. Punkt cen
tralny krzywej Gaussa posłużył do
wyznaczenia położenia maksimum
w rozkładzie mas. Szerokość profilu
Gaussa użyto do wyznaczenia szero
kości rozkładu obserwowanego.
Dla pełnego rozkładu dla gwiazd
gorętszych, uzyskane w ten sposób
maksimum jest położone przy 0,57 M @,
a szerokość rozkładu wynosi 0,060 M @.
Odpowiadające wartości dla rozkładu
gwiazd chłodniejszych to 0,568 M @
i 0,049 M @.
Uzyskana różnica szerokości mak
simów rozkładów wynika głównie
z różnicy zakresu temperatur badanych
gwiazd. Wprowadzanie gorętszych
gwiazd do próbki powoduje rozszerze
nie wąskiego rozkładu mas.
Innym powodem jest lekkie syste
matyczne przesunięcie w kierunku
cięższych mas po gorącej stronie roz
kładu. Dopasowując profil Gaussa do
rozkładu mas utw orzonego z 82
gwiazd chłodniejszych niż 35 000 K,
uzyskano maksimum rozkładu dla
0,553 M @. Maksimum uzyskane dla
89 obiektów o temperaturach pomię
dzy 35 000 K a 75 000 K wynosiło
0,582 M @. R óżn ica wynosi tylko
0,03 M @, ale jest zauważalna ze wzglę
du na małą szerokość rozkładu.
Jedną z przyczyn występowania ta
kiego zjawiska jest to, że większość
gorących gwiazd jest wykrywana

Masa (M e )

w krańcowym ultrafiolecie. Gwiazdy
te m ogą mieć zawyżone masy ze
względu na obecność śladowych cięż
kich składników (atmosfery gorących
białych karłów typu DA mogą prze
chodzić z czysto wodorowych na za
wierające śladowe ilości ciężkich
składników - przy temperaturach po
wyżej 47 000 K i masach poniżej
0,7 M s ). I tak na przykład dla białych
karłów typu DA o najwyższych obfitościach cięższych składników, stru
mień wykrywany w skrajnym ultrafio
lecie może być pomniejszony nawet 4
rzędy jasności względem strumienia
uzyskiwanego z białego karła o atmos
ferze czysto wodorowej i takiej samej
temperaturze efektywnej. Przypusz
czano więc, że musi występować ja
kiś czynnik powodujący zmniejszanie
wykrywalności gorących białych kar
łów o mniejszych masach za pomocą
badania widma w zakresie skrajnego
ultrafioletu.
Jeżeli próbka opracowywana w za
kresie skrajnego ultrafioletu podlega
takiej selektywnej skłonności, to jej
maksimum rozkładu mas powinno le
żeć wyżej niż dla gwiazd znajdowa
nych optycznie. Sprawdzono tę hipo
tezę, porów nując masy gw iazd
z przeglądów w krańcowym ultrafio
lecie w zakresie 45 000 K - 75 000 K
z m asam i gw iazd z przeglądów
optycznych. Wywnioskowano, że po
łożenia maksimów rozkładów mas nie
różnią się znacząco.
Chociaż położenia maksimów dla
przedstawianych rozkładów mas są

Masa (M s )

Rys. 4. Rozkład mas dla białych karłów o temperaturach przekraczających
25000 K (a), porównany z rozkładem mas uzyskanym dla gwiazd chłodniejszych
od 27000 K (b).
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bardzo podobne, w y stęp u ją pew ne
oczyw iste różnice w przypadku ni
skich i wysokich mas.
Ewolucja pojedynczych gwiazd nie
może wyprodukować jądra węglowotlenowego dla karłów o masach mniej
szych niż 0,46 M @(jest to minimalna
m asa ją d ra potrzebna do zapalenia
helu). Takie białe karły posiadają więc
prawdopodobnie jądra helowe, które
utworzyły jako rezultat wymiany mas
w kontaktow ych układach podw ój
nych.
Wśród 129 obiektów znajdujących
się w próbce o niższym zakresie tem
peratur efektyw nych, w ystępuje 11
lekkich białych karłów. W wyższym
zakresie temperatur tylko jeden obiekt
ze 174 ma masę znacznie m niejszą niż
0,45 M 0 . Tu zauważamy, że różnica
w liczbie obiektów o małych masach
w obu próbkach jest oczywistym efek
tem tem peraturowym . M ożna w nio
skować, że względny ułamek gwiazd
o małych masach jest znacznie m niej
szy dla tem peratur przekraczających
30 000 K niż dla przypadku niższych
temperatur. Lekkie białe karły m ają
znacznie większe promienie niż gwiaz
dy położone blisko maksimum rozkła
du mas i znacznie szybciej stygną.
Konsekwencją znacznie gwałtowniej
szego chłodzenia lekkich białych kar
łów o wysokich temperaturach mogą
być ograniczone możliwości ich w y
krycia. Do zweryfikowania tego przy
puszczenia konieczne byłoby oblicze
nie ciągów ewolucyjnych dla białych
karłów z jądram i helowymi.
Inną oczyw istą różnicą pomiędzy
próbkami jest to, że próbka gorętsza

zaw iera znacznie więcej niezw ykle
masywnych białych karłów. Gwiazdy
o masach przekraczających 1,1 M @są
względnie odizolowane od innych.
Różnice te rów nież zw iązane są
z tym, że obie próbki obejmowały inne
zakresy temperatur efektywnych. Zba
dane tempo chłodzenia wykazało, że
zakres temperatur, w których wystę
pują ultram asyw ne białe karły typu
DA, zbiega się z temperaturą, dla któ
rej utrata neutrin, jaka powinna domi
now ać w w yższych tem peraturach
w masywnych białych karłach, spada
gwałtownie wraz z odpowiednio silną
redukcją tempa chłodzenia. Poza tym
wiadomo, że gęstość przestrzenna bia
łych karłów jest wprost proporcjonal
na do ich tempa chłodzenia.
W okolicy 70 000 K masywne bia
ły karły schładzają się 1,6 razy szyb
ciej pom im o małych rozmiarów, ze
względu na ich wysokie współczyn
niki utraty neutrin. Jednakże pomiędzy
40 000 K i 45 000 K masywne gwiaz
dy schładzają się ponad 16 razy w ol
niej niż inne. Poniżej 20 000 K m a
sy w n e g w ia z d y s ty g n ą 3 - 4 razy
wolniej niż znaczna część populacji
białych karłów. Dlatego, tylko na pod
stawie względnych współczynników
tempa chłodzenia, udało się przewi
dzieć w ystępow anie większej ilości
m asyw nych białych karłów w w y
ższym zakresie temperatur.
Rozpatrując tylko gorące karły typu
DA w gorętszej próbce, zauważa się
znaczące różnice pomiędzy grupą m a
sywnych gwiazd wybieranych optycz
nie i w zakresie krańcowego ultrafio
letu. P orów nując w zg lęd n ą liczbę

masywnych gwiazd w zakresie tempe
ratur 40 000 - 65 000 K, próbka ob
serw ow ana optycznie zaw iera 8%
g w ia z d o m a sa c h w ię k sz y c h niż
0,75 M @, podczas gdy dla próbki z za
kresu krańcowego ultrafioletu stosu
nek ten wynosił 18%. Naturalnie poja w ia się p y ta n ie , czy p rz e g lą d y
w krańcowym ultrafiolecie po prostu
częściej w ykryw ają m asyw ne białe
karły czy też inny proces ma wpływ
na ten efekt. M ożna wysnuć wniosek,
że być może istnieje jakaś „skłonność
skrajnego ultrafioletu” do faworyzacji
masywnych białych karłów w związ
ku z ich emisją w tym zakresie długo
ści fal. Z drugiej strony, przeglądy
w ultrafiolecie pokrywały całe niebo,
podczas gdy przeglądy optyczne oko
ło 25%. N a tej tylko podstawie można
by sądzić, że rozszerzenie przeglądów
optycznych na całe niebo mogłoby
pozwolić na detekcję pozostałych bar
dzo masywnych białych karłów.
Białe karły wykrywane w obu prze
glądach m ająpodobne rozkłady jasno
ści wizualnej. Obie próbki zawierają
stosunkow o m ałą liczbę obiektów
z jasnościam i słabszymi niż 16 mag.
przy ograniczeniu wykrywalności na
poziomie 17 mag. Większość gwiazd
nie wykrytych w przeglądach optycz
nych leży poza obserwowanym obsza
rem nieba. Oprócz jednej gwiazdy, któ
ra jest prawdopodobnie zbyt słaba do
wykrycia dla przeglądów optycznych,
pozostałe m ieszczą się w granicach
1 5 ,8 - 16,8 mag. i właściwie mogłyby
być wykryte. Gdy rozszerzy się zakres
rozpatrywanych mas do m niejszych
wartości, próbka opracowywana w za-
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kresie ultrafioletowym zawierała do
datkowo 20 gwiazd o masach z prze
działu 0,75 - 1 , 1 M s . W szystkie one
znajdow ały się w obszarze objętym
przez przeglądy optyczne i zostały
przez nie wykryte. W szystkie gwiaz
dy spoza obszaru objętego przez prze
glądy optyczne są jaśniejsze od 16
mag., stąd byłyby zapewne wykryte
przez przeglądy całego nieba o podob
nym za k re sie ja sn o śc i. P rzeg ląd y
w krańcowym ultrafiolecie wykryły 16
z 20 białych karłów, gdyż 4 były za
chłodne i za słabe, aby wytworzyć wy
krywalne emisje w tym zakresie dłu
gości fal. Wnioskujemy z tego, że oby
dwa rodzaje przeglądów są w stanie
równie dobrze wykrywać białe karły
0 dużych masach.
W stosunku do gwiazd bardziej ma
sywnych występuje jednak zjawisko
obniżające poziom w ykryw alności
gwiazd o typowych masach za pomocą
przeglądów w krańcowym ultrafiolecie.
Dla całkowitej próbki w zakresie tem
peratur 40 000 - 65 000 K średnia fotom etry czn a o d ległość dla gw iazd
cięższych od 0,75 M @ w ynosi tylko
120 pc. Dla takich samych temperatur
średnia odległość pomiędzy gwiazda
mi lż e jsz y m i niż 0,7 M s w ynosi
245 pc d la p ró b k i z p rz e g lą d ó w
optycznych i 160 pc dla próbki z prze
glądów w krańcow ym ultrafiolecie.
M niej m asy w n e b ia łe k a rły m a ją
znacznie większe promienie i przy tej
samej efektyw nej tem peraturze są,
z zasady, wykrywalne z większych od
ległości. Mniejsza średnia odległość
dla detekcji w ultrafiolecie nie wyni
ka z w ew nętrznych ograniczeń tej
metody. Wewnętrzne strumienie w za
kresie ultrafioletow ym są takie, że
w kierunkach niskiej gęstości kolum 
ny między gwiazdowej (jest to ilość
atomów danego pierwiastka w kolum
nie o znanej dłu g o ści i p rzek ro ju
1 cm 2), najdalsze białe karły wykryte
w zakresie krańcowego ultrafioletu,
0 te m p e r a tu r a c h ok . 40 0 0 0 K
1 50 000 K leżą w odległościach ok.
250 i 430 pc. Poza 100 pc, kolum na
gęstości m iędzygw iazdow ego n eu 
tralnego w odoru typowo przekracza
1019/cm2 i zwykle przekracza 1020/cm2
powyżej 200 pc. Nie został wykryty
żaden biały karzeł, dla którego kolum
na m iędzygw iazdow a przekraczała
1020/cm 2. Konsekw entnie zasugero
wano, że prawdziwym wyjaśnieniem
5/2000

niższej wykrywalności białych karłów
za pom ocą badania widma w zakresie
krańcowego ultrafioletu jest występo
wanie na większych odległościach ta
kich gęstości kolumn między gwiazdo
wych, które są w ystarczająco duże,
aby zredukować obserwowany stru
mień poniżej poziomu wykrywalności.
Stw ierdzono w ięc, że przeglądy
w zakresie ultrafioletowym nie mają
przewagi nad optycznymi przy wykry
waniu pojedynczych, masywnych bia
łych karłów typu DA. Natomiast licz
ba białych karłów z masami mniejszymi
od 0,7 M 0 , które są wykrywane do od
ległości przekraczających 400 pc w za
kresie optycznym, jest silnie zaniżana
w krańcow ym ultrafiolecie, przede
wszystkim jako rezultat nieprzezroczystości międzygwiazdowych. Ta selek
cja gwiazd mniej masywnych, przynaj
mniej częściow o w yjaśnia w iększą
proporcję masywnych białych karłów
w próbce z przeglądów w ultrafiolecie.
Podczas gdy wykazano, że wystę
puje w yraźna skłonność obniżania
liczby wykrywanych typowych bia
łych karłów, pozostaje jeszcze cieka
we pytanie, czy obserwowana liczba
masywnych białych karłów może być
w pełni wyjaśniona przez ewolucję po
jedynczej gwiazdy czy też występuje
jakiś dodatkowy kanał tworzenia ma
sywnych karłów, jak np. fuzja typo
wych białych karłów. W celu odpowie
dzi na to pytanie należałoby dokładnie
p o ró w n ać b a d a n e o b ie k ty -p ró b k i
z modelami ewolucyjnymi.
Uzyskano obecnie dużą próbkę bia
łych karłów, z bardzo dokładnie wy
U R A N IA -
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znaczonymi masami, pokrywającymi
zakres temperatur. Należy jeszcze po
rów nać obserw ow ane w yniki jak o
funkcje temperatury i masy z przewi
d yw aniam i opartym i na m odelach
ewolucyjnych białych karłów i galak
tyk. Takie przedsięwzięcie pozwoli na
znalezienie relacji pomiędzy początko
w ą i końcową m asą gwiazd. Rozmiar
zbadanych próbek staje się wystarcza
jąco duży, aby skonfrontować przewi
dywania teoretyczne z obserwowanym
rozkładem temperatur i mas, i może
być również źródłem poprawek dla fi
zyki wejściowej dla modeli chłodze
nia białych karłów.
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na Marsie?
Fiasko misji Mars
Climate Orbiter
i Mars Polar Lander
spowodowało,
że zapomnieliśmy jakby
o Czerwonej Planecie.
Chyba niesłusznie.
Od trzech lat bowiem
kamery sondy Mars
Global Surveyor (MGS)
dostarczają coraz lepszej
jakości obrazów
powierzchni planety.
Powszechne
zainteresowanie wzbudziła
dopiero opublikowana
30 czerwca br. w magazynie
„Science” praca,
omawiająca
— ja k się wydaje
ślady obecności ciekłej
wody na powierzchni
Marsa
w całkiem niedalekiej
przeszłości.
—
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iatach 70-ych sondy M a
riner, M ars i Viking prze
kazały na Z iem ię liczne
obrazy pokazujące m.in. wyschnięte
koryta rzek i w yżłobione przez nie
wąwozy. W szystko w skazyw ało na
to, że procesy erozji miały miejsce
przed m ilionam i lat, a M ars jest już
tylko jedną wielką pustynią. Rzeczy
wiście, występowanie wody w stanie
ciekłym na pow ierzchni Czerwonej
Planety byłoby niespodzianką— przy
średniej temperaturze poniżej 0°C i ci
śnieniu atmosferycznym rzędu kilku
set paskali w oda natychm iast wrze,
ewentualnie zamarza i sublimuje (pro
cesy te mogłyby zachodzić jednocze
śnie, gdyż wspomniane warunki od
p o w ia d ają m niej w ięcej punktow i
potrójnemu dla wody).
Gdy jednak sonda MGS zaczęła
przekazywać obrazy o rozdzielczości
sięgającej kilku metrów, na ścianach
n ie k tó ry c h k ra te ró w i k a n io n ó w
oraz obrzeżach dolin zaczęły się wy
łaniać nietypowe formy rzeźby terenu
— nieodparcie nasuwało się skojarze
nie przyczyny ich powstania ze spły
w ającą wodą, przenoszącą przy oka
zji fragmenty skał, kamienie i piasek.
Z n am y pod o b n e form y pro cesó w
stokow ych (osuw anie, spływ anie)
z ziemskiego krajobrazu, wydaje się
więc, że i na Marsie tak to wyglądało,
gdyż trzy elementy — szczytowa ni
sza, koryto i stożek napływowy ■
— są
charakterystyczne dla wszystkich tego
typu struktur. Analogię z Ziem ią w i
dać najlepiej na przykładzie świeżo
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naniesionego pyłu w ulkanicznego,
rzeźbionego przez przesączającą się
przezeń wodę — popatrzmy na fot. 1.
Po lewej widzimy fragment krawędzi
jednego z kraterów uderzeniow ych
na Marsie (obszar na zdjęciu to ok. 1,3
na 2 km). Po prawej — obrzeża w ul
kanu Mt. St. Helens po erupcji w m a
ju 1980 r. i gw ałtow nych opadach
deszczu, które po niej nastąpiły.
Pow tórzm y jasno i w yraźnie: na
Marsie nie odkryto jak dotąd wody,
tylko ślady wskazujące na jej obecność
w przeszłości. To nie jest jednak po
wtórka z lat 70-ych: w aga odkrycia
polega bowiem na pokazaniu, że nie
była to przeszłość odległa. Wręcz prze
ciwnie — niektóre formy wydają się
tak młode, że spore ilości wody w sta
nie ciekłym m ogą wciąż jeszcze znaj
dować się pod powierzchnią Czerwo
nej Planety.
W rzawa w m ediach, która tow a
rzyszyła ujawnieniu tych wniosków
przez NASA, z pew nością dorów na
ła „burzy” z sierpnia 1996 r., gdy zna
leziono tajem nicze ślady skam ienia
ło śc i w m a rsja ń sk im m e te o ry c ie
(patrz „Postępy Astronom ii” nr 3/96).
Losy tam tego odkrycia pozw alają się
spodziewać równie zażartej dyskusji
wśród uczonych na tem at erozji po
wierzchni M arsa w najbliższych m ie
siącach. Ale i tak trudno patrzeć na te
zdjęcia bez emocji. N aw et jeśli nie
w oda rzeźbiła te form y na M arsie,
m nóstwo satysfakcji daje samo oglą
danie tak doskonałej jakości obrazów
innej planety.
5/2000

Fot. 2. Pierwszy z obszarów, które
mu p rzyjrzała się sonda MGS, to
G o rg o n um C haos (38°S , 170°W ).
Zdjęcie z Vikinga 1 z roku 1977 (po
lewej) przedstawia spękaną skoru
pę m arsjańską na obszarze kilku ty 
sięcy km 2. Pęknięcia te to w wielu
przypadkach kilkusetmetrowe usko
ki terenu. Na pow iększeniu (po pra
w e j) p o k a za n o je d e n ze sto kó w ,
na którym widnieje kilkanaście w y
raźnych śladów ściekania. Biorąc
pod uw agę ko ntrasto w e podłoże,
p ozb aw io n e ślad ó w ero zji w iatru
w postaci nagrom adzonej warstwy
pyłu, specjaliści oceniają wiek tych
form na kilka do kilkudziesięciu lat
(!). Z tego sam ego obszaru (nieco
b ard ziej na p ółnoc) p och o d zi też
ko lo ro w e z d ję c ie , z a m ie s z c z o n e
na rozkładówce po lewej stronie.
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Fot. 3. Dość zaskakujący jest fakt,
że zaobserwowane (jak dotąd w ok.
120 m ie js c a c h ) fo rm y s p ły w a n ia
w 90 % w ystępują na półkuli połu
dniowej Marsa, w szerokościach areograficznych powyżej 30° (w szyst
kie, z wyjątkiem Nirgal Vallis), przy
czym ok. 2,5 razy częściej można je
dostrzec po stronie zacienionej niż
na słonecznym stoku. Odnaleziono
je nawet na szerokościach 70-75°S
na kraw ędziach pod b ieg u n ow ych
depresji (patrz zdjęcie; powiększenie
o b e jm u je o b s z a r 2,8 na 2,1 km ).
W tym miejscu część 6-miesięcznej
zimy jest nocą polarną, a tem pera
tura spada do -1 3 0 °C , mogąc zm ro
zić nawet dwutlenek węgla.
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Fot. 4. Pierwsze podejrzenie, że na Marsie w ystępują form y ściekania,
pojawiło się ju ż pod koniec 1997 r., gdy zaobserw ow ano ciem ne nacieki
przy krawędzi 50 km średnicy krateru w południowej części Noachis Ter
ra (65°S, 15°W). Uzyskane w ów czas zdjęcie prezentowaliśm y w „Uranii-PA” nr 5/98. Na początku br. nadarzyła się okazja uzyskania obrazów
o 10-krotnie lepszej rozdzielczości. Efekt widzim y na pow iększeniach —
to niezw ykle sugestywny przykład niszy, z której (jak każdy widzi!) coś
najw yraźniej spływ ało całym system em kilkum etrow ej średnicy koryt.
Jeśli ktoś ma ochotę obejrzeć ten obszar w trzech wym iarach, w ystarczą
odpow iednie (czerw ono-niebieskie) okulary i dostęp do Internetu (http:/
/w w w .m sss.com /m ars im aqes/m oc/iune2000/ab1/ab1 stereo lOO.jpgl.

Fot. 4.
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staje zadziw iać badaczy Marsa od prawie
trzech dekad, od początku będąc jednym
z k o ro n n y c h p rz y k ła d ó w w o d n e j e ro zji
sprzed m ilionów lat (por. „Urania-PA” nr 3/
98). Jak się okazuje, i tu nie zabrakło cha
rakterystycznych form ściekania — w tym
przypadku (patrz powiększenie) na m ierzą
cym 2,3 km fragm encie ściany wąwozu do
liczyć się m ożna kilkunastu prawie 1-kilo
m e tro w e j d łu g o ś c i k o ry t. Co c ie k a w e ,
w szystkie biorą swój początek z tej samej
warstwy, jakieś 2 0 0 -3 0 0 m etrów poniżej
poziomu górnej krawędzi doliny. Nasuwa
to przypuszczenie, że na tej mniej więcej
g łębokości mogła istnieć warstw a wody.
Ale to nie koniec niespodzianek! Proszę
zwrócić uwagę na charakterystyczny układ
wydm nieco poniżej środka zdjęcia. C hy
ba nikogo nie trzeba przekonywać, że wy-
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dmy na powierzchni Marsa nie są tworami liczącymi
miliony lat. Tymczasem część stożków napływowych
wieńczących dolne odcinki koryt przykrywa w niektó
rych miejscach wydmy!
Fot. 6. Ten 12-kilometrowej średnicy bezimienny krater położony nieco na wschód od obszaru Gorgonum Cha
os (37°S, 168°W) ukazuje na powiększeniu dużą miąższość warstwy materiałów zgromadzonych w stożku na
pływowym. Świadczy to, zdaniem specjalistów, że epizody ściekania mogły mieć miejsce dziesiątki, jeśli nie
setki razy. Pozwala to snuć przypuszczenia, jak w ogóle dochodzi do powstawania tego typu form na Marsie.
Otóż przeciekająca na powierzchnię z warstwy wodonośnej ciecz ulega natychmiastowemu zamrożeniu, zaty
kając przy okazji nieszczelność w skale. Gromadząca się pod spodem woda i gaz wywierają stopniowo coraz
większe ciśnienie, aż „korek” pęka, a strumień wody tryska obficie i spływa po stoku. Nie trwa to jednak zbyt
długo — spływająca woda nie ma szans na utworzenie jakichkolwiek akwenów, wrząc (bądź zamarzając i sublimując) w tak niskim ciśnieniu i temperaturze.
cjp
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Fot. 7. Dzięki tem u dość szczegó
łow em u obrazow i fo rm ściekania
pokuszono się o oszacowanie ilo 
ści w ody w ypływ ającej z p ojedyn
czego źródła. Z ałożono przy tym
około 2-m etrową średnią głębokość
ko ryta oraz 10-procentow y udział
w o d y w ś c ie k a ją c y m m a te ria le
(na Z iem i w p o d o b n ych p rz yp a d 
kach udział w ody waha się w gra
n ica ch 1 0 -3 0 % ). Naw et w ta kim
przypadku oszacowana ilość wody
stanow i niebagatelną o bjętość 2,5
m iliona litró w w pojedynczym „w y 
pływ ie” . Taka ilość w ody zaspoko
iła b y p o trze b y ok. 20 o sób przez
cały rok! O bszar na pow iększeniu
to fragm ent krawędzi ok. 7-kilom etrow ej średnicy krateru uderzenio
w ego znajdu jące go się w ew nątrz
p ra w ie 300-km k ra te ru N ew tona
(41 °S, 160°W).

Floor of Newton Crater

- .a
MOC high
resolution mosaic

%
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Fot. 8. Skoro woda w tak dużych ilościach w ypływała na pow ierzchnię Marsa, dobrze byłoby przekonać niedo
w iarków, że spore jej ilości m ogą się tam jeszcze znajdować. Jeśli ktoś nie dostrzegł stożków napływowych na
w ydm ach na fot. 5, lewa część tej ilustracji nie pozostaw ia żadnych wątpliw ości (to też N irgal Vallis). Na środ
kowym zdjęciu widoczna jest charakterystyczna „ziarnista” struktura terenu. Te wzorki to najpraw dopodobniej
efekt gwałtownych zm ian tem peratury — ciągłego zam arzania i rozm arzania pow ierzchni. O bserw uje się je
w średnich i wyższych szerokościach areograficznych, ich odpowiedniki znam y również na Ziem i z Arktyki i A n 
tarktydy. Specjaliści tw ierdzą, że ich wiek nie może przekraczać kilkunastu tysięcy lat. Tymczasem również na
te struktury nałożony jest najwyraźniej o wiele młodszy stożek napływowy (Noachis Terra: 55°S, 342°W ). I w resz
cie znany z fot. 4 krater (po prawej). Tu też wpraw ne oko areologa nie ma wątpliw ości co do m łodego wieku tak
kontrastowych, nie pokrytych pyłem struktur.

Fot. 9. Czy można odróżnić procesy stokowe, w których „maczała palce’
woda, od suchych procesów osuwania? Okazuje się, że to żaden problem
zwłaszcza gdy ten sam krater może nam dostarczyć przykładów obu zja
wisk. Zapew ne C zytelnicy „Uranii-PA” nie m ają ju ż w ątpliw ości, po któ
rym z widocznych na pow iększeniu stoków musiała ściekać woda.

O czyw iście w ciąż pozostaje zagadką,
skąd na Marsie w zięła się nie zamarz
nięta w oda gruntowa na głębok ości
kilkuset metrów, gdy teoretyczna gru
bość wiecznej zmarzliny w wielu miej
scach stanowi kilka kilometrów. U czeni j u ż d z iś m ają w ie l e r ó ż n y c h
p o m y słó w — od d użego zasolen ia
wody, poprzez procesy wulkaniczne
i „ a reo term iczn e” , aż po g lo b a ln e
zm iany nachylenia marsjańskiej osi
obrotu. Jedno jest pewne: zaprezento
w ane na p oczątk u lata br. ob razy
z MGS sprawiły, że na kolejne marsjańskie misje będziem y znów czekać
z niecierpliwością.

K rzysztof Rochowicz zajmuje się
b a d a n ia m i sp e k tro sk o p o w y m i
gwiazd (ostatnio również galaktyk)
Wolfa-Rayeta, a w wolnych chwi
lach lubi m.in. popatrzeć na ostat
nie zdjęcia z M arsa...

2000
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„Southern African Large Telescope (SALT)
— nowe narzędzie polskiej astronomii”
od tym tytułem w dniach 15
i 16 czerwca 2000 odbyła się
w Toruniu zo rg anizo w an a
przez Centrum A stronom ii U M K
w Toruniu, Centrum Astronomiczne
Mikołaja Kopernika w Warszawie oraz
Polskie Towarzystwo Astronomiczne
ogólnopolska kon feren cja. Udział
w niej wzięło ponad 50 osób ze wszyst
kich chyba krajowych ośrodków astro
nomicznych. Jej celem było zapozna
nie się p o ten cjaln y ch przyszłych
użytkowników ze stanem zaawanso
wania prac organizacyjnych związa
nych z powstaniem teleskopu SALT,
prezentacja jego planowanych możli
wości obserwacyjnych oraz szeroka
dyskusja na temat prowadzonych w
różnych ośrodkach badań możliwych
do kontynuacji z wykorzystaniem tego
nowego narzędzia.
Przypomnijmy w tym miejscu, iż 11
marca 1998 Komitet Astronomii PAN
poparł polskie uczestnictwo w budo
wie 10-metrowego teleskopu SALT,
a 25 listopada 1999 w wyniku podpi
sania umowy międzyrządowej między
Polską a Republiką Południowej Afry
ki rząd polski zdecydował się party
cypow ać w 10% kosztów . S w o je
zainteresowanie tym teleskopem wy
raziło ju ż pięć polskich ośrodków
astronomicznych (CA M K Warszawa,
C A U M K Toruń, U J Kraków, UWr
Wrocław i UAM w Poznaniu), dekla
rując dla tegoż przedsięwzięcia popar
cie finansowe.
C zyteln icy „U ranii - Postępów
Astronomii” pamiętają zapewne (UPA 1/99), że SALT to kopia HET, czyli
teleskopu optycznego wzorowanego
częściowo na radioteleskopie z Arecibo. Narzędzie to nie będzie w pełni
sterowalne, bo jego usytuowanie w osi
deklinacyjnej zostanie ustalone raz na
zawsze, zaś teleskop będzie się poru
szał jedynie w osi azymutalnej. Taki
montaż pozwoli w ciągu roku obser
w ować 70% południow ego nieba,
mimo że w danym momencie osiągal
ny będzie dla niego jedynie bardzo nie
wielki jego fragment. SALT zostanie
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wyposażony w kilka spektrografów,
gdyż jego podstawowym celem będą
obserwacje spektroskopowe i usytu
owany w obserwatorium astronomicz
nym Sutherland na płaskowyżu Karoo
w RPA. 10% udziału finansowego Pol
ski w tym przedsięwzięciu przekładać
się będzie na 10% czasu teleskopu.
W warunkach obserwatorium Suther
land, charakteryzującego się bardzo
dobrym astroklimatem, oznacza to kil
kaset godzin pracy teleskopu rocznie.
Uczestnicy przedstawili w trakcie
konferencji 16 referatów podzielonych
na 3, nieco umowne, sesje tematycz
ne: instrumentalną, gwiazdową i ko
smologiczną.
Sesję „instrumentalną” rozpoczął
prof. A. Woszczyk, omawiając istnie
ją ce i planowane wielkie teleskopy
przełomu millenium. Po nim referat
wygłosił prof. R. Tylenda, który omó
wił budowę i możliwości obserwacyj
ne nowo budowanego teleskopu. Prof.
J. Kałużny w kolejnym wykładzie
przedstawił koncepcję instrumenta
rium dla teleskopu SALT oraz omó
wił problemy związane z jego budo
wą, zaś doc. M. Sarna zaznajom ił
uczestników z organizacyjną stroną
udziału polskich astronomów w tym
złożonym, wielonarodowym przedsię
wzięciu. Sesję tę zakończył prof. H.
Cugier, który porównał możliwości
teleskopu SALT z funkcjonującym od
lat teleskopem kosmicznym Hubble’a.
Po sesji instrumentalnej w ramach
k o le jn y c h w ykładów u cz e s tn ic y
przedstawiali swoje koncepcje pro
jektów możliwych do realizacji tele
skopem SALT. Na początek były re
ferowane projekty dotyczące głównie
badań obiektów gwiazdowych. Prof.
R. Tylenda przedstawił możliwości
wykorzystania tego narzędzia do ob
serwacji gwiazd znajdujących się na
późnych etapach rozwoju jak mgławi
ce planetarne, obiekty post-AGB, Miry
a także żółte i czerwone nadolbrzymy,
gwiazdy L B V i WR. Dr A. Niedziel
ski om ówił dotychczasow e wyniki
o b serw acji gwiazd W o lfa-R ay eta
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w Galaktyce i M3 3 oraz zarysował
możliwe projekty obserwacji tego typu
gwiazd w innych galaktykach nieba
południowego. Kolejnego dnia wykła
dy rozpoczął dr hab. A. Strobel, przed
stawiając wspólny z prof. J. Krełowskim wykład na temat m ożliw ości
obserwacji w wysokiej rozdzielczości
widmowej ze szczególnym uwzględ
nieniem badań materii międzygwiazdowej. Mgr J. Daszyńska zapropono
wała obserwacje chromosfer gwiazd
pulsujących ó Scuti, a mgr E.M. Niemczura — gwiazd typu widmowego B
w Obłokach Magellana. Dr S.K. Gór
ny wygłosił wspólny z dr K. Gęsickim
referat na temat obserwacji mgławic
planetarnych i było to pierwsze na kon
ferencji wystąpienie oparte o obserwa
cje wykonane teleskopem HET (we
współpracy z prof. A. Wolszczanem
i prof. R. Tylendą). Dr Górny zapo
znał słuchaczy nie tylko z celem na
ukowym i wynikami projektu, ale tak
że z meandrami redukcji materiału
pochodzącego z urządzenia identycz
nego z „naszym” teleskopem SALT.
Ostatni w sesji „gw iazdow ej” był
wykład prof. J. M ikołajewskiej, po
święcony problemom spektroskopii
i spektropolarymetrii układów po
dw ójnych w asp ek cie o b serw acji
SALT-em.
Sesję „kosm ologiczną” rozpoczął
dr K. Rochowicz, omawiając nowe
zagadnienie, jakim są galaktyki Wolfa-Rayeta. Był to drugi referat oparty
o wyniki oryginalnych obserwacji te
leskopem H E T (przeprow adzone
w ramach wspólnego projektu z prof.
A. W olszczanem i dr A. N iedziel
skim). Dr M. Dąbrowski w kolejnym
wykładzie zapoznał uczestników kon
ferencji z problemami współczesnej
kosmologii, zaś dr hab. E. Szuszkie
w icz zachęcała nas do poszukiwań
czarnych dziur o różnej masie za po
mocą teleskopu SALT. Ostatni z wy
głoszonych wykładów, poświęcony
problematyce badań dynamiki gro
mad g a la k ty k , p rz e d sta w iła dr
J. Krempeć-Krygier.
5 /2 0 0 0
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SALT
Ilość wymienionych tu tylko w tele
graficznym skrócie referatów oraz do
bra reprezentacja większości ośrodków
(jeśli nie przy tablicy, to chociaż na sali)
świadczą bez wątpienia o szerokim za
interesowaniu środowiska astronomicz
nego powstającym nowym narzędziem.
Znaczna ilość obecnych na sali studen
tów z kilku ośrodków wskazuje też na
fakt, iż zainteresowanie to może jesz
cze wzrosnąć.
Prezentow ana przez uczestników
konferencji tem atyka potencjalnych
projektów obserwacyjnych była bar
dzo szeroka. Przedstawiono koncepcje
obserwacji gwiazd od typu B po mgła
w ice planetarn e, M iry, supernow e

i czarne dziury. Obiektami obserwacji
m ają być pobliskie pojedyncze obłoki
materii między gwiazdowej albo odle
głe gromady galaktyk. W różnych re
feratach wyczytać można było zapo
trzebowanie zarówno na spektrograf o
niskiej zdolności rozdzielczej, jak i na
wysokodyspersyjny Echelle. Taki stan
rzeczy dobrze wróży.
Teleskop SALT ma rozpocząć ob
serwacje za pięć lat, jednak aby efek
tywnie nasze 10% wykorzystać, trze
ba już teraz zacząć zastanawiać się nad
możliwymi do realizacji projektami.
Nowy teleskop jest bowiem w wyni
ku zastosow anych uproszczeń kon
strukcyjnych narzędziem trudnym ,

a obserw acje wykonyw ane będą na
nim w trybie kolejkowania, co wpro
w adza dodatkow e ograniczenia dla
użytkownika. Należy pamiętać, że zo
stał on stworzony do długofalowych
przeglądów w idm ow ych a nie, na
przykład, do obserwacji szybko poru
szających się na niebie obiektów. Do
takiego trybu obserw acji trzeba się
przygotować: najlepiej poprzez udział
w obserwacjach istniejącym pierwo
wzorem SALT-a — HET-em. Jeżeli
nie jest to możliwe dla wszystkich, to
warto raz na jakiś czas spotkać się, by
wymienić doświadczenia.
Andrzej Niedzielski

Piąte bieszczadzkie spotkanie dyskusyjne:
Pola elektromagnetyczne ELF
w astrofizyce, geofizyce i medycynie
godnie z wieloletnią tradycją cek — Magnetoterapia i magnetostyw Dwerniczku na Rusinowej mułacja', prof. Krzysztof Murawski —
Polanie odbyło się w dniach Oddziaływanie wiatru słonecznego
21-25 czerwca 2000 r. spotkanie dys z jonosferą Wenus i komety Halłeya:
kusyjne, w którym wzięło udział 25 podobieństwa i różnice', prof. Titus
osób z następujących ośrodków na Spoełstra — Oh satellite, oh satellite
ukowych: CRAF Dwingeloo, CAMK, — on radio interferece from satellite
Politechniki Rzeszowskiej, Politechni transmissions & international regu
ki Lubelskiej, AGH, Instytutu Fizyki lation', dr Zbigniew Damijan — Po
UJ, Akademii Rolniczej i Obserwato tencjały mózgowe przy działaniu wą
rium Astronomicznego AUJ z Krako skopasm ow ego szum u fa ło w e g o
wa oraz Planetarium w Łodzi. Dzięki 0 częstotliw ości środkow ej 5 Hz\
uprzejmości Państwa Krystyny i Sta Tomasz Rosiński — Pomiary pól ma
nisława Rusinów, do dyspozycji mie gnetycznych urządzeń gospodarstwa
liśmy — jak zwykle — obszerny i nie domowego — badanie hałasu infra
zwykle wygodny nowy pensjonat oraz dźwiękowego', dr hab. Michał Ostrow
część starszego pensjonatu zwanego ski — Promieniowanie kosmiczne',
Wanna Potockiej. Ogółem wysłucha dr Paweł Turkowski — Metodologia
liśmy 20 wykładów. Oto wykładowcy pomiarów w zakresie ELF', inż. Jerzy
i tytuły zaprezentowanych wystąpień: Kubisz — Opis budowy i działania
prof. Ryszard Panuszka — Źródła fa l stacji „Elżbieta I I ” — pokaz i pomia
infradźwiękowych i niskich częstotli ry', inż. Sławomir Klucjasz — Prze
wości a ich działanie na człowieka', nośny magnetometr, antena, budowa
prof. Stanisław Micek — Wpływ poła 1charakterystyka', dr Andrzej Kułak —
magnetycznego na transport jonów Rezonans Schumanna — puls elektro
w organizmach; dr Andrzej Kulak — m agnetyczny p la n e ty , m gr Anna
Modelowanie rezonansu Schumanna', Odzimek — Modele rezonansu jonosdr Stanisław Zięba — Ile dynam pra ferycznego fa l Alfvena; dr Maria Incuje na Słońcu?', prof. Stanisław Mi glot-Siemaszko —-Astrocyty, fale wap

Z

niowe w sieci astrocytów i neuronów',
dr Andrzej Kułak — Badanie dobo
wej zmienności rezonansu Schuman
na', dr Elżbieta Szwajczak — Procesy
transportu w stawie maziowkowym;
dr Adam Michalec— Aktywność Słoń
ca w mijającym tysiącleciu a ELF',
prof. Janusz Ziołkowski — Podsumo
wanie Szkoły — dyskurs.
Na uwagę zasługuje wizyta na spo
tkaniach bieszczadzkich — podnoszą
ca ich rangę do roli międzynarodowej
— Titusa Spoelstry z Dwingeloo, Ho
landia, reprezentującego Committee
on Radio Astronomy Frequencies, któ
ry wygłosił nam prapremierowy refe
rat, przeznaczony do prezentacji na
XV Międzynarodowym Wrocławskim
Sympozjum i Wystawie Kompatybil
ności Elektromagnetycznej, Wrocław,
27-30 czerwca 2000. Przy pięknej po
godzie odbywały się gawędy nauko
we (i nie tylko) w noc świętojańską
przy gwiazdach i ognisku. Były też
burze z piorunami, ulewą i gradem.
Nie przeszkodziły nam one na szczę
ście w realizacji planów. Pogoda
sprzyjała również wycieczce naukowej
(samochodowo — pieszej) w dolinę
Rosochatki (Dwerniczek, Smolnik, Luto
wiska, Czarna, Polana,
Rosochate, Skorodne),
która odbyła się przed
południem w sobotę
24 czerwca. Czas prze
znaczony na spotkanie
szybko dobiegł końca,
zatem do zobaczenia
i usłyszenia za rok.
Adam Michalec

Uczestnicy V spotkania
dyskusyjnego
w Dwerniczku,
przed pensjonatem
na Rusinowej Polanie.
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Galeria Mgławic Messiera
Proponujemy rzut oka na kilka galaktyk słynnej gromady w Pannie (poznamy ją bliżej
na wiosnę), okraszony spotkaniem z inną mgławicą pozagalaktyczną oraz gromadą kuli
stą, która na skutek opieszałości „łowcy kom et” zagubiła się trochę w tym towarzystwie...

Wszechświaty — wyspy
M 58 to jedna z czterech galaktyk spiralnych z poprzeczką
(typ SBc) w Katalogu Messiera (pozostałe to M 91, M 95
oraz M 109), a jednocześnie jedna z najjaśniejszych galak
tyk gromady Virgo. W mniejszych instrumentach dostrze
żemy tylko owalne jądro. Zarysy ramion spiralnych
w postaci kondensacji o nierównomiernej jasności w ze
wnętrznym halo powinny być dostrzegalne przy bardzo
dobrych warunkach w teleskopie o średnicy ponad 10 cm,
zaś pewne podejrzenia o istnieniu poprzeczki można snuć,
oglądając M 58 teleskopem co najmniej 20-centymetrowym; widoczne staje się wówczas wydłużenie jądra w kie
runku wschód-zachód.
Do tej pory odkryto w M 58 dwie supernowe — 1988 A
(typu II) w styczniu 1988 r. oraz 1989 M (typu I) w czerw
cu 1989. Ich jasności obserwowane w momencie odkrycia
wynosiły odpowiednio 13,5 oraz 12,2 magnitudo.
M 59 należy do największych galaktyk eliptycznych (typ
E5) gromady Virgo, ustępuje jednak jasnością i masą jej
trzem „królowym” — M 49, M 60 i — przede wszystkim
— M 87. Jest dość wyraźnie spłaszczona, a jej wielka oś
o długości kątowej 5 ’ odpowiada przestrzennym rozmia
rom 90 tysięcy l.św. Liczbę gromad kulistych w M 59 W.E.
Harris określa na 1900±400 — to o rząd wielkości więcej
niż w naszej Galaktyce.
Prezentujemy obok zdjęcie fragmentu nieba w konste
lacji Panny o rozmiarach ok. 1 stopnia. Centralne miejsce
zajmuje na nim galaktyka M 59, po lewej stronie zaś wi
dzimy najjaśniejszą parę — M 60 i NGC 4647. Poniżej li
nii łączącej te trzy obiekty odnajdziemy słabą galaktykę
eliptyczną NGC 4638 (12,2 mag.).
M 60 posiada liniowe rozmiary dochodzące do 120 tysię
cy l.św. i jest jedną z trzech olbrzymich galaktyk eliptycz
nych (typ E2) gromady Virgo. Jej jasność absolutna wyno
si -22,3 magnitudo, co odpowiada mocy promieniowania
60 miliardów słońc.
W niewielkich instrumentach widoczny jest tylko jasny
obszar centralny o rozmiarach kątowych 3><4 minuty łuku,
za to może on się znaleźć we wspólnym polu widzenia wraz
z M 59 (odległą o 25’). W teleskopach o średnicy ponad
10 cm dostrzeżemy ponadto słabszą towarzyszkę M 60 —
NGC 4647 (na zdjęciu poniżej i na lewo od M 60). Halton
Arp umieścił M 60 pod numerem 116 w swoim Katalogu
Galaktyk Osobliwych jako „galaktykę eliptyczną towarzy
szącą spiralnej i wywołującą jej perturbacje”. Fotografie
wykonane przy użyciu większych przyrządów ukazują bo
gaty system gromad kulistych w halo galaktyki M 60 —
jest ich tam przeszło 5 tysięcy.
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M 58 (NGC 4579) w Pannie

Rektascensja
Deklinacja
Odległość
Jasność obserwowana
Rozmiary kątowe

12h37m,7
+11°49’
60 000 000 l.św.
9,7 mag.
5',5 x 4’,5

M 59 (NGC 4621) w Pannie

Rektascensja
Deklinacja
Odległość
Jasność obserwowana
Rozmiary kątowe

12h42m,0
+11°39’
60 000 000 .sw.
9,6 mag.
5’ x 3’,5

M 60 (NGC 4649) w Pannie

Rektascensja
Deklinacja
Odległość
Jasność obserwowana
Rozmiary kątowe

a s t r o n o m ii

12h43m,7
+11-33’
60 000 000 l.św.
8,8 mag.

T x 6’

215

M 61 (NGC 4303) w Pannie

Rektascensja
Deklinacja
Odległość
Jasność obserwowana
Rozmiary kątowe

12h21 m,9
+04°28’
60 000 000 l.św.
9,7 mag.
6’ x 5’,5

Odkrywcą M 61 był Bamabus Oriani (1752-1832) — do
strzegł ją 5 maja 1779 r., śledząc jedną z komet. Messier,
wypatrując tej samej „gwiazdy z warkoczem”, trzykrotnie
odnotował położenie M 61, zanim zorientował się, że nie
jest to przesuwająca się na tle gwiazd kometa. Był już jed
nak 11 dzień maja 1779 (swoją drogą, pierwsza obserwa
cja Messiera pochodzi z 5 maja, więc i tak w najlepszym
wypadku przysługiwałby mu tytuł współodkrywcy Mól ) .
To również jedna z okazalszych galaktyk w gromadzie
Virgo (typ SABbc): średnica kątowa 6’ odpowiada bowiem
liniowym rozmiarom ok. 100 tysięcy l.św. — porówny
walnym z rozmiarami naszej Galaktyki. Do tej pory zaob
serwowano w M 61 cztery supernowe: 1926A (12,8 mag.),
19611(13 mag.), 1964F(12mag.)oraz 1999gn(13,4mag.).

M 62 (NGC 6266) w Wężowniku

Rektascensja
Deklinacja
Odległość
Jasność obserwowana
Rozmiary kątowe

17h01m,2
-30°07'
21 500 l.św.
6,5 mag.
14’,1

M 62 to gromada kulista należąca do najbardziej zdefor
mowanych, co zauważył już Herschel. Najprawdopodob
niej jest to skutkiem stosunkowo bliskiego (6100 l.św.)
sąsiedztwa centrum Galaktyki i związanych z tym sił pły
wowych. Centralna kondensacja jest wyraźnie przesunięta
w kierunku południowo-wschodnim (na naszym zdjęciu
w stronę prawego dolnego rogu). Rozmiarami i jasnością
M 62 przypomina swą sąsiadkę, M 19. Posiada jednak
znacznie więcej zidentyfikowanych zmiennych (blisko 100,
w większości typu RR Lyrae) oraz gęste jądro, które
w przeszłości musiało podlegać kolapsowi (podobnie jak
w przypadku gromad M 70, M 30 i M 15 — patrz „Urania-PA” nr 1/99).
Messier odnalazł tę gromadę na niebie w roku 1771, ale
dopiero 8 lat później ustalił jej dokładną pozycję, wpisu
jąc ostatecznie na swą listę. Gdyby dokonał tego od razu,
znalibyśmy ją jako M 49 lub M 50.

M 63 (NGC 5055) w Psach Gończych

Rektascensja
Deklinacja
Odległość
Jasność obserwowana
Rozmiary kątowe
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13h15m,8
+42°02'
37 000 000 l.św.
8,6 mag.
10’ x 6 ’
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Galaktykę Słonecznik (typ Sb) wypatrzył przyjaciel Mes
siera, Pierre Mechain. Był to pierwszy pozagalaktyczny
obiekt przezeń odkryty (pod datą 14 czerwca 1779). Wy
kazuje on charakterystyczną ziarnistą strukturę, która daje
się wyśledzić aż do centralnego obszaru o rozmiarach za
ledwie 6”. Struktura ta to rezultat obecności bardzo licz
nych i równomiernie rozłożonych obszarów powstawania
gwiazd w ramionach spiralnych (patrz zdjęcie na czwartej
stronie wkładki).
M 63 znajduje się jakieś 6° na południe od M 51, wcho
dząc wraz z nią i kilkoma mniejszymi obiektami w skład
wspólnej grupy galaktyk (patrz „Urania-PA” nr 3/2000).
25 maja 1971 r. odkryto w Słoneczniku supernową typu I
o jasności 11,8 magnitudo. (kr)
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Rys. 5. Słońce drgające w pewnym modzie
oscylacji — symulacja komputerowa.
Linie węzłów na powierzchni Słońca są
powierzchniami węzłów we wnętrzu. Istnie
ją również powierzchnie węzłów nie prze
cinające powierzchni, czyli koncentryczne
względem środka kuli.

Rys. 7. Rzeczywisty rozkład prędkości na
powierzchni Słońca, spowodowanych oscy
lacjami. Obszary zbliżające się do obser
watora są oznaczone kolorem niebieskim,
a oddalające się od obserwatora — kolo
rem czerwonym.
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Rys. 10. Ruchy materii w górnej części strefy konwektywnej.
Wielkość i zwrot strzałek obrazuje wartość prędkości i kieru
nek ruchu materii w danym miejscu. Kolory pokazują różnice
temperatur.

Rys. 9. Obserwowane częstości oscylacji Słońca.
Poszczególne krzywe odpow iadają różnym ilościom węzłów
wzdłuż promienia gwiazdy (im wyżej znajduje się krzywa, tym więk
sza wartość liczby „n” jej odpowiada). Dla każdej krzywej prawdziwa
jest reguła, iż im wyższy jest stopień modu oscylacji, tym wyższa jej
częstość. Każda krzywa składa się z wielu punktów, a każdy punkt
reprezentuje jeden mod oscylacji.

Ilustracje do artykułu Janusza Osarczuka

Zajrzeć
do wnętrza
Słońca
na str. 196.
5/2000

Rys. 11. Rotacja poszczególnych warstw
Słońca (szczegółowy opis w tekście).

U R ANIA - Postępy a s t ro n o m ii

Rys. 12. Prędkość dźwięku wewnątrz Słońca (szczegółowy opis w tekście).

w.l

Woda na Marsie?
2. Fragment krawędzi
bezimiennego krateru
w rejonie East Gorgon u m , o b s z a r m n ie j
więcej 4 na 4 km.

aSflS

Kamery wysokiej rozdzielczości ?l>ondy MGS w ykonująjedynie czarno-białe fotografie. Mimo to opra
cowujący te zdjęcia specjaliści z i/lalin Space Science Systems pokusili się o spreparowanie ich barw
nych wersji. Na podstawie obrazów niskiej rozdzielczości uzyskanych przy użyciu filtrów czerwonego
i niebieskiego oraz zdjęć Vikinga z lat 70-tych odtworzono obraz w świetle zielonym i całość złożono
w wielobarwny portret powierzchni Marsa. Jest to jednak tylko przybliżenie tego, co ukazałyby ewen
tualnym areonautom ich własne oczy.

1. Spękana powierzchnia Gorgónum C haos, powiększenie obej
muje obszar o rozm iarach ok. 3
na 8 km.

Urania
Po s t ę p y A s t r o n o m ii

3. Form y ściekania na stoku
20-km średnicy krateru w rejo
nie N oachis Terra, fragm ent
o wielkości 3 na 6 km.

Galaktyka Słonecznik

W czerwcu br. kamera um ieszczona w ognisku pierwotnym teleskopu Subaru została ostatecznie zogniskow a
na, dostarczając obrazów o rozdzielczości sięgającej 0,3 sekundy łuku w zakresie widzialnym (i 0 ”,2 w pod
czerw ieni) w polu widzenia o średnicy pół stopnia. Jednym z obiektów, które zostały przy tej okazji sportretowane, była galaktyka M 63, o której piszem y na str. 216. Zdjęcie jest złożeniem trzech ekspozycji, wykonanych
z użyciem filtrów B (45 s, kolor niebieski), V (15 s, kolor zielony) i H (30 s, kolor czerw ony). Liczne czerw onaw e
punkty to obszary powstawania gwiazd. Fot. S. Miyazaki (NAOJ).

Zaplamione Słońce

D RA N IA
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poradnik obserwatora

OBSERWACJE SATURNA
aturn należy do największych planet w Układzie Sło
necznym (druga po Jowiszu), a jednocześnie jest pla
netą o najmniejszej gęstości ( 0,7 g/cm3). Jego masa
przewyższa masę Ziemi około 95 razy, a średnica Saturna
jest ponad 9 razy większa od ziemskiej. Jednak to nie roz
miary czynią tę planetę tak charakterystyczną, lecz pier
ścienie. Chociaż pierścienie odkryto wokół Jowisza, Urana i Neptuna, to układ pierścieni Saturna należy nadal do
najbardziej osobliwych w naszym układzie planetarnym.
Pierścienie wokół Saturna odkrył w 1610 roku Galileusz,
jednak lunety, jakim i dysponował, nie dawały obrazów
o odpowiedniej rozdzielczości, toteż Galileusz sądził, że
obserwuje dwa księżyce przylegające do planety. Ich praw
dziw ą naturę opisał dopiero w 1655 roku Christian Huy
gens. W roku 1980 sonda Voyager 1 dostarczyła nam ob
razy pierścieni Saturna, które okazały się system em
złożonym z kilkuset cienkich pierścieni.
Średnica kątowa Saturna na niebie zmienia się od 15 do
21 sekund łuku, a jasność od +0,9 do -0 ,6 magnitudo. M i
nimalne wymagania sprzętowe do obserwacji Saturna wraz
z pierścieniami to teleskop o średnicy 8 -9 cm, dający po
większenie 60-100 razy, jednak lepsze rezultaty uzyska
my, jeśli użyjemy teleskopu o średnicy 10-12 cm. Należy
pamiętać jednak o tym, że wygląd pierścieni Saturna zmie
nia się z okresem około 30 lat (okres obiegu Saturna w o
kół Słońca). Tak więc raz pierścienie widzimy od spodu,
innym razem z wierzchu, a jeszcze innym wzdłuż ich płasz
czyzny, kiedy w ydają się „zanikać” (np. 11 lutego 1996
roku).

S

Rysunek Saturna wykonany przez G D . Cassiniego — odkrywcę tzw.
przerwy Cassiniego.

Obserwując Saturna, ju ż przez niewielki teleskop wi
dać, że pierścienie nie są jednolite i składają się z trzech
części (nazywane pierścieniami A, B, C). Pierścień ze
wnętrzny (A) oddzielony jest od środkowego (B) przerwą
o szerokości niespełna 5000 k m — nazywaną przerwą Cas
siniego. W sprzyjających warunkach może być obserwo
wana ju ż za pom ocą 8 cm refraktora.
Oczywiście, pierścienie to nie jedyny cel naszych ob
serwacji Saturna. Interesująca jest także powierzchnia tej
planety. Już za pom ocą 10 cm teleskopu dającego powięk
szenie 100-120 razy możemy zaobserwować, równolegle
do równika, pasy w atmosferze Saturna, a jeśli użyjemy
teleskopu o średnicy 20-30 cm, będziemy mogli zobaczyć
jasne obszary (plamy) i ciemne pasm a podobne do obser
wowanych na Jowiszu.
5/2000
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Saturn posiada również liczną „rodzinę” składającą się
z 17 księżyców. Najjaśniejsze z nich zobaczymy, dyspo
nując teleskopem o średnicy 10 cm; są to Tytan (8,3 mag.),
RJiea (9,7 mag.), Tethys (10,3 mag.), Dione (10,5 mag.)
oraz Enceladus (11,7 mag.).
Obserwacje fotograficzne Saturna wymagają użycia te
leskopu o średnicy co najmniej 20 cm. Na ogół, ze wzglę
du na małe rozmiary kątowe planety, nie wykonuje się zdjęć
w ognisku głównym teleskopu, nawet jeśli ogniskowa w y
nosi 300-400 cm. Zalecaną metodą fotografowania Satur
na jest projekcja okularowa, która powinna zapewnić efek
tyw ną ogniskową co najmniej 1000 cm. Oczywiście, tak
długie ogniskowe w ym agają użycia kilkusekundow ych
czasów ekspozycji. Można czas ekspozycji skrócić, stosu
jąc filmy o wyższej czułości np. 800 lub 1600 ASA, ale
posiadają one dużo większe ziarno, co ma istotne znacze
nie, jeśli chcemy później silnie powiększyć obraz Saturna
na negatywie (np. poprzez skanowanie).
Fotografowanie Saturna wraz z najjaśniejszymi księży
cami nie wym aga użycia tak długich ogniskowych jak
w przypadku fotografowania samej planety. Zalecana dłu
gość ogniskowej teleskopu to około 400-600 cm, czułość
filmu 400-800 ASA, a czas ekspozycji 15-30 sekund
(w zależności od światłosiły teleskopu).
Interesujące rezultaty uzyskamy, wykorzystując zamiast
aparatu fotograficznego kamerę video, którą mocujemy za
okularem teleskopu. Minimalna średnica teleskopu powin
na wynosić 10 cm, a zalecane powiększenia teleskopu to
około 100x — jeśli użyjem y kamery video z własnym
obiektywem (np. kamery video VHS) lub około 200x —
jeśli nasza kamera video nie posiada obiektywu (np. prze
mysłowa kamera CCD).
Opisane powyżej obserwacje Saturna przy zastosowa
niu aparatu fotograficznego jak i kamery video powinny
odbywać się podczas bardzo dobrych warunków atmosfe
rycznych.
Wiesław Skarżyński

Zdjęcie Saturna wykonane przez Artura Wrembla za pomocą tele
skopu Maksutowa 150/1800 (ogniskowa wydłużona do 15000)
na film ie Equicolor 200 z czasem ekspozycji 2 s.
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Komety przełomu
1999/2000
i pierwszej połowy
2000 roku
ierwsza połowa 2000 roku nie
ro zp ieszczała obserw atorów
kom et. Jedyna kometa, która
potencjalnie była możliwa do obser
wacji i dla której została ogłoszona
akcja obserwacyjna, 141P/Machholz2,
nie osiągnęła przewidywanej jasności
i nie wzbudziła praktycznie żadnego
zainteresowania wśród członków Sekcji O b se rw a to ró w K om et PTM A
(SOK). Dlatego najambitniejsi obser
watorzy „zajęli się” kometami znacz
nie słabszym i. Poniżej przedstaw ię
plon obserwacji komet 141P/M achholz2, C /l999 L3 (LINEAR) oraz Cl
1999 S3 (LINEAR).
Kom eta 141P/M achholz2 została
odkryta 13 sierpnia 1994 przez Donal
da E. Machholza (USA). Po oblicze
niu eliptycznej orbity komety okazało
się, że jej okres obiegu wokół Słońca
wynosi zaledwie 5,23 roku, czyli że
jest to kolejna kometa z rodziny Jowi
sza. Już w dwa tygodnie później za
obserwowano podążające za odkrytą
w cześn iej k o m etą (A ) fragm enty,
oznaczone kolejno B, C, D i E. Stało
się jasne, że kometa się rozpada. Po
nieważ w trakcie rozpadu odsłania się
„gołe” wnętrze jądra komety, inten
sywnie następnie sublimujące, oczeki
wano jej pojaśnienia. I rzeczywiście,
wraz z rozpadem jasność komety ro
sła, i z początkiem września osiągnęła
7m(składnik A, 8,6mdla składnika D),
cho ciaż początkow e prognozy nie
przew idywały jasności większej niż
10m!
W czasie obecnego powrotu zaob
serwowano jedynie dwa odłamki ko
mety: fragment A w dniu 3 sierpnia
1999 oraz fragment D w dniu 17 paź
dziernika 1999. Obu odkryć dokonał

P

Rysunki komet z dzieła Jana Heweliu
sza „Kometographia" wydanego w 1668
roku w Gdańsku
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znany obserwator komet, Robert H.
McNaught.
Najbliżej Ziemi w odległości 0,319
j.a. kometa znalazła się 15 stycznia
2000. N iestety, tym razem obydwa
fragmenty nie wykazały wzmożonej
aktywności i nie przekroczyły jasno
ści 9m.
M ała jasność komety sprawiła, że
obserwacje otrzymaliśmy od zaledwie
dwóch (!) naj wy trwalszych obserwa
torów, którzy wykonali łącznie zaled
w ie trzy ob serw acje, w tym dw ie
składnika D i jedną składnika A. Ob
serwatorzy ci to Michał Drahus (Kra
ków) i Jacek Powichrowski (B iały
stok) (otrzym aliśm y je sz c z e kilka
obserwacji od jednego obserwatora,
lecz były one całkowicie niewiarygod
ne i nie zostały uwzględnione w opra
cowaniu). Przy tak nikłej statystyce
trudno o jakiekolwiek podsumowania
„rekordów” . Także jakakolwiek ana
liza zachowania komety byłaby nie
możliwa, toteż wykorzystano również
obserwacje wykonane przez obserwa
to ró w B ry ty jsk ie g o T o w arzystw a
Astronomicznego (BAA).
Przegląd wyników rozpoczniem y
od analizy krzywej blasku (Rys. 1).
Postać podstaw ow a krzyw ej repre
zentuje 97 ocen jasności (z czego 65
składnika A i 32 składnika D) spro
wadzonych do standardowej średnicy
teleskopu 6,84 cm, przedstawionych
w funkcji czasu. M ożna zauw ażyć
dużą różnicę w ocenie jasności przez
ró ż n y ch o b se rw ato ró w , się g a ją c ą
zwłaszcza w przypadku składnika D
aż 3m! Jak to wyjaśnić? Przede wszyst
kim m ałym stopniem kondensacji
otoczki (szczególnie dla składnika D)
5/2000

i trudnościami w ocenie jasności, może
jednak rzeczywiście jasność komety
p o d le g a ła g w a łto w n y m zm ian o m
w krótkiej skali czasowej? Nie zapo
minajmy, że mówimy o efektach fragmentacji właściwego jądra komety. Jak
widać, jasność obu składników była
niższa od przewidywanej (linia prze
rywana), nawet przy założeniu braku
dodatkow ej ich aktyw ności. W idać
także, że w cześniej, bo na początku
grudnia 1999, osiągnął maksimum ja 
sności, w ynoszące ok. 10m, składnik
D. N astępnie ja sn o ść je g o spadła,
a w pierwszych dniach stycznia 2000
maksym alną jasność ok. 9m osiągnął
składnik A.
W celu uchwycenia ogólnego sen
su zmian blasku oczyszczono krzywe
blasku z fałszującego wpływu zm ien
nej odległości komety od Ziemi. Po
lega to na odjęciu od obserwowanej
jasności otoczki pięciokrotnego logarytmu odległości kometa-Ziemia, w y
rażonej w jednostkach astronom icz
nych. Ten zabieg m a sens taki, ja k
gdyby pom iary jasności danej kom e
ty były przeprow adzane w stałej od
ległości 1 j.a. od niej. Tak zreduko
w aną jasność nazyw am y jasnością
heliocentryczną i oznaczam y m @.
Zgodnie z przytoczoną definicją m Q=
m-51og(A), gdzie m jest jasnością ob
serwowaną, a A odległością od Zie
mi (w j.a.).
W zw iązku z dużym rozrzutem
jasności dla składnika D (puste kwa
draty) trudno cokolwiek powiedzieć

o charakterze zmian jego jasności. Wy
daje się jedynie, że zmieniała się ona
bardzo podobnie do zm ian jasności
składnika A. Do dalszego opracowa
nia wykorzystamy jedynie oceny ja 
sności składnika A, liczniejsze i lepiej
określone niż dla składnika D.
Zależność dopasowano do klasycz
nej formuły:
m = H q + 51og A + 2,5n log r
gdzie:
m — jasność obserwowana,
Ho — jasność absolutna (1 j.a.
od Słońca i 1 j.a. od Ziemi),
A — odległość od Ziemi,
r — odległość od Słońca,
n — czynnik określający
aktywność komety.
Krzywa zmian blasku omawianej
komety nie wykazuje żadnych efektów
dodatkow ych i daje się z łatw ością
opisać przy pomocy powyższej formu
ły. Jej dopasowanie prowadzi do na
stępujących parametrów:
przed peryhelium
H0 = 12,6m ± 0,5m
n =3± 2
po peryhelium
H0 = 12,8m ± 0 ,l m
n = 6,2 ± 0,5
Na tej podstawie można sądzić, że
jądro składnika A ma zaledwie ok. 0,5
km średnicy, a jego aktywność jest

Data 1999/2000
Rys. 1. Jasność obserwowana komety 141P/Machholz2

5/2000
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zbliżona do przeciętnej (nieco wzro
sła w pobliżu peryhelium). Wiedząc,
że jest to tylko górna granica średnicy
fizycznego, lodowo-kamiennego j ądra
kom ety, m ożem y sądzić, że ją d ro
składnika A jest obiektem wyjątkowo
małym, o średnicy rzędu 100 m. N ie
stety, na podstawie posiadanych obser
wacji nie da się prawie nic powiedzieć
na temat średnicy jądra składnika D.
Prowizoryczne oceny dają dla skład
nika D:
H0 = 1 0 ,7 n,± 0 ,5 m
n = 5±2
co może oznaczać nieco większą śred
nicę przy podobnej aktyw ności do
składnika A po peryhelium (uaktyw
nieniu?), chociaż do w yników tych
należy podchodzić ostrożnie.
O b se rw o w a n a śre d n ic a g ło w y
składnika D była praktycznie stała
i wynosiła ok. 2 ’, natomiast średnica
składnika A wzrastała od ok. 1’ w paź
dzierniku 1999 do 3 ’ w połowie grud
nia, aby następnie szybko wzrosnąć aż
do 8 ’ na p o czątku sty czn ia 2000.
Po uwzględnieniu zmiennej odległo
ści komety od Ziemi stwierdzono, że
średnica liniowa głowy składnika D
systematycznie malała w okresie ob
serwacyjnym od ok. 70 tys. km w paź
dzierniku 1999 do 30 tys. km w stycz
niu 2000. Średnica głowy składnika A
w tym samym okresie wzrosła od 50
tys. km do 130 tys. km, aby następnie
dosyć szybko zmaleć. Potwierdza to
nasze wcześniejsze spostrzeżenia co do
aktywności składników komety. Skład
nik D prawdopodobnie został odkryty
w czasie chwilowego wzrostu aktyw
ności, który wystąpił w okresie poprze
dzającym przejście przez peryhelium.
Otoczka, która wtedy się wytworzyła,
w kolejnych miesiącach stopniowo za
nikała. Składnik A zachow yw ał się
znacznie bardziej przewidywalnie, wy
kazując wzost aktywności w pobliżu
przejścia przez peryhelium.
Zgodnie z oczekiwaniami, stopień
kondensacji DC dla składnika D był
w okresie obserwacyjnym praktycznie
stały i wynosił zaledwie 2, natomiast
dla składnika A malał od ok. 4 do za
ledwie 1. Potwierdza to zarysowany
powyżej scenariusz zdarzeń zachodzą
cych w otoczeniu obu składników.
Nie są mi znane jakiekolw iek ob
serwacje warkoczy w/w składników
komety Machholz2.
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Podsum ow ując, m ożna podejrze
wać, że w przypadku sk ładnika D
w czasie zbliżania do Słońca istniał
jeszcze na powierzchni jego jądra ślad
rozpadu komety sprzed sześciu lat, jed
nak materiały lotne z „przełomu” szyb
ko się ulotniły i jądro zamarło. Skład
nik A natom iast „w y p alił” się ju ż
w 1994 roku i obecnie wykazywał zwy
kłą, przeciętną aktywność kometamą.
Jak widać z powyższego opracowa
nia, nie może dziwić niewielkie zain
teresowanie obserwacjami tak trudnej
komety. Niemniej jednak ci, którzy to
zrobili, powinni mieć świadomość, że
ich obserwacje przyczyniły się do po
większenia zasobu informacji dotyczą
cych tak ciekaw ego problem u, ja k
ewolucja komet.
Omówmy jeszcze pozostałe dwie
komety, których obserw acja została
podjęta przez naszych najam bitniej
szych obserwatorów.
Kometa C/1999 L3 (LINEAR) zo
stała odkryta w ramach programu LI
NEAR (poszukiwania planetoid zbli
ż ają c y ch się do Z iem i) w dniu 9
czerwca 1999 jako obiekt 18m, obda
rzony 30” warkoczem i skondensowa
ną 10” otoczką.
Z obliczonych elem entów orbity
komety wynika, że porusza się ona po
orbicie wstecznej (przeciwnie do kie
runku ruchu planet) z okresem ok. 700
lat, oddalając się od Słońca na odle
głość prawie 160 j.a. Oznacza to, że
kometa 1999 L3 nadleciała do nas z sa
mego środka Pasa Kuipera.
Najbliżej Ziemi w odległości 1,033
j.a. kometa znalazła się 1 lutego 2000,

Data 1999/2000
Rys. 2. Jasność obserwowana komety C/1999L3 (LINEAR)

osiągając maksymalną jasność ok. 11m.
Spośród członków SOK jedynie M i
chał Drahus (Kraków), Janusz Płeszka (Kraków) i Piotr Sadowski (Pcim)
wykonali łącznie jedenaście obserwa
cji.
W celu otrzymania lepszego obra
zu zachowania komety dodano obser
wacje zaczerpnięte z archiwum ICQ
(International Comet Quarterly — biu
letyn, w którym zamieszczane są ama
torskie obserw acje kom et z całego
świata). Rezultat przedstawiony jest na
Rys. 2.
Widać, że jasność obserwowana (li
nia ciągła) była większa od jasności
p rzew idyw anej (lin ia przeryw ana)
o około l,5 m.
Zależność jasności heliocentrycznej
od logarytmu odległości komety od

Data 1999/2000
Rys. 3. Jasność obserwowana komety C/1999S3 (LINEAR)

220

U R A N I A - Postępy Astro no m ii

Słońca jest liniowa i z łatw ością daje
się opisać om ów ioną wcześniej for
mułą.
Wyznaczone wartości
H0 = 7 , l m± 3,0m
n = 6±4
chociaż obarczone są dużymi błędami
(duży rozrzut ocen), w skazują na ko
metę o przeciętnym jądrze (ok. 8 km)
oraz raczej przeciętnej aktywności.
Obserwowana średnica głowy ko
mety LINEAR L3 początkowo w yno
siła 2 ’, aby w okresie od stycznia do
lutego 2000 wzrosnąć do 3,5’, a na
stępnie w marcu ponownie spaść do
2 ’. Po uwzględnieniu zmieniającej się
odległości komety od Ziemi okazało
się, że liniowa średnica głowy była sta
ła i wynosiła ok. 200 tys. km, co jest
wartością normalną dla tej wielkości
komety w danej odległości od Słońca.
Stopień kondensacji otoczki zmie
niał się od 3 do 6, osiągając maksimum
wraz z maksimum jasności komety.
Kilku obserwatorów widziało tak
że warkocz komety o długości wizu
alnej ok. 3 ’, co daje (przy uwzględnie
niu geometrii układu Słońce- Z iem ia-kom eta) liniową długość ok. 1 min
km. Już sam fakt istnienia, a na doda
tek tak długiego w arkocza przy tak
odległej od Słońca komecie, może bu
dzić zdziwienie.
K om eta C /1999 S3 (LINEA R)
została odkryta także w ramach pro
gramu LINEAR w dniu 24 września
1999 jako obiekt 13m.
Kometa porusza się po orbicie pra
wie prostopadłej do płaszczyzny eklip5/2000

tyki z okresem 82 lat, oddalając się od
Słońca na odległość 36 j.a. Oznacza
to, że należy ona do kometamej rodzi
ny Neptuna (podobnie, jak znana ko
meta Halleya).
N ajbliżej Ziem i w odległości aż
1,134 j.a. kometa znalazła się ju ż 5
października 1999, osiągając niewie
le później m aksym alną jasność ok.

12m.
Ponownie jedynymi obserwatorami
spośród członków SOK byli M ichał
D rahus (K raków ) i Janusz Płeszka
(K raków ), którzy w ykonali łącznie
zaledwie sześć obserwacji.
W celu otrzymania lepszego obra
zu zachowania komety ponownie do
dano o b serw acje w y k onane p rzez
członków BAA. R ezultat, czyli 77
obserwacji zebranych w funkcji cza
su można zobaczyć na Rys. 3. Wyraź
nie widać, że obserw ow ana jasność
kom ety (lin ia ciągła) była w yższa
o ok. 1,5m od jasności przewidywanej
(linia przerywana) i że jasność mak

sym alna w yniosła ok. 12m. Jasność
komety zredukowana do stałej odle
głości od Ziemi nie wykazuje żadnych
zależności nieliniowych i z łatwością
daje się dopasow ać do om ów ionej
wcześniej formuły.
Wyznaczone wartości:
H 0 = 6 ,4 n,± 2 ,6 m
n = 7± 4

obarczone są dużymi błędami, je d 
nak w skazują na kometę o dosyć ak
tywnym, 10 km jądrze. Warto jednak
wspomnieć, że możliwe jest także roz
wiązanie opisane bardzo dużym (8 0 200 km średnicy!) jądrem o olbrzymiej
aktywności! Aby rozwiązać ten pro
blem, należałoby przebadać znacznie
w iększą ilość wiarygodnych ocen ja 
sności. N ależy jednak przyjąć za bar
dziej praw dopodobne wyżej podane
rozwiązanie.
Średnica głowy komety malała od
ponad 2 ’ we wrześniu 1999 do 0,5’
w lutym 2000. Po u w zg lęd n ien iu

zmieniającej się odległości komety od
Ziemi okazało się, że liniowa średnica
głowy w badanym okresie była prak
tycznie stała i wynosiła 120 tys. km.
Stopień kondensacji DC w poda
nym ok resie m alał od 7 (!) do 3.
W powiązaniu ze stałą średnicą gło
wy może to świadczyć o okresie ak
tywności komety poprzedzającym mo
ment odkrycia.
Kilku obserwatorów BAA obser
w ow ało w arkocz kom ety 1999 S3
o długości do 2 ,6 ’, co daje długość
przestrzenną zaledw ie 300 tys. km.
Fakt ten niewątpliwie należy powią
zać ze wspomnianą wzmożoną aktyw
nością komety w pobliżu peryhelium.

Tomasz Ściężor

II Konferencja Sekcji Obserwatorów Komet PTMA
„Dynamika zmian parametrów fizycznych komet”
6 - 8 X 2000
Informujemy, że w dniach 6-8 października br. w lokalu Oddziału Krakowskiego PTMA przy ul. Św. Tomasza 30/8
w Krakowie odbędzie się II Konferencja Sekcji Obserwatorów Komet PTMA.
Przewidywany porządek konferencji:
6 października (piątek)
• przyjazd uczestników
• otwarcie sesji plakatowej
7 października (sobota)
• odczyty zaproszonych prelegentów (krajowych i zagranicznych)
• dyskusja nad problemami obserwacji komet
• pokaz oprogramowania wspomagającego obserwacje komet
• wizyta w obserwatorium „Fort Skała”
8 października (niedziela)
• odczyty referatów zgłoszonych
• omówienie stanu bieżącego i przyszłości SOK
Członkowie SOK mogą brać udział w konferencji w ramach opłaconej składki SOK, inne osoby po uiszczeniu
opłaty konferencyjnej, wynoszącej dla członków PTMA 15 zł, dla pozostałych 30 zł. Możliwa jest organizacja
noclegów w warunkach „schroniskowych" (w lokalu Oddziału Krakowskiego PTMA) dla pewnej grupy osób z wła
snymi śpiworami i karimatami.
Osoby, pragnące w ramach konferencji wygłosić referat, proszone są o dostarczenie pisemnej jego wersji do
końca września br. (do 4 stron maszynopisu, czcionka Arial 11 pt).
Zgłoszenia udziału w konferencji prosimy przesyłać na adres:
Sekcja Obserwatorów Komet PTMA
ul. Św.Tomasza 30/8
31-027 Kraków
tel. (0-12) 422-38-92, e-mail: SOK@vistula.wis.pk.edu.pl
Zgłoszenie powinno zawierać nazwisko i imię, adres, e-mail (jeśli posiada) oraz status (członek PTMA, członek
SOK) zgłaszającego, a także deklarację, czy chce wygłosić referat. Na zgłoszenia oczekujemy do 30 września
2000 r.
Tomasz Ściężor
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Kazimierz Czernis z Wilna i jego komety
bserwatorium Wileńskie rozpo
częło systematyczne poszuki
wania komet w roku 1975. Od
samego początku uczestniczy w nich
Polak dr Kazimierz Czernis. Od 1980
roku ten wileński astronom odkrył 7 no
wych komet. Trzy pierwsze: (C/1980 01,
Cl 1983 01 i C /l990 E l) zostały odkryte
tradycyjnym sposobem, wizualnie, przy
pomocy teleskopu optycznego. Ich orbi
ty okazały się bliskie paraboli. Ostatnio
astronom ten badał elektroniczne obra
zy uzyskane przez Międzynarodowe
Obserwatorium Kosmiczne SOHO i od
grudnia 1999 r. do chwili obecnej odkrył
4 przechodzące blisko Słońca komety.
Ich oznaczenie jest następujące: C/1999

O

Y2, C/2000 C2, C/2000 D3 (razem z M.
Meyerem z Niemiec) i C/2000 J3.
Satelitarne Obserwatorium Słoneczne
SOHO zostało wprowadzone na wokółsłoneczną orbitę w roku 1995 i obecnie
krąży wokół Słońca w odległości 1,5 min
km od Ziemi. Do obserwacji Słońca uży
wa 11 różnych instrumentów, z których
dwa systematycznie fotografują okolice
Słońca (koronę słoneczną) w promieniu
1,6 i 8 stopni kątowych od środka tarczy
słonecznej. Oślepiające promieniowanie
dysku słonecznego (fotosfery) jest zasło
nięte przez ekran, podobnie jak w klasycz
nych koronografach. Na zdjęciach wi
doczna jest korona słoneczna i gwiazdy
do 9-10 wielkości gwiazdowej.

C/1999 Y2 i C/2000 C2 należą do
komet o orbitach parabolicznych, któ
rych perygeum znajduje się w odległo
ści 0,03-0,05 jedn. astr. od środka Słoń
ca. Pozostałe dwie należą do grupy
komet Kreutza, które są fragmentami
wielkiej komety uległej rozpadowi.
Okres obiegu tej pierwotnej komety
prawdopodobnie wynosił 350-800 lat.
Komety tej grupy najczęściej, z wyjąt
kiem największych fragmentów, nie
przeżywają spotkania ze Słońcem, spa
dając na jego powierzchnię.
Przy pomocy aparatu SOHO znale
ziono do chwili obecnej (czerwiec 2000
r.) 14 komet i 100 fragmentów muskają
cych Słońce komet grupy Kreutza, (red)

Taka kometa stara, jaki jej pyłu kształt
omety — bryły lodowo-gazowo-pyłowe, powstały w cza
sach, gdy formował się Układ
Słoneczny z pierwotnego obłoku mole
kularnego. Obecnie naukowcy są skłon
ni dodać, że niekoniecznie wszystkie
w tej samej epoce.
Właśnie pyłowy składnik komety sta
nowi wielką wskazówkę odnośnie jej wie
ku. Dwa rodzaje pyłu są obecne w tych
ciałach kosmicznych: pył amorficzny, zło
żony z ziaren, których składowe moleku
ły są pozlepiane ze sobą „bez ładu i skła
du” oraz pył o ziarnach z uporządkowa
nymi molekułami, tworzącymi strukturę
krystaliczną. Oba rodzaje ziaren charak
teryzują się emisją o różnej długości fali
i różnym natężeniu, dzięki czemu nie ma
problemu z ich rozróżnieniem.
Komety z którym pyłem są zatem
starsze? Otóż te z amorficznymi ziarna
mi, gdyż takie według obowiązujących

K

teorii powstawały na początku kosmicz
nej kariery mgławicy słonecznej. Dopie
ro później, ogrzewane „dojrzewającym”
Słońcem, przekształcały się do owej bar
dziej uporządkowanej postaci.
Tak w sumie proste rozgraniczenie
pozwoliło już zweryfikować znacząco
teorię powstania najsłynniejszej przed
stawicielki kometamego rodu — kome
ty Halleya. Jak podkreśla dr Joseph Nuth
z ośrodka NASA Goddard Space Flight
Center, obserwacje z 1989 roku dowio
dły istnienia w niej krystalicznego
oliwinu. W powiązaniu z ustaleniami la
boratoryjnymi co do „żwawości” formo
wania się takiego związku, wymusiło to
zmianę optyki w stosunku do kwestii na
rodzin komety Halleya. Dotychczas za
kładano, że powstała ona wyłącznie
z materii obecnej w rejonie planet olbrzy
mów — Jowisza i Neptuna, po czym
została wyrzucona daleko poza orbitę

Plutona. Z eksperymentów wiadomo, iż
ziarna oliwinu zmieniają się z amorficz
nych w krystaliczne pod wpływem cie
pła i co więcej, tempo tej przemiany jest
wyjątkowo czułe na temperaturę. W bar
dzo niskich temperaturach, kiedy to lód
wodny jak i inne ulotne składniki „cia
ła” komety są zamrożone, czas potrzeb
ny na przejście z postaci amorficznej do
krystalicznej, znalezionej w komecie
Hubble'a, byłby wielokrotnie dłuższy od
wieku Wszechświata!
Krystaliczny oliwin musiał zatem po
wstać gdzieś bliżej Słońca, gdzie mógł
przybierać docelowy kształt w ciągu go
dzin, dni czy nawet lat. W tych okolicach
nie mogłyby jednakowoż powstać lodo
we składniki komety. Teoria według sta
nu na dziś mówiłaby zatem o powstawa
niu krystalicznego pyłu w pobliżu Słońca
i późniejszym wywiewaniu go w kierun
ku peryferii Układu Słonecznego, {mag)

Nowe astronomiczne programy komputerowe
e względu na lepszą dostępność
katalogów położeń i jasności
gwiazd, takich jak: SAO Star Ca
talogue, H ipparcos C atalog, Tycho
Catalog i GSC oraz obiektów mgławi
cowych — NGC/IC, razem z wyodręb
nionymi listami ciekawszych obiektów
jak Herschel Catalogue i zestawienie Saguaro Astronom y Club, standardem
w programach w wersji shareware i fre
eware staje się zasięg mniej więcej 10

Z
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mag. Reszta to już właściwie tylko na
kładka ułatwiająca przeszukiwanie. Dla
tego na współczesnym rynku programów
astronomicznych można zaobserwować
nowe, ciekawe tendencje.
Po pierwsze, już raczej odchodzi się
od programów typu planetarium na rzecz
tzw. dzienników obserwacyjnych. Deepsky 2000 (nie mylić ze starą aplikacją dla
DOS-a) co prawda pokazuje mapy nie
ba, ale pod kątem konkretnych obserwa
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cji, dając np. możliwość łatwego zazna
czania obiektów już kiedyś widzianych.
Ma to duże znaczenie przy tzw. marato
nach Messiera, ale również w bardziej
praktycznych działaniach, jak monitoro
wanie setek galaktyk w poszukiwaniu su
pernowych. Nieocenioną pomocąjest to,
że można się zapoznać z wrażeniami in
nych miłośników astronomii, dołączony
mi po prostu do standardowych danych
o obiekcie. W razie trudności z identyfi5/2000

rozm aitości
kacją można jednym kliknięciem ścią
gnąć z sieci odpowiednie zdjęcia z foto
graficznego katalogu Palomar Observa
tory Sky Survey. Do tego dochodzi
jeszcze regulowanie zegara systemowe
go sygnałami z Internetu oraz m ała apli
kacja segregująca linki do ciekawych
stron. Co ciekawe, program zawiera od
dzielny moduł do obróbki zeskanowanych zdjęć, dorównujący możliwościa
mi takim popularnym narzędziom jak np.
IrfanView czy ACD See.
Druga tendencja to — zamiast kopio
wania funkcji z programów profesjonal
nych — tw orzenie now ych, w łaśnie
z m yślą o obserwacjach amatorskich. Ta
b ela p rez en tu ją ca dane o p la n etach
i dowolnie wybranych obiektach, w tym
wzajemne względne odległości kątowe
na niebie, razem z aktualnym czasem
i datąjuliańską— to oczywiście koniecz-

na pomoc. Jednak WinEphem w najnow
szej wersji 1.08 prezentuje wartości w
kolu m n ach w czasie rzeczy w isty m !
Mapa nieba do 10 mag. z jasnościami po
dawanymi na ekranie nie jest ju ż trudna
do zdobycia, czego dowodem jest Home
Planet 3.1. Drugi moduł programu to pre
zentacja ruchu sztucznych satelitów, po
dzielonych zresztą na kategorie. N ie
ogranicza się ona do śledzenia ich pozy
cji, obliczanych na podstawie ciągle uak
tualnianych efemeryd (dostępnych w sie
ci jak o pliki w form acie *.tle). O tóż
można sprawdzić jak w ygląda... Ziemia
oglądana z dowolnego satelity.
N aw et liderzy rynku „planetariów ”
muszą przystosować się do tych zmian.
Pojaw iła się kolejna w ersja produktu
SkyMap, tym razem nosząca ju ż ozna
czenie 6.0. Dodano więc możliwość pro
w adzenia dziennika obserw acyjnego,

czyniąc z tego programu pew ną hybry
dę. Uwzględniono także dodatkowe funk
cje przydatne dla miłośników, jak wyświe
tlanie na mapie cienia i półcienia Ziemi,
i to nie tylko przy zaćmieniach Księżyca
oraz śledzenie sztucznych satelitów. Ale
najciekaw szą now ością jest to, że aby
sprawdzić, czy obiekt przypadkiem nie
będzie zasłonięty przez naturalne prze
szkody terenowe, użytkownik może bar
dzo dokładnie nakreślić linię horyzontu
i zapisać to na stałe do pliku w formacie
*.hzn — czyli właśnie „horizon”.
Tak więc niektóre programy astrono
miczne stają się powoli rozbudowanymi
pakietami w pełni obsługującymi dzia
łalność obserwacyjną, wchłaniając funk
cje dostępne dotychczas u konkurencji.
Być może taką strategię przyjm ą wkrót
ce wszyscy czołowi producenci...

Karol Pankowski

Kilka uwag o „amatorskich” zwierciadłach
ależę do pokolenia astronomów,
k tó rz y u m ie ją w y k o n y w a ć
z w ie rc ia d ło sfe ry c z n e (cz y
zm ontow ać obw ód elektroniczny).
W ykonywania zw ierciadeł „nauczy
łem się” z „U ranii” 1/2/1920 i 7/8/1925.
Ale m entorem był dla m nie K rzysztof
Serkow ski. Był kilkanaście m iesięcy
starszy ode mnie, ale obaj byliśmy przed
„dw udziestką” .
Pokazyw ał mi, ja k się szlifuje, pole
ruje i figuruje zwierciadła. Pożyczał od
p o w ie d n ią lite r a tu r ę z a g ra n ic z n ą ,
a nawet dostałem od niego nieco m ate
riałów. Bardzo dobrze znałem też inż.
Antoniego Rybarskiego i inż. K onstan
tego C zetyrboka. (Tem u ostatniem u
podsunąłem naw et koncepcję nowego
typu przenośnego montażu). Niestety,
wszyscy trzej od daw na ju ż nie żyją —
cześć Ich pam ięci...
To, co tu napiszę, nie je st więc w ie
dzą „teoretyczną”, ale w ynikiem w ła
snych dośw iadczeń...
1) Nie opłaca się robić zwierciadeł
mniejszych niż 15 cm — po prostu —
nie w arto ... (za „idealną” uważam śred
nicę 20 cm).
2) Jestem zw olennikiem „klasycz
nej” metody wyszlifowywania w głębie
nia zw ierciadła. N ależy przy tym za
w szelką cenę unikać „zawału brzegu”.
Zdaniem Serkowskiego (i moim też) jest
niem ożliw y do usunięcia.
3) „ W y sta rc z a ją c a ” d o k ła d n o ść
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w ykonania w ynosi 1/8 2, czyli około cm — 20 mm, 30 cm — 28 mm, 35 cm
0,07 fim i dane liczbowe, jakie będę po — 36 mm.
5) Oprawa zwierciadła bezwzględ
daw ał dotyczą tej dokładności. (O bec
nie istnieje co praw da tendencja do do nie musi być bardzo sztywna. N aw et kil
kładniejszej „roboty”, ale odpowiednich kum ilim etrow a blacha się do tego celu
w zorów przeliczeniow ych nie będę po nie n ad aje. O d p o w ied n ie tw o rzy w o
dawał. Z resztą opowieści o dokładno m ożna jednak znaleźć w składnicy zło
ściach znacznie w yższych od 1/20 X m u albo w wiejskim sklepie z arm aturą
należy uznać za iluzoryczne. Chodzi w odociągow ą i przystosować je do swo
bow iem o to, iż nieuniknione odkształ jeg o celu.
6) W czasie szlifowania zw iercia
cenia term iczne zw ierciad ła są dużo
dło musi mieć na krawędzi „fazkę”.
większe (!).
4)
Płyty zwierciadeł bezw zględnie 7) Zm ieniając num er proszku szli
m u sz ą m ieć o d p o w ie d n ią g ru b o ść, f ie r s k ie g o n a d ro b n ie js z y , n a le ż y
a m ianow icie przy podparciu zw iercia w szystko (wszystko!) naokoło bardzo
dła w 3 punktach je st to grubość: przy d okładnie (bardzo dokładnie!) um yć
średnicy 15 cm — 20 mm, 20 cm — 34 i zacząć używ ać nowej ściereczki.
mm, 25 cm — 52 mm, 30 cm — 75 mm
8) C ałk o w icie zad aw alające je st
(!). Jest to grubość gotow ego zw iercia zwierciadło sferyczne, jeżeli odległość
dła , a należy pam iętać, że w czasie szli ogniskow a nie będzie m niejsza: przy
fow ania m etodą „klasyczną” grubość
średnicy 15 cm — 122 cm, 20 cm — 175
zwierciadła zm niejsza się o trzykrotną cm, 25 cm — 240 cm, 30 cm — 306 cm.
w artość w głębienia (!).
9) Jeżeli odległość ogniskow a ma
Jak widać, w raz ze wzrostem śred być mniejsza, to zwierciadło musi być
nicy grubość rośnie bardzo szybko. Jest paraboliczne. Podaw ane jednak opisy
to nadzwyczaj niekorzystne, bo bardzo „strefow ego” badania zw ierciadła na
zw iększa ciężar i w ydatnie pogarsza stręczają w praktyce w iele kłopotów.
odkształcenia term iczne. D latego po M ożna to jednak zrobić znacznie pro
przekroczeniu średnicy 20 cm należy ściej! Należy po prostu odsunąć „sztucz
zw ierciadło podpierać w 6 punktach.
ną gw iazdę” na odpow iednią odległość
(Skonstruow anie odpowiedniej oprawy od zwierciadła (a nóż — oczyw iście —
nie je st jednak trudne — naw et w do um ieszczać w ognisku).
m owych warunkach). A oto odpow ied
Oto te odległości:
nie grubości zw ierciadeł przy podpar
Średnica zwierciadła 15 cm, ognisko
ciu w 6 punktach: 20 cm — 13 mm, 25
dokończenie na str. 240. «U R A N I A - Postępy Astro no m ii
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Przebieg XLIII Olimpiady Astronomicznej
w roku szkolnym 1999/2000
akończyła się XLIII Olimpiada Astronomiczna, cen
ne nagrody w postaci teleskopów astronomicznych,
bonów książkowych oraz wiele innych zostały rozda
ne podczas uroczystości zakończenia tej edycji olimpiady
Zadania pierwszej serii zawodów I stopnia najpierw ukazały
się na stronie internatowej Planetarium Śląskiego jako orga
nizatora olimpiady (http://entropia.com.pl/planetarium). We
wrześniu ubiegłego roku dotarły do szkół afisze z informacja
mi regulaminowymi oraz pierwszą serią zadań. Zawody I stop
nia (dwie serie) składały się z 11 zadań, w tym 3 obserwacyj
nych do wyboru. W sumie w zawodach I stopnia należało
rozwiązać jedno zadanie obserwacyjne i 6 z pozostałych za
dań — po 3 w każdej serii. Jedno z zadań obserwacyjnych
dotyczyło interesującego wydarzenia, jakim było zaćmienie
Słońca 11.08.1999 roku. Naturalnie, sprawozdanie z przepro
wadzenia zadania obserwacyjnego musiało zawierać wszyst
kie elementy obserwacji. Okazuje się, że młodzi ludzie chęt
nie obserwują niebo nie tylko dla samej przyjemności, ale
i potrafią wyciągać poprawne wnioski. Do zawodów I stop
nia z wszystkich 16 województw przystąpiło 99 uczestników
reprezentujących 68 szkół. Po ocenie nadesłanych zadań za
wodów I stopnia (szkolnych), wyłoniono grupę 41 uczestni
ków, która przystąpiła do zawodów II stopnia— okręgowych.
Eliminacje te odbyły się w styczniu br. w dwóch ośrodkach:
w I Liceum Ogólnokształcącym im. Ziemi Kujawskiej we
Włocławku (dla uczestników z terenu Polski północnej i cen
tralnej) oraz w Planetarium Śląskim (dla uczestników z Pol
ski południowej).
Uczniowie rozwiązywali cztery zadania w warunkach kon
trolowanej samodzielności, mogli korzystać z własnej litera
tury bądź kalkulatorów. Po przeprowadzeniu eliminacji pół
finałowych Komitet Główny Olimpiady Astronomicznej
zdecydował o dopuszczeniu do zawodów centralnych —
3 stopnia — czyli finału 19 uczestników. Zawody finałowe
odbywały się w Planetarium Śląskim w Chorzowie w dniach
2-5 marca 2000 r. W pierwszym dniu uczestnicy zapoznali
się z możliwościami aparatury projekcyjnej planetarium, któ
rą nie wszyscy przecież znali. Jedno z zadań dotyczyło sztucz
nego nieba planetarium, a zatem uczestnicy finału musieli mieć
jednakowe szanse. Eliminacje finałowe odbyły się w dwóch
turach. W pierwszej uczniowie mieli do rozwiązania trzy za
dania teoretyczne. W drugiej turze należało rozwiązać rów
nież trzy zadania, w tym zadanie obserwacyjne. Odbywała
się ona z konieczności w godzinach wieczornych. Niestety,
złe warunki pogodowe w tym czasie uniemożliwiły przepro
wadzenie zadania obserwacyjnego, dlatego jak zwykle w po
dobnych sytuacjach, zastosowano przygotowane wcześniej
na taką ewentualność zadanie rozwiązywane w oparciu o nie
bo planetarium.
W sobotę 4.03. uczestnicy mogli już odetchnąć, biorąc
udział w przedstawieniu Evita w Teatrze Rozrywki w Cho
rzowie. W tym samym czasie intensywnie pracowała Komi
sja oceniająca zadania. Uroczystość zakończenia XLIII Olim
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piady Astronomicznej odbyła się w gmachu Planetarium Ślą
skiego w niedzielę 5 marca 2000 r. Przewodniczący Komite
tu Głównego Olimpiady Astronomicznej prof, dr hab. Jerzy
M. Kreiner podał końcową klasyfikację. I tak:
I miejsce i tytuł laureata uzyskał Aleksander SĄDOWSKI,
uczeń kl. II, I Liceum Ogólnokształcącego im. Ziemi Kujaw
skiej we Włocławku, II miejsce i tytuł laureata Tomasz TYRANOWSKI, także uczeń kl. II, V Liceum Ogólnokształcą
ce im. Augusta Witkowskiego w Krakowie, III miejsce i tytuł
laureata ex aequo otrzymali: Miłosz JERKIEWICZ, kl. IV,
I Liceum Ogólnokształcące w Jeleniej Górze oraz Lech ŁO
BODZIŃSKI, kl. III, I Liceum Ogólnokształcące w Cieszy
nie, miejsce IV i tytuł laureata wywalczył Marcin PIEŃKOW
SKI, kl. IV, V Liceum O gólnokształcące im. A ugusta
Witkowskiego w Krakowie. Oprócz pięciu laureatów Komi
tet Główny Olimpiady Astronomicznej przyznał trzy tytuły
finalisty. Uzyskali je: Gabriel PIETRZKOWSKI, kl. IV, Li
ceum Ogólnokształcące im. Bolesława Prusa w Skierniewi
cach — miejsce V, zaś miejsce VI ex aequo: Damian BOG
DANOWICZ, kl. III, Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1
im. Stefana Żeromskiego w Lęborku i Tomasz SKIBA,
kl. IV, IV Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika
w Rzeszowie.
Pozostali uczestnicy finału w kolejności alfabetycznej:
Andrzej JASTRZĘBSKI, II Liceum Ogólnokształcące im.
Króla Jana III Sobieskiego — Grudziądz, Agnieszka KON
DRAT, XIV Liceum Ogólnokształcące im. Polonii Belgijskiej
— Wrocław, Aleksander KORZYŃSKI, II Liceum Ogólno
kształcące im. Stefana Batorego — Warszawa, Robert KUŹMIAK, I Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Sikor
skiego — Międzyrzec Podlaski, Marek MISZTAL, II Liceum
Ogólnokształcące — Końskie, Andrzej NIEWĘGŁOWSKI,
Liceum Ogólnokształcące — Radzyń Podlaski, Maciej PASZ-

Od lewej: prof. M. Kreiner, Przewodniczący Komitetu Głównego
Olimpiady Astronomicznej, dr Henryk Chrupała, Dyrektor Plane
tarium Śląskiego, Jacek Szczepanik, Sekretarz Naukowy i zwycięz
ca XLIII Olimpiady Astronomicznej — Aleksander Sądowski.
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KOWSKI-ROGACZ, I Liceum Ogólnokształcące im. Miko
łaja Kopernika — Łódź, Piotr SADOWSKI, XIV Liceum
Ogólnokształcące im. Polonii Belgijskiej — Wrocław, Joan
na Maja SŁAWIŃSKA, II Liceum Ogólnokształcące im.
Hetmana Jana Zamoyskiego — Lublin, Radosław WOJTAK,
II Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Reja — Kraśnik,
Paweł WOLAK, I Liceum Ogólnokształcące im. Aleksandra
Patkowskiego — Sandomierz.
W stosunku do ubiegłorocznej olimpiady organizatorzy
stwierdzili wyraźnie w yższy poziom przygotowania uczest

ników. Olimpiadę finansowało Ministerstwo Edukacji Naro
dowej. Znaczącymi jej sponsorami byli również:
• Komitet Astronomii PAN,
• Polskie Towarzystwo M iłośników Astronomii,
• Planetarium Śląskie,
• Zakład Optyki Instrumentalnej „Uniwersał”.
Zachęcamy do wzięcia udziału w tegorocznej edycji już
XLIV Olimpiady Astronomicznej w roku szkolnym 2000/2001.

ZADANIA XLIII OLIMPIADY ASTRONOMICZNEJ
ROK SZKOLNY 1999/2000
ZAWODY I STOPNIA
1.1. O trzech różnych parach gwiazd wiadom o, że:
a) moc prom ieniowania jednej gw iazdy jest milion razy
w iększa, a jej promień tysiąc razy w iększy od drugiej;
b) tem peratura efektywna jednej gw iazdy je s t dw ukrot
nie w yższa, a jej moc prom ieniowania szesnastokrotnie
w iększa od drugiej;
c) obydwie gw iazdy są tego sam ego typu w idm ow ego
i m ają jednakow e moce prom ieniowania.
Jakie można by podać dodatkow e relacje dotyczące
cech fizycznych danej pary gwiazd?
1 . 2 . W dniu rów nonocy w iosennej, o godzinie 23.00 lokal
nego czasu praw dziw ego słonecznego, satelita geostacjo
narny był obserw owany w południku w miejscowości o sze
rokości geograficznej <p = 50°. Na tle jakiego gw iazdozbio
ru był on w tedy widoczny?

czoną fazą), Słońca i planet, a także punktów równonocy
i przesileń.
Potrzebne dane znajdź sam odzielnie.
1 . 7 . W grudniu 1995 r. zarejestrow ano niezwykle słabe
obiekty. Po dwóch latach okazało się, że przem ieściły się
one o kąt około 1/20 sekundy łuku. Czym m ogą być te obiek
ty? Czy m ogą to być obiekty położone:
— w naszym Układzie Planetarnym,
— w przestrzeni m iędzygwiazdowej,
— w przestrzeni m iędzygalaktycznej?
Uwaga: S form ułow anie „niezwykle słabe obiekty” ozna
cza, że były one na granicy m ożliwości rejestracyjnych te
leskopu H ubble’a.
1 . 8 . Krótko scharakteryzuj gw iazdy W olfa-R ayeta.

ZADANIA OBSERWACYJNE
1 .3 . W odległości r = 400 Mpc od nas znajduje się grom a
da galaktyk o średnicy kątowej r = 15’. Maksym alna różni
ca przesunięć ku czerwieni m iędzy jej składnikam i wynosi
Az = 0,003, przy czym różnice te zdarzają się m iędzy ga
laktykami położonym i na całym obszarze sfery niebieskiej
zajm owanym przez tę grom adę. Określ kształt przestrzen
ny tej grom ady w ynikający z prawa H ubble’a i skom entuj
orientację przestrzenną uzyskanej bryły w iedząc, że jest
ona charakterystyczna dla większości grom ad galaktyk.
Uwaga: odległość grom ady określono z prawa H ubble’a,
dla H = 75 km/(s-Mpc).
1 .4 . Na podstawie literatury opracuj tem at: Metody i do
tychczasow e rezultaty poszukiwania planet wokół gwiazd.
1 . 5 . Przy pom ocy kam ery o ogniskowej 19 m uzyskano
obrazy trzech ciał spośród planet i księżyców Układu Sło
necznego. Liniowe rozmiary tych obrazów wynosiły d,= 17,1
cm, d2= 0,41 cm i d3= 0,82 cm. Przedyskutuj, czy je d n o 
znacznie można rozstrzygnąć, jakich ciał niebieskich ob
razy uzyskano.
Potrzebne dane znajdź sam odzielnie.
1 . 6 . Narysuj tarczę zegara z 24-godzinnąpodziałką. W miej
scach ta rczy o d p o w ia d a ją cych m om entow i gó ro w a n ia
w lokalnym czasie gwiazdowym w dniu równonocy w iosen
nej 1999 r., um ieść sym bole Księżyca (z graficznie zazna
5/2000

1.0.1. Oszacuj średnią godzinną częstotliw ość co najmniej
dwóch znanych rojów m eteorów w okolicy daty m aksimum
aktywności danego roju.
1.0.2. W yznacz mom ent zachodu Słońca rozum iany jako
mom ent styczności górnego brzegu tarczy Słońca z linią
horyzontu.
1.0.3. Jako rozwiązanie zadania obserw acyjnego można
również nadesłać opracow ane wyniki innych w łasnych ob
serwacji astronom icznych prowadzonych w latach 1998,
1999, a w szczególności z obserwacji zaćm ienia Słońca w
dniu 11 sierpnia 1999 r.

ZAWODY II STOPNIA
2.1. W maju 1997 roku za pom ocą HST uzyskano widm o
centralnej części galaktyki M84. Z widm a wynika, że w od
ległości 26 lat świetlnych od środka galaktyki prędkość or
bitalna wynosi 400 km/s.
Przedyskutuj, czy w centrum tej galaktyki może być czar
na dziura.
2.2. W bieżącym roku Ziem ia będzie w punkcie odsłonecznym 4 lipca. (a 0 = 6 h54m; ó 0 = +22°52'). Punkt odsłoneczny
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W otoczeniu portretów dostojnych astronomów emocje sięgały zenitu
— uwzględniając również precesję — porusza się ruchem
prostym 61,7" rocznie. Oblicz, po jakim czasie Ziemia znaj
dzie się w aphelium w dniu równonocy jesiennej.
2 . 3 . Jasności obserwowane dwóch gwiazd tworzących
układ wizualnie podwójny różnią się o Am = 1,25m, a różni
ca ich jasności absolutnych wynosi AM = 1m. Jak są usytu
owane te gwiazdy względem obserwatora i czy mogą one
tworzyć uktad fizycznie podwójny?
2 .4 . W dniu 5 listopada 1999 r. drogą astrometryczną od
kryto, że gwiazdę HD209458 (o parametrach niemal iden
tycznych ze Słońcem) obiega planeta. Jej okres obiegu
wynosi 3,523 doby.
Jakich efektów fotometrycznych należałoby się spodzie
wać, gdyby założyć, że płaszczyzna orbity planety leży bli
sko kierunku Ziemia - gwiazda, a promień planety jest
o 60% większy od promienia Jowisza?

■
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ZAWODY III STOPNIA
i

3.1. Wykaż, że grawitacyjna energia gromadzona w formie
ciepła w fazie formowania się ciała planetarnego podczas
spadku na to ciało kolejnych porcji materii jest proporcjo
nalna do p 2R5, gdzie p jest średnią gęstością powstałego
ciała planetarnego, a R — jego promieniem.
3 .2 . Na załączonym wykresie przedstawiono uśrednioną
krzywą jasności zmiennej zaćmieniowej w zależności od
fazy. Określ parametry charakteryzujące gwiazdy tego ukła
du i sam układ podwójny wiedząc, że okres zmienności
wynosi 2,77 doby, a typ widmowy gorętszego składnika
B5V. Załóż, że zaćmienia są centralne.
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3 .3 . W 1910 roku kometa Halleya przechodziła przez peryhelium. Podczas tego zbliżenia Ziemia znalazła się
w gazowym warkoczu komety. Oblicz, kiedy miało miejsce
to zjawisko i jaka była wówczas odległość jądra komety od
Ziemi? Elementy orbity komety Halleya podane są w załą
czonej tabelce. W rozwiązaniu przyjmij kołowość orbity Zie-
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mi oraz radialnie odsłoneczny kierunek warkocza komety.
odległość w peryhelium

q

0,58715 AU

mimośród

e

0,96728

długość węzła wstępującego

Q

57,50°

długość peryhelium

w

111,75°

nachylenie orbity

162,21°

i

moment przejścia przez peryhelium

1910IV 20,d1777

3.4. A paratura planetarium odtw arza w ygląd nieba
ogodz. 21:00 UT.
Wyznacz współrzędne równikowe równonocne oraz ho
ryzontalne widocznej na niebie komety.
1) Określ z możliwie największą dokładnością miejsce
obserwacji odpowiadające temu wyglądowi nieba.
2) Określ datę obserwacji, wiedząc, że dotyczy ona
2000 r.
3) Wymień wszystkie te obiekty z Katalogu Messiera,
które są odtwarzane na niebie planetarium.
Wyniki obserwacji zapisz na załączonym arkuszu ob
serwacyjnym.

Załącznik do zadania $ . H.

Nr

WYNIKI OBSERWACJI

czyna się w zenicie oraz że oba ślady meteorów leżały
w południku niebieskim. Opisz, jakie różnice pomiędzy obo
ma zjawiskami dostrzeże obserwator.
3.6. Zjawisko Hawkinga dotyczące czarnych dziur polega
na ich parowaniu w wyniku emisji promieniowania ciała
doskonale czarnego.
Temperaturę czarnej dziury można opisać wzorem
T = 6,2-10-8 M@IM, w którym temperatura jest wyrażona
w kelwinach. Za promień czarnej dziury można uznać wiel
kość rg = 2MGIc?. W powyższych wzorach M@, M, G oraz
c są odpowiednio masą Słońca, masą rozważanej czarnej
dziury, stałą grawitacji i prędkością światła. Łatwo zauważyć,
że ostatnie stadia istnienia czarnej dziury mają gwałtowny
charakter, a ich opis jest dość skomplikowany. Jednak wyko
nując proste rachunki, można uzyskać interesujące oszaco
wania.
Rozważmy czarną dziurę o masie tysiąca ton.
I. Zakładając, że w trakcie parowania promień i tempera
tura czarnej dziury są stałe, a promieniowanie ogranicza
się do widma fal elektromagnetycznych, oblicz:
a) Jak długo będzie jeszcze istnieć ta czarna dziura?
b) Jaka będzie jej moc promieniowania?
c) W jakim zakresie widma należy poszukiwać tych zja
wisk?
II. W trakcie parowania promień i temperatura czarnej dziu
ry ulega zmianie. Określ jakościowo, jaki wpływ mają te
zmiany na uzyskane w poprzednim punkcie oszacowania.
W szczególności zastanów się, czy w realistycznym przy
padku odpowiedź w punkcie „c" ulegnie istotnym zmianom.

Ad 1. współrzędne równikowe równonocne obserwowanej komety:

współrzędne horyzontalne obserwowanej komety:

Ad 2. współrzędne geograficzne miejsca obserwacji:

Ad 3. Data obserwacji

_____ .....T_11T11,

Ad 4. widoczne obiekty z katalogu Messiera:
obiekt:

gwiazdozbiór:

Rozwiązanie zadania (uzasadnienia, szlace, rysunki, obliczenia ilp ) zamieszczamy na osobnei kartce

3.5. Dwa identyczne meteoroidy lecą obok siebie równole
głymi torami z prędkością20 km/s względem Ziemi. Pierw
szy wpadł w atmosferę Ziemi pod kątem 45° bezpośrednio
nad obserwatorem, a drugi 150 km dalej. Spaliły się w iden
tyczny sposób na wysokości 80 km, tworząc ślady o dłu
gości 5 km. Obserwator zauważył, że pierwszy ślad rozpo
5/2000
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XLIV OLIMPIADA ASTRONOMICZNA
ROK SZKOLNY 2000/2001
INFORMACJE REGULAMINOWE
1. Olimpiada Astronomiczna
uczniów szkół średnich.

jest

organizowana

dla

2. Zawody olimpiady są trójstopniowe. W zawodach I stop
nia (szkolnych) każdy uczestnik rozwiązuje dwie serie za
dań, w tym zadanie obserwacyjne. Rozwiązywanie za
dań zawodów II stopnia i III stopnia odbywa się w warun
kach kontrolowanej samodzielności.
3. W pierwszej serii zadań zawodów I stopnia należy na
desłać, do 16 października 2000 r., rozwiązania 3 zadań,
dowolnie wybranych przez uczestnika spośród zestawu
zawierającego 4 zadania.
4. Uczniowie, którzy przyślą rozwiązania zadań pierwszej
serii, otrzymają do końca października bieżącego roku te
maty drugiej serii zadań.
5. Rozwiązanie zadania obserwacyjnego należy przesłać
wraz z rozwiązaniami zadań drugiej serii zawodów I stop
nia, do 20 listopada br. Decyduje data stempla pocztowe
go. Nadesłanie rozwiązania zadania obserwacyjnego jest
warunkiem koniecznym dalszego udziału w olimpiadzie.

nym arkuszu papieru formatu A-4. Każdy arkusz oraz wszel
kie załączniki (mapki, wykresy, tabele itp.) należy podpisać
imieniem i nazwiskiem. W nagłówku zadania o najniższej
numeracji należy umieścić dodatkowo: rok i miejsce uro
dzenia, pełną nazwę szkoły, jej adres, klasę i jej profil oraz
adres prywatny (z kodami pocztowymi).
10. O uprawnieniach laureatów i finalistów decydują senaty
wyższych uczelni. Wśród nagród dla najlepszych znajdują
się teleskopy.
ZALECANA LITERATURA: obowiązujące w szkołach śred
nich podręczniki do przedmiotów ścisłych; H. Chrupała, M.T.
Szczepański 25 lat olimpiad astronomicznych ; Zadania
olimpiad astronomicznych XXVI - XXXV (w dwóch czę
ściach); H. Chrupała, J. Kreiner, M. Szczepański Zadania
z astronomii z rozwiązaniami; J.M. Kreiner Astronomia
z astrofizyką, J. Mietelski Astronomia w geografii', E. Rybka
Astronomia ogólna', David H. Levy NIEBO— Poradnik użyt
kownika] Słownik szkolny — Astronomia — praca zbioro
wa; atlas nieba; obrotowa mapa nieba', czasopisma: Urania
- Postępy Astronomii, Wiedza i Życie, Świat Nauki, Delta,
Fizyka w Szkole.

PIERWSZA SERIA ZADAŃ
6. W przypadku nadesłania rozwiązań większej liczby za
dań z danego zestawu, do klasyfikacji zaliczane będą roz
wiązania ocenione najwyżej (po trzy zadania z każdej serii
i jedno zadanie obserwacyjne).
7. Rozwiązania zadań zawodów I stopnia należy przesłać
za pośrednictwem szkoły pod adresem: KOMITET GŁÓW
NY OLIMPIADY ASTRONOMICZNEJ, Planetarium Ślą
skie, 41-500 Chorzów, skr. poczt. 10, w terminach poda
nych w p. 3 i 4. Decyduje data stempla pocztowego.
8. Rozwiązania zadań powinny być krótkie i zwięzłe, ale
z wystarczającym uzasadnieniem. W przypadku polece
nia samodzielnego wyszukania danych, należy podać ich
źródło. Jako dane traktuje się również podręcznikowe sta
łe astronomiczne i fizyczne.

1. Dochodzące do powierzchni Ziemi promieniowanie sło
neczne wskutek zjawiska ekstynkcji ulega pochłanianiu
i rozpraszaniu powodując, że Słońce świeci nieco słabiej.
Zmianę jasności Słońca (Am) obserwowanego na wyso
kości h nad horyzontem można obliczyć z przybliżonego
wzoru:
0,2

Am = --------------

cos(90°- h)

Znajdź szerokość geograficzną, dla której w dniu równonocy w południe ilość padającego promieniowania słonecz
nego (na jednostkę powierzchni w jednostce czasu) jest
równa promieniowaniu padającemu na powierzchnię Mar
sa w pobliżu równika, gdy Słońce świeci tam w zenicie.
W atmosferze Marsa efekt ekstynkcji można pominąć.

9. Rozwiązanie każdego zadania należy napisać na oddziel

/B

ASTRO-BIT
Oprogramowanie i materiały astronomiczne

Ireneusz Włodarczyk
ul. Rewolucjonistów 15/13
42-500 Będzin

tel.:(0-32) 761-29-46
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2. W momencie, gdy kometa była odległa o 0,6 AU od
Słońca i 0,8 AU od Ziemi, jej odsłoneczny warkocz osią
gnął długość kątow ą2°. Jaka była wtedy kątowa odległość
komety od Słońca (elongacja) i liniowa długość jej warko
cza? Załóż, że orbita Ziemi jest okręgiem.
3. W prostokątnym układzie współrzędnych, w którym na
osi pionowej zaznaczamy godziny a na osi poziomej datę,
przedstaw wykresy:
— wschodu i zachodu Słońca,
— wschodu i zachodu Księżyca,
— wschodu i zachodu komety C/1999 S4 (LINEAR)
w lipcu i sierpniu 2000 r. w Warszawie.
Po stęp y a s t r o n o m ii

5 /2 0 0 0
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Omów warunki widoczności komety w tych dwóch miesią
cach.
Dane dotyczące Słońca i Księżyca znajdź samodzielnie.
Efemerydy komety podaje tabelka:
data

rektascensja
(2000)

deklinacja
(2000)

30.06.2000

02h 34,41m

+42° 53,2’

05.07.2000

02 49,68

+47 06,6

10.07.2000

03 20,66

+53 17,0

15.07.2000

04 41,52

+61 44,0

20.07.2000

08 16,06

+63 07,9

25.07.2000

11 01,01

+41 05,3

30.07.2000

11 56,45

+18 36,3

04.08.2000

12 18,82

+05 13,2

09.08.2000

12 29,65

-0 2 31,4

14.08.2000

12 35,50

-0 7 22,0

24.08.2000

12 41,20

-1 3 02,6

03.09.2000

12 44,17

-1 6 22,6

dokonaj serii obserwacji w ciągu miesiąca i wyznacz, o ile
zmieniła się zaobserwowana średnica Księżyca.
2 . Przeprowadź obserwacje plam na Słońcu na obrazie
wytworzonym przez teleskop na ekranie. Wyznacz śred
nią wartość liczby Wolfa z przeprowadzonych przez siebie
obserwacji.
Uwaga! Zachowaj szczególną ostrożność przy kie
rowaniu przyrządu na Słońce. Pamiętaj, że nie wolno
patrzeć przez przyrząd bezpośrednio na Słońce, bo gro
zi to uszkodzeniem wzroku!
3. Jako rozwiązanie zadania obserwacyjnego można rów
nież nadesłać opracowane wyniki innych własnych obser
wacji prowadzonych w latach 1999, 2000, a w szczególno
ści obserwacji pozycji, jasności i kształtu komety C/1999
S4 (LINEAR).

4 . Wymień i zwięźle opisz wyniki badań planetoid, do któ
rych zbliżyły się sondy kosmiczne.
ZADANIA OBSERWACYJNE
1. Zaprojektuj i wykonaj prosty przyrząd do pomiarów ob
serwowanej średnicy Księżyca. Wykonanym instrumentem

R ozwiązanie zadania obserw acyjnego pow inno zaw ierać:
dane dotyczące przyrządów użytych do obserw acji i p o 
miarów, opis m etody i program u obserwacji, standardowe
dane dotyczące przeprow adzonej obserw acji (m.in. datę,
czas, współrzędne geograficzne, w arunki atm osferyczne),
w yniki obserw acji i ich opracow anie oraz ocenę dokładno
ści uzyskanych rezultatów. W p rzyp a d ku zastosow ania
m etody fotograficznej należy dołączyć negatyw.
R ozwiązanie je d n e g o zadania obserw acyjnego należy na
desłać wraz z rozw iązaniam i drugiej serii zadań zaw odów
I stopnia — do dnia 20 listopada 2000 r.

Uczestnicyfinału XLIII Olimpiady Astronomicznej, opiekunowie, organizatorzy i zaproszeni goście w hallu Planetarium Śląskiego
5/2000
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Pięćdziesięciomilowy kamień
na ścieżkach nauki
Postępach Astronomii zeszyty 2/96 i 4/97 oraz w Uranii - Postępach Astronomii zeszyty 2/98 i 4/99 przed
stawiałem swoje opinie na temat astronomicznych pozycji serii „Na ścieżkach nauki” wydawnictwa „Pró
szyński i S-ka”, wydanych w latach 1995-98. Pod koniec 1998 ukazały się jeszcze 2, zaś w 1999 roku
wydano 11 kolejnych popularnonaukowych książek formatu 142x202 mm w tradycyjnych czarnych lakierowanych
okładkach, z labiryntem jako znakiem rozpoznawczym serii. Oto ich tytuły: Czarowny świat snu; Genetyka kultury;
Inżynieria kwantowa; Jak zbudować dinozaura; *** Przed początkiem; *** Wędrówki niebieskie; * Szósta katastro
fa; *** Tajemnice Kosmosu; Wymarzone jezioro Darwina; Afrykański exodus; Poprawka z natury; *** Czarne
dziury; ** Dinozaury i krater śmierci. Wszystkie są warte przeczytania, ale omówię tylko te tytuły, które poprzedzone
są gwiazdkami — trzy gwiazdki postawiłem przy książkach w całości poświęconych szeroko rozumianej astronomii,
dwiema oznaczyłem pozycje z pogranicza astronomii i innych dziedzin, zaś jedną przydzieliłem wtedy, gdy tylko pew
ne fragmenty tekstu są bardziej lub mniej pośrednio z astronomią związane.

W

PRZED POCZĄTKIEM
NASZ WSZECHŚWIAT
I INNE WSZECHŚWIATY

Martin Rees — PRZED POCZĄT
KIEM . N asz W szechświat i inne
wszechświaty
Przekład — Ewa L. Łokas i Bogumił
Bieniok; przedmowa Stephena Hawkinga; bez ilustracji; obszerne przypi
sy autora — 17 stron drobnego druku;
literatura uzupełniająca, w tym 19po
zycji w języku polskim; indeks nazwisk
i terminów; stron 328; cena 25 zł.
Autor jest wybitnym angielskim astro
fizykiem, pełniącym zaszczytną funkcję Astronoma Królewskiego. Tytuł
książki sugeruje, że mowa będzie
głów nie o tym , co istniało przed
Wszechświatem oraz o przyczynach
Wielkiego Wybuchu, w którym „nasz”
Wszechświat się narodził. Problemy te
230

rzeczywiście są omawiane, ale więk
szą część tekstu stanowi opis obec
nego stanu Wszechświata i jego ewo
lucji. Tej przeszłej, od W ielkiego
Wybuchu do dzisiaj, i tej przyszłej,
która zmieniać będzie Wszechświat
przez kolejnych 100 miliardów lat. Nie
zabrakło też zwięzłego przedstawienia
ewolucji gwiazd oraz informacji o sta
nie wiedzy na temat powstania i ewo
lucji galaktyk. Mowa także o pulsarach, kwazarach, czarnych dziurach
i ciemnej materii, a wreszcie o możli
wości życia poza Ziemią. Zgodnie
z podtytułem, rozważane jest istnienie
innych wszechświatów i szczególne
warunki panujące w naszym. Całość
podana jest bardzo przystępnie, ale bez
unikania kwestii dyskusyjnych, co daje
bardzo wartościową pozycję popular
nonaukową z zakresu współczesnej
kosmologii.

Jarosław Włodarczyk — WĘDRÓW
KI NIEBIESKIE, czyli Wszechświat
nie tylko dla poetów
67 czarno-białych ilustracji — staran
ne i przemyślane rysunki autorstwa
Krzysztofa Białkowskiego i Jerzego
Mroza, reprodukcje, fotografie; liczne
tabele; dodatek,, Gwiazdozbiory”; gra
planszowa; ponad 150 pozycji litera
tury uzupełniającej, w tym ponad 50
po polsku; indeks nazwisk, nazw i ter
minów; notka biograficzna o autorze;
stron 232; cena 19,50 zł.
U R A N I A - Po s tępy A s tr o n o m ii

JAROSŁAW WŁODARCZYK

W ĘD RÓ W KI
N IEBIESK IE
r p a j czyu wszechświa t n u tyiko d ia po etow

i ilIL/ *,

W części pierwszej pod tytułem „Nie
bo”, autor wędruje z czytelnikami po
niebie, jakie każdy oglądać może swo
imi własnymi oczami. Omawia mię
dzy innymi astronom iczne iluzje,
astronomiczne prognozy pogody i sta
rożytną astronomiczną nawigację oraz
wpływ refrakcji na momenty wscho
dów i zachodów Słońca i Księżyca.
W podręcznikach astronomii zagad
nienia te są zwykle pomijane, a w naj
lepszym razie tylko wzmiankowane.
Ta część książki zawiera bardzo licz
ne odniesienia historyczne, co nie po
winno dziwić, ponieważ naukowe za
interesow ania autora skupiają się
właśnie na historii astronomii. Sporo
inform acji historycznych zawiera
także część druga, zatytułow ana
„Wszechświat”. Możemy się tam za5/2000

poznać z aktualnym obrazem Układu
Słonecznego, z historią dotychczaso
wego i p rzy szłego życia naszej
gwiazdy Słońca, a w końcu z naszym
miejscem w Galaktyce i we Wszechświecie. Załącznikiem do rozdziału 13,
traktującego o ewolucji gwiazd, jest
gra planszowa „Gwiazdko, nie irytuj
się!”, pozwalająca to niełatwe zagad
nienie poznać w sposób miły i przy
jemny. Pogratulować pomysłu! Całość
napisana jest lekko i dowcipnie, będąc
jedną z lepszych popularnonaukowych
książek polskiego autora. Czyta się ją
jednym tchem, więc można przeoczyć
drobne potknięcie redakcji technicz
nej. W rozdziale 10 i 11 ryciny ponu
merowane są mianowicie tak samo —
od 11.1 do 11.7. Te z rozdziału 10 po
winny oczywiście mieć numery od
10.1 do 10.7.
Richard Leakey, Roger Lewin— SZÓ
STA KATASTROFA. Historia życia
a przyszłość ludzkości
Przekład — Jerzy Prószyński; w tek
ście 12 rysunków i 19 grawiur ze sta
rych książek oraz 18 czarno-białych
fotografii na końcu tekstu; liczne bi
bliograficzne odsyłacze do fachowej
literatury; literatura uzupełniająca
wjęzyku polskim; indeks nazwisk i ter
minów; stron 312; cena 29 zł.

przypadek, w tym różne czynniki od
powiedzialne za „wielkie wymiera
nia”. Tytułowa szósta katastrofa to
aktualnie trwające wielkie wymiera
nie. Od pewnego czasu główną jego
przyczynąjest działalność człowieka.
Z astronomią związane są fragmenty
tekstu, mówiące o piątym wielkim
wymieraniu sprzed 65 milionów lat,
którego przyczyną był upadek planetoidy. Prócz dinozaurów, wyginęły
wtedy niektóre gatunki pierwotnych
ssaków, ale przypadkowo przeżyli
przodkowie małp człekokształtnych.
Człowiek zawdzięcza więc swoje ist
nienie przypadkowej kosmicznej ka
tastrofie. Omawiana jest także hipo
teza, że mniejsze i większe wymierania
następują regularnie co około 26 mi
lionów lat, a spowodowane są okre
sow ym bom bardow aniom Ziem i
przez komety.
O hipotezie Alvareza, mówiącej
0 kosmicznej katastrofie na przełomie
kredy i trzeciorzędu, dowiadywaliśmy
się dotąd z artykułów w czasopismach
lub z krótkich zw ykle wzm ianek
w książkach poświęconych innej tema
tyce. Chociażby w takich, jak omówio
na przed chwilą Szósta katastrofa, Kres
ewolucji [patrz Postępy Astronomii
2/96], Krótka historia Ziemi [patrz
Urania — Postępy Astronomii 4/99]
czy Kosmiczne katastrofy [Dana Desonie; Prószyński i S-ka — seria
„Scientific American Focus”; Warsza
wa 1997; patrz Postępy Astronomii 3
1 4/97], Z zadowoleniem należy więc
powitać wydanie po polsku książki
DINOZA U R Yl KRA TER ŚMIERCI.
Przekład — Norbert Ryszczuk; 16
czarno-białych fotografii w tekście
oraz 13 barwnych ilustracji na kredo
wej wkładce; literatura uzupełniająca
w języku polskim; przypisy oraz bar
dzo liczne odsyłacze do oryginalnej
fachow ej literatury; indeks nazwisk
i terminów; stron 192; cena 24 zł.

Książka poświęcona jest ewolucji
życia, a dokładniej niezbyt dawnemu
odkryciu, że obok darwinowskiego,
postępowo ukierunkowanego doboru
naturalnego, istotną rolę odgrywa
5/2000

Jej autorem jest sam Walter Alva
rez, który krok po kroku relacjonuje
długą, krętą i wyboistą drogę, prowa
dzącą od postawienia hipotezy do jej
udowodnienia. Ponieważ treść książ
ki została już obszernie omówiona w
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numerze 3/2000 Uranii — Postępów
Astronomii przez T. Zbigniewa Dwo
raka, ograniczę się do kilku drobnych
uwag.
W A LTtK ALVAREZ

DINOZAURY
I KRATER ŚMIERCI

• S-ka

■ str. 17 — brak informacji, że naj
częstszym zakończeniem życia ko
mety jest rozsypanie się w rój meteoroidów, po uprzednim odparowaniu
składowej lodowej.
■ str. 17 — napisano: „ ...o b iek t
o średnicy około 10 km2uderzył...”
— dopiero po chwili zorientowałem
się, że 2 to nie wykładnik potęgi,
ale odsyłacz do przypisów.
■ str. 87 — w zdaniu: „Kiedy w ją
drze gwiazdy ustaną reakcje termo
jądrowe, zaczyna się ona kurczyć”
powinno być ono.
■ str. 87 — napisano, że skutki eks
plozji bliskiej supernowej byłyby
dla Ziemi katastrofalne. Po stwier
dzeniu: „na szczęście sytuacja taka
zdarzyć się może mniej więcej raz
na miliard la t,. . przydałby się od
syłacz do przypisu wyjaśniającego,
jak obliczono taki właśnie okres.
■ W książce występuje sporo specja
listycznych terminów geologicz
nych i mineralogicznych. W ewen
tualnych następnych wydaniach
warto by zamieścić ich słowniczek.
Lawrence M. Krauss — TAJEMNI
CE KOSMOSU, czyli od latających
talerzy do końca świata
Przekład — Karol Pesz; bez ilustra
cji; literatura uzupełniająca w języku
polskim; indeks nazwisk, nazw i ter
minów; stron 208; cena 20 zł.
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LAW REN CE M . KRAUSS

TAJEMNICE KOSMOSU
CZYLI OD LATAIACYCH TA LERZ Y
( X ) KOŃCA Ś W IA T A

W swojej poprzedniej książce Fi
zyka podróży międzygwiezdnych [patrz
Postępy Astronomii 4/97] autor kon
frontował współczesną fizykę z tech
nicznymi wynalazkami dalekiej przy
szłości, używanymi przez bohaterów
serialu „Star Trek”. Czytelnicy nade
słali mu tysiące listów i teraz omawia
najczęściej poruszane kwestie: UFO,
latające talerze, loty międzyplanetar
ne i międzygwiezdne, antymateria,
napęd czasoprzestrzenny, życie w Ko
smosie, śmierć Słońca i koniec ludz
kiej cywilizacji. Robi to z ogromnym
poczuciem humoru, a pomysłowe po
równania mogą być doskonałą pomo
cą dla każdego, kto, zajmując się po
p u lary zacją astronom ii, też musi
odpow iadać na podobne pytania.
W następnych rozdziałach równie bły
skotliwie omawia ogarniającą cały
Wszechświat MOC a właściwie nie
moc grawitacji, zastanawia się nad
ew entualnym i nośnikam i telepatii
i telekinezy, rozważa możliwości pod
róży w czasie i zbudowania inteligent
nych, myślących komputerów. Pasjo
nująca lektura.
Na m arginesie obydwu książek
Kraussa warto wspomnieć, że nie tak
dowcipną, ale równie wnikliwą ana
lizę fenomenu UFO, podróży między
gwiezdnych, paradoksu bliźniąt, fe
nom enu popularności Ericha von
Danikena, życia w Kosmosie i poszu
kiwania pozaziemskich cywilizacji,
przeprowadził polski astrofizyk Ja
nusz Gil w książce UFO, Daniken
i zdrowy rozsądek [W ydawnictwo
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Wiedza i Życie; Warszawa 1996; str.
226; 15 czarno-białych ilustracji
w tekście; przypisy — bibliografia
w języku polskim]. Wartościowym
uzupełnieniem krytycznej analizy
różnych pseudonaukowych poglądów
jest popularna prezentacja węzłowych
problemów kosmologii oraz krótka
historia Wszechświata. Szkoda tylko,
że nakład tej interesującej pozycji był
niewielki i jest już ona praktycznie
nieosiągalna.
Jeżeli ktoś nie rozumiał dotąd pro
blematyki czarnych dziur lub rozu
miał, ale nie potrafił jej popularnie
przedstawiać, koniecznie powinien
przeczytać książkę:
Kitty Ferguson — CZARNE DZIU
RY, czyli uwięzione światło
Przekład — Ewa L. Łokas i Bogumił
Bieniok; 51 bardzo poglądowych ry
sunków autorstwa Krzysztofa Białkow
skiego; 18 czarno-białych fotografii;
literatura uzupełniająca w języku pol
skim; indeks nazwisk i terminów; stron
232; cena 22 zł.

K ITTY FERGUSON

CZARNE D Z IU R Y
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żu czarnej dziury. Mowa oczywiście
także o gigantycznych czarnych dziu
rach, czających się w jądrach kwazarów i galaktyk. Szkoda tylko, że pre
zentowane czarno-białe zdjęcia mają
gazetową jakość i niewiele na nich
widać. Ostatnie rozdziały poświęcone
są związkom czarnych dziur ze struk
turą i ewolucją całego Wszechświata.
Pięćdziesiąty tom serii „Na ścież
kach nauki” ukazał się w styczniu 2000
roku, ostatniego roku XX wieku. To
zapewne nie dzieło przypadku, iż ten
jubileuszowy tom nosi tytuł WIZJE,
czyli ja k nauka zmieni świat w XXI
wieku.
Michio Kaku — WIZJE, czylija k na
uka zmieni świat w XXI wieku
Przekład— Karol Pesz; bardzo licz
ne przypisy — w większości odsyłacze
do literatury źródłowej; obszerna li
teratura uzupełniająca, w tym tylko 7
pozycji w języku polskim; stron 560;
cena 39 zl. (Opasły tom jest bardzo
oszczędnie ilustrowany, zawierając
tylko 6 rysunków i 2 fotografie. Nie
pow inno to dziwić, skoro traktuje
o tym, co dopiero w przyszłości ma być
odkryte, wynalezione i skonstruowa
ne.)

CZYLI UW IĘZIONE ŚW IATŁO

i______

_______
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Używając bardzo pomysłowych
porównań i analogii, autorka opisuje
najpierw powstawanie czarnych dziur
w wyniku grawitacyjnego zapadania
się jąder masywnych gwiazd, w któ
rych wygasły reakcje termojądrowe.
Dalej, równie poglądowo tłumaczy za
krzywienie czasoprzestrzeni, siły pły
wowe, fale grawitacyjne i różne inne
ciekawe efekty, występujące w pobli
U R A N I A - Postępy Astro no m ii

Autorem Wizji jest amerykański fi
zyk teoretyk Michio Kaku, którego
Hiperprzestrzeń [patrz Postępy Astro
nomii 2/96] także w Polsce była best
sellerem. Książka składa się z czterech
części. W krótkiej części pierwszej
autor przedstawia ogólną wizję dalsze
go rozw oju ludzkiej cyw ilizacji
w trzech przedziałach czasowych: do
2020, do 2050 oraz do 2100 roku.
W trzech kolejnych szczegółowo oma
wia, co w XXI wieku przyniosą trzy
wielkie naukowo-techniczne rewolu
cje XX wieku: komputerowa, biomolekularna i kwantowa. Swoją w y
obraźnię wspiera opiniami blisko 150
znanych uczonych, z którymi rozma
wiał w ciągu 10 lat zbierania mate
riałów. Podstawowa teza brzmi: o ile
dotąd byliśm y głów nie biernym i
obserwatorami, to w nadchodzącym
stuleciu staniemy się wielkimi reży
seram i P rzyrody — posiądziem y
5/2000
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umiejętność swobodnego kierowania
materią, życiem i inteligencją. Całość
jest niezwykle interesująca, ale przyj
rzymy się bliżej tylko zagadnieniom
astronomicznym i astronautycznym,
poruszanym w części czwartej, po
święconej rewolucji kwantowej. Oto
kilka wybranych prognoz.
Do 2020 roku:
■ nowa generacja wahadłowców —
samolotów kosmicznych;
■ nowa generacja teleskopów — od
krywanie pozasłonecznych planet
wielkości Ziemi;
■ na Marsie stała baza obsługiwana
przez roboty.
Lata 2020-2050:
■ silniki rakietowe o napędzie che
micznym zastępowane są silnikami
słoneczno-jonowymi;
■ upowszechnienie się różnych in
nych rodzajów napędu;
■ powszechność lotów międzyplane
tarnych;
■ powszechne stosowanie ogniw sło
necznych do przemysłowej produk
cji elektryczności;
■ pierwsze elektrownie wykorzystu
jące syntezę termojądrową.
Przed 2100 rokiem:
■ stała obecność ludzi na Marsie,
Księżycu i księżycach planet ol
brzymów;
■ budowa statku międzygwiezdnego
pozwalającego polecieć ku najbliż
szym gwiazdom i wrócić w czasie
krótszym niż ludzkie życie — za
stosowanie strumieniowego silnika
termojądrowego lub impulsowego
silnika termojądrowego czy lasero
wego silnika fotonowego. Warto
sprawdzić, co na temat możliwości,
a właściwie niemożliwości podró
ży międzygwiezdnych mają do po
wiedzenia Krauss i Gil.
Pożyjemy, zobaczymy. Jeżeli spraw
dzą się optymistyczne prognozy zawar
te w części „Rewolucja biomolekularna”, co młodsi czytelnicy będą mogli
sprawdzić nawet te prognozy, które
dotyczą okresu po roku 2100. W ostat
nich rozdziałach książki autor śmiało
wybiega bowiem wyobraźnią w odle
głą przyszłość, stawiając tezę, iż: „Los
ludzkości i tak ostatecznie wiedzie ku
gwiazdom”:
5 / qooo

■ krótko po 2100 roku zaczyna się
terraform owanie M arsa — czas
trwania tego „astroinżynieryjnego”
przedsięwzięcia jest szacowany na
100-200 lat;

FWiwyAA, i S U I

■ w latach 2100-2500 (zależnie od
tempa wzrostu gospodarczego) —
ludzkość osiąga poziom planetarnej
cywilizacji I typu według klasyfi
kacji Kardaszewa — eksploatuje
oceany, potrafi wpływać na pogo
dę i klimat;
■ lata 3000-5000 — osiągnięcie po
ziomu gwiezdnej cyw ilizacji II
typu;
■ lata 6000-1000000 — osiągnięcie
poziomu galaktycznej cywilizacji
III typu — przedział czasowy jest
tak duży, bo zależy od trudnych do
przewidzenia postępów w opano
waniu techniki prawdziwych, czyli
dowolnie dalekich lotów między
gwiezdnych.
Cywilizacja III typu powinna dys
ponować silnikami na antymaterię,
pozwalającymi podróżować z prędko
ściami podświetlnymi lub nawet opa
nować napęd czasoprzestrzenny,
umożliwiający błyskawiczne przeno
szenie się z krańca na kraniec Galak
tyki przez czasoprzestrzenne tunele.
Możliwość takich podróży rozważana
jest w ostatnim 16 rozdziale „Mistrzo
wie czasu i przestrzeni” . Bardziej
szczegółowo zagadnienia te omówio
ne są we wspomnianej już Hiperprzestrzeni.
Autor na pewno, a tłumacz chyba
także, nie jest astronomem. Zapewne
U R A N I A - Postępy
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dlatego w tekście znalazło się sporo
astronomicznych nieścisłości. Oto kil
ka przykładów.
■ str. 443 — Słońce wiruje, lekko się
kołysząc z powodu obecności wo
kół niego olbrzymich planet i dalej
planety „szarpią ”gwiazdą oraz te
leskopy mogą wychwycić lekkie
chwianie się gwiazdy —jeżeli krą
ży wokół niej masywna planeta —
a w y starczy ło p ow iedzieć, że
gwiazda (Słońce) i planety obiega
ją wspólny środek masy;
■ str. 445 — stada małych meteory
tów — chodzi o roje meteoroidów;
■ str. 449 — promień światła ... po
trzebuje mniej więcej dnia, żeby
dotrzeć na krańce Układu Słonecz
nego — należałoby powiedzieć, jak
rozumiemy „krańce”, bo do Pluto
na (w jego średniej odległości)
światło słoneczne biegnie 5 i pół
godziny, czyli niecałą 1/4 dnia
(doby).
Seria „Na ścieżkach nauki” istnieje
na rynku wydawniczym już 5 lat.
Pierwsza pozycja ukazała się w kwiet
niu 1995, a pięćdziesiąty tom wydany
został w styczniu 2000 roku, co dało
nam średnio 10 tytułów rocznie. Sie
dem książek napisali polscy autorzy,
w tym tylko dwie dotyczące astrono
mii. W całości astronomii poświęco
nych jest 14, zagadnienia z pograni
cza astronom ii i innych dziedzin
omawiane są w 9, a krótsze lub dłuż
sze astronomiczne wzmianki znajdzie
my w kolejnych 9 książkach. W su
mie 32 na 50. Bardzo dobry wynik
i miejmy nadzieję, że proporcja ta zo
stanie zachowana — w końcu Mieczy
sław Prószyński jest z wykształcenia
astronomem i z powodzeniem upra
wiał kiedyś astrofizykę. Warto jeszcze
dodać, iż książki z zakresu astronomii
i dziedzin pokrewnych „Prószyński
i S-ka” wydaje także poza serią „Na
ścieżkach nauki”.
Kazimierz Schilling
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32 -i
30 -i

Słońce

2 8 -i

Dni są coraz krótsze, co widać po momentach wscho
du i zachodu Słońca w Warszawie. Dnia 1 listopada wscho
dzi o 5h32m, zachodzi o 15h07m, a 30 listopada wschodzi
o 6h21m, zachodzi o 14h28m.

2 6 -.
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Dane dla obserwatorów Słońca (na 0h UT)

/

1 XI

22 H
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Data 2000
XI

1
3
5
7
9
11
13
15
17
19
21
23
25
27
XI 29
XII 1

P [°l
24,46
24,11
23,72
23,31
22,86
22,38
21,87
21,33
20,77
20,17
19,54
18,88
18,20
17,49
16,75
15,99

Bn n
4,35
4,14
3,93
3,71
3,49
3,27
3,04
2,81
2,57
2,33
2,09
1,84
1,60
1,35
1,09
0,84

Lo H
301,19
274,81
248,44
222,07
195,70
169,34
142,97
116,60
90,24
63,87
37,51
11,15
344,79
318,43
292,07
265,71
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Merkury
Mars

t 7 XII
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n

Rys. 1. Merkury i Mars nad wschodnim horyzontem (w War
szawie) na początku świtu cywilnego w listopadzie i grud
niu 2000 (około godziny przed wschodem Słońca).

Bezksiężycowe noce będziemy mieli pod koniec mie
siąca, bowiem kolejność faz Księżyca jest w tym miesiącu
następująca: pierwsza kwadra 4d07h27m, pełnia 11d21 h15m,
ostatnia kwadra 18d15h25m i nów 25d23h11m. W apogeum
Księżyc znajdzie się 3 listopada o 3h32m, w perygeum 14 li
stopada o 22h59m i ponownie w apogeum 30 listopada
o 23h40m.

Marsa możemy znaleźć na porannym niebie. Wysokość
planety nad południowo-wschodnim horyzontem w ciągu
miesiąca praktycznie się nie zmienia i wynosi niecałe 30°
(około godzinę przed wschodem Słońca). Niska jej jasność
(zaledwie 1,7m) oraz mała średnica tarczy (zaledwie 4”) nie
zachęcają do obserwacji.
Przez całą noc możemy obserwować Jowisza świecą
cego na tle gwiazdozbioru Byka jako „gwiazda” - 3 m. W li
stopadzie tarcza planety osiąga maksymalną w bieżącym
roku średnicę 49”, co ułatwia obserwację układów chmur
już przez niewielki sprzęt amatorski.
Na prawo od Jowisza, w odległości zaledwie 10°, wi
doczny jest Saturn. Także on osiąga maksymalną w 2000
roku średnicę tarczy, wynoszącą nieco ponad 20”. Planeta
osiągnie jasność -0,2m. Układ pierścieni planety osiągnie
rozpiętość aż 44", umożliwiając dostrzeżenie np. „Przerwy
Cassiniego” przez niewielkie teleskopy amatorskie.
W pierwszej połowie nocy na południu, w gwiazdozbio
rze Koziorożca, można obserwować Urana i Neptuna, jako
„gwiazdy" o jasnościach odpowiednio 5,7mi 7,9m.
Pluton znajduje się na niebie zbyt blisko Słońca i jest
niewidoczny.
W listopadzie w pobliżu opozycji nie są widoczne żad
ne jasne planetoidy.

Planety i planetoidy

Meteory

W połowie miesiąca nad ranem, nisko nad południowo-wschodnim horyzontem, możemy obserwować Merkurego
jako obiekt -0,5m. W dniu 14 listopada planeta na godzinę
przed wschodem Słońca (początek świtu cywilnego) osiąga
wysokość prawie 10°. Przez teleskop możemy wtedy ob
serwować tarczę planety o średnicy 7” w fazie 60%. Wie
czorem, bardzo nisko nad południowo-zachodnim horyzon
tem możemy próbować zaobserwować Wenus jako „Gwiaz
dę Wieczorną" o jasności - 4m . Obserwacja planety będzie
jednak utrudniona, gdyż pod koniec zmierzchu cywilnego
(około godzinę po zachodzie Słońca) jej wysokość nad ho
ryzontem wzrośnie od zaledwie 4° na początku listopada do
10° pod koniec miesiąca. Przez teleskop możemy obserwo
wać tarczę Wenus o średnicy około 15" w fazie 75%.

Od 14 do 21 listopada promieniują meteory z roju Le
onidów, związanego z kometą Tempel-Tuttle. Radiant me
teorów leży w gwiazdozbiorze Lwa i ma współrzędne: rekt.
10h08m, deki. +22°. Maksimum aktywności przypada 18 li
stopada. W związku z niedawnym powrotem macierzystej
komety nadal możliwa jest zwiększona aktywność roju.
Porannym obserwacjom meteorów niestety będzie prze
szkadzał Księżyc w ostatniej kwadrze.

P — kąt odchylenia osi obrotu Słońca mierzony od
północnego wierzchołka tarczy;
B0, L0 — heliograficzna szerokość i długość środka
tarczy;
23d20h18m — heliograficzna długość środka tarczy
wynosi 0°

Księżyc
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1d00h37m Początek zaćmienia III księżyca Jowisza (Ganimedesa) przez cień planety.
1d02h22m Koniec zaćmienia III księżyca Jowisza (Ganimedesa)
przez cień planety.
1d02h45m Księżyc I (lo) wyłania się zza tarczy Jowisza.
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1d03h24m Początek zakrycia III księżyca Jowisza (Ganimedesa)
przez tarczę planety.
1d05h06m Księżyc III (Ganimedes) wyłania się zza tarczy Jowi
sza.
1 d2 1 h0 4 m0jeń I księżyca Jowisza (lo) wchodzi na tarczę planety.
I d2 1h43mWejście I księżyca Jowisza (lo) na tarczę planety.
1d23h13mZejście cienia I księżyca Jowisza (lo) z tarczy planety.
1d23h52mZejście I księżyca Jowisza (lo) z tarczy planety.
2d04h35m Cień II księżyca Jowisza (Europy) wchodzi na tarczę
planety.
2d18h23mPoczątek zaćmienia I księżyca Jowisza (lo) przez cień
planety.
2d21h11mKsiężyc I (lo) wyłania się zza tarczy Jowisza.
3d14h Złączenie Neptuna z Księżycem w odl. 2°.
3d17h41mZejście cienia I księżyca Jowisza (lo) z tarczy planety.
3d18h18mZejście I księżyca Jowisza (lo) z tarczy planety.
3d22h46mPoczątek zaćmienia II księżyca Jowisza (Europy) przez
cień planety.
3d22h55m Gwiazda zmienna ó Cep (cefeida) osiąga maksimum
jasności (3,5m).
4d02h24mKsiężyc II (Europa) wyłania się zza tarczy Jowisza.
4d16h Złączenie Urana z Księżycem w odl. 2°.
4d17h07mWejście III księżyca Jowisza (Ganimedesa) na tarczę
planety.
4d18h48mZejście III księżyca Jowisza (Ganimedesa) z tarczy pla
nety.
5d17h52m Cień II księżyca Jowisza (Europy) wchodzi na tarczę
planety.
5d19h02mWejście II księżyca Jowisza (Europy) na tarczę planety.
5d20h17mZejście cienia II księżyca Jowisza (Europy) z tarczy pla
nety.
5d21h26mZejście II księżyca Jowisza (Europy) z tarczy planety.
6d22h45m Gwiazda zmienna £ Gem (cefeida) osiąga maksimum
jasności (3,6m).
7d04h29mCień I księżyca Jowisza (lo) wchodzi na tarczę planety.
7d05h01mWejście I księżyca Jowisza (lo) na tarczę planety.
7d18h12mMerkury nieruchomy w rektascensji.
8d Księżyc Saturna Tytan w maksymalnej elongacji zachodniej.
8d01h49mPoczątek zaćmienia I księżyca Jowisza (lo) przez cień
planety.
8d04h30mKsiężyc I (lo) wyłania się zza tarczy Jowisza.
8d04h39m Początek zaćmienia III księżyca Jowisza (Ganimede
sa) przez cień planety.
8d22h58mCień I księżyca Jowisza (lo) wchodzi na tarczę planety.
8d23h27mWejście I księżyca Jowisza (lo) na tarczę planety.
9d01h07mZejście cienia I księżyca Jowisza (lo) z tarczy planety.
9d01h37mZejście I księżyca Jowisza (lo) z tarczy planety.
9d20h18mPoczątek zaćmienia I księżyca Jowisza (lo) przez cień
planety.

11 d22h06m Zejście III księżyca Jowisza (Ganimedesa) z tarczy
planety.
12dH h Złączenie Saturna z Księżycem w odl. 2°.
12d20h29mCień II księżyca Jowisza (Europy) wchodzi na tarczę
planety.
12d21h17mWejście II księżyca Jowisza (Europy) na tarczę pla
nety.
12d22h54m Zejście cienia II księżyca Jowisza (Europy) z tarczy
planety.
12d23h42mZejście II księżyca Jowisza (Europy) z tarczy planety.
13d04h Złączenie Jowisza z Księżycem w odl. 2°.
14d16h30mGwiazda zmienna <5 Cep (cefeida) osiąga maksimum
jasności (3,5m).
14d17h47mKsiężyc II (Europa) wyłania się zza tarczy Jowisza.
15d03h44mPoczątek zaćmienia I księżyca Jowisza (lo) przez cień
planety.
15d05h Merkury w maksymalnej elongacji zachodniej od Słońca
w odl.19°20’.
16d Księżyc Saturna Tytan w maksymalnej elongacji wschodniej.
16d00h52mCień I księżyca Jowisza (lo) wchodzi na tarczę pla
nety.
16d01h11mWejście I księżyca Jowisza (lo) na tarczę planety.
16d03h01mZejście cienia I księżyca Jowisza (lo) z tarczy planety.
16d03h20mZejście I księżyca Jowisza (lo) z tarczy planety.
16d22h12mPoczątek zaćmienia I księżyca Jowisza (lo) przez cień
planety.
17d00h39mKsiężyc I (lo) wyłania się zza tarczy Jowisza.
17d02h22mGwiazda zmienna 'ę Gem (cefeida) osiąga maksimum
jasności (3,6m).
17d19h21mCień I księżyca Jowisza (lo) wchodzi na tarczę pla
nety.
17d19h37mWejście I księżyca Jowisza (lo) na tarczę planety.
17d21h30mZejście cienia I księżyca Jowisza (lo) z tarczy planety.
17d21h46mZejście I księżyca Jowisza (lo) z tarczy planety.
17d22h31m Gwiazda zmienna zaćmieniowa Algol ( f i Per) osiąga
minimum jasności. Jasność gwiazdy spada od 2,1mdo 3,4m.
18d03h57mPoczątek zaćmienia II księżyca Jowisza (Europy) przez
cień planety.
18d16h41mPoczątek zaćmienia I księżyca Jowisza (lo) przez cień
planety.
18d19h06mKsiężyc I (lo) wyłania się zza tarczy Jowisza.
18d22h42m Cień III księżyca Jowisza (Ganimedesa) wchodzi na
tarczę planety.
18d23h40mWejście III księżyca Jowisza (Ganimedesa) na tarczę
planety.
19d00h26m Zejście cienia III księżyca Jow isza (Ganimedesa)
z tarczy planety.
19d01h24m Zejście III księżyca Jowisza (Ganimedesa) z tarczy
planety.

9d22h56mKsiężyc I (lo) wyłania się zza tarczy Jowisza.
10d17h26mCień I księżyca Jowisza (lo) wchodzi na tarczę pla

19d13h Saturn w opozycji ze Słońcem.

nety.
10d17h53mWejście I księżyca Jowisza (lo) na tarczę planety.

19d16h11mZejście I księżyca Jowisza (lo) z tarczy planety.

10d19h35mZejście cienia I księżyca Jowisza (lo) z tarczy planety.
10d20h02mZejście I księżyca Jowisza (lo) z tarczy planety.
11d0 l h21mPoczątek zaćmienia II księżyca Jowisza (Europy) przez
cień planety.
11d04h39mKsiężyc II (Europa) wyłania się zza tarczy Jowisza.

19d15h58mZejście cienia I księżyca Jowisza (lo) z tarczy planety.
19d23h05mCień II księżyca Jowisza (Europy) wchodzi na tarczę
planety.
19d23h31mWejście II księżyca Jowisza (Europy) na tarczę pla
nety.
20d01h17mGwiazda zmienna ó Cep (cefeida) osiąga maksimum
jasności (3,5m).

II d18h41m Cień III księżyca Jowisza (Ganimedesa) wchodzi na
tarczę planety.

20d01h30m Zejście cienia II księżyca Jowisza (Europy) z tarczy
planety.
20d01h56mZejście II księżyca Jowisza (Europy) z tarczy planety.

11d20h24mWejście III księżyca Jowisza (Ganimedesa) na tarczę
planety.

20d19h20m Gwiazda zmienna zaćmieniowa Algol ( f i Per) osiąga
minimum jasności. Jasność gwiazdy spada od 2,1mdo 3,4m.

11d20h25m Zejście cienia III księżyca Jow isza (Ganimedesa)
z tarczy planety.

21d17h15mPoczątek zaćmienia II księżyca Jowisza (Europy) przez
cień planety.

11d17h22mKsiężyc I (lo) wyłania się zza tarczy Jowisza.

5/2000
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21d18h Złączenie Marsa z Księżycem w odl. 4°.

TtrnsĄntiatn.

21d20h00mKsiężyc II (Europa) wyłania się zza tarczy Jowisza.

26d04h39mZejście III księżyca Jowisza (Ganimedesa) z tarczy
planety.

22d05h38mPoczątek zaćmienia I księżyca Jowisza (lo) przez cień
planety.

26d15h44mCień I księżyca Jowisza (lo) wchodzi na tarczę pla
nety.

22d06h48mSłońce wstępuje w znak Strzelca, jego długość ekliptyczna wynosi wówczas 240°.

26d17h53mZejście cienia I księżyca Jowisza (lo) z tarczy planety.

23d Księżyc Saturna Tytan w maksymalnej elongacji zachodniej.

26d17h55mZejście I księżyca Jowisza (lo) z tarczy planety.

23d02h46mCień I księżyca Jowisza (lo) wchodzi na tarczę pla
nety.

27d01h43mCień II księżyca Jowisza (Europy) wchodzi na tarczę
planety.

23d02h54mWejście i księżyca Jowisza (lo) na tarczę planety.

27d01"46mWejście II księżyca Jowisza (Europy) na tarczę pla
nety.

23d04h55mZejście cienia I księżyca Jowisza (lo) z tarczy planety.
23d05h03mZejście I księżyca Jowisza (lo) z tarczy planety.
24d00h07mPoczątek zaćmienia I księżyca Jowisza (lo) przez cień
planety.
24d02h23mKsiężyc I (lo) wyłania się zza tarczy Jowisza.
24d11h Złączenie Merkurego z Księżycem w odl. 3°.
24d18h00mGwiazda zmienna rj Aql (cefeida) osiąga maksimum
jasności (3,5m).
24d21h15mCień I księżyca Jowisza (lo) wchodzi na tarczę pla
nety.
24d21h20mWejście I księżyca Jowisza (lo) na tarczę planety.

26d15h46mWejście I księżyca Jowisza (lo) na tarczę planety.

27d04h08mZejście cienia II księżyca Jowisza (Europy) z tarczy
planety.
27d04h11mZejście II księżyca Jowisza (Europy) z tarczy planety.
28d02h Jowisz w opozycji ze Słońcem.
28d19h49'" Początek zakrycia II księżyca Jowisza (Europy) przez
tarczę planety.
28d22h17mKoniec zaćmienia II księżyca Jowisza (Europy) przez
cień planety.
29d16h29mPoczątek zakrycia Ili księżyca Jowisza (Ganimedesa)
przez tarczę planety.

24d23h24mZejście cienia I księżyca Jowisza (lo) z tarczy planety.

29d18h27mKoniec zaćmienia III księżyca Jowisza (Ganimedesa)
przez cień planety.

24d23h29mZejście I księżyca Jowisza (lo) z tarczy planety.

29d19hZłączenie Wenus z Księżycem w odl. 2°.

25d18h35mPoczątek zaćmienia I księżyca Jowisza (lo) przez cień
planety.

30d04h37mWejście i księżyca Jowisza (lo) na tarczę planety.

25d20h49mKsiężyc I (lo) wyłania się zza tarczy Jowisza.
26d02h41mCień III księżyca Jowisza (Ganimedesa) wchodzi na
tarczę planety.
26d02h54mWejście III księżyca Jowisza (Ganimedesa) na tarczę
planety.
26d04h27m Zejście cienia III księżyca Jowisza (Ganimedesa)
z tarczy planety.

Rys. 2. Konfiguracja galileuszowych księżyców Jowisza w li
stopadzie 2000 (I - lo, II - Europa, III - Ganimedes, IV - Callisto). Przerwa w trasie księżyca oznacza przebywanie satelity
w cieniu planety. Zachód na prawo od środkowego pasa (tar
czy planety), wschód na lewo.
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30d04h41mCień I księżyca Jowisza (lo) wchodzi na tarczę pla
nety.
30d17h18mZejście II księżyca Jowisza (Europy) z tarczy planety.
30d17h27mZejście cienia II księżyca Jowisza (Europy) z tarczy
planety.
30d18h52mGwiazda zmienna ó Cep (cefeida) osiąga maksimum
jasności (3,5m).
30d23hZłączenie Neptuna z Księżycem w odl. 2°.

Rys. 3. Konfiguracja pięciu najjaśniejszych księżyców Satur
na w listopadzie 2000 (III - Tethys, IV - Dione, V - Rhea, VI Tytan, VIII - lapetus). Zachód na lewo od środkowego pasa
(tarczy planety), wschód na prawo.
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Grudzień

N

Słońce
Słońce w swym ruchu rocznym po ekliptyce zmierza
w kierunku punktu przesilenia zimowego:21 grudnia osią
ga najniższy punkt ekliptyki pod równikiem niebieskim
i wstępując w znak Koziorożca rozpoczyna astronomiczną
zimę. Dni są nadal coraz krótsze. W Warszawie 1 grudnia
Słońce wschodzi o 6h23m, zachodzi o 14h27m, 21 grudnia
wschodzi o 6h43m, zachodzi o 14h25m, a 31 grudnia wscho
dzi o 6h45m, ale zachodzi o 14h33m.
W dniu 25 grudnia nastąpi częściowe zaćmienie Słoń
ca, niewidoczne w Polsce.
Dzień 31 grudnia 2000 jest ostatnim dniem XX wieku
i drugiego tysiąclecia !!!

Dane dla obserwatorów Słońca (na 0h czasu UT)
Data 2000
XII

1
3
5
7
9
11
13
15
17
19
21
23
25
27
29
XII 31
2001 I 2

P [°]

B„ [°]

15,99
15,21
14,40
13,58
12,73
11,86
10,98
10,08
9,16
8,24
7,30
6,35
5,39
4,43
3,47
2,50
1,53

0,84
0,59
0,33
0,07
-0,18
-0,44
-0,69
-0,95
-1,20
-1,46
-1,71
-1,96
-2,20
-2,45
-2,69
-2,92
-3,16

Ln n
265,71
239,36
213,00
186,64
160,29
133,94
107,58
81,23
54,88
28,54
2,19
335,84
309,50
283,16
256,81
230,47
204,13

P — kąt odchylenia osi obrotu Słońca mierzony od
północnego wierzchołka tarczy;
B0, L0 — heliograficzna szerokość i długość środka
tarczy;
21d03h59m — heliograficzna długość środka tarczy
wynosi 0°.

Księżyc
Bezksiężycowe noce będziemy mieli pod koniec grud
nia, bowiem kolejność faz Księżyca jest w tym miesiącu
następująca: pierwsza kwadra 4d03h55m, pełnia 11d09h03"\
ostatnia kwadra 18d00h41m i nów 25d17h22m. W perygeum
Księżyc znajdzie się 12d22h25m, a w apogeum 28d15h07m.

Planety i planetoidy
Merkury znajduje się na niebie w pobliżu Słońca i jest
niewidoczny.
Wieczorem coraz wyżej nad południowo-zachodnim
horyzontem wznosi się Wenus, jako „Gwiazda Wieczorna”
o jasności -4 ,3 m. Wysokość planety nad horyzontem pod
koniec świtu cywilnego na początku miesiąca równa zale
dwie 10°, pod koniec grudnia osiąga 21°. Faza Wenus zbli5/2000

P Isptnek NAS/HCSFC M>*. 19 9 tM 2 S

Rys. 4. Przebieg częściowego zaćmienia Słońca na Ziemi
25 grudnia 2000 [wg. F.Espenak - NASA/GSFC].

ża się do „kwadry", co przy średnicy tarczy 20” czyni ją
interesującym obiektem obserwacyjnym.
Wysokość Marsa nad porannym horyzontem w porów
naniu do listopada jedynie nieznacznie maleje (26° pod
koniec grudnia). Pomimo niewielkich rozmiarów tarczy pla
nety (5”) oraz niewielkiej jasności (1,3m) warto polecić jej
obserwacje przez teleskop ze względu na wyraźną fazę
równą 92%.
Jowisza, Saturna, Urana i Neptuna można obserwo
wać w pierwszej połowie nocy. Położenie planet na niebie
w stosunku do listopada praktycznie nie ulega zmianie. Pod
koniec miesiąca szybko pogarszają się warunki obserwa
cji Urana, a zwłaszcza Neptuna.
Pluton nadal znajduje się na niebie w pobliżu Słońca
i jest niewidoczny.
W grudniu nadal w pobliżu opozycji nie znajdują się
żadne jasne planetoidy:

Meteory
W grudniu promieniują dwa roje: Geminidy (w dniach
od 7 do 17) i Ursydy (od 17 do 26). Radiant Geminidów
leży w gwiazdozbiorze Bliźniąt i ma współrzędne rekt. 7h28m,
deki.+33°, maksimum aktywności przypada 14 grudnia.
Radiant Ursydów leży w gwiazdozbiorze Małej Niedźwie
dzicy i ma współrzędne: rekt.14h28m, deki.+75°, maksimum
aktywności przypada 23 grudnia.Warunki obserwacyjne
Geminidów w tym roku są złe w związku z Księżycem tuż
po pełni (obserwacje poranne), natomiast w obserwacjach
Ursydów nie będzie przeszkadzał Księżyc w nowiu.
* * *

1d Księżyc Saturna Tytan w maksymalnej elongacji wschodniej.
1d01h57rn Początek zakrycia I księżyca Jowisza (lo) przez tarczę
planety.
1d04h12rn Koniec zaćmienia I księżyca Jowisza (lo) przez cień
planety.
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1d22h14m Gwiazda zmienna rj Aql (cefeida) osiąga maksimum
jasności (3,5m).
1d23h03m Wejście I księżyca Jowisza (lo) na tarczę planety.
1d23h09mCień I księżyca Jowisza (lo) wchodzi na tarczę planety.
2a01h Złączenie Urana z Księżycem w odl. 2°.
2d01h13mZejście I księżyca Jowisza (lo) z tarczy planety.
2d01h19m Zejście cienia I księżyca Jowisza (lo) z tarczy planety.
2d20h22m Początek zakrycia I księżyca Jowisza (lo) przez tarczę
planety.
2d22h40m Koniec zaćmienia I księżyca Jowisza (lo) przez cień
planety.
3d17h29mWejście I księżyca Jowisza (lo) na tarczę planety.
3d17h38mCień I księżyca Jowisza (lo) wchodzi na tarczę planety.
3d19h39mZejście I księżyca Jowisza (lo) z tarczy planety.
3d19h48m Zejście cienia I księżyca Jowisza (lo) z tarczy planety.
4d04h00mWejście II księżyca Jowisza (Europy) na tarczę planety.
4d04h19m Cień II księżyca Jowisza (Europy) wchodzi na tarczę
planety.
4d14h Pluton w koniunkcji ze Słońcem.
4d14h48m Początek zakrycia I księżyca Jowisza (lo) przez tarczę
planety.
4°17h09m Koniec zaćmienia I księżyca Jowisza (lo) przez cień
planety.
5d22h03m Początek zakrycia II księżyca Jowisza (Europy) przez
tarczę planety.
6d00h53m Koniec zaćmienia II księżyca Jowisza (Europy) przez
cień planety.
6d03h40m Gwiazda zmienna ó Cep (cefeida) osiąga maksimum
jasności (3,5m).
6d19h42m Początek zakrycia III księżyca Jowisza (Ganimedesa)
przez tarczę planety.
6d22h28m Koniec zaćmienia III księżyca Jowisza (Ganimedesa)
przez cień planety.
7d17h07mWejście II księżyca Jowisza (Europy) na tarczę planety.

Rys. 5. Konfiguracja galileuszowych księżyców Jowisza w
grudniu 2000 (I - lo, II - Europa, III - Ganimedes, IV - Callisto). Przerwa w trasie księżyca oznacza przebywanie satelity
w cieniu planety. Zachód na prawo od środkowego pasa (tar
czy planety), wschód na lewo.
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7d17h38m Cień II księżyca Jowisza (Europy) wchodzi na tarczę
planety.
7d19h32m Zejście II księżyca Jowisza (Europy) z tarczy planety.
7d20h03mZejście cienia II księżyca Jowisza (Europy) z tarczy pla
nety.
8d00h13m Gwiazda zmienna zaćmieniowa Algol (/? Per) osiąga
minimum jasności. Jasność gwiazdy spada od 2,1m do 3,4m.
8d03h41m Początek zakrycia I księżyca Jowisza (lo) przez tarczę
planety
8d17h(32m [Zielona Góra] — 40m [Olsztyn]: w zależności od poło
żenia obserwatora w Polsce) Zakrycie gwiazdy n Cet (4,4m)
przez ciemny brzeg Księżyca (widoczne w całej Polsce).
9d Księżyc Saturna Tytan w maksymalnej elongacji zachodniej.
9d00h46m Wejście I księżyca Jowisza (lo) na tarczę planety.
9d01h04m Cień I księżyca Jowisza (lo) wchodzi na tarczę planety.
9d02h28m Gwiazda zmienna rj Aql (cefeida) osiąga maksimum ja 
sności (3,5m).
9d02h56mZejście I księżyca Jowisza (lo) z tarczy planety.
9d03h14mZejście cienia I księżyca Jowisza (lo) z tarczy planety.
9d17h Złączenie Saturna z Księżycem w odl. 2°.
9d22h06m Początek zakrycia I księżyca Jowisza (lo) przez tarczę
planety.
10d00h35m Koniec zaćmienia I księżyca Jowisza (lo) przez cień
planety.
10d08h Złączenie Jowisza z Księżycem w odl. 3°.
10d19h13m Wejście I księżyca Jowisza (lo) na tarczę planety.
10d19h33m Cień I księżyca Jowisza (lo) wchodzi na tarczę pla
nety.
10d21h23m Zejście I księżyca Jowisza (lo) z tarczy planety.
10d21 h43mZejście cienia I księżyca Jowisza (lo) z tarczy planety.
11d16h32mPoczątek zakrycia I księżyca Jowisza (lo) przez tarczę
planety.
11d19h04m Koniec zaćmienia I księżyca Jowisza (lo) przez cień
planety.
12d09h Złączenie Wenus z Neptunem w odl. 2°.

Rys. 6. Konfiguracja pięciu najjaśniejszych księżyców Satur
na w grudniu 2000 (III - Tethys, IV - Dione, V - Rhea, VI Tytan, VIII - lapetus). Zachód na lewo od środkowego pasa
(tarczy planety), wschód na prawo.
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12d15h49mZejście I księżyca Jowisza (lo) z tarczy planety.
12d16h11mZejście cienia I księżyca Jowisza (lo) z tarczy planety.
13d00h17mPoczątek zakrycia II księżyca Jowisza (Europy) przez
tarczę planety.
13d03h30m Koniec zaćmienia II księżyca Jowisza (Europy) przez
cień planety.
13d22h57mPoczątek zakrycia III księżyca Jowisza (Ganimedesa)
przez tarczę planety.
14d02h30m Koniec zaćmienia III księżyca Jowisza (Ganimedesa)
przez cień planety.
1 4 d1 9 h2 2 rn Wejście II księżyca Jowisza (Europy) na tarczę plane
ty14d20h14mCień II księżyca Jowisza (Europy) wchodzi na tarczę
planety.
14d21h47mZejście II księżyca Jowisza (Europy) z tarczy planety.
14d22h40m Zejście cienia II księżyca Jowisza (Europy) z tarczy
planety.
16d02h31mWejście I księżyca Jowisza (lo) na tarczę planety.
16d02h59mCień I księżyca Jowisza (lo) wchodzi na tarczę planety.
16d16h49m Koniec zaćmienia II księżyca Jowisza (Europy) przez
cień planety.
16d21h15mGwiazda zmienna <5 Cep (cefeida) osiąga maksimum
jasności (3,5m).
16d23h51mPoczątek zakrycia I księżyca Jowisza (lo) przez tarczę
planety.
17d Księżyc Saturna Tytan w maksymalnej elongacji wschodniej.
17d02h30m Koniec zaćmienia I księżyca Jowisza (lo) przez cień
planety.
17d14h42m Cień III księżyca Jowisza (Ganimedesa) wchodzi na
tarczę planety.
17d16h33m Zejście cienia III księżyca Jowisza (Ganimedesa)
z tarczy planety.
17d20h57mWejście I księżyca Jowisza (lo) na tarczę planety.
17d21h27mCień I księżyca Jowisza (lo) wchodzi na tarczę planety17d23h07mZejście I księżyca Jowisza (lo) z tarczy planety.
17a23h38mZejście cienia I księżyca Jowisza (lo) z tarczy planety.
18d18h17mPoczątek zakrycia I księżyca Jowisza (lo) przez tarczę
planety.
18d20h59m Koniec zaćmienia I księżyca Jowisza (lo) przez cień
planety.
19d15h23mWejście I księżyca Jowisza (lo) na tarczę planety.
19d15h56mCień I księżyca Jowisza (lo) wchodzi na tarczę planety.
19d17h33mZejście I księżyca Jowisza (lo) z tarczy planety.
19d18h07mZejście cienia I księżyca Jowisza (lo) z tarczy planety.
20d02h32mPoczątek zakrycia II księżyca Jowisza (Europy) przez
tarczę planety.
20d07h Złączenie Marsa z Księżycem w odl. 4°.
20d15h28m Koniec zaćmienia I księżyca Jowisza (lo) przez cień
planety.
21d02h15mPoczątek zakrycia III księżyca Jowisza (Ganimedesa)
przez tarczę planety.
21d13h37.4m Słońce wstępuje w znak Koziorożca, jego długość
ekliptyczna wynosi wówczas 270°; rozpoczyna się zima astro
nomiczna.
21d21h37mWejście II księżyca Jowisza (Europy) na tarczę planety.
21d22h50m Cień II księżyca Jowisza (Europy) wchodzi na tarczę
planety.
22d00h03mZejście II księżyca Jowisza (Europy) z tarczy planety.
22d01h16m Zejście cienia II księżyca Jowisza (Europy) z tarczy
planety.
23d15h41mPoczątek zakrycia II księżyca Jowisza (Europy) przez
tarczę planety.
5/2000

U R A N IA

){

kalendarz astronomiczny 2000

23d19h26m Koniec zaćmienia II księżyca Jowisza (Europy) przez
cień planety.
24d01h36mPoczątek zakrycia I księżyca Jowisza (lo) przez tarczę
planety.
24d06h Złączenie Wenus z Uranem w odl. 1°.
24d15h59mWejście III księżyca Jowisza (Ganimedesa) na tarczę
planety.
24d17h55m Zejście III księżyca Jowisza (Ganimedesa) z tarczy
planety.
24d18h42m Cień III księżyca Jowisza (Ganimedesa) wchodzi na
tarczę planety.
24d20h36m Zejście cienia III księżyca Jowisza (Ganimedesa)
z tarczy planety.
24d22h43mWejście I księżyca Jowisza (lo) na tarczę planety.
24d23h23m Cień I księżyca Jowisza (lo) wchodzi na tarczę pla
nety.
25d Częściowe zaćmienie Słońca widoczne w północnych obsza
rach polarnych Ziemi. Zaćmienie widoczne będzie na całym
kontynencie Ameryki Północnej, z wyjątkiem Alaski oraz
w północnej części Oceanu Atlantyckiego. Maksymalna faza
zaćmienia równa 0,723 nastąpi o godzinie 17h35m i będzie
widoczna w punkcie o współrzędnych <p=67°N, A=74°W.
25d Księżyc Saturna Tytan w maksymalnej elongacji zachodniej.
25d00h53mZejście I księżyca Jowisza (lo) z tarczy planety.
25d01h34mZejście cienia I księżyca Jowisza (lo) z tarczy planety.
25d18h Merkury w koniunkcji górnej ze Słońcem.
25d18h Złączenie Merkurego z Księżycem w odl. 3°.
25d20h02mPoczątek zakrycia I księżyca Jowisza (lo) przez tarczę
planety.
25d22h54m Koniec zaćmienia I księżyca Jowisza (lo) przez cień
planety.
26d17h09mWejście I księżyca Jowisza (lo) na tarczę planety.
26d17h52mCień I księżyca Jowisza (lo) wchodzi na tarczę planety.
26d19h19mZejście I księżyca Jowisza (lo) z tarczy planety.
26d20h02mZejście cienia I księżyca Jowisza (lo) z tarczy planety.
27d16h50mGwiazda zmienna 'ę Gem (cefeida) osiąga maksimum
jasności (3,6m).
27d17h23m Koniec zaćmienia I księżyca Jowisza (lo) przez cień
planety.
28d07h Złączenie Neptuna z Księżycem w odl. 2°.
28d23h55mWejście II księżyca Jowisza (Europy) na tarczę planety.
29d01h26m Cień II księżyca Jowisza (Europy) wchodzi na tarczę
planety.
29d02h21mZejście II księżyca Jowisza (Europy) z tarczy planety.
29d10h Złączenie Urana z Księżycem w odl. 2°.
29d23h Złączenie Wenus z Księżycem w odl. 2°.
30d18h00mPoczątek zakrycia II księżyca Jowisza (Europy) przez
tarczę planety.
30d22h04m Koniec zaćmienia II księżyca Jowisza (Europy) przez
cień planety.
30d22h45m Gwiazda zmienna zaćmieniowa Algol (/3 Per) osiąga
minimum jasności. Jasność gwiazdy spada od 2,1mdo 3,4m.
UWAGA: M om enty wszystkich zjawisk podane są w czasie
uniwersalnym UT (Greenwich).
A by otrzymać datę w obowiązującym w listopadzie i grud
niu w Polsce „czasie zimowym", należy dodać 1 godzinę.
M om enty złączeń planet z Księżycem podane są dla
geocentrycznych złączeń w rektascensji. W przypadku wza
jem nych złączeń planet podano m om enty ich największego
zbliżenia. Podane są wszystkie złączenia, nie tylko widoczne
w Polsce.
Opracow ał T.Ściężor
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relaks z Uranią
ozwiązaniem naszej krzyżów
ki z numeru 3 jest hasło: „Po
wodzenie NEAR-a”. Nagrody
książkowe w ylosowali M arcin Fili
p ek z Jerzmanowic i K rzysztof Socha
z Baćkowic. Obu Panom gratulujemy,
książki wyślemy pocztą.
Tym razem konkurs polega na odgad
nięciu 28 wyrazów, których pierwsze
litery utw orzą hasło-rozw iązanie. Po
mocną będzie tabelka zawierająca szu
kane litery, ale wymieszane w obrębie
kolumny. I tak, w kolumnie I znajdzie
my pierwsze litery wyrazów: 1 ,8 ,1 5 ,
22, w kolumnie II: 2, 9, 16, 23 itd.
Rozwiązanie (wyłącznie hasło) prosi
my przysłać na adres redakcji wraz
z dołączonym kuponem konkursowym
(uwaga: prenumeratorzy m ogą przesy
łać rozwiązania pocztą elektroniczną)
w terminie do końca października br.
Powodzenia!

R

1. Wraz z Mizarem tworzy układ po
dwójny.
2. Gwiazdozbiór, w którym znajduje
się najbliższa nam po Słońcu gwiaz
da.
3. Jest paradoks jego nazwiska.
4. Np. absolutna.
5. Jeden z księżyców Jowisza.
6. Kłos w gwiazdozbiorze Panny.
7. Z Bodim stworzyli regułę.
8. Księżyc Plutona.
9. Osłabienie promieniowania w at
mosferze ziemskiej.
10. Morze na Księżycu.
11. Faza Księżyca.
12. Pozorna wędrówka Słońca na tle
gwiazd.
13. Najjaśniejsza w Koronie Płn.
14. Mały lub Duży Magellana.
15. Znajduje się w nim Koza z Koźlę
tami.
16. Gwiazda z największym ruchem
własnym.

17. Gwiazdozbiór nieba letniego.
18. Przeciwstawienie.
19. Planetoida.
20. Łacińska nazwa gwiazdozbioru Ba
rana.
21. Zmienna krótkookresowa.
22. Najwięcej w gwieździe po wodo
rze.
23. Na osi poziomej diagramu H-R.
24. Aquilla.
25. Zwana Cudowną.
26. Astronauta amerykański, dowód
ca wyprawy Apollo 16.
27. Astronom polski epoki Oświecenia.
28. Jedna z najładniejszych komet XX
wieku.
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Oprać. M. Śróbka-Kubiak

Ciekawe adresy internetowe...
http://www.spaceweather.com/ — jest to jedna z najczęściej ostatnio odwiedzanych przez miłośników astrono
mii stron w Sieci, a to ze względu na znajdujące się tam nowości i informacje dotyczące relacji Słońce-Ziemia.
Znajdziemy tam m.in. aktualny wygląd zaplamionego Słońca, ultrafioletowe zdjęcia korony słonecznej wykonane
przez SOHO, komunikaty dotyczące prawdopodobieństwa wystąpienia rozbłysków na powierzchni Słońca, wy
stąpienia burz geomagnetycznych i zórz polarnych na Ziemi.
Na stronie istnieje możliwość zapisania się na listę subskrybcyjną, dzięki czemu na bieżąco można być powia
damianym via e-mail o wszelkich nowych i ciekawych wydarzeniach w naszym najbliższym kosmicznym otocze
niu (np. o zbliżającym się deszczu meteorów).
Prognozy „kosmicznej pogody” bazują na danych NASA, satelitów NOAA i naziemnych stacji monitorujących.

dokończenie ze strony 223.

wa nie mniejsza niż 75 cm, odległość
„sztucznej gwiazdy” nie mniejsza niż 13 m.
Średnica 20 cm, ogniskowa 140 cm,
odległość 11 m.
Średnica 25 cm, ogniskowa 225 cm,
odległość 12 m.
(Jak widać, przy dużych zwiercia
dłach metoda ta przestaje być wygod
na, ale jest bardzo dobra dla zwiercia
deł średnich i m ałych).
Jeśli mieszka się jednak na wysokim
piętrze „bloku” i poza centrum miasta, to
można spróbować użyć jako „sztucznej
gwiazdy” światło oddalonej latami (albo
jeszcze lepiej — jakieś światło na dachu
innego, bardzo oddalonego „bloku”).
Znam wykonawców zwierciadeł (na
przykład we Włocławku), którzy osią
gają w ten sposób zupełnie dobre rezul
taty.
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10) W przyrządzie cieniowym nie
należy starać się o jak najmniejszą śred
nicę „sztucznej gwiazdy” (!). Przy śred
nicy „nieskończenie” dużej dokładność
badania wynosi bowiem 0,06 ^m , czyli
w zupełności wystarczającą. (Natomiast
przy średnicy „nieskończenie” małej
wzrasta do około 0,02 ^m ). W praktyce
więc „sztuczna gwiazda” może mieć
średnicę 1 czy nawet 1,5 mm. Obraz cie
niowy będzie wtedy jasny, a to bardzo
ważne.
11) Najlepszy nawet, pod względem
optycznym, teleskop „nic” nie będzie
wart, jeżeli nie będzie posiadał bardzo
solidnego montażu. Wykonanie zaś so
lidnego montażu paralaktycznego bez
tokarni jest praktycznie niemożliwe.
(Chyba że ma się wyjątkowe uzdolnie
nia mechaniczne i umiejętność „zmajsterkowania” montażu z „przypadko
U R A N I A - Po s t ę p y A s t r o n o m ii

wo” dobranych elementów). Widziałem
w życiu wiele doskonałych optycznie te
leskopów (nawet wykonanych fabrycz
nie), których montaże się „trzęsły”. Taki
teleskop do solidnych obserwacji się nie
nadaje. (Niedawno widziałem bardzo
dobry montaż produkcji chińskiej). Dla
tego też lepiej wykonać montaż o wiele
większy i cięższy niż „potrzeba” i bar
dzo starannie go zrównoważyć. (Ma to
też tę zaletę, że w przyszłości można na
nim będzie zainstalować nieco większy
teleskop). Najlepiej zaś wykonać duży
i ciężki montaż stacjonarny. No cóż, ale
nie każdy ma możność budowy obser
watorium na dachu własnego domu.
Mnie się to udało już w 1960 r. (była
wzmianka w „Sky & Telescope), a obec
nie mam własne obserwatorium na da
chu domu, który teraz posiadam.
dr i n t Andrzej Marks
5/2000

I^Sranii
Prezentowaną na zdjęciu po lewej stronie galaktykę M101 sfo
tografował Mariusz Świętnicki ze Zręcina przy pomocy telesko
pu typu Newton 250/1520 z czasem ekspozycji 60 min na filmie
Konica VX400. Niżej (po lewej) zdjęcie światła popielatego w y
konane tym samym teleskopem przez Mariusza Świętnickiego
i Jacka Adamika (texp = 15 s, film jak wyżej).
Ten sam duet autorów przysłał nam jedyne zdjęcie komety
LINEAR C/1999 S4, które dotarło do nas przed oddaniem tego
zeszytu do druku (niżej, po prawej). Zostało ono wykonane 23
lipca br. za pomocą teleskopu Newtona 205/907 na filmie Fuji
Superia 400 (ekspozycja 10-minutowa, prowadzenie ręczne).

Teleskopy typu Newto
na 250/1520 i 205/907
używane do wykona■
nia .powyższych zdjęć
CTSentuie zdjęcie po

—r'

V r^ »
\
- 'V

•

Ś k

Bieżący rok jest wyjątkowo łaskawy dla miłośników zórz polarnych.
Po zdjęciach zorzy widocznej u nas w kwiet
niu kolej na zdjęcie zorzy widocznej w lipcu
(u dołu, po lewej). Wy-

----------....,
pianie widać maszty
cumujących do przystani jachtów). Zdjęcie zostało wykonane
aparatem Praktica z obiektywem Pentacon 1.8/50 (przy otwartej
przysłonie) z czasem naświetlania około 30 sekund (film Fujichrome Sensia I1100 ASA) z użyciem statywu i wężyka spusto
wego (zdjęcie zostało poddane obróbce cyfrowej polegającej
na rozjaśnieniu i podbiciu kontrastu).
URANIA
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Co się stało
LINEAR?
Kometa C/1999 S4 (LINEAR) miała być kometą milenijną — ostatnią
widoczną gołym okiem kometą XX wieku! Stawiła się na niebie tam,
gdzie przewidywały efemerydy, od marca była kometą okołobiegunową
i jaśniała, jak przewidywano. W dniu 26 lipca, znajdując się w odległości
114 min km od Słońca i 56 min km od Ziemi, miała osiągnąć maksimum
swego blasku ok. 4 magnitudo. I właśnie w tym dniu nastąpiła katastrofa
— kometa się rozpadła. Oto kilka dokumentów jej istnienia i rozpadu.
1. po prawej — kometa C/1999 S4 w dniu 23 lipca 2000 — słabsza
o ok. 2 mag. w stosunku do efemerydy — obraz uzyskany przez Marka
Kidlera teleskopem Kapteyna na Wyspach Kanaryjskich.

jądro komety

2.'Promieniowanie X komety 1999 S4. Obraz komety w promieniowaniu
re ntgenow skim uzyskano w dniu 14 lipca 2000 przez teleskop
kosmiczny Chandra. Ciągle jest wielką tajen^iicą, jak „zimna” kometa
może produkować „gorące” promieniowanie X.

do Słońca

3. O koło 6 lip c a 2000 n a s tą p iła
w jądrze komety C/1999 S4 eksplozja,
w yrzuciła kawałek jego materii
wodowała k ró tko trw a ły w zrost
ści kom ety. Z a re je s tro w a ł
powyższych obrazach teleskop
czny Hubble’a (H.Weaver); J j^

P
3. Kometa C/1999 S4 w dniu 5 sierpnia
w obiektywie teleskopu 2,2nt.na Hawajach
(wyżej) i prawie w tym samym czasie w obiektywie teleskopu Hubble’a (po prawej).
HST odkrywa całą armadę kom et, które
powstały po rozpadzie pierwotnej komety.

Starożytna kosmologia w Biblii
Skład chemicznyj Słońca
Congres Międzynarodowej Unii Astronomicznej
Pierwsze identyfikacje rozmytych linii widmowych

Szanowni i Drodzy Czytelnicy,
Oddajemy w Wasze ręce ostatni w tym milenium zeszyt naszego
czasopisma. Takja k zeszyty poprzednie przynosi on informacje o najnowszych
rezultatach badań Kosmosu, o ciekawych zjawiskach ju ż obserwowanych
i tych, które będziemy mogli obserwować w niedalekiej przyszłości. Jest to

1

więc w zasadzie zeszyt ja k każdy inny, bez specjalnych milenijnych
fajerwerków. Milenijnym akcentem jest tu jednak artykuł wybitnego biblisty,
Księdza Profesora Waldemara Chrostowskiego, prorektora Uniwersytetu Kardynała

II

Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, który w tym jubileuszowym roku 2000 przedstawia nam
idee i poglądy na stworzenie świata i człowieka zawarte w Biblii. Takim też akcentem jest
spojrzenie z wysokości orbity satelity IKONOS na niektóre ziemskie dzieła, wspaniałe budowle
inżynierskie i, niestety, wojenne ruiny, które zmieniały oblicze Ziemi (głównie) w X X wieku.
Na łamach bieżącego numeru gościmy również innych znakomitych Autorów. Belgijscy
astronomowie Nicolas Grevesse i Jacques Sauval, wybitni znawcy problematyki składu
chemicznego ciał niebieskich, przedstawiają nam swoje najnowsze rezultaty wyznaczeń składu
chemicznego Słońca. A znany ju ż naszym Czytelnikom doc. Tadeusz Jarzębowski z Wrocławia
omawia ostatni Kongres Międzynarodowej Unii Astronomicznej. Kongres ten zgromadził
w sierpniu 2000 r. w Manchesterze w Wielkiej Brytanii blisko 2000 astronomów z przeszło 70
krajów naszej planety. Z krótszych doniesień wyróżnia się notatka o toruńskiej identyfikacji
tzw. międzygwiazdowych linii rozmytych, które na to czekały 78 lat! (J. Krelowski) i informacja
o poznańskiej Amerykańsko-Europejskiej Konferencji Mechaniki Nieba (H. Prętka-Ziomek).
Ciekawa też jest historia komety C/l 999 S4 (LINEAR), która na oczach wielu obserwatorów
rozpadła się w „pył” w lipcu 2000 r. (T. Sciężor).
Mimo znacznego wzrostu, zwłaszcza w ostatnim roku, cen całego procesu produkcyjnego
naszego czasopisma, Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Astronomicznego podjął decyzję
o niepodnoszeniu w roku 2001 ceny URANII-POSTĘPÓW ASTRONOMII zarówno
w prenumeracie, ja k i pojedynczych egzemplarzy. Rosnącą inflację pragniemy pokryć, poszukując
większej ilości prenumeratorów i darczyńców, czyli, ja k to się modnie mówi, sponsorów. W tym
dziele prosimy o pomoc wszystkich naszych czytelników i sympatyków. Oczywiście liczymy też na
to, że potrafimy przekonać Komitet Badań Naukowych o potrzebie rozsądniejszego, niż to miało
miejsce dotychczas, dofinansowania naszego pisma.
Na zbłiżające się jubileuszowe święta Bożego Narodzenia i Nowego Roku, w pierwszym
roku nowego milenium, składam Państwu najlepsze życzenia zdrowia i wszelkiej pomyślności
oraz przyjemności i pożytku z lektury naszego pisma.
Andrzej Woszczyk

nnrasnKB
Toruń, w październiku 2000 r
6/2000

»h n A
U R A N IA - Po s t ę p y A s t r o n o m ii

241

czytelnicy piszą.
Szanowna Redakcjo,
Jak każdy miłośnik Astrono
mii bacznie przyglądam się po
godzie, starając się zaplanować
swoje obserwacje, pilnie śle
dząc nadciągające chmury lub
zamglenie nieba. Wiele razy
oglądam zachód Stońca, wy
czekując aż niebo nabierze od
powiedniej przejrzystości - za
praszając mnie do zajrzenia
w gwiazdy. 1 lipca 2000 r. byt
dość ciepłym dniem. Po połu
dniu zaczęły napływać cirrusy
i błękit nieba pokrył się delikatną
firanką chmur. Byłem wówczas
u rodziny około 6 km od Gorzo
wa Wlkp. (gdzie przeważnie
korzystam z tego niewielkiego
oddalenia od miejskich świateł).
Niecierpliwie czekam nocy.
Około godziny dziewiętnastej,
gdy Słońce było jeszcze 15° nad
horyzontem, pojawiło się tzw.
słońce poboczne, z lewej stro
ny słońca prawdziwego. Myślę,

że to zjawisko jest dość częste
w naszym klimacie i położeniu
geograficznym. Chyba każdy,
kto przygląda się niebu, zapew
ne widział je już nieraz. Po kilku
minutach dostrzegłem z drugiej
strony przeciwne słońce po
boczne. Światło naszej gwiaz
dy przebijało się przez chmury,
zrobiło się nieco chłodniej. Oko
ło godziny 19:15 spojrzałem
w górę, chcąc sprawdzić, jak
wygląda niebo nad głową. Ku
mojemu zdziwieniu dostrzegłem
tęczę, a raczej wyraźny niczym
tęcza, barwny pas. Tęcza tutaj?
- pomyślałem - przecież „tam”
nie pada. Poza tym musiałbym
mieć ją za plecami - naprzeciw
Słońca, a nie wysoko ponad
nim. Pierwszy raz widziałem coś
takiego. Był to wycinek łuku dłu
gością odpowiadający odległo
ści słońca pobocznego od słoń
ca właściwego, ale na wysoko
ści co najmniej dwa razy takiej.
Dobre kilka (naście!) minut trwa
ło, zanim zdałem sobie sprawę,
że mam przecież aparat z fil
mem w środku. Następne kilka
minut zabrało mi dobiegnięcie
do domu, ustawienie statywu
i przygotowanie aparatu. Gdy
wszystko było gotowe, okazało
się, jak na złość, że całe zjawi
sko zaczyna zanikać. Mimo iż
w „Zenicie” miałem obiektyw
37 mm (z polem 60°) - zmuszo
ny byłem wykonać aż trzy zdję
cia, by złapać całość zjawiska.
Nie jestem pewien, ale łuk barw
ny, który zaobserwowałem wy
soko nad Słońcem, był chyba

Tu może być reklama Twojej Firmy!
Nasz cennik jest następujący:
cała strona kolorowa:
1000.00 zl
cała strona czarno-biała: 400.00 zl
Przy mniejszych formatach dla stron czarno-białych:
1/2 str.:
300.00 zł
1/4 str.:
200.00 zł
1/8 str.:
100.00 zł — ten rozmiar traktujemy jako
najmniejszy „moduł”. Podobnie jest ze stroną kolo
rową.
Istnieje możliwość negocjowania warunków.

Zapraszamy na nasze łamy!
tzw. tukiem okołozenitalnym. W
sumie zdjęcia wykonałem ra
czej w pośpiechu, nie zastana
wiając się nad parametrami
ekspozycji. Dlatego nie są one
zbyt udane i możliwe, że nie
będą nadawały się do prezen
tacji na łamach Uranii-PA. War
to przyglądać się otaczającej
przyrodzie; nigdy nie wiadomo,
co przyniesie nam pogoda.
Życzę wszystkim patrzącym
w niebo, czystych, spokojnych

nocy - pozdrawiam amatorów
oraz profesjonalistów; szcze
gólnie Redaktora Naczelnego
Uranii-Postępów Astronomii,
Profesora Andrzeja Woszczyka.
miłośnik astronomii
Artur Pilarczyk
Gorzów Wlkp.
Red.: Dziękujemy za opis cie
kawego zjawiska i wzajemnie
pozdrawiamy

Kupię, sprzedam, zamienię...
Kupię jeden z modeli aparatów
Zenit: 12XP, TTL, 122.
Krzysztof Gaudy,
tel. 0-34 328 4855
e-mail: gaudy3§poczta.onet.pl

Sprzedam obiektyw astrono
miczny Fraunhofera 0 1 4 5 ,
F1932 mm w oprawie metalowej
lub kompletny z okularami.
Tel. 0-81 881 8048 (najlepiej wie
czorem)

Sprzedam okular: Plóssl TeleVUE 8 mm, Nagler 9 mm.
Tel. 0-33 823 3673 (wieczorem)

W tej rubryce zam ieszczamy
bezpłatnie ogłoszenia naszych
Czytelników (do 250 znaków).

O nazewnictwie słów kilka
D zię ku ją c Panu Ja cko w i
Krukowi za życzliw e słowo
o „Atlasie Układu Słoneczne
go" („Urania" nr 4/2000), wy
danym przez nasze wydaw
nictwo, chciałbym ustosunko
wać się do jego rozważań na
tem at zasad nazew nictw a
planet, księżyców i utworów
powierzchniowych. Tym bar
dziej że za ów wybór była od
powiedzialna bardziej redak
cja niż tłumacz.
Otóż liczne (ponad 4 tysią
ce obiektów ) nazew nictw o
utworów powierzchniowych
zostało „zlatynizowane" przez
IAU — w końcu pochodzi ze
wszystkich możliwych ję zy
ków; rozum iem , że w tym
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celu, by brzmiało identycznie
w każdym z nich. Dlatego
podjęliśmy decyzję niespolszczania tych nazw. Być może
słowniczek, tłumaczący naj
mniej oczywiste z nich, rze
czywiście by się przydał. Je
śli będzie drugie wydanie,
pomyślimy o tym.
Sprawa nazw księżyców
wygląda nieco inaczej. Otóż
w literaturze funkcjonują na
zwy nie zlatynizowane, lecz
— w wersji angielskiej (choć
bliskiej tej pierwszej). Naj
prostszym przykładem, jaki
się ciśnie na usta, jest Ganimedes, który ma wersję an
gielską Ganymede, podczas
gdy łacińska brzmi: Ganyme-

des. Albo Helena: po angiel
sku Helene, w języku Horace
go — Helena. Albo Janus:
Janus (ang.) i lanus (łac.).
D laczego w ięc nie podać
tych nazw w polskiej formie,
zwłaszcza że często funkcjo
nują one w naszym języku od
stuleci, a na dodatek istnieje
doskonałe źródło systematy
zujące imiona — mający już
kilka wydań „Słownik mitolo
gii greckiej i rzymskiej” P. Grimala (wyd. I, 1987), opraco
wany przez zespół filologów
klasycznych pod kierunkiem
nieżyjącego już prof. Jerzego
Łanowskiego. Polecam wstęp
„Do polskiego czytelnika”.
Nazewnictwo księżyców
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zostało spolszczone konse
kwentnie. To dlatego — co
dziwi Pana Kruka — natural
ny satelita Saturna, Tethys,
nie zamienił się w Tetydę. Są
to bowiem dwie różne posta
ci: Tethys to tytanida, siostra
Japetosa, Hyperiona, Fojbe
i Rei, matka Prom eteusza
i Epimeteusza — wszyscy oni
użyczyli swych imion księży
com planety z pierścieniami.
Natomiast Tetyda była nereidą, bóstwem morskim.
Z poważaniem
Jarosław Włodarczyk
Redaktor Naczelny Działu
Książek Popularnonaukowych
Prószyński i S-ka
6 /qooo
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Waldemar Chrostowski
Biblia powstała z wiary i dla wiary. Składające się na nią księgi, utrwalane na piśmie
przez więcej niż tysiąc lat, nie zawierają jednej spójnej kosmologii, lecz odzwiercie
dlają rozmaite zapatrywania, poglądy i intuicje na temat początków i budowy świata.
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Wiedza o składzie chemicznym Słońca ma zasadnicze znaczenie nie tylko dla zrozumie
nia naszej dziennej gwiazdy i zbudowania modelu Słońca, ale także dla modelowania
różnorodnych obiektów gwiazdowych i Wszechświata jako całości.
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Kongresy Międzynarodowej Unii Astronomicznej są cyklicznymi imprezami naukowy
mi podsumowującymi postęp badań astronomicznych, ja ki się dokonał w okresie ostat
nich kilku lat. Składa się na nie głównie wiele sympozjów (na tu omawianym 5) i kilka
naście jednodniowych (tu 14) tzw. „wspólnych dyskusji’’poświęconych węższym, ale
niezwykle aktualnym zagadnieniom współczesnej astronomii.
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cie k a w e a d re sy in te rn e to w e

NA OKŁADCE
Portret mgławicy planetarnej IC 418 uzyskany teleskopem kosmicznym (kamera WFPC2)
w lutym i wrześniu 1999 r. Położony w konstelacji Zająca obiekt o rozmiarach kątowych
1 8 ” odległy je s t o około 2000 ł.św. — zajmuje więc w przestrzeni obszar o średnicy 0,2
roku świetlnego (tj. 13 tys.j.a.). Obraz je s t kompozycją zdjęć uzyskanych w liniach wodoru
(H a — barwa zielona), azotu ([NU] - barwa czerwona) i tlenu ([OIII] — barwa niebieska).
Fot. R. Sahai i in., Hubble Heritage Team (STScI/AURA), NASA.
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Elementy starożytnej
kosmologii
w biblijnych
opowiadaniach
o stworzeniu świata
i człowieka (Rdz 1-3)
osmologia zajmuje się bu
dową świata. Prawie zawsze
rozwijała się razem z kosmogonią, czyli teorią na temat początków
świata, bo pytając o strukturę i sens
wszystkiego, co nas otacza, człowiek
cofa się też do początków. Odpowie
dzi na te trudne pytania są udzielane
w symbolach mitycznych, filozofii
i naukach przyrodniczych. Obie na
zwy, kosmologia i kosmogonia, wy
wodzą się z języka greckiego. Ich
pierwszy człon stanowi rzeczownik
kosmos, oznaczający świat pojęty jako
całość i złożona jedność. Aczkolwiek
dopiero Grecy, i to dopiero w ostat
nich stuleciach ery przedchrześcijań
skiej, dali początek obydwu nazwom,
wysiłki poznawania struktury świata
i jego genezy są tak dawne jak czło
wiek. Bardzo długo były zresztą nie
rozłączne, a nawet pokrywały się ze
sobą. Rozmaite mityczne opowieści,
których ślady odnajdujemy w prawie
każdej kulturze, stanowiły rezultat
żmudnych spekulacji na temat począt
ków świata i istniejącego w nim po
rządku, który umożliwia prawidłowe
i przewidywalne funkcjonowanie jego
rozmaitych elementów. Z czasem roz
winęło się filozofowanie, a także upra
wianie nauk przyrodniczych. Właśnie
na tych ostatnich współczesny czło
wiek opiera głównie swoje rozeznanie
o świecie.
Biblijni Izraelici, których od pozo
stałych starożytnych ludów i narodów
różniła religia monoteistyczna, podzie
lali z innymi pytania o zasady, które
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rządzą światem i pozwalają go zrozu
mieć, a także podporządkować czło
wiekowi i jego woli. Fundamentem
odnośnych koncepcji była jednak nie
tylko codzienna obserwacja i wciąż
wzbogacane doświadczenie życiowe,
gromadzone przez pokolenia i podda
wane coraz wnikliwszej refleksji, lecz
i wiara religijna, zakładająca przeko
nanie o istnieniu i działaniu osobowe
go Boga. Biblia powstała z wiary i dla
wiary i ta perspektywa pozostawała
najważniejsza. Składające się na nią
księgi, utrwalane na piśmie przez wię
cej niż tysiąc lat, nie zawierająjednej
spójnej kosmologii, lecz odzwiercie
dlają rozmaite zapatrywania, poglą
dy i intuicje na temat początków i bu
dowy św iata. W szystkie zostały
konsekw entnie podporządkow ane
wymogom religii monoteistycznej,
stanowiącej rezultat ustawicznie trwa
jącego dialogu Boga z narodem Jego
wybrania.
Ścisłe związki kosmologii z kosmogonią są widoczne w otwierających
Biblię pierwszych rozdziałach Księgi
Rodzaju. Mamy w nich dwa, sąsiadu
jące ze sobą (Rdz 1,1-2,4a oraz 2,4b-3,24), opowiadania o stworzeniu
świata i człowieka, przy czym w dru
gim cały nacisk jest położony na stwo
rzeniu człowieka. Poza Biblią zacho
wały się rów nież inne starożytne
opowieści tego typu, często podawa
ne jako przykłady analogicznych prób
wyjaśniania początków świata i czło
wieka, podejmowane przez pogań
skich sąsiadów biblijnego Izraela.
6/2000

Mimo podobieństw i zbieżności istnie
je jednak znamienna różnica, polega
ją c a na tym , że pogańskie kosm oi antropogonie poprzedza zazwyczaj
rozbudowana teogonia, czyli opowieść
0 pochodzeniu bogów. Według tego
sposobu myślenia, skoro wszystko ma
swój początek, zatem także bogowie.
Chociaż pod wieloma względami nie
przynależą do naszego świata, podzie
lają z nim i z nami właśnie to, że kie
dyś zaistnieli, a więc w pewien sposób
stanowią integralną część wszystkiego.
Dlatego odzwierciedlają ludzkie wady
1 zalety, m ają podobne cnoty i potrze
by, żenią się i wychodzą za mąż, rodzą
dzieci, łączą się w rozm aite układy
i związki, a nawet prowadzą spory, woj
ny i konflikty. Zupełnie inaczej Bóg,
o którym mowa na kartach Biblii. Nie
ma w niej żadnej aluzji do Jego pocho
dzenia bądź zaistnienia. Księgę Rodzaju
otw iera zdanie: „N a początku Bóg
stworzył niebo i ziemię” wskazujące,
że jest Bóg absolutnie odmienny od
świata. Niepotrzebna i niemożliwa jest
zatem jakakolwiek teogeneza, zaś bi
blijna kosmo- i antropogeneza stanowią
przejawy wiary w istnienie jedynego,
absolutnie transcendentnego (pocho
dzenie tej nazwy jest znacznie później
sze!) i osobowego Boga.

W odniesieniu do obydwu opowia
dań o początkach świata i człowieka
mamy do czynienia ze znamiennym
paradoksem . A czkolw iek otw ierają
Biblię, w cale nie są jej najstarszym
tworzywem. Uczeni włożyli mnóstwo
wysiłku w odtworzenie procesu kom 
pozycji Pięcioksięgu w jego kanonicz
nym kształcie i są zgodni, że trzon tego
zbioru stanowi pamięć o wyjściu He
brajczyków z niewoli egipskiej i prze
o b ra ż e n iu g ro m a d y n ie w o ln ik ó w
w świadomy swojej tożsamości i po
słannictwa naród Izraela. Najważniej
sze w całym Pięcioksięgu, jak w ca
łym Starym Testamencie, są pytania
o początki oraz naturę i posłannictwo
Izraela, bo z nimi jest związana kwe
stia tego, kim on aktualnie jest i kim
powinien się stawać w bliższej i dal
szej przyszłości. Właśnie tego dotyczy
Księga Wyjścia i następująca po niej
K sięga K apłańska, a także K sięga
Liczb i Powtórzonego Prawa. Dopie
ro w następnej kolejności pojawiły się
pytania o to, co było „wcześniej”, czyli
zanim Izrael zaistniał i okrzepł jako
naród.
Refleksja nad tym, co poprzedziło
zaistnienie Izraela, jest dwustopniowa.
Księga Rodzaju 12-50 zawiera rekon
strukcję dziejów patriarchów, to zna

Bóg Stworzyciel
— Wielki
Architekt
i Geometra
Wszechświata
odmierzający
krąg świata
—miniatura
z Bibie moralisee,
połowa XIII w.
Zwraca uwagę
symboliczne
wystawienie
praw ej stopy
Stwórcy poza
ramę ilustracji
podkreślające
je g o transcendentność.
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czy protoplastów biblijnego Izraela.
Natom iast Księga Rodzaju 1-11 za
wiera narrację, na którą składają się —
przejęte z dwóch nurtów świętej Tra
dycji, jahw istycznego i kapłańskiego
— opowiadania i rodowody, ułożone
w dwie części przedstawiające odpo
wiednio dzieje ludzkości przed- i popotopowej. Opracowanie tej niezw y
kłej syntezy, znanej ja k o „historia
początków”, „pradzieje biblijne” bądź
„prehistoria biblijna”, byłoby nie do
pomyślenia bez uprzednich historycz
nych doświadczeń Izraelitów, podda
nych wnikliwej refleksji teologicznej.
„Izrael, podobnie jak każda jednost
ka i każdy naród, m usiał uświadomić
sobie w łasne istnienie, zanim skon
centrow ał sw ą uw agę na swych po
cz ątk a ch i z kolei na p o c zą tk a ch
w szechśw iata”. Co więcej, to właśnie
narodziny Izraela jako narodu i wspól
noty wiary stały się najważniejszym
paradygmatem dla wyobrażeń o naro
dzinach świata i człowieka. Jeżeli wy
korzystywano przy tym wyobrażenia
k o sm o lo g ic z n e i k o sm o g o n ic z n e
ościennych ludów i narodów, czynio
no z nich tworzywo, dzięki któremu
m ożna było lepiej w y razić w iarę
w Boga jako Pana dziejów i Pana na
tury. Teologiczne widzenie własnych
dziejów, czyli fascynująca i jedyna
w swoim rodzaju teologia historii, zo
stało więc przeniesione i zaadoptowa
ne do analogicznego spojrzenia na prapoczątki świata i człowieka. Chociaż
wykorzystano różne tworzywo, także
mitologiczne, tekst Rdz 1-11 mógł po
wstać wyłącznie w środowisku m ono
teistycznej religii biblijnego Izraela.
Jest rzeczą naturalną, iż opowiada
nie o stworzeniu świata i człowieka
z Rdz l,l-2 ,4 a opiera się na znanej
i przyjętej w starożytności wiedzy ko
smologicznej na temat struktury i bu
dowy świata. Ale chociaż jej pewne
elementy są rzeczywiście obecne, nie
jest to wiedza szczególnie pogłębiona
i rozbudowana ani tym bardziej wery
fik o w an a . P ie rw sz e o p o w ia d a n ie
o stworzeniu wywodzi się z tradycji
kapłańskiej, zaliczanej do później
szych nurtów świętej Tradycji biblij
nego Izraela. Dominuje w nim spoj
rzenie teologiczne, eksponujące wiarę
w Boga jako Stwórcę świata i człowie
ka. Stworzenie świata i człowieka sta
nowi pierwszą interwencję Boga, roz
poczynającą dzieło, które wciąż trwa,
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Wciąż nurtujące pytanie:
Czy akt stworzenia ilokonal się
tylko w tym jednym,
a więc na swój sposób
wyróżnionym, miejscu ?

Fot. Laboratorium Badań Atmosfer
Centrum Lotów Kosmicznych Goddarda, NASA

bo Bóg stale podtrzymuje świat w ist
nien iu . P o d n io słe o p o w iad an ie to
w gruncie rzeczy poetycki hymn ku czci
Boga Stworzyciela. „Niebo i ziemia”
opisują całość świata, który od Niego
p o c h o d z i, a zatem n ie m oże być
w żaden sposób ubóstwiany. Dobrze
wiadomo, że słuszny podziw wobec
świata, jego bogactwa i złożoności, za
wsze sprzyjał różnym kultom pogań
skim, z którym i tekst Rdz l ,l- 2 ,4 a
wyraźnie polemizuje i którym się prze
ciwstawia. Całe opowiadanie stanowi
w gruncie rzeczy rozw inięcie i p o 
tw ierdzenie otw ierającego je (w. 1)
podstaw ow ego wyznania wiary. Ma
ono schemat mnemotechniczny, łatwo
zapadający w pamięć i starannie wy
korzystuje zamierzone środki literackie.
W szystko zostało podporządkowane
etycznemu nakazowi świętowania dnia
siódmego, a zatem opiera się na sied
miodniowej strukturze tygodnia oraz
religijnym obowiązku obchodzenia sza
batu. Zasadniczy nacisk został położo
ny na myśl, która pojawia się pod ko
niec: „A gdy Bóg ukończył w dniu
szóstym swe dzieło, nad którym praco
wał, odpoczął dnia siódmego po całym
swym trudzie, jaki podjął. Wtedy po
błogosławił ów siódmy dzień i uczynił
go świętym; w tym bowiem dniu od
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począł po całej swej pracy, którą wy
konał stwarzając” (Rdz 2,2-3). Zatem
człowiek powinien naśladować Boga:
sześć dni jest przeznaczonych na pra
cę, a siódmy na odpoczynek i uwiel
bienie Stwórcy. Ta biblijna kosmogonia, która ma sw oje odpow iedniki
w kosmogoniach innych ludów staro
żytnego Bliskiego Wschodu, różni się
od nich wszystkich tym, że akcentuje
obowiązek systematycznego uświęca
nia czasu. Szczegóły, które zawiera, sta
nowią oprawę, która ma ów obowiązek
potw ierdzać i ilustrować. Ponieważ
świętowanie szabatu było ściśle zwią
zane z liturgią, zatem biblijny hymn
o stworzeniu posiada właśnie schemat
liturgiczny, w którym jak refren i śpiew
responsoryjny powtarza się formuła
„i tak upłynął...” (ww. 5.8.13.19.23.31),
„i były dobre” (ww. 10.12.18.25.31)
oraz „rzekł Bóg”, a także „i stało się
tak”. Pierwsze opowiadanie o stworze
niu świata i człowieka stanowi prolog
do całej historii zbawienia i ma wyraź
nie orientację parenetyczną. Jego celem
jest również demitologizacja pogań
skich wyobrażeń o pochodzeniu świa
ta i człowieka, zwłaszcza takich jak te,
które znalazły wyraz w babilońskim
eposie Enuma elisz czy kananejskich
mitach o Baalu i Yam.
U R A N IA
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Mimo że w otw ierającym Biblię
opowiadaniu o stworzeniu dominują
treści teologiczne i etyczne, zawiera
ono także pewne informacje czy może
lepiej intuicje kosmologiczne. Przecież
w ychw alając Boga, który stw orzył
świat, nie m ożna było pom inąć ani
przem ilczeć ów czesnego, znanego
i przyjętego wśród Izraelitów obrazu
tego świata. Sześć dni stworzenia po
dzielono na dwie części. W pierwszych
trzech dniach Bóg rozdziela poszcze
gólne elem enty św iata: św iatło od
ciemności (ww. 3-5), wody górne od
dolnych (ww. 6-8), morze od lądu (ww.
9-10), na którym pojawiają się rośliny
(ww.11-13). W powtórzonej trzykrot
nie czynności rozdzielania trzeba za
pewne zauważyć echa religijnej toż
sam ości Izraelitów, w której ważne
m iejsce zajm ują przepisy dotyczące
koszem ości, czyli niezbędnego roz
dzielania odmiennych gatunków i roz
różnienia między „czyste” a „nieczy
ste”. Następne trzy dni Bóg przeznacza
na zapełnienie przygotowanej sceny.
Czwartego dnia stwarza słońce, księ
życ i gw iazdy (ww. 14-19), piątego
ryby i ptaki (ww. 20-23), a szóstego
zwierzęta lądowe i człowieka (ww. 2431). Starannie przem yślany i sym e
tryczny układ w skazuje na różnicę
6/2000

między materią nieożywioną a oży
wioną i odzwierciedla zapewne fun
damentalne intuicje, które w czasach
nowożytnych legły u podstaw wypra
cowania teorii ewolucji. W każdym
razie gdy pojawiła się ona w naukach
przyrodniczych, nie zabrakło komen
tatorów gotowych objaśniać tekst Rdz
1,1—2,4a właśnie w kategoriach ewo
lucyjnych, a nawet postrzegać go jako
ich starotestamentową zapowiedź.
Pierwsze opowiadanie o stworzeniu
świata i człowieka eksponuje myśl re
ligijną, lecz godna uwagi jest zawarta
w nim wiedza i wyobrażenia przyrod
nicze. Oddzielenie wód górnych od
wód dolnych stanowi reminiscencję
przekonań, w których zasadniczą i naj
ważniejszą z punktu widzenia człowie
ka część świata stanowi ziemia, oto
czona zewsząd słonym morzem bądź
oceanem, na którym znajdują się wy
spy. Głęboko pod ziemią, czy raczej
pod dnem morza, mieści się Szeol, ta
jemnicza otchłań, do której zstępują
zmarli. Na skraju świata znajdują się
potężne „wieczyste” góry, które tworzą
jakby zewnętrzne ściany świata. Na ich
szczytach wspiera się okalająca cały
świat płyta, nazywana „sklepieniem
niebieskim ” bądź „firm am entem ”.
Nad nią mieszczą się zbiorniki wód
słodkich, a jeszcze wyżej niebiosa.
W sklepieniu niebieskim są umiesz
czone otwory, dzięki którym słodkie
wody spadają na ziemię w postaci
deszczów. Tam również mają swoje
pomieszczenia chmury, błyskawice,
grad i śnieg. Słodka woda przedostaje
się też przez znajdujące się na krań
cach ziemi szczyty, spływa z nich pod
powierzchnię ziemi, przepływa pod
ziemnymi kanałami, a następnie wy
pływa w postaci źródeł i rzek. Cały
świat oświetlają potężne ciała niebie
skie, to znaczy słońce, księżyc i gwiaz
dy, które poruszają się po firmamen
cie, po czym zataczają krąg tunelami
pod górami na krańcach ziemi i pod
Szeolem. To one wyznaczają rytm cza
su i pory roku.
Aczkolwiek te wszystkie elementy
pozwalają odtworzyć dość spójną ko
smologię, nie ona jest celem biblijne
go opowiadania. Fakt, iż kończy się
ono wyeksponowaniem szabatu, nasu
wa myśl o obowiązku świętowania go,
mającym swoje korzenie w przymie
rzu na Synaju (Wj 20, 8-11). Z tego
przymierza wywodzi się polecenie
6/2000

zbudow ania przenośnego sanktu nawadniać całą powierzchnię gleby”
arium, które towarzyszyło Izraelitom — 2,5-6). Kontrastuje to z obrazem
w drodze do Ziemi Obiecanej (Wj prawód, który otwiera pierwsze opo
31,12-17). Istnieje zatem uderzający wiadanie („Ziemia zaś była bezładem
paralelizm między strukturą świata i pustkowiem: ciemność była nad po
a budową sanktuarium, czyli symbo w ierzchnią bezmiaru wód, a Duch
liczny zw iązek m iędzy św iatem Boży unosił się nad wodami” — 1,2).
a świątynią, stworzeniem a kultem. Inna aluzja kosmologiczna znalazła się
Szabat ma swoje bardzo ważne miej w obrazie ogrodu Eden, z którego „wy
sce w porządku stworzenia, zaś świat pływała rzeka, aby nawadniać ów
jest jedną wielką świątynią. A zatem ogród i stamtąd się rozdzielała, dając
wszystkie elementy kosmologii są bez początek czterem rzekom ” (2,10).
reszty podporządkowane spojrzeniu Podziemny zbiornik, dzięki wodzie,
religijnemu i o nie przede wszystkim której dostarczał, a także dzięki ludz
chodzi w tym tekście. Podobne po kiej pracy polegającej na nawadnianiu,
strzeganie świata jako świątyni odnaj zapewniał żyzność ziemi. Jego hebraj
dujemy w Księdze Hioba, w wypowie ska nazwa brzmi ed, co zostało zapo
dzi Boga z aluzją do wspaniałej liturgii życzone ze słownictwa ludów starożyt
towarzyszącej położeniu kamienia wę nej Mezopotamii (sumeryjskie id oraz
gielnego pod budowę świata-świąty- akadyjskie edu). Również tutaj domi
ni:
nują intencje teologiczne o profilu de„Gdzie byłeś, gdy Ja utwierdzałem m itologicznym . Chodzi o zgodne
ziemię? — Powiedz mi, skoro jesteś z wiarą monoteistyczną przedstawie
taki mądry!
nie początków człowieka, którego po
Czy wiesz, kto ustalił jej wymiary wołała do istnienia dobroć Boża, a tak
bądź kto ją sznurem wymierzył?
że jego natury podporządkowanej
Na czym się jej słupy wspierają? Bogu zupełnie inaczej niż chciały tego
Albo kto założył jej kamień węgielny, mity pogańskie. Duży nacisk został też
gdy gwiazdy poranne wspólnie położony na wytłumaczenie zróżnico
śpiewają, a wszyscy synowie Boży wania płci i celu ludzkiej płciowości.
wykrzykują z radości?” (Hi 38,4-7).
Również to drugie opowiadanie
O ile w opowiadaniu z Rdz l,l-2,4a o stworzeniu pozostaje pod wpływem
dominuje kosmogonia, o tyle w Rdz doświadczeń biblijnego Izraela z Bo
2,4b-3,24 na pierwszy plan wysuwa giem. Po uwagach dotyczących poło
się antropogonia, czyli zainteresowa żenia Edenu (ww. 10-14) następuje
nie początkami człowieka, oraz antro zdanie (w. 15) wprowadzające pierw
pologia, czyli refleksja nad jego miej sze przykazanie (ww. 16-17), które j est
scem i rolą w świecie.
darem mającym uchronić człowieka
Charakterystyczne, że odważny an- przed niebezpieczeństwem poważne
tropocentryzm, czyli dowartościowa go zaszkodzenia sobie. Powstaje ono
nie miejsca i roli człowieka, stanowi wtedy, gdy człowiek pragnie dla sie
przeciwwagę dla rozmaitych pogań bie takiej roli i miejsca w świecie, ja
skich teocentryzmów, a zarazem nur kie przysługują wyłącznie Bogu. To
tu świętej Tradycji biblijnego Izraela, pragnienie, gdy przekształci się w dyk
znanego jako jahwistyczny, starszego towany pychą bunt, burzy ustalony
niż kapłański. Także tutaj znajdujemy przez Boga ład i porządek świata. Ce
subtelne aluzje do pradawnych wy lem biblijnego opowiadania znowu nie
obrażeń kosmologicznych. Trzeba jed jest więc kosmologiczna refleksja na
nak zauważyć, że odbiegają one od temat budowy świata, ale religijne
tych, które znalazły się w poprzednim wskazanie na wyjątkowość człowieka
opowiadaniu, z czego wniosek, że przesądzającą o jego godności oraz
w tym względzie — jak w wielu in w ynikającej stąd szczególnej roli
nych — istniała w biblijnym Izraelu w świecie i odpowiedzialności.
ogromna różnorodność. Stworzenie
pierwszego człowieka, przedstawione
w obrazie ulepienia go z gliny, poprze
Ksiądz prof, dr hab. Waldemar
dza aluzja do suchości („bo Pan Bóg
Chrostowski jest biblistą ,profeso
nie zsyłał deszczu na ziemię i nie było
rem Uniwersytetu Kardynała Ste
człowieka, który by uprawiał ziemię
fana Wyszyńskiego h > Warszawie.
i rów kopał w ziemi, aby w ten sposób
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Nicolas Grevesse
A. Jacques Sauval

Skład
chemiczny
Słońca
1. Wstęp

Obraz Słońca w linii He II (304 A)
z dnia 18.10.00, godz. 18:19:27 UT
SOHO (EIT), NASA
Goddard Space Flight Center

V '

Spektroheliogram w linii Ca II (8542 A)
otrzymany 15.10.00, godz. 20:11:20 UT
U.S. National Solar Observatory
Kitt Peak (Arizona)

Spektroheliogram w linii H el (10830 A)
otrzymany 17.10.00, godz. 20:06:02 UT
U.S. National Solar Observatory
Kitt Peak (Arizona)
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Z czego składa się Słońce? Jakie
pierwiastki stanow iąjego materię? Są
to b ard zo w ażne p y tania. W iedza
0 składzie chemicznym Słońca ma za
sadnicze znaczenie nie tylko dla zro
zum ienia naszej dziennej gw iazdy
1zbudowania modelu Słońca, ale tak
że dla m odelow ania różnorodnych
obiektów gw iazdow ych i W szech
świata jako całości.
Odpowiedź na to podstawowe py
tanie pierwszy dał około 70 lat temu
Henri N. Russell. Nazwisko tego uczo
nego jest związane z wieloma pionier
skimi badaniami astrofizyki pierwszej
połowy naszego wieku, na przykład
z diagramem Hertzsprungla-Russella
oraz z serią pionierskich badań w dzie
dzinie spektroskopii atom owej (na
przykład sprzężenia LS lub sprzęże
nia Russella-Saundersa). W roku 1929
dokonał on pierwszej ilościowej ana
lizy składu chemicznego fotosfery sło
necznej, określając obfitość 56 pier
w iastk ó w na podstaw ie w izualnej
oceny natężenia linii w idm ow ych.
Udowodnił też, że Słońce, i ostatecz
nie cały Wszechświat, zbudowane są
głównie z wodoru. Upłynęło jednak
sporo czasu, zanim ten wynik został
zaakceptowany przez całą społeczność
astronomiczną. Ale „m ieszanka Russela” używana była jako fundament
do badań składu chem icznego ciał
niebieskich przez prawie 2 pokolenia
astronomów. Wiele znaczących cech
związanych z właściwościam i jądra
atomowego i takich, które stanowiły
U R A N I A - POSTĘPY ASTRONOMII

klucz do ustalenia pochodzenia róż
nych pierwiastków, było już obecnych
w badaniach Russella.
Czy skład chemiczny Słońca jest
jeden, czy też zmienia się z czasem
i (lub) od jednej warstwy słonecznej
do drugiej? Jedyną zmianą, której się
spodziewamy w sposób oczywisty, jest
zm iana w w arstw ach centralnych,
gdzie, z powodu reakcji jądrow ych,
zawartość wodoru spada, prowadząc
do wzrostu zawartości helu. Bardziej
subtelne i dotychczas nieznane zm ia
ny w składzie chemicznym zaobser
w ow ano je d n a k o statnio. Podczas
życia Słońca, zasoby warstwy kon
wekcji, która zapełnia zewnętrzne war
stwy Słońca od fotosfery do korony
słonecznej są pow oli w zbogacane
w wodór z leżącej pod nią warstwy ra
diacyjnej. Równocześnie warstwa ta
przez sw ą dolną strefę graniczną po
woli traci ok. 10% w szystkich cięż
szych pierwiastków. W zewnętrznych
warstwach atmosferycznych, i głów
nie w bardzo różnorodnej koronie sło
necznej, obserwowany skład chemicz
ny jest bardzo zm ienny w różnych
typach struktur korony słonecznej
i w niskich w arstwach chromosfery
zachodzi frakcjonowanie: pierw iast
ki o niskim pierwszym potencjale jo 
nizacji (<=10eV ) generalnie w yka
zują w yższą obfitość niż w fotosferze.
W bardziej zewnętrznych strukturach
korony słonecznej, dodatkow e od
działyw ania grawitacyjne w pływ ają
dodatkow o na zm ianę składu ch e
micznego.
6 /2 0 0 0

Pomijając te subtelne zmiany, moż
na zdefiniow ać standardow y skład
chemiczny Słońca, głównie na podsta
wie analizy widma fotosfery słonecz
nej, ale ze znacznym udziałem innych
źródeł.

2. Znaczenie składu
chemicznego Słońca
Z najom ość składu chem icznego
Słońca jest podstaw ą tworzenia mode
lu Słońca, zarówno jego wnętrza, jak
i atmosfery. W fotosferze pierwiastki
takie ja k Mg, Si oraz Fe odgryw ają
szczególną rolę, ponieważ dostarczają
one większość elektronów w tej w ar
stwie. Krytyczną rolę nieprzezroczystości i zasadniczy wpływ najobficiej
występujących pierwiastków, takich
jak Fe w centralnych warstwach Słoń
ca oraz O i Ne w dolnych partiach stre

fy konwektywnej podkreślało wielu
autorów.
W raz ze w sp a n ia ły m i now ym i
osiągnięciami sejsmologii słonecznej,
wewnętrzne warstwy słoneczne mogą
być teraz badane d o św iadczalnie.
Bardzo małe zmiany w profilu obfi
tości w ew nętrznych w arstw Słońca
m ają głęboki i obserw ow alny wpływ
na krzyw ą prędkości dźw ięku otrzy
m yw aną z w ielką dokładnością pod
czas badań sejsm icznych Słońca.
Słońce, będące najw iększą znaną
gw iazdą, zaw sze było uw ażane za
gwiazdę typową, wzorzec, do którego
analizy obfitości pierwiastków w in
nych gwiazdach były porównywane.
Wiemy, że określony na podstaw ie
badań Układu Słonecznego standardo
wy rozkład obfitości (SAD — standard
abundance distribution) nie jest uni
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Rys. 1. Obfitość żelaza na Słońcu jako funkcja potencjału wzbudzenia poszcze
gólnych linii widmowych w oparciu o model Holwegera-Miillera
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widmowych w oparciu o nowy model fotosfery słonecznej
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wersalny. Poza Układem Słonecznym
obserwujemy oczywiście dość sporą
liczbę odstępstw od SAD — standar
dowego rozkładu — wśród różnych
obiektów gw iazdow ych. W samym
U kładzie Słonecznym obserwujem y
tak zwane anomalie izotopowe, zawie
rające materiał pochodzący z różnych
źródeł, ale te anomalie dotyczą bardzo
małych frakcji masy. W ynikają one
prawdopodobnie z niedokładnego wy
m ieszania pierwotnej m gławicy sło
necznej. Pokazano także, że Słońce jest
podobne do wielu innych gwiazd w na
szej Galaktyce, będących w tym sa
mym wieku i że niska zawartość m e
tali w naszym Słońcu je s t zgodna
z rzeczywistą dystrybucją w kosmo
sie. Do pewnego stopnia obfitości są
znacząco podobne do SAD, wszędzie
gdzie spojrzymy, i odstępstwa od SAD
trzeba tłum aczyć procesam i drugo
rzędnymi, ale posiadającymi duże zna
czenie.
Badając obfitość pierwiastków che
micznych w różnych warstwach Słoń
ca, badam y zarów no w yznaczniki
struktury, jak i procesy fizyczne zacho
dzące w zew n ętrzn y ch w arstw ach
Słońca.
Słońce je st wyjątkowe, ponieważ
możemy otrzymywać dane o składzie
chemicznym różnych obiektów Ukła
du Słonecznego, takich jak Ziemia,
Księżyc, planety, komety i meteoryty.
Niewiele danych pochodzi z planet;
z planet „ziemskich”, włączając Zie
m ię, pierw iastki albo w yparow ały,
albo podlegały frakcjonowaniu. Do
stępne jest bardzo niewiele wiarygod
nych danych dotyczących komet. Spo
tkanie z k o m etą i zebranie takich
danych to podstawowe zadanie przy
szłej w ypraw y kosm icznej. Bardzo
rzadka klasa meteorytów, tak zwanych
chondrytów w ęglanow ych CI, je st
szczególnie interesująca. Zachowały
one główną część składu swoich ciał
macierzystych, planetezymali, a więc
także większość pierwiastków obec
nych w prymitywnej materii m gławi
cy słonecznej, za wyjątkiem paru naj
bardziej lotnych pierwiastków. Dane
na temat składu chemicznego wśród
tych różnych ciał są w ażnym i w y
znacznikami pochodzenia i ewolucji
Układu Słonecznego.
I ostatnie, ale nie mniej ważne: stan
dardowy skład chemiczny ustalony na
podstawie składu Słońca i meteorytów
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jest podstaw ą do zbudowania ścisłej
teorii syntezy jądrowej pierwiastków
tłumaczącej jak, gdzie i kiedy wszyst
kie nuklidy powstawały. Różne proce
sy jądrow e będące u podstaw rozkła
du pierwiastków zostały zidentyfiko
wane: synteza jądrow a podczas Wiel
kiego Wybuchu (Big-Bangu), spalanie
(„spallation”) przez prom ieniowanie
kosm iczne galaktyki, fuzja term oją
drowa i wychwytywanie elektronów
w gwiazdach podczas ewolucji stacjo
narnej i w eksplozji supernow ych.
Standardowy skład chemiczny odgry
wa też kluczową rolę w ewolucji ga
laktyk i W szechświata.

3. Źródła obfitości słonecznej
Ze względu na swoją bliskość, na
sze Słońce jest szczególną, jak dotąd,
najlepiej poznaną gwiazdą. W spółcze
śnie, obfitość słoneczna m oże być
otrzym yw ana przy pom ocy bardzo
różnych technik i dla bardzo różnych
typów materii słonecznej, od wnętrza
do najbardziej zewnętrznych warstw
korony słonecznej.
U żywając spektroskopii w bardzo
szerokim zakresie długości fal, m o
żem y otrzymać skład chem iczny fo
tosfery, chrom osfery i korony sło
necznej a także plam słonecznych.
Techniki zbierania cząsteczek z prze
strzeni kosmicznej pozw alają zm ie
rzyć skład chem iczny w iatru słonecz
nego (SW — solar wind) i w ysoko
energetycznych cząstek słonecznych
(SEP — solar energetic particles).
M ożem y też o trzym ać in fo rm ację

0 m aterii w ybuchów słonecznych
przy pomocy spektroskopii w promie
niach gamma. W końcu, kalibracja
teoretycznych m odeli słonecznych
1 inwersja danych heliosejsm icznych
pozw alają nam określić obfitość sło
neczną helu (patrz część 4.1). Proszę
rów nież zwrócić uw agę na to, że pla
my na Słońcu także odzw ierciedlają
jego przeszłość chemiczną.
Oprócz spodziewanych zmian ob
fitości słonecznej w centralnych w ar
stwach Słońca, obserwujemy obecnie
bardziej subtelne zmiany składu che
m ic z n e g o , k tó ry u le g a zm ian o m
z czasem i od miejsca do miejsca. Pod
strefą konwekcji, w strefie prom ieni
stej, zachodzi selektyw ne opadanie
pierw iastków za przyczyną efektów
graw itacyjnych, dyfuzji term icznej
i przyśpieszenia promienistego („ra
diative acceleration”). Chociaż je st to
zjaw isko zachodzące bardzo powoli,
obliczenia pokazują, że ten rezerw u
ar napełniający zewnętrzne warstwy
Słońca, mógł stracić od jego narodzin
do 10% He i w szystkich innych cięż
sz y c h p ie rw ia s tk ó w . P o w sta je
w związku z tym zmienna krzywa metaliczności, która ma znaczny wpływ
na modele Słońca. M ożemy mieć na
dzieję, że w przyszłości, używ ając
technik opierających się na danych he
liosejsm icznych, będziem y w stanie
otrzymać doświadczalne krzywe ob
fitości wnętrza Słońca i wykorzystać
je do badania selektywnej m igracji
pierwiastków, która zachodzi w stre
fie promienistej tuż pod strefą konwek

Liczba atomowa Z
Rys. 3. Różnice między obfitością pierwiastków chemicznych na Słońcu i w mete
orytach jako funkcja liczby atomowej Z. Kreski pionowe oznaczają wielkości błę
dów wyznaczenia obfitości danego pierwiastka w atmosferze Słońca
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cji. Oczywiście, mówiąc ściślej, skład
chemiczny fotosfery może być o oko
ło 10% uboższy niż skład mgławicy
m iędzygw iazdow ej, z której Słońce
powstało 4,6 bilionów lat temu.
W zewnętrznych warstwach Słoń
ca wszystkie wskaźniki (widma koro
ny słonecznej, pom iary SW i SEP,
spektroskopia prom ieniowania gam 
ma, różne pomiary w różnych struk
turach korony słonecznej) pokazują, że
o b se rw o w a n y sk ła d c h e m ic z n y
(z obecnymi najliczniej pierwiastkami
aż do Ge włącznie) jest bardzo zmien
ny w różnych typach materii słonecz
nej i że zachodzi frakcjonow anie,
w niskich w arstw ach chrom osfery,
prowadząc do tak zwanego efektu FIP
(Potencjał pierwszej jonizacji — First
Ionization Potential lub FIT — First
Ionization Time): pierw iastki o ni
skim potencjale pierwszej jonizacji
(<=10eV) w ykazują obfitości 4-krotnie większe w fotosferze, podczas gdy
p ierw iastki o w yższym potencjale
pierw szej jo n iz a c ji (za w yjątkiem
helu, patrz część 4.1), mają takie same
obfitości w koronie słonecznej ja k
w fotosferze. Efekt FIP silnie zależy
od obserwowanej struktury w obrębie
korony słonecznej: może ulegać zmia
nom w zakresie od 1, to znaczy od
obfitości charakterystycznych dla fo
tosfery, dziur w koronie słonecznej
i rozbłyskach aż do bardzo wielkich
wartości (15) w długo żyjących pla
mach. W zew nętrznych w arstw ach
korony słonecznej, daleko od Słońca,
zachodzi nadal osiadanie pierwiastków
pod wpływem sił grawitacji. Zmiana
składu chemicznego dla różnych struk
tur korony słonecznej i efekt FIP są
szczegółowo omawiane w wielu naj
nowszych publikacjach (patrz np. Frolich i inni, 1998 [1]).
Fotosfera je s t z całą pew nością
warstwą Słońca, na temat której skła
du chem icznego m am y najw iększą
liczbę danych. Wiemy dziś, że 65 pier
wiastków spośród 83 stabilnych jest
obecnych w widmie fotosfery. Nielicz
ne spośród pierwiastków nie mogą być
m ierzone w fotosferze, najw ażniej
szym z nich jest hel, ale jednak są tam
obecne. Linie tych pierw iastków są
nieobecne w w idm ie fo tosfery ze
względu na warunki fizyczne w niej
panujące. Przy temperaturze 5000 K
żadna linia tych pierwiastków (obojęt
nych lub jednokrotnie zjonizowanych)
6/2000

nie przypada na zakres długości fal,
odpowiadający widmu fotosfery. Inne
źródła danych na tem at obfitości sło
necznych dotyczą tylko ograniczonej
liczby pierwiastków; w najbogatszym
z nich, SEP, pomierzono obfitości tyl
ko 21 pierwiastków.
Położona tuż nad strefą konwekcji
fotosfera je st dobrze w ym ieszanym
obszarem , podczas gdy zew nętrzne
warstwy Słońca m ają bardzo zróżni
cowaną i zmienną strukturę. Struktura
i procesy fizyczne zachodzące w fo
tosferze są także dość dobrze poznane
i pozw alają osiągnąć dość dużą do
kładność.
Jest to także strefa, która była ba
dana dużo wcześnie niż inne warstwy
z prostego i oczywistego powodu —
widmo fotosfery słonecznej zarejestro
wano ju ż dość dawno. Z tych wszyst
kich powodów obfitości fotosferyczne są stosow ane jak o odnośnik dla
w szystkich innych danych dotyczą
cych Słońca.

4. Obfitości słoneczne
Z wielu podanych wyżej powodów,
składem chemicznym Słońca, do któ
rego w yniki otrzym ane dla innych
w arstw Słońca będą porów nyw ane,
jest skład otrzymany na podstawie ana
lizy widm a fotosfery słonecznej.
Ostatnia dekada przyniosła znaczą
cy postęp. W idma fotosfery Słońca,
podstaw a określenia obfitości p ier
w iastków w fotosferze słonecznej,
0 bard zo w ysokiej ro z d z ie lc zo śc i
1 bardzo dużym stosunku sygnału do
szumu, otrzym ane z powierzchni Zie
mi i z przestrzeni kosm icznej, są te
raz d o stęp n e d la całk iem sporego
zakresu długości fali, od UV do dale
kiego IR. N atężenie linii absorpcyj
nej jest bezpośrednio zw iązane z ob
fito ścią pierw iastka, od którego ta
linia pochodzi i z praw dopodobień
stwem przejścia odpow iadającego tej
linii. D okładny zw iązek m iędzy tymi
w ielkościam i otrzym am y bez trudu,
jeśli znam y warunki fizyczne i pro
cesy fizyczne w w arstw ie, w której
pow stała linia.
Tworząc modele fotosfery na pod
stawie danych doświadczalnych, osią
gamy obecnie duży stopień dokładno
ści. I to bardzo w ażne, że ostatnio
uzyskujemy z laboratoriów fizycznych
dokładne dane atomowe i cząsteczko
we, w szczególności dotyczące praw
6 /2 0 0 0

dopodobieństw przejść. Te dane od
grywają kluczową rolę w spektrosko
pii Słońca.
Ostatnio przejrzeliśmy szczegóło
wo rolę danych spektroskopii atomu
i cząsteczki, a w szczególności rolę
prawdopodobieństwa przejść w spek
troskopii Słońca, nie tylko jako źródła
coraz ściślejszych danych dotyczących
obfitości słonecznych, ale też jako
znaczników warunków i procesów fi
zycznych zachodzących w fotosferze
(Grevesse et al., 1995 [2]). N ajw ięk
szy, jeśli nie wyłączny, wpływ na po
stęp w naszej wiedzy na tem at składu
chem icznego fo tosfery słonecznej
w ostatnich dekadach m iało użycie
coraz dokładniejszych praw dopodo
bieństw przejść, jak pokazują przykła
dy podane we wzm iankow anym w y
żej artykule. Duże różnice początkowo
znajdowane pomiędzy Słońcem i m e
teorytami CI znikały stopniowo wraz
ze wzrostem dokładności prawdopo
dobieństw przejść. Obecnie rozrzut
w danych dotyczących obfitości pier
wiastków w fotosferze odzwierciedla
w ewnętrzną dokładność prawdopodo
bieństw przejść użytych w oblicze
niach obfitości. Słońce jest rzadko (ni
gdy?) przyczyną błędu, ale niestety
zbyt często przyczyną błędu jest uży
cie w obliczeniach zbyt starego zbio
ru praw dopodobieństw przejść! Na
szczęście, w spółczesne techniki po
miaru pozw alają zmierzyć prawdopo
dobieństwa przejść z dużą dokładno
ścią, naw et dla raczej słabych linii.
Należy zaznaczyć, że wiele analiz ob
fitości pierw iastków na Słońcu po
wstało dzięki ścisłej współpracy po
między specjalistami od spektroskopii
atomowej i specjalistami od spektro
skopii Słońca. Niestety, zbyt mało grup
badaczy pracuje nad uzupełnieniem
danych spektroskopow ych potrzeb
nych jeszcze astronomom. W tabeli I
cytujemy za naszym artykułem prze
glądowym (Grevesse & Sauval, 1998
[3]) najlepsze fotosferyczne obfitości
słoneczne. Wartości obfitości danego
pierwiastka Ae| podajemy w skali lo
garytmicznej, często używanej przez
astronomów:
Ae,= log N d/N H+12,0
gdzie N d//N Hjest ilością atomów da
nego pierw iastka do ilości atom ów
wodoru. Skala taka została przyjęta,
aby uniknąć liczb ujemnych dla naj
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mniej obfitych pierwiastków i jest uży
wana obecnie, pomimo tego, że pew
ne wartości dziś są ujemne.
Teraz skomentujemy pewne pier
wiastki:
4.1 Hel

W 1868 roku odkryto nowy pier
wiastek w widmie słonecznym otrzy
manym w czasie zaćm ienia. N azwę
jego wywiedziono od Słońca — był to
hel. Hel na Ziem i odkryto dopiero
w 1895 roku. Dziś obfitość tego pier
wiastka ma kolosalne znaczenie i jest
znana z wielką dokładnością.
Pomimo swej nazwy i dużej obfi
tości, hel jest nieobecny w widmie fo
tosfery i w większości utracony przez
meteoryty. Wiatr słoneczny i cząstki
energii słonecznej w ykazują bardzo
zmienne i raczej niskie zawartości helu
( tzn. niskie w porównaniu z wielko
ściami obserwowanymi na gorących
gw iazdach i w przestrzeni m iędzygwiazdowej, począwszy od regionu H
II wokół nas). Obfitość helu w koro
nie słonecznej określona na podstawie
danych spektroskopowych wykazuje
sporą niepewność:
N He/ N H ” 8 ± 1 >2 %

Planety olbrzym y, obserw ow ane
przez Voyagera i Galileo, nie umożli
wiły poprawienia tej wartości.
Postęp wiedzy na temat zawartości
helu na Słońcu polega ostatnio na roz
w oju teoretycznych standardow ych
i niestandardow ych m odeli Słońca
oraz z inwersji danych heliosejsmicznych. K alibracja modeli standardo
wych, to znaczy doprow adzenie do
zgodności w yników teoretycznych
z danymi obserwacyjnymi, prowadzi
do obfitości masy He
Y = 0,27±0,01 (NHe/N H= 9,5%)
W obłoku protosłonecznym (teore
tycy często opisują wagowy skład che
miczny Słońca w taki sposób, że X to
obfitość wodoru, Y — obfitość helu,
a Z jest sum ą obfitości wszystkich po
zostałych pierw iastków , tak zw aną
m e talic zn o śc ią, w sk ali, w której
X + Y + Z = l). Inw ersja danych heliosejsmicznych prowadzi do bardzo do
kładnej, lecz mniejszej, wielkości:
Y = 0,248±0,002 (tzn. 8,5%)
jako w artości obecnej obfitości helu
w zew n ętrzn ej stre fie ko n w ek cji.
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Tabela I. Obfitości pierwiastków w fotosferze słonecznej i meteorytach.
Pierwiastek

Fotosfera

Meteoryty

Pierwiastek

Fotosfera

Meteoryty
1,97

01H

12,00

-

42Mo

1,92

02He

[10,93]

-

44Ru

1,84

1,83

03Li

1,10

3,31

45Rh

1,12

1,10

04 Be

1,40

1,424

46Pd

1,69

1,70

05B

2,70

(0,94)

1,24

8,52

2,795
-

47 Ag

06C
07N

48Cd

1,771

1,76

7,926

-

49ln

(1,66)

0,82

080

8,836

-

50Sn

2,0

2,14

09F

[4,56]

51 Sb

1,0

1,03

10Ne

[8,06]

52Te

-

2,24

11 Na
12Mg

6,63

53I

-

1,51

7,58

7,58

54Xe

-

2,17

13 Al

6,477

6,491

14Si

7,55

7,56

55Cs
56Ba

15P

5,43

5,566

57La

16S

7,33

7,206

58Ce

1,58

1,63

17CI
18Ar

[5,5]
[6,40]

5,286

59Pr

0,71

0,80

60Nd

1,50

1,49
0,98
0,55

4,486
6,322

-

2,13
1,17

1,13
2,22
1,22

19K

5,12

5,13

62Sm

1,01

20Ca

6,36

6,35

63Eu

0,51

21 Sc

3,17

3,10

64Gd

1,12

1,09

22Ti

5,02

4,94

65Tb

23V

4,00

4,02

66Dy

(-0,1)
1,14

0,35
1,17

24Cr

5,67

5,69

67Ho

(0,26)

0,51

25Mn

5,39

5,53

68Er

0,93

0,97

26Fe

7,50

7,50

69Tm

(0,00)

27Co

4,92

4,91

70Yb

1,08

0,15
0,96

28Ni

6,25

6,25

71 Lu

0,06

0,13

29Cu

4,21

4,29

72Hf

0,88

30Zn

4,60

4,67

73Ta

31 Ga

2,88

3,132

74W

32Ge

3,41

3,63

75Re

33As

-

2,37

760s

1,45

1,39

-

3,41

77lr

1,35

1,37

-

2,63

78Pt

1,8

1,69

-

3,31

79Au

(1,01)

0,85

2,60

2,41

80Hg

34 Se
35Br
36Kr
37Rb

(1,11)

0,75
-0,13

-

-

0,69
0,28

1,13
0,83

38Sr

2,92

2,92

81TI

39Y

2,24

2,23

82Pb

40Zr

2,60

2,61

83Bi

-

0,71

41Nb

1,42

1,40

90Th

-

0,09

92U

(0,9)
1,95

(<-0,47)

2,06

-0,50

(*) Wartości obfitości są podane w skali logarytmicznej zdefiniowanej w części 4. Pierwiastki, dla których nie podano obfitości
fotosferycznych, niekoniecznie są nieobecne w fotosferze; patrz część 3 - Wartości w nawiasach kwadratowych pochodzą nie
z fotosfery, ale z plam słonecznych (F, Cl), korony słonecznej i wiatru słonecznego (Ne, Ar) - Wartości w zwykłych nawiasach są
wynikami mniej dokładnymi.

Różnicę 10% między tymi w artościa
m i in te rp re tu je się o b e c n ie ja k o
w y n ik ającą z m igracji pierw iastka
w dole strefy k onw ekcji w czasie
życia Słońca.
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4.2. Lit, beryl, bor
Ostatnie wyniki otrzymane dla ob
fitości słonecznej berylu i boru wyka
zują perfekcyjną zgodność z w arto
ściami dla meteorytów (patrz tabela 1).
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Problem pierw iastków Li, Be, B
został obecnie zredukowany do wytłu
maczenia, w jaki sposób Słońce może
„pozbyć się” Li o współczynnik 160
(stosunek między meteorytową i fotos6/2000

feryczną wartością), podczas gdy Be
i B pozostają niezmienione. Choć stan
dardow e m odele słoneczne nie tłu 
m aczą tego, ze względu na tem peratu
rę na dole warstwy konwektywnej zbyt
niską do spalenia Li, mieszanie tuż pod
warstw ą konwektywną może być do
brym wytłumaczeniem.
4.3. W ęgiel, azot, tlen
Te pierwiastki, które w dużym stop
niu uciekły z meteorytów, są pierwiast
kami kluczowymi. Ze względu na ich
duże obfitości m ają główny wkład do
metaliczności (O: 47%, C: 17%, N:
5%); przyczyniają się też do nieprzezroczystości wewnątrz Słońca, zwłasz
cza tlen. Choć pom iary zaw artości
CNO w koronie słonecznej są z pew 
nością bardzo pomocne, obfitości sło
neczne tych pierwiastków będąjednak
znacznie zależały od wartości fotosferycznych.
Obfitości C, N, i O można określić
na podstawie wielu wskaźników, czy
li atom ów i cząsteczek dw uatom owych złożonych z C, N, O i H.
P rz e jrz e liś m y w s z y s tk ie lin ie
wszystkich wskaźników obfitości sło
necznej CNO i powtórzyliśmy pewne
obliczenia, używając różnych modeli
fotosferycznych. I możemy na razie
tylko wstępnie sugerować wartości ob
fitości słonecznej C, N, O: Ac = 8,52,
An = 7,92, Aq = 8,83 odpowiednio, za
kładamy niepewność rzędu 0,06. War
tości te są nieznacznie niższe od po
przednio podawanych. Choć malutkie,
te zmiany m ają głęboki wpływ na mo
del Słońca.
4.4. Neon, argon
Te dwa gazy szlachetne nie wystę
pują w słonecznym widmie fotosferycznym i są w dużej mierze tracone przez
meteoryty. Dlatego musimy polegać na
danych na tem at korony słonecznej,
otrzymanych z widm korony słonecz
nej, SW, SEP i spektroskopii gamma.
Neon jest ważnym pierwiastkiem ze
względu na to, że uczestniczy w 10%
w metaliczności. Dodatkowo, ma duży
wkład w nieprzezroczystości na dole
warstwy konwektywnej.
4.5. Żelazo
Podczas ostatniej dekady wiele grup
badaczy poświeciło liczne prace dłu
go pozostającem u bez rozw iązania
i wprowadzającemu niepewność pro
6/2000

blemowi prawdopodobnej różnicy po
między obfitością żelaza w fotosferze
i w m eteorytach. D ebatą pom iędzy
g ru p ą o ksfordzką (D .E. B lackw ell
i współpracownicy) i grupą kolońsko-hanowerską(H. Holweger i współpra
cownicy) na temat tego, czy obfitość
słoneczna Fe otrzymana z linii F el jest
wysoka, A Fe= 7,63 (Oksford), to zna
czy wyższa niż wartość meteorytowa,
A Fe = 7 ,5 0 , czy n isk a (K o lo n ia -H annow er), to znaczy w zgodzie
z meteorytową, została podsumowana
w pracy Grevesse & Sauval (1999),
gdzie zawarliśmy wyczerpującą dys
kusję problemu [4].
Dolne linie wzbudzenia prowadzą
do wyższych obfitości niż wyższe li
nie wzbudzenia atomu. W konsekwen
cji nieznaczne podniesienie tempera
tury w modelu fotosfery pozwala na
dość dobrą zbieżność z danymi dla me
teorytów. Wartości te pozostają w zgo
dzie z danymi otrzymanymi na pod
stawie linii Fe II.

5. Porównanie z meteorytami
Obfitości słoneczne są zazwyczaj
porównywane ze znanymi z dużą do
kładnością wynikami dla bardzo rzad
kich klas m eteorytów , chondrytów
węglistych CI. Jak można się przeko
nać, przyglądając się tabeli, obfitości
fotosferyczne i meteorytowe zgadzają
się obecnie z dużą dokładnością. Po
przednie różnice znikły wraz z uzyska
niem dokładniejszych w yników dla
S łońca, zw łaszcza po o siąg n ięciu
w iększej dokładności praw dopodo
bieństwa przejść. Kilka rozbieżności
można przypisywać raczej niepewno
ści wyników fotosferycznych niż m e
teorytowych [5].
Wierzymy, że zgodność tych da
nych nie jest przypadkowa. Jest to sil
ny argument za tym, że chondryty wę
glanowe CI są reprezentatywną próbką
dobrze w ym ieszanej m gław icy sło
necznej. Zazwyczaj używa się łącznie
danych fotosferycznych (dla najobfi
ciej obecnych pierwiastków, zwłasz
cza jeśli dane są wykorzystywane do
tworzenia modeli Słońca) i meteory
towych (ze względu na wyższą dokład
ność), aby podać standardową obfitość
słoneczną.

6. Podsumowanie
D oszliśm y do punktu, w którym
obfitości fotosferyczne i meteorytowe
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są dość zgodne. Czy to je st rów no
znaczne z brakiem niewielkich różnic?
Prawdopodobnie nie, ponieważ błąd
wyznaczenia danych fotosferycznych
jest wciąż dość znaczny. Aby zmniej
szyć ten błąd i uczynić krok naprzód
w naszym rozumieniu zjawisk fotos
ferycznych, potrzebnych jest dużo wię
cej, o wiele bardziej precyzyjnych da
ny ch a to m o w y c h . D o sz liśm y do
punktu, gdzie klasyczne, jednorodne
modele fotosferyczne sięgnęły kresu.
Postęp powinien nastąpić, gdy zwró
cimy się w stronę bardziej realistycz
nych, niejednorodnych modeli. Może
my m arzyć, że będziem y w stanie
zauważyć subtelne różnice pomiędzy
obfitościami fotosferycznymi i mete
orytowymi i że pokażą nam one sub
telne procesy fizyczne, ja k ie m ają
miejsce w Słońcu.
Postęp w naszej znajom ości ze
wnętrznych warstw Słońca jest oczy
wiście obecnie dużo szybszy dzięki
bardzo czułym i „silnym” instrumen
tom już pracującym w przestrzeni ko
smicznej lub oczekującym na wystrze
lenie. Połączenie danych uzyskanych
przy pom ocy w ielu różnych technik
i dla wielu różnych struktur słonecz
nych oraz zjawisk dynamicznych po
zwoli nam lepiej zrozumieć te zmien
ne struktury słoneczne, różne zmiany
i rozwarstwienia obfitości pierwiast
ków i izotopów.
W końcu, postęp heliosejsmologii
i modelowania słonecznego pozwala
nam marzyć, że kiedyś będziemy mieli
bezpośredni dostęp do składu chemicz
nego wewnętrznych warstw Słońca.
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W dniach od 7 do 18
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przybyłych z ponad 70
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Odbywał się tam X XIV
Kongres Międzynarodowej
Unii Astronomicznej.
Gospodarzem byl tamtejszy
uniwersytet.
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Wschodzącego Słońca,
w Kioto. Następny, X X V
jubileuszowy, odbędzie się
p o d znakiem Krzyża
Południa, w Sydney. Na rok
2006 zapraszają do Pragi
nasi sąsiedzi, Czesi.
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W okresie 2000-2003
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sprawować będzie Franco
Pacini (Arcetri, Włochy),
natomiast stanowisko
sekretarza generalnego
Hans Rickman (Uppsala,
Szwecja).
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ongresy Unii m ają obecnie
charakter głównie naukowy.
Na program obecnego skła
dało się pięć trwających po kilka dni
sympozjów oraz czternaście jedno
dniow ych dyskusji, pośw ięconych
omawianiu węższych tematów (są to
tzw. jo in t discussions). Utartym już
zw yczajem , w program ie każdego
zjazdu przewiduje się też trzy specjal
ne wykłady (invited discourses), do
tyczące najaktualniejszej tematyki.
Pierwszy dotyczył kosmologii, drugi
pozasłonecznych układów planetar
nych, trzeci tematyki struktury Galak
tyki. W ykłady te organizow ane są
wieczorami, tak, by nie kolidowały
z innym i program am i (sy m p o zja
i dyskusje odbywają się równolegle
— trzeba wybierać).
N ie sposób zdać relacji z cało
kształtu tego, co się usłyszało. Za
czniem y od tematyki aparaturowej,
która poruszana była na wszystkich
praw ie sym pozjach i dyskusjach,
a szybki postęp i przedstawiane per
spektywy na przyszłość często zaska
kiwały.
Jakże jeszcze niedawno najwięk
szymi naziemnymi teleskopami były:
pięciom etrow y na M ount Palom ar
i sześciometrowy na Kaukazie. M ó
wiło się, że stanowią one górną gra
nicę możliwości, że większych nie na
leży oczekiwać. A tymczasem, gdy
spojrzy się dziś na listę istniejących
i będących w budowie, to przed tą
dwójką figuruje już kilkanaście więk
szych.
I tak od lat kilku w Teksasie pra
cuje dziewięciometrowy, zaś na Ha
w ajach dziesięciom etrow e K eck I

K
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i Keck II. Ale na tym wygasłym wul
kanie (4200 m n.p.m.) się zagęszcza.
W roku ubiegłym zadomowił się tam
Subaru (tak pojapońsku nazywają się
Plejady), jak też jeden z 8,1-m etro
w ych b liźn iak ó w G em ini North.
Natomiast identyczny Gemini South
zagospodarowuje się w równie odpo
w ie d n im do o b se rw a c ji m ie jsc u ,
w Chile na Cerro Pachón. Pierwsze
promieniowanie z kosmosu odbierze
on w roku 2001 — ale będzie to głów
nie promieniowanie podczerwone; ono
bowiem przenika poprzez nieprzezro
czyste dla światła widzialnego obłoki,
ujawniając rejony ukryte, jak np. miej
sca, gdzie rodzą się gwiazdy czy też
kryjące jeszcze w sobie sporo tajem
nic centralne części galaktyk. W roku
2002 na Wyspach Kanaryjskich za
cznie pracow ać dziesięciom etrowy,
zaś w 2003, w Republice Południowej
Afryki — teleskop dziewięciometro
wy (tu zainteresowana jest zwłaszcza
Polska).
N o w o ścią są — w zorow ane na
rad io astro n o m ii - in te rfe ro m e try 1
optyczne. Z tą m yślą ustawiane były
koło siebie na M auna Kea Keck I i II.
W Arizonie, w roku 2004, zaczną pra
cować swego rodzaju „bracia syjam
scy” : umieszczone na wspólnym mon
tażu dwa 8,4-metrowe teleskopy; ich
nazw a L arge B inocular T elescope
(LBT). Ale prawdziwym rodzynkiem
będzie Very Large Telescope (VLT).
To dzieło ESO (European Southern
Obserwatory) znajduje się w Chile, na
Cerro Paranal (fot. 2). Są to cztery te1Tematykę interferometrii kosmicznej po
ruszał K. Rochowicz „Urania-PA” 2/2000.
6/2000

Fot. 1. W tym zespole budynków uniwersyteckich odbywały się obrady

leskopy 8,2-metrowe oraz trzy mniej
sze, przesuwalne, 1,8-metrowe. To jak
gdyby „syntetyczny” teleskop, równo
ważny jednem u o średnicy zwiercia
dła 16,4 m. Cała ta siódemka stanowi
interferom etr, który ma um ożliw ić
osiągnięcie bezprecedensowej w dzie
dzinie optycznej zdolności rozdziel
czej 0,”0005. Liczba ta mówi np., że

za pośrednictwem interferometru VLT
można by dostrzec człowieka na Księ
życu. Trzy z tej czwórki ośmiometro
wych są już gotowe, czwarty na ukoń
czeniu. Very Large Telescope nazywa
ny bywa teleskopem XXI stulecia.
Ale na nadchodzące stulecie prze
w iduje się też inne rewelacje. Była
w M anchesterze mowa o teleskopie

trzydziestom etrow ym , ja k też pięćdziesięciometrowym; omawiano rów
nież obszernie projekt optycznego te
leskopu... stumetrowego: jego skrót
O W L (O verw helm ingly Large Tele
scope). Podawany był tu rok 2016. Cie
kawe, co powie osoba, której w roku
2016 wpadnie do ręki ten numer „Ura
nii”?
Przyszłość w odniesieniu do telesko
pów naziemnych wiąże się w szczegól
ności z tzw. optyką adaptacyjną. To
coś nowego: sposób „walki” z atmos
ferą ziemską, deformującą obrazy ciał
niebieskich. Stosowana tu technika po
lega na w p ro w ad zen iu do u k ładu
optycznego dodatkowego małego lustra
(lub kilku luster), odbijających wiązkę
promieniowania. To dodatkowe lustro
może być uginane lub przemieszczane
o mikroskopijne odległości — co umoż
liwia kom pensację zaburzeń obrazu,
w yw ołanych atm osferyczną tu rb u 
lencją. W kontekście tym zwraca się
uwagę, że ewentualne trudności przy
stosowaniu optyki adaptacyjnej mogły
by stwarzać ograniczenia w odniesie
niu do koncepcji budow y znacznie
większych teleskopów naziemnych.

Fot. 2. Cerro Paranal, Chile, Very Large Telescope. Będzie to interferometr optyczny, składający się z czterech ośmiometrowych
teleskopów oraz trzech mniejszych, ruchomych
6 /2 0 0 0
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Opuśćmy powierzchnię naszej plane
ty. W iosną tego roku Teleskop K o
smiczny Hubble’a świętował swe dzie
sięciolecie. Czas myśleć o następcy.
NASA, w spólnie z European Space
A gen cy (E S A ) i C an ad ian Space
Agency opracowały ju ż odpowiedni
projekt. Next Generation Space T ele
scope (N G ST) zaplanow any je st na
rok 2009. Będzie to teleskop ośmio
metrowy, pracujący w dziedzinie wi
dzialnej oraz w podczerwieni w zakre
sie 0,6 do 27 mikrometrów. Nie będzie
on je d n a k o b ieg ał naszej planety;
głównym jego zadaniem byłyby obser
wacje w podczerwieni dla celów ko
sm ologicznych, a sąsiedztw o Ziemi
jest tu niekorzystne. NGST znajdzie
się na tzw. orbicie Lissajous wokół
punktu Lagrange’a L2. (Jest to w irtu
alny punkt na linii Słońce-Ziem ia, le
żący około półtora miliona kilometrów
poza Ziemią.
Skoro mowa o punkcie L2, to do
dajmy, że w roku 2007 winny w ten
rejon dotrzeć dwa instrumenty ESA do
badań w podczerwieni: F IR S T (Far
Infra-Red and Submillimetre Telesco
pe) oraz Planck. Ten pierwszy oma
wiany był na łam ach „Uranii” 4/2000
(R. Szczerba i in.). Misja Planck (na
zwa dla uczczenia Maxa Plancka) ma
przybliżać nas do uzyskania odpowie
dzi na jakże nurtujące ludzkość pyta
nie: ja k W szechśw iat pow stał, ja k
ewoluował? W program ie będą pre
cyzyjne badania prom ieniow ania re
liktowego — to znaczy obserw ow a
nie W szechśw iata takim , jak im był
300 0 0 0 lat po W ielkim W ybuchu.
Bezprecedensow ą będzie tu dokład
ność pomiarów, AT/T ~ 2><10“6.
Nawiązując jeszcze do przyszłych
badań w podczerw ieni, zbliżm y się
do Ziemi i wymieńmy misję SO FIA
(fot. 4) — Stratospheric O bservatory
For Infrared Astronomy. Otóż tutaj
2,5-metrowy teleskop znajdzie się na
pokładzie Boeinga 747SP, latającego
na wysokości 12,5 km. Lot trwać bę
dzie 8 -9 godzin, a rocznie m a być
120-140 lotów; pierwszy planowany
jest na koniec roku 2002.
K ończąc tem atykę aparaturow ą,
jeszcze dość rew elacyjna koncepcja
z dziedziny rentgenowskiej; przedsta
wił ją W. Cash (University o f Colora
do) w referacie pt. „Interferom etria
rentgenowska” .

256

W iadom o, że dla pow ięk szen ia
zdolności rozdzielczej radioastrono
m ow ie p otrzebują dużych baz, nie
ograniczając się do rozmiarów naszej
planety; to interferometria wielkobazow a. O tóż a u to r zw rac a u w agę,
że w przypadku krótszych o szereg rzę
dów w ielkości fal rentgenow skich,
rozm iary bazy proporcjonalnie się
zmniejszają. Tak więc interferom etr
rentgenowski o bazie dwustu metrów
pozw alałby na uzyskanie zdolności
rozdzielczej rzędu 10~7 sekundy łuku.
Brzmi to wręcz rewelacyjnie: autor
zwraca uwagę na możliwość uzyska
nia obrazu horyzontu zdarzeń niezbyt
odległej czarnej dziury. Aparatura taka

jest podobno wykonalna; stosowana
dziś w teleskopach rentgenow skich
technika byłaby tu odpowiednia. A u
tor omówił eksperyment, jaki będzie
być może zrealizowany gdzieś w dru
gim dziesięcioleciu XXI wieku — był
by to M A X IM (M icro-A rcsecond
X-ray Imaging Mission). W numerze
10 „Northern Lights” zamieszczono na
ten tem at artykuł pod znam iennym
tytułem „M A X IM ’s Goal: To Image
a Black Hole".
•k

* *

Tematyce kosmologicznej poświęco
ne były dwa sympozja, jak też wykład
w ieczorow y. O brady odbyw ały się

Fot. 3. Jodrell Bank koto Manchesteru, funkcjonujący od roku 1957 76-metrowy radiote
leskop. Do czasu zbudowania 100-metrowego w Effeisbergu, był to największy z rucho
mych radioteleskopów
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w największej, wypełnionej po brzegi
sali. Tematyka bowiem stale atrakcyj
na, a ostatnio szczególnie dużo się tu
działo. W ystarczy choćby spojrzeć na
pierw szą stronę okładki „Świata N a
uki” z marca ubiegłego roku; czytamy
tam: „Nowe obserwacje zburzyły na
sze d o ty c h c z a s o w e w y o b ra ż e n ia
o W szechświecie”. A wewnątrz tego
numeru: „Rewolucja w kosm ologii” .
Taką też atmosferę wyczuwało się
na obradach. Bywały i hum orystycz
ne uw agi, że W szechśw iat sprzed
trzech lat, ten z czasów kongresu
w Kioto, to już nie ten sam, co Wszech
świat Anno Domini 2000. Faktem jest,
że w Kioto była mowa o zwalnianiu
tempa ekspansji, że tematu stałej ko
sm ologicznej praw ie nie poruszano
(ona m iała być rów ną zeru), a ju ż
0 czymś takim jak „energia próżni” nie
sły s z a ło się z u p e łn ie . N a to m ia st
w M anchesterze pojęcia te przewijały
się stale.
O becną „rewolucję” wznieciły ob
serwacje supernowych typu la (układ
podwójny, obiektem w ybuchającym
był tu biały karzeł). Te supernowe są
niew ątpliw ie najdokładniejszym i ze
znanych dziś wzorców wyznaczania
odległości galaktyk. Badano tu galak
tyki z przesunięciami ku czerwieni do
1 (tj. v/c do 0,6). Otóż okazuje się, że
są one wyraźnie słabsze niż należało
by oczekiw ać w przypadku zw alnia
nia tem pa ekspansji. O bserwacje te
potwierdzałyby raczej coś wręcz od
w rotnego: m ożliw ość zw iększania
tempa ekspansji Wszechświata.
P o d o b n y w n io se k w y n ik a ł też
z przeprowadzanych niedawno nad An
tarktydą badań mikrofalowego promie
niowania reliktowego. W temperaturo
wej anizotropii tego promieniowania
zapisany jest obraz młodego W szech
świata, zawarte są informacje o kosmo
logicznych param etrach z tej epoki.
Z wnikliwej analizy otrzymanych da
nych wynika, że stała kosmologiczna
mogłaby mieć wartość różną od zera.
To zaś prowadzi do wniosku, że pustej
przestrzeni przypisywana jest jakaś wła
sna, wrodzona energia, „energia próż
ni”. Dodatnia jej wartość oznaczałaby
dodanie do grawitacji członu typu od
pychającego — a to tłumaczyłoby moż
liwość przyśpieszania ekspansji.
Tematyka ta wyraźnie zdom inowa
ła program 201. Sympozjum: „Nowe
dane kosmologiczne i wartości funda
6/2000

Fot. 4. Stratosferyczne obserwatorium do badań w podczerwieni. Na pokładzie samolo
tu 2,5-metrowy teleskop

mentalnych parametrów”. Tejże tema
I je s z c z e
k o le jn y
re k o rd :
tyce poświęcony był prawie w całości
z = AAA0 = 5,8; linię Lyman alfa (A,0 =
niezmiernie interesujący wieczorowy
1216 angstrem ów ) zaobserw ow ano
wykład prof. Roberta Kirshnera z Haw podczerwieni w rejonie ponad 8000
rvard-Smithsonian Center for Astro
A . Jest to największe jak dotąd prze
physics. Tytuł wykładu: ,^4n Accele
su n ięcie ku c zerw ien i, zm ierzone
ra tin g U niverse” (ale ze znakiem
u jednego z kwazarów.
zapytania). Otóż na koniec wykładu
ukazała się na ekranie okładka cyto
* "k Je
wanego numeru „Scientific American”
G ospodarz K ongresu, A nglia, p o 
(Kirshner jest współautorem jednego
szczycić się może wieloma osiągnię
z tych artykułów), natomiast dodany
ciami naukowymi. W ystarczy w spo
komentarz brzmiał: „te wielkie zmia
m nieć, że tu n aro d ziło się praw o
ny to wyniki badań z ostatnich kilku
powszechnego ciążenia, tu uzyskano
lat, ale bądźmy ostrożni, tych lat będą
pierwszy obserwacyjny dowód słusz
jeszcze miliardy” .
ności teorii Kopernika (aberracja świa
Tematyce stałej H ubble’a poświę
tła, Bradley, ok. 1728 roku). Z osiącono siedem referatów. Wystę
powała też pani Wendy Freed
man (Carnegie Observatories).
Otóż przed trzema laty, w Kio
'■
‘j j*
JiT?]) i .
to, przedstawiła ona dość opty
m istyczną perspektywę, iż do
Editor: JOHN MASON • Anociat* Editor PATRICK UOOHt
NO.1: UONOAY 701 AUGUST
następnego zjazdu Unii w ar
Welcome to the 24th General
tość stałej H0 w inna być już
Assembly of the IAU!
znana z dokładnością przynaj
mniej 10%. Te trzy lata m inę
ły, natom iast ów optym izm
jakoś przycichł. Dowiedzieli
śmy się tylko, że z nowych da
nych wynika wzrost H() do warto śc i 74. P o d o b n ą w arto ść
Remarkable New Planets
p rzy taczał też B rad G ibson
(U n iv e rs ity o f C o lo ra d o );
w oparciu o obserw acje su
pernow ych typu la stw ierdził
on w zrost H fl od w artości 68
do 76.2
2 Wykres ukazujący wartości H0
od czasów Hubble’a zam ieszczo
ny był w „Postępach Astronomii”
4/1997.

Fot. 6. Codzienna gazeta X X IV Kongresu Między
narodowej Unii Astronomicznej ukazywała się pod
tytułem „Zorza Północna”

U R A N I A - Po s t ę p y A s t r o n o m i i

257

Fot. 5. Ta sie d zą c a pośrodku uśm iechnięta pani to odkryw czyni pulsarów, Jo ce lyn Bell-Burneil

gnięć zaś współczesnych w pierwszym
rzędzie wymienić należałoby pulsary.
Ich odkrycie miało miejsce w Cam 
bridge. Zaobserwowano ju ż dziś po
nad tysiąc tych w irujących gw iazd
neutronowych, z której to liczby oko
ło trzy czwarte ma na swym koncie 76-m etrow y rad io telesk o p w Jodrell
Bank (fot. 3). Odkrywczynią pulsarów
była absolwentka astronomii, Jocelyn
Bell (pominięcie jej w przyznanej N a
grodzie Nobla było przedmiotem kon
trowersji). Podczas obecnego Kongre
su U nii p ro feso r O pen U niversity,
Jocelyn Bell-Burnell, wygłosiła odczyt
dla szerszej publiczności, opisując cie
kawie historię tego odkrycia. Udało mi
się sfotografować prelegentkę na sali

M

S in '

wykładowej (fot. 5). Patrząc na to zdję
cie, można by wyciągnąć wniosek, że
pulsary odkryte zostały niedaw no,.. .a
przecież minęły ju ż trzydzieści trzy
lata.
k k k

Kończąc, jeszcze komentarz oraz
wspomnienie z roku 1970.
Na wszystkich sympozjach, dysku
sjach i wykładach wieczorowych wy
głoszono łącznie ponad 550 referatów
(ponadto wywieszono blisko tysiąc po
sterów). Jakie państwo reprezentowa
ły osoby referujące? Otóż zdecydowa
nie pierw sze m iejsce przypadło tu
Stanom Zjednoczonym — 211 referu
jących (prawie 40% wszystkich). Na

(^ J o w is z a )

Rys. 1. Po za sto n e czn ym układom planetarnym p ośw ięcone było Sym pozjum 202
jak te ż w ykład w ieczorow y, który w ygłosił prof. M ich el M ayor (O bservatoire de
Geneve). W edług stanu na sierpień 2000, znanych ju ż jest 47 planet. N a w ykresie
liczba planet o danej m asie (Northern Lights z 7 sierpnia, fot. 6).
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drugim miejscu gospodarze, Wielka
Brytania — 69. Z Francji i Niemiec
po około 40 osób. Gdy chodzi o Ro
sję, 11 referujących. A co do Polski,
to występował tylko K rzysztof Chyży
z Uniwersytetu Jagiellońskiego; na 14.
Joint Discussion mówił on o polach
magnetycznych w galaktykach niere
gularnych.
A teraz wspomnienie.
Trzydzieści lat temu, XIV Kongres
Międzynarodowej Unii Astronomicz
nej odbywał się też w Anglii, w poło
żonym nad cieśniną La Manche Brigh
ton. Mam przed sobą „The Assembly
Times”, dzienny biuletyn kongresowy
z 19 sierpnia 1970 roku. Fotografia
jakże jeszcze młodej pani M argaret
Thatcher, ówczesnego ministra oświa
ty i nauki, witającej w imieniu rządu
uczestników Kongresu. A w numerze
z dnia następnego grubymi czcionka
mi Pulsars still a problem ! — pano
wie Ginzburg i J e w is h zastanawiają
się, czym m ogłyby być pulsary; jako
je d n ą z a lte rn a ty w w y m ien ia się
gwiazdy neutronowe.
Inne to były jednak czasy. Dziś,
w łożona do bankom atu plastikow a
visa banku PKO powoduje wypływ
banknotów z wizerunkiem Elżbiety II.
Ale w ówczas, aby wyjechać na Za
chód, trzeba było szukać innych moż
liwości. I tu w ykorzystano fakt, że
Kongres odbywał się w nie tak zno
wu dalekim m ieście nadmorskim —
udało się zorganizować wyjazd jach 
tem motorowym. N ie pierwszej już
m łodości Podhalanin powiózł z G dy
ni 22 astronomów. Odgrywał on rolę
pociągu, hotelu (na noc wracało się
na pokład jachtu) jak też i stołówki
(żywność na cały ten okres zabrano
z Polski). No a złośliwy Posejdon tę
jakże romantyczną wyprawę wzboga
cił niezwykłymi wspom nieniam i in
nej zupełnie natury; sztorm na M o
rzu Północnym , 10 stopni w skali
Beauforta! Ale skoro piszę te słowa,
to w ynika stąd, że P odhalanin —
wprawdzie z dwudniowym opóźnie
niem — ale do Brighton dopłynął.

Tadeusz Jarzębowski znany je st
czytelnikom Uranii-PA, głównie
z artykułów dotyczących tematyki
relatywistycznej, jak też pulsarów
i magnetarów.
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Podwójne asteroidy
1993 roku stało się jasne,
że i planetoidy — niewiel
kie bądź co bądź ciała nie
bieskie — mogą szczycić się posiada
niem własnych księżyców. Serię zapo
czątkowała skatalogowana z numerem
243 Ida, której satelitę, nazw anego
Daktyl, odkrył wciąż aktywnie dzia
łający próbnik Galileo.
Najnowsze odkrycie było możliwe
dzięki zastosowaniu techniki optyki
adaptywnej, która minimalizuje efekt
turbulencji atmosferycznej. William J.
Merline z Southwest Research Insti
tute wraz z sześcioma innymi kolega
mi, 22 lutego wykonywali obserwacje
przy wykorzystaniu 3,6-metrowego te
leskopu Canada-France-Hawaii Tele

W

scope. W ówczas właśnie „ujawniła”
się asteroida 762 Pulcova ze swoim
malutkim satelitą, ciemniejszym o ja 
kieś cztery magnitudo niż szeroki na
140 km „rodzic”, co pozwoliło osza
cować rozmiary satelitki na prawdo
podobnie 20 kilometrów.
10 sierpnia natom iast, 9,8-metrowy teleskop Keck II, „przydybał” na
niebie asteroidę 90 Antiope i jej kom 
pana. Tu wszelako sytuacja je st dale
ce odmienna, wręcz niezwykła. Otóż
oba składniki systemu m ają niemal tę
sam ąjasność, a zatem porów nyw alną
wielkość — 85 km. Dzieli je dystans
170 km i dopełniają jednego w spól
nego obrotu w ciągu 16,5 godziny.
D otychczas naukowcy zajm ujący się

dynam iką planetoid uważali, że ich
satelity to najpraw dopodobniej prze
chw ycony „g ru z ” pozderzeniow y.
Chociaż jest to mało praw dopodob
ne, grupa M erlina nie w yklucza ist
nienia cienkiego m ostu łączącego
obie połów ki. Jednakże sym ulacje
kom puterowe poczynione przez W il
liama Bottke pokazują, że ciała takie
jak planetoidy stosunkowo łatwo roz
łupać na dwie podobne części w w y
niku zderzenia lub bliskiego spotka
nia z m asywnym obiektem.
Warto dodać, że dla M erlina nie
było to pierwsze „podwójne” asteroidalne znalezisko. Już w 1998 roku
pokazał, że i obiekt 45 Eugenia samot
nym nie jest. (mag)

Co nowego na Erosie?
djęcie wykonane przez sondę NEAR-Shoemaker w dniu
10 sierpnia 2000 roku, potwierdza konkluzję co do pro
cesów kształtujących powierzchnię asteroidy. Kratery
uderzeniowe, zamazywanie starych kraterów oraz powstawa
nie rowków decydują o wyglądzie planetoidy, który sonda za
rejestrowała z wysokości 51 kilometrów. Widoczny na zdjęciu
obszar o średnicy około 2,2 kilometra jest pozbawiony bogatej
populacji starych kraterów, widzianej w innych partiach Erosa,
lecz rozsiane głazy wskazują na obfitość regolitu, czyli „gruzu”
pozostałego po pojawiających się młodych kraterach uderze
niowych. Szczególnie interesujący jest ten zaznaczony czerwoną
strzałką, otoczony ciemnym pierścieniem. Powierzchnia rów
nież i w tej części Erosa jest poprzecinana przez płytkie koryta
lub rowki, biegnące od góry do dołu zdjęcia, (mag)

Z

NASA planuje rozszerzyć podbój Marsa
arę dni temu NASA poinformo
wała, że kosztem dodatkowych
200 milionów dolarów, plano
wany do wysyłki w 2003 roku na Mar
sa pojazd, dostanie wsparcie w posta
ci d ru g ieg o , id en ty czn eg o . W ten
sposób lepiej zostanie wykorzystane
dogodne okno startowe, a i równole
gle prowadzona penetracja powierzch
ni Czerwonej Planety będzie ciekaw
sza i obfitsza w rezultaty.
Dwie oddzielne rakiety D elta 2
wyniosą pojazdy w dniach 22 maja i 4
czerwca 2003 roku. Pierwszy wehikuł
dotrze do M arsa w dniu 2 stycznia

P
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2004 roku, a drugi — 20 stycznia. Oba
przy lądowaniu wykorzystają podusz
ki powierzne, mające złagodzić upa
dek, tak jak to miało miejsce podczas
lądowania sondy Mars Pathfinder trzy
lata temu.
Oba pojazdy ważyć będą około 150
kilogramów, będą mogły pokonywać
do 100 metrów dziennie i m ają praco
wać przynajmniej 90 dni. Mając taką
nadmiarowość w zapasie, dla jednego
z pojazdów będzie można wybrać bar
dziej „agresywne” miejsce lądowania.
Prawdopodobnie obie „przesyłki” tra
fią w okolice marsjańskiego równika,
U R A N IA
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pomiędzy 5°N a 15°S. W tamtych oko
licach baterie słoneczne pojazdów
mogłyby dostarczyć najwięcej energii.
Każdy z marsjańskich „krążowni
ków” będzie miał na pokładzie kame
ry panoramiczne i mikroskopowe, ter
m iczny spektrom etr podczerw ony,
spektrometr Mossbauera do wykrywa
nia minerałów zawierających żelazo
oraz spektrometr rentgenowski do po
miaru składu chemicznego skał i gle
by. Dodatkowym wyposażeniem bę
dzie specjalne narzędzie do „ścierania”
skały, w celu udostępnienia jej „świe
żej” powierzchni do badań, (mag)
259
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Rozmyte linie międzygwiazdowe
— pierwsze identyfikacje
agadka pochodzenia rozm y
tych linii międzygwiazdowych
obchodzi w tym roku swoje 78
urodziny i — jak się wydaje — ostatnie.
Zapisała się ona w historii jako najbar
dziej długowieczny problem od począt
ku dziejów spektroskopii. Pierw sze
spośród linii rozmytych opisano w lite
raturze w 1922 r. (M.L. Heger). Do koń
ca lat 40-tych znano 5 takich struktur,
głównie dzięki pracom grupy P. Merrilla z Obserwatorium Mt Wilson. Kom
pendium Kuipera z 1968 r. Podaje ich 9,
a słynna praca Herbiga z 1975-40. Wraz
z pojawieniem się fotoelektrycznych
odbiorników do rejestracji widm liczba
znanych struktur zaczęła szybko rosnąć,
osiągając wartość prawie 300 w począt
kach roku 2000 (atlas Galazutdinova,
Musaeva, Walkera i niżej podpisanego).
W latach 80-tych okazało się także (dzię
ki pracom Westerlunda, Walkera i niżej
podpisanego), iż wzajemne stosunki na
tężeń linii rozmytych nie są stałe, a więc
nie pochodzą one od jednego nośnika.
O ile jeszcze na początku lat 70-tych li
nie rozmyte chętnie wywodzono z zia

Z

ren pyłu międzygwiazdowego, o tyle
w latach 80-tych zaczęły brać górę hi
potezy poszukujące źródeł linii rozmy
tych w molekułach o różnym stopniu
złożoności. Generalnie zaproponowano
molekuły łańcuszkowe na bazie węgla
(sporo emisji takich molekuł między
gwiazdowych obserwuje się w zakresie
radiowym), wielopierścieniowe związ
ki aromatyczne (po dostrzeżeniu ich emi
sji w podczerwieni wokół niektórych
gwiazd), a także słynną molekułę C60
— ściślej jej dodatni jon.
Dodatnie jony wielopierścieniowych
związków aromatycznych stały się popu
larne w astrofizyce dzięki pracom A. Legera, L. d’Hendecourta, L. Allamandoli,
F. Salamy i innych. Widmo najprostsze
go z nich, naftalenu, zostało opublikowa
ne przez Salamę i Allamandolę w roku
1992. Było ono wszakże uzyskane w izo
lacji matrycowej, co nie sprzyja porów
naniu z obserwacjami: struktury widmo
we molekuł wmrożonych w kryształy
gazów szlachetnych są z reguły silnie po
szerzone i przesunięte w długościach fali
w porównaniu ze swymi odpowiednika

■lab. naphtalena

0,9
_L
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Długość fali (A)

Rys. 1. Porównanie widm o dużej rozdzielczości z laboratorium, obserwatorium
McDonald (McD), obserwatorium na Terskole (Ter) i widma o małej rozdzielczo
ści z toruńskiego spektrografu w okolicy struktur kationu naftalenu.

mi uzyskanymi w fazie gazowej. Dopie
ro połączone wysiłki laboratoriów w Gre
noble oraz NASA Ames w Kalifornii
pozwoliły uzyskać dwie spośród 5 silnych
struktur jonu naftalenu w fazie gazowej
w roku 1999. Okazały się przesunięte po
ok. 30 A w stronę niebieską w porówna
niu z widmami matrycowymi. Ponadto
nie przypominają one wąskich linii wid
mowych — raczej szerokie depresje po
ok. 30 A każda.
Lata 90-te to okres intensywnych
poszukiwań linii rozmytych oraz szcze
gółów ich profili. Działo się to wszakże
z wykorzystaniem spektrografów typu
echelle, które pozwalają połączyć wy
soką rozdzielczość z szerokim zakresem
rejestrowanego widma, ale do badań
struktur bardzo szerokich nie najlepiej
się nadają, gdyż szerokość poszczegól
nych rzędów widma jest porównywal
na z szerokością takich struktur. Punk
tem zwrotnym okazała się reanimacja
toruńskiego teleskopu Schmidta-Cassegraina (90 cm) wyposażonego od 1974
roku w spektrograf Richardsona. Daje
on małą rozdzielczość, ale za to pozwala
pewnie prowadzić widmo ciągłe. Pierw
sze zarejestrowane na nowej kamerze
CCD widma jasnych gwiazd, obserwo
wanych wcześniej z wysoką rozdzielczo
ścią w kilku obserwatoriach (McDonald,
Pic du Midi, Terskol) pokazały rzecz zdu
miewającą: szerokie depresje w widmach
echelle, na ogół pracowicie z tych widm
usuwane, są realnymi, szerokimi struk
turami widmowymi! Co więcej, dwie
z nich wypadają w miejscach, w których
najnowsze dane laboratoryjne (uzyska
ne w fazie gazowej) umieszczają struk
tury absorpcyjne dodatniego jonu nafta
lenu (patrz rysunki). W tej sytuacji aż
się prosiło sprawdzić, czy o 30 A w stro
nę niebieską od pozostałych trzech pasm
znanych z izolacji matrycowej nie ma
podobnych szerokich struktur. Okazało
się, że są! Każde spośród 5 silnych pasm
jonu naftalenu, znane z widm matryco
wych, ma swój odpowiednik usytuowa
ny o wspomniany przedział długości fal
w stronę niebieską. Trudności nastręcza
Dokończenie na stronie 267
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Epsilon Eridani też ma planetę!
o niewątpliwie jedna ze słyn
niejszych gwiazd. Byłajednym
z dwóch pierwszych celów ob
serwacyjnych projektu OZMA, zapo
czątkow anego przez D rake'a 40 lat
temu. Od razu też stała się powodem
sensacji, gdyż wykryto w rzeczy sa
mej sygnał mogący pochodzić z ucy
w iliz o w a n e j e w e n tu a ln e j p la n e ty
wokół Epsilon Eridani. Okazało się
wszakże, iż wykryty został ...tajny pro
gram wojskowy. Również fanom filmografii science-fiction, a w szczegól
ności filmów i serialu „Star Trek” nie
jest to obca nazwa — tam ma ona za
m ieszkaną planetę Wulkan.
Epsilon Eridani jest trochę mniej
masywna (0,85 masy Słońca), młodsza
(< 1 mld lat) i chłodniejsza (5180 K)
niż Słońce — posiada typ widmowy
K2. Jest niezbyt odległa od nas — 10,5
roku świetlnego, co dodatkowo rozpa
la wyobraźnię entuzjastów idei istnie
nia życia pozaziemskiego. Od jakiegoś
ju ż czasu w iad o m o , że o tacza j ą
w odległości 60 j.a. nieregularnego
kształtu pierścień milimetrowych czą
stek, który w świetle najnowszego od
krycia mógłby skrywać jeszcze drugą
planetę, odległą od gwiazdy o jakieś 30
jednostek astronomicznych.
Bo oto właśnie astronomowie z Ob
serw ato riu m M cD onald w A ustin
w amerykańskim stanie Teksas odkryli
gazow ą planetę, w ielkości Jowisza,

T

obiegającą naszą bohaterkę w odległo
ści 3,2 j.a. — czyli z grubsza takiej,
jak pas asteroidów w U kładzie Sło
necznym. Swoją m acierzystą gwiazdę
obiega raz na niecałe siedem lat. Jej
masa zawiera się pomiędzy 0,8 a 1,6
masy Jowisza. Takie wartości są kon
kluzją analizy 20 lat wysoce precyzyj
n y ch p o m iaró w ru ch ó w g w ia zd y
wzdłuż linii widzenia do niej; było to
sześć niezależnych zestawów danych,
uzyskanych czterema różnymi telesko
pami i trzema rozmaitymi technikami
pomiarowymi.
Przy okazji tego odkrycia warto
opowiedzieć o zupełnie nowej meto
dzie, którą rozwinęła inna grupa na
ukowców, a którą w skrócie można
opisać jako astronomiczne wróżenie
z fusów. Oto wpływ grawitacyjny no
wopowstałych planet pozostawia wy
raźne znam iona w dysku pyłowym,
z którego powstały: wiry, łuki, pustki,
„kłaczki” i inne zwichrowania; typ ta
kiego wzoru zależy od masy planety
i charakterystyk jej orbity. Co więcej,
dysk pozostaje tak „pokiereszowany”
przez długi czas. W ten sposób plane
ta, pozostając niewidoczna, zdradza
swoje istnienie; w obliczu braku pla
net, emitowane przez gwiazdę promie
niow anie i cząstki spow odow ałyby
szybkie zniknięcie dysku, w wyniku
spowalniania ruchu orbitalnego jego
cząstek i ich spadania po spirali na

gwiazdę. Jeśli taka metoda uzyska po
tw ierdzenie, um ożliw i odkryw anie
pozasłonecznych planet nieosiągal
nych dotychczasow ym i m etodam i.
Przy w ykorzystaniu w spółczesnych
teleskopów, można by sięgać po pla
nety do stu lat świetlnych od Ziemi.
Póki co, opisana metoda zastosowa
na do dysków pyłowych trzech gwiazd
daje następujące rezultaty: słynna Beta
Pictoris ma planetę o masie 10-krotnie
większej niż Ziemia, krążącą w odle
głości około 6,5 miliarda kilometrów
od gwiazdy; Epsilon Eridani może się
szczycić planetą a masie wynoszącej
0,2 masy Jowisza (czyli mniejszą, ani
żeli wynikająca z „tradycyjnej” meto
dy), w odległości około 5,5 mld km od
siebie, nato m iast Vega — p lan e tą
0 masie 2Mj w odległości 5 mld km.
Takie odległości od macierzystej gwiaz
dy są większe niż jakiejkolwiek plane
ty w naszym Układzie Słonecznym.
Warto jeszcze nadmienić, dlaczego
odkryw ane p lanety p o zasłoneczne
wielkości Jowisza tak bardzo ekscy
tu ją a stro b io lo g ó w . O tó ż Jo w isz
w Układzie Słonecznym dzięki swej
ogromnej masie i wynikającym z niej
oddziaływaniu grawitacyjnym działa
jak parasol ochronny dla Ziemi, zatrzy
mując w swoim otoczeniu asteroidy
1meteoroidy, które mogłyby w innym
przypadku spaść na Ziemię, stanowiąc
zagrożenie dla życia, (mag)

Zagadki z satelity SWAS
yniesione na orbitę w grud
niu 1998 roku obserwato
rium SWAS (Submillimeter
Wave Astronomy Satellite), operuje na
wysokości około 640 kilometrów, okrą
żając Ziemię raz na 97 minut i dwu
krotnie w ciągu dnia przesyłając dane
do stacji naziemnych. Satelita ten po
zwala wykonywać obserwacje w zakre
sie podmilimetrowym, czyli pomiędzy
zakresami radiowym a podczerwonym.
Innymi słowy jest to klucz pozwalają
cy otworzyć niedostępne dotąd wnętrze
międzygwiezdnych obłoków moleku
larnych. Naziemne obserwacje w tym
paśmie są dalece utrudnione przez wiel

W
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kie ilości wody i tlenu molekularnego
w atmosferze ziemskiej.
Po osiemnastu miesiącach systema
tycznych obserwacji SWAS postawił
liczne grono naukow ców w obliczu
nowej zagadki. W najzim niejszych
p rz e b a d an y ch p a rtia c h K osm osu,
gdzie temperatura o ledwie 30 stopni
przewyższa zero absolutne, para wod
na to niebywała rzadkość — jedynie
parę cząsteczek na m iliard. Jest to
o niebo całe za mało w stosunku do
przewidywań teoretycznych i stanowi
trudny orzech do zgryzienia dla teorii
opisujących chemię obłoków międzygwiazdowych.
U R A N IA - Po s t ę p y
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Zupełnie inaczej przedstaw ia się
sy tu a c ja w g o rę tsz y c h m ie jsc ac h
Wszechświata. W obłokach gazowych,
gdzie pow stają now e gwiazdy, gaz
może być rozgrzewany do tem peratu
ry sięgającej nawet paru tysięcy stop
ni. I tam obfitość wody wydaje się być
10 tysięcy razy większa. Te potężne
fabryki chemiczne, jakim i są owe ob
łoki, najw yraźniej pro d u k u ją parę
wodną w wyjątkowym tempie. Może
ona być pomocna w chłodzeniu gazu
m iędzygwiazdowego, co praw dopo
dobnie w konsekwencji może prowa
dzić do uruchomienia procesu powstaDokończertie na stronie 288
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Półprofesjonalne obserwacje amatorską kamerą CCD

K

amery CCD, stosowane w syste
mach telewizji przemysłowej, zy
skały pew ną popularność także wśród
miłośników astronomii. Jest to wyni
kiem wyłącznie niskiej ceny, gdyż ich
jakość pozostawia wiele do życzenia.
Wysoki poziom szumu i dodatkowe
zniekształcenia w prow adzane przez
układy kształtowania wizji pozornie
uniem ożliwiają poważniejsze ich wy
korzystanie. Zniechęca także wysoka
częstotliwość odświeżania obrazu (25
razy na sekundę), ograniczająca zasięg
o b serw acy jn y je d y n ie do ja sn y c h
obiektów. Jestem jednak zdania, że
nawet takie kamery, pod warunkiem
zastosowania dalej opisanych rozwią
zań eksploatacyjnych, m ogą stanowić
cenne uzupełnienie sprzętu obserwa
cyjnego.

Komputerowy
system wizyjny
W stępem do bardziej zaaw ansow a
nych obserwacji jest stworzenie sys
temu wizyjnego na bazie komputera
klasy PC. Nie ma większych wym a
gań co do jego konfiguracji, jedynym
nietypowym elementem jest karta w y
posażona w w ejście sygnału wideo.
W swoim komputerze wykorzystałem
jedną z prostszych tego typu kart do
stępnych na rynku — Fly Video E Z II.
Kartę tę należy zainstalować na plat
form ie W indows 95/98/NT. Do tak

Monitor

Komputer

Rys. 1. Schem at komputerowego
systemu wizyjnego
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przygotowanego zestawu można już
podłączyć kamerę, ciesząc oczy obra
zem na monitorze komputera. Swój
system uzupełniłem czarno-białą ka
m erą Vidicon T-313C z przetworni
kiem CCD wielkości 1/3", czułością
0,05 luxa i rozdzielczością 430 linii.
Trudność może sprawić połączenie
kam ery z układem optycznym. N aj
częściej stosowany jest drobnozwojny gwint calowy (1 "-32 UNF). Odpo
wiedni pierścień dla mojego teleskopu
„Szukacz komet” (900 mm f/6) dostar
czył producent, czyli firma Uniwersał.
Dysponowałem także obiektywem 130
mm f / l ,8, który, dzięki dużej światłosile, doskonale sprawdził się przy ob
serwacjach przemysłową kamerą CCD
(obrazy Plejad, prezentowane dalej,
wykonałem tym obiektywem). Po pod
łączeniu kamery pozostaje ustawienie
o stro ści obrazu. Z adanie znacznie
upraszcza odszukanie jasnego obiek
tu (na przykład Księżyca).
Sterowniki dostarczane z kartą w i
deo udostępniają użytkownikowi w ie
le funkcji kontroli parametrów obra
zu. Do n a jis to tn ie js z y c h n a leż ą:
rozdzielczość, kontrast i jasność. Wy
b ra n ie o p ty m aln ej ro z d z ie lc zo śc i
oznacza kompromis między jakością
obrazu a szybkością przechw ytyw a
nia kolejnych jego klatek. Racjonalne
ograniczenie górne stanow i tu roz
dzielczość samej kamery CCD. Przy
obserw acjach, które prow adziłem ,
czasem użyteczniejszą była niższa roz
dzielczość 320 na 240 punktów (mak
symalna dostępna dla moich sterow
ników Fly Video to 640 na 480). Zalety
szybszej pracy z obrazem ujawniają się
szczególnie przy stosowaniu kumula
cji, o czym piszę dalej.
U staw ienie kontrastu obrazu nie
stanowi większego problemu; general
nie im większy, tym lepiej. Jasność na
poziomie średnim, tak by na obrazie
widoczne były punkty z całego prze
działu szarości, zwykle daje optymal
ne rezultaty. W tym miejscu wydawa
łoby się, że wszystko zostało zrobione
i jedyne, co pozostaje, to wykorzysta
nie podglądu obrazu na m onitorze
bądź też jego rejestracja, na którą zwyU R A N IA -
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kle pozwalają programy dostarczane
przez producenta karty wideo.
Szersze zastosowania otwiera do
piero dedykowany program, który do
wcześniej opisanych możliwości do
daje wiele specyficznych (ze względu
na charakter obrazów nieba) funkcji.
D la m nie pierw otnym celem było
stworzenie automatycznego systemu
poszukiwania komet i planetoid, więc
swój program nazwałem „Szukacz ciał
Układu Słonecznego” . Jest on wyni
kiem 2-letnich prac nad pozyskiwa
niem, przetwarzaniem, analizą i roz
poznawaniem obrazów nieba. Część
z nich, dotycząca poprawienia w yni
ków obserw acji z w ykorzystaniem
przemysłowych kamer CCD, jest wła
śnie tematem tego artykułu.

Kumulacja obrazów
To, co przede wszystkim cechuje ka
mery astrofotograficzne, to zdolność
do kumulacji światła (ściślej ładunku
elektrycznego, który jednakże powsta
je na skutek oddziaływania fotonów)
przez dowolny ustalony przez użyt
kownika czas. Przeniesienie tej idei do
program u „Szukacz” zaow ocow ało
powstaniem pochodnego pojęcia —
kumulacji obrazów.

Obraz 1. Plejady — obraz wprost z kamery

Obraz 2.
Plejady po 60-sekundowej kumulacji
6/Q000

Ji
Kumulacja jest użyteczna dla w ol
no zmieniających się obrazów. Waru
nek ten spełniają w szczególności ukła
dy krótkoogniskow e pozostaw ione
nieruchomo lub dowolne prowadzone
automatycznie, np. z wykorzystaniem
m echanizm u zegarow ego. W takim
przypadku ruch obrotowy Ziemi daje
na tyle małe efekty, że można kum u
low ać inform ację z kilku obrazów
o zbliżonej konfiguracji obiektów. Dla
obrazów szybciej zmiennych korzyst
ne jest stosowanie nieco innego roz
w iązania — kum ulacji z dopasow a
niem. Istotą tej drugiej m etody jest
zm iana położenia dodawanej grupy
uprzednio skumulowanych klatek tak,
by kluczow y (najjaśniejszy) obiekt
pokrył się z jego odpowiednikiem na
obrazie poprzednim . M oże być ona
nieskuteczna dla obserwacji z kilko
m a b lisk o p o ło żo n y m i o b iek tam i
o porównywalnej jasności. Problemem
dla takich obrazów jest odnalezienie
obiektu wzorcowego dla dopasowania.
D użą zaletą metody jest to, że daje ona
dobre wyniki także dla ręcznego pro
wadzeniu teleskopu, gdyż nie wym a
ga precyzyjnej zgodności obrazów, jak
to ma miejsce przy zwykłej kum ula
cji. Cecha ta może również wpłynąć
na poprawę efektów w obserwacjach
z dodatkowym wyposażeniem prowa
dzącym (np. m echanizm em zegaro
wym), niwelując jego niedoskonałości.
W pewnym stopniu znika także pro
blem ustaw iania teleskopu idealnie
w osi świata.

Ciemna klatka
Nieodłączną składową każdego sygna
łu, w tym obrazu, jest szum. Dla prze
mysłowych kam er CCD jego wpływ
jest szczególnie w yraźny (obraz 1).
W efekcie kumulacji (obraz 2) otrzy
mujemy, w m iarę zwiększania jej cza
su, coraz bardziej jednorodne tło, któ
re stanowi uśredniony szum. Innych
niepożądanych efektów może dostar
czyć sama kamera, układy odbiorcze
karty wideo lub nawet jej sterowniki.
Istnieje skuteczne rozw iązanie tych
problemów w postaci wykorzystania
tzw. ciemnej klatki (ang. dark frame).
Jest to obraz zarejestrowany przy bra
ku istotnych sygnałów, a więc na przy
kład przy zakrytym obiektywie kame
6 /2 0 0 0
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ry. Odjęcie ciemnej klatki może zna
cząco poprawić rezultaty kumulowa
nia obrazów, wpływając na wyraźne
wyodrębnienie istotnych jego elemen
tów. Przy generacji ciem nej klatki
warto zastosować nieco niższą jasność
(ustawienia karty wideo) w stosunku
do normalnej pracy.

Zapis obrazu
Inną klasę funkcji rozwiniętych w sto
sunku do standardowych program ów
czy też zwykłego magnetowidu obej
muje obsługa zapisu obrazu. Podsta
w ow ą korzyścią z zastosow ania sys
tem u kom puterow ego jest możliwość
zaprogram ow ania w ybiórczej reje 
stracji. Dostępne są także wcześniej
opisane efekty: kum ulacja i odejm o
wanie ciemnej klatki. To, czy w yko
rzystać te m ożliw ości ju ż na etapie
rejestracji, czy przy późniejszym od
tw arzaniu utw orzonych plików, za
leży m iędzy innym i od preferencji
użytkow nika. Wariant pracy z szyb
kim zapisem bez operacji na obrazie
pozwala na zebranie dużej ilości da
nych obserwacyjnych wymagających
późniejszego przetwarzania (tak po
w stały obrazy 3 i 4 tego artykułu).
Może to być wadą lub zaletą. Nie bez
znaczenia będzie tu klasa użytkowa
nego kom putera (pojem ność dysku
twardego). Bieżąca obróbka „w locie”
m in im alizu je z ap o trzeb o w an ie na
przestrzeń dyskową.

Obraz 3. Gwiazdy z gromady NGC869 po
60-sekundowej kumulacji (900 mm f/6)

Obraz 4. Gwiazdy z gromady NG C869 po
60-sekundow ej kum ulacji z dopasow aniem(900 mm f/6)

Obraz 5. Plejady po odjęciu ciemnej klatki

Podsumowanie
Mam nadzieję, że opisane przeze mnie
techniki zwiększenia jakości obserwa
cji z wykorzystaniem kamer CCD te
lewizji przemysłowej pozwolą wielu
m iłośnikom astronomii na czerpanie
większej satysfakcji ze swojego hob
by. Przede wszystkim jednak liczę na
to, że dowiodłem, iż nawet niewielkim
kosztem można stworzyć system pół
profesjonalny, który w pewnym zakre
sie może konkurować ze sprzętem spe
cjalistycznym opartym na kamerach za
tysiące dolarów.
Dziękuję Jackowi Uniwersałowi za
pomoc w organizacji optycznego za
plecza moich badań oraz W łodzimie
rzowi Lesiszowi, Zbyszkowi Kawalcowi i Dominikowi Koszulińskiemu za
U R A N I A - Po s t ę p y A s t r o n o m i i

Obraz 6. Plejady po odjęciu ciemnej klatki
i 60-sekundowej kumulacji

cenne uwagi, które wpłynęły na kształt
tego tekstu.
Jarosław Czaja

Wersję dem onstracyjną program u
„Szukacz" można znaleźć na stronie
www.fupro.com .p l/s d e m o .html
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Ecce homo
Od przeszło roku fotografuje Ziemię z rozdzielczościąsięgającą 1 m komercyjny satelita Ikonos (http://www.spaceimaaina.coml
W rocznicę startu obsługująca go ekipa dokonała wyboru najbardziej spektakularnych obrazów z archiwum liczącego już
przeszło 200 tysięcy zdjęć. U progu trzeciego tysiąclecia nowej ery warto przyjrzeć się naszej planecie z kosmicznej
perspektywy, by uświadomić sobie, jak bardzo człowiek zmienia jej oblicze, budując oraz — niestety, wciąż jeszcze —
burząc.
1. Centrum miasta Grozny, stolicy
C zeczenii, z placem Minutka
przed i po bombardowaniu (zdję
cia wykonano 16 XII 1999 oraz
16 III 2000)
2. Górujący nad Los Angeles napis
„Hollywood”, tym razem z innej
perspektywy
3. Londyńskie Oko nad Tamizą oraz
(w lewym dolnym rogu) stacja
kolejowa Waterloo

©
.
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dfea
4. Centrum San Francisco i fragment mostu Golden Gate
(w dolnej części zdjęcia)
5. Mekka — miejsce narodzin proroka Mahometa, twórcy
islamu, najświętsze miasto świata dla wszystkich mu
zułmanów; widoczna czworoboczna świątynia Kaaba na
dziedzińcu wielkiego meczetu al-Haram, mogącego po
mieścić ponad 300 tysięcy wiernych (zdjęcie uzyskano
1 stycznia 2000)
6. Ukończona w 1936 r. tama Hoovera na rzece Kolorado,
licząca 379 m długości (oraz 221 m wysokości).
7. Park Olimpijski w Sydney
8. Port w Hongkongu — międzynarodowy węzeł komuni
kacji morskiej, obejmujący zespół Victoria-Koulun
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Zapierających dech w piersiach obrazów pętli koronainych Słońca wypełnionych świecącą materią dostai czył niedawno £ isJii-j 'J7iA iE. Zdjęcia pochodzą ź dalekiego
lekiego ultrafioletu,
a ich szczegółowa analiza pozwala zweryfikować teorie opisujące mechanizm grzania plazmy - nowe ob^zy lokują bowie m ź r ó d i z i
ii w wewnętrznej części korony, u podstaw
pętli, rozciągających się na setki tysięcy kilometrów ponad powierzchnią fotosfery. Fot. M. Aschwanden ■*n. (LMS
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Autorem dwóch kolejnych zdjęć jest Artur Wremt
nież gościły ostatnio w naszej Galerii). Wykonai
pomocy teleskopu Maksutowa 150/1000. Odbitki'
(każda ekspozycja 25 minut) w celu uzyskania ,\
śniejsza gwiazda na wszystkich powyższych zdio
żownika). Pan Artur stosuje pokazany^ńa dfljtejS
strukcji wyposażony w oś deklinacji z m1krx3iffg | |

Najja^ ^ ^ PąlPingzdozbiór Wę^ l i f f i P fentaż własnej konM H ^ jelgktryczny osi godzi-

Doceniając zaangażowanie obu Panó w lw a illn
postanowiła, uhonorować Obu d a r m t iv ^ ^ r e m ^ ^

JPtografii Redakcja Uranii-PA
iego pisma na rok 2001.
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Galeria Mgławic Messiera
Poznamy dziś m.in. fotogeniczny Tryplet Lwa oraz kilka kolejnych galaktycznych gro
mad, z których — niestety — nie wszystkie udaje się dostrzec na naszym niebie...

Czarne Oko (Śpiącej Królewny?)
Galaktyka znana jako Czarne Oko lub Śpiąca Królewna,
z charakterystyczną ciem ną strukturą pyłow ą przecinającą
jej dysk. Jak w ykazują ostatnie badania, M 64 wchłonęła
swą mniej m asywną towarzyszkę, w jej skład wchodzą bo
wiem dwa rotujące w przeciwnych kierunkach podsyste
my gazu i gwiazd — wewnętrzny, o rozmiarach ok. 3 000
l.św. oraz zewnętrzny, rozciągający się na odległość przy
najmniej 40 000 l.św. Rezultatem tarcia obu struktur o sie
bie jest nasilenie procesu formowania gwiazd — w obsza
rze koncentracji pyłu i gazu widoczne są charakterystyczne
włókna.
Jak twierdzi J.D. Wray, M 64 można uznać za prototyp
galaktyk typu ESWAG — Evolved Second Wave (star fo r 
ming) Activity Galaxies (tj. „w yew oluow ane galaktyki,
u których obserwuje się drugą falę aktywności gwiazdotw órczej” , czyli po prostu galaktyki przeżyw ające swą
„drugą m łodość”). Choć w ich ram ionach spiralnych do
minuje populacja gwiazd raczej ju ż zaawansowanych ewo
lucyjnie, specyficzne warunki, którym poddawana jest ma
teria międzygwiazdowa (nasilenie wiatrów gwiazdowych,
fazy mgławic planetarnych i eksplozji supernowych), m ogą
niekiedy wywołać now ą falę narodzin gwiazd.

M 64 (NGC 4826) w Warkoczu Bereniki

Rektascensja
Deklinacja
Odległość
Jasność obserwowana
R ozm iary kątowe

Dość kuriozalny jest rozrzut wartości, jakie podaje się
na odległość M 64 — od 12 do 44 min l.św. Wynika to
z faktu, że do tej pory nie zaobserwowano w niej ani żad
nej supernowej, ani „standardowych świec” — cefeid.

M 65 wraz z M 66 i NGC 3628 tworzy tzw. Tryplet Lwa,
wchodzący w skład grupy M 66. Zalicza się do niej rów
nież nieco słabszą NGC 3593 (tabelka), choć najbardziej
fotogeniczna jest wspomniana wcześniej trójka galaktyk
(mieszcząca się w polu widzenia o średnicy ok. 1 stopnia
— patrz zdjęcie obok).
Pomimo bliskości dość okazałych sąsiadek M 65 spra
wia wrażenie klasycznej galaktyki typu Sa z wykształco
nym jądrem i ciasno nawiniętymi ramionami spiralnymi.
Wyraźnie widoczne jest pasmo pyłu w płaszczyźnie dys
ku. Jego włóknista struktura zdradza obecność licznych ob
szarów powstawania gwiazd. Mimo to dokładne badania
w wielu zakresach widm a (polecamy ciekawe zestawienie
http://sirtf.caltech.edu/Education/Messier/m65.html) poka
zują, że populacja gwiazd starszych odgrywa w galaktyce
M 65 dom inującą rolę.

Oznaczenie

cc

5

NGC 3593
M 65
M 66
NGC 3628

11 h14m,6
11 18 ,9
11 20 ,2
11 20 ,3

+ 12°49’
+ 1305
+12 59
+13 36
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12h56m,7
+21°41’
19 000 l.św.
8,5 mag
9’,3 x 5’,4

M 65 (NGC 3623) w Lwie

Rektascensja
Deklinacja
O dległość
Jasność obserwowana
Rozmiary kątowe

Typ

mv

rozm iary

Sb
Sb/Sa
Sb+
Sb

11 m,o
9,34
9,04
9,51

5 ’,8 x 2',5
1 0 ,0 x 3 ,3
8,7 x 4,4
1 4 ,8 x 3 ,6
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11 h18m,9

+13°05’
35 000 l.św.
9,3 mag
10 ',0 x

Prędkość radialna (km/s)
510
692
623
734
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M 66 (NGC 3627) w Lwie

Rektascensja
Deklinacja
Odległość
Jasność obserwowana
Rozmiary kątowe

11 h20m,2
+12°59’
35 000 l.św.
9,0 mag
8 \ 7 x 4 ’,4

M 67 (NGC 2682) w Raku

Rektascensja
Deklinacja
Odległość
Jasność obserwowana
Rozmiary kątowe

08h50m,4
+11°49'
2 700 l.św.
6,1 mag
30’,0

M 68 (NGC 4590) w Hydrze

Rektascensja
Deklinacja
Odległość
Jasność obserwowana
Rozmiary kątowe

266

12h39m,5
-26°45’
33 300 l.św.
7,8 mag

12’,0
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M 66 to najmasywniejsza galaktyka Trypletu Lwa. Posia
da wyraźnie rozwinięte, choć niejasno określone zgrubie
nie centralne oraz zdeformowane ramiona spiralne — sku
tek zbliżeń z jej sąsiadkam i. R am iona zd ają się być
rozciągnięte i wysunięte ponad płaszczyznę dysku (widać
to na zdjęciu na przykładzie lewego ramienia, częściowo
przesłaniającego centralne zgrubienie). I w tym przypad
ku dostrzec można liczne pasma pyłu oraz obszary powsta
wania gwiazd w ramionach spiralnych. W M 66 zaobser
w ow ano trzy supernow e: 1973 R (12 g ru d n ia 1973,
15 mag.), 1989 B (31 stycznia 1989,12 mag.) oraz 1997 bs
(15 kwietnia 1997, 17 mag.). Halton Arp umieścił M 66
na pozycji 16 w swoim Katalogu Galaktyk Osobliwych
(cały Tryplet Lwa figuruje zaś tam pod numerem 317).
Wprawdzie NGC 3628 to najsłabsza galaktyka Tryple
tu Lwa, również ją M essier mógłby w idealnych warun
kach atmosferycznych wypatrzyć. Dokonał tego jednak
dopiero William Herschel. Na fotografiach (galaktykę ob
serwujemy w płaszczyźnie dysku) ukazuje wyraźnie znie
kształcone pasmo pyłu.
To jedna z najstarszych gromad otwartych: jej wiek szacu
je się na 3 -4 miliardy lat. Tego typu obiekty rzadko doży
w ają tak sędziwego wieku, zwykle rozpadając się znacz
nie wcześniej. Wśród dotychczas odkrytych starsze są tylko
m.in. NGC 188 (licząca 5 mld lat) i NGC 6791 (7 mld lat
— to rekordowy w Galaktyce wiek gromady otwartej).
Jak się wydaje, M 67 ma szansę przetrwać jako gromada
jeszcze kolejne 5 mld lat.
Na diagramie Hertzsprunga-Russela dla M 67 odnajdzie
my dobrze już ukształtowaną gałąź olbrzymów (m.in. kil
kanaście jasnych olbrzymów typu K), zaś punkt odejścia
gwiazd ciągu głównego przypada na klasy widmowe A-R
Jest też trochę „błękitnych maruderów”, sięgających do typu
B8 i jasności obserwowanej 10 magnitudo (co przy odległo
ści M 67 oznacza moc promieniowania 50 razy większą
od Słońca). Całkowitą liczbę gwiazd w gromadzie szacuje
się na 500, z czego niemal 200 stanowią białe karły.
Gromadę odkrył najprawdopodobniej Johann Gottfried
Koehler przed rokiem 1779, Messier zanotował jej pierwszą
obserwację 6 kwietnia 1780 roku.
To dość trudna do zaobserwowania z północnej półkuli gro
mada kulista. Odkrył ją Pierre Mechain 9 kwietnia 1780r.;
Messier w swoim opisie powołuje się na gwiazdę 6 wielko
ści jako swego rodzaju drogowskaz — to ADS 8612, w rze
czywistości układ podwójny o jasności 5,4 mag., leżący
na przedłużeniu linii łączącej d i b Crv.
Gromada zajmuje w przestrzeni obszar o średnicy 140
l.św. i zbliża się do nas z prędkością 112 km/s. Oglądana
przez amatorski teleskop sprawia wrażenie niemal dokład
nie kolistego obiektu. Zawiera ok. 250 olbrzymów o jasno
ści absolutnej przewyższającej 0 (mniej więcej połowa tego,
co np. w M 3 lub M 13), najjaśniejsze gwiazdy świecą bla
skiem 12,6 mag.
Do tej pory w M 68 zidentyfikowano 42 zmienne, głów
nie cefeidy typu II. Na zdjęciu zaznaczono nie należącą
do gromady zmienną typu Mira FI Hydrae o okresie 324 dni
i maksymalnej jasności 9 magnitudo.
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Podobnie jak jej sąsiadka (M 70), należy do najmniejszych
i najsłabszych gromad kulistych i jest praktycznie nieosią
galna w naszych szerokościach geograficznych. Nie widział
ich z Paryża nawet Messier, dopóki de la Caille nie sporzą
dził listy mglistych obiektów nieba południowego; po roku
1780, sprawiwszy sobie lepszy teleskop, zdołał wreszcie
wypatrzyć także te dwie gromady.
Rozmiary kątowe M 69 przy wizualnych obserwacjach
nie przekraczają 3 ’, zaś średnica przestrzenna całego ob
szaru gromady to jakieś 55 l.św. Jej skład chemiczny cha
rakteryzuje wysoka jak na gromady kuliste zawartość me
tali, daleko je d n a k odbiegająca od słonecznej — co
świadczy o jej zaawansowanym wieku. Na palcach obu rąk
m ożna policzyć dotychczas zidentyfikow ane gw iazdy
zmienne (8 sztuk), wśród których dwie to Miry o okresie
ok. 200 dni.

M 69 (NGC 6637) w Strzelcu

Rektascensja
Deklinacja
Odległość
Jasność obserwowana
Rozmiary kątowe

18h31m,4
_ 32=21 ’
26 700 l.św.
7,6 mag
7’,1

Rektascensja
Deklinacja
Odległość
Jasność obserwowana
Rozmiary kątowe

M 70 (NGC 6681) w Strzelcu

18h43m,2
-32 ° 18’
28 000 l.św.
7,9 mag
7',8

Jest tylko nieco jaśniejsza i w iększa od M 69 (również
w przestrzeni — zajmuje obszar o rozmiarach 65 l.św.);
obie znajdują się dość blisko centrum Galaktyki, podlega
jąc znacznym siłom pływowym. Bardzo gęste jądro M 70
ulegało w przeszłości kolapsowi (patrz M 15 — „Urania
— PA” 1/99). Gromada oddala się od nas z prędkością ok.
200 km/s. Do tej pory zaobserwowano w niej zmienność
zaledwie 2 gwiazd. Zyskała swoisty rozgłos w roku 1995:
to jej okolice obserwowali Alan Hale i Thomas Bopp, od
krywając sw ą słynną kometę.(Ar)

Dokończenie ze strony 260

jedynie precyzyjne wyznaczenie wza
jemnych stosunków natężeń — do tego
potrzeba więcej widm z toruńskiego ob
serwatorium. Tym niemniej dopasowa
nie długości fal i szerokości pięciu struk
tur w idm ow ych pozostaw ia bardzo
niewielki margines niepewności co do
identyfikacji.
Przegląd widm toruńskich wskazuje
także na obecność wielu podobnych
struktur widmowych w materii międzygwiazdowej, które, jak należy oczekiwać,
powstająw innych jonach wielopierście
niowych związków aromatycznych. La
boratorium NASA Ames obiecuje ich lab o ra to ry jn e w ersje w ciąg u kilku
miesięcy. Pozostaje czekać, gromadząc
dalsze widm a... Serdeczne podziękowa
nia należą się Bogdanowi Wikierskiemu
— to dzięki jego determinacji teleskop
i spektrograf znowu pracująi — co waż
ne — dają wyniki.
Jacek Krełowski
6/2000
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Rys. 2. Porównanie w idm o dużej rozdzielczości z laboratorium , obserw atorium
M cDonald (McD), obserw atorium na Terskole (Ter) i widm a o m ałej rozdzielczości
z toruńskiego spektrografu w okolicy struktur kationu naftalenu.
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Amerykańsko-Europejska Konferencja Mechaniki Nieba
dniach od 3 do 7 lipca w danej tematyce, a młodzi naukow
2000 r. odbyła się w Pozna cy prezentowali swoje prace w posta
niu międzynarodowa kon ci plakatów przez cały czas trwania
ferencja astronomiczna US/European
konferencji. Oprócz uczestników ze
Celestial Mechanics Workshop (Ame- Stanów Zjednoczonych i wielu krajów
ry k ań sk o -E u ro p ejsk a K o n feren cja Europy, na konferencję przyjechali
Mechaniki Nieba). Jej organizatorem również astronomowie z innych kra
i gospodarzem było Obserwatorium jów , w tym z B razylii, A rgentyny,
Astronomiczne Uniwersytetu im. Ada Chin, Indii, Japonii i Izraela. W sumie
ma M ickiewicza w Poznaniu, a współ w konferencji wzięło udział około 120
organizatorami US Naval Observato astronomów z całego świata. Zapre
ry w Waszyngtonie oraz Uniwersytet zentowano i wygłoszono ponad 110
w Cincinnati. Przewodniczącym Ko referatów i komunikatów, obejmują
mitetu Naukowego był Kenneth Se- cych następujące zagadnienia:
idelm ann z US N aval O bservatory
1. Chaos, rezonanse i problemy
w W aszyngtonie, prezydent Divison I stabilności w Układzie Słonecznym;
w M iędzynarodow ej Unii A strono
2. O biekty D ysku K uipera, ich
micznej. Jego zastępcami byli David dynamika i obserwacje;
Richardson z Uniwersytetu w Cincin
3. N aturalne satelity planet (ich
nati oraz prof. Edwin W nuk z Uniwer księżyce i pierścienie);
sytetu im. Adama M ickiewicza w Po
4. Małe ciała Układu Słoneczne
znan iu , p ełn ią c y ró w n ież fu n k cję go: planetoidy, komety i meteory;
przewodniczącego Komitetu Lokalne
5. Dynam ikę, obserw acje i w y
go. Sekretarzem konferencji była dr znaczanie orbit obiektów zbliżających
Halina Prętka-Ziomek z Obserwato się Ziemi;
rium Astronom icznego UAM w Po
6. Teorie ruchu sztucznych sate
znaniu.
litów Ziemi;
Podstawowym celem konferencji
7. Dynamikę i kontrolę ruchu sys
było um ożliw ienie i zachęcenie do temów satelitarnych;
nawiązania ścisłej współpracy nauko
8. Teoretyczne i modelowe bada
wej w dziedzinie mechaniki nieba po nia wpływu atmosfery i innych sił niemiędzy młodymi astronomami ze Sta grawitacyjnych na ruch naturalnych
nów Zjednoczonych i państw Europy i sztucznych ciał niebieskich;
Środkow ow schodniej. O czekiw ano
9. O bserw acje i przew idyw anie
również, że wynikiem tej konferencji ruchu śmieci kosmicznych;
i nawiązanej współpracy będą między
10. Dynamikę gwiazdową i galak
narodowe projekty i wnioski o przy tyczną;
znanie funduszy na prowadzenie ba
11. Pozasłoneczne układy planetar
dań w dziedzinie mechaniki nieba. Do ne.
udziału w konferencji zaproszono rów
Każdy dzień konferencji kończył się
nież w ielu naukow ców , będących d y sk u sją nad p rz y sz ło śc ią badań
światowymi autorytetami w tej dzie w tematyce omawianej danego dnia,
dzinie astronomii. W 14 tematycznych prowadzoną za każdym razem przez
sesjach naukowych wygłosili oni 18 wybitny autorytet w tej dziedzinie. Dys
referatów przeglądow ych, przedsta kusję nad problemami chaosu i rezo
wiających różne aspekty teoretycznej n an só w w U k ła d zie S ło n eczn y m
mechaniki nieba oraz jej zastosowań. p ro w a d z ił A lessan d ro M o rb id e lli
Dzięki temu uczestnicy konferencji z Obserwatorium Lazurowego Wybrze
mogli zapoznać się z aktualnym sta ża we Francji. Nad dyskusją o przyszło
nem badań w mechanice nieba oraz ści badań w dziedzinie sztucznych sa
kierunkam i jej przyszłego rozwoju. telitów Ziemi czuwał Kyle T. Alfriend
Oprócz tego, w każdej sesji wygłoszo z U niw ersytetu A&M w Teksasie,
no również po kilka referatów prezen USA. Karii Muinnonen z Uniwersytetu
tu jący ch n ajn o w sze w yniki badań w Helsinkach w Finlandii prowadził
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dyskusję o zagrożeniach ze strony
obiektów zbliżających się do Ziemi
i problemach związanych z ich odkry
waniem i dokładnym wyznaczaniem
ich orbit, a dyskusję o innych małych
ciałach Układu Słonecznego prowadził
Iwan Williams z Queen Mary College
w Wielkiej Brytanii.
Ostatniego dnia podsumowanie ca
łej konferencji przedstaw ił Kenneth
Seidelmann, omawiając tematykę po
ruszaną w referatach, pracach plaka
towych i prowadzonych dyskusjach.
Zwrócił w nim uwagę na istnienie wie
lu nierozwiązanych zagadnień w m e
chanice nieba, za najbardziej pilne
uważając przede wszystkim następu
jące problemy:
1. Potrzebę szerszych badań nad
meteorami, nie tylko prowadzenie ob
serwacji i badań fizycznych, przede
wszystkim jednak wyjaśnienie ich po
chodzenia, ruchu, przyczyn powodu
jących pojawianie się strumieni i desz
czy meteorowych.
2. Stworzenie jednolitej i satys
fakcjonującej definicji chaosu, stabil
ności i niestabilności.
3. B adanie zjaw isk rezo n an su
w ruchu planetoid i sztucznych sate
litów.
4. Konieczność wymiany i połą
czenia amerykańskich i rosyjskich da
nych obserwacyjnych dotyczących śle
dzenia sztucznych satelitów Ziemi, w
tym również przypadków rozpadu lub
wejścia satelity w atmosferę ziemską.
5. Rozwiązanie problemów zwią
zanych z wyznaczaniem orbit sztucz
nych satelitów: modelowanie atmos
fery i jej wpływu na orbity satelitów,
przestrzenny rozkład i śledzenie ruchu
śmieci kosmicznych, przewidywanie
ich zderzeń, metody wyznaczania or
bit, zaawansowane techniki wyznacza
nia i śledzenia trajektorii satelitów.
6. Wyznaczenie cech statystycz
nych populacji obiektów zbliżających
się do Ziemi.
7. W sp ó łp ra c a w p la n o w a n iu
i koordynowaniu obserwacji planeto
id, m .in. o b se rw ac ji rad aro w y ch ,
w celu wyznaczenia ich cech fizycz
nych (masy, kształtu i rozmiaru).
6 /2 0 0 0
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8. Konieczność modelowania niesferycznych kształtów m ałych ciał
Układu Słonecznego, w celu zwiększe
nia dokładności opisu ruchu ich sate
litów.
9. Poszukiw anie odpow iedzi na
cały szereg pytań dotyczących powsta
nia i ew olucji U kładu Słonecznego
oraz powiązania procesów gwiazdotwórczych z procesami powstawania
układów planetarnych.
10. Poszukiwania odpowiedzi tak
że na bardziej szczegółowe pytania,
m .in .: ja k p o w stały p la n e ty U ran
i Neptun, czy w Układzie Słonecznym
znajduje się materia międzygwiazdowa, ja k ie je st pochodzenie kom ety
E ncke’go, w jaki sposób strumienie
meteorowe m ogą przetrwać 20 m ilio
nów lat lub czy efekt elektromagne
tyczny ma istotny wpływ na jakiekol
wiek ciała Układu Słonecznego, itp.
W swoim wystąpieniu K.P. Seidelm ann bardzo m ocno podkreślał ko

nieczność w iększego inw estow ania
w ludzi, gdyż w dobie potężnych
kom puterów , p rzep ro w ad zający ch
błyskaw icznie olbrzym ie i skom pli
kowane obliczenia i sym ulacje, po
trzeba wysoce w yszkolonych specja
lis tó w z d o ln y c h z in te rp re to w a ć
i zrozum ieć uzyskane wyniki. N a za
kończenie powiedział jeszcze raz, że
ogromna ilość nierozwiązanych wciąż
zagadnień oraz problemy pojawiające
się wraz z dokonywaniem nowych od
kryć stawiają przed mechaniką nieba
now e w yzw ania, w ym agające d al
szych badań i zaangażowania naukow
ców. Przyszły kierunek rozw oju tej
dziedziny astronomii wyznaczają pro
blemy i rezultaty omawiane i prezen
tow ane na konferencji w Poznaniu
oraz przyszłe kosmiczne misje astrometryczne, takie jak FAME, GAIA,
SIM i inne.
Wszystkie prezentowane na konfe
rencji referaty zostaną zebrane w 2001

r. w specjalnej książce i opublikowane
przez wydawnictwo KLUWER, nato
miast wybrane najciekawsze prace po
jaw ią się w specjalnym wydaniu mię
dzynarodowego czasopisma Celestial
Mechanics and Dynamical Astronomy.
Głównymi sponsorami konferencji
w Poznaniu byli: amerykańska funda
cja National Science Foundation oraz
polski Komitet Badań Naukowych. Fi
nansowego wsparcia udzieliły również
Telekomunikacja Polska S.A., Bank
Handlowy S.A., W ielkopolski Bank
Kredytowy, firma HARVEST ze Swa
rzędza oraz Kampania Piwowarska.

Halina Prętka-Ziomek

Trzeci Piknik Meteorytowy — Guciów 2000
olejne coroczne spotkanie mi
ło śn ik ó w i k o lek cjo n eró w
m eteorytów (zw ane niefor
malnie Trzecim Piknikiem M eteoryto
wym — dwa pierwsze miały miejsce
w Rudnikach Wielkich, a ich organi
zatorem był Grzegorz Pacer, handlarz
meteorytami na terenie Niemiec) od
było się w dniach 15-17 w rześnia
2000 r. w Guciowie niedaleko Zamo
ścia. M iejscow ość ta znajd u je się
w przepięknym otoczeniu Puszczy Sol
skiej i Roztoczańskiego Parku Narodo
wego. Spotkanie poświęcone było no
wemu polskiemu meteorytowi o nazwie
Zakłodzie, który został odnaleziony
przez Stanisława Jachymka we wrze
śniu 1998 r. (wspom inaliśm y o tym
w „U-PA” 4/00 — przyp. red.). Orga
nizatorem i gospodarzem spotkania był
szczęśliwy znalazca meteorytu, który
zaprosił gości do swojego gospodar
stwa zwanego Zagrodą Guciów. N ale
ży tu dodać, że pan Stanisław Jachymek jest również sołtysem Guciowa
oraz twórcą miejscowego muzeum et
nograficznego i geologicznego. Więk
szość zaplanowanych punktów progra
mu odbyła się w sobotę 16 września —
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na początek zgromadzeni goście wysłu
chali trzech wykładów wygłoszonych
przez geologów przeprowadzających
badania meteorytu Zakłodzie. Wystą
pili: prof. Łukasz Karwowski z Uniwer
sy te tu Ś ląsk ieg o w K a to w ica ch ,
dr Jacek Siemiątkowski z Państwowe
go Instytutu Geologicznego we Wro
cławiu oraz panowie Paweł Zagożdżon
i Tadeusz Przylibski z Politechniki Wro
cławskiej. Bogato ilustrowane przezro
czami wykłady były podsumowaniem
dotychczasowych, niedokończonych
jeszcze, badań meteorytu Zakłodzie.
Następną atrakcją dnia była wycieczka
do miejsca odnalezienia meteorytu, co
miało miejsce przy polnej drodze wci
nającej się w less pomiędzy miejsco
wościami Zakłodzie Doły i Zakłodzie
Góry. Po południu odbyła się, długo
oczekiwana, giełda meteorytów, pod
czas której można było kupić i obejrzeć
wiele bardzo ciekawych okazów. Pod
wieczór odbyły się jeszcze trzy wykła
dy: dr Jadwiga Biała z Olsztyńskiego
Planetarium i Obserwatorium A stro
n om icznego w y g ło siła w ykład pt.
„Planetogeneza”, Elżbieta Plucińska
(również OPiOA) wykład pt. „M eto
U R A N IA - POSTĘPY ASTRONOMII

dy poszukiw ania planet poza U kła
dem Słonecznym ”, a dr Jacek Sie
miątkowski wykład pt. „Obrazy ska
n in g o w e sz lifu m ik ro sk o p o w e g o
Baszkówki”. Zakończeniem tego dnia
pełnego atrakcji było wspólne ognisko
wzbogacone występem miejscowych
artystów — poety i harmonisty. W spo
tkaniu w G uciow ie w zięli rów nież
udział tak znakomici goście, jak: prof.
Valentin Cwietkow — dyrektor plane
tarium w M oskw ie, A ndrzej Pilski
z Fromborka — autor wielu publikacji
związanych z meteorytami, Kazimierz
Mazurek z Gliwic — właściciel naj
większej prywatnej kolekcji meteory
tów w Polsce. Obecni byli także ko
lekcjonerzy z Warszawy, Zamościa,
Zabrza, M ikołowa i Dzięgielowa.

Jarosław Bandurowski
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PTMA informuje...

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii
Zarząd Główny — ul. św. Tomasza 30/8, 31-027 Kraków;
tel. (0-12) 422-38-92.
Poczta elektroniczna (E-mail) ptma@oa.ui.edu.pl
Szukajcie nas w Internecie pod adresem:
www.oa.ui.edu.pl/~ptma/
Nasze konto bankowe:
PB K SA I/O Kraków 17701363-1603-111 -K O Bl-01
Uprzejmie informujemy wszystkich członków i sympaty
ków Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii, iż
w roku 2001 składka członkowska wynosi 50 zł, natomiast
składka ulgowa wynosi 40 zł.(składka ulgowa przysługuje
emerytom, rencistom, studentom, uczniom oraz osobom pre
numerującym URANIĘ-PA. Osoby wstępujące do Towarzy
stwa opłacają dodatkowo wpisowe w wysokości 5 zł. W roku
2001 prenumerata URANII-PA kosztuje 36,00 zł.
Co daje przynależność do PTMA?
::Jr Przede wszystkim jest się członkiem organizacji o mię
dzynarodowym znaczeniu, skupiającej znane w świecie
naukowym osoby.
Można uczestniczyć czynnie w życiu społeczności
astronomicznej, przekazując innym wyniki własnych ob
serwacji.
/
Organizujemy spotkania z interesującymi ludźmi, nie
jednokrotnie w naszych murach goszczą naukowcy £ ca
łego świata.
Współpracujemy z kilkoma obserwatoriami, zarówno
amatorskimi jak i zawodowymi, przez co mamy dostęp do
profesjonalnego sprzętu obserwacyjnego dobrej klasy.
Doradzamy naszym członkom przy zakupie sprzętu ob
serwacyjnego, a także służymy wskazówkami przy wła
snoręcznym jego wykonaniu.
:Jr Polecamy wydawnictwa i publikacje PTMA.
■*' Można brać udział w pracach sekcji obserwacyjnych
i w wyprawach organizowanych przez PTMA.
Na terenie kraju działa 15 oddziałów PTMA, do których
można się zgłosić osobiście bądź listownie i zapoznać się
z terminami spotkań i odczytów. Poniżej znajduje się wykaz
oddziałów z adresami i telefonami. W PTMA dla członków
działają sekcje problemowe, w których można rozwijać swe
zainteresowania.
Oddziały i Sekcje Towarzystwa:
(1) Białostocki — Kolonia Księżyno 4, 15-601 Białystok
(2) Gliwicki — Al. Korfantego 23/1, 44-100 Gliwice
(3) Grudziądzki — Planetarium, ul. Hofmana5t*S15-300
Grudziądz tel. (0-51) 465-83-84
(4) Krakowski — ul. św. Tomasza 30/8 31-027 Kraków,
tel. (0-120 422-38-92 spotkania w poniedziałki o godz.
18.00, jest to także adres Sekcji Obserwatorów Komet
E-mail: sciezor@vistula.wis.pk.edu.pl
(5) Krośnieński — ul. Lelewela 24/25 38-411 Krosno z li
stami p. G. Kiełtyki.
(6) Lubelski — Instytut Fizyki UMCS, Plac M. Skłodow
skiej Curie 1, pok. 260, 20-031 Lublin,
E-m ail: p tm ao l@ tv tan .u m cs.lu b lin .p l. w w w :http://tvtan.umcs.lublin.pl/~ptmaol
(7) Łódzki — Planetarium, ul. Pomorska 16, 91-416 Łódź,
tel. (0-42) 633-13-63 — jest to również adres Sekcji Ob
serwacji Pozycji i Zakryć.
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(8) Poznański — DK KRĄG ul. Dmowskiego 37, 61-772
Poznań
(9) Puławski — ul. Filtrowa50, 24-100 Puławy, tel. (0-81)
886-49-68, spotkania wtorek i piątek godz. 18)
E-mail oapulawv@kki.net.pl
(10) Szczeciński — ul. Kusocińskiego 3 70-237 Szczecin
tel. (0-91)422-79-25
www:http://sus.univ.szczecin.pl/ancv/PTMA
(11) Śląski — Planetarium Śląskie skr. poczt 10, 41-500
Chorzów tel. (0-32) 254-63-30
(12)Toruński —- ul. Kopernika 42, 87-100 Toruń, (0-56)
622-28-46, spotkania w poniedziałki godz. 17.30.
(13)Warmiński — Obserwatorium ul. Żołnierska 13,10-558
Olsztyn, przy oddziale działa Komisja Współpracy Pla
netariów ul. M.P. J Piłsudskiego 30, 10-450 Olsztyn, przy
oddziale działa Sekcja Meteorów i Meteorytów skr. poczt
6 14-530 Frombork.
(14)Warszawski — CAMK, ul. Bartycka 18, 00-716 War
szawa tel. (0-22) 841-00-41, spotkania poniedziałki godz.
17. E-mail jawil@hend.coin.pl. jest to również adres Sek
cji Obserwatorów Gwiazd Zmiennych. Przy Oddziale
działa Sekcja Obserwatorów Słońca — Janusz Kosiń
ski ul. Pułaskiego 19 07-202 Wyszków 4. E-mail sosptma@poczta.onet.pl
(15)Zielonogórski — Zielonogórskie Centrum Astronomii
WSP Wieża Braniborska, ul. Lubuska 2,65-265 Zielona Góra
tel. (0-68) 20-28-63, E-mail zca@astro.ca.wsp.zht2ora.pl
Członkowie i sympatycy mogą u nas zamawiać nastę
pujące materiały:
1. Mapa obrotowa Nieba — 3,50 zł
2. Mapa Księżyca z diagramem faz — 3,50 zł
(do ceny należy doliczyć ryczałt za koszt przesyłki 2 zł)
Książki i broszury:
3. Mieczysław Markowski: Uniwersytet Krakowski jako
miejsce duchowych narodzin Mikołaja Kopernika 4,50 zł
4. Janusz Kosiński: Poradnik obserwatora meteorów 6,00 zł
15. Janusz Kosiński i Bartosz Dąbrowski: Poradnik Ob
serwatora Słońca 9,00 zł
6. Tomasz Ściężor: Kalendarz Astronomiczny na rok 2001
16,00 zł
7. Tomasz Krzyt: Poradnik obserwatora gwiazd zmien
nych 9,00 zł
8. Marek Zawilski i inni: Poradnik obserwatora pozycji
i zakryć 13,00 zł
9. Jacek Kruk: Dawne stacje astronomiczne Obserwato
rium Krakowskiego na Ziemi Myślenickiej 6,00 zł
10. Janusz Kosiński: Zestawienie rojów meteorów 7,00 zł
W sprawie archiwalnych egzemplarzy URANII do roku
1997 prosimy o kontakt z ZG PTMA.
Zamówień można dokonać, przesyłając pieniądze prze
kazem pocztowym na adres Zarządu Głównego i wyszcze
gólnić na nim, o jakie pozycje chodzi. Do kosztów zamó
wienia należy doliczyć ryczałt pocztowy 3,00 zł, a dla pozycji
1 i 2 ryczałt wynosi 2,00 zł.
Ponadto Towarzystwo wydaje czasopisma naukowe:
— Materiały Sekcji Obserwacji Pozycji i Zaryć
— Biuletyn Sekcji Obserwatorów Komet — „ KOM ECIARZ”
W sprawie ich nabycia prosimy o kontakt z Zarządem
Głównym PTMA.
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ze świata

Osiem godzin na Przylądku Canaveral
5 maja miałem przyjemność być za
proszony na Kosm odrom K enne
dy'ego.
Ponieważ myślę, że Polacy odwiedzają
go „nie za często”, więc chciałbym przed
stawić krótki reportaż o charakterze „tu
rystycznym ” , choć nie je s t to obiekt
„astronomiczny”. (Sądzę jednak, że każ
dy astronom powinien go zobaczyć.)
Chyba najprościej dojechać na Przy
lądek Canaveral z Miami. W ystarczą na
to (370 km) 4 godziny (z przystankiem
na posiłek). N a samym Przylądku istnieją
obecnie dw ie odseparowane od siebie
części — turystyczna i użytkowa (z któ
rej nadal startują, z nieco ponad 10 sta
nowisk, różne kosmiczne rakiety nośne).
W części turystycznej są cztery głów
ne obiekty:
1) Wielkie Centrum Turystyczne. Wart
odnotow ania je st naturalnej w ielkości
wiem y model kosmoplanu (samolotu ko
smicznego). Ogląda się go nie tylko z ze
wnątrz, ale wchodzi do środka, toteż moż
na zobaczyć górną i dolną kabinę oraz
ładownię. Natomiast obok jest ustawio
ny zespół napędowy złożony z dwóch
olbrzymich rakiet stałopaliwowych i znaj
dującego się między nimi jeszcze więk
szego zbiornika na ciekły wodór i ciekły
tlen. Ponieważ przez Atlantyk leciałem
Jumbo Jetem, więc nasuwa się mi obra
zowe porównanie — samolot kosmiczny
jest od niego około dwa razy mniejszy.
W arto zajrzeć też do „rakietow ego
ogródka” . Jest tu ustaw ione kilka ko
smicznych rakiet nośnych (największa
z nich to Saturn IB ze statkiem Apollo)
oraz silniki F I, J1 i wodorotlenowy ko
smoplanu.
Warto też dodać, że w „sklepie ko
smicznym” można nabyć meteoryty —
kilkukilogramowy kosztuje kilkanaście
tysięcy dolarów.
Z Centrum Turystycznego jedzie się
autobusem (kursuje co kilka minut) do
„tego, co było”, tzn.:
2) Olbrzymiej hali, w której zgroma
dzono najważniejsze obiekty związane ze
zd obyciem K siężyca. Jest tu przede
wszystkim jeden z trzech jeszcze istnie
jących kompletnych egzemplarzy rakie
ty Saturn V, zademonstrowany w pozycji
poziomej z nieco odsuniętymi od siebie
członami, oraz ładunkiem (zasobnikiem
statku LM i kompletnym statkiem Apol
lo). Jest naprawdę olbrzym ia... Pod ścia
nami hali są: statek LM, kabina Apollo,
samochód księżycowy, gablota, w której
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można dotknąć kamienia księżycowego
(właściwie oszlifowanej próbki) i kilka
innych eksponatów. W oddzielnym po
mieszczeniu znajduje się sala projekcyj
na oraz,Jcopia” Centrum Kontrolno-Dysp o zy c y jn e g o w H o u sto n , z k tó reg o
kierowano przebiegiem wypraw na Księ
życ (z oryginalnymi (!) konsolami opera
torów). „Odgrywany” tu jest odlot wypra
w y na K się ży c , lo t ku K sięży co w i
i lądowanie na Księżycu (z użyciem na
turalnej wielkości modelu statku LM).
Czas zwiedzania nie jest limitowany
i dozwolone jest (za wyjątkiem jednego
miejsca) fotografowanie.
Z hali „tego, co było” jedzie się auto
busem do „tego, co jest”. (Po drodze mija
się Halę Montażu Pionowego — monto
wano w niej rakiety Saturn V, a obecnie
montowane są kosmoplany, obok stoi ol
brzymi (30x40 m) transporter gąsienico
wy).
3) Jest to duża wielokondygnacyjna
krato w n ico w a ram p a o b serw acy jn a,
z której widok rozpościera się na odle
głe o kilka kilometrów stanowiska star
towe 39A i 39B, skąd startują kosm o
plany. (D a w n iej s ta rto w a ły z nich
wyprawy na Księżyc i stanowiska miały
wtedy inną konstrukcję). Można tu też
obejrzeć wodorotlenkowy silnik kosmo
planu i jest też sala projekcyjna.
Z ram py w idokow ej je d zie m y do
„tego, co będzie”.
4) Jest to spora hala montażowa mo
dułów Bazy Satelitarnej ALFA (ISS), po

dzielona na dwie ściśle odseparowane od
siebie części: użytkową i muzealno-turystyczną.
W części turystycznej znajduje się
szereg naturalnej w ielkości m odułów
bazy ALFA (poprzez wnętrza których się
przechodzi). Są też zmniejszone m ode
le: rosyjskiego MIRA, amerykańskiego
Skylaba i bazy ALFA. N atom iast pod
stropem sali (przy jednym z dłuższych
boków) je st oszklona galeria widokowa,
a z niej doskonały w gląd na część użyt
kow ą hali i właśnie tutaj nie wolno foto
grafować, co nie jest jednak rygorystycz
nie przestrzegane... N a hali były akurat
w montażu włoskie moduły Rafaelo i Le
onardo. Gdy na nie patrzyłem, w zbudzi
ło to we mnie smętną refleksję: jak ą kom
pletną nicością w tej dziedzinie jesteśm y
my, Polacy! (Nie należymy nawet do Eu
ropean Space A gency...).
Bawiąc na Przylądku, starałem się jak
najwięcej pytać. Ciekawiła mnie na przy
kład opinia na temat mającego nastąpić
chińskiego załogowego lotu kosmiczne
go (!), perspektywy domontowania do
bazy ALFA chińskiego modułu (!), przy
gotowań (?) do kolejnego lotu rosyjskiej
rakiety Energia-Buran (!). Żadnych istot
nych komentarzy jednak nie usłyszałem...
Natomiast mnie pytano: „Czy Rosjanie
doślą w lipcu do ALFY swój „M oduł
Służbowy”? (Co jest obecnie opóźnione
o kilkanaście m iesięcy!). Cóż jednak mo
głem odpowiedzieć?__

Andrzej Marks

Tzw. „p a rk ra k ie to w y ” w C entrum
Kosmicznym Kennedy ego. Na pierw
szym planie rakieta Saturn 1B. To już
historyczne zabytki.

Z praw ej strony - dzień dzisie jszy
Przylądka C anaveral - start promu
kosmicznego Endeavour.
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tsnicy stronomii
obserwują:

Kometa C /l999 S4
(LINEAR)
„niewypał”
czy „bomba99
końca XX w?
—

trakcją lata 2000 roku miała być
kometa C/1999S4 (LINEAR).
Przew idyw ano, że będzie ona
godną następczynią komet C / l996 B2
(Hyakutake) i C /l995 O l (Hale-Bopp),
osiągaj ąc j asność umożliwiaj ącą obserwację gołym okiem. Tak więc miała być ko
m etą „pożegnaniem ” z m ijającym XX
wiekiem. Jak wiedzą wszyscy obserwato
rzy, którzy ją widzieli, tak się nie stało.
Czy jednak rzeczywiście kometa 1999S4
była „niewypałem” lata 2000? W celu od
powiedzenia na to pytanie należy „prze
słuchać podejrzaną”, czyli zapoznać się
z obserwacjami wykonanymi w Sekcji Ob
serwatorów Komet Polskiego Towarzy
stwa Miłośników Astronomii.
Kometa C/1999S4 (LINEAR) została
odkryta w ramach programu LINEAR
w Nowym Meksyku (USA) na zdjęciach
CCD otrzymanych 27 września 1999. Już
1 października potwierdzono kometamy
charakter obiektu. Kometa miała wtedy ja
sność 16,3m, głowę o średnicy 10” i war
kocz o długości 25”. Ponieważ znajdowała
się wówczas w odległości aż 4,3 j.a. od
Słońca, oznaczało to, że po zbliżeniu do
Ziemi powinna osiągnąć jasność 3m- 4 m!
W tym samym dniu znany badacz orbit kometamych, B.G.Marsden, wyznaczył orbitę
także naszej komety.
Ostateczne wyznaczone elementy or
bity komety są następujące:

A

Rometa C/1999 S 4 L IN E A R na zdjęciu
wykonanym 6 -lipca 2000 roku o godzi
nie 1:0Q przez Andrzeja Binkiewicza.
.Czas ekspozycji 5 minut, obiektyw 4/200,
film Fuji 800.

T0
q
e
/
co
Q

= 26 VII 2000,4:04 UT
=0,765040 j.a.
=0,999565
= 149,3906 °
= 151,0334°
=83,1911 °

(elementy kątowe podane dla epoki 2000).
Najbliżej Ziemi, w odległości zaledwie
0,373 j.a. kometa znalazła się 22 lipca
2000 .
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Z podanych elementów orbity wynika,
że kometa 1999 S4 w aphelium odlatuje
od Słońca na odległość aż 3500 j.a., krą
żąc wokół niego z okresem 74 tys. lat!
Oznacza to, że nadleciała do nas wprost
z Obłoku Oorta. Już to wywołało opinie,
że kometa dlatego jest tak jasna w dużej
odległości od Słońca, gdyż powierzchnia
jej jądra pokryta jest cienką warstwą ja 
snej materii („szronem” zamarzniętych ga
zów). W przypadku komety wielokrotnie
powracającej do Słońca warstwa ta już
dawno znika (sublimuje) i obserwujemy
aktywność samego jądra, a nie „warstwy
szronu”. Kometa nadlatująca do Słońca po
raz pierwszy z głębin Kosmosu szybko
traci tę warstwę i zarówno jasność abso
lutna jądra, jak i jego aktywność wraz ze
zbliżaniem się do Słońca zwykle spada.
Tak więc należało się spodziewać, że
i nasza kom eta odparuje w arstw ę po
wierzchniową daleko od Słońca i jej ja 
sność będzie mniejsza od oczekiwanej. Co
więcej, na podstawie obserwacji wykona
nych w grudniu 1999 D.G.Scheicher okre
ślił zachowanie komety jako bardzo po
dobne do pamiętnej komety C /l973 El
(Kohoutek), która także miała być jasnym
obiektem, a była z trudnością obserwowalna przy pomocy lornetek. Tak więc, gdy
kometa zniknęła w blasku Słońca pod ko
niec marca 2000, z niecierpliwością ocze
kiwano jej ponownego pojawienia się.
Ponownie została zauważona na począt
ku maja 2000 i jej zachowanie wskazy
wało, że w dniach 22-23 lipca powinna
osiągnąć jasność ok. 4m. To, oraz korzyst
ne usytuowanie najpierw na porannym,
potem na wieczornym niebie sprawiło, że
obserwacji podjęło się wielu obserwato
rów (pomimo kiepskiej pogody!).
W S ek cji O b serw ato ró w K om et
PTMA otrzymaliśmy obserwacje od 40
obserwatorów, którzy wykonali łącznie
6/qooo

aż 166 ocen jasności, 158 ocen stopnia
kondensacji, 159 pom iarów średnicy
otoczki oraz 131 obserwacji warkocza.
Niewątpliwie obserwacji byłoby znacz
nie więcej, gdyby nie zachmurzone, desz
czowe niebo nad całą Polską przez pra
wie cały lipiec.
A oto autorzy niektórych „rekordów”:
pierwsza obserwacja (3 VI 2000) —
Michał Drahus, Piotr Sadowski
ostatnia obserwacja (1 VIII 2000) —
Piotr Sadowski, Piotr Guzik
najdłuższa seria (3 VI — 25 V II2000)
— Piotr Sadowski
najwięcej nocy obserwacyjnych: 12 —
Michał Drahus, Jacek Adamik
Przegląd wyników ja k zw ykle roz
poczniem y od analizy krzywej blasku.
Ponieważ obserwacje wykonane przez
członków SOK nie obejmują całego okre
su w id z ia ln o ś c i k o m ety (g łó w n ie
w związku z kiepską pogodą), do posia
danych obserwacji SOK (czarne kwadra
ty — 166 obserwacji) dodano także ob
serwacje Sekcji Kometamej Brytyjskiego
Towarzystwa Astronomicznego (B AA —
białe kwadraty — 239 obserwacji). Na
Rys. 1. przedstaw iono postać podsta
w o w ą krzyw ej — 405 ocen jasn o ści
sprowadzone do standardowej średnicy
teleskopu 6,84 cm przedstaw ione są
w funkcji czasu. Z nielicznymi wyjątka
mi różnice jasności komety widzianej
oczyma różnych obserwatorów nie prze
kraczają l m, co jest w ynikiem bardzo
dobrym. Wyraźnie widać, że maksymalną
jasność, równą w przybliżeniu 6,3m, ko
meta osiągnęła około 24 lipca 2000 roku,
czyli w okresie zarówno maksymalnego
zbliżenia do Słońca, jak i do Ziemi. Wi
dać jednocześnie, że jasn o ść ta była
o ponad 2mniższa od przewidywanej (li
nia przeryw ana). Do przedstaw ionego
zbioru punktów dopasowano krzywą naj
lepiej opisującą zmiany jasności (linia
ciągła). Składa się ona z czterech lub na
w et pięciu członów! Po prostu ju ż na
pierwszy rzut oka widać, że zachowanie
komety w czasie się zmieniało.
W celu uchwycenia ogólnego sensu
zmian blasku oczyszczono krzywe bla
sku z fałszującego wpływu zmiennej od
ległości komety od Ziemi. Obserwowaną
jasność komety redukujemy do tzw. ja 
sności heliocentrycznej mA(zabieg ten ma
sens taki, jak gdyby pomiary jasności
danej kom ety były przepro w ad zan e
w stałej odległości 1 j.a. od niej). Obser
wacje tak zredukowane przedstawia Rys.
2. Należy jednak wyjaśnić pewną wąt
pliwość. Otóż na osi poziomej odłożona
jest różnica logarytmów odległości ko
mety od Słońca (r) i odległości peryhe6/2000

lium (rQ). Oczywiście różnica ta zawsze
jest większa od zera. Skąd w takim razie
występujące na tym (oraz na analogicz
nych wykresach dla innych komet) war
tości ujemne? Otóż można się umówić,
że przy zbliżaniu komety do Słońca wspo
mniana wielkość ma znak dodatni, przy
oddalaniu ujemny. Pozwala to w szcze
gólności na zauważenie zmian zachowa
nia komety związanych z jej przejściem
przez peryhelium.
Przypomnijmy, że zależność jasności he
liocentrycznej komety od logarytmu jej od

ległości od Słońca powinna mieć charakter
liniowy, zgodnie z klasyczną formułą:
m = H0 + 51og A + 2,5n log r
gdzie:
m — jasność obserwowana,
H0— jasność absolutna (1 j.a. od Słoń
ca i 1 j.a. od Ziemi),
A — odległość od Ziemi,
r — odległość od Słońca,
n — czynnik określający aktywność
komety (a właściwie jej „podatność” na
cieplne promieniowanie słoneczne).

Tab. 1
Obserwator
Jacek Adamik
Adam Amroziak
Andrzej Balcerek
Robert Bodzoń
Jerzy Bohusz
Kazimierz Czernis
Piotr Chochłow
Franciszek Chodorowski
Antoni Chrapek
Jarosław Czyż
Michał Drahus
Grzegorz Duszanowicz
Marcin Filipek
Sławomir Gandecki
Darius Gasiunas
Marta Grobosz
Michał Grobosz
Radosław Grochowski
Jarosław Grolik
Piotr Guzik
Mariusz Holuk
Maciej Kwinta
Marian Legutko
Paweł Maksym
Jerzy Marcinek
Piotr Ossowski
Grzegorz Palimąka
Mieczysław Paradowski
Jacek Powichrowski
Piotr Sadowski
Tomasz Ściężor
Henryk Sielewicz
Michał Siwak
Jarosław Smysło
Krzysztof Socha
Jerzy Speil
Mariusz Świętnicki
Łukasz Walec
Robert Włodarczyk
Łukasz Włodarczyk

Miejscowość
Zręcin
Poznań
Wronki
Jarosław
Gdynia
Wilno (Litwa)
Włocławek
Kolonia Księżyno
Nehrybka
Gliwice
Kraków
Kanonvagen (Szwecja)
Jerzmanowice
Międzyrzecz
Maisiagala (Litwa)
Knurów
Knurów
Świdnica
Woźniki
Krosno
Chełm
Kraków
Gliwice
Łódź
Lublin
Ostrów Wlkp.
Krapkowice
Lublin
Białystok
Pcim
Kraków
Lawaryszkes (Litwa)
Burzyn
Busko-Zdrój
Kolonia-Baćkowice
Wałbrzych
Zręcin
Stalowa Wola
Częstochowa
Końskie

Użyty sprzęt
L317 L140 B50 B60
B60 L110
B60
B50
L110 L250
B110 B50 R120
B100
R64 L110
B60 L350
L110 B100
B100 L250 M350
B80
B66
B50
R120
B40 B100
L110 B100
L114
L65
B50 L150
B50 B80
R80
B40
B60 B100
B40 B50
B50
B60
B60 M100
L200
L110 B100 B60 L250
B50 B60 B67
R120
B50 L147
B50 B100
B70
B80
B50 L200 R65 L250
B50 B80 L110
B60 L180
B60 B100

Oznaczenia: B — lornetka, R — refraktor, L — newton, M — maksutow,
T— schmidt-cassegrain, C — cassegrain. Liczby oznaczają średnicę in
strumentu w milimetrach.
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Jak widać, w przypadku komety 1999 S4 LINEAR możemy
doszukać się przynajmniej czterech (a może nawet pięciu) ta
kich odcinków. Przypomnijmy, że jasność komety w chwili od
krycia sugerowała jej dużą jasność w momencie zbliżenia do
Słońca i do Ziemi. Niemniej jednak w okresie pierwszych czte
rech miesięcy (6 XI 1999 - 22 III 2000) wartości parametrów
opisujące kometę wynosiły:
H0 = 9,8m± 0,5m
n = 1,1 ± 0 ,4

Data 1999/2000

Rys. 1. Jasność obserwowana komety C/1999S4 (Linear)

co sugerowało kometę o niezbyt dużym jądrze, o średnicy zale
dwie ok. 2 km (w związku z dużą odległością komety od Słońca
w tym okresie i jej niską aktywnością można podejrzewać, że
jest to wartość bardzo zbliżona do średnicy jej fizycznego ją 
dra), oraz o bardzo małej aktywności. Ponieważ w tej odległości
od Słońca trudno podejrzewać znaczący udział sublimacji lodu
wodnego, do współczynnika n główny wkład niewątpliwie wnio
sły inne zamarznięte i sublimujące materiały lotne (np. tlenek
węgla CO).
W związku z tym z niecierpliwością oczekiwano wyłonienia
się komety zza Słońca, które nastąpiło w połowie maja 2000.
I rzeczywiście możemy zauważyć drugi odcinek prostoliniowej
zależności jasności heliocentrycznej. W okresie od 15 V do 13
VI jasność komety można opisać następującymi parametrami:
H0= 7 ,8 m± 0 ,2 m
n = 3,9 ± 0,8

log(r)-log(r<))

Rys. 2. Jasność heliocentryczna komety C/1999S4 (Linear)

Data 2000

Rys. 3. Jasność powierzchniowa komety C/1999S4 (Linear)

Są to jasności typowe dla komety zbliżającej się do Słońca.
Stosunkowo jasne jądro i „klasyczna” dla wielu komet aktyw
ność (niewątpliwie związana już z sublimacją lodu wodnego)
sugerowały, że rzeczywiście w lipcu może się ona stać atrakcją
nocnego nieba. Jednak ok. 13 czerwca nastąpiła katastrofa! Po
mimo zbliżania się do Słońca, jasność heliocentryczna komety
przestała rosnąć (a może nawet zaczęła lekko spadać)! Co to
oznacza? Otóż jądro komety, która pierwszy raz przylatuje
w pobliże Słońca z Obłoku Oorta, pokryte jest świeżym, jasnym,
szybko sublimującym materiałem (właśnie ta jego jasność i ak
tywność daje tak duże nadzieje w znacznej odległości od Słoń
ca). Jednak przychodzi moment, że ta cienka warstwa powierzch
niowa zniknie całkowicie i aktywność komety praktycznie ustaje.
Tak więc najprawdopodobniej w przypadku komety 1999 S4
LINEAR właśnie w połowie czerwca zakończyła się sublimacja
warstwy „szronu” powierzchniowego i aktywność komety prak
tycznie zamarła.
Wydawało się, że zachowanie komety będzie już przewidy
walne. Jednak ok. 16 lipca 2000 (czyli jeszcze przed osiągnię
ciem peryhelium) nastąpiła katastrofa — rozpoczął się rozpad
komety (jak się potem okazało, pierwszy odłamek oddzielił się
od komety już 7 lipca, co zostało zaobserwowane przez teleskop
Hubble’a i spowodowało chwilowy wzrost aktywności, a więc
i jasności komety)! Jej jasność heliocentryczna bardzo gwałtow
nie zaczęła spadać. Wprawdzie ani dla wybuchów, ani dla roz
padów nie podaje się opisywanych wyżej parametrów, jednak
w tym przypadku odstąpię od tej zasady w celu pokazania gwał
towności zjawiska. Otóż w okresie od 17 lipca do 26 lipca 2000
osiągnęły one wartości:
H0 = 23m± 2 m
n = 51 ± 8

Data 1999/2000

Rys. 4. Średnica kątowa gtowy komety C/1999S4 (Linear)
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Jak widać, kometa praktycznie przestawała istnieć. Powyż
sze zmiany jasności były tylko zewnętrznymi przejawami zda
rzeń przebiegających głęboko wewnątrz komety. Sam rozpad stał
się widoczny wprost dopiero 25 lipca. W dwa dni później można
- P o s tę p y A s t r o n o m i i

6 /2 0 0 0

zauważyć zwiększenie prędkości rozpadu. Ostatnie obserwacje
(bardzo trudne) rozpadających się nadal i słabnących resztek
komety zostały wykonane 6 sierpnia 2000.
Tak więc już z opracowania krzywej jasności widać, że ko
meta 1999 S4 była niezwykle interesującym obiektem. Wyko
nano jednak przecież szereg obserwacji innych parametrów,
a ich omówienie pozwoli na dokładniejsze opisanie, co działo
się z kometą w „ostatnich dniach jej życia”.
Od niniejszego opracowania wprowadzamy nową wielkość
opisującą wygląd komety, a właściwie łatwość jej obserwacji.
Jest to jasność powierzchniowa, która określa łatwość obserwa
cji komety na tle nieba. Jeżeli dwie komety mają tę samą ja 
sność, a jedna z nich ma znacznie mniejszą średnicę, to będzie
ona łatwiejsza do obserwacji niż kometa większa. Oczywiście,
pojęcie to zakłada przyjęcie izotropowego rozkładu jasności gło
wy komety, co w większości przypadków nie jest prawdziwe.
Niemniej jednak pozwala ocenić (zwłaszcza w powiązaniu ze
stopniem kondensacji DC) wygląd komety na tle nieba. W przy
padku komety LINEAR S4 zmiany jasności powierzchniowej
w czasie przedstawia Rys. 3. Jak widać, w pierwszym okresie
widzialności komety miała ona jasność powierzchniową równą
zaledwie 13m/D ’ (magnitudo/”minutę łuku do kwadratu”), była
więc obiektem niezwykle trudnym do obserwacji i raczej nie
możliwym w warunkach miejskich. Od początku maja jasność
powierzchniowa komety zaczęła rosnąć, co oznacza wzrost gę
stości optycznej głowy związany ze wzrostem ilości materii
w głowie. Wartość maksymalną równą ok. 9”/ □ ’ (przy takiej
wartości kometa wyraźnie wyróżnia się na tle nieba) jasność
powierzchniowa osiągnęła ok. 20 lipca, po czym zaczęła gwał
townie spadać, osiągając na początku sierpnia zaledwie 14m/D ’.
Wyjaśnia to, dlaczego tak niewielu obserwatorów widziało ko
metę w tym okresie (pomimo podejmowanych prób). Oczywi
ście „rozmywanie” komety na niebie w tym okresie związane
jest z jej postępującym rozpadem.
Kolejnym parametrem opisującym wygląd komety jest ob
serwowana średnica jej głowy. Zmiany średnicy głowy komety
LINEAR S4 przedstawia Rys. 4. Jak widać, aż do początku maja
2000 średnica głowy komety była niewielka i wynosiła zaled
wie 2’. N a początku maja rozpoczął się jej wzrost i w drugiej
połowie lipca osiągnęła wartość 10’. Należy jednak zauważyć,
że kilku polskich obserwatorów w dniach 23-24 VII widziało
głowę o średnicy nawet 24’! Albo rzeczywiście wokół jaśniej
szej części otoczki rozciągała się jeszcze duża, zewnętrzna war
stwa, albo zawinił tu brak doświadczenia obserwatorów (np.
wzięcie pod uwagę jasnej części warkocza) i nie najlepsza po
goda. Niezależnie od tego wewnątrz otoczki można wyróżnić
część wewnętrzną o średnicy maksymalnej równej ok. 6 ’, wi
doczną niezależnie od warunków obserwacyjnych. Co cieka
we, nie jest widoczna zmiana średnicy otoczki związana z roz
padem komety, co oznacza, że nie spowodował on wzrostu ilości
materii w otoczce. Po uwzględnieniu zmiennej odległości ko
mety od Ziemi stwierdzono, że średnica liniowa głowy począt
kowo równa ok. 200 tys. km, w okresie zbliżenia do Słońca
wzrosła do „standardowej” dla większości komet wartości ok.
300 tys. km (Rys. 5).
Wygląd komety opisuje także stopień kondensacji otoczki DC
(Rys. 6). W przypadku naszej komety był on stosunkowo wyso
ki, ułatwiając jej obserwacje. W pierwszym okresie widzialno
ści komety był równy ok. 4, a w okresie zbliżenia do Słońca
wzrósł do 5 (lub nawet więcej). Dopiero pod koniec lipca (czyli
w czasie rozpadu) gwałtownie ( w ciągu tygodnia!) spadł, osią
gając wielkość równą zaledwie ok. 1. Ponieważ DC określa
zmienność kondensacji wewnątrz głowy oraz określa obecność
6 /2 0 0 0
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Rys. 5. Średnica liniowa głowy komety C/1999S4 (Linear)
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Rys. 6. Stopień kondensacji komety C/1999S4 (Linear)

0
1 cze

21 cze

11 lip

31 lip

Data 2000

Rys. 7. Długość kątowa warkocza komety C/1999S4 (Linear)

Dala 2000

Rys. 8. Długość liniowa warkocza komety C/1999S4 (Linear)
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i aktywność centrów aktywnych w jądrze
komety, jego gwałtowny spadek oznacza,
że centra takie w praktyce przestały ist
nieć.
„Symbolem” każdej komety jest jej
warkocz. W przypadku komety LINEAR
S4 widoczne były obydwa warkocze —
zarówno gazowy, jak i pyłowy. Najczęściej
jednak obserwatorzy podawali obserwa
cje jednego z nich, nie podając, o który
chodzi. Zanim rozstrzygniemy, który war
kocz był częściej obserwowany, zobacz
my, jak zmieniała się długość warkocza
w czasie (Rys. 7). Jak widać, po „wyło
nieniu się” komety zza Słońca aż do dru
giej połowy lipca obserwowana długość
warkocza pozostawała praktycznie stała
i równa ok. 0,5°. Jedynie w dniach 9-10
lipca kilku doświadczonych obserwatorów
obserwujących kometę w dobrych warun
kach obserwacyjnych podało długość war
kocza równą ok. 1°, jednak wydaje się, że
składowa ta następnie zanikła. Ponownie
zaobserwowano wzrost długości warko
cza ok. 20 lipca. Ok. 23 lipca 2000 war
kocz osiągnął długość maksymalną równą
wg kilku obserwatorów aż 4°. Jednak dla
większości obserwatorów długość warko
cza wynosiła wtedy ok. 1,5°. Następnie ob
serwowany warkocz szybko zanikał, prak
tycznie znikając całkowicie w pierwszych
dniach sierpnia.
Zakładając, że warkocz jest zawsze
skierowany w kierunku odsłonecznym (co
nie jest ścisłe dla warkocza pyłowego),
można wyznaczyć jego liniową długość
w przestrzeni (Rys. 8). Jak widać, zależ
ność liniowej długości warkocza od cza
su powtarza zależność kątową. W spo
m n ian a słab a składow a ok. 10 lip ca
osiągnęła długość ok. 2 min km, natomiast
pod koniec lipca warkocz osiągnął dł. 6
min km, co nie jest wielkością zbyt dużą.
Rozstrzygnijmy nareszcie, które skła
dowe warkocza kiedy dominowały (przy
pomnijmy, że do raportów SOK podaje się

dane o tej składowej warkocza, która
w danym dniu była najdłuższa). W kilku
przypadkach dysponujemy obserwacjami
obu składowych, dokonanymi przez tego
samego obserwatora. W pozostałych przy
padkach możemy wykorzystać właśnie
fakt odsłonecznego położenia warkocza
gazowego (plazmowego). Wykreślmy za
tem wykres zależności kąta pozycyjnego
PA warkocza w funkcji czasu (Rys. 9).
Linia przerywana wyznacza linię najwięk
szego prawdopodobieństwa z obserwowa
nych punktów, linia ciągła wyznacza PA
punktu odsłonecznego (czyli warkocza ga
zowego) w funkcji czasu. Jak widać, po
czątkowo (do połowy lipca) położenia
warkocza pyłowego i gazowego na niebie
się pokrywały. I rzeczywiście, obserwa
torzy, którzy w idzieli obie składow e
twierdzą, że był widoczny szeroki warkocz
pyłowy, na tle którego widoczny był wą
ski i dłuższy od niego warkocz gazowy.
Właśnie ta słaba składowa o długości 1,5°,
widziana przez kilku obserwatorów ok. 10
lipca, była warkoczem gazowym! War
kocz ten następnie zaniknął, pozostawia
jąc jedynie składową pyłową. Oznacza to,
że z jądra komety zniknęły ostatnie reszt
ki materii lotnej, pozostawiając jedynie
pył. Rzeczywiście, z wykresu PA wynika,
że w drugiej połowie lipca widoczny jest
jedynie warkocz pyłowy. I nagle, 21 lipca
ponownie pojawia się warkocz gazowy
o długości ok. 1° (obserwowany przez kil
ku obserwatorów)! Przypomnijmy, że jest
to data zbliżona do daty początku rozpa
du komety. Po prostu w chwili rozpadu
odsłoniły się wewnętrzne części jądra ko
mety, zawierające pewne ilości materiału
lotnego. Należy także dodać, że w tym
dniu wg części obserwatorów jasność ko
mety chwilowo wzrosła, co także należy
powiązać z „odświeżeniem” otoczki.
Po zapoznaniu się z wszystkimi wy
konanymi obserwacjami można zrekon
struować historię komety C/1999S4 (LI
NEAR):
1. Kometa nadla
tuje wprost z Obłoku
Oorta jako ciało lodowo-kamienne o sto
sunkow o m ałej za
w artości substancji
lotnych, o średnicy
ok. 2 km . Jąd ro
pokryte je s t cienką
warstwą „szronu” gazowo-wodnego.
2. Już w pobliżu
Jowisza zaczyna się
Data 2000
su b lim acja sk ład o 
Rys. 9. Kąt pozycyjny warkocza komety C/1999S4
w ych lotnych jądra.
(Linear)
Przy dalszym zbliża
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niu się do Słońca rozpoczyna się sublima
cja szronu wodnego.
3. Około 13 czerwca, gdy kometa znaj
duje się w odległości 1.1 j.a. od Słońca,
wyczerpują się powierzchniowe zasoby
„szronu” — aktywność komety praktycz
nie ustaje.
4. Niepokojące zjawisko występuje
w dniach 6-7 lipca. Teleskop Kosmiczny
Hubble’a fotografuje niewielki wybuch 6
lipca, po czym w dniu 7 lipca od jądra
oddziela się niewielki fragment. Oznacza
to bardzo m ałą w ytrzym ałość m echa
niczną jądra. Już przy innych kometach
obserwowano rozpady jąder, jednak zwy
kle następowały one w pobliżu peryhelium
lub tuż po jego minięciu, a nie przed! Opi
sane zdarzenie powoduje uwolnienie pew
nej ilości lotnej materii z wnętrza komety
i wytworzenie warkocza gazowego, ob
serwowanego także przez obserwatorów
SOK ok. 10 lipca. Warkocz ten jednak
oczywiście szybko zanika. Cały czas wi
doczny jest wyraźny warkocz pyłowy,
dowodzący uwalniania się dużych ilości
pyłu z jądra komety.
5. Już w kilka dni później rozpoczy
na się rozpad komety, początkowo zazna
czający się jedynie załamaniem krzywej
jasności. Kolejnym świadectwem proce
sów rozgrywających się we wnętrzu ko
mety jest ponowne pojawienie się war
kocza gazowego (tym razem znacznie
jaśniejszego) w dniu 21 lipca, co ozna
cza, że odsłoniły się bogatsze w materia
ły lotne wewnętrzne części jej jądra. Dla
obserwatorów sam rozpad staje się wi
doczny 25 lipca, gdy obraz komety uległ
rozciągnięciu, a jej DC gwałtownie spa
dło. Rozpad przyspiesza się w ostatnich
dniach lipca. Zdjęcia komety wykonane
w pierwszych dniach sierpnia przez Ko
smiczny Teleskop Hubble’a pokazują za
miast jednej komety rój małych, nadal roz
sypujących się ciał, z których każde
obdarzone jest krótkim warkoczem.
Podsumowując należy podkreślić, że
kometa C/1999 S4 (LINEAR) była kometą
niezwykłą. Już wiele komet wcześniej ule
gało rozpadowi. Był to jednak rozpad na
kilka mniejszych „komet”. W tym przy
padku nastąpiła pełna dezintegracja kome
ty. Po prostu na własne oczy widzieliśmy,
jak powstaje strumień meteoroidów! 1mo
gliśmy to obserwować krok po kroku. Tak
więc na koniec XX w. niebiosa sprawiły
nam niezwykłą gratkę, a kometa LINE
AR S4 pokazała, że rzeczywiście komety
są nieprzewidywalne. I to właśnie w ko
metach jest chyba najciekawsze i pobu
dzające do obserwacji!

Tomasz Ścięior
6/2000

poradnik obserwatora

OBSERWACJE URANA, NEPTUNA i PLUTONA
lanety, którym poświęcone były wcześniejsze od
cinki tego cyklu, znane już były ludzkości w zamierz
chłej starożytności. Bohaterami ostatniej jego czę
ści, poświęconej obserwacjom planet, są obiekty odkryte
w czasach, gdy teleskop stał się podstawowym narzędziem
pracy astronoma. Pierwszą z tych planet — Urana — od
krył F. W. Herschel w 1781 roku, który w obserwacjach
wykorzystywał własnoręcznie szlifowane metalowe zwier
ciadła. Neptuna odkrył w 1846 roku J. Galie, który doko
nał tego na podstawie obliczeń wykonanych przez U. Leverriera, a Plutona — Clyde Tombaugh w 1930 roku.
Planety Uran i Neptun zaliczane są do gazowych olbrzy
mów o średnicach około 52000 km i 49000 km. Pluton jest
najmniejszą planetą w Układzie Słonecznym, a jego śred
nica wynosi około 2200 km. Ze względu na duże odległo
ści dzielące planety od Ziemi (Uran: 2586— 3153 min km;
Neptun: 4309^4682 min km; Pluton: 4303— 7517 min km),
ich rozmiary kątowe na ziemskim niebie nie przekraczają
kilku sekund łuku (Uran: 2-4”; Neptun: 2,5”; Pluton: 0,3”).
Jasność wizualna Urana wynosi około 5,5 mag.. Neptuna
— 7,8 mag., a Plutona — 13,8 mag. (w opozycji). O ile
Urana można dostrzec nieuzbrojonym okiem, a Neptuna
przy pomocy lornetki, o tyle do zaobserwowania Plutona
potrzebny jest duży teleskop. Jednak zanim spojrzymy
przez teleskop na te odległe planety, powinniśmy je naj
pierw znaleźć wśród tysięcy gwiazd o podobnej jasności.
Do odnalezienia na niebie planet opisywanych w poprzed
nich odcinkach tego cyklu wystarczały ogólne mapki
z zarysami gwiazdozbiorów i zaznaczonymi najjaśniejszy
mi gwiazdami. Jednak w przypadku Urana, Neptuna i Plu
tona powinniśmy dysponować specjalnymi mapkami przed
stawiającymi fragment nieba z zaznaczonymi pozycjami
planety (dla różnych dat) lub efemerydami i atlasem gwiazd,
zawierającym gwiazdy jaśniejsze niż 6 mag. (w przypad
ku Urana) lub 8 mag. (w przypadku Neptuna).
Do identyfikacji na niebie Urana i Neptuna będziemy
potrzebowali mapki i lornetki, np. 10><50 lub 20x60. Jeśli
jednak chcemy zobaczyć tarczę Urana (zielonkawa) czy
też Neptuna (niebieskawa), powinniśmy użyć teleskopu
o średnicy zwierciadła co najmniej 10-12 cm i powiększe
niu 250-300 razy. Jednak nawet przy użyciu większego
teleskopu, np. o średnicy 25-30 cm i powiększeniu 300-500 razy, nie zobaczymy żadnych struktur na tarczach tych
planet. Jeśli dysponujemy teleskopem o średnicy zwier
ciadła 30-35 cm, to będziemy mogli zaobserwować naj
większe księżyce obu planet. W pobliżu Urana dostrzeże
my Titanię (14 mag.) i Oberona (14,2 mag.), a w pobliżu
Neptuna — Trytona (13,6 mag.). Do obserwacji Plutona

P

powinniśmy użyć teleskopu o średnicy zwierciadła co naj
mniej 25 cm. Jednak nawet dysponując powiększeniem
500-700 razy, nie zobaczymy tarczy planety.
Obserwacje fotograficzne Urana i Neptuna, w zależno
ści od założonego celu, wymagają użycia teleobiektywu
bądź też dużego teleskopu wyposażonego w bardzo precy
zyjny napęd. Dysponując aparatem fotograficznym z tele
obiektywem o ogniskowej 135-300 mm, możemy wyko
nać serię zdjęć (co kilka-kilkanaście dni) przedstawiających
ruch obu planet na tle gwiazd. Wspomniane powyżej spe
cjalne mapki bądź też atlas nieba będą bardzo przydatne
w identyfikacji planet na naszych zdjęciach. Najlepsze re
zultaty uzyskamy, stosując filmy o czułości 400 lub 800
ASA oraz czasy ekspozycji około jednej minuty.
Jeśli naszym celem jest sfotografowanie tarczy Urana lub
Neptuna, powinniśmy dysponować teleskopem o średnicy
zwierciadła 25-30 cm i efektywną ogniskową około 25
metrów! Pomimo użycia tak długich ogniskowych średnice
tarcz planet na negatywie nie przekroczą0,5 mm (Uran: 0,36-0,48 mm; Neptun: 0,3 mm)! Takie rozmiary na negatywie
(około 0,5 mm) ma Księżyc w pełni sfotografowany za po
mocą standardowego obiektywu (ogniskowa 50-58mm). Na
odbitkach wykonanych w laboratoriach fotograficznych,
w formacie 9><13 cm, tarcza Urana będzie miała średnicę
około 1,5-2 mm, a Neptuna — 1,2 mm. Wartości te są nadal
niewielkie, a zatem jeśli mamy możliwość wykonania odbi
tek na tradycyjnych powiększalnikach, powinniśmy powięk
szyć obraz na negatywie około 15-20 razy. Im mniejsze ziar
no będzie miał nasz film, tym bardziej możemy powiększyć
obraz tarczy planety na negatywie. Z tego też powodu odra
dzam użycie filmów o czułości 800 lub 400 ASA, polecając
filmy o czułości 100 ASA.
Jeśli chcemy sfotografować Plutona, powinniśmy użyć
teleskopu lub obiektywu o średnicy co najmniej 10 cm (np.
MTO-1000). Czas ekspozycji powinien wynosić kilka-kilkanaście minut, a czułość filmu 800-3200 ASA. Jako że
na naszych zdjęciach Pluton nie będzie się wyróżniał
spośród gwiazd pola, do jego identyfikacji powinniśmy
użyć specjalnych mapek.
Opisane powyżej metody wymagają użycia montażu
paralaktycznego, teleobiektywu bądź też teleskopu. Istnieje
jednak możliwość wykonania zdjęcia Urana lub Neptuna
za pomocą aparatu fotograficznego, zamocowanego na sta
tywie i wyposażonego w obiektyw standardowy. W takim
przypadku czas ekspozycji powinien wynosić 10-15 se
kund, a czułość filmu 800-1600 ASA.
Wiesław Skórzyński

Na IV stronie kolorowej wkładki prezentujemy zdjęcia Plutona wykonane przez naszych Czytelników.
Przy okazji przypomnijmy, że opis wcześniejszych obserwacji Plutona przez M. Świętnickiego i J. Adamika zamieszczaliśmy na
łamach „Uranii-PA” nr 6/98.
Zdjęć Uran i Neptuna w naszym archiwum fotografii nadesłanych przez Czytelników, niestety, nie znaleźliśmy. Polecamy tę
uwagę wszystkim amatorom astrofotografii!
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Wyznaczanie odległości do satelitów
ażdy, kto wytrwale podziwia nocne niebo, widuje
z pewnością świecące punkty jednostajnie prze
mierzające niebieską sferę. To sztuczne satelity
Ziemi. Można je obserwować bardzo często do dwóch go
dzin po zachodzie Słońca lub przed jego wschodem. Pa
trząc na nie, pewnie często zastanawiamy się, jak są dale
ko i czy dałoby się tę odległość, choćby w przybliżeniu,
zmierzyć. Czy nie można jej oszacować bez laserów, du
żych teleskopów czy innych kosztownych przyrządów?
Spróbujmy najpierw wyobrazić sobie satelitę przecho
dzącego przez zenit jak na Rys. 1.

K

Łatwo zmierzyć, w jakim czasie satelita przemieści się
na niebie o określony kąt. Najprostszy sposób polega na
tym, by wyciągnąć w kierunku satelity własną pięść i gło
śno odliczać sekundy. W ten sposób ustalamy, przez ile
sekund obiekt przemieszcza się na tle pięści.
Z Rys. 1 wnioskujemy, że
tg a = J

(1)

s to droga przebyta przez satelitę w czasie t, a więc
s=vt

(2)

Ze wzorów (1) i (2) wynika zatem wzór na odległość do
satelity

mniej trzy wyjścia z tego zaklętego kręgu. Pierwsze (na
zwijmy je „matematycznym”) polega na tym, że wstawia
my wzór (4) do (3) i otrzymujemy równanie z jedną nie
wiadomą d. Jest to jednak równanie trzeciego stopnia, które
można próbować rozwiązać, korzystając chociażby z ja
kiegoś programu komputerowego, oferującego możliwość
rozwiązywania tego typu równań. Drugie wyjście jest bar
dziej „fizyczne”. Podstawiamy jakąś przypuszczalną war
tość d (na przykład 300 km) do wzoru (4), a następnie tak
wyliczoną prędkość do wzoru (3) i patrzymy, czy otrzy
mana z niego wartość d różni się od podstawionej wcze
śniej. W ten sposób metodą prób i błędów można dość szyb
ko otrzymać prawidłową odległość.
Istnieje także trzecie wyjście, przybliżone, ale do prak
tycznych celów najlepsze. Zauważamy oto, że I prędkość
kosmiczna dość słabo zależy od d. Załóżmy, że gołym
okiem da się zaobserwować satelity krążące w odległości
od 100 do 1000 km od powierzchni Ziemi. W tym prze
dziale d rośnie 10 razy. Natomiast obliczona dla tych odle
głości I prędkość kosmiczna maleje od 7,85 km/s do 7,36
km/s, czyli zmienia się zaledwie o 7%!
Z całkiem niezłym przybliżeniem można więc zmiany
v zaniedbać. Upraszcza to ogromnie wyznaczenie odległo
ści do satelitów. Przyjmijmy, że wyciągnięta pięść odmie
rza 10 stopni i podstawmy do wzoru (3) v obliczoną na
przykład dla 200, 300 lub 400 km. Otrzymamy wtedy po
zaokrągleniu następujący wzór na odległość do satelity
d = 44• t

Żeby tę odległość obliczyć, trzeba jednak znać prędkość.
Załóżmy, że nasz obiekt porusza się po orbicie kołowej,
a więc ma I prędkość kosmiczną daną wzorem
y .J M
(4)
VR + d
gdzie R to promień Ziemi.
I prędkość kosmiczna to prędkość satelity względem
środka Ziemi. Jednak trzeba pamiętać, że obserwator znaj
dujący się na powierzchni naszej planety obraca się wraz
z nią dookoła osi ziemskiej z okresem jednej doby, ma więc
względem środka Ziemi pewną prędkość. Prędkość sateli
ty względem obserwatora nie jest wtedy równa I prędkości
kosmicznej i trzeba stosować zasadę składania prędkości.
Na szczęście okazuje się, że w pierwszym przybliżeniu nie
trzeba tego robić. Prędkość wynikająca z obrotu Ziemi
wynosi bowiem dla szerokości geograficznych Polski około
1/3 km/s. Stanowi to zaledwie kilka procent I prędkości
kosmicznej dla orbit bliskich Ziemi, a takie nas przecież
najbardziej interesują. Dalej będziemy więc przyjmować,
że satelita ma względem obserwatora prędkość daną wzo
rem (4).
I tu koło się zamyka. Żeby obliczyć d, trzeba znać v,
a żeby obliczyć v, trzeba znać d! Na szczęście są przynaj
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(5)

gdzie d jest wyrażone w kilometrach, o ile t to czas zmie
rzony w sekundach.
Największą zaletą wzoru (5) jest bez wątpienia jego nie
słychana prostota. Wystarczy bowiem wyciągnąć pięść
i policzyć głośno sekundy potrzebne jasnemu punktowi na

s

Rys. 1
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jej minięcie, po czym pomnożyć ilość tych sekund przez
słynną m ickiewiczowską liczbę czterdzieści i cztery, by
zmierzyć odległość do satelity!
No dobrze, a co zrobić, gdy satelita uparcie nie chce
przejść przez zenit? Trzeba dokonać takiego samego po
miaru w czasie, gdy osiąga najwyższą wysokość nad hory
zontem. Spójrzmy teraz na Rys. 2.
Teraz odległość obserwatora od satelity d i odległość
satelity od Ziemi h związane są wzorem
h = dsin(3

(6)

gdzie (3 to kątowa wysokość satelity nad horyzontem, któ
rą trzeba dodatkowo zmierzyć. Przy stosowaniu metody
„prób i błędów” warto też pamiętać, by do wzoru (4) za
miast d wstawiać teraz h. W zoru (5) praktycznie to jednak
nie zmienia z powodów wyjaśnionych wyżej.
Pora na wnioski. Czy metoda w ogóle „działa” ? Niżej
podpisany do momentu napisania tego tekstu zdążył ją
wypróbować tylko dla dwóch satelitów. Odległości od Zie
mi obliczone ze wzorów (5) i (6) okazały się być równe
330 i 370 km. Są to liczby sensowne. Przybliżony charak
ter metody nie stanowi żadnej bariery dla jej dydaktycz
nych zastosowań. Bardziej niebezpieczne jest założenie
o kołowym charakterze orbit. Skąd możemy wiedzieć, że
obserwowany przez nas obiekt nie porusza się po wydłu
żonej elipsie? Wtedy jego prędkość może wyraźnie różnić
się od obliczonej ze wzoru (4). Na szczęście z artykułu
Edwina W nuka („Śmieci kosmiczne w przestrzeni wokółziemskiej”, „Postępy Astronomii” 3/97) można w ywnio
skować, że ogromna większość satelitów porusza się po
orbitach kołowych lub prawie kołowych (wykres 2 cyto
wanego artykułu) i w odległościach od 100 do 1000 km
nad Ziem ią (wykres 4b tegoż artykułu). M ożna jednak za
łożyć, że w warunkach miejskich widoczne są tylko sateli
ty bliższe i stąd wybór około 300 km jako podstawy obli
czenia ich prędkości.

W yznaczanie odległości do satelitów opisaną m etodą
może być wielkim i bardzo pouczającym przeżyciem dla
dzieci i młodzieży. Dla w iększości z nich obserw acje
gwiazd czy planet są zbyt żmudne i po prostu za nudne, by
przyciągnąć ich uwagę do astronomii. Satelity — to coś
innego! To ich może bardziej zafascynować, zwłaszcza że
jest w tej metodzie element ryzyka czy wręcz polowania.
Nic też nie stoi na przeszkodzie, by zwiększać dokładność
pomiaru poprzez indywidualny pomiar kąta, na jaki roz
ciąga się wyciągnięta pięść, czy też na dokonywaniu po
miaru przez dwie osoby, z których jedna mierzy czas sto
perem.
Dodajmy w końcu, że to „prawo pięści” nadaje się rów 
nież do szacowania wysokości chmur ze wzoru (3), o ile
nauczymy się odgadywać ich prędkość z obserwacji prze
suwającego się po ziemi cienia. Można też w ten sposób
wyznaczać prędkość lub wysokość samolotów, o ile zało
ży się wartość drugiej wielkości. Nietrudno przecież zna
leźć dane na temat prędkości czy też wysokości lotów sa
molotów pasażerskich. Wydaje się, iż może to być świetna
i ucząca naukowych metod zabawa na przykład dla kółka
fizycznego czy geograficznego.

Ludwik Lehman
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6 /2 0 0 0

U R A N IA

- Po s t ę p y A s t r o n o m ii

279

astronomia w szkole

Doświadczenia na lekcjach astronomii
oświadczenie na lekcji astronomii? Już słyszę opo
nentów. Astronomia jest nauką obserwacyjną. Tym
głównie różni się od fizyki, że punktem wyjścia
każdej teorii, a także jej w eryfikatorem jest obserwacja
a nie doświadczenie. Zostawmy więc doświadczenia na lek
cje fizyki. Nie zamierzam temu zaprzeczać, doceniam rolę
obserwacji nie tylko w astronomii jako nauce, jak i w astro
nomii — przedmiocie nauczania. Ale i doświadczenie nie
kiedy się przyda, a nawet bywa nieomal konieczne. Przed
kilkunastu laty opisałem pewne doświadczenie, które wzbu
dziło duże zainteresowanie nie tylko w kraju (M odelowa
nie odkrycia pierścieni Urana, „Fizyka w Szkole” 5/1979,
Experiments in Astronomy Lessons, Newsletter IUA 6/
1985, Entdeckung von Uranusringen, Astronomie in der
Schule 3/1985). Pierścienie Urana dawno przestały być
sensacją, ale tego typu doświadczenia są nadal potrzebne,
o d p o w iad ają na pytanie: „skąd astronom ow ie o tym
wiedzą?” Niedawno w „Uranii” pisałem o demonstrowa
niu widma absorbcyjnego (5/1998).
Tym razem napiszę o kilku doświadczeniach na tyle
prostych, że możliwych do wykonania w każdych warun
kach.
Wielokrotnie przekonałem się, że tak proste zdanie: „wi
dzimy zawsze tę samą stronę Księżyca, ponieważ jego okres
obrotu równy jest okresowi obiegu wokół Ziemi” jest dla
wielu uczniów niezrozumiałe. Prosimy jednego z uczniów,
aby obszedł stół, będąc stale zwrócony przodem do jego
środka. Pozostali liczą, ile obrotów wokół swojej osi mu
siał w tym czasie wykonać.
Nieodmiennie sprawia trudności względność ruchu. Jak
to możliwe, że planeta, biegnąc po okręgu, zatacza niekie
dy pętlę? Tym razem musimy zatrudnić dwóch uczniów
i długi (ok. 2 m) lekki pręt, a także stół zastąpić taboretem
lub krzesłem. Dla ułatwienia można na podłodze zazna
czyć kredą dwa współśrodkowe okręgi o promieniach np.
0,5 i 1 m. Dwaj uczniowie obchodząjak poprzednio tabo
ret z tą sam ą (mniej więcej) prędkością liniową. Jeden
z nich trzyma w wyciągniętej w górę ręce koniec pręta,
drugi podpiera tylko pręt wgłębieniem między palcem
wskazującym a kciukiem. Obserwujemy, jak wędruje po
ścianach (sfera niebieska) wolny punkt wskazywany przez
pręt. Jest co prawda dobra animacja w programie kompu-
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terowym Urania (rekomendowanym swego czasu w „Po
stępach Astronomii”), ale, jak powiedział prof. Łukasz Tur
ski: „komputer przydaje się m.in. do wyznaczania przy
śp iesz en ia zie m sk ieg o , ty lko po co rzucać od razu
komputerem?”. Planując lekcję na temat ucieczki galaktyk
i rozszerzania się W szechświata, naprawdę warto zaopa
trzyć się wcześniej w najzwyklejszy balonik, na którym
flamastrem (najlepiej takim do pisania na folii) narysuje
my kilka plam ek-galaktyk. N a pewno się przyda.
Gdy uczeń słyszy (lub czyta w podręczniku) ,jąd ro
gwiazdy bardzo gwałtownie zapada się, zewnętrzne war
stwy spadają na niewielkie jądro, ulegają odbiciu i ulatują
w przestrzeń. Widzimy je później jako rozszerzającą się
mgławicę”. Nie zawsze uczeń powie, ale często pomyśli
— coś mi się tutaj nie zgadza, odbije się najwyżej na tę
wysokość, z której spadła. Proponuję tu równie proste do
świadczenie. Niezbędne będą dowolna piłka (np. do siat
kówki) i piłeczka pingpongowa. Piłkę trzymamy na wyso
kości ok. 1 m nad podłogą, na niej, możliwie dokładnie na
środku, piłeczkę pingpongową. Mówimy: „za chwilę pusz
czę swobodnie obie piłki. Na jaką wysokość podskoczy
piłeczka pingpongowa?” Wynik jest zawsze zaskakujący.
Krótka analiza wyjaśnia wszystko. Piłeczka uzyskała do
datkową energię od odskakującej od podłogi znacznie masywniejszej piłki. Mechanizm odrzucenia otoczki jest zu
pełnie inny, ale i tu niezbędna była dodatkowa energia.
Dostarczyły jej reakcje termojądrowe, które zaszły w sil
nie sprężonej (i dzięki temu rozgrzanej) otoczce przy zde
rzeniu.
Poczerwienienie gwiazd i galaktyk. Jeśli mówimy o tym
efekcie, choćby po to, aby wskazać na istnienie materii międzygwiazdowej i między galaktycznej, warto wykonać ko
lejne doświadczenie. W ytwarzamy wąską, silną wiązkę
światła białego. Na jej drodze ustawiamy dość duże akwa
rium z czystą wodą. Za akwarium biały ekran (może być
ściana). Woda powinna być na tyle czysta, aby uczniowie
nie widzieli wiązki w akwarium a jedynie białą plamkę na
ekranie. Do wody dolewamy nieco mleka (lub lepiej śmie
tanki w proszku, dodawanej do kawy). Mieszamy. M ie
szamy wodę. W akwarium pojawia się błękitnawa smuga.
Dodajemy więcej mleka. Smuga staje się wyraźniejsza
i plamka na ekranie czerwienieje. Przy okazji demonstra
cji poczerwienienia pokazaliśmy dodatkowo, dlaczego nie
bo jest błękitne. Uwaga. Zamiast akwarium możemy użyć
niewielkiego prostopadłościennego naczynia napełnione
go roztworem tiosiarczanu sodu. Do roztworu dodajemy
bardzo małymi porcjami kwas siarkowy (zanurzamy w nim
jedynie zwilżoną w kwasie pałeczkę szklaną) i trochę cze
kamy. W naczyniu powstają i rosną kryształki siarki, zm ie
niając charakter rozpraszania.
Refrakcja atmosferyczna. Akwarium napełniamy wodą.
Do akwarium wsypujemy sól, najlepiej przez rurkę połą
czoną z lejkiem. Sól powinna dość równomiernie pokry
wać dno. Czekamy kilka godzin (powolne rozpuszczanie
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soli powinno wytworzyć pionowy gradient stężenia). Na
akw arium kierujem y poziom ą, w ąską w iązkę światła.
W tym doświadczeniu najwygodniej jest użyć wiązki lase
rowej. Lasery półprzewodnikowe staniały tak dalece, że
na ich zakup m ogą sobie pozwolić nawet niektóre szkoły.
A nawet dla kieszeni nauczyciela nie stanowi to istotnego
uszczerbku.
Efekt Dopplera. Najprostszy sposób to wykorzystanie
małego, przenośnego odbiornika radiowego. Przestrajając
odbiornik na zakresie fal krótkich lub średnich, najczęściej
udaje się znaleźć taką częstotliwość, na której słychać je 
dynie warkot lub wyższy dźwięk przypom inający gwizd.
Jeśli nam się to uda, bierzemy odbiornik w rękę (lub w
ręce) i szybkim ruchem na przemian zbliżamy i oddalamy
od siedzących przed nami uczniów. Zm iana wysokości
dźwięku jest bardzo dobrze słyszalna. Lepszym rozwiąza-

niem jest zmontowanie w niewielkim pudełku zasilanego
z 9-woltowej baterii tranzystorowego multiwibratora pra
cującego na częstotliwości 1000-3000 Hz. Potrzebny bę
dzie niewielki głośniczek, dwa tranzystory, dwa konden
satory i 4 -5 oporników.
Mam nadzieję, że nie będzie tego czytał żaden edukator
(dla niezorientowanych w realiach reformy oświaty: edu
kator— nieźle opłacany urzędnik oświatowy wiedzący teo
retycznie, jak należy uczyć, choć praktycznie to mu nigdy
nie wyszło), nie dokona ewaluacji i nie umieści na kolej
nej „ścieżce edukacyjnej” .
Byłoby chyba dobrze, gdyby do redakcji „Uranii” za
częły docierać pocztą, e-mailem) krótkie notatki nauczycieli-praktyków, opisujące stosowane przez nich doświad
czenia.
Juliusz Domański

ROLA FIZYKI W SPOŁECZEŃSTWIE
Deklaracja Międzynarodowej Unii Fizyki Czystej i Stosowanej
FIZYKA — badanie materii, energii i ich oddziaływ ania — jest przedsięw zięciem m iędzynarodowym grają
cym kluczowa rolę w przyszłym postępie ludzkości. Popieranie nauczania fizyki oraz badań naukowych
fizycznych je s t ważne, bo:
FIZYKA jest podniecającą intelektualnie przygodą,
naszego poznania całej Przyrody,

pobudzającą młodych ludzi i poszerzającą granice

FIZYKA stanowi naukę podstawową, potrzebną do przyszłego postępu technicznego, który będzie w dal
szym ciągu napędzał m otory ekonom iczne świata,
FIZYKA przyczynia się do pow staw ania infrastruktury technologicznej i dostarcza w yszkolonego perso
nelu potrzebnego do dopracow ania i w yciągania w niosków z w ynalazków technicznych,
FIZYKA jest w ażnym czynnikiem w nauczaniu chemików, inżynierów, inform atyków oraz innych p rakty
ków w dziedzinach nauk fizycznych i biom edycznych,
FIZYKA rozszerza i powiększa nasze rozum ienie innych gałęzi nauki, jak nauka o Ziem i, nauki rolnicze,
chem iczne, biologiczne, nauki dotyczące badania środow iska, a także astrofizyka i kosm ologia - przed
mioty o zasadniczym znaczeniu dla wszystkich ludzi na świecie,
FIZYKA polepsza jakość naszego życia, dając podstaw owe zrozum ienie konieczne dla rozwoju nowych
instrum entów i technik stosowanych w m edycynie, jak tom ografia kom puterowa, w ykorzystanie rezonan
su m agnetycznego, tom ografia z em isją pozytronową, obrazy ultrasonograficzne, operacje z użyciem la
serów.
Z tych w szystkich pow odów — fizyka stanowi istotną część system u edukacyjnego w postępowym spo
łeczeństw ie. Dlatego też nalegam y na wszystkie rządy, aby szukały rady u fizyków i innych pracowników
naukowych w sprawach dotyczących polityki naukowej oraz aby podtrzym ywały naukę fizyki. To podtrzy
m ywanie może przybierać różne formy, jak:
— w prow adzenie narodowych program ów ulepszających nauczanie fizyki na różnych szczeblach,
— tw orzenie i utrzym ywanie silnych ośrodków uniw ersyteckich (oraz instytutów w akadem iach nauk)
poprzez system grantów na badania naukowe, tw orzenie system u stypendiów dla studentów fizyki na
studiach licencjackich, m agisterskich, doktoranckich,
— udzielanie dotacji w ystarczających do utrzym ywania istniejących narodowych laboratoriów i tw orzenie
nowych jednostek,
— finansow anie i um ożliwianie działalności m iędzynarodowej, w spółpracy m iędzynarodowej.
(Science International no.70 June 1999 )
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Rok 2001
Rok 2001 jest pierwszym rokiem XXI wieku i trzeciego ty
siąclecia. Wystąpi w nim jedno całkowite (21 czerwca)
i jedno obrączkowe (14 grudnia) zaćmienie Słońca, oby
dwa niewidoczne w Polsce. Dojdzie także do trzech za
ćmień Księżyca: całkowitego (9 stycznia), częściowego
(5 lipca) oraz półcieniowego (30 grudnia), z których pierw
sze widoczne będzie w Polsce.
W tym roku dnia 12 września dojdzie do zakrycia przez
Księżyc planety Jowisz, a następnie w dniach 3 listopada
i 1 grudnia do zakryć planety Saturn. Wszystkie wymienio
ne zakrycia widoczne będą w Polsce!
W 2001 roku do Słońca zbliży się 17 znanych komet
krótkookresowych, z których jedynie kometa 24P/Schaumasse może być widoczna przez teleskopy amatorskie.
Ponadto na początku roku będziemy mieli okazję podzi
wiać stosunkow o ja sn ą kometę C /M cN aught-H artley
(1999T1).

Słońce
Ziemia w swym ruchu po orbicie okołosłonecznej znaj
dzie się 4 stycznia o godzinie 8h52m najbliżej Słońca,
a zatem Słońce będzie wtedy w perygeum w odległości
około 147 min km. Dni stają się coraz dłuższe. W Warsza
wie 1 stycznia Słońce wschodzi o 6h45nn, zachodzi o 14f'34m,
a 31 stycznia wschodzi o 6h18m, zachodzi o 15h21m. W stycz
niu Słońce wstępuje w znak Wodnika.

Dane dla obserwatorów Słońca (na 0h UT)

I

I

1
3
5
7
9
11
13
15
17
19
21
23
25
27
29
31

P [°]

B0 n

2,01
1,04
0,07
-0,9 0
-1,8 6
-2,82
-3,7 7
-4,71
-5,6 4
-6,5 6
-7,47
-8,3 7
-9,2 5
-10,11
-10,97
-11,80

-3,04
-3,27
-3,50
-3,72
-3,94
-4,16
-4,36
-4,57
-4,76
-4,96
-5,14
-5,32
-5,49
-5,6 6
-5,81
-5,96

L0 n
217,30
190,96
164,62
138,28
111,94
85,61
59,27
32,93
6,60
340,26
313,93
287,60
261,27
234,93
208,60
182,27

P — kąt odchylenia osi obrotu Słońca mierzony od
północnego wierzchołka tarczy;
B0, L0 — heliograficzna szerokość i długość środka
tarczy;
17d12h02m — heliograficzna długość środka tarczy
wynosi 0°
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Rys. 1. Merkury i Wenus nad zachodnim horyzontem (w War
szawie) w styczniu i lutym 2001 pod koniec zmierzchu cy
wilnego (około godzinę po zachodzie Słońca).

K siężyc

Styczeń

Data 2001

A[°]

Bezksiężycowe noce będziemy mieli pod koniec mie
siąca, bowiem kolejność faz Księżyca jest w tym miesiącu
następująca: pierwsza kwadra 2d22h31m, pełnia 9d20h24m,
ostatnia kwadra 16d12h35mi nów 24d13h07m. W perygeum
Księżyc znajdzie się w dniu 10 stycznia o 9h00m, a w apo
geum 24 stycznia o 19h03m.
W dniu 9 stycznia wystąpi całkowite zaćmienie Księży
ca, widoczne w Polsce.
P lan ety i planetoidy
W drugiej połowie miesiąca na wieczornym niebie mo
żemy próbować znaleźć Merkurego, jako obiekt o jasno
ści - 1 m. Maksymalną wysokość nad południowo-zachodnim horyzontem, równą 8° (pod koniec zmierzchu cywilne
go, czyli ok. godzinę po zachodzie Słońca) planeta osiąga
w dniu 31 stycznia. Przez teleskopy możemy wtedy obser
wować jej tarczę o średnicy kątowej 8” w fazie zbliżonej do
kwadry (50%).
Także wieczorem, lecz znacznie wyżej nad horyzon
tem, można zaobserwować Wenus jako „Gwiazdę Wie
czorną” o jasności -4 ,5 m. Pod koniec zmierzchu cywilnego
wysokość planety nad południowo-zachodnim horyzontem
rośnie od 21° na początku, do 30° pod koniec miesiąca.
Przez teleskopy możemy obserwować tarczę planety
0 średnicy prawie 30" i fazie także zbliżonej do kwadry.
W drugiej połowie nocy możemy zaobserwować Mar
sa jako „gwiazdę" pierwszej wielkości, świecącą w gwiaz
dozbiorze Wagi, osiągającą nad ranem wysokość nad ho
ryzontem równą prawie 20°. Średnica tarczy planety wy
nosi zaledwie 6", tak więc obserwacja jakichkolwiek szcze
gółów powierzchniowych jest utrudniona. Wyraźnie widocz
na powinna być jednak jej faza, równa 90%.
Przez pierwszą połowę nocy możemy obserwować
Jowisza wysoko nad południowym horyzontem w gwiaz
dozbiorze Byka jako obiekt -2 ,6 m. Zaledwie 7° stopni na
prawo w dół od Jowisza, na granicy gwiazdozbiorów Byka
1Barana widoczny jest Saturn jako „gwiazda” 0,0m.
Uran i Neptun przebywają na niebie w pobliżu Słońca
i są niewidoczne.
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Pod koniec m iesiąca nad ranem, na początku świtu
astronom icznego (dwie godziny przed w schodem Słońca)
prawie 20° nad południow o-wschodnim horyzontem, m o
żem y próbować odnaleźć Plutona jako „gw iazdę” 13,9m,
jednak niezbędny do tego je s t teleskop o średnicy przynaj
mniej 15 cm.
W styczniu w pobliżu opozycji nie przebyw ają żadne
jasne planetoidy.
M ożem y za to obserw ować kometę C/M cNaught-Hartley (1999T1) Qasność 6,6m):
1 I: 14h5 6,4m, -1 2 ° 4 7 '; 11 I: 15h2 4,4m, -5 ° 0 3 ’ ; 21 I:
15h52,4m, +3°50’, 31 I: 16h20,2m, +13°34'.

Meteory
W dniach od 1 do 5 stycznia prom ieniują Kwadrantydy. M aksimum aktywności spodziew ane je s t 4 stycznia.
R adiant m eteorów leży w gw iazdozbiorze S m oka i ma
w spółrzędne rekt. 15h28m, deki.+50°. Nazwa roju pochodzi
od nieistniejącego ju ż na dzisiejszych mapach gw iazdo
zbioru Quadrans Muralis, um ieszczonego w początkach
X IX w. na gra nicy g w ia zd o zb io ró w S m oka, H erkulesa
i W olarza. W arunki obserwacji w tym roku s ą złe w zw iąz
ku z Księżycem zbliżającym się do pełni.

1d00h29mWejście I księżyca Jowisza (lo) na tarczę planety.
1d00h37mZejście cienia III księżyca Jowisza (Ganimedesa) z tar
czy planety.
1d01h18mCień I księżyca Jowisza (lo) wchodzi na tarczę planety
1d02h39mZejście I księżyca Jowisza (lo) z tarczy planety.
1d15h31mZejście II księżyca Jowisza (Europy) z tarczy planety.
1d17h11mZejście cienia II księżyca Jowisza (Europy) z tarczy pla
nety.
1d21h48m Początek zakrycia I księżyca Jowisza (lo) przez tarczę
planety.
1d23h37m Gwiazda zmienna 8 Cep (cefeida) osiąga maksimum
jasności (3,5m).
2d Księżyc Saturna Tytan w maksymalnej elongacji wschodniej.
2d00h49m Koniec zaćmienia I księżyca Jowisza (lo) przez cień
planety.
2d18h55mWejście I księżyca Jowisza (lo) na tarczę planety.
2d19h34m Gwiazda zmienna zaćmieniowa Algol ((3 Per) osiąga
minimum jasności. Jasność gwiazdy spada od 2,1mdo 3,4m.
2d19h47mCień I księżyca Jowisza (lo) wchodzi na tarczę planety.
2d21h06mZejście I księżyca Jowisza (lo) z tarczy planety.
2d21h57mZejście cienia I księżyca Jowisza (lo) z tarczy planety.
3d16h16mPoczątek zakrycia I księżyca Jowisza (lo) przez tarczę
planety.
3d19h18m Koniec zaćmienia I księżyca Jowisza (lo) przez cień
planety.
4d08h52m Ziemia w peryhelium na swej okołosłonecznej orbicie
w odl.147 min km od Słońca.
4d15h32"' Zejście I księżyca Jowisza (lo) z tarczy planety.
4d16h26mZejście cienia I księżyca Jowisza (lo) z tarczy planety.
5d02h14mWejście II księżyca Jowisza (Europy) na tarczę planety.
6d01h Złączenie Saturna z Księżycem w odl. 2°.
6d14h Złączenie Jowisza z Księżycem w odl. 3°.
6d19h26m Gwiazda zmienna t| Aql (cefeida) osiąga maksimum
jasności (3,5m).
6 d2 0 h2 0 m początek zakrycia II księżyca Jowisza (Europy) przez
tarczę planety.
6d20h27m Gwiazda zmienna ę Gem (cefeida) osiąga maksimum
jasności (3,6m).
7d00h42m Koniec zaćmienia II księżyca Jowisza (Europy) przez
cień planety.
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7d22h49m Wejście III księżyca Jowisza (Ganimedesa) na tarczę
planety.
8d00h50mZejście III księżyca Jowisza (Ganimedesa) z tarczy pla
nety.
8d02h16mWejście I księżyca Jowisza (lo) na tarczę planety.
8d15h25mWejście II księżyca Jowisza (Europy) na tarczę planety.
8d17h2CT Cień II księżyca Jowisza (Europy) wchodzi na tarczę
planety.
8d17h52mZejście II księżyca Jowisza (Europy) z tarczy planety.
8d19h48mZejście cienia II księżyca Jowisza (Europy) z tarczy pla
nety.
8d23h36mPoczątek zakrycia I księżyca Jowisza (lo) przez tarczę
planety.
9d Całkowite zaćmienie Księżyca. Zaćmienie widoczne w całej
Afryce, Europie (w tym w Polsce) i Azji; w Australii i na za
chodnim Pacyfiku przy zachodzie Księżyca, a także na Atlan
tyku oraz we wschodniej części Ameryki Północnej i Połu
dniowej przy wschodzie Księżyca. Maksymalna faza zaćmie
nia wyniesie 1,195. Przebieg zaćmienia: wejście Księżyca
w półcień: 17h43m, początek zaćmienia częściowego: 18h42m,
początek zaćmienia całkowitego: 19h50m, maksimum zaćmie
nia: 20h21m, koniec zaćmienia całkowitego: 20h52m, koniec
zaćmienia częściowego: 21h59m, wyjście Księżyca z półcie
nia: 22h58m.
9d20h43mWejście I księżyca Jowisza (lo) na tarczę planety.
9d21h42mCień I księżyca Jowisza (lo) wchodzi na tarczę planety.
9d22h53mZejście I księżyca Jowisza (lo) z tarczy planety.
9d23h53mZejście cienia I księżyca Jowisza (lo) z tarczy planety.
10d Księżyc Saturna Tytan w maksymalnej elongacji zachodniej.
10d18h03mPoczątek zakrycia I księżyca Jowisza (lo) przez tarczę
planety.
10d21h13m Koniec zaćmienia I księżyca Jowisza (lo) przez cień
planety.
11d00h(15m [Szczecin] — 29m [Krosno]: w zależności od położe
nia obserwatora w Polsce). Odkrycie przy ciemnym brzegu
Księżyca gromady otwartej gwiazd Praesepe (widoczne
w całej Polsce).
11d15h10mWejście I księżyca Jowisza (lo) na tarczę planety.

Mam rtty kontiklów

F. EsptnaK NASMCSPC ■ Tut. 1999 A * 01

P I * 17:43:33 UT
U l - 18:41:06 UT
U 2« 19:49:34 UT
U 3 - 10:51:39 UT
U4 ■ 11:59:07 UT
P4 * 11:57:37 UT

Rys. 2. Całkowite zaćmienie Księżyca 9 stycznia 2001
(wg F. Espenak - NASA/GSFC).
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11a16h11mCień I księżyca Jowisza (lo) wchodzi na tarczę plane
ty11a16h39m Początek zaćmienia III księżyca Jowisza (Ganimedesa) przez cień planety.
11d17h21mZejście I księżyca Jowisza (lo) z tarczy planety.
11d18h22mZejście cienia I księżyca Jowisza (lo) z tarczy planety.
11d18"41m Koniec zaćmienia III księżyca Jowisza (Ganimedesa)
przez cień planety.
12d15h42m Koniec zaćmienia I księżyca Jowisza (lo) przez cień
planety.
12d17h12m Gwiazda zmienna 5 Cep (cefeida) osiąga maksimum
jasności (3,5m).
13d22h43mPoczątek zakrycia II księżyca Jowisza (Europy) przez
tarczę planety.
13d23h40m Gwiazda zmienna r| Aql (cefeida) osiąga maksimum
jasności (3,5m).
14d02" Złączenie Merkurego z Neptunem w odl. 2°.
15a17h48mWejście II księżyca Jowisza (Europy) na tarczę plane
ty15d19h57m Cień II księżyca Jowisza (Europy) wchodzi na tarczę
planety.
15d20h16mZejście II księżyca Jowisza (Europy) z tarczy planety.
15d22h25m Zejście cienia II księżyca Jowisza (Europy) z tarczy
planety.
16d01h25mPoczątek zakrycia I księżyca Jowisza (lo) przez tarczę
planety.
16d22h32mWejście I księżyca Jowisza (lo) na tarczę planety.
16d23h37mCień I księżyca Jowisza (lo) wchodzi na tarczę plane
ty17d00h04mGwiazda zmienna ę Gem (cefeida) osiąga maksimum
jasności (3,6m).
17d00h42mZejście I księżyca Jowisza (lo) z tarczy planety.
17d01h48mZejście cienia I księżyca Jowisza (lo) z tarczy planety.
17d08hWenus w maksymalnej elongacji wschodniej od Słońca w
odległości 47°.
17d16h39m Koniec zaćmienia II księżyca Jowisza (Europy) przez
cień planety.

Rys. 3. Konfiguracja galileuszowych księżyców Jowisza
w styczniu 2001 (I - lo, II - Europa, III - Ganimedes, IV Callisto). Przerwa w trasie księżyca oznacza przebywanie sa
telity w cieniu planety. Zachód na prawo od środkowego pasa
(tarczy planety), wschód na lewo.
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17d19h51mPoczątek zakrycia I księżyca Jowisza (lo) przez tarczę
planety.
17d20h Złączenie Marsa z Księżycem w odl. 4°.
17d23h08m Koniec zaćmienia I księżyca Jowisza (lo) przez cień
planety.
18d Księżyc Saturna Tytan w maksymalnej elongacji wschodniej.
18d01h59m Gwiazda zmienna 8 Cep (cefeida) osiąga maksimum
jasności (3,5m).
18d16h06mPoczątek zakrycia III księżyca Jowisza (Ganimedesa)
przez tarczę planety.
18d17h00mWejście I księżyca Jowisza (lo) na tarczę planety.
18d18h07mCień I księżyca Jowisza (lo) wchodzi na tarczę plane
ty18d18h13m Księżyc III (Ganimedes) wyłania się zza tarczy Jowi
sza.
18d19h11mZejście I księżyca Jowisza (lo) z tarczy planety.
18d20h18mZejście cienia I księżyca Jowisza (lo) z tarczy planety.
18d20h39m Początek zaćmienia III księżyca Jowisza (Ganimede
sa) przez cień planety.
18d22h44m Koniec zaćmienia III księżyca Jowisza (Ganimedesa)
przez cień planety.
19d17h37m Koniec zaćmienia I księżyca Jowisza (lo) przez cień
planety.
20d00h17mSłońce wstępuje w znak Wodnika, jego długość ekliptyczna wynosi wówczas 300°.
20d10h Złączenie Plutona z Księżycem w odl. 8°.
21d01h09mPoczątek zakrycia II księżyca Jowisza (Europy) przez
tarczę planety.
21d03h54m Gwiazda zmienna r| Aql (cefeida) osiąga maksimum
jasności (3,5m).
22d20h Złączenie Merkurego z Uranem w odl. 0,4°.
22d20h13mWejście II księżyca Jowisza (Europy) na tarczę plane
ty22d21h16m Gwiazda zmienna zaćmieniowa Algol (p Per) osiąga
minimum jasności. Jasność gwiazdy spada od 2,1mdo 3,4m.
22d22h32m Cień II księżyca Jowisza (Europy) wchodzi na tarczę
planety.

Rys. 4. Konfiguracja pięciu najjaśniejszych księżyców Satur
na w styczniu 2001 (III - Tethys, IV - Dione, V - Rhea, VI Tytan, VIII - lapetus). Zachód na lewo od środkowego pasa
(tarczy planety), wschód na prawo.
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22d22h41mZejście II księżyca Jowisza (Europy) z tarczy planety.
23d01h01m Zejście cienia II księżyca Jowisza (Europy) z tarczy
planety.
24d00h22mWejście I księżyca Jowisza (lo) na tarczę planety.
24d15h Złączenie Neptuna z Księżycem w odl. 2°.
24d19h18m Koniec zaćmienia II księżyca Jowisza (Europy) przez
cień planety.
24d21 h41mPoczątek zakrycia I księżyca Jowisza (lo) przez tarczę
planety.
25d01h03m Koniec zaćmienia I księżyca Jowisza (lo) przez cień
planety.
25d14h09mJowisz nieruchomy w rektascensji.
25d14h45mSaturn nieruchomy w rektascensji.
25d18h50mWejście I księżyca Jowisza (lo) na tarczę planety.
25d19h45mPoczątek zakrycia III księżyca Jowisza (Ganimedesa)
przez tarczę planety.
25a20h Złączenie Jowisza z Saturnem w odl. 7°.
25d20h02mCień I księżyca Jowisza (lo) wchodzi na tarczę plane
ty25d21h01mZejście I księżyca Jowisza (lo) z tarczy planety.
25d21h55m Księżyc III (Ganimedes) wyłania się zza tarczy Jowi
sza.
25d22h14mZejście cienia I księżyca Jowisza (lo) z tarczy planety.
26d Księżyc Saturna Tytan w maksymalnej elongacji zachodniej.
26d00h39m Początek zaćmienia III księżyca Jowisza (Ganimede
sa) przez cień planety.
26a03h Neptun w koniunkcji ze Słońcem.
26d03h Złączenie Merkurego z Księżycem w odl. 3°.
26d16h10mPoczątek zakrycia I księżyca Jowisza (lo) przez tarczę
planety.
26d19h33m Koniec zaćmienia I księżyca Jowisza (lo) przez cień
planety.
26d21h Złączenie Urana z Księżycem w odl. 1°.
27d03h41mGwiazda zmienna £ Gem (cefeida) osiąga maksimum
jasności (3,6m).
27d15h29mZejście I księżyca Jowisza (lo) z tarczy planety.
27d16h42mZejście cienia I księżyca Jowisza (lo) z tarczy planety.
28d13h Merkury w maksymalnej elongacji wschodniej od Słońca
w odległości 18°.
28d14h Złączenie Wenus z Księżycem w odl. 6°.
28d19h34mGwiazda zmienna 5 Cep (cefeida) osiąga maksimum
jasności (3,5m).
29d16h50m Zejście cienia III księżyca Jowisza (Ganimedesa)
z tarczy planety.
29d22h41mWejście II księżyca Jowisza (Europy) na tarczę plane
ty31d16h53mPoczątek zakrycia II księżyca Jowisza (Europy) przez
tarczę planety.
31d19h23mKsiężyc II (Europa) wyłania się zza tarczy Jowisza.
31d19h25mPoczątek zaćmienia II księżyca Jowisza (Europy) przez
cień planety.
31°21h56m Koniec zaćmienia II księżyca Jowisza (Europy) przez
cień planety.
31 d23h33mPoczątek zakrycia I księżyca Jowisza (lo) przez tarczę
planety.

Dane dla obserw atorów Słońca (na 0h czasu UT)
P [° ]

b0n

Lo

-1 2,21
-1 3,01
-1 3 ,8 0
-1 4 ,5 7
-15,31
-1 6 ,0 4
-1 6 ,7 4
-1 7 ,4 3
-1 8 ,0 9
-1 8 ,7 2
-1 9 ,3 4
-1 9 ,9 3
-2 0 ,4 9
-2 1 ,0 3
-2 1 ,5 5

-6 ,0 4
-6 ,1 7
-6 ,3 0
-6 ,4 3
-6 ,5 4
-6 ,6 5
-6 ,7 5
-6 ,8 4
-6 ,9 2
-6 ,9 9
-7 ,0 5
-7,11
-7 ,1 5
-7 ,1 9
-7 ,2 2

169,10
142,77
116,44
90,10
63,77
37,43
11,10
344,76
318,43
292,09
265,75
239,41
213,07
186,73
160,38

Data 2001
II

1

II
III

3
5
7
9
11
13
15
17
19
21
23
25
27
1

n

P — kąt odchylenia osi obrotu Słońca m ierzony od
północnego w ierzchołka tarczy;
B0, L0 — heliograficzna szerokość i długość środka
tarczy;
13d20h14m — heliograficzna długość środka tarczy
wynosi 0°.

chodzi o 15h23m, a 28 lutego wschodzi o 5h24m, zachodzi
o 16h13m. W lutym Słońce w stępuje w znak Ryb.

Księżyc
Bezksiężycowe noce będziem y mieli w drugiej połowie
lutego, bowiem kolejność faz Księżyca je st w tym m iesią
cu n a s tę p u ją c a : p ie rw s z a k w a d ra 1d1 4 h0 2 m, p e łn ia
8d07h12m, ostatnia kwadra 15d03h24moraz nów 23d08h21m.
W perygeum Księżyc znajdzie się 7d22h20m a w apogeum
20d21h39m.

Planety i planetoidy

Luty

Na początku m iesiąca na w ieczornym niebie nadal
możem y próbow ać znaleźć Merkurego, jednak wysokość
planety nad horyzontem z dnia na dzień maleje.
W arunki obserwacji W enus jako „G wiazdy W ieczornej”
w lutym nie ulegają zmianie. Przez teleskopy m ożem y ob
serw ować m alejącą fazę tarczy planety, która pod koniec
m iesiąca osiąga 20%, przy średnicy 45” . W arunki obser
wacji Marsa pozostają analogiczne ja k w styczniu. Podob
nie praktycznie nie ulegają zm ianom warunki obserwacji
Jow isza i Saturna, chociaż za ch o d zą o n e wcześniej niż w
styczniu i obserw ować należy je w ieczorem . Uran i Nep
tun nadal pozostają na niebie w pobliżu Słońca i są niew i
doczne. W arunki obserw acji Plutona w porów naniu ze
styczniem praktycznie nie ulegają zmianie.

Dni sta ją się coraz dłuższe. Słońce wędruje po części
ekliptyki położonej pod płaszczyzną równika niebieskiego,
ale jego deklinacja wzrasta w ciągu m iesiąca od -1 7 ° do
-8 ° , w związku z czym dnia przybywa prawie o dwie godzi
ny: w W arszawie 1 lutego Słońce w schodzi o 6h17m, za-

W lutym nadal w pobliżu opozycji nie są widoczne żadne
jasne planetoidy.
M ożem y natom iast kontynuow ać obserw acje komety
C /M c N a u g h t-H a rtle y (1 9 9 9 T 1 ) (ja s n o ś ć 7 ,0 m): 10 II:
16h47,5m, +23°34’; 20 II: 17h14,1m, +33°13’; 2 III: 17h39,2m,
+41°57’.

Słońce

6/2000
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1d20h42mWejście I księżyca Jowisza (lo) na tarczę planety.
1d21h58mCień I księżyca Jowisza (lo) wchodzi na tarczę planety.
1d22h53mZejście I księżyca Jowisza (lo) z tarczy planety.
1d23h30m Początek zakrycia III księżyca Jowisza (Ganimedesa)
przez tarczę planety.
2d00h09mZejście cienia I księżyca Jowisza (lo) z tarczy planety.
2d10h Złączenie Saturna z Księżycem w odl. 2°.
2d16h55mZejście cienia II księżyca Jowisza (Europy) z tarczy pla
nety.
2d18h01m Początek zakrycia I księżyca Jowisza (lo) przez tarczę
planety.
2d21h28m Koniec zaćmienia I księżyca Jowisza (lo) przez cień
planety.
2d22h Złączenie Jowisza z Księżycem w odl. 3°.
3d Księżyc Saturna Tytan w maksymalnej elongacji wschodniej.
3d04h22m Gwiazda zmienna 5 Cep (cefeida) osiąga maksimum
jasności (3,5m).
3d11h48m Merkury nieruchomy w rektascensji.
3d16h27mCień I księżyca Jowisza (lo) wchodzi na tarczę planety.
3d17h22mZejście I księżyca Jowisza (lo) z tarczy planety.
3d18h39mZejście cienia I księżyca Jowisza (lo) z tarczy planety.
4d15h56m Koniec zaćmienia I księżyca Jowisza (lo) przez cień
planety.
5d15h41mZejście III księżyca Jowisza (Ganimedesa) z tarczy pla
nety.
5d18h42m Cień III księżyca Jowisza (Ganimedesa) wchodzi na
tarczę planety.
5d20h52mZejście cienia III księżyca Jowisza (Ganimedesa) z tar
czy planety.
7d19h26m Początek zakrycia II księżyca Jowisza (Europy) przez
tarczę planety.
7d21h57m Księżyc II (Europa) wyłania się zza tarczy Jowisza.
7d22h04mPoczątek zaćmienia II księżyca Jowisza (Europy) przez
cień planety.

Rys. 5. Konfiguracja galileuszowych księżyców Jowisza w lu
tym 2001 (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 pla
nety), wschód na lewo.
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8d22h35mWejście I księżyca Jowisza (lo) na tarczę planety.
8d23h54mCień I księżyca Jowisza (lo) wchodzi na tarczę planety.
9d12h Uran w koniunkcji ze Słońcem.
9d16h57mZejście II księżyca Jowisza (Europy) z tarczy planety.
9d17h02m Cień II księżyca Jowisza (Europy) wchodzi na tarczę
planety.
9d19h32mZejście cienia II księżyca Jowisza (Europy) z tarczy pla
nety.
9d19h54mPoczątek zakrycia I księżyca Jowisza (lo) przez tarczę
planety.
9d23h23m Koniec zaćmienia I księżyca Jowisza (lo) przez cień
planety.
10d17h04mWejście I księżyca Jowisza (lo) na tarczę planety.
10d18h23mCień I księżyca Jowisza (lo) wchodzi na tarczę plane
ty10d19h15mZejście I księżyca Jowisza (lo) z tarczy planety.
10d20h35mZejście cienia I księżyca Jowisza (lo) z tarczy planety.
11d Księżyc Saturna Tytan w maksymalnej elongacji zachodniej.
11d17h53m Koniec zaćmienia I księżyca Jowisza (lo) przez cień
planety.
12d17h22mWejście III księżyca Jowisza (Ganimedesa) na tarczę
planety.
12d19h36m Zejście III księżyca Jowisza (Ganimedesa) z tarczy
planety.
12d22h43m Cień III księżyca Jowisza (Ganimedesa) wchodzi na
tarczę planety.
13d00h Merkury w koniunkcji dolnej ze Słońcem.
13d21h57m Gwiazda zmienna 6 Cep (cefeida) osiąga maksimum
jasności (3,5m).
14d19h47m Gwiazda zmienna zaćmieniowa Algol (($ Per) osiąga
minimum jasności. Jasność gwiazdy spada od 2,1mdo 3,4m.
14d22h00mPoczątek zakrycia II księżyca Jowisza (Europy) przez
tarczę planety.
15d10h Złączenie Marsa z Księżycem w odl. 3°.
15d23h Złączenie Merkurego z Uranem w odl. 4°.

Rys. 6. Konfiguracja pięciu najjaśniejszych księżyców Satur
na w lutym 2001 (III -Tethys, IV - Dione, V - Rhea, VI - Tytan,
VIII - lapetus). Zachód na lewo od środkowego pasa (tarczy
planety), wschód na prawo.
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Rys. 7. Trasa Plutona na tle gwiazd gwiazdozbioru Wężownika
nia do lipca 2001 (zaznaczone gwiazdy do 15m).
16d17h Złączenie Plutona z Księżycem w odl. 8°.
16d17h00mWejście II księżyca Jowisza (Europy) na tarczę plane
ty.
16d19h30mZejście II księżyca Jowisza (Europy) z tarczy planety.
16d19h38mCień II księżyca Jowisza (Europy) wchodzi na tarczę
planety.
16d21h48mPoczątek zakrycia I księżyca Jowisza (lo) przez tarczę
planety.
16d22h08m Zejście cienia II księżyca Jowisza (Europy) z tarczy
planety.
17d18h58mWejście I księżyca Jowisza (lo) na tarczę planety.
17d20h18mCień I księżyca Jowisza (lo) wchodzi na tarczę plane
ty17d21h10mZejście I księżyca Jowisza (lo) z tarczy planety.
17d22"30mZejście cienia I księżyca Jowisza (lo) z tarczy planety.
18d14h27mSłońce wstępuje w znak Ryb, jego długość ekliptyczna wynosi wówczas 330°.
18d16h17m Początek zakrycia I księżyca Jo
wisza (lo) przez tarczę planety.
18d16h33m Koniec zaćmienia II księżyca Jo
wisza (Europy) przez cień planety.
18d19h47mKoniec zaćmienia I księżyca Jowi
sza (lo) przez cień planety.
18d20h51m Gwiazda zmienna T| Aql (cefeida)
osiąga maksimum jasności (3,5m).
19d Księżyc Saturna Tytan w maksymalnej
elongacji wschodniej.
19d16h59m Zejście cienia I księżyca Jowisza
(lo) z tarczy planety.
19d21h19mWejście III księżyca Jowisza (Ganimedesa) na tarczę planety.
19d23h35m Zejście III księżyca Jowisza (Ganimedesa) z tarczy planety.
21d00hZłączenie Neptuna z Księżycem w odl.

23d22h06m Zejście II księżyca Jowisza (Euro
py) z tarczy planety.
23d22h13m Cień II księżyca Jowisza (Europy)
wchodzi na tarczę planety.
24d20h53m Wejście I księżyca Jowisza (lo)
na tarczę planety.
24d22h14mCień I księżyca Jowisza (lo) wcho
dzi na tarczę planety.
24d23h05mZejście I księżyca Jowisza (lo) z tar
czy planety.
25d16h29mKsiężyc II (Europa) wyłania się zza
tarczy Jowisza.
25d16h40mPoczątek zaćmienia II księżyca Jo
wisza (Europy) przez cień planety.
25d18h12mPoczątek zakrycia I księżyca Jowi
sza (lo) przez tarczę planety.
25d19h12mKoniec zaćmienia II księżyca Jowi
sza (Europy) przez cień planety.
25d21h43m Koniec zaćmienia I księżyca Jowi
sza (lo) przez cień planety.
26d01h06m Gwiazda zmienna t| Aql (cefeida)
od stycz
osiąga maksimum jasności (3,5m).
26d09h Złączenie Merkurego z Neptunem
w odl. 8°.
26d16h43mCień I księżyca Jowisza (lo) wchodzi na tarczę plane
ty26d17h34mZejście I księżyca Jowisza (lo) z tarczy planety.
26d18h55mZejście cienia I księżyca Jowisza (lo) z tarczy planety.
27d Księżyc Saturna Tytan w maksymalnej elongacji zachodniej.

UWAGA: Momenty wszystkich zjawisk podane są w cza
sie uniwersalnym UT (Greenwich).
Aby otrzymać datę w obowiązującym w styczniu i lutym
w Polsce „czasie zimowym", należy dodać 1 godzinę.
Momenty złączeń planet z Księżycem podane są dla
geocentrycznych złączeń w rektascensji. W przypadku wza
jemnych złączeń planet podano momenty ich największe
go zbliżenia. Podane są wszystkie złączenia, nie tylko wi
doczne w Polsce.
Opracował T. Ściężor

2°.

23d16h40mPoczątek zaćmienia III księżyca Jo
wisza (Ganimedesa) przez cień planety.
23d18h56m Koniec zaćmienia III księżyca Jo
wisza (Ganimedesa) przez cień planety.
23d19h35m Wejście II księżyca Jowisza (Eu
ropy) na tarczę planety.
6/2000

Rys. 8. Trasa komety C/McNaught-Hartley (1999T1) na tle gwiazd w styczniu
i lutym 2001 (zaznaczone gwiazdy do 7,5m).
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relaks z Uranią

Meteorytowa krzyżówka

„Uranii-PA” nr 4/2000 zamieściliśmy „księży
cow ą wykreślankę”, w której ukrytych było 20
nazw satelitów planet U kładu Słonecznego.
Jako rozwiązanie należało podać tylko znalezione tam na
zwy satelitów Jowisza: Metis, Elara, Sinope, Jo, Europa,
Leda. Spośród nadesłanych prawidłowych rozwiązań w y
losowaliśmy dwa, a ich autorów honorujemy nagrodami
książkowymi. Są to panowie: Karol Pankowski z Lublina
i Piotr Szady z Zabrza. Gratulujemy, nagrody prześlemy
pocztą.
Tym razem prezentujemy krzyżówkę z hasłami bardzo
zawężonymi tem atycznie, ale i nagroda jest tym razem
szczególna (i w temacie dzieła!). Otóż do wygrania jest
całkowity okaz meteorytu Holbrook, który w postaci obfi
tego deszczu malutkich chondrytów spadł 19 lipca 1912 r.
w miasteczku H olbrook (Arizona, USA). Sponsorem na
grody jest firma ASPM ET (http://republika.pl/jbal/aspmet.htm). Na rozwiązania czekamy do końca grudnia br.
Uwaga: osoby, które nie są prenumeratorami „Uranii-PA”,
aby wziąć udział w losowaniu nagrody, m uszą dołączyć
kupon konkursowy. Prenumeratorzy m ogą przesyłać roz
wiązania pocztą elektroniczną.

W

Dokończenie ze str. 261

wania kolejnej generacji gwiazd.
SWAS potrafi również wykrywać
molekuły tlenu. Aż do dnia dzisiejszego
jednak ta zaleta satelity j e s t ... bezuży
teczna! Kolejne miesiące obserwacji
potwierdzają bowiem nader zagadkowy
brak molekularnego tlenu w przestrzeni
między gwiazdowej. Dokładność SWASa oznacza, że takiego tlenu nie może
być więcej niż jedna molekuła na każde
10 m ilionów molekuł wodoru. A to
oznacza, że większość wszechświatowe
go tlenu pozostaje w postaci, która póki
co jest dla nas niewidoczna.

1. Amerykański stan ze słynnym kraterem.
2. Typ meteorytu żelazno-kamiennego.
3. Polski meteoryt pokazany na zdjęciu obok.
4. Deszcz meteorytów kamiennych z 1868 roku.
5. Meteoryt z charakterystycznymi kuleczkami.
6. Jego figury zdobią przekroje wielu meteorytów żelaznych.
7. Siedziba Sekcji Meteorów i Meteorytów PTMA.
8. Skała przetworzona uderzeniem sporego meteorytu.
9. Rodzima planetoida chondrytu Millbillillie.

Ciekawe obserwacje poczynił SWAS
i w naszym bliższym otoczeniu. W at
mosferze Jowisza i Saturna widać wy
raźne ślady obecności pary wodnej.
Prawie na pewno jest ona pozostałością
po bombardowaniu małymi lodowymi
cząstkam i przybyłym i z przestrzeni
międzyplanetarnej, które gwałtownie
odparow ują w m om encie zderzenia
z atmosferą gazowych gigantów. Nie
wykluczone jest natomiast, że moleku
ły wody zawarte w tych lodowych okru
chach, mogły narodzić się właśnie jako
para w odna w m iędzygw iazdow ym
obłoku gazowym, z którego przed po

nad 4 miliardami lat powstał cały Układ
Słoneczny.
Dzięki satelicie udało się potwier
dzić również od dawna żywione po
dejrzenie, że względna wilgotność at
mosfery M arsa wynosi prawie 100%,
na co wskazuje ilość i rozkład pary
wodnej tam obecnej.
Biorąc pod uwagę opisany powy
żej w kład satelity SWAS w rozwój
nauki, dziwić może dokonane niedaw
no cięcie budżetu misji. Jeżeli nie zo
staną pozyskane dodatkowe środki, to
SWAS będzie musiał zamilknąć z koń
cem roku finansowego 2001.

Ciekawe adresy internetowe...
W jednym z numerów naszego pisma przedstawiliśmy bardzo ciekawe zdjęcia zorzy polarnej wykonane w Polsce. Na
naszych szerokościach geograficznych jest to zjawisko dość egzotyczne, ale dzięki Internetowi mamy dostęp zarówno do
obrazów zjawisk mających miejsce już jakiś czas temu, jak i do informacji o bieżącym stanie owalu zorzowego, magnetosfery czy przestrzeni międzyplanetarnej. Poniżej proponujemy kilka adresów, w żadnym stopniu nie wyczerpujących bogac
twa informacji dostępnej w Sieci na temat zórz polarnych.
http://www.aeo.mtu.edu/weather/aurora/imaaes/aurora/ian.curtis/ — piękne zdjęcia zorzy polarnej wykonane przez Jana
Curtisa w okolicach Fairbanks (Alaska).
http://www.aeo.mtu.edu/weather/aurora/imaaes/space/ — też zorze, ale widziane z góry, z pokładu promu kosmicznego.
Powyższe adresy zostały wzięte ze strony http://www.aeo.mtu.edu/weather/aurora/. niestety aktualizowanej już dość daw
no — szereg odnośników odsyła do nieistniejących stron.
Jeżeli chcemy wyjść poza oglądanie obrazków, warto zajrzeć na stronę „The Sun-Earth connection" Patrycji Reiff: http://
space.rice.edu/IMAGE/livefrom/sunearth.html.
Jeszcze dalej odsyła strona poświęcona tzw. pogodzie kosmicznej — „Space Weather". Pod adresem http://www.nas.edu/
ssb/swlinks.html znajdziemy liczne odnośniki pozwalające lepiej zrozumieć, co to jest pogoda kosmiczna, zorientować się
w jej aktualnym stanie, zajrzeć na strony dotyczące aktualnych, jak i już zakończonych misji satelitarnych, poświęconych
badaniom otoczenia Ziemi orgz praeetc^ni międzyplanetarnej.
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ię budowa teleskopu SALT!

W d n iu 4 w rz e ś n ia 2000 r. w o b e c n o ś c i p r z e d s ta w ic ie li w ła d z
R e p u b lik i P o łu d n io w e j A fry k i, w s z y s tk ic h p a rtn e ró w k o n s o rc ju m
S A L T i se te k in n y c h g o ś c i ro z p o c z ę to w y k o p y p o d fu n d a m e n ty
teg o o lb rz y m ie g o (ś re d n ic a ok. 9 m) te le s k o p u . In stru m en t ten
s ta n ie na p ła s k o w y ż u S u th e rla n d na te re n ie p o łu d n io w o a fry k a ń 
s k ie g o o b s e rw a to riu m S A A O . P o ls k a , p o p rz e z C A M K , u c z e s tn i
c z y w 15% w je g o b u d o w ie i p rzy szłe j e k s p lo a ta c ji.
O b o k z d ję c ie p o d o b n e g o te le s k o p u p ra c u ją c e g o ju ż od k ilk u lat
w T e k s a s ie w U S A (te le sk o p H ET) i k o m p u te ro w y o b ra z p a w ilo n u
te le s k o p u SA LT, k tó re g o b u d o w ę w ła ś n ie za in a g u ro w a n o .
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ASTRONAUTYKA - pismo Polskiego Towarzystwa Astronautycznego swym i początkami
sięga roku 1956, — jest więc starsze n iż... sama astronautyka.
Po kilkuletniej przerwie ASTRONAUTYKA powraca na rynek jako pism o w całości poświęcone
popularyzacji badań, eksploracji i eksploatacji kosmosu.
— Aktualności — Technologie napędów rakietowych — M ikrograwitacja — Teledetekcja — Przemysł kosmiczny —
Polska w kosmosie — Loty załogowe — M edycyna kosmiczna — Satelitarne badania Ziem i — Kolonizacja planet

i księżyców — Astronautyka w Internecie — Historia i przyszłość astronautyki — Pogoda kosm iczna...
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