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Szanowni i Drodzy Czytelnicy,
Oddajemy w Wasze ręce pierwszy zeszyt naszego pisma w osiemdziesiątym 

roku istnienia „ Uranii”. Mamy zamiar uczcić ten jubileusz specjalną Sesją 
Naukową poświęconą współczesnym problemom popularyzacji astronomii.
W dniu 18 lutego 2002 roku, w przeddzień 529 rocznicy urodzin Mikołaja 
Kopernika, zbiorą się w Centrum Astronomii PAN w Warszawie wszyscy 
żyjący redaktorzy i współtwórcy „ Uranii” i „Postępów Astronomii” 
oraz inni zainteresowani, aby rozważać, jak najlepiej obecnie szerzyć wiedzę 
astronomiczną w społeczeństwie polskim i trochę powspominać, jak  to dawniej bywało.
Sesję zakończy publiczny wykład jednego z byłych redaktorów, który będzie jednocześnie 
inauguracją nowej serii astronomicznych wykładów popularnonaukowych, organizowanych 
od lat staraniem Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii i Centrum Astronomicznego 
im. Mikołaja Kopernika PAN w Warszawie.

Profesor Bohdan Paczyński, profesor astrofizyki teoretycznej Uniwersytetu w Princeton (USA), 
niewątpliwie najwybitniejszy polski astrofizyk, jest autorem artykułu „Badanie zmienności wielkiej 
ilości gwiazd całego nieba ”, którym otwieramy ten zeszyt. Artykuł ten to zapis wykładu, 
jaki Autor wygłosił w Krakowie na otwarcie Jubileuszowego XXXZjazdu Polskiego Towarzystwa 
Astronomicznego. To dzięki Jego oryginalnym pomysłom, inspiracji i ciągłej opiece merytorycznej 
opisane projekty badawcze mogły być zrealizowane i przynosić chwałę polskiej astronomii. Co 
więcej, niektóre badania mogą być prowadzone przy udziale studentów, a nawet miłośników 
astronomii. Gorąco zachęcam do przestudiowania tego artykułu i odnośników, na które wskazuje.

Astronomia fa l grawitacyjnych, o której w poprzednim zeszycie pisał Bartosz Lew, wzbudziła 
duże zainteresowanie Państwa. W bieżącym zeszycie ten sam Autor pisze o ,, teleskopach ” do 
odbioru fa l grawitacyjnych, czyli o istniejących i przygotowywanych eksperymentach mających 
na celu odkrycie tych fal. Mam nadzieję, że wkrótce napiszemy więcej o jednym z tego rodzaju 
eksperymentów, w którym uczestniczy polski astronom.

W drugiej części swego artykułu ,, Od gwiazdy do gwiazdy” Jacek Krełowski wprowadza nas 
coraz głębiej w zawiłości problemów badania materii międzygwiazdowej, z której powstają nowe 
generacje gwiazd. A o skutkach spadku materii kosmicznej na Ziemię, o mało znanym, a blisko 
granic Polski leżącym, ciekawym kraterze Ries w zachodniej Bawarii pisze Jadwiga Biała.

Nasza Galeria Mgławic Messiera osiągnęła kres. Krzysztof Rochowicz przedstawił Państwu 
110 obiektów pierwszego spisu „mgławic”, którego pierwotnym celem było uniknięcie pomyłki 
przy poszukiwaniu nowych komet. Dziś widzimy, jak  bogaty to jest świat i ja k  wiele przyjemności 
mogą dostarczyć obserwacje tych obiektów nawet niewielkimi instrumentami. Dużo miejsca 
poświęcamy w bieżącym numerze milośniczym obserwacjom różnych ciał niebieskich, 
relacjonując konkretne obserwacje lub wskazując nowe możliwości (np. kamera internetowa). 
Jesteśmy przekonani, że zarówno kalendarzyk astronomiczny, jak  i opis najnowszego 
oprogramowania astronomicznego będą dobrze służyły do przygotowania i przeprowadzenia 
Państwa własnych obserwacji.

Życzę Państwu pogodnego nieba i wszelkiej pomyślności w Nowym 2002 Roku
Wasz 

Andrzej Woszczyk
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Toruń, w grudniu 2001 roku
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czytelnicy piszą... E l i] £53
Szanowna Redakcjo,

Zachęcony opublikowanymi 
ostatnio w „Uranii-PA" zdjęcia
mi przesyłam wykonaną prze
ze mnie fotografię złączenia 
Wenus z Jowiszem 6.08.2001. 
Parametry zdjęcia: czas naśw. 
6 sek, 2.23 UT, negatyw Gold 
200 ASA, aparat Praktica 
MTL50, obiektyw: teleskop 
Newtona 165/1240mm, z pro
wadzeniem.

Łączę pozdrowienia
Marcin Filipek

Red.: Bardzo nam miło, że 
zamieszczane na naszych 
łamach zdjęcia są inspiracją 
do przygody z astrofotografią,
o czym dow iadujem y się  
z tego, jak  i wielu innych listów. 
Więcej zdjęć nadesłanych  
przez Naszych Czytelników  
prezentujemy w tym numerze 
dodatkowo na str. 46-47.

Z w ie lką przyjemnością 
przeczytałem artykuł P. Gron- 
kowskiego „Eliptyczne orbity 
planet a prawo powszechnego 
ciążenia” zamieszczony w nu
merze 5/2001 „Uranii-Postę-

pów Astronomii”. Niestety do 
tego ciekawego artykułu wkradł 
się błąd, otóż podany w tekście 
wzór (13) ma postać:

mp  m p  V r

a powinien być:

L e  

m p
TT

m p  V e r

Proszę o zamieszczenie 
sprostowania.

Pozdrawiam Redakcję
Jan Skrodzki 

Brzeg Dolny

W I E L K I  A T L A S  N I E B A  
Największy wydany drukiem atlas nieba
Wielki Atlas Nieba jest polskim wydawnictwem zawie

rającym m.in. 14 tabel opisujących z w ielką precyzją ok. 
10 000 obiektów astronomicznych takich jak najjaśniej
sze gwiazdy, gwiazdy zmienne, układy wielokrotne, ga
laktyki, gromady otwarte, gromady kuliste i mgławice róż
nych typów.

Lecz Wielki Atlas Nieba to przede wszystkim mapy: 24 
przeglądowe mapy nieba z gwiazdami do 7 mag i 592 
mapy szczegółowe na które naniesiono ponad milion 
gwiazd (zasięg ponad 11 mag) w tym 26.000 gwiazd 
zmiennych. Poza gwiazdami mapy zawierają m.in. 2.209 
galaktyk, gromad i mgławic.

W skład atlasu wchodzi także CD-ROM a na nim kata
logi opisujące każdą gwiazdę występującą w atlasie, po
nad 70.000 galaktyk, ponad 1.000 gromad gwiazdowych, 
wszystkie znane gwiazdy zmienne (blisko 60.000), a tak
że programy dla systemu Windows wyliczające z wielką 
precyzją położenia planet, Księżyca i Słońca, wyliczają
ce zaćmienia Słońca i zakrycia gwiazd przez Księżyc oraz 
efemerydy 7316 planetoid.

Szczegółową informację o atlasie wraz z próbkami map 
znajdziesz na stronach internetowych pbrych.republika.pl. 
Cena atlasu wraz z płytą CD i kosztami przesyłki wynosi 
100 lub 120 zł w zależności od typu oprawy (miękka lub 
twarda), płatne przy odbiorze przesyłki. Zamówienia i py
tania dotyczące atlasu należy przesyłać na adres: Piotr 
B rych , ul. S ta low a 26/20 , 03-426  W arszaw a lub 
piotr_brych@poczta. onet.pl.

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 z ł - 
najmniejszy „moduł” 
rową.
Istnieje możliwość negocjowania warunków.

Zapraszamy na nasze łamy!

— ten rozmiar traktujemy jako 
Podobnie jest ze stroną kolo-

Kupię
Sprzedam
Zamienię
Nawiążę kontakt...

Sprzedam teleskop nr 5 fir
my Uniwersał (90/900 mm) 
na statywie paralaktycznym. 
Stan bardzo dobry, rok pro
dukcji 1999, cena 600 zł. Tel. 
(32) 222 9069

Sprzedam: 1) teleskop TAL
1 na montażu paralaktycz

nym + akcesoria (stan bardzo 
dobry) cena 1150.00 zł; 2) 
adapter fotograficzny K-Pen- 
tax na M42 -  25.00 zł. 
Robert Bodzoń, ul. Matejki 
10/3, 37-500 Jarosław

Sprzedam pilnie teleobiektyw 
MTO-1000 wraz z przystawką 
okularową. Stan b. dobry. 
Cena ok. 650 zł. Tel. (89) 767 
5787, jdrazkow@ol.onet.pl

W tej rubryce zamieszczamy bez
płatnie ogłoszenia naszych Czytel
ników (do 250 znaków).

Przepraszamy...
Przepraszamy za błędy, które nam się przydarzyły w poprzed
nich zeszytach. Oto one:

W nr 5/01, w Kalendarzyku Astronomicznym na str. 239 błęd
nie podaliśm y w podpisie rysunku zaćmienia Księżyca, że  przy
pada ono 25 grudnia 2001 r., podczas gdy faktycznie  zjawisko to 
nastąpi w dniu 30 grudnia, ja k  w innym m iejscu pisaliśm y. 
Na szczęście zjawisko to nie będzie widoczne w Europie i zapew
ne nie uczyniliśmy wielkiej szkody potencjalnym obserwatorom, 
ale błąd je s t  błędem i bardzo się  za niego wstydzimy. Na ten błąd  
zw róciło  nam uwagę kilku Czytelników. P ierw szym  był pan  
Z. T. Dworak z Krakowa.

W  numerze 6/01 mieliśmy najwyraźniej kłopoty z „zeram i”. 
W podpisie obrazu na rozkładówce (str. 264) aż tysiąc razy p o 
większyliśmy rozmiary galaktyki N G C  3079. Rozmiary galaktyk  
mierzy się tysiącami lat światła, a nie milionami, ja k  napisali
śmy. A więc rozmiar galaktyki N G C  3079 wynosi 70 tys. lat świa
tła. Ten b łąd pierw sza  zauw ażyła p an i Grażyna Gawrońska  
z  Torunia.

N a str. 265, w „Poradniku O bserwatora" błędnie napisali
śmy, że znam y elementy orbit około 3 tysięcy planetoid, podczas 
gdy faktycznie znam y 10 razy więcej, czyli 30 tysięcy, i liczba 
ta ciągle rośnie. Dziękujemy panu T.M. za zwrócenie nam uwagi 
na ten błąd.

W nr 6/01 zniknęła nam też „stopka  ” do tekstu profesora Kre- 
inera o wystawie w Colegium Maius. Stopka mówiła o tym, że 
głównymi organizatorami wystawy byli pan i dr Ewa Wyka i pan  
dr M aciej Kluza, a prezentowane zdjęcia pochodzą z  Muzeum  
UJ. Autora notatki i organizatorów pięknej wystawy bardzo prze
praszamy.

Redakcja
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4 Badanie zmienności całego nieba
Bohdan Paczyński
Panuje powszechne przekonanie, ze aby poznawać dalekie przestrzenie Wszechświata, 
trzeba dysponować ogromnymi teleskopami, których budowa kosztuje setki milionów  
dolarów. Czy naprawdę nie można prowadzić wartościowych, a nawet przełomowych 
badań daleko mniejszymi i mniej kosztownymi instrumentami? Tak, można. I  o takich 
właśnie badaniach mówi ten artykuł.

10 Teleskopy grawitacyjne
Bartek Lew
Artykuł przedstawia imponujące instrumenty badawcze, mające sprostać wysokim wy
maganiom, jak ie  są narzucone przez warunki wykrywalności promieniowania grawita
cyjnego. Teleskopy grawitacyjne to najbardziej precyzyjne urządzenia do pomiarów  
odległości, ja k ie  kiedykolwiek zbudowano.

15 Krater meteorytowy Ries
Jadwiga Biała
Krater Ries je s t interesującym świadkiem spadku dużego meteorytu na Ziemię. Autorka 
przedstawia sam krater, historię jego  badań i wyraźnie zachęca do bezpośredniego 
zapoznania się z  nim na miejscu, w  Bawarii.

18 Od gwiazdy do gwiazdy (cz. ll)
Jacek Krełowski
O materii międzygwiazdowej i obserwacyjnych przejawach je j  istnienia pisał Autor w I  
części tego artykułu w poprzednim zeszycie „ Uranii-Postępów Astronomii ”, Teraz sku
pia się nad rozważaniami dotyczącymi powstawania pewnych struktur widmowych, 
należących do materii międzygwiazdowej i możliwościami obserwacyjnej weryfikacji 
różnych hipotez z tym związanych.

w kolorze: Wirtualne obserwatorium; Widmo odległej atmosfery 
(okł.II); Mgławice Hubble-V i Irys (wkł. I); Leonidy lecą (okł.IV)

25 galeria Mgławic Messiera: Koniec wieńczy dzieło (M105-M110)

28 w skrócie: Zimne obszary Orła; Osiem nowych planet pozasłonecz- 
nych; Malutkie czarne dziury wybuchają wokół nas?

29 poradnik obserwatora: Czym obserwować?

30 w kraju: III Konferencja Sekcji Obserwatorów Komet PTMA

31 astronomia w szkole: Obserwacje gwiazd zmiennych kamerą in
ternetową

32 recenzje: Najnowsze komputerowe programy astronomiczne 

34 P.T.Milośnicy Astronomii obserwują: Gwiazdy nowe; Określanie 
parametrów fizycznych jądra komety na podstawie obserwacji miło- 
śniczych 

41 rozmaitości: Wenus w promieniach X; Widmo odległej atmosfery

42 kalendarz astronomiczny 2002: marzec -  kwiecień 

46 galeria Uranii (wkł. IV, okł. III) 

48 relaks z  Uranią: krzyżówka z hakiem 

48 ciekawe strony internetowe

NA OKŁADCE

Portret wewnętrznego obszaru odległej o 30 min lat świetlnych galaktyki NGC 1512, 
leżącej w konstelacji Zegara. Widoczny na zdjęciu pierścień o rozmiarach 2400 lat 
świetlnych otaczający jądro składa się z licznych młodych gromad gwiazd i jest przy
kładem zjawiska wybuchowego powstawania nowych słońc. Obraz jest złożeniem trzech 
obserwacji wykonanych różnymi instrumentami teleskopu Hubble ’a w latach 1993-99. 
Fot. NASA, ESA, D. Maoz.
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Bohdan Paczyński

W ciągu ostatnich stu lat 
astronomia sięgnęła do 
granic obserwowałnego 
Wszechświata, granic 
wyznaczonych jego wiekiem 
(około 14 miliardów lat) 
i skończoną prędkością 
światła. Najdłużej 
wędrowało do nas tak 
zwane mikrofalowe 
promieniowanie tła 
o długości fali od kilku 
milimetrów do 
kilkudziesięciu 
centymetrów. Widzimy w ten 
sposób Wszechświat, jakim 
byl w epoce, gdy stal się 
przezroczysty i po raz 
pierwszy promieniowanie 
„oderwało się” od materii. 
Wtedy wszystkie odległości 
we Wszechświecie były 
tysiąckrotnie mniejsze niż 
obecnie. W żargonie 
astronomów przesunięcie 
ku czerwieni było równe 
mniej więcej 1000.

Badanie 
zmienności 
całego nieba
B adanie najdalszych zakątków 

W szechświata przy pomocy 
najpotężniejszych teleskopów 

jest zajęciem fascynującym. Równie fa
scynujące okazują się być wyniki badań. 
Obecnie działa lub jest w budowie oko
ło 15 teleskopów optycznych o średni
cy od 6,5 do 10 metrów. Łącznie wyda
no na ich budowę kilka m iliardów 
dolarów. Zarówno koszt tych instru
mentów, jak  i wyniki otrzymywane 
przy ich pomocy sprawiają wrażenie, 
że nie dysponując setką milionów do
larów nie ma się co brać za współcze
sne obserwacje astronomiczne. Oczy
wiście, jest to pogląd błędny. Na czym 
może polegać alternatywa? Czy moż
na prowadzić ważne, wręcz przełomo
we badania mniejszymi, nie tak drogi
mi instrumentami? Oczywiście, można. 
Znakomitym przykładem jest polskie 
przedsięwzięcie o nazwie OGLE (Opti
cal Gravitational Lensing Experiment), 
którego trzonem są pracownicy Obser
watorium Astronomicznego Uniwersy
tetu Warszawskiego: Marcin Kubiak 
i Andrzej Udalski oraz Michał Szymań
ski. Z funduszy KBN oraz Fundacji na 
Rzecz Nauki Polskiej, za łączną kwotę 
nieco powyżej jednego miliona dolarów, 
zbudowali oni na terenie Las Campanas 
Observatory w Chile teleskop o średni
cy lustra 1,3 metra i zaopatrzyli go ko
lejno w dwie kamery. Pierwsza, pracu
jąca w latach 1997-2000, miała łącznie 
ponad 4 miliony pikseli, czyli elemen
tów światłoczułych. Od maja 2001 dzia
ła nowa kamera zawierająca ponad 64 
miliony pikseli. Kamery zaprojektował 
i własnoręcznie wykonał Andrzej Udal
ski, on też jest duszą programu nauko
wego. Mam przyjem ność być jego 
współpracownikiem i doradcą, jak rów

nież staram się o zapewnienie amery
kańskich funduszy pom agających 
w prowadzeniu obserwacji i analizie da
nych. Wiele informacji o OGLE można 
znaleźć w Internecie: http://sirius.astro- 
uw.edu.pl/~ogle/; http://bulge.prince- 
ton.edu/~ogle/.

Pierwotnym celem OGLE oraz po
dobnych projektów w innych krajach 
(MACHO w USA i Australii, EROS we 
Francji) było wykrycie niezmiernie 
rzadkich zjawisk mikrosoczewkowania 
grawitacyjnego. Zjawisko to polega na 
przejściowym zwiększeniu jasności da
lekiej gwiazdy, gdy pomiędzy nią i ob
serwatorem przesuwa się jakikolwiek 
masywny obiekt: gwiazda, planeta, 
czarna dziura. Zjawisko nie zależy od 
tego, czy ów obiekt, zwany soczewką, 
świeci czy nie, ważne jest, żeby miał 
znaczną masę. Zjawisko jest bardzo 
rzadkie, ponieważ obiekt soczewkują- 
cy musi być prawie dokładnie na linii 
łączącej obserwatora z daleką gwiazdą. 
W najlepszym wypadku można się spo
dziewać, że w danej chwili jedna gwiaz
da na milion będzie mieć swą jasność 
zwiększoną o co najmniej 30%. Jeszcze 
rzadsze są wzrosty jasności o czynnik 
10 czy nawet 100. Całe zjawisko trwa 
od kilku dni do kilku miesięcy. Rekor
dowo długo trwające zjawisko wykry
te przez zespół OGLE miało skalę cza
sową blisko dwa lata, co wskazuje na 
znaczną masę obiektu soczewkujące- 
go, którym jest zapewne czarna dziu
ra. OGLE wykryło łącznie około 600 
zjawisk mikrosoczewkowania, M A
CHO nieco mniej, inne zespoły wykry
ły po kilkanaście lub kilkadziesiąt.

Astronomowie mieli nadzieję, że 
dzięki mikrosoczewkowaniu wykryją, 
czym jest tajemnicza ciemna materia,
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pod warunkiem, że jest ona skupiona 
w obiektach o znacznej masie. Blisko 
dziesięć lat po rozpoczęciu poszukiwań 
i po wykryciu wielu setek takich zja
wisk okazało się, że większość z nich 
w ywołana jest przez zwykłe, słabo 
świecące gwiazdy, a co najwyżej drob
na część ciemnej materii powoduje ta
kie zjawiska. Moim zdaniem, najcie
kawszym wynikiem owych badań było 
opanowanie nowej technologii, zarów
no od strony aparaturowej (hardware’u) 
jak i oprogramowania (software’u), po
zwalającej analizować na bieżąco dzie
siątki milionów pomiarów jasności 
gwiazd każdej nocy. Wykryto setki ty
sięcy  now ych, n ieznanych  dotąd 
gwiazd zmiennych, mniej więcej dzie
sięciokrotnie więcej niż było znanych 
w roku 1990. Okazało się, że nowocze
sna technologia pozwala na zdumiewa
jące obniżenie kosztów obserwacji: za 
cenę jednego dolara można otrzymać 
blisko sto tysięcy pomiarów fotome- 
trycznych. Można się spodziewać, że 
cena będzie nadal spadać, gdyż tanieją 
zarówno komputery, jak i wielopikse- 
lowe detektory. Otworzyła się zupełnie 
nowa, niezmiernie szeroka dziedzina 
badań astronomicznych: analiza zmien
ności ogromnej ilości obiektów. Mikro- 
soczewkowanie grawitacyjne stało się 
skutecznym narzędziem badań nauko
wych. Można się spodziewać, że lada 
rok, być może lada miesiąc, zespół 
OGLE odkryje tą metodą planety krą
żące wokół gwiazd znajdujących się 
tysiące lat świetlnych od nas. Począt
kowo będą to planety tak masywne jak 
Jowisz, a zatem mające stosunkowo 
duży przekrój czynny na zjawisko mi- 
krosoczewkowania. W dalszej, niezbyt 
odległej przyszłości, będzie możliwe 
wykrywanie planet o masach mniej
szych niż masa Ziemi, a nawet poniżej 
masy Merkurego. Jest to obecnie jedy
na metoda pozwalająca mieć nadzieję 
na takie odkrycia.

Wprawdzie OGLE kosztuje paręset 
razy mniej niż typowy 10-metrowy te
leskop, ale jest to jednak znaczna kwo
ta, przewyższająca możliwości małych 
uczelni, nie mówiąc już o szkołach czy 
miłośnikach astronomii. Okazuje sięjed- 
nak, że odkrycia nowych gwiazd zmien
nych, a nawet nowych zjawisk na nie
bie, m ogą być wykonywane nawet 
miniteleskopami o średnicy zaledwie 10 
centymetrów. Ostatnio dwa rewelacyj
ne odkrycia dokonano takimi właśnie in

strumentami. Były to: optyczny błysk to
warzyszący błyskowi gamma GRB 
990123 oraz drobne, okresowe spadki 
jasności jednej z pobliskich gwiazd, HD 
209458, wywołane przejściem przed jej 
tarczą planety o rozmiarach i masie zbli
żonych do Jowisza. Są to jedyne znane 
przypadki zjawisk obu typów, oba ma
jące ogromne znaczenie naukowe. Błysk 
optyczny pochodził z wybuchu, jaki 
miał miejsce w odległości około 10 mi
liardów lat świetlnych, i miał przesunie
cie widma ku czerwieni równe 1,6. 
W maksimum rozbłysk świecił jak  
gwiazda 9 wielkości, czyli mógłby być 
zauważony przez dobrą lornetkę. Gdy
by wybuch nastąpił w naszej Galakty
ce, w odległości kilku tysięcy lat świetl
nych, to ja sn o śc ią  dorów nyw ałby 
Słońcu. Analiza obserwacji okresowych 
przyćmień HD 209458 pozwoliła na 
pierwsze wyznaczenie rozmiarów pla
nety poza Układem Słonecznym.

Niezależnie od tego, jak znakomite 
były te dwa odkrycia, pokazały one za
razem ogromną słabość wielu instru
mentów, w tym wypadku tych małych. 
Błysk optyczny został automatycznie 
zarejestrowany przez 10-centymetrową 
kamerę zespołu ROTSE, lecz początko
wo nie podjęto próby analizy danych, 
gdyż kamera pokryła duży obszar na 
niebie, około tysiąca stopni kwadrato
wych. Ogrom obszaru brał się stąd, że 
wykrywacz błysków gamma o nazwie 
BATSE przekazał z kosmosu do Inter
netu informacje o błysku w kilka sekund 
po jego wykryciu, lecz określił jego po
łożenie bardzo niedokładnie. Instrument 
ROTSE potrafił zarejestrować, i to wie
lokrotnie, wygląd znacznego obszaru na 
niebie, ale zabrakło oprogramowania do

analizy tak ogromnej ilości danych. 
W kilka godzin po wybuchu inny sateli
ta o nazwie BeppoSAX wyznaczył po
łożenie błysku gamma z dokładnością 
do kilku minut łuku. Dzięki temu Josh 
Bloom, doktorant z Caltech, wykrył przy 
pomocy teleskopu na Mount Palomar 
szybko słabnącą optyczną poświatę 
i w ten sposób określił położenie błysku 
gamma z dokładnością do sekundy łuku. 
Dzięki temu zespół ROTSE bez trudu 
odkrył błysk optyczny na obrazach zro
bionych w czasie trwania błysku gam
ma; było to teraz łatwe, bo wiedziano 
dokładnie, gdzie go szukać. Niestety, 
brak odpowiedniego oprogramowania 
nie pozwala na razie małym instrumen
tom na samodzielne wykrywanie bły
sków optycznych towarzyszących bły
skom gamma. Wielka to szkoda, gdyż 
są to wybuchy tak potężne, że nawet te
leskop o zaledwie 10-centymetrowej 
średnicy może je dostrzec dosłownie na 
krańcach obserwowalnego wszechświa
ta. Koszt sprzętu niezbędnego na moni
torowanie całego nieba co minutę do 11 
wielkości gwiazdowej oceniam na oko
ło sto tysięcy dolarów. Oczywiście 
w założeniu, ze „software” może być 
zrobiony „za darmo”.

Przejście planety na tle tarczy gwiaz
dy zostało wykryte przez zespół STA
RE. Również i tym razem zespół wie
dział, na ja k ą  gw iazdę skierow ać 
teleskop o średnicy zaledwie 10 centy
metrów: w oparciu o obserwacje wid
ma tej gwiazdy wykonane dużymi tele
skopami stwierdzono, że krąży wokół 
niej planeta o masie zbliżonej do Jowi
sza oraz że okres obiegu wynosi zaled
wie kilka dni. Takich układów planetar
nych odkryto już kilkanaście, wbrew
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Rysunek 1. 40 krzywych zmian blasku dla gwiazd zmiennych okresowych znale
zionych przez ASAS. Przedstawione są pomiary sfazowane z okresem zmian bla
sku, pokrywające dwa cykle. Zmienną w lewym górnym rogu jest typowa gwiazda 
podwójna kontaktowa. Gwiazda w prawym górnym rogu jest cefeidą. Gwiazda 
w środku rysunku (ASAS 045506-6728.5) jest gwiazdą podwójną z rozdzielonymi 
składnikami.

powszechnemu przekonaniu, że duże 
planety mogą powstawać tylko w du
żych odległościach i wobec tego powin
ny obiegać swe gwiazdy w ciągu kilku 
czy kilkunastu lat. Dzięki krótkiemu 
okresowi obiegu, a zatem i małej odle
głości od gwiazdy, była szansa, że pla
neta krążąca wokół gwiazdy HD 209458 
będzie co kilka dni przesuwać się na tle 
je j tarczy, zm niejszając je j jasność 
o około 1%. I tak też było —  kolejne 
znakomite odkrycie zostało dokonane 
małym teleskopem. A gdzie kłopot? 
Znowu z oprogramowaniem. Zespół 
STARE monitoruje jasność kilku tysię
cy gwiazd, aby wykryć podobne plane
tarne osłabienia ich jasności bez wska
zania kandydata do obserwacji przez 
duże teleskopy, które odkrywają plane
ty dzięki pomiarom bardzo subtelnych 
zmian w widmach gwiazd. Nie jest ja 
sne, dlaczego zespół STARE nie odkrył 
w pełni samodzielnie kolejnego zjawi
ska. Najwyraźniej dokładna analiza 
zmian jasności kilku tysięcy gwiazd jest 
trudniejsza niż podobna analiza dla jed
nej, wybranej gwiazdy. Zapewne STA
RE nie ma dostatecznie dobrego opro
gramowania do analizy danych.

Poza tak rewelacyjnymi odkryciami, 
które mogą przypominać wygranie losu 
na loterii, małe teleskopy mogą (pozor
nie bez trudu) odkrywać tysiące niezna
nych dotąd gwiazd zmiennych. Najlep
szym przykładem  je s t  instrument 
zaprojektowany i wykonany przez 
Grzegorza Pojmańskiego, pracownika 
Obserwatorium Astronomicznego Uni
wersytetu Warszawskiego; jest on jed
noosobowym (na razie) zespołem  
A SAS (All Sky Automated Survey). 
Umieścił w Las Campanas Observato
ry w Chile kilka automatycznych mi- 
niteleskopów. Wyniki są do obejrzenia 
na stronach Internetowych:
• http://www.astrouw.edu.pl/~gp/asas/ 
asas.
• html http://archive.princeton.edu/ 
~asas/

Pierwszy instrument, pracujący przez 
dwa i pół roku, odkrył blisko 4000 gwiazd 
zmiennych —  zaledwie 10% spośród 
nich znano dawniej, pozostałe były praw
dziwymi odkryciami. Jest to zdumiewa
jące, biorąc pod uwagę to, że instrumen
tem była amatorska kamera CCD, 
zawierająca zaledwie 512x768 pikseli, 
kosztująca około dwóch tysięcy dolarów. 
Optyką był teleobiektyw o ogniskowej 
135 milimetrów i średnicy 75 milime

trów. Ważny element stanowił mały 
montaż, w pełni sterowany przez kom
puter. Ten sam komputer zbierał dane
1 zapisywał je na taśmę. Pole widzenia 
kamery było prostokątem o rozmiarach
2 na 3 stopnie. Każdej nocy instrument 
robił po kilka obrazów pięćdziesięciu 
pól, a więc łącznie śledził obszar 300 
stopni kwadratowych, co stanowi zale
dwie 0,7% całego nieba. Skoro na tak 
małym obszarze ASAS odkrył blisko 
4000 gwiazd zmiennych, to na całym 
niebie czeka na odkrycie kilkaset tysię
cy, wszystkie dostępne poszukiwaczom 
zaopatrzonym w teleobiektyw i kamerę 
CCD. Na trzech rysunkach przedstawio
ne jest ponad sto przykładowych krzy
wych zmian blasku, przedrukowanych 
z pracy Grzegorza Pojmańskiego w Acta 
Astronomica (tom 50, str. 177).

Wprawdzie cały system pracował bez 
interwencji człowieka, jednak bliskość 
obserwatora OGLE była bardzo ważna. 
Decydował on, kiedy pogoda nadawała 
się do obserwacji i otwierał oraz zamy
kał kopułę teleskopu OGLE. Sygnał ten 
powodował otwarcie i zamknięcie instru
mentu Pojmańskiego. Mniej więcej raz 
na tydzień tenże dyżurny obserwator 
OGLE zmieniał taśmę z danymi, co jakiś 
czas mechanicznie wyłączał i włączał 
komputer, je śli zdalne sterowanie 
z Warszawy okazywało się nieskutecz
ne. Oczywiście, regularny nadzór nad 
tym, co się dzieje z instrumentem w An
dach chilijskich sprawował siedzący 
w Warszawie Grzegorz Pojmański— In
ternet pozwala na taki luksus, obserwa
cjami na innej półkuli można zarządzać, 
nie wychodząc ze swego mieszkania.
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Rysunek 2. 40 krzywych zmian blasku dla gwiazd zmiennych długookresowych 
lub nieregularnych, znalezionych przez ASAS. Czas na osi poziomej pokrywa dwa 
i pół roku. Gwiazda w dolnym lewym rogu jest gwiazdą nową. Gwiazda na prawo 
od niej jest zapewne gwiazdą pulsującą typu Mira.

W połowie roku 2000 Grzegorz Poj- 
mański zainstalował w Las Campanas 
Observatory trzy znacznie większe ka
mery, każda ma 2048x2048 pikseli. 
Dwie robią obrazy całego nieba w cią
gu paru nocy, jedna poprzez filtr V, czy
li w barwie żółtej, druga poprzez filtr I, 
czyli w bliskiej podczerwieni. Optykę 
stanowią standardowe teleobiektywy 
o ogniskowej 200 milimetrów i światło- 
sile 2,8. Ponadto pracuje tam zaprojek
towany przez Pojmańskiego teleskop
0 średnicy 25 cm, ogniskowej 75 cm
1 polu widzenia o średnicy 2 stopni. Moż
na się spodziewać, że za parę lat w opar
ciu o dane zebrane przy pomocy tych 
miniteleskopów odkrytych zostanie po
nad sto tysięcy gwiazd zmiennych.

Oczywiście można spytać: a po co 
nam te tysiące czy niebawem miliony 
gwiazd zmiennych? Jest wiele bardzo 
różnych programów naukowych, dla 
których te gwiazdy okażą się bezcenne. 
Wiele gwiazd zarówno pulsujących, jak 
i zaćmieniowych jest bardzo dobrymi 
„standardowymi świecami”. Oznacza to, 
że wiemy, jaka jest ich prawdziwa ja 
sność. Mierząc jasność obserwowaną, 
możemy bez trudu ocenić ich odległość. 
Okazuje się, że nawet 10-centymetro- 
wym teleskopem można bez trudu za
rejestrować wszystkie jasne czerwone 
olbrzymy w całym układzie gwiazdo
wym zwanym naszą Galaktyką (Drogą 
Mleczną). Obserwując okres pulsacji, 
który dla stosunkowo niezbyt jasnych 
gwiazd może wynosić kilka miesięcy, 
a dla najjaśniejszych kilka lat, badamy 
rozkład czerwonych olbrzymów w ska
li całej Galaktyki. Bardzo fragmenta
ryczne obserwacje wskazują na to, że 
struktura naszej Galaktyki jest dużo 
mniej regularna niż się tego spodziewa
no. Zapewne jest to wywołane pochła
nianiem przez nią pobliskich mniejszych 
galaktyk. Poznanie procesu formowania 
się galaktyk jest jednym z najważniej
szych elementów teorii powstawania 
struktur we wszechświecie. Badając roz
kład czerwonych olbrzymów, prowadzi
my niejako badania „archeologiczne”, 
szukamy pozostałości po ostatnich ak
tach „kanibalizmu”, odkrywamy szcząt
ki galaktyk, które jeszcze nie zdążyły się 
dobrze wymieszać z resztą naszej Ga
laktyki.

Kompletne próbki statystyczne róż
nych typów gwiazd nadają się świetnie 
do testowania teorii ich ewolucji. Gwiaz
dy w ciągu milionów, a nawet miliar

dów lat przechodzą przez kolejne dłu
gotrwałe stany równowagi. Przejścia 
między nimi są bardzo szybkie, mogą 
trwać zaledwie kilka tysięcy lat, a nie
kiedy nawet tylko kilkadziesiąt lat. 
Oczywiście, takie szybkie zmiany są 
rzadko spotykane, bo trwają krótko. Je
żeli badamy miliony gwiazd, to wykry
jem y też te nieliczne, które właśnie 
„przeskakują” z jednego stanu równo
wagi do następnego. Mimo ogromnych 
postępów w teorii ewolucji gwiazd, na
dal potrzebne są liczne podpórki obser
wacyjne, liczne testy na możliwie róż
norodnych etapach życia gwiazd. Stąd 
zainteresowanie rzadkimi „przeskoka
mi”, które mogą być wykryte tylko przy 
badaniu zachowania ogromnej ilości 
gwiazd.

Niedawno student Uniwersytetu War
szawskiego, Paweł Pietrukowicz, badał

zmiany okresów pulsacji cefeid w Wiel
kim Obłoku Magellana. Porównywał 
obserwacje wykonane blisko sto lat temu 
przez astronomów z Harwardu z obser
wacjami wykonanymi przez astrono
mów z Warszawy w ciągu ostatnich lat. 
Okazało się, że praktycznie wszystkie 
cefeidy z okresem dłuższym od 10 dni 
wykazały mierzalne zmiany, ale o dzi
wo, są one dużo mniejsze niż przewidy
wania teoretyczne. Jakiekolwiek błędy 
obserwacyjne mogą tylko prowadzić do 
pozornego zwiększenia zmian, a więc 
brak zgody między pomiarami i teorią 
nie ulega wątpliwości. Oznacza to, że 
teoria musi zostać zweryfikowana. Tym, 
co jest naprawdę ciekawe, okazało się 
to, że wprawdzie większość współcze
snych pom iarów została wykonana 
przez zespół OGLE, ale cefeidy z okre
sami pulsacji od 30 do 130 dni były zbyt
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jasne dla metrowego teleskopu. Dla nich 

pomiary zostały wykonane przez ASAS 

teleskopem o średnicy 7 centymetrów.

D la  wyznac zan ia  ro zm ia rów  

Wszechświata najdokładniejszą me

todą jest tak zwana „drabina” złożona 

z kolejnych typów obiektów. Pierw

szym ważnym jej szczeblem jest dokład

ne wyznaczenie odległości do Obłoków 

Magellana. Nie ma zgody wśród astro

nomów co do jej wartości, skrajnie oce

ny różnią się o 20%. Błąd ten przenosi 

się potem na tak zwana stałą Hubble’a, 

a zatem i na rozmiary całego Wszech

świata. Najlepsza metoda wyznaczenia 

odległości do Obłoków Magellana opie

ra się na tak zwanych gwiazdach zaćmie

niowych. Ale metodę tę należy wykali- 

brować w oparciu o najbliższe gwiazdy 

tego typu, a to mogą zrobić tylko małe 

instrumenty, gdyż gwiazdy te są za ja

sne dla dużych teleskopów.

Listę tę można by kontynuować, ale 

najciekawsze będzie to, czego nie po

trafimy przewidzieć. Na tym polegają 

prawdziwe odkrycia. Jest bardzo wiele 

informacji o rozbłyskach na gwiazdach 

zwanych czerwonymi karłami. Są to zja

wiska podobne do rozbłysków słonecz

nych, tylko znacznie potężniejsze. Przy

czyną są prawie na pewno silne pola 

magnetyczne, których struktura i natę

żenie są wynikiem współdziałania kon

wekcji i szybkiej rotacji gwiazd. Tym

czasem są doniesienia oparte na starych 

obserwacjach, że zdarzają się nieporów

nanie silniejsze rozbłyski na gwiazdach, 

które są gorące, a więc nie mają kon

wekcji. Wedle współczesnych teorii 

gwiazdy te „nie mają prawa” błyskać. 

Czy można wierzyć archiwalnym kli

szom fotograficznym? Jedynym sposo

bem na sprawdzenie realności tych, 

a także wielu innych hipotetycznych zja

wisk, jest wykrycie podobnych podczas 

ich trwania i natychmiastowa weryfika

cja. Ponieważ są to bardzo rzadkie zja

wiska, więc niezbędny jest duży stru

mień danych: bardzo liczne pomiary 

bardzo licznych gwiazd oraz natychmia

stowa ich analiza, czyli oprogramowa

nie, które pozwala na wykrycie zjawisk 

niezwykłych w kilka sekund po ich za

rejestrowaniu. W  skali całej astronomii 

na całym świecie nie istnieje dotąd taki 

system pracujący w optycznej dziedzi

nie widma, a więc w dziedzinie, w któ

rej detektory mają największą ilość pik

seli i pozwalają na monitorowanie 

największej ilości źródeł na niebie.

Dyskutowany jest projekt zakrawa

jący na „science fiction” : zbudowanie 

jeszcze jednego teleskopu giganta z ka

merą zawierającą półtora miliarda pik

seli. Instrument taki mógłby wykrywać 

ogromną rozmaitość obiektów zmien

nych, błysków wszelkiego typu, wielu 

zadziwiających zjawisk, oczywiście 

pod warunkiem, że będzie odpowied

nio oprogramowany. Być może cudo 

takie zacznie działać za około 10 lat. 

No i będzie z nim taki kłopot: aby śle

dzić różne rzadkie i być może bardzo 

ważne zjawiska, staną się potrzebne 

inne ogromne teleskopy, gdyż instru

ment gigant nie będzie w stanie reje

strować zjawisk jasnych —  będą one 

wysycać detektory. Tymczasem ogrom

na i wielowymiarowa przestrzeń róż

nych typów zmienności jest prawie nie

zbadana nie tylko w zakresie obiektów 

słabych, ale też i jasnych, które po ich 

wykryciu mogą być śledzone przez 

inne małe czy średnie instrumenty. Gdy 

obiekty te osłabną jeszcze bardziej, 

dalsze śledzenie będą mogły przejąć 

największe teleskopy. Ważne jest to, że 

słabnący jasny obiekt może być śledzo

ny dużo dłużej i dużo dokładniej niż 

słabnący obiekt, który od początku był 

ledwo widoczny. Nie ma metody na 

przewidzenie, w jakiej podprzestrzeni 

nieznanych zjawisk odkrycia będą naj

ciekawsze. Jest więc sensowne zacząć 

poszukiwania od obszarów łatwych, nie 

wymagających kosztownej aparatury. 

Natomiast zawsze niezbędne będzie 

dobre oprogramowanie. Brak oprogra-
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Rys. 3. 40 krzywych zmian blasku dla gwiazd zmiennych długookresowych lub 
nieregularnych, znalezionych przez ASAS. Czas na osi poziomej pokrywa dwa 
i pół roku. Gwiazda w skrajnej lewej kolumnie, czwarta od góry, może być gwiazdą 
nową. Gwiazda poniżej wygląda na okresową zmienną, której jasność zmienia się 
też w długiej skali czasowej. Gwiazda jeszcze niżej ma zmienną amplitudę, a więc 
zapewne jest gwiazdą pulsującą z dwoma zbliżonymi do siebie okresami.
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Teleskopy Grzegorza Pojmań- 
skiego pracujące obecnie na 
Las Campanas w Chile (po le
wej) i projekt nowego instru
mentu (po prawej)

mowania jest chronicznym problemem 
większości przedsięwziąć astronomicz
nych.

Jest pewna klasa zjawisk pośrednich 
między dalekimi błyskami czy gwiaz
dami zmiennymi a zjawiskami w ziem
skiej atmosferze lub tuż poza nią: są to 
najróżniejszych rozmiarów kamienie, 
głazy, skały i duże asteroidy, które raz 
po raz zbliżają się do Ziemi. Prawie na 
pewno niektóre masowe zagłady gatun
ków, na przykład dinozaurów, zostały 
spowodowane spadkami asteroidy czy 
jądra komety o średnicy kilku kilome
trów, powodując poważne zaburzenie 
klimatu na Ziemi. Są to oczywiście bar
dzo rzadkie zjawiska. Ale mniej więcej 
raz na stulecie zdarza się lokalny kata
klizm, taki, jakim był meteoryt Tungu
ski. Zniszczył on doszczętnie kilka
dziesiąt kilom etrów  kwadratowych 
syberyjskiej tajgi. Energia tego wybu
chu oceniana jest na kilkadziesiąt me
gaton, średnica obiektu na około 50 
metrów.

Typowa prędkość meteorytów wzglę
dem Ziemi, zanim zostaną przyspieszo
ne ziemską grawitacją, wynosi kilkana
ście kilometrów na sekundę. Przy takiej 
prędkości zbliżający się głaz potrzebu
je około sześciu godzin, aby pokonać 
odległość dzielącą nas od Księżyca, zaś 
bryła o średnicy 50 metrów, oświetlona 
przez Słońce, jest wtedy obiektem 13 
wielkości gwiazdowej, łatwo wykrywal
nym nawet przez teleobiektyw. Istnieje 
więc możliwość zauważenia głazu na 
kilka godzin przed spadkiem. Oczywi

ście, dla ewakuacji miejsca przewidy
wanego spadku potrzeba kilku dni, 
a więc niebezpieczny obiekt powinien 
być wykryty w odległości co najmniej 
dziesięciokrotnie większej, kilku milio
nów kilometrów. Do tego potrzebny jest 
teleskop o średnicy kilkudziesięciu cen
tymetrów.

Kilka lat temu doktorant na Uniwer
sytecie Arizońskim w Tucson odkrył 
asteroidę o średnicy 300 metrów, gdy 
mijała Ziemię w odległości nieco więk
szej niż Księżyc. W momencie najwięk
szego zbliżenia była obiektem 11 wiel
kości gwiazdowej, a więc mogła być 
obserwowana przez większość amator
skich teleskopów. Było to zjawisko dość 
efektowne, ale całkowicie nieszkodliwe.

Co należy zrobić, aby wykrywać za
równo kosmiczne głazy przed ich spad
kiem na Ziemię, jak i błyski towarzy
szące błyskom gamma i dochodzące do 
nas z krańców Wszechświata? Należy 
zacząć rejestrować obrazy całego nie
ba co minutę (w przyszłości częściej) 
i natychmiast analizować wyniki zare
jestrowane przez kamery CCD. Grze
gorz Pojmański zapewne zainstaluje 
kamerę mającą 2048x2048 pikseli, za
opatrzoną w obiektyw o ogniskowej 
rzędu 30 mm, tak aby mogła „widzieć” 
kąt bryłowy około jednego steradiana. 
Ze względu na bardzo krótką ogniskową 
montaż może być bardzo uproszczony. 
Będzie to okazja do testowania softwa- 
re’u pozwalającego na katalogowanie 
gwiazd, które nie zmieniają się i tych, 
które się zmieniają, poruszających się

obiektów, no i oczywiście wszelkich 
anomalii.

Oprogramowanie można podzielić na 
co najmniej dwie szerokie klasy: opra
cowywanie bieżących danych i analiza 
archiwum obejm ującego wszystkie 
dawne obserwacje. Porównanie tego, co 
widać w tej chwili w dowolnym miej
scu na niebie z tym, co się tam zwykle 
znajdowało, powinno pozwolić na zo
rientowanie się, czy dzieje się coś nie
zwykłego. Następny krok to wysłanie 
informacji do innego automatycznego 
teleskopu, aby zweryfikował odkrycie 
oraz ewentualnie pozwolił na określe
nie, czym jest to niezwykłe zjawisko. Za
pewne początki takiego procesu będą 
bardzo frustrujące, gdyż niebo pełne jest 
wszelkiego rodzaju „śmieci”, wśród któ
rych będziemy szukać skarbów. Można 
jednak mieć nadzieję, że w miarę do
skonalenia oprogramowania komputer 
zarządzający ciągłym porównaniem nie
ba w danej chwili z niebem „archiwal
nym” pozwoli na coraz sprawniejsze 
wyłapywanie zjawisk naprawdę intere
sujących, że coraz sprawniej będzie od
różniać skarby od śmieci.

Autor jest specjalistą w dziedzinie 
astrofizyki teoretycznej, profesorem 
Uniwersytetu w Princeton w USA 
i członkiem Polskiej Akademii Nauk. 
Jest tez pomysłodawcą i opiekunem 
naukowym wielu projektów badaw
czych realizowanych z wielkim suk
cesem przez polskich astronomów.
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Teleskopy 
grawitacyjne

Zagadnienia astrofizyki 
fa l grawitacyjnych zostały 
przedstawione 
w poprzednim zeszycie 
„ Uranii-Postępów 
Astronom iiN iniejszy  
artykuł przybliża nam 
imponujące osiągnięcia 
współczesnej techniki, 
mające sprostać wysokim 
wymaganiom, jakie 
narzucają warunki 
wykrywalności 
prom ien iowan ia 
grawitacyjnego. Obok opisu 
realizowanych obecnie 
projektów badawczych, 
przedstawione są 
podstawowe fakty dotyczące 
sposobów detekcji fal. 
Nacisk położony jest na 
instrumentalną stronę 
teleskopów grawitacyjnych: 
najbardziej 
zaawansowanych 
i precyzyjnych urządzeń 
do pomiaru odległości, 
jakie kiedykolwiek 
stworzono.

Od końca lat 60-tych, kiedy to 
powstał pierwszy model de
tektora fal grawitacyjnych, 

wymyślono wiele usprawnień podno
szących czułość pierwotnej anteny 
Webera (patrz „Astronomia fal grawi
tacyjnych” —  „Urania” 6/2001). Ze 
względu na to, że fale grawitacyjne pra
wie nie rozpraszają się, nie podlegają 
ekstynkcji i w ogóle słabo oddziałują 
z materią a w szczególności z naszymi 
detektoram i, powstaje konieczność 
budowania niesłychanie wręcz czułych 
odbiorników. Stąd też w historii fal 
grawitacyjnych rozwój techniki jest 
rzeczą pierwszej wagi. W kolejnych 
dziesięcioleciach krok po kroku wpro
wadzano kolejne udoskonalenia, ma
jące tylko jeden cel —  zwiększyć czu
łość anten. Wykorzystywano między 
innym i efek t nadp rzew odn ic tw a, 
zwiększano masę detektora, stosowa
no chłodzenie anten do kilku stopni 
powyżej zera bezwzględnego, a także 
lewitację magnetyczną (z czego osta
tecznie zrezygnowano na rzecz zwięk
szenia masy anteny). Dzięki ochłodze
niu system u do tem peratury  4 K, 
czułość wzrasta o czynnik od około 
1000 do 100 000. Dalsze ochłodzenie 
do temperatury 3 x 10-3 K podnosi czu
łość o czynnik 109. Przezwyciężano 
dziesiątki innych problemów, w tym 
natury kw antow ej, w zakresie do
świadczalnym i teoretycznym. Opra
cowywano wielostopniowe systemy 
amortyzacji wstrząsów, wykorzysty
wano m ateriały o coraz lepszych pa
ram etrach i w iększej dobroci (jak 
szafir).

Przedsięwzięcia na tak dużą skalę 
są z reguły międzynarodowe, przez co 
pojawiają się problemy całkiem nie 
związane z nauką, jak  na przykład 
ograniczenia ze strony niedofinanso- 
wania, problemy ze zgraniem zespo
łów badawczych i koordynacją prac, 
co zależy również od sytuacji politycz
nej w państw ach biorących udział 
w projekcie.

Interferometria vs rezonans
Obok podejścia do problemu detek

cji prom ieniowania grawitacyjnego 
zaproponowanego przez Webera, czyli 
za pomocą cylindrów rezonansowych, 
wymyślono inne, oparte na idei inter
ferom etrii. Rysunek 1 przedstaw ia 
schemat anteny do detekcji fal grawi
tacyjnych, zaproponow anej po raz 
pierwszy przez profesora Rainera We
issa z MIT w 1973. Jest to w istocie 
schemat interferometru (Michelsona) 
zbudowanego z lasera i dwóch prosto
padłych ram ion, na końcu których 
znajdują się lustra. Na przecięciu się 
ramion detektora występuje tzw. roz
dzielacz wiązki, którego rolę może 
pełnić półprzepuszczalne lustro. U do
łu rysunku, na pionowym ramieniu 
znajduje się detektor promieniowania 
laserowego. Idea działania jest nastę
pująca. Lustra na końcach ramion 
znajdują się w takich odległościach, 
aby wiązka wpadająca do detektora 
wygaszała się wskutek interferencji. 
Najdrobniejszy ruch zwierciadła po
wodowałby naruszenie warunku wy
gaszania się fal, co detektor zarejestro
w ałby jako  rozbłysk. O czyw iście,
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elektroniczne
układy
mikrofalowe zawieszenie

przetwornik cylinder z niobu

Rys. 2. Antena rezonansowa w Perth, na Uniwersytecie Zachodniej Australii.

przechodząca fala pow odow ałaby 
(ze względu na swoją kwadrupolową 
naturę) zmniejszenie długości jedne
go ramienia i zwiększenie długości 
drugiego. Jest to tylko ogólna idea 
działania, jednak jeżeli urządzenie ta
kie miałoby być detektorem fal gra
witacyjnych, należy wyeliminować 
w szelkie m ożliw e źródła szumów. 
Dlatego też, przede wszystkim musi 
to być układ próżniowy o ciśnieniu 
mniejszym niż jedna miliardowa ci
śnienia atmosferycznego w objętości 
odpowiadającej dwóm walcom o śred
nicy około lm  i długości 4km! (Im 
dłuższy interferometr, tym większa 
dokładność pomiaru). Pojawia się pro
blem dyfuzji wodoru ze stali nierdzew
nej, tworzącej ściany interferometru, 
do jego wnętrza. Kolejnym proble
mem jest konieczność szlifowania sza
firowych, twardych luster (o średnicy 
ok. I m) z dokładnością do pojedyn
czych atomów (10“10 m), których zdol
ność odbijająca wynosi 99,9999% . 
Następną trudnością do pokonania jest 
odpowiednia stabilizacja lasera. Czę
stotliwość światła wiązki laserowej 
musi być określona z dokładnością 
większą niż 10'3 Hz! (Normalne lase
ry mają ten parametr określony z do
kładnością do MHz). Oczywiście, lu
stra i laser muszą być stabilizowane 
termicznie i pracować w bardzo ni
skich temperaturach. Stabilizacja la
sera dotyczy również stałej mocy pro
mieniowania w czasie. Ograniczenia 
kwantowe wynikają z nieoznaczono
ści ilości emitowanych fotonów z la
sera w czasie (co jest konsekwencją 
znajomości jedynie prawdopodobień
stwa obsadzenia poziomów energe
tycznych). Laser o mocy jednego wata

emituje około 1018 fotonów w każdej 
sekundzie (w określonym paśmie). Dla 
fali grawitacyjnej o częstości 1kHz 
trzeba m ierzyć zm ianę odległości 
w czasie krótszym od 0,001 s, co ozna
cza mniej niż 1015 fotonów na milise
kundę. Liczba ta nie jest stała i wpro
wadza granicę dokładności. Liczba 
względnych fluktuacji ilości fotonów 
w laserze powinna być nie większa 
n iż  3 x l0 -8 fo tonów  na sekundę! 
Aby interferom etr osiągnął czułość 
rzędu 10~21, potrzeba lasera o mocy 
100 000 W, gdy długość ramion inter
ferometru jest rzędu kilku kilometrów. 
Takich laserów oczywiście się nie sto
suje ze względu na ograniczoną wy
trzymałość rozdzielacza wiązki, po
wstające szumy termiczne, ciśnienie 
promieniowania itd. Trzeba się odwo
ływać do innych sztuczek (patrz da
lej). Jednakże zwiększenie rozmiarów 
anteny pociąga za sobą również zwięk

szenie kosztów projektu. Stosuje się 
metodę wielokrotnych odbić od luster 
(półprzepuszczalne lustra na rysunku), 
aby wydłużyć drogę optyczną promie
nia lasera, co znacznie poprawia czu
łość oraz powoduje kumulację mocy 
wiązki laserowej. (W praktyce stosu
je się około 100 odbić). Ostatecznie 
sam detektor, również chłodzony do 
niskich temperatur, musi być wysokiej 
jakości fotom etrem . Przykładow o, 
czułość kwantowa fotodetektora wy
korzystanego w projekcie LIGO II wy
nosi aż 90%.

Detektory Webera również musiały 
przejść długą drogę ewolucji, by być 
konkurencyjnym rodzajem detektorów 
obok interferometrów. W latach 60- 
-tych i 70-tych wykorzystywano krysz
tały piezoelektryczne jako element za
mieniający drgania cylindra na impul
sy elektryczne. Z czasem wprowadzano 
rezonatory mikrofalowe, bardzo czułe 
indukcyjne lub pojemnościowe prze
tworniki, SQUID-y (Superconducting 
Quantum Interference Device —  bar
dzo czuły detektor prądu wykorzystu
jący dużą czułość nadprzewodnika na 
zmiany pola magnetycznego) oraz wie
le innych urządzeń spełniających naj
w yższe w ym agania. W ogólności 
w tego typu antenach najbardziej istot
ne są następujące czynniki (związane 
z różnego rodzaju źródłami szumów): 
1) utrzymanie doskonałego rezonansu 
(szum termiczny), 2) utrzymanie niskiej 
temperatury cylindra w stanie nadprze
wodnictwa (szum termiczny), 3) wy
tłumienie wstrząsów (szum sejsmicz
ny), 4) idealny w zm acniacz (szum

DETEKTOR

Rys. 1. Schemat interferometru Michelsona, wykorzystywanego do detekcji fal gra
witacyjnych.
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elektronowy), 5) dobre dopasowanie 
odbiornika i przetwornika (transduce- 
ra) (tzw. „back-action noise”). Do 
punktu piątego, celem wyjaśnienia, na
leży dodać, że sensory ruchu (czyli te 
urządzenia, które są czułe na przecho
dzącą falę grawitacyjną) same z siebie 
są źródłem szumu, który pobudza cy
linder.

Aby utrzymać dobry rezonans, ko
rzystano z coraz lepszych materiałów
o wysokim współczynniku dobroci (np. 
zamiast niobu wprowadzono alumi
nium i szafir). Do temperatury odbior
nika proporcjonalny jest nie tylko szum 
termiczny, ale również czas relaksacji 
cylindra. Używając coraz lepszych 
materiałów (tzw. „high-Q material”), 
nie tylko redukujemy wielkość szumów 
detektora, ale również zyskujemy moż
liwość dłuższej integracji danych. Nie
stety, wszystko ma swoją cenę, a cena 
samego cylindra o wadze kilku do kil
kunastu (a nawet do kilkudziesięciu) 
ton waha się w okolicach 1/4 miliarda 
dolarów. Cylindry takie chłodzone są 
ciekłym helem do milikelwinów (na
wet do 10 mK). Wspomniane wielo
warstwowe systemy antywstrząsowe są 
dzisiaj tak doskonałe, że gdyby były za
instalowane w samochodzie pędzącym 
z dużą prędkością to kierowca prze
jeżdżający przez muldę ograniczającą

prędkość poczułby wstrząs o amplitu
dzie 1 atomu. Chociaż może stwierdze
nie, iż tłumienie wstrząsów na pozio
mie 250 dB jest bardziej wymowne. 
Rywalizacja pomiędzy poszczególny
mi ośrodkami badań na świecie jest do
brym motorem napędowym postępu 
technicznego. W 1975 roku powstała, 
w prow adzona przez B raginskiego
i Giffarda, idea pomiaru QND, czyli 
Quantum Non-Dem olision Measur- 
ment, co oznacza kwantowy pomiar nie 
burzący stanu. Wywołała ona niemały 
szok w środowisku fizyków. Naukow
cy mówili: „To niemożliwe, sprzeczne 
z mechaniką kwantową” ! A jednak się 
mylili. Przeprowadzenie takiego ekspe
rymentu jest możliwe, chociaż nikomu 
jeszcze się to nie udało. Wymienione 
tutaj techniki redukcji szumów czy też 
odizolowania ich źródła od detektora 
nie obejmująjeszcze całości zagadnie
nia. Istotnym problemem jest również 
poznanie i uwzględnienie szumów po
chodzących od samego przetwornika 
(transducera) wprowadzającego szum 
do cylindra w tzw. procesie „back-ac- 
tion”. Sprowadza się to do tego, że do 
drgań cylindra dokładają się dodatko
wo mody pochodzące — jakby „odbi
te” od przetwornika, który nie jest 
przecież doskonałym odbiornikiem, 
doskonale dopasowanym do cylindra.

Sprawa dodatkowo się komplikuje, 
ponieważ ten szum jest „kolorowy” —  
co oznacza, że jest różny dla różnych 
częstości rezonansow ych. Jednym  
z najważniejszych czynników ograni
czających czułość teleskopów grawi
tacyjnych jest szum własny elektro
nicznych w zm acniaczy. K olejnym  
utrudnieniem jest to, że niektóre szu
my są podobne do rzeczywistego po
szukiw anego sygnału, d latego też 
stworzono bardzo wyszukane techni
ki adaptacyjnego odfiltrow yw ania 
szumów w czasie rzeczywistym (Me
lvin A. Lew is—  10/2000), ogranicza
jące napływ ogromnych ilości infor
m acji (ok. 16 M b/sec dla projektu 
LIGO w przypadku „normalnego” fil
trow ania) i oszczędzające m iejsce 
w pamięciach masowych.

Zwiększenie czułości rezonansowej 
anteny grawitacyjnej możemy uzyskać 
poprzez zwiększenie jej masy (im więk
sza masa, tym większe oddziaływanie z 
falami grawitacyjnymi), jak  również 
poprzez nadanie jej takiego kształtu, aby 
była równie czuła we wszystkich kie
runkach i we wszystkich polaryzacjach.

Na rysunku 2 przedstawiono sche
mat anteny rezonansowej, znajdującej 
się w Perth w Australii. Zainstalowany 
tam system antywstrząsowy składa się 
aż z 17 warstw.
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Zasadnicza różnica, jaka istnieje po
między antenami interferometryczny
mi a rezonansowymi, jest taka, że za
kres możliwych do rejestracji częstości 
jest inny. Mianowicie w interferome
trach można rejestrować fale o często
ściach z zakresu od 10 Hz do 10 kHz, 
natomiast detektorami rezonansowymi 
od 1 Hz do 1 kHz, jeśli chodzi oczywi
ście o pomiary aparaturą umieszczoną 
na Ziemi. Nie jest bowiem na Ziemi 
możliwa rejestracja fal grawitacyjnych
0 częstościach niższych od 1 Hz. Przy- 
czynąjest, podobnie zresztąjak w przy
padku fal elektromagnetycznych, at
m osfera Z iem i, chociaż w innym  
aspekcie. Ruch ludzi, maszyn, a także 
zmiany temperatury otoczenia, spowo
dowane na przykład przechodzącą nad 
interferom etrem  chmurą, powodują 
wystąpienie sil grawitacyjnych, które 
mogą spowodować takie efekty jak fala 
grawitacyjna z kosmosu. Gdy nad in
terferometrem o długości 3 km prze
chodzi chmura, powoduje ona ochło
dzenie budynków i powietrza, a zatem 
zmieniają się rozmiary laboratorium
1 ciśnienie atmosfery. Takie zjawiska 
powodują zmianę sił grawitacyjnych w 
skali jednej sekundy, czyli stosunkowo 
powolne, ale na tyle duże, że całkowi
cie przesłaniają poszukiwany sygnał. 
Stąd wynika właśnie wspomniane ogra
niczenie pasma rejestrowanych fal do 
częstotliw ości wyższych niż 1 Hz. 
W porównaniu do kosztów budowy ki
lometrowych rozmiarów interferome
trów, anteny rezonansowe są tańsze 
i wygodniejsze w obsłudze czy też prze
glądzie technicznym, jednak są również 
mniej czułe. Jeśli chodzi o kierunkowość 
anten, to zdecydowanie lepszą mają an
teny interferometryczne (przy czym 
oczywiście maksimum czułości przypa
da na kierunek prostopadły do płaszczy
zny wyznaczonej wiązkami lasera).

Pomimo wielkich sukcesów w za
kresie zwiększania czułości naszych 
teleskopów, problem dopasowania an
teny do odbieranych fal, dla których 
cała nasza Ziem ia jest praktycznie 
przezroczysta, pozostaje nietknięty. 
Problem sprowadza się ponownie do 
niezrównanej i niewyobrażalnie dużej 
sztywności czasoprzestrzeni, do któ
rej krzywizny dopasują się nawet naj
sztywniejsze materiały. Wydaje się, że 
umieszczenie materii w przestrzeni 
sprawia, iż staje się ona jakby mniej 
sztywna. Dlatego jednym z najwięk

szych wyzwań jest rozwiązanie pro
blemu dopasowania anteny, tak aby 
móc um ożliw ić w iększy przepływ  
energii uwięzionej w wykrzywionej 
czasoprzestrzeni do naszego detekto
ra. Zagadnienie to może się okazać 
kluczem do zwiększenia czułości na
wet o kilka rzędów wielkości.

Współczesne projekty 
naukowe
W chwili obecnej istnieje szereg pro

jektów badawczych, mających na celu 
już nie tylko definitywne potwierdzenie 
istnienia fal grawitacyjnych, ale także 
konkretne badania najbardziej energe
tycznych procesów  zachodzących 
w kosmosie. Z fizycznego punktu wi
dzenia ważnymi aspektami są: spraw
dzenie słuszności przewidywań ogólnej 
teorii względności, pomiar prędkości 
rozchodzenia się fal, potwierdzenie ich 
poprzecznej natury itd. Poniżej przed
stawiam wybrane projekty naukowe.

Projekt LIGO
Nazwa projektu pochodzi od angiel

skich słów Laser Interferometer Gra
vitational Observatory i obejmuje kil
ka in terferom etrów . In terferom etr 
nazywany WA2K (fot. 1) o długości 
ramion 2 km znajduje się w Stanach 
Zjednoczonych w obserwatorium w 
Hanfort. Początkowo będzie pracował 
w zakresie częstotliwości 50- 1000 Hz 
z dokładnością 10“21 a z czasem 10 23 
(tego rzędu jest równa także kwanto
wa nieoznaczoność położenia lustra). 
(http://www.ligo.caltech.edu). Mniej

więcej rok temu miało miejsce (tzw. 
„first-lock”) pierwsze uroczyste włą
czenie lasera i pozycjonowanie zwier
ciadeł z atomową dokładnością, zakoń
czone sukcesem. Światło lasera odbijać 
się może do 50 razy w każdym z ra
mion, zanim zostanie zarejestrowane 
przez detektor. Dzięki tzw. „recycling 
miror traps” (co można tłumaczyć jako 
lustrzane, odzyskujące pułapki światła) 
początkowa moc lasera (rzędu 125 W) 
jest wielokrotnie powiększana (np. do 
830 kW w przypadku projektu LIGO 
II). W roku 2000 WA2K był najbardziej 
precyzyjnym optycznym urządzeniem 
na świecie. Ma on jednak być przewyż
szony przez interferometr LA4K (Lo
uisiana 4-Kilometer) budowany w Li
vingstone. Kolejny czterokilometrowy 
in terferom etr je s t budow any obok 
WA2K w Hanford. W podsumowaniu 
odczytu z okazji wspomnianego „first- 
lock” 20 października ubiegłego roku 
dr Stan Whitcomb, przewodniczący ko
misji nadzorującej LIGO, nawiązując 
do wysiłków braci Wright powiedział: 
„Może jeszcze nie lata (balon) długo. 
Jeszcze nie odrywa się daleko od Zie
mi. Ale lata!” Obecnie prowadzone są 
równocześnie prace w ramach kolej
nych projektów LIGO —  czyli LIGO
II (bazujący na tych samych głównych 
założeniach dotyczących układów  
optycznych) oraz LIGO III (otwarty na 
wszelkie nowe propozycje udoskona
leń, wykorzystujących na przykład: 
w pełni odbijającą optykę, interferome
try Sagnaca, białe światło czy nawet po
miary QND).
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Projekt VIRGO
VIRGO jest projektem opracowy

wanym w ramach współpracy pomię
dzy Francją a Włochami. To interfe
rometr Michelsona (fot. 2) o przekroju 
1,2 m i długości ramion 3 km, jednak
że droga optyczna jest wydłużana do 
120 km poprzez wielokrotne odbicia 
od luster. Antena położona jest w miej
scowości Cascina koło Pisa na równi
nie Arno. Obsługiwany zakres często
ści detektora mieści się w granicach 
od 10 Hz do 6 kHz. Virgo będzie na 
tyle czułe, aby móc zarejestrow ać 
wybuchy supernowych i kolapsy ukła
dów podwójnych w Drodze Mlecznej 
i innych galaktykach, jak na przykład 
z grom ady Virgo (oddalonej o 12 
Mpc). Będzie on nasłuchiwał dzień 
i noc bez przerwy, zapisując dane, któ
re później będą udostępniane całej 
społeczności naukowej w celu dal
szych analiz, (http://www.pg.infn.it, 
http://www.virgo.infn.it)

Projekt GEO 600
Jest niemieckim projektem, następcą 

zamkniętego z powodu braku funduszy 
projektu GEO. Jest to kolejny detektor 
z serii interferometrów o długości ra
mion 600 m, utrzymujących próżnię 
w iększą niż 10~6 Pa. Położony jest 
25 km na po łudn ie  od H anow eru 
w Niemczech. Laser o mocy 14 W pra
cuje na częstości 1064 nra. Dzięki sys
temom odzyskiwania mocy uzyskuje 
się 10 kW. Zakres spektralny obejmuje 
częstości od 50 Hz do 1 kHz. 7 sierp
nia 2001 zakończono ustawianie luster 
i obserwowano prążki Michelsona.

GEO 600 został zaprezentowany 
jako jeden z tzw. „Projects all over the 
World” na światowej wystawie EXPO 
2000. (Więcej informacji na stronie 
http://www.geo600.uni.hannover.de)

Projekt TIGA
Jest to projekt stworzony przez na

ukowców amerykańskiego stanowego 
uniwersytetu Louisiany. Dla odmiany 
antena jest detektorem rezonansowym, 
lecz nie w kształcie cylindra, ale sy
metrycznej trzydziestodw uściennej 
bryły (fot. 3) zbudowanej z 12 pięcio
kątów i dwudziestu sześciokątów. An
teny sferyczne mają tę przewagę nad 
cylindrycznymi, że są w stanie reje
strować promieniowanie grawitacyjne 
ze wszystkich kierunków. Zwiększa to 
czułość anteny około 56 razy, w po

rów nan iu  ze stan d ard o w ą an teną  
w kształcie cylindra. Dodatkowo an
tena tego typu umożliwia orientacyj
ne wyznaczenie kierunku przybycia 
sygnału, jednakże systemy odbiorcze 
w takich detektorach są znacznie bar
dziej skomplikowane.

Inne projekty związane z budową 
i badaniem tego typu anten to m.in. 
GRAVITON w Brazylii, GRAIL w Ho
landii oraz ELSA w USA.

Projekt TAMA
Jest to 300-metrowy interferometr, 

zasilany 10 W laserem. Od 1 sierpnia 
2001 do 20 września 2001 z powodze
niem przeprowadzono przy jego użyciu 
ponad 1000 godzin obserwacji, podczas 
szóstego już zbierania danych (tzw. 
„data taking 6”), monitorując i testując 
jednocześnie działanie instrumentu.

Fot. 3. TIGA. (Truncated Icosahedral Gra
vitational Wave Antenna).

Japoński projekt badawczy TAMA 
współpracuje z projektami GEO 600, 
LIGO i VIRGO. Do wykrycia koincy
dencji potrzebne są dwie anteny. Jeżeli 
chcielibyśmy również badać polaryza
cję fal, należy analizować dane z czte
rech detektorów. (Więcej informacji
o projekcie pod adresem: http://tama- 
go.mtk.nao.ac.jp).

Detektor ALLEGRO
Zlokalizowany w LSU (Louisiana 

State University) jest kriogenicznym 
rezonansowym detektorem działającym 
od 1991 roku i badającym koincyden
cje w parze z detektorem w Rzymie 
(EXPLORER). Jak dotąd ich nie znale
ziono, ale ustalono nową górną granicę 
dla strumienia fal grawitacyjnych. Tem
peratura systemu jest równa 6 mK!

LISA
N azw a pochodzi od angielskich 

słów Laser Interferometer Space An
tenna. Jest to jedyny detektor, który 
zarejestruje długofalową część widma 
grawitacyjnego, ponieważ będzie dzia
łać w przestrzeni kosmicznej. Antena 
ta składać się będzie z trzech mas prób
nych (ustawionych w wierzchołkach 
trójkąta równobocznego), latających 
we wzajemnej odległości 5 milionów 
kilometrów, oraz w odległości 1 AU od 
Słońca. Oddziaływanie promieniowa
nia Słońca na interferometr będzie re
dukowane poprzez umieszczenie mas 
próbnych wewnątrz statków kosmicz
nych, korygujących w razie potrzeby 
sw oje położenie  w zględem  masy. 
Zmiany odległości pomiędzy statkami 
będą powodowane głównie przez gra
witacyjne oddziaływanie Ziemi. Do
kładność pomiaru odległości pomię
dzy poszczególnymi masami będzie 
rzędu 10 pikometrów (około 10 razy 
mniej niż rozmiar atomu). LISA bę
dzie w stanie rejestrow ać sygnały
0 częstości z zakresu od 10-4 Hz do
1 Hz, wytwarzane w ogólności w po
bliżu bardzo m asywnych czarnych 
dziur, a w szczególności przez tysiące 
różnego rodzaju galaktycznych i po- 
zagalaktycznych układów  podw ój
nych (typu gwiazda neutronowa —  
czarna dziura). Pozwoli to poznać ich 
liczbę i rozkład w galaktyce. W zasię
gu możliwości obserwacyjnych będą 
procesy formowania się supermasyw- 
nych czarnych dziur (np. podczas ich 
zlewania się) oraz, być może, kosmicz
ne tło grawitacyjne. Czułość interfero
metru, będąca stosunkiem dokładności 
pomiaru odległości (10-11 m) do odle
głości pokonywanej przez promień la
sera (5* 109 m), jest rzędu 1 0 18 m dla 
każdej sekundy pomiaru. Oznacza to, 
że dla ciągłych źródeł promieniowania 
LIGO (i VIRGO) będą w stanie wykryć 
fale o amplitudzie około 10“26 z cza
sem integracji około 2-3 lata i około 
10-23 na 0,003 Hz przy czasie integra
cji 1 rok oraz stosunku sygnału do szu
mu 5.

Autor obecnie jest studentem czwar
tego roku astronomii na Uniwersy
tecie Mikołaja Kopernika h '  Toruniu. 
Artykuł powstał w oparciu o jego pra
cę seminaryjną w poprzednim roku 
studiów.
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Krater
meteorytowy
Ries
Wszyscy interesujący się śla- W kotlinie, bliżej jej zachodniego

dami kosm icznych kata- brzegu znajduje się Nórdlingen. Śre-

s tro f  na Z iem i pow inni dniowieczne miasto z wieloma dobrze
obejrzeć krater Ries w Niemczech. Nie zachowanymi zabytkami jest pięknie
jest on może tak słynny i tak dobrze wkomponowane we wnętrze krateru, 
zachowany jak krater Barringera w Ari- Jego historia sięga epoki Karolin-
zonie, ale znajduje się stosunkowo bli- gów. W roku 898 ten królewski fol-
sko Polski. Przez to może być celem wark, zwany wówczas N ordilinga,
krótkiej i niezbyt drogiej wycieczki. znalazł się w posiadaniu biskupa Re

gensburga. Król Fryderyk II nabył
Położenie i opis krateru miasto dla Cesarstwa Niemieckiego

Krater Ries znajduje się na zachód- w roku 1212 i potem Nórdlingen stało
niej granicy Bawarii, na wschód od się stolicą cesarstwa.
Stuttgartu, w pobliżu miasta Gmiind. Z tego czasu pochodzi wiele do- 
Jest to malownicza kotlina między Jurą mów, mury i kośció ł św. Jerzego.
Szwabską a Jurą Frankońską. Wieża Daniela kościoła św. Jerzego

Jadwiga Biała

Oka^y tektytów wełtawitów 
z kolekcji A.S.Pilskiego (górny) 
i K.Mazurka (dolny). 
Podejrzewa się, że ich 
powstanie jest ściśle związane 
ze spadkiem meteorytu, 
który spowodował utworzenie 
krateru Ries.
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została wybudowana w latach 1454— 
-1490 . Jej wysokość wynosi 90 m 
i w pogodny dzień zobaczyć z niej 
można aż 99 okolicznych miejscowo
ści. Aby podziwiać piękne widoki, 
trzeba pokonać 365 schodów —  tyle, 
ile dni w roku.

Kościół i budynki zbudowano z ory
ginalnego kamienia, w którym na tle 
szarozielonej skały widoczne są czar
ne okruchy, przypom inające szkło. 
W roku 1920 Sauer nazwał skałę sue- 
vitem , naw iązując do rzym skiego 
określenia szwabskiej prowincji —  
Suevia. Natomiast czarne okruchy na
zywa się Fladle, czyli po szwabsku 
krowie placki.

Średnica krateru Ries wynosi 24 km. 
Dno krateru znajduje się około 200 m 
niżej względem otaczających terenów. 
Natomiast wysokość dna względem 
poziomu morza wynosi 416 m.

O tym, że Ries jest rzeczywiście 
kraterem, można się osobiście przeko
nać, stojąc w punkcie widokowym na 
południowo-wschodnim brzegu krate
ru koło wsi Wemding. Podobne wra
żenia miałaby zapewne mała mrówka 
stojąca na brzegu ogromnego talerza.

Krater Ries ma swoje muzeum — 
R iesk ra te r  M useum  N ó rd lingen . 
W odrestaurowanym budynku z 1503

roku znajduje się ekspozycja poświę
cona głównie kraterowi Ries, ale też 
innym  k ra te ro m  m eteory tow ym . 
W gablotach są skały z różnych krate
rów, meteoryty, tektyty, a także kamień 
z Księżyca.

Wokół krateru Ries można zrobić 
interesującą wycieczkę do licznych 
kamieniołomów i odsłonięć (Aumiihle, 
Otting, Ronheim) i z bliska obejrzeć 
skały, które są świadectwem niezwy
kłego wydarzenia sprzed milionów lat.

Krótka historia badań
Badania kotliny Ries sięgają poło

wy XVIII wieku. W roku 1758 G.A. 
M ichel opisał osobliwe okazy skał 
z kotliny Ries. Von Jaspers w 1789 opi
sał Ries jako wygasły wulkan. Również 
Mathias Furl w 1805 roku kategorycz
nie opowiedział się za wulkanicznym 
pochodzeniem tej formacji geologicz
nej.

W roku 1848 A. Schnitzlein i A. 
Frickhinger wykonali pierwsza mapę 
geologiczną w skali 1: 100 000.

Do przyjęcia hipotezy o wulkanicz
nym pochodzeniu kotliny Ries skłania
ło uczonych jej podobieństwo do in
nych, których powstanie przypisuje się 
zjawiskom wulkanicznym. Ten punkt 
widzenia reprezentowany był na po

czątku XX wieku w pracach W. Bran
co i E. Fraasa.

Eberhard Fraas, chociaż był zwolen
nikiem wulkanicznego pochodzenia 
Ries, dostarczył pierwszego dowodu na 
rzecz pochodzenia meteorytowego tej 
formacji. Znalazł on w sąsiadującym 
z Ries i pochodzącym z tego samego 
okresu basenie Steinheim wapienie pro
mieniście zorientowane (shatter cones). 
Są to okazy wapieni w kształcie stożka 
o budowie prom ienistej z punktem 
zbieżności promieni w wierzchołku. 
Takie w apienie znaleziono potem  
w wielu „wzorcowych” kraterach me
teorytowych, takich jak  krater Barrin- 
gera w Arizonie, Wells Creek w Ten- 
nesee czy Vredefort w Afryce Połu
dniowej.

A utorem  pierw szej pracy, która 
wskazywała na meteorytowy charak
ter krateru Ries, był geolog Ernst 
Werner. W roku 1904 napisał on pra
cę, w której porównuje krater Ries do 
kraterów księżycowych i stawia hi
potezę, że zarówno kratery księżyco
we, jak  i Ries mogły powstać wsku
tek  u d e rz e n ia  c ia ła  z zew n ą trz . 
Podobną hipotezę w odniesieniu do 
krateru Barringera w Arizonie i kra
terów księżycowych zaprezentował 
Grove Karl Gilbert w 1893 roku.
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Widok na miasto i ścianę krateru z wieży kościoła (widoczne suevitowe ściany).

Jednak wobec zdecydowanej prze
wagi zwolenników hipotezy wulka
nicznego pochodzenia Ries (W. Bran
co, C.W. von G iim bel, E berhard  
i Oskar Frass, W. Krantz, R. Lóffler 
i inni) praca Wernera nie wywołała 
większego zainteresowania. Wspomi
na o niej jedynie Otto Stutzer w roku 
1936 w pracy porównującej kratery: 
Barringera i Ries.

Rozwiązanie zagadki pochodzenia 
formacji Ries nastąpiło w roku 1961. 
W tedy to Am erykanie: Eugene M. 
Shoem aker oraz Edward Ching-Te 
Chao opublikowali pracę ostatecznie 
udowadniającą meteorytowe pocho
dzenie krateru Ries. Dowodem ko
smicznego pochodzenia krateru było 
znalezienie w nim minerałów: coesy- 
tu i stiszowitu.

C oesyt o trzym ał laboratory jn ie  
amerykański badacz J. Coes Jr. z pia
sku (dwutlenku krzemu S i0 2) podda
nego w komorze wielkim ciśnieniom 
i wysokiej temperaturze. Natomiast 
stiszowit otrzymali Rosjanie: S.M. Sti- 
szow i S.W. Popowa, poddając piasek 
jeszcze wyższym temperaturom i ci
śnieniom.

Obecność w kraterze Ries, a także 
w innych kraterach, minerałów, jakie 
powstają w bardzo wysokich tempera
turach i przy bardzo wysokim ciśnie
niu, świadczy o wyzwoleniu gigantycz
nej energii, którego przyczyną był 
spadek meteorytu.

Inny dowód na meteorytowe pocho
dzenie krateru Ries przedstawili Wło
dzim ierz  W and i Frank D achille . 
Wykonali oni specjalną analizę karto
graficzną ukształtowania terenu. Jeśli 
kotlina Ries jest kraterem meteoryto
wym, to ukształtowanie otaczających 
ją  terenów powinno wykazać istnienie 
zakrzepłych fal uderzeniowych.

Kiedy do wody wrzucimy kamień, 
to obserwujemy koliście rozchodzące 
się fale, które szybko znikają. Uderze
nie meteorytu w powierzchnię Ziemi 
powoduje, że fala uderzeniowa od
kształca skały wokół. Odkształcenie to 
jest trwałe i dlatego mówimy o zamro
żonych lub zakrzepłych falach uderze
niowych.

Rezultatem prac Vanda i Dachille’a 
było coś w rodzaju mapy, na której 
wyróżnia się nie tylko zarys kotliny 
Ries o średnicy 24 km, lecz także stre
fę wewnętrzną o średnicy 34 km i po
łożeniu 40 m powyżej średniej wyso

kości oraz zew nętrznej o średnicy 
45 km i położeniu o 40 m poniżej.

Z kształtu krateru Ries, który nie jest 
idealnie kolisty, lecz wydłużony w kie
runku zachodnim można wywniosko
wać, że meteoryt leciał z zachodu na 
wschód.

Źródło wełtawitów
Wełtawity to jeden z rodzajów tek- 

tytów, czyli bryłek naturalnego szkła. 
Ich kolor jest zielony w różnych odcie
niach. Od najdawniejszych czasów 
znajdowano je na terenie Południo
wych Czech.

Nazwę tektyty wprowadził w roku 
1900 Franz Eduard Suess, wywodząc 
ją  od greckiego słowa tektos, co zna
czy stopiony. W pracy „O pochodze
niu moldawitów i szkieł pokrewnych” 
Suess uznał tektyty za rodzaj meteory
tów, tym się jednak różniących od po
zostałych meteorytów, że były uprzed
nio całkow icie stop ione, a potem  
zakrzepłe. Wymienione w tytule pracy 
moldawity, to dawniejsza nazwa wełta
witów, nawiązująca do niemieckiej na
zwy Wełtawy-Moldau, a wprowadzo
na w roku 1836 przez Franza X.M. 
Zippe, kuratora działu mineralogiczne
go muzeum w Pradze.

Pierwszy opisał wełtaw ity Josef 
Mayer w roku 1786. Początkowo uwa
żano je  za obsydian, czyli szkliwo wul
kaniczne, ale okazało się, że zawierają 
więcej krzemionki S i0 2 i tylko 0,005% 
wody.

W roku 1961 A.J. Cohen przedsta
wił hipotezę, że źródłem wełtawitów 
było uderzenie wielkiego meteoroidu 
w Ziemię. Śladem tego uderzenia jest

krater Ries. Szczegółowy opis powsta
nia wełtawitów prezentuje praca E. Lu- 
fta z 1983 roku.

Najważniejszym argumentem za po
chodzeniem wełtawitów z krateru Ries 
jest to, że wiek ich i krateru jest taki 
sam i wynosi 14,8 min lat. Podobnie 
iworyty —  tektyty znajdowane na nie
dużych obszarach Wybrzeża Kości Sło
niowej mają wiek 1,2 min lat, taki sam, 
jak krater Bosumtwi w Ghanie.

Warunki, jakie powstały w wyniku 
uderzenia meteorytu w powierzchnię 
Ziemi, mogły doprowadzić do stopie
nia materiału skalnego i wyrzucenia go 
na duże odległości.

Szacuje się, że m eteoroid, który 
spadł na Ziemię, miał średnicę około 
800-1200 m i wagę około 2 x 1012 kg. 
Jeśli przyjmiemy, że jego prędkość wy
nosiła około 15 km/s, to energia wy
zwolona w czasie uderzenia wynosiła 
7 x 1020 J. W wyniku eksplozji 50 -  
-100  km3 skał zostało wyrzuconych 
w powietrze i rozrzuconych w promie
niu 30 km od centrum krateru. Około 
10 km3 skał wyparowało. W sumie oko
ło 150-200 km3 skał w wyniku uderze
nia zostało stopionych, rozrzuconych 
i odparowanych. Stopione w miejscu 
uderzenia piaski zostały wyrzucone aż 
na odległość 500 km i w postaci wełta
witów spadły w Czechach.

Dr Jadwiga Biała je st specjalistą 
w dziedzinie mechaniki nieba, dy
rektorem Olsztyńskiego Planeta
rium i Obserwatorium Astronomicz
nego oraz organizatorem pięknej 
kolekcji meteorytów w Planetarium 
w Olsztynie.
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Jacek Krełowski a  mmmr %Uu gwiazdy
C Z . I I

dogwiaztfy
W widmach gwiazd, 
prześwietlających ciemne 
obłoki między gwiazdowe, 
pojawiają się różnorakie 
absorpcje. Jest tam 
ekstynkcja ciągła 
i częściowa polaryzacja 
przechodzącego światła, 
a także szereg linii 
atomowych i struktur 
molekularnych. Szczególną 
grupę dyskretnych absorpcji 
stanowią rozmyte linie 
międzygwiazdowe  —  

stosunkowo szerokie 
i płytkie struktury  —  

których oficjalne 80-te 
urodziny będziemy 
obchodzić w roku 2002. 
Mimo sędziwego wieku 
literaturowego linie rozmyte 
nie zostały dotąd 
zidentyfikowane; stanowią 
zatem najdłużej 
nierozwiązaną zagadkę 
w historii spektroskopii. 
Niniejszy tekst omawia 
rozważane współcześnie 
hipotezy powstania tych 
fascynujących struktur 
widmowych i możliwe 
metody ich obserwacyjnej 
weryfikacji.

4. Profile rozmytych
linii międzygwiazdowych 
—  co zawierają?

Problem wyznaczenia profili linii 
rozmytych, wolnych od dopplerowskie- 
go rozszczepienia, podjęli pod koniec lat 
80-tych Westerlund i Krełowski, obser
wując gwiazdy poczerwienione, w któ
rych widmach linie gazu atomowego 
(np. D, i D,) charakteryzują się profila
mi wąskimi i symetrycznymi, a więc 
zapewne powstają w pojedynczych ob
łokach. Przy tej okazji udało się wyka
zać, że linie stosunkowo szerokie (jak 
5780 czy 6284) są dosyć symetryczne, 
podczas gdy struktury węższe (jak 5797 
czy 6379) wykazują silne asymetrie czy 
wręcz pewne podstruktury w obrębie 
profili. Tego rodzaju wynik wydaje się 
być interesujący, gdyż profile, np. struk
tur molekularnych, mogą być specyficz
ne dla określonych związków i ich po
równanie z profilami laboratoryjnymi 
może umożliwić identyfikację zagadko
wych linii rozmytych.

Problem szczegółów profili powra
cał następnie w wielu publikacjach. 
Na szczególną uwagę zasługują prace 
grupy Petera Sarre’a z Nottingham. Za
stosowali oni do obserwacji profili wy
branych linii rozmytych tzw. Ultra- 
High Resolution-Facility — UHRF — 
spektrograf o rekordowej rozdzielczo
ści, zainstalowany przy 3,9 m telesko
pie w Siding Spring (Australia). Profile 
o rozdzielczości 600000 pokazały wy

raźne podstruktury najpierw w profilu 
silnej linii rozmytej 6614 (Rys. 8), 
a potem także 5797. Obecności tych pod- 
struktur tłumaczy się na różne sposoby. 
Być może są to gałęzie P, Q i R pasm 
molekularnych złożonych molekuł, jak 
postulował S. Leach. W strukturach ro- 
wibronowych przejścia rotacyjne mogą 
być tak blisko siebie, że żadna rozdziel
czość nie pozwala zobaczyć ich oddziel
nie; zlewając się z sobą, tworzą widocz
ne podstruktury (gałęzie) pasm. Obser
wowane profile powinny wszakże 
różnić się od obiektu do obiektu z racji 
prawdopodobnych różnic temperatury, 
co do niedawna wydawało się przeczyć 
obserwacjom. Warto jednak dodać, że 
obecność podstruktur wykryto także in
nymi instrumentami, w szczególności 
spektrografem echelle (konstrukcji 
F. Musajewa) o rekordowej rozdzielczo
ści 120000 zainstalowanym przy 2 m te
leskopie na Terskole w Północnym Kau
kazie (Rys. 8). Niestety, próbki widm 
o bardzo dużej rozdzielczości są z ko
nieczności bardzo małe, co nie daje pod
staw do analizy statystycznej; nie wia
domo zatem, jak zachowują się profile 
linii rozmytych w innych obłokach, choć 
ich zależność od parametrów fizycznych 
tych obłoków wydaje się nie podlegać 
dyskusji (Rys. 9).

Obecność podstruktur próbował tak
że wyjaśnić Webster, wychodząc z in
nego założenia. Przyjął on mianowicie, 
że linie rozmyte pochodzą z dużych 
molekuł, zawierających po kilkadziesiąt
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Profil pasma 6614 w dwu rozdzielczosciach

Dlugosc fali

Rys. 8. Profil linii rozmytej w dwóch obiektach. Powyżej 
przykład najwyższej zastosowanej dotąd rozdzielczości, 
poniżej fragment widma echelle o rozdzielczości pięcio
krotnie mniejszej. Wzajemne różnice natężeń składowych 
są realne.

atomów węgla. Kiedy liczba owych ato
mów węgla zbliża się do stosunku obfi
tości izotopów ,2C i 13C, to struktura 
zawierająca zero atomów 13C jest rów
nie prawdopodobna jak ta z jednym ta
kim atomem. Ponieważ obecność cięż
kiego izotopu powoduje przesunięcie 
struktury widmowej, więc powinniśmy 
obserwować co najmniej dwie składo
we o podobnym natężeniu. Następne 
składowe, o większej ilości atomów 
ciężkiego izotopu powinny już być zna
cząco słabsze. Kształt profilu byłby więc 
funkcją ilości atomów węgla w cząstecz
ce i stosunku obfitości izotopów w prze
strzeni. W chwili obecnej obie hipotezy 
funkcjonują równolegle w literaturze. 
Odkryte niedawno przez Krełowskiego 
i Walkera zjawisko fizycznego poszerze
nia linii rozmytych (tych raczej wąskich) 
w kierunku niektórych obiektów (Rys. 
9) wskazuje raczej na profil molekular
ny jako na źródło podstruktur. Przesu
nięcie izotopowe nie ma powodu posze
rzać profilu.

Identyfikacji linii rozmytych można 
dokonać także drugim sposobem, tj. 
poprzez w yekstrahow anie spośród 
wszystkich struktur podzbiorów, które 
można by uznać za widma pojedynczych 
nośników. Jeżeli (jak to się obecnie naj
częściej przyjmuje) za linie rozmyte od
powiedzialne są złożone molekuły, to 
należy oczekiwać pewnych charaktery
stycznych prawidłowości. Zespół struk
tur jednego nośnika powinien zachowy
wać stałe stosunki natężeń, niezależnie 
od obserwowanego obiektu. Każdy taki 
zespół powinien składać się z jednej 
struktury dominującej, a więc znacznie 
silniejszej od pozostałych, tzw. progre

sji. Ponadto odstępy 
długości fal w takim 
w idm ie jednego  
nośnika pow inny 
tworzyć charaktery
styczny układ. Za
sadnicza trudność 
polega tu na róż
nych precyzjach, 
z jakimi mierzone 
są linie o różnych 
natężeniach. W ob
rębie profilu struk
tury dom inującej 
stosunek sygnału do 
szumu jest znaczny, 
ale w progresjach 
zbliża się on nie
uchronnie do grani
cy wykrywalności, 
co pociąga za sobą 
znacznie gorszą 
dokładność pomia
rów, o ile w ogóle progresje dadzą się 
wykryć.

Obraz powyższy jest jakościowo 
zgodny z obserwacjami. W ostatniej de
kadzie obserwacje wykonane spektrogra
fami echelle z dużą rozdzielczością i bar
dzo wysokim stosunkiem sygnału do 
szumu spowodowały gwałtowny rozrost 
listy niezidentyfikowanych linii pocho
dzenia międzygwiazdowego. Przeglądy 
wykonane przez Krełowskiego i współ
pracowników (Snedena, Gałazutdinowa, 
Weselaka i in.), a także Jenniskensa i De- 
serta doprowadziły do skatalogowania 
blisko 300 struktur, w większości wąskich 
i płytkich. Odkrycie kolejnych takich 
struktur to kwestia czasu, dalszego wzro
stu rozdzielczości i stosunku sygnału do 

szumu. Tak więc na 
każdą z silnych linii 
rozmytych (np. z li
sty Herbiga z 1975 
roku) przypada już 
niewiele mniej niż 
10 słabych struktur. 
Pełen zbiór linii roz
mytych można bez 
trudu uznać za su-

nak oprócz polarnych molekuł łańcusz
kowych, znanych z obserwacji radio
wych, można tu sobie wyobrazić związ
ki nieznane z tych obserwacji.

5. Łańcuszkowe 
molekuły węgla
Pierwsza klasa takich możliwych 

związków to łańcuchy węglowe bez 
dodatkow ych atom ów w odoru czy 
azotu. Tego rodzaju molekuły są homo- 
nukleame i przejść rotacyjnych, dostęp
nych w zakresie radiowym, nie posia
dają. Propozycję wyjaśnienia przy ich 
pomocy zagadki linii rozmytych podał 
Douglas w roku 1977, kiedy to, co cie
kawe, nie znano z obserwacji nawet 
molekuły Cr  W zakresie bliskiej pod
czerwieni znaleziono w końcu dwa pa
sma tej najprostszej z molekuł węgla 
(Rys. 10), ale po dziś dzień dostrzeżono 
ją  w zaledwie 32 obiektach. Widmo to, 
jak widać na rysunku, ma wszelkie ce
chy widma związku homonukleamego: 
absorbowana energia rozkłada się na 
bardzo wiele przejść, wobec czego 
wszystkie są słabe, co nie ułatwia de
tekcji obserwacyjnej. Ponadto struktu
ry te są bardzo wąskie, co sprawia, że 
przy niewielkich rozdzielczościach ule
gają silnemu spłyceniu, a to dodatkowo 
komplikuje wykrycie. Molekułę C2 od
kryto akurat w tym  sam ym  roku, 
w którym Douglas opublikował swoją 
hipotezę, ale na odkrycie dłuższych łań
cuchów przyszło poczekać znacznie dłu
żej. Pierwsze próby Snowa, z roku 1989,
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Rys. 9. Fizyczne poszerzenie profili dwóch 
tych w kierunku HD147165 w porównaniu z 
Identyczność profili linii międzygwiazdowego 
klucza rozszczepienie dopplerowskie. Dane 
grafu Gecko (CFHT).

6380

linii rozmy- 
HD179406. 
potasu wy
że spektro-

m aryczne widm o 
kilkudziesięciu zło
żonych molekuł, za
pewne opartych na 
węglowym szkiele
cie, mniej lub bar
dziej podobnych do 
tych, obserwowa
nych radiowo. Jed
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Długość fali

Rys 10. Pasmo 2-0 systemu Philipsa molekuły C2 w widmie gwiazdy poczerwienionej HD24398 uzyskane spektrografem na 
Terskole po raz pierwszy z rozdzielczością R=120 000. Typowa struktura molekuły homonuklearnej zawierająca wiele słabych 
linii.

zakończyły się niepowodzeniem. Doko
nana przez niego ocena obfitości sprawi
ła, że poszukiwania C 3 na całe lata po
szły w zapomnienie. Detekcja dłuższych 
łańcuchów, a więc C 3 i C 5 to sprawa XXI 
wieku i niedawnych prac Walkera, Ma- 
iera oraz Krełowskiego, Gałazutdinowa 
i Musajewa(Rys. 11 i Rys. 12). Dostęp
ne obecnie dane na ich temat są skrajnie 
skąpe.

Detekcja C5 stała się możliwa po la
boratoryjnym wyznaczeniu widma tego 
związku w fazie gazowej przez Moty- 
lewskiego i in. W ogóle widma złożo
nych molekuł są z reguły znane z nie
dostateczną precyzją, aby je porównać 
z wynikami obserwacji. Najczęściej do 
niedawna wykorzystywaną techniką 
była tzw. matrix isolation spectroscopy

(MIS), w której odseparowane od innych 
spektrografem masowym, wybrane 
molekuły, wmrażano w kryształ gazu 
szlachetnego, tworząc swoiste „ciasto 
z rodzynkami” , gdzie rolę rodzynków 
odgrywały badane molekuły —  zwykle 
jedna na milion atomów wybranego 
gazu szlachetnego. Okazało się, że choć 
gaz szlachetny nie reaguje chemicznie 
z badanymi molekułami, to jednak siły 
wiążące molekułę w krysztale powodują 
zmiany długości fal struktur molekular
nych. Fakt ten uniemożliwia porówna
nie widm laboratoryjnych i obserwowa
nych, bo z reguły w obrębie niepewności 
co do długości fali występuje kilkana
ście i więcej niezidentyfikowanych li
nii m iędzygw iazdow ych. Ponadto 
w krysztale molekuły nie rotują, a więc

i profil nie bardzo się nadaje do porów
nania z obserwacjami.

Dopiero niedawno (w 1999) w nie
których laboratoriach (N A SA  Ames 
w Kalifornii, w Paryżu, w Bazylei i w 
Grenoble) zaczęto uzyskiwać widma 
molekuł techniką tzw. cavity ring down 
(CRD), kiedy to widmo powstaje w fa
zie gazowej i nadaje się wprost do po
równania z obserwacjami. Widma C 5 to 
akurat jeden z pierwszych przykładów 
zastosowania tego rodzaju techniki. Za
stosowano ją  dotychczas do niewielu tyl
ko molekuł (technika jest młoda, a więc 
i trudna), wobec czego dotychczasowe 
próby identyfikacji linii rozmytych z jej 
pomocą dają wyniki połowiczne.

6. Wielopierścieniowe 
związki aromatyczne
Przykładem tego może być próba 

identyfikacji kationu naftalenu, przedsta
wiona na Rys. 13. Naftalen jest jednym 
(najprostszym) spośród wielopierścienio
wych węglowodorów aromatycznych, 
substancji podejrzanych o obecność 
w obłokach międzygwiazdowych. Za
sadniczym powodem dla wysunięcia ta
kiej hipotezy były  zaobserwowane 
w podczerwieni struktury widmowe, 
które można utożsamiać z węglowodo
rami. Molekuły takie mają własności 
związków homonukleamych, a więc ra
diowo nie da się ich obserwować. Pier
ścienie Kekulego są z kolei bardzo od
porne na rozerwanie: aby zniszczyć taki 
pierścień, trzeba przeciąć dwa wiązania 
jednocześnie. To ważna własność: mo
lekuły obfite w przestrzeni między- 
gwiazdowej powinny być odporne na 
spotkanie z fotonami, które dosyć swo
bodnie penetrują obłoki. Warto tu dodać,

P
R  Q  2 4 6 8

'3 1 1 1 1 1 1 1 i 1 1— 1 111 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 r 
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Rys. 11. Porównanie teoretycznego widma molekuły C3 z widmami o R=120 000 
i S/N=1500 trzech gwiazd poczerwienionych -  jedyne trzy takie widma obserwo
wane. Dane ze spektrografu Gecko (CFHT).
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Rys. 12. Zarys jednego z pasm molekuły C5 w uśrednio
nym widmie złożonym z 14 widm gwiazd poczerwienio
nych. Sąsiednie struktury to znane i nieznane wcześniej 
rozmyte linie międzygwiazdowe. Dane z obserwatorium 
na Terskole.

Długość fali

że linie rozmyte obserwuje się nawet 
przy minimalnych poczerwienieniach, 
a więc w warunkach ekspozycji na pro
mieniowanie, jak to wykazali Krełow- 
ski, Gałazutdinow, Musajew i Moutou.

Przypadek, zilustrowany na Rys. 13, 
nie daje jednak podstaw do jednoznacz
nej identyfikacji. Pasma laboratoryjne, 
uzyskane w fazie gazowej (CRD) nie po
winny różnić się długością fali od pasm 
obserwowanych. Tymczasem obserwu
jemy przesunięcie o ok. 3,5 A. Nie ma, 
jak dotąd, żadnego wyjaśnienia dla ta
kiego zjawiska. Laboratorium NASA 
Ames w Kalifornii uzyskało już obraz ko
lejnych dwóch pasm, ale długość fali po
została niezmienna. Interesujący jest 
wszakże fakt, że pasma naftalenu (a tak
że fenantrenu) okazały się bardzo szero
kie (na kilkadziesiąt A). Takie 
struktury są obserwowane w ośrodku 
międzygwiazdowym, ale jest ich stosun
kowo niewiele. Być może one właśnie 
powstają w wielopierścieniowych  
związkach aromatycznych. Nie zapomi
najmy wszakże, iż znakomita większość 
rozmytych linii międzygwiazdowych to, 
trochę wbrew nazwie, struktury niepo
równanie węższe (ok. 1 A) wygląda na 
to, że ich pochodzenie tłumaczyć trze
ba obecnością innych cząsteczek.

7. Fulereny 
i węglowodory 
łańcuszkowe
Jedną z propozycji jest „piłka futbo

lowa”, czyli słynna molekuła C60, a ra
czej jej kation. Propozycję taką wysunął 
odkrywca tej molekuły — Kroto —

w oparciu o widma 
obserwowane przez 
P.Ehrenfreund i B.
Foinga. Jakkolwiek 
zaobserwowano  
dwie słabe struktury 
widmowe w pobliżu 
struktur laboratoryj
nych kationu C60, 
zarejestrowanych 
w technice MIS 
przez J. Fularę 
(Rys. 14), to trudno 
uznać ten przypadek 
za definitywnie roz
strzygnięty. Linie 
leżą w obszarze sil
nie zanieczyszczo
nym strukturami tel
lury cznymi , a dane 
laboratoryjne (dłu
gości fal i profile) 
skażone są efektami matrycowymi, 
a więc zapewne silnie poszerzone. Za
obserwowane linie są na pewno pocho
dzenia międzygwiazdowego, a ich sto
sunek natężeń wydaje się stały 
w granicach dokładności obserwacji. 
Bardzo przydatne byłoby tu widmo ka
tionu C60 uzyskane w technice CRD. Co 
się tyczy innych fiilerenów, to raczej trud
no uznać hipotezę powstawania w nich 
linii rozmytych za atrakcyjną. Być może 
są one źródłem kilku słabych linii roz
mytych w bliskiej podczerwieni. Znako
mita większość obserwowanych struktur 
na pewno nie ma w nich odpowiedników.

W tej sytuacji największe szanse na 
zidentyfikowanie jako nośniki rozmy

tych linii międzygwiazdowych mająmo- 
lekuły łańcuszkowe oparte na węglo
wym szkielecie. Dotychczas znane są 
widma kilkunastu takich związków, uzy
skane w technice CRD. Niestety, żad
nego z nich nie udało się jednoznacznie 
powiązać z którąkolwiek ze znanych li
nii rozmytych. Najbardziej obiecujący 
wydał się przypadek sześcioatomowej 
molekuły NC4N+, dla której widmo 
w fazie gazowej uzyskano w Bazylei. 
Pasmo tej molekuły sąsiaduje blisko 
z jedną z linii rozmytych (Rys. 15). Co 
więcej, profile obu struktur są uderzają
co podobne. Niestety, widoczna na ry
sunku różnica długości fal okazała się 
nieusuwalna. Tak więc Rys. 15 nie jest 
dowodem identyfikacji NC4N+, a jedy
nie wskazówką, że podobne związki 
mogą być źródłem wąskich linii rozmy
tych. Podobny wniosek można wysnuć 
z niedawnych symulacji pasm moleku
larnych, wykonanych przez Schulza 
i Glińskiego.

Warto jeszcze wspomnieć, że wśród 
znanych hipotez powstawania rozmy
tych linii międzygwiazdowych istnieje 
jeszcze propozycja ziaren pyłu jako ich 
nośników. Hipoteza ta była popularna na 
przełomie lat 60-tych i 70-tych XX w. 
Rachunki modelowe wskazują na moż
liwość powstawania struktur widmo
wych w drobinach ciała stałego, zanie
czyszczonych pewnymi atomami lub 
molekułami. Trudno jednak przy pomo
cy takiego mechanizmu wytłumaczyć 
fakt, iż długości fal rozmytych linii mię
dzygwiazdowych pozostają praktycz-

t---------1---------1---------1---------r
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Rys. 13. Możliwe struktury kationu naftalenu w widmach małej rozdzielczości uzy
skanych toruńskim teleskopem ze spektrografem Richardsona. Strzałki wskazują 
znane linie rozmyte. U góry — widmo syntetyczne, niżej — A Cep, na dole — 
pasma laboratoryjne kationu naftalenu (Romanini i in.) uzyskane w technologii 
CRD.
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Rys. 14. Widma echelie (Terskol) gwiazdy BD +40 4220 (u góry) i widmo kationu 
C60 (u dołu) uzyskane przez J. Fuiarę w technice MIS. Dwie słabe struktury mię- 
dzygwiazdowe (9577 i 9632 A) pochodzą, być może, od „piłki futbolowej”.

nie stałe. Jedyną odchyłkę, i to niewielką, 
od tej reguły dostrzegli Krełowski i Gre
enberg w asocjacji Oriona. Ponadto ra
chunki pokazują że profile struktur po
wstających w ziarnach pyłu powinny 
charakteryzować się rodzajem emisji po 
fioletowej stronie. Dopóki stosunek sy
gnału do szumu w rejestrowanych wid
mach był niewielki, wydawało się to nie- 
sprzeczne z obserwacjami. Ale widma 
rejestrowane od początku lat 80-tych XX 
w. nie pozostawiają wątpliwości: ani śla
du „fioletowych” emisji. Stwarza to na
der poważną trudność dla pyłowej hipo
tezy linii rozmytych.

8. Więcej pytań 
niż odpowiedzi
Natężenia linii rozmytych dobrze 

korelują się z nadwyżkam i barwy. 
Szczególnie ciekawy jest związek nie
których wąskich linii z nadwyżkami 
barwy z bardzo głębokiego ultrafioletu, 
odkryty niedawno przez Megiera i Kre- 
łowskiego. Ekstynkcja w zakresie skraj
nego ultrafioletu wiązana jest z bardzo 
drobnymi ziarnami pyłu albo nawet wie
lopierścieniowymi molekułami aroma
tycznymi. Te ostatnie zdają się być 
wszakże dobrymi kandydatami na no
śniki szerokich struktur, a wspomniana 
korelacja dotyczy wąskich. Przyczyny 
takiego stanu rzeczy pozostają niezna
ne. Po prawie 80-ciu latach linie rozmyte 
pozostają najdłużej nierozwiązaną za
gadką w historii spektroskopii.

Wąskie linie rozmyte korelują się tak
że dobrze ze struk-turami niektórych pro
stych molekuł, j ak CH czy CN. Brak za to

jakiegokolwiek związku z CH+. Sytuacja ta, 
odkryta niedawno, nie posiada zadowa
laj ą-cego wyjaśnienia. Brak jednoznacz
nego związku pomiędzy obfitościami 
prostych molekuł i nośników linii rozmy
tych komplikuje interpretację zjawisk za
chodzących w przestaeni międzygwiaz- 
dowej. Problemem jest pochodzenie 
w szelkich obserwowanych
w przestrzeni molekuł.

Cząsteczki mogą się tworzyć w obło
kach na dwa sposoby: albo przez reakcje 
w fazie gazowej (zderzenia atomów i czą
steczek), albo przez reakcje na po
wierzchniach ziaren pyłu. W tym drugim 
przypadku ziarna ułatwiają powstawanie 
wiązań, pochłaniając energię kinetyczną 

ruchu atomów, która 
w przeciwnym przy
padku może roze
rwać świeżo powsta
łe wiązanie. W taki 
sposób powstaje za
pew ne najobfitsza 
we W szechświecie 
molekuła Hr  Do tej 
pory  opracow ano  
wiele modeli, w któ
rych całe ciągi reak
cji chemicznych za
chodzą czy to w ga
zie, czy na ziarnach, 
a powstanie jednego 
rodzaju molekuł wa
runkuje powstawanie 
innych. Zasadniczą 
trudność obserwacyj
nej weryfikacji takich

modeli stanowi fakt, że brak jest danych 
o obfitościach najprostszych molekuł w 
wielu pobliskich obłokach. Obserwacje 
struktur molekularnych z należytą roz
dzielczością i stosunkiem sygnału do szu
mu są nader rzadkie. Ponadto winny to 
być obserwacje pojedynczych obłoków, 
gdzie materii można w przybliżeniu przy
pisać jednolite parametry fizyczne. Ta
kich obłoków jest na niebie niewiele, 
a co gorsza są one zlokalizowane w tzw. 
Pasie Goulda, strukturze nachylonej nie
co do równika Drogi Mlecznej, a złożo
nej z kilku młodych asocjacji OB. Na ile 
ta struktura jest reprezentatywna dla ca
łej Drogi Mlecznej —  pozostaje niewia
domą.

Stan materii w obłoku, warunkujący 
jego widmo, może być również funkcją 
jego... historii. Ostatnie badania nad 
meteorytem Murchisona wykazały, że 
zawiera on ziarna pyłu powstałe w ma
terii opuszczającej różne gwiazdy. Do
wiedziono tego, porównując stosunki 
obfitości izotopów powstałych w róż
nych cyklach przemian termojądro
wych. Tak więc otoczenie obłoku ma 
niewątpliwy wpływ na zawartość w nim 
różnych cząstek pyłu. To również zmie
nia globalny skład chemiczny całego 
obłoku, bo ziarna powstające w otocz
kach różnych gwiazd mają różną struk
turę fizyczną i skład chemiczny (skła
dają się z ciężkich pierwiastków). Ziarna 
mogą ulec w obłoku częściowej destruk- 
cj i —  wzbogacić ośrodek gazowy w nie
które pierwiastki ciężkie. Proces ten nie 
doczekał się, jak dotąd, jakiegokolwiek

Długość fali

Rys. 15. Uderzające podobieństwo profili pasma mole
kuły NC4N \ uzyskanego w laboratorium w Bazylei w 
technice CRD i obserwowanej struktury międzygwiaz- 
dowej. Niestety, niezgodność długości fal wyklucza iden
tyfikację.
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opisu ilościowego. Pozostaje on za
gadką, podobnie jak i pochodzenie roz
mytych linii międzygwiazdowych.

Zdajemy sobie jednak sprawę z tego, 
że materia opuszczająca wyewoluowa
ne gwiazdy skupia się w obłoki między- 
gwiazdowe. Te obłoki —  to z kolei su
rowiec na kolejne generacje gwiazd. 
I tu rodzą się następne pytania. Czy ob
łoki różnią się jedynie parametrami fi
zycznymi i historią, czy także globalnym 
składem chemicznym? Jakie procesy 
powodują ich powstanie? Jak wygląda 
ich ewolucja i kontrakcja prowadząca 
do formowania gwiazd? Na ile widocz
ne różnice w widmach poszczególnych 
obłoków znaczą różne stadia ich ewo
lucji?

Tylko w jednym wypadku możemy 
być pewni, że mamy do czynienia 
z materią w fazie zaawansowanej kontr
akcji: kiedy obserwujemy dyski absor
bującej materii wokół bardzo młodych 
gwiazd. Tego rodzaju dyski, widoczne 
na zw ykłych obrazach niektórych 
gwiazd (Rys. 16), na ogół zdradzają się

jedynie poprzez specyficzne profile linii 
widmowych, widocznych w widmach 
takich młodych gwiazd, o ile, oczywiście, 
my —  obserwatorzy —  znajdujemy się 
w pobliżu płaszczyzny równikowej ta
kiego nowo powstałego obiektu.

Obserwowane wokół młodych gwiazd 
dyski są w oczywisty sposób surowcem 
na planety i inne ciała wokółgwiazdo- 
we. Planety stały się w ostatniej deka
dzie czymś powszechnym —  wiadomo 
już o istnieniu wielu systemów plane
tarnych, a ciągle ich przybywa. Powsta
je  pytanie: czy i jaki wpływ na powsta
wanie planet, a także ich masy i inne 
własności mają parametry obłoków ma
cierzystych gwiazd? Do jakiego stopnia 
powstanie wielkich lub małych planet, 
obecność na nich życia lub nie, zależy 
od składu chemicznego obłoku, zawar
tości i rozkładu średnic pyłu, pochodze
nia tych ziaren i ich ewolucji, a wresz
cie od składu molekularnego obłoku?

Powyższe pytania na pewno nie do
czekają się szybkiej odpowiedzi. Mo
żemy natomiast pokusić się o próbę od

powiedzi na pytanie: jak ewoluuje roz
proszona materia w trakcie kolapsu pro
wadzącego do powstania gwiazdy? 
Obiekty takie, jak w ramce 5 na Rys. 
16, a więc widoczne poprzez wokół- 
gwiazdowe dyski materii reliktowej, cha
rakteryzują się szczególnymi profilami 
linii gwiazdowych, których jądra po
wstają właśnie w dyskach. Taki profil, 
o kształcie podręcznikowym, można za
obserwować w kierunku gwiazdy Be 
HD 164284 (Rys. 17). Linia wyraź
nie zawiera tu składowe powstałe w „na
jeżdżającej” i „uciekającej” części dys
ku. Warto tu dodać, że emisyjne jądro 
w samej tylko Hu nie dowodzi istnienia 
dysku. Ta ostatnia linia może powsta
wać w wietrze gwiazdowym; o dysku 
świadczą albo jądra emisyjne w dalszych 
liniach serii Balmera, albo takie same 
jądra w liniach helu.

Łatwo zauważyć, że obecność jądra 
emisyjnego, powstałego w dysku, wią
że się ze znacznym osłabieniem obser
wowanych w takim obiekcie linii roz
mytych. Zjawisko to jest powszechnie
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Rys. 17. Znaczne osłabienie natężenia rozmytych linii międzygwiazdowych 5780 
i 5797 (powyżej) w kierunku gwiazdy HD 164284, widzianej poprzez dysk około- 
gwiazdowy, czego dowodzi kształt profilu linii H/( (poniżej).

obserwowane. Co zatem dzieje się 
z nośnikami linii rozmytych w trakcie 
kolapsu? Częściową odpowiedź może 
dać analiza krzywych ekstynkcji uzyska
nych z widm gwiazd Be. Krzywe takie 
zachowują się osobliwie. Brakuje w nich 
znanego maksimum ok. 2200 A, a prze
bieg w całym zakresie satelitarnego ul
trafioletu jest całkowicie płaski. Najwy
raźniej ziarna pyłu, odpowiedzialne za 
ekstynkcję są w takich obiektach (dys
kach), są duże w porównaniu z długo
ścią fali pochłanianego lub rozprasza
nego światła (wtedy przekrój czynny 
ziaren na ekstynkcję staje się równy 
przekrojowi geometrycznemu). Wzrost 
ziaren w trakcie kolapsu jest zrozumia
ły: ze wzrostem gęstości rośnie praw
dopodobieństwo spotkań ziaren z ato
mami lub cząsteczkami obłoku. Niska 
temperatura gęstych obłoków (10 K) 
sprzyja przymarzaniu atomów lub czą
steczek do ich powierzchni. Proces taki 
z jednej strony może prowadzić do 
wzrostu ziaren pyłu, a z drugiej —  do 
zaniku pewnych cząsteczek, szczegól
nie łatwych do przyklejenia się do po
wierzchni ciała stałego. Wygląda na to, 
że nośniki rozmytych linii międzygwiaz
dowych szczególnie chętnie przyklejają 
się do powierzchni ziaren pyłu; zaś ich 
ubytek z fazy gazowej osłabia obserwo
wane struktury widmowe. Nie możemy 
odpowiedzieć na pytanie, czy przymar- 
znięte nośniki rozmytych linii widmo
wych tracą swoją tożsamość. Sytuacja 
obserwowana w asocjacji Oriona, kie
dy to osłabieniu rozmytych linii towa
rzyszy niewielka zmiana długości fali, 
może sugerować, że nośniki przez jakiś 
czas po przymarznięciu zachowują swo
je własności spektralne, a zmiana dłu
gości fali jest znanym z laboratorium 
efektem matrycowym. Jakie są dalsze 
losy tych zapewne złożonych molekuł 
—  nie wiadomo. Warto jednak wspo
mnieć, że nieuniknione napromieniowa
nie materii dysku przez centralną gwiaz
dę może prowadzić do zaistnienia roz

maitych reakcji chemicznych, także na 
powierzchniach ziaren. Aby to zrozu
mieć, potrzeba zarówno wielu widm 
astrofizycznych, jak i danych laborato
ryjnych.

W każdym razie własności dysków 
okołogwiazdowych każą traktować 
ostrożnie ewentualne porównania wła
sności optycznych pyłu i gazu między
planetarnego i międzygwiazdowego. 
Wydaje się, że proces kolapsu grawita
cyjnego, wiodącego do powstawania 
nowych gwiazd, zaciera pewne ślady 
procesów chemicznych, które zacho
dziły w tym obłoku przed laty. Należy 
oczekiwać, że ziarna pyłu okołogwiaz- 
dowego są stosunkowo duże i zawie
rają, szczególnie w swych warstwach 
peryferyjnych, wiele złożonych mole

kuł uformowanych jeszcze w otwartej 
przestrzeni między gwiazdowej. Na ile 
ich dalsze przetworzenie może prowa
dzić do np. powstania prostych organi
zmów —  pozostaje na razie niewia
domą. Wiele zresztą niewiadomych 
czeka na badaczy podróży odbywanej 
przez rozproszoną materię w naszej Ga
laktyce: od gwiazdy —  do gwiazdy.

Autor jest profesorem astronomii 
h> Centrum Astronomii Uniwersyte
tu Mikołaja Kopernika. Jego przed
miotem badań jest ośrodek między- 
gwiazdowy, w szczególności problem 
międzygwiazdowych linii rozmytych.

Na rozkładówce:
Widoczne na fotografii kłębowisko gazu i pyłu jest fragmentem wchodzącej w skład Wielkiego Obłoku Magellana Mgławicy Tarantula. Ten 
gigantyczny obszar powstawania młodych, masywnych gwiazd nie ma sobie równych w całej Lokalnej Grupie Galaktyk. Najjaśniejszym 
obiektem jest położona nieco na lewo od środka zdjęcia gromada, w której skład wchodzi kilkadziesiąt gwiazd o masach sięgających 100 
mas Słońca. Ich wiek szacowany jest na zaledwie 2 miliony lat. Gromada nosi nietypowe jak na tego typu obiekt oznaczenia: 30 Doradus 
lub R136. To przypisywane zwykle gwiazdom symbole, pochodzące odpowiednio z katalogów Flamsteeda oraz Radciiffe Observatory 
(katalog najjaśniejszych gwiazd w Obłoku Magellana). Jeszcze 20 lat temu centralny fragment gromady pozostawał nie rozdzielony 
i mówiło się o nim jako o super masywnej gwieździe. Zdjęcie pokrywa obszar o rozmiarach przestrzennych 200 na 150 lat świetlnych. To 
dramatyczna scena, na której współistnieją procesy kreacji i destrukcji. Ciśnienie promieniowania i wiatrów uformowanych już gwiazd 
wywiera nacisk na otaczającą je  materię międzygwiazdową, przyspieszając je j kolaps i powołując do istnienia nowe pokolenia słońc.

Fot. NASA, N. Walborn, J. Maiz-Apellaniz, R. Barba.
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Mgławice

Hubble-V...
Ten obszar o rozmiarach sięgają
cych 200 lat świetlnych jest miej
scem narodzin gwiazd w galakty
ce NGC 6822, jednej z sąsiadek 
Drogi Mlecznej.
Fot. NASA, ESA, The HubblB|He- 
ritage Team (STScI/AURAM j t

...i Irys
A to już coś z naszego własnego, 
galaktycznego podwórka: położo- 
na w konstelacji Cefeusza i odle
gła* o, jakieś 1300 lat świetlnych 
mgławica NGC 7023. Tym razem 
przestrzenne rozmiary stanowią 
zaledwie 6 lat świetlnych, ale 
i z tego obłoku najwyraźniej coś 
się „wykluje”.
Fot. B. Lula.





W m inionym  roku były dość  dobre warunki obserwacji 
meteorów z roju leonidów. G rzegorzow i Duszanow iczo- 
wi udało s ię  zarejestrować na k liszy  fotograficznej część 
z n ich (17/18 listopada 2001, obiektyw  16mm f/2.8, film  
Fuji 800. Czas ekspozycji ok. 3 minut.

Serię efektownych zdjęć 
zo rzy polarnej z 21 paź
dziernika 2001 r. przysłał 
n a sz  c zy te ln ik  z  Litwy, 
Henryk S ie lew icz (wyżej 
i po prawej). Natom iast 
Tomasz Źywczak z  Krako
wa m iał okazję fotografo
w ać  zo rzę  €  lis to p a d a  
2001 r. przed porankiem 
(po lewej).

U R A N I A  P o s u :,'i a s ir o n o y m

c z a r n i



Galeria Mgławic M essiera

Koniec wieńczy dzieło

M 105 (NGC 3379) w Lwie

M 105 to najjaśniejsza galaktyka eliptyczna w grupie 
Leo I (lub M 96). Często jest uznawana za prototyp galak
tyk eliptycznych (jej klasa morfologiczna to El), służy jako 
standard fotometryczny przy badaniu rozkładu jasności po
wierzchniowej. Obserwacje jądra prowadzone przy pomo
cy teleskopu Hubble’a ujawniły istnienie w jego central
nym obszarze obiektu o masie ok. 50 min mas Słońca.

Na zdjęciu obok M 105 odnajdziemy po lewej stronie. 
Poniżej na prawo NGC 3384, też należąca do grupy Leo I, 
zaś w prawym górnym rogu — NGC 3389, najprawdopo
dobniej obiekt tła (jego prędkość radialna przekracza 1100 
km/s, podczas gdy galaktyki grupy M 96 oddalają się od nas 
z prędkościami z przedziału 450-770 km/s). Odkrywcą 
M 105 był Pierre Mechain i mimo że dokonał tego 24 marca 
1781 roku, czyli trzy dni wcześniej niż w przypadku M 101, 
obiektu tego zabrakło na liście Messiera. Znalazł się tam 
dopiero w roku 1947 dzięki H.S. Hogg.

M 106 (NGC 4258) w Psach Gończych

Odkryta również przez Mechaina M 106 oddala się 
od nas z prędkością przeszło 500 km/s. Sandage podejrze
wa, że może ona należeć do obłoku Ursa Major — dość 
luźnego zbiorowiska galaktyk, zawierającego też M 108 
i M 109. Z kolei Tully zaliczył ją  do obłoku Coma-Sculp- 
tor. Zwykle klasyfikuje się jąjako Sbp (osobliwą typu Sb), 
choć Tully podaje typ SABbc — pośredni między Sb i Sc 
oraz pośredni między „normalnymi” spiralami a spirala
mi z poprzeczką. Przebieg ramion spiralnych można prze
śledzić aż do jądra. W ich strukturze widoczne są jasne, 
błękitne zagęszczenia — miejsca narodzin masywnych 
gwiazd. Charakterystyczną cechą jest widoczne przy pra
wej krawędzi zdjęcia „ramię — skamieniałość”. Promie
niująca najsilniej w barwie żółtej struktura to aktywne 
gwiazdotwórczo kilkaset milionów lat temu obszary, w któ
rych najmasywniejsze słońca dawno już wypaliły swe ją
drowe paliwo.

Carl Seyfert umieścił M 106 na swej liście galaktyk z li
niami emisyjnymi, a od lat 50-tych wiadomo, że obszar 
emitujący promieniowanie radiowe jest znacznie większy 
od optycznego odpowiednika. W jego części centralnej wi
doczne są dżety. Dzięki badaniom VLB A z roku 1995 udało 
się nie tylko oszacować masę centralnego obiektu

(na 36 min mas Słońca), ale też maksymalnie —jak  do tej 
pory — ograniczyć obserwacyjnie objętość obszaru, w któ
rym masa ta jest zamknięta: rozmiary przestrzenne nie prze
kraczają bowiem 1/24 do 1/12 roku świetlnego (czyli 
27 do 54 tysięcy j.a.). W sierpniu 1981 zaobserwowano 
w M 106 supernową (1981 K) o jasności 16 magnitudo.

Rektascensja 
Deklinacja 
Odległość 

Jasność obserwowana 
Rozmiary kątowe

12h19m,0
+47°18'
25 000 000 l.św. 
8,4 mag
19’ x 8’
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M 107 (NGC 6171) w Wężowniku
M 107 odnalazł na niebie Pierre Mechain w kwietniu 

1782 roku — chronologicznie jest to najpóźniej dostrze
żony obiekt z listy Messiera; trafił na nią za sprawą Helen 
Sawyer Hogg w roku 1947. Niezależnym odkrywcą tej 
„mgławicy” był też William Herschel.

M 107 uważana jest za stosunkowo luźną gromadę ku
listą. Zawiera kilka ciemnych struktur — obszarów, w któ
rych światło gwiazd jest pochłaniane i rozpraszane, co jest 
dość niezwykłą cechą dla tego typu obiektów. Gromada 
zajmuje przestrzeń o rozmiarach około 60 l.św. i zbliża się 
do nas z prędkością 147 km/s. Zidentyfikowano w niej 
25 gwiazd zmiennych. Jako całość charakteryzuje się śred
nią (jak na gromadę kulistą) metalicznością.

Rektascensja 16h32m,5
Deklinacja -13°03’
Odległość 19 600 l.św.

Jasność obserwowana 7,9 mag
Rozmiary kątowe 10’,0

M 108 (NGC 3556) 
w Wielkiej Niedźwiedzicy

« '

W rękopisie katalogu M essiera odnaleźć można 
wzmiankę, że M 108 i M 109 odkryte zostały przez Me- 
chaina odpowiednio 19 lutego i 12 marca 1781 roku, w cią
gu niespełna miesiąca po odkryciu M 97. Najwyraźniej oba 
te obiekty widział też Messier 24 marca 1781 roku, wy
znaczając współrzędne M 97. Zarezerwował nawet dla nich 
pozycje 98 i 99, ale z nieznanych powodów nie określił 
wówczas ich położenia na niebie. Jak podaje Owen Gin- 
gerich (dzięki któremu oba obiekty uzupełniły listę w ro
ku 1953), w swoim egzemplarzu katalogu Messier odno
tował już współrzędne M 108. Ponieważ fakt ten nie był 
opublikowany, współodkrywcą „mgławic” M 108 i M 109 
został William Herschel w kwietniu 1789 roku.

Galaktykę M 108 oglądamy niemal w płaszczyźnie dys
ku. Pozbawiona jest ona centralnego zgrubienia i praktycz
nie nie ma wyraźnego jądra. Nawet prześledzenie spiral
nej struktury utrudniają duże ilości pyłu. Przeważnie 
przypisuje się jej typ morfologiczny Sc, choć Tully podaje 
SBcd — tj. bardzo „późny” typ Sc z poprzeczką. Jest to 
bardzo wdzięczny dla amatorskich obserwacji obiekt, 
łatwiejszy do dostrzeżenia niż sugeruje to jego ogólna nie
wielka jasność. Dysponując instrumentem z polem widze
nia o rozmiarach większych od ok. 1 stopnia, warto poku
sić się o sportretowanie tej galaktyki łącznie z mgławicą 
Sowa (M 97), odległą tylko o 48’ na południowy wschód.

M 108 oddala się od nas z prędkością 772 km/s i zda
niem Tully’ego wchodzi w skład obłoku galaktyk Ursa 
Major. Zaobserwowano w niej supernową 1969 B o jasno
ści 14 magnitudo.

Rektascensja 11h11m,5 
Deklinacja +55°40’
Odległość 45 000 000 l.św.

Jasność obserwowana 10,0 mag 
Rozmiary kątowe 8' x 1’
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M 109 (NGC 3992) 
w Wielkiej Niedźwiedzicy

* : '

Galaktyka ta znajduje się w odległości zaledwie 40’ 
na południowy wschód od jasnej (2,4 mag.) gwiazdy 
y  UMa (Phecda). William Herschel podejrzewał, że jest 
to mgławica planetarna. Obserwacje wizualne ujawniają 
tylko najjaśniejszą część centralną wraz z poprzeczką, ra
miona spiralne widać dopiero na zdjęciach z dłuższym 
czasem ekspozycji.

M 109 oddala się od nas z prędkością ponad 1100 km/s. 
Brent Tully ze współpracownikami umiejscawia ją  w ob
łoku galaktyk Ursa Major, obecnie zwanym też gromadą 
Ursa Major, zawierającą 79 galaktyk (patrz AJ 112,2471). 
Dnia 17 marca 1956 roku zaobserwowano wM  109 su
pernową typu I (SN 1956A) o jasności przekraczającej 
13 magnitudo.

Rektascensja 
Deklinacja 
Odległość 

Jasność obserwowana 
Rozmiary kątowe

11h57m,6
+53°23'
55 000 000 l.św. 
9,8 mag 
T  x 4’

M 110 (NGC 205) 
w Andromedzie

To galaktyka towarzysząca M 31 wraz z M 32. Messier 
odkrył ją  10 sierpnia 1773 roku i przedstawił na szkicu pre
zentującym „Wielką Mgławicę” Andromedy. Dlaczego nie 
umieścił jej na swej liście — pozostaje zagadką (dopiero 
w roku 1966 Kenneth Glyn Jones zaproponował umiesz
czenie NGC 205 na stałe w katalogu). Z niedopatrzenia 
Messiera skorzystał jak zwykle William Herschel, nada
jąc jej własne oznaczenie (H V.18), choć tym razem jako 
pierwsza dostrzegła tę mgiełkę jego siostra Karolina 
27 sierpnia 1783 roku.

O tym, że M 110 jest galaktyką, przekonał nas Walter 
Baade w roku 1944, rozdzielając jąna poszczególne gwiaz
dy. Zwykle jako jej typ morfologiczny podaje sięE5 lub E6 
(z dodatkiem „osobliwy” ze względu na ciemne struktury 
— najprawdopodobniej obłoki pyłowe). Obecnie często 
mówi się, że jest to sferoidalna galaktyka karłowata, a nie 
eliptyczna. Ponieważ jednak M 110 jest o wiele jaśniejsza 
od typowych sferoidalnych karłów, Sidney van den Bergh 
wprowadził termin „galaktyka sferoidalna” na określenie 
jej i podobnych galaktyk Grupy Lokalnej — NGC 147 
i NGC 185. Masę M 110 szacuje się na 3,6-15 miliardów 
mas Słońca.

Pomimo niewielkich rozmiarów, galaktykę tę otacza 
układ 8 gromad kulistych, tworząc jej halo. Najjaśniejsza 
z nich, G73, ma jasność 15 magnitudo. (kr)

Rektascensja 00h40m,4
Deklinacja +41°41’
Odległość 2 900 000 l.św.

Jasność obserwowana 8,5 mag
Rozmiary kątowe 17’ x 10’
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w skrócie

Zimne obszary Orła
Bardzo udana misja teleskopu Infrared Space Observatory (ISO) 

zakończyła się w już maju 1998 roku. Mimo to dane zgromadzo
ne w archiwach wciąż są cennym źródłem nowych odkryć i stano
w ią świetny punkt startowy interesujących badań. Pozwalają też 
spojrzeć na dobrze znane obiekty w zupełnie innym świetle, nie
dostępnym dla naszych oczu —  w podczerwieni.

Piękna mgławica M l 6, znana pod nazwą Orzeł, to „zapylone 
kłęby” gazu, odległe od nas o jakieś 7 tysięcy lat świetlnych, 
w gwiazdozbiorze Węża. To, co na „zwykłych” zdjęciach pozo
staje dla nas niewidoczne, na portrecie wykreowanym z danych 
ISO widać w całej krasie. Na zdjęcie składają się dwie ekspozy
cje: na długości fali 7,7 mikrona (kolor niebieski) i 14,5 mikro
na (kolor czerwony). Gaz mgławicy, widoczny jako niebieska
wa mgiełka, ma temperaturę rzędu minus 100 stopni Celsjusza. 
Choć brzmi to trochę niedorzecznie, to właśnie w takiej „lodów
ce” skrywają się nowo powstające, gorące bądź co bądź gwiaz
dy. Paradoksalnie jednak, takie warunki środowiskowe są naj
korzystniejsze dla gwiezdnych niemowlaków. Zapadająca się pod 
wpływem grawitacji część obłoku, z której w perspektywie dzie
siątek tysięcy lub milionów lat powstanie gwiazda, staje się co
raz gorętsza i zaczyna wypromieniowywać energię termiczną. 
Powoduje to powstanie przeciwwagi dla grawitacji. Gdyby po
wstające ciepło nie znajdowało efektywnego ujścia, proces za
padania się protogwiazdy mógłby ulec zahamowaniu. A zapaść 
się musi, aby mogły zostać zainicjowane reakcje nuklearne, oży
wiające dorosłe słońce.

To, co widać na obrazie z ISO, jest jednakże emisją pyłu, 
znajdującego się na obrzeżach obszarów skrywających powsta
jące gwiazdy. Wnętrza takich obłoków są zbyt chłodne, by ISO 
mógł tam zajrzeć. Potrzebne by było narzędzie umożliwiające 
obserwacje w ekstremalnie dalekiej podczerwieni i na falach pod- 
milimetrowych. Stanie się to możliwe w 2007 r., jeśli planowo 
poleci na orbitę projektowany przez agencję ESA teleskop Her- 
schel Space Observatory, (mag)

Osiem nowych planet 
pozasłonecznych

Po raz kolejny udało się zwiększyć ilość znanych planet nie 
przynależących do naszego Układu Słonecznego i to od razu
o osiem obiektów. Umożliwiły to obserwacje wykonywane przez 
m.in. teleskop Kecka. W ten sposób ogólna liczba planetarnej 
populacji obcych słońc wzrosła do prawie 80 sztuk.

Również i tym razem odkrycie jes t konsekwencją precyzyj
nych pom iarów  zmian w prędkości radialnej m acierzystych 
gwiazd. Zmiany te są odzwierciedleniem ruchu gwiazdy wokół 
wspólnego środka masy jej samej i jej układu planetarnego. Krót
kie okresy obiegu takich planet przekładają się na krótkie okre
sy zmian prędkości radialnej, długie —  na odpowiednio dłuż
sze. D zięk i d łu g o fa lo w y m  sy stem aty czn y m  p rog ram om  
obserwacyjnym, prowadzonym przez znanych „łowców” planet 
—  Geoffa Marcy i Paula Butlera —  zaczynają się ujawniać w ła
śnie takie długookresowe planety. Spośród najnowszych zdoby
czy siedem planet krąży po orbitach porównywalnych lub więk
szych niż ziemska.

Dostępna dotychczas statystyka wskazuje na to, iż krótko
okresowe orbity planetarne charakteryzują się dużą ekscentrycz- 
nością. Wyjątkiem sąplanety tak bliskie swej macierzystej gwieź- 
dzie, iż ich orb ita  u leg ła  m odyfikacji do kołow ej. Za to 
długookresowe planety mają w większości właśnie kołowe or

bity. Niewykluczone więc, że nasz Układ Słoneczny nie należy 
do unikatowych rozwiązań we Wszechświecie; przeciwnie —  
może to być bardzo popularny „model” układów planetarnych.

(mag)

Malutkie czarne dziury 
wybuchają wokół nas?

W numerze z 1 grudnia bieżącego roku New Scientist opisu
je  niezwykle ciekawą i kontrowersyjną teorię, wyjaśniającą po
chodzenie części z dotychczas zaobserwowanych tajemniczych 
błysków gamma. Wciąż niewiele wiadomo o tych najgwałtow
niejszych zjawiskach zachodzących we Wszechświecie. Pomi
mo zarejestrowania już ponad 3000 błysków, daleko do rozstrzy
gnięcia wielu spornych kwestii. Większość naukowców zgadza 
się z kosmologiczną naturą błysków, jedna z najpopularniejszych 
teorii ich powstawania wskazuje na powstanie lub zlanie się czar
nych dziur wielkości gwiazdowej.

O ile znakom ita w iększość błysków  gam m a pojaw ia się 
w dowolnej części nieba, to — jak  zauważyli naukowcy David 
Cline, Christina M atthey i Stanisław Otwinowski z Uniwersyte
tu Kalifornijskiego —  można wyróżnić 42 przypadki o wspól
nych cechach. Błyski te trwają poniżej 100 milisekund i nie po
jaw iają się w dowolnych kierunkach. Wszystko wskazuje na ich 
koncentrację w ramieniu spiralnym Oriona naszej macierzystej 
Galaktyki, następnym ramieniu licząc od Słońca. Tak więc by
łyby to zjawiska lokalne, w przeciwieństwie do pozostałych zna
nych błysków.

Co więcej, błyski gamma są na ogół bardzo zróżnicowane. 
Te 42 dwa przypadki sąjednakow oż bardzo do siebie podobne, 
co sugeruje, że za ich powstanie jest odpowiedzialne to samo 
zjawisko. Naukowcy sugerują, że m ogą to być eksplozje mikro
skopijnych czarnych dziur, powstałych jeszcze za czasów Wiel
kiego Wybuchu!

Aczkolwiek brzmi to nad wyraz sensacyjnie, to taki właśnie 
koniec żywota czarnych dziur przewiduje teoria. To gwałtowne
i ostateczne wyzwolenie energii jest nazywane promieniowaniem 
Hawkinga. Im większa jest masa czarnej dziury, tym później doj
dzie do jej agonalnego wybuchu. Czarne dziury umierające dzi
siaj, jakieś 14 miliardów lat od Wielkiego Wybuchu, musiałyby 
mieć masę zaledwie około 100 milionów ton i powstać u same
go zarania Wszechświata. W pierwszej sekundzie jego istnienia, 
a dokładniej w jej drobniuteńkim ułamku, bo nim upłynęła ona 
do końca, wydarzyło się jeszcze wiele bardzo istotnych rzeczy, 
mających wpływ na całą późniejszą historię Wszechświata.

Teoria eksplodujących w naszym kosmicznym sąsiedztwie 
maleńkich czarnych dziur, choć kontrowersyjna, ma tę zaletę, że 
jes t sprawdzalna. W każdym sześciennym wycinku naszego naj
bliższego galaktycznego otoczenia, o boku kilku lat świetlnych, 
powinno znajdować się jakieś 10 miliardów takich pierwotnych 
„mikrodziurek”, czekających na sw oją eksplozję. Najbliższe ta
kie „niespodzianki” mogłyby zatem znajdować się niedaleko za 
orbitą Plutona! Co roku, kilka z takich czarnych dziur powinno 
detonować z mocą 100 miliardów megatonowych bomb wodo
rowych. Naukowcy zarazem uspokajają, że coś takiego musia
łoby się wydarzyć w odległości bliższej niż Słońce, żeby jakoś 
zagrozić Ziemi.

Uczeni proponują, by przyjrzeć się bliżej zmianom jasności 
błysków. Wykrycie fluktuacji trwających nanosekundy dostar
czyłoby poparcia dla idei bardzo małych obiektów —  pierwot
nych czarnych dziur —  będących źródłami tych błysków.

(mag)
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poradnik obserwatora

CZYM OBSERWOWAĆ?

Ostatnie 10 lat zmieniło polską rzeczywistość prak
tycznie w każdej sferze. Zasadnicze zmiany nastą
piły również na „rynku” sprzętu astronomiczne

go. O ile 10 lat temu istniała w Polsce jedna firma zajmu
jąca  się sprzedażą teleskopów  ( UNIW ERSAŁ), o tyle 
w dniu dzisiejszym jest ich kilka. Każda z nich oferuje 
od kilku do kilkunastu modeli teleskopów, dając miło
śnikom astronomii możliwość dokonania odpowiednie
go wyboru —  stosownie do potrzeb i zasobności portfe
la. Oferowane teleskopy różnią się średnicami zwierciadeł/ 
obiektywów, montażem, rodzajem okularów oraz dodat
kowym oprzyrządowaniem. Wszystkie te elementy mają 
zasadniczy wpływ na końcową cenę teleskopu i zawie
rają się w przedziale od kilkuset złotych do kilku (6-8) 
tysięcy złotych.

Teleskop jest podstawowym instrumentem służącym do 
obserwowania obiektów astronomicznych. Obserwacje wi
zualne dostarczają wielu niezapomnianych wrażeń, zwłasz
cza u osób zaczynających swoją astronomiczną „przygo
dę”. Jednak coraz częściej miłośnicy sięgają po detektory 
pozwalające rejestrować obrazy obserwowanych obiektów. 
Najpopularniejszym jest klisza fotograficzna, która pozwa
la rejestrować zarówno jasne obiekty takie jak Księżyc czy 
planety, jak  i znacznie słabsze m gławice i galaktyki. 
W ciągu ostatnich kilku lat jakość dostępnych materiałów 
fotograficznych znacznie się poprawiła. Obecnie klisze
o wysokiej czułości (np. 800 ASA) mają wielkość ziarna 
na poziomie klisz o czułości 200,400 ASA, dostępnych na 
początku lat 90-tych. Duże zainteresowanie astrofotogra- 
fią wynika także z dostępności materiałów fotograficznych 
oraz z niskiej ceny (barwne negatywy o czułości 400-800 
ASA kosztują około 15-20 złotych). Nie bez znaczenia 
jest także duża liczba laboratoriów, zajmujących się wy
woływaniem negatywów (lub slajdów) oraz wykonywa
niem odbitek w kilku różnych formatach.

Oczywiście, aby wykonać zdjęcie, poza kliszą fotogra
ficzną, potrzebny jest także aparat. O ile do fotografowa
nia obiektów astronomicznych możemy w zasadzie użyć 
dowolnego negatywu dostępnego na rynku, o tyle w dobo
rze aparatu fotograficznego nie mamy tyle swobody. Apa
raty fotograficzne można w zasadzie podzielić na dwa typy: 
automatyczne (tzw. kompakty) oraz lustrzanki. W astrofo- 
tografii przydatne są tylko lustrzanki, najlepiej jednoobiek
tywowe, co wynika z faktu, iż możemy obserwować obraz 
fotografowanego obiektu takim, jakim  „widzi” go klisza. 
Jeśli chcemy zmienić skalę rejestrowanego obrazu, to wy
mieniamy obiektyw lub mocujemy aparat w wyciągu oku
larowym teleskopu. Istotny jest również fakt, iż w lustrzan
kach mamy pełną kontrolę nad ustawieniami parametrów 
aparatu (czas ekspozycji, przysłona).

Koniec lat 90-tych to dominacja nowego detektora ob
razu —  CCD (CHARGE COUPLED DEVICE). Detektory 
te montowane są w astronomicznych kamerach CCD, któ
re zyskały dużą popularność wśród miłośników astrono

mii w USA, Japonii oraz w krajach Europy Zachodniej. 
W Polsce, ze względu na wysoką cenę, astronomiczne ka
mery CCD posiada niewielu miłośników astronomii. De
tektory CCD montowane są także w kamerach wideo oraz 
w aparatach cyfrowych.

Najnowsze kamery wideo, wyposażone w bardzo czułe 
detektory CCD oraz szereg przydatnych funkcji, pozwa
lają rejestrować gwiazdy o jasności około 7 magnitudo! 
W spółczesne amatorskie kamery wideo wyposażane są 
w obiektywy o dużym zakresie ogniskowych (20-25x), 
co pozwala na filmowanie obrazu Księżyca z widocznymi 
kraterami. Na przykład, za pomocą kamery wideo wypo
sażonej w obiektyw o zakresie ogniskowych 3,6-72 mm 
(20x) można uzyskać analogiczny obraz, np. Księżyca, jak 
za pomocą aparatu fotograficznego z zamocowanym obiek
tywem o zakresie ogniskowych 41-820 mm! Takie zoomy 
(obiektywy o zmiennej długości ogniskowej) do aparatów 
fotograficznych jeszcze nie są dostępne.

Obecnie coraz większą popularnością cieszą się apara
ty cyfrowe. Dzieje się tak z dwóch zasadniczych powo
dów. Po pierwsze, aparaty cyfrowe są coraz tańsze (naj
tańsze modele kosztują 1500-2000 złotych), a po drugie 
jakość uzyskiwanych obrazów pozwala wykonywać wy
druki o jakości porównywalnej ze zdjęciem (wykonanym 
z negatywu fotograficznego) w formacie 15x21 cm. Naj
nowsze aparaty cyfrowe wyposażone są w detektory CCD 
dające obrazy składające się z czterech milionów pikseli! 
Trzy lata temu aparaty cyfrowe (w analogicznym zakresie 
cenowym) rejestrowały obrazy z liczbą pikseli nieznacz
nie przekraczającą jeden milion.

Aparaty cyfrowe dają nam możliwość oceny naszej 
pracy już po kilku sekundach od wykonania zdjęcia. Je
śli zdjęcie nie spełnia naszych oczekiwań, kasujemy je
i wykonujemy kolejne. Po wykonaniu zdjęcia możemy 
je  praktycznie w nieograniczony sposób modyfikować za 
pomocą oprogramowania komputerowego.

Do niedawna aparaty cyfrowe miały ograniczone za
stosowanie w astrofotografii z dwóch powodów. Były wy
posażone w niewymienne obiektywy o niewielkim zakre
sie zmian ogniskowych (2-3 x) oraz miały bardzo krótkie 
najdłuższe czasy ekspozycji ('A -A  sekundy). Problem wy
miany obiektywów został rozwiązany w najdroższych apa
ratach cyfrowych (kilkanaście tysięcy złotych). Natomiast 
brak czasu „B” to nadal podstawowa wada istniejących 
aparatów cyfrowych (wyjątek stanowi m.in. Canon EOS 
D30). Jednak coraz więcej modeli wyposażonych jest 
w czasy ekspozycji rzędu kilku-kilkunastu sekund, co po
zwala na fotografowanie zarówno planet (w projekcji oku
larowej), jak i gwiazd.

W kolejnych wydaniach poradnika obserwatora będzie
my analizować dostępne na rynku polskim teleskopy, apa
raty fotograficzne, klisze fotograficzne, kamery wideo oraz 
aparaty cyfrowe.

Wiesław Skórzyński
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w kraju zawodowcy i amatorzy

III Konferencja 
Sekcji Obserwatorów Komet PTMA

W'dniach 26-28 październi
ka 2001 roku w Krakowie, 
w siedzibie Zarządu Głów

nego Polskiego Towarzystwa Miłośni
ków Astronomii odbyła się III Konfe
rencja Sekcji Obserwatorów Komet 
Polskiego Towarzystwa Miłośników 
Astronomii (SOK PTMA) pt. „Para
metry fizyczne określające komety 
a obserwacje morfologiczne”. Konfe
rencja została dedykowana profesoro
wi Konradowi Rudnickiemu z okazji 
75 rocznicy Jego urodzin. Uczestni
czyło w niej kilkudziesięciu gości 
z kraju i zagranicy.

W piątek 26 października 2001 r. 
o godz. 16-tej Konferencję otworzył 
Prezes PTMA dr Henryk Brancewicz. 
Następnie zaprezentowano liczne foto
grafie komet i żywo dyskutowano 
o problemach obserwacji tych ciał nie
bieskich.

W drugim dniu konferencji, w so
botę 27 października zebranych po
nownie przywitał Prezes PTMA. Ze 
szczególnymi słowami zwrócił się do 
profesora Konrada Rudnickiego, opie
kuna Sekcji Obserwacji Komet PTMA. 
Przedstawił Jego sylwetkę i osiągnię
cia naukowe. Profesorowi podarowa
no, wraz z najlepszymi życzeniami, al
bum „Inne Światy” i bukiety kwiatów.

Część naukową konferencji roz
począł referat prof, dra hab. Konrada 
Rudnickiego (Obserwatorium Astrono
miczne UJ, Kraków) pt. „ Kometa 26P/ 
Grigga-Skjellerupa Przedmiotem 
prelekcji była kometa krótkookresowa 
26P/Grigga-Skj ellerupa, obserwowana 
przez prelegenta w latach 1966-1967 
w obserwatorium na Mt. Palomar. Zo
stała przedstawiona historia odkrycia 
komety i jej obserwacje. Prelegent 
omówił także obecny stan wiedzy do
tyczący tej komety oparty zarówno na 
obserwacjach naziemnych, jak też ba
dań sondy kosmicznej „Giotto”.

Kolejna grupa referatów dotyczyła 
materii pozaziemskiej (w tym kometar- 
nej) dostępnej badaniom w laborato
riach ziemskich. Grupa ta składała się

z trzech powiązanych tematycznie re
feratów pod zbiorczym tytułem „Mi
nerały i skały, meteoryty Księżyca, 
Marsa, planetoid, komet i pyłów ko
smicznych “.

Prof, dr hab. Andrzej Manecki (Aka
demia Górniczo-Hutnicza, Kraków) 
omówił zjawisko przelotu meteoroidu 
przez atmosferę ziemską, a następnie 
przedstawił klasyfikację meteorytów, 
opisał pyły kosmiczne i sposoby ich 
badania oraz skały księżycowe i lód 
kosmiczny. Mgr Marek Łodziński 
(Akademia Górniczo-Hutnicza, Kra
ków) przedstawił sposoby rozpoznawa-

Profesor Konrad Rudnicki w czasie wygła
szanego referatu.

nia materii meteorytowej zarówno do
stępne w warunkach domowych, labo
ratorium szkolnego, jak też bardziej za
awansowanej aparatury. Opisał także 
mikro- i makroskopowe metody bada
nia meteorytów. Magdalena Żmudzka 
(Akademia Górniczo-Hutnicza, Kra
ków) opisała obecny stan wiedzy o pla- 
netoidach i kometach oraz o ich związ
kach z meteorytami.

W czasie krótkiej przerwy, przewod
niczący Sekcji Meteorów i Meteorytów 
PTMA Jarosław Bandurowski (PTMA 
Gliwice) zaprezentował zebranym wy
bór fragmentów kilkunastu meteorytów 
ze swej kolekcji.

Po przerwie wysłuchano referatu dra 
Krzysztofa Ziółkowskiego (Centrum 
Badań Kosmicznych PAN, Warszawa) 
pt. „Spuścizna po komecie Rudnickie
g o ”. Prelegent na szerokim tle budo
wy Układu Słonecznego przedstawił 
związek między obiektami z Pasa Ku- 
ipera i Centaurami z jednej strony, 
a kometą Rudnickiego (1967 II), ko
metą Enckego (2P) oraz szeregiem stru
mieni meteorowych z drugiej, które to 
strumienie wraz z dwiema wymienio
nymi kometami tworzą tzw. „kompleks 
Taurydów”. Przedstawiono hipote
tyczną ewolucję wymienionych obiek
tów, wiążącą je z rozpadem dużej pla- 
netoidy z grupy Centaurów kilka 
tysięcy lat temu.

Wieczorem wszyscy uczestnicy 
konferencji udali się do Obserwatorium 
UJ „Fort Skała”. Tam zapoznali się 
z instrumentami używanymi do obser
wacji komet oraz z bogatą i interesu
jącą kolekcją meteorytów.

W niedzielę, w trzecim i zarazem 
ostatnim dniu konferencji obrady roz
poczęto referatem dra Tomasza Ściężo- 
ra (Politechnika Krakowska) „C/2001 
A2 (LINEAR) -  kolejna rozsypująca się 
kometa Autor omówił obserwacje tej 
komety zarówno na świecie, jak i w 
SOK. Na tej podstawie podjął próbę 
zrekonstruowania parametrów fizycz
nych jądra komety oraz jego ewolucji.

Jako ostatni wystąpił Paweł Mak
sym (PTMA Łódź) z referatem „Ama
torskie obserwacje komet w Hiszpanii 
Prelegent przedstawił relację ze swo
jego pobytu w Hiszpanii, gdzie mógł 
zapoznać się z działalnością tamtej
szych miłośników astronomii. Został 
przedstawiony realizowany przez nich 
program obserwacyjny. W dyskusji 
omówiono możliwości współpracy 
między naszymi Sekcjami.

Na zakończenia przedyskutowano 
szereg problemów dotyczących działal
ności Sekcji w nadchodzącym okresie. 
Konferencja zakończyła się o godzinie 
14. Była niezwykle udana i owocna!

Tomasz Ścięior
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Obserwacje gwiazd zmiennych 
kamerą internetową

Kamera CCD to obiekt marzeń 
niejednego amatora astronomii. 
N ajczęściej pozostaje ono, 

niestety, na zawsze w sferze marzeń, 
gdyż ceny nawet amatorskich kamer 
kształtują się w okolicach 1000 dola
rów i szybko rosną w górę wraz z ja 
kością. Pomysłowość ludzka nie zna 
jednak granic i coraz więcej amatorów 
wykorzystuje do swych obserwacji ka
mery wideo, aparaty cyfrowe, kame
ry internetowe itp. W Uranii 6/2000 
opisano zastosowanie kamery wideo. 
W numerze 1/2001 (także w obecnym, 
na sąsiedniej stronie —  przyp. red.) 
zaprezentowano zdjęcia astronomicz
ne, wykonane za pomocą kamery in
ternetowej, a w numerze 3/2001 —  cy
frowym  aparatem  fotograficznym . 
Zwłaszcza kamery internetowe cieszą 
się dużą popularnością ze względu na 
niską cenę (200— 400 zł) i łatwość 
współpracy z komputerem. Oczywi
ście, parametry tego typu urządzeń 
daleko odbiegają od niskoszumowych, 
chłodzonych-CCD, z możliwością dłu
gich czasów naświetlania. Poszerzają 
jednak znacznie możliwości amatora 
astronomii. Znakomicie nadają się do 
fo to g ra fo w an ia  K siężyca , p lan e t 
i plam słonecznych. Mogą służyć do 
rejestrowania meteorów i sztucznych 
satelitów. Tak też w ykorzystuje je  
większość amatorów.

Te proste CCD można jednak wy
korzystać do bardziej ambitnych ob
serwacji. Świetnie nadają się do reje
stracji zakryć i śledzenia jaśniejszych 
planetoid. Najbardziej chyba atrakcyj
ne jest jednak obserwowanie gwiazd 
zmiennych. Pomimo słabych parame
trów CCD kamer internetowych moż
liwe jest uzyskanie większej dokład
ności niż w obserw acjach  gołym  
okiem. Zwłaszcza mniej doświadcze
ni obserwatorzy mogą się w ten spo
sób uw oln ić  od su b iek ty w n y ch  
błędów. Używ ając szerokokątnego 
obiektywu, można obserwować wiele 
gwiazd jednocześnie, a przy okazji 
nietrudno odkryć nowo pojawiający

się obiekt. Łatwość współpracy z kom
puterem stwarza możliwość daleko 
posuniętej automatyzacji. Amatorzy 
z „inform atyczną żyłką” m ogą się 
więc pokusić o stworzenie balkonowej 
wersji automatycznego obserwatorium 
gwiazd zmiennych, czerpiąc inspira
cję z prowadzonych przez polskich 
astronomów eksperymentów AS A S1
i OGLE2.

Dla przykładu opiszę prosty zestaw 
um ożliw iający obserw ację gwiazd 
zmiennych o jasności rzędu 5m-  7m 
z dokładnością do ok. 0 ,lm. Zachęcam 
jednak gorąco do samodzielnego eks
perymentowania i jestem przekonany, 
że inwencja ambitniejszych amatorów

♦

pozwoli na osiągnięcie lepszych rezul
tatów. W ielką zaletą proponowanego 
zestawu jest bardzo przystępna cena, 
w najprostszej wersji nie przekracza
jąca 300-500 zł. Składa się on bowiem 
(nie licząc komputera) jedynie z ka
mery, obiektywu i np. statywu fotogra
ficznego. Nie potrzeba nawet telesko
pu.

Jako sensor CCD wykorzystałem 
kam erę in ternetow ą P hilips Vesta 
PCVC675K. Był to jednak wybór dość 
przypadkowy, gdyż producenci prawie 
nigdy nie podają parametrów istotnych 
dla obserwacji astronomicznych. Ka
mera P/jzV/ps Vesta PCVC675K  wypo
sażona je s t w m atrycę CCD Sony  
ICX098AK  o przekątnej 1/4 cala, o wy

1 h ttp ://w w w .astrou w .ed u .p l/~ gp /asas/ 
asas_pol.html
2 http://sirius.astrouw.edu.pl/~ogle/

miarach użytecznych 640x480 pik
seli. Rozmiar piksela wynosi 5,6 
x 5 ,6^m . Najpoważniejszym ograni
czeniem jest krótki czas naświetlania. 
Bez przerabiania układu elektronicz
nego kamery można osiągnąć maksy
malnie 0,2 s. Tak krótki czas naświe
tlania ma jednak jedną zaletę. Przy 
obiektyw ie o stosunkow o krótkiej 
ogniskowej nie jest potrzebny żaden 
mechanizm prowadzenia, co czyni ze
staw niezwykle prostym i tanim. Aby 
uzyskać czas ekspozycji 0,2 s, usta
w iam y w m odzie autom atycznym  
prędkość „5 klatek/s” i maksymalną 
jasność (brightness). Owe „5 klatek/ 
s” to jedynie nazwa przycisku na pa
nelu sterowania, bo rzeczywista pręd
kość wyniesie 2 klatki/s —  dla każdej 
klatki do 0,2 s ekspozycji należy do
liczyć 0,3 s na odczyt.

P raktyczną cechą kam er Philips 
jest wykręcany obiektyw, co umożli
wia jego wymianę bez demontażu ka
mery. Gwint o średnicy 12 mm i sko
ku 0,5 mm daleki jest od wszelkich 
standardów, ale prosty konwerter (np. 
wytoczony z aluminium) wystarcza do 
przymocowania wybranego obiekty
wu. W swoim zestawie wykorzysta
łem obiektyw 50mm f/2 od aparatu 
Zenith. Daje on pole w idzenia ok. 
4°x3°. Przy tej ogniskowej i czasie 
naświetlania 1/5 s maksymalne prze
sunięcie obrazu gwiazdy spowodowa
ne obrotem Ziemi nie przekracza roz
m iaru  p ikse la . K am era w czasie  
ekspozycji może więc pozostać nie
ruchoma. M ożna nawet pozostawić 
kamerę nieruchomą na całą noc i fo
tografować niebo co kilka minut tak, 
by wraz z obrotem Ziemi śledziła pas 
n ieba o szerokości 3 ° -4 ° . K ażda 
gwiazda będzie fotografowana tylko 
raz w ciągu nocy, a więc na otrzyma
nie krzywych blasku trzeba będzie po
czekać co najmniej kilka tygodni. Za 
to będziemy mieć jednocześnie wy
niki dla wielu gwiazd.

Bardziej niecierpliwi mogą w kilka 
nocy otrzymać pełną krzywą blasku ja-
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kiejś gwiazdy szybkozmiennej, robiąc 
zdjęcia co kilka —  kilkanaście minut. 
W tym przypadku śledzenie gwiazdy 
ułatwi montaż paralaktyczny. Jeśli jed
nak używamy napędu, na czas ekspo
zycji należy go wyłączyć! Dlaczego? 
Otóż kamery internetowe charaktery
zują się zwykle dużym szumem. W opi
sywanym zestawie na pojedynczej klat
ce nawet po odjęciu „obrazu prądu 
ciemnego” (darkframe) z szumu moż
na wyróżnić gwiazdy tylko do 6m-  7m. 
Stosunek sygnału do szumu można jed
nak poprawić, nakładając na siebie wie
le klatek. Nałożenie 20 klatek przesu
wa zasięg do 8m, 60 klatek do 9m, a 120 
prawie do 10m. Przy pracy z prędko
ścią 2 klatek/s zapisanie 120 klatek 
zajmie ok. minuty. W tym czasie obra
zy gwiazd przesuną się o kilkadziesiąt 
pikseli. Nałożenie obrazów na siebie 
(oczywiście po przesunięciu kompen
sującym obrót Ziemi) spowoduje do
datkowe uśrednienie szum u, które 
znacznie poprawia jakość obrazu. Jest 
to możliwe, gdyż po przesunięciu do
dajemy do siebie fizycznie różne pik
sele. Szczególnie skutecznie procedu
ra ta eliminuje „gorące piksele”, które 
ze względu na duże wahania jasności 
pozostają nawet po odjęciu „obrazu 
prądu ciemnego”.

Na skutek przesuwania na brzegach 
obrazu pozostaną obszary, gdzie do 
sumy nie weszły wszystkie klatki. Na
leży je  obciąć, gdyż mogą zaburzyć 
obliczanie tła przez niektóre progra
my fotometryczne. Do analizy fotome- 
trycznej można użyć oprogramowania 
dostępnego w Internecie. Ja korzysta
łem z programu IRIS3, wykonując fo
tometrię aperturową. Opisany zestaw 
najlepiej nadaje się do fo tom etrii 
gwiazd rzędu 5m -  7m. W polu widze
nia znajdzie się zwykle kilka gwiazd
o takiej jasności, których możemy 
użyć jako gwiazd porównania, aby 
przeliczyć jasność instrumentalną ba
danej gwiazdy na rzeczywistąjasność 
obserwowaną. Przed wykonaniem fo
tometrii warto obciąć brzegi obrazu 
nierównomiernie naświetlone wskutek 
przesunięcia.

Do przetestowania opisanego zesta
wu wybrałem gwiazdę U Oph. Jest to 
gwiazda zaćmieniowa (EA) o krótkim 
okresie wynoszącym  l ,7 d. W ykres 
przedstawia krzywą blasku uzyskaną 
w ciągu zaledwie trzech nocy. Po
szczególne ekspozycje wykonywane 
były w odstępach kilkunastominuto-

3 h t tp : / /w w w .a s tro s u r f .c o m /b u il /u s / i r is /  
iris .h tm
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wych. Ciemne kółka oznaczają po
miary bezpośrednie, zaś jasne to ich 
lustrzane odbicie względem  m ini
mum. Jak widać, punkty w obszarze 
p lateau m ieszczą się w granicach 
±0,1m, co pozwala na wyraźne zaob
serwowanie minimum o amplitudzie 
w tym przypadku rzędu 1m. Z pewno
ścią nie jest to kres możliwości opi
sanego sprzętu i staranniejsza obrób
ka danych mogłaby jeszcze poprawić 
uzyskaną dokładność. Zachęcam więc 
do eksperymentowania i dzielenia się 
swoimi osiągnięciami z innymi użyt
kownikami „astrocamów”. Zapraszam 
do odwiedzenia witryny http://hep. 
fuw.edu.pl/~wrochna/astro, gdzie ze
brałem  odnośniki do użytecznego 
oprogramowania, opisów kamer itp.

Grzegorz Wrochna

Najnowsze komputerowe 
programy astronomiczne

SkyMap Pro 8

Zgodnie z oczekiwaniami jak co 
roku ukazała się kolejna, nowa wersja 
popularnego SkyMapa —  tym razem 
jest to SkyMap Pro 8, opatrzony datą
1 listopada 2001, chociaż faktycznie 
udostępniony kilka dni później. Wpro
wadzono już tylko nieznaczne mody
fikacje w porównaniu do wersji po
przedniej, pomimo nieco dłuższego 
czasu oczekiwania. Najważniejszą no- 
wościąjest przejście na katalog Tycho 
2, co umożliwia bezpośrednie porów
nywanie jasności przy obserwacjach 
gwiazd zmiennych oraz zwiększenie 
zasięgu z 10,5 do 11,5 mag. Dołączo
no również katalog orbit gwiazd po
dwójnych, który umożliwia wyświe

tlenie najbardziej aktualnej informa
cji o kącie pozycyjnym  i separacji 
składników. Jest to Washington Cata
log o f Double Stars —  wersja na rok 
2001. Są to jednak funkcje dostępne 
dla posiadaczy pełnej wersji SMP8 
(59,95 funtów), podobnie jak wprowa
dzone już wcześniej mapy pasa za
ćmień.

Wszyscy docenią natomiast zastą
pienie katalogu NGC/IC jego zrewi
dowaną wersją —  jest to owoc wielo
letniej pracy zespołu ochotników  
dążących do opracowania jego po
prawnej wersji przez sprawdzanie da
nych ze zdjęciam i (w ięcej na ten 
tem at m ożna zn a leźć  na s tro n ie  
www.ngcic.com). Podobnie katalog 
SAC, przygotowywany przez Saguaro

Astronomy Club, który zawiera infor
macje o obiektach nie ujętych w NGC, 
pochodzące od zaawansowanych mi
łośników astronomii, został załączo
ny w najnowszej i najbardziej popraw
nej wersji. Nie ma już problemów 
z konwersją układów współrzędnych 
—  m ożna to robić dzięki funkcji 
umożliwiającej precesję do wybranej 
epoki. Dodano też kilka drobnych, ale 
ciekawych usprawnień naw igacyj
nych. Okno do szybkiego przeszuki
w ania ma rozw ijane m enu, które 
umożliwia przechowywanie poprzed
nio szukanych obiektów i znacząco 
poprawia wygodę przy bardzo czę
stym przywoływaniu kilku mało wy
eksponow anych  obserw ow anych  
obiektów. Po wyświetleniu informa-
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recenzje

cji o wybranej jasnej gwieździe moż
na od razu przechodzić do następnej 
dzięki nowemu przyciskowi w oknie 
z danymi, co ułatwia i znacznie przy
spiesza porównywanie obiektów. Do
dano rów nież drivery do m ontaży 
AstroPhysics GTO Mounts, nowych 
teleskopów Celestron NexStar GPS 
oraz Takahashi NJP.

Starry Night Backyard 3.12
Najważniejsza konkurencja w po

staci programu Starry Night Backyard 
zaczyna um acniać sw oją  pozycję  
i przejmować rynek programów typu 
planetarium. Chwalony przez począt
kujących miłośników astronomii za 
dopracowanie strony wizualnej, spo
tkał się ze sceptycyzmem doświadczo
nych obserwatorów, którzy nie ufali 
w jego dokładność. Jednak zastosowa
nie go w praktyce chociażby podczas 
ostatniego zakrycia Saturna przez 
Księżyc pokazało, że były to obawy 
nieuzasadnione i jego algorytmy są na 
tyle dokładne, że nie jest jedynie ro
dzajem pięknej prezentacji o ograni
czonych walorach użytecznych. Takie 
funkcje, jak widok z dowolnego miej
sca w Układzie Słonecznym i w ob
cych systemach oraz rejestrow anie 
zjawisk w postaci sekwencji filmo
wych zapisywanych do plików video, 
są już powszechnie stosowane przez 
miłośników astronomii oraz w działa
niach dydaktycznych. Istnienie zarów
no trybu  p rezen tac ji, ja k  i atlasu  
zw iększa jeg o  uniw ersalność. Na 
wzrost popularności wpływa również 
poprawa jakości sprzętu komputero
wego miłośników astronomii, który 
nie nakłada już żadnych ograniczeń 
i pozw ala bardziej w ykorzystywać 
jego m ultim edialne m ożliw ości —  
program działa poprawnie już na 166 
MHz 16 MB RAM. SNB ma już na

wet swojego następcę, czyli Deep Spa
ce Explorer —  program umożliwiają
cy płynną nawigację z zewnętrznym 
widokiem na całą naszą Galaktykę, ale 
niestety nie udostępnia się jego wersji 
demo. Dlatego przynajmniej na razie 
nadal używany będzie ten mniej roz
budowany produkt.

Warto przeprowadzić w tym miej
scu małe porównanie SNB z SMP. Tu 
również mamy możliwość uzupełnia
nia za pośrednictwem Internetu ele
mentów orbitalnych komet i astero- 
idów. Są one dostępne na tej samej 
stronie IAU, co dane dla SMP. Nato
miast elementy orbit sztucznych sate
litów można ściągnąć z celestrak.com. 
Producent udostępnia możliwość au
tom atycznej aktualizacji, ale tylko 
w wersji Pro, kosztującej nie 49,95 
a 129,95 USD. Zamiast różnych pli
ków pomocniczych jak  w SMP, do 
SNB można dołączać plugins, takie jak 
współpraca z aplikacją seti@home lub 
s terow anie te leskopam i M EADE. 
G rupa dyskusy jna  (h ttp ://g ro u p s . 
yahoo.com /group/starrynight/) jest 
dwa razy aktywniejsza —  półtora ty
siąca osób pisze dwa razy więcej po
stów niż na grupie SMP (http://groups. 
yahoo.com/group/skymap/). Istnieje 
zaawansowane narzędzie do dodawa
nia nowych obiektów z natychm ia
stową wizualizacją wprowadzanych 
parametrów, jednak brak możliwości 
tworzenia całych nowych baz danych. 
Zakres czasowy to 4713 BC do 9999 
AD —  w SMP jest zawężony do 4000 
BC -  8000 AD.

Aplety w javie
Jako ciekawostkę należy jeszcze 

wymienić aplikacje w javie, które ze 
względu na poprawę jakości połączeń 
dostępnych w naszym kraju zaczy
nają być masowo wykorzystywane

również w Polsce. Dość szokujący 
wydaje się fakt, że nie tak długo po 
najnowszych odkryciach pojawił się 
aplet pokazujący ruch w szystkich 
nowych księżyców planet olbrzymów 
(http://janus.astro.um d.edu/javadir/ 
orbits/moons.html) oraz inny, ukazu
jący dynamikę układu Upsilon Andro- 
medae (http://cfa-www.harvard. edu/ 
afoe/simulation/e4.html). Do częściej 
wykorzystywanych w codziennej prak
tyce można zaliczyć czasomierz stero
wany sygnałem z zegara atomowego —  
co w ażne, dz ia ła jący  też pod IE, 
w przeciwieństwie do wielu podob
nych aplikacji (http://nist.time.gov/ti- 
mezone.cgi?UTC/s/0/java). Tak pro
sta  i u ż y teczn a  fu n k c ja  o dużej 
wartości poglądowej jak  trójwymia
rowy widok planet na orbitach, rzad
ko występująca w ściąganych progra
mach, jest realizowana także przez 
nowy aplet opracowany przez NASA 
(h ttp ://liftoff.m sfc.nasa.gov/acade- 
my/space/solarsystem/solarsystemja- 
v a .h tm l). N a zak o ń czen ie  w arto  
wspomnieć o najważniejszych aple
tach, między innymi dlatego, że ich 
tw órca udostępnia je  za darmo do 
umieszczania na dowolnych stronach 
oraz dlatego, że spełniają podstawo
we zadania potrzebne w codziennej 
p rak ty ce  m iło śn ik ó w  astro n o m ii 
(http://w w w .nightskyobserver.com / 
so ftw are .h tm # A P P L E T S ). Jeden  
z nich pokazuje dokładne dane o fa
zach i odległości Księżyca, a drugi 
wyświetla aktualną konfigurację księ
życów Jowisza. Po korekcie pomyłki 
zw iązanej z ko lejnością  faz przez 
zmianę nazw dwóch plików, można 
je  um ieszczać również na polskich 
stronach astronomicznych jako bar
dzo użyteczny dodatek.

Ogłoszenie
Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Miłośników 
Astronomii informuje, że od dnia 1 października 2001 
w sprzedaży znajduje się „Kalendarz Astronomiczny na 
rok 2002”. Cena jednego egzemplarza wynosi 16 zł 
+ 3 zł koszty przesyłki. Wpłat prosimy dokonywać prze
kazem pocztowym na adres: Zarząd Główny PTMA, 
ul. Św. Tomasza 30/8, 31-027 Kraków, z adnotacją, 
czego dotyczy wpłata.

Karol Pankowski

ASTRO-BIT
Oprogramowanie i materiały astronomiczne

Ireneusz Włodarczyk 
ul. Rewolucjonistów 15/13 
42-500 Będzin

tel.:(0-32) 761-29-46 e-mail: astrobit@ka.onet.pl

1/2002 U R A N IA  -  Po s t ę p y  a s t r o n o m ii 33

http://groups
http://groups
http://janus.astro.umd.edu/javadir/
http://cfa-www.harvard
http://nist.time.gov/ti-
http://liftoff.msfc.nasa.gov/acade-
http://www.nightskyobserver.com/
mailto:astrobit@ka.onet.pl


Gwiazdy nowe
spektakularny sukces Alfredo Pereiry

Jak powszechnie wiadomo, zjawi
sko wybuchu nowej obserwuje 
się jako gwałtowne zwiększenie 

blasku znacznie słabszej wcześniej 
gwiazdy1. Dochodzi do niego w cia
snych układach podwójnych, w któ
rych zwykle jednym  ze składników 
jest chłodna przedstawicielka ciągu 
głównego a drugim biały karzeł. Wów
czas, po wypełnieniu przez materię 
chłodniejszej gwiazdy tzw. powierzch
ni Roche’a, „przepływa” ona w kie
runku białego karła, tworząc rotujący 
wokół niego dysk. Zwiększająca się 
stale masa dysku powoduje wzrost tak
że jego temperatury, co w konsekwen
cji prow adzi do zapoczątkow ania 
reakcji termojądrowych, które bezpo
średnio odpowiadają za obserwowa
ny wybuch.

Szacuje się, że w ciągu roku w na
szej Galaktyce wybucha kilkadziesiąt 
lub nawet kilkaset gwiazd nowych, 
jednak naszym obserwacjom dostęp
nych jest tylko kilka z nich. Ponieważ 
są to w większości obiekty dość jasne, 
ich poszukiwaniem zajmują się na ca
łym świecie miłośnicy astronomii.

Ostatnimi czasy nowych w naszej 
Galaktyce poszukuje się najczęściej 
metodami fotograficznymi, kontrolu
jąc regularnie obszary Drogi Mlecz
nej2. Przeglądy wykonywane są przy 
użyciu obiektywów o ogniskowych 
z przedziału 50-400 mm i czułych, 
często nadczulonych, filmów. Choć 
metoda ta ma wiele wad, takich jak wy
sokie koszty, czasochłonna obróbka i, 
co najważniejsze, często kilkudniowe 
opóźnienie w identyfikacji now ej3,

1 Amplituda wybuchu mieści się w prze
dziale 7-16 mag.

2 Ponieważ Droga Mleczna jest najwięk
szym skupiskiem gwiazd w Galaktyce, to 
właśnie tam pojawiają się nowe.

3 Jest to związane z oszczędnością czasu 
obserwatora, który wywołuje swe zdjęcia 
często z kilku nocy i dopiero wtedy może 
dokonać identyfikacji nieznanego wcześniej 
obiektu.

uniemożliwiające nierzadko przepro
wadzenie wnikliwych badań samej 
fazy wybuchu, powszechnie uważa 
się, że daje ona nieporównywalnie 
większą szansę na odkrycie niż archa
iczna metoda wizualna. Wydaje się 
jednak, że poglądy te już  wkrótce 
ulegną radykalnej zm ianie...

Na przełomie sierpnia i września 
tego roku znany obserwator z Portu
galii, Alfredo Pereira, udowodnił nie
zwykłą skuteczność metody wizual
nej, odkrywając dwie gwiazdy nowe 
w przeciągu półtora tygodnia! Do tego 
należy dodać drugą nową w Łabędziu 
z 1999 roku, odkrytą również przez 
Portugalczyka.

Alfredo Pereira rozpoczął swój pro
gram poszukiwawczy w czerwcu 1991 
roku. Do 1996 roku obserwacje były 
prowadzone dość nieregularnie, z prze
rwami sięgającymi nawet kilku miesię
cy. Czas przeznaczony na poszukiwa
nia wynosił do 1998 roku średnio 1,5 
godziny na noc. Z końcem ubiegłego 
roku Portugalczyk zdecydował się za
rzucić swój program, i to aż na 7 mie
sięcy, jednak po tej przerwie podjął go 
ponownie, zwiększając przy tym czę
stotliwość przeglądów Drogi Mlecznej 
do 3 godzin każdej pogodnej nocy. Od 
chwili rozpoczęcia poszukiwań do od
krycia pierwszej nowej (N Cyg 2,1999) 
poświęcił on na patrolowanie nieba 465 
godzin. Następną nową (N Sgr 2,2001) 
poszukiwał przez 149 godzin, a ostat
nią (N Sgr 3, 2001) odkrył już 10 dni 
później!

Poszukiwania prowadzone są lor
netką 9x34, binarem 14x100 oraz go
łym okiem. Czasem wykorzystywany 
jest także 15 cm teleskop Newtona 
z powiększeniem 26x. Sama procedu
ra jest niezwykle prosta: na powierzch
ni trzech tysięcy stopni kwadratowych 
Alfredo zapamiętał kilka tysięcy „lor- 
netkowych gwiazdozbiorów” i każdej 
nocy kontroluje, czy nie zaburza ich 
jakiś intruz. Poszukiwania ograniczo
ne są do 7,5-8,0 mag., jednak w ob-
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Lista gwiazd nowych odkrytych w naszej Galaktyce w bieżącym roku do pierwszych dni października

Nowa Ozn. Jasność Data Odkrywca Met. Instrument Informacje
N Cen 8,6 mag 1 X W. Liller, Chile P 85mm+TP+filtr pomarańczowy IAUC 7726

N Sgr 3 V4740 7,0 mag 5 IX A. Pereira, Portugalia V B 14x100 IAUC 7706

10,0 mag 3 IX W. Liller, Chile P 85mm+TP+filtr pomarańczowy

N Sgr 2 V4739 7,6 mag 26 VIII A. Pereira, Portugalia V B 14x100 IAUC 7692

N Cyg 2 V2275 8,8 mag 18 VIII A. Tago, Japonia P 105mm + T-Max 400 IAUC 7686

N Cyg 1 V2274 11,9 mag 13 VII Y. Nakamura, Japonia P 200mm + Tri-X IAUC 7666

N Aql V1548 10,9 mag 11 V M. Collins, Anglia P 135mm + TP 2415 IAUC 7627

N Sgr 1 V4643 7,7 mag 24 II W. Liller, Chile P 85mm+TP+filtr pomarańczowy IAUC 7589

szarach letniej Drogi Mlecznej (Sgr/ 
Sco/Oph/Sct/Aql) Portugalczyk ma 
zapamiętane gwiazdy do 8,5 mag., 
a gołym okiem do 4,5-5,0 mag.

Jak sam wspomina, największą 
trudnością, z jaką musi się zmierzyć 
poszukiw acz, je s t kontrolow anie 
przerw pomiędzy zapamiętanymi figu
rami. Jest bowiem naturalną skłonno
ścią obserwatora „przeskakiwanie” 
z układu do układu gwiazd i pomija
nie obszaru pomiędzy nimi. Jemu sa
memu dwukrotnie zdarzyło się nie za
uważyć nowych o jasnościach 7 mag., 
co zresztą skłoniło go do doskonale
nia swojej techniki.

A jak wygląda samo odkrycie? Oto 
relacja Alfredo, dotycząca jego drugiej 
gwiazdy nowej: „O godzinie 23— UT 
zacząłem właśnie kolejną sesję poszu
kiwań. Księżyc zaczął już rozświetlać 
niebo, jednak wciąż dobrze widziałem 
moje zapamiętane układy gwiazd. Jak 
zwykle zacząłem przeszukiwać od M7, 
a 3 minuty później nagłe zobaczyłem 
bardzo jasny obiekt o jasności 7,6 
mag., który całkowicie rozbił moją lor- 
netkową konstelację z gwiazd 8 mag. 
Poczekałem około minutę i stwierdzi
łem, że nie jest to satelita. Obiekt miał 
kolor biało-żółty, co kontrastowało z 
pamiętnym widokiem pomarańczowej 
V1494 Aql4. Szybko oceniłem jego ja 
sność i pobiegłem do domu z rysun
kiem pozycji. Jak zwykle miałem włą
czony komputer z Guidem 7 w trybie 
„ czerwonym ”, by zachować adapta
cję. Myszką zaraz uzyskałem pozycję 
i dokładnie sprawdziłem, czy nie jest 
to coś znanego (planetoida, zmienna, 
itp.). Następnie wpisałem dane do pro
gramu pocztowego, jeszcze raz wybie
głem, by upewnić się co do obiektu, 
i po 12 minutach od pierwszego do-

4 Chodzi o drugą nową w Łabędziu z 1999 
roku— pierwszą odkrytą przez Portugalczyka.

strzeżenia wysłałem e-mail do Cen
tralnego Biura Telegramów Astrono
micznych (CBAT). Później wróciłem 
do binara i kontynuowałem poszuki
wania, kontrolując jednocześnie blask 
nowej i informując CBAT o kolejnych 
pomiarach. Gdy obiekt zaszedł, zaczą
łem szukać miejsca na świecie, gdzie 
właśnie jest noc, gdyż na potwierdze
nie odkrycia trzeba było czekać... 
Oczekiwanie to było nawet bardziej 
„bolesne" niż przy VI494. Chodziłem 
więc po domu tam i z powrotem...".

Przykład Alfredo Pereiry pokazu
je, że do wydajnych poszukiwań tych 
niezwykłych obiektów nie potrzeba

dużych i drogich teleskopów. Wystar
czy niewielka lornetka z szerokim po
lem widzenia, która będzie w stanie 
wyraźnie pokazać gwiazdy o jasno
ściach do 9 mag. Szansa na odkrycie 
pojawi się jednak dopiero wtedy, gdy 
zacznie się poświęcać cenne godziny 
pogodnych nocy, rezygnując z prowa
dzenia innych obserwacji.

Zachęcam w szystkich m iłośni
ków astronomii do podjęcia tego wy
zwania. Jak pisze Alfredo, odkrycie 
takie sprawia wielką frajdę i daje sa
tysfakcję z godzin spędzonych przy 
lornetce.

Michał Drahus
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p.r. stronomii
obserwują: Określanie parametrów 

fizycznych jądra komety 
na podstawie obserwacji 

miłośniczych

V

Kometa C/2001 A2 (LINEAR), 
18/19 lipca 2001.
Fot. Robert Bodzoń.

K ażdy m iłośnik astronom ii, 
a w szczególności obserwa
tor komet, zna wygląd tych 

ciał niebieskich. Obserwując kometę, 
widzimy jej mglistą głowę oraz niekie
dy ciągnący się od niej warkocz. Wia
domo jednak, że źródłem materii je  
tworzącej jest skryte w gęstej otoczce 
pyłowej lodowo-skaliste (a właściwie 
śnieżno-pyłowe) jądro. Bezpośrednia 
obserwacja jądra kometamego jest nie
możliwa. Jak dotąd znamy wygląd je 
dynie dwóch jąder kometamych, a to 
dzięki zdjęciom wykonanym in situ 
przez sondy kosmiczne (komety 1P/ 
Halley przez sondę Giotto w 1986 roku 
oraz komety 19P/Borrelly przez sondę 
Deep Space I w 2001 roku). Dla kilku 
komet udało się także uzyskać odbicie 
echa radarowego od powierzchni jądra, 
co pozwoliło określić ich rozmiary oraz 
okres obrotu (np. dla komety C /l996 
B2 (Hyakutake) w 1996 roku). Jak już 
jednak wcześniej wspomniano, jądro 
jest źródłem materii głowy i warkocza, 
tak więc wszelkie zmiany zachodzące 
w obrębie głowy (a zwłaszcza jej środ
kowej części) mówią nam o zmianach 
zachodzących na powierzchni jądra. 
Oznacza to, że analizując obserwowa
ne parametry komety, można określić 
w sposób pośredni parametry jej jądra.

Jakie informacje może na temat ją 
dra komety uzyskać obserwujący ją  mi
łośnik astronomii?

Przede wszystkim w sposób przybli
żony można oszacować średnicę jądra. 
W tym celu wykorzystuje się tzw. ja 
sność absolutną komety HQ, definio
waną jako jasność, którą miałaby ko
meta znajdująca się w odległości 1 j.a. 
od Słońca, obserwowana z odległości 
1 j.a. (przy kącie fazowym 0°). Oczy
wiście należy pamiętać, że w czasie 
zbliżania się do Słońca w związku

z sublimacją materii jądra otacza się 
ono jasnym „kokonem” materii, a więc 
jego jasność absolutna rośnie. W związ
ku z tym do oszacowania średnicy ją 
dra należy używać pomiarów jego ja 
sności w dużych odległościach od 
Słońca, gdy aktywność komety jest 
jeszcze słaba. Można wtedy wykorzy
stać np. formułę Schulmanna, podającą 
promień jądra Rj w funkcji jasności ab
solutnej H0:

R j = 1 0 7-°2Ho[cm]

Oczywiście nie zawsze dysponuje
my obserwacjami komety „nieaktyw
nej” . Można wtedy do oszacowania 
rozmiarów jądra wykorzystać oceny 
jasności całej otoczki komety, jednak 
otrzymana wtedy wartość jest jedynie 
górną granicą rozmiarów jądra, które 
z całą pewnością jest mniejsze. Dla 
przykładu, w przypadku komety C/ 
1996 B2 (Hyakutake) w yznaczona 
w ten sposób wartość średnicy jądra 
wynosiła 14 km, podczas gdy wartość 
wynikająca z sondowań radarowych 
wynosiła zaledwie 1 km.

Drugim param etrem  jądra, który 
można oszacować, jest charakter jego 
aktywności. O samej aktywności mówi 
nam parametr n krzywej jasności, od
zwierciedlający „wrażliwość” materii 
jądra na ciepło płynące od Słońca. Duża 
wartość n oznacza najczęściej dużą po
w ierzchnię sublim acji, mała wręcz 
przeciwnie. Stwierdzono, że komety 
o dłuższych okresach orbitalnych zwy
kle mają niższe wartości n niż komety 
o okresach krótszych —  typowa kome
ta długookresowa ma n ~ 3, podczas 
gdy typowa kometa krótkookresowa 
ma ri>4. Zwykle dla nowo odkrytej ko
mety zakłada się n = 4.

Standardowy model jądra kometar- 
nego przewiduje dwa rodzaje emisji
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Rys.1. Jasność heliocentryczna komety C/2001 A2 (LINE
AR) w funkcji odległości czasowej od peryhelium (w dniach) 
dla całego okresu obserwacyjnego. Pionowa ciągła linia 
określa moment rozpoczęcia obserwacji w Sekcji Obser
watorów Komet PTMA. [pobrane z http://correio.cc.fc.ul.pt/ 
-apereira /]

gazu i pyłu z jądra —  bądź równo
mierną z całej powierzchni, bądź z po
szczególnych źródeł („gejzerów ”).
O rodzaju aktywności obserwowanej 
komety informuje nas parametr DC, 
czyli stopień kondensacji otoczki. 
O toczka o dużym  DC najczęściej 
oznacza drugi z wymienionych rodza
jów  emisji. Niekiedy nawet wewnątrz 
głowy obserwuje się „gwiazdopodob- 
ne” jądro, oznaczające silnie aktywne 
źródła materii na jego powierzchni.

Ostatnim parametrem określającym 
jądro komety jest jego obrót wokół 
własnej osi. Jak wiemy z obserwacji 
przeprowadzanych przez sondy ko
smiczne, jądro komety może wirować 
w sposób bardzo złożony i można mu 
przyporządkować kilka różnych okre
sów rotacji względem różnych osi. 
Oczywiście na skutek takiej rotacji co 
jakiś czas wymienione wcześniej ob
szary aktyw ne zosta ją  ośw ietlone 
przez Słońce, co powinno spowodo
wać wzrost jasności otoczki oraz stop
nia kondensacji (nawet pojawienie się 
gwiazdopodobnego jądra).

Przedstawione powyżej rozważa
n ia  zastosu jm y do obserw ow anej 
w lecie 2001 roku w Sekcji Obserwa
torów Komet PTMA komety C /2001 
A2 (LINEAR).

Kometa została odkryta 15 stycz
nia 2001 roku w ramach projektu LI
N EA R jak o  „obiekt astero idalny”
0 jasności 15,8m. Już 16 stycznia 
dwoje astronomów z Obserwatorium 
w O ndrejovie (C zechy), P. Pravec
1 L. Sarounova zauważyło, że „plane- 
toida” ta otoczona jest mglistą otoczką
0 średnicy 0,3’. Wkrótce znaleziono 
kometę także na zdjęciach wykona
nych w ramach projektu LONEOS już 
3 stycznia tego roku. Już te pierwsze 
obserwacje wydawały się wskazywać 
na skok jasności komety między 6
1 15 stycznia.

Po rozpoznaniu kometamej natury 
obiektu znany badacz orbit kometar- 
nych, Brian G. Marsden wyliczył jego 
orbitę paraboliczną. Wynikało z niej, 
że kometa C /2001 A2 (LINEAR) 24 
maja 2001 przejdzie w odległości 0,78 
j.a. od Słońca, a jej maksymalna ja 
sność osiągnie 10m. Te wczesne pro
gnozy nie zapowiadały tak interesują
cego obiektu obserwacyjnego!

Zgodnie z tymi przewidywaniami do 
połowy marca kometa pojaśniała do 
13m, jednak po 26 marca stwierdzono,

że kometa szybko 
jaśnieje, rośnie jej 
średnica oraz sto
pień kondensacji 
ku środkow i.
W ciągu zaledwie 
czterech kolejnych 
dni kometa poja
śniała aż o 5m!
W środku głowy 
dało się zauważyć 
wyraźne, gwiaz- 
dopodobne jądro.
To połączenie roz
mytej otoczki i ją
dra spowodowało 
duży rozrzut w po
dawanych wtedy 
wartościachjasno- 
ści komety. W każdym razie maksimum 
jasności równe 7,5m kometa osiągnęła 
w dniu 1 kwietnia 2001. W kolejnych 
dniach jasność otoczki spadła do ok. 
8,5m (co nadal o 5m przekraczało pier
wotne prognozy), a gwiazdopodobne 
jądro praktycznie zanikło. Spadek jasno
ści ponownie jednak zamienił się na 
wzrost i pod koniec kwietnia kometa 
świeciła już z jasnością 6m.

Opisane zachowanie komety wska
zywało na gwałtowne procesy zacho
dzące na jej jądrze. Potwierdziło się 
to na początku maja, gdy zauważono 
jego rozpad na dwa fragmenty odle
głe o 3,5” (wg Z.Sekaniny rozpad na
stąpił 29 maja ok. godziny 22 UT). Od 
tego momentu jasność komety prze
stała rosnąć, utrzymując się na pozio
mie ok. 6,0m. W dniu 10 maja obser
watorzy określili jasność komety na 
5,3m, co sugerowało kolejny wybuch. 
Jasność ta utrzymała się do 20 maja, 
gdy kometa ponownie zaczęła jaśnieć. 
W całym omawianym okresie średni
ca głowy wynosiła ok. 6 ’ przy 2° war
koczu. Zdjęcia wykonane 18 maja 
w Europejskim Obserwatorium Połu
dniowym ujawniły przyczynę omawia
nego pojaśnienia —  fragment B jądra 
komety podzielił się na dwie części.

W kolejnych dniach jasność kome
ty nadal powoli rosła, osiągając w dniu
1 czerw ca 4 ,8m. Około 9 czerw ca 
stwierdzono kolejny wybuch, który 
doprowadził do pojaśnienia komety aż 
do 3,3m w dniu 12 czerwca. Jednocze
śnie średnica głowy wzrosła o ok.30%.
I znowu przyczyna wzrostu jasności 
stała się jasna, gdy analiza zdjęć ko
mety wykazała, że 3 czerwca od frag

mentu „B” oddzielił się fragment „D”, 
następnie 9 czerwca fragm ent „E”
i w końcu 11 czerwca fragment „F” !

Od połowy czerwca, gdy kometa C/ 
2001 A2 pojawiła się na naszym nie
bie, jej jasność zaczęła spadać, osią
gając 5,5mw dniu 10 lipca. Kolejny 
rozbłysk zaobserwowano w połowie 
lipca, gdy jasność komety wzrosła do 
4,3m i pojawiło się ponownie gwiaz
dopodobne jądro, wkrótce jednak wró
ciła „do normy” i pod koniec lipca 
w ynosiła jedynie  7m, a w połow ie 
sierpnia już 8,5m. W tym czasie śred
nica głowy zmalała od 12’ do 6’. Za
równo spadek jasności, jak i średnicy 
głowy w tym okresie związany był ze 
wzrostem odległości od Ziemi i od 
Słońca. W drugiej połowie sierpnia ko
meta stała się obiektem bardzo rozmy
tym, praktycznie pozbawionym cen
tralnej kondensacji [Rys. 1 ].

Ostatecznie wyznaczone elementy 
orbity komety są następujące:

• T0= 2001 maj 24,5171 TT
• q = 0,778955 j.a.
• e = 0,999239
• (o = 295,3205
• Q = 295,1254°
• i = 36,4764°

(elementy kątowe podane dla epoki 
2000).

Najbliżej Ziemi, w odległości za
ledwie 0,2437 j.a. kometa znalazła się 
30 czerwca 2001.

Z podanych elementów orbity wy
nika, że kometa C/2001 A2 (LINEAR) 
w aphelium odchodzi od Słońca na od
ległość ponad 2000 j.a., krążąc wokół 
niego z okresem ponad 33 tys. lat!
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Oznacza to, że zawitał do 
nas gość z zewnętrznych 
obszarów Pasa Kuipera.

W Polsce wystąpiły dwa 
okresy widzialności komety: 
pierwszy na przełomie mar
ca i kwietnia, drugi od po
czątku lipca 2001 roku.

W Sekcji Obserwatorów 
Kom et PTM A otrzym ali
śmy obserwacje od 40 ob
serwatorów, którzy wyko
nali łącznie aż 437  ocen 
ja s n o ś c i, 428  pom iarów  
średnicy otoczki, 433 ocen 
stopnia kondensacji oraz 60 
obserwacji warkocza.

Z opisem i analizą zacho
w ania kom ety głów nie

w pierwszej połowie roku 
(gdy była obserw ow ana 
właściwie jedynie na półkuli 
południow ej) można się 
było zapoznać w pierwszej 
części artykułu. W dalszej 
części przeprowadzę anali
zę zachowania komety w 
lipcu i sierpniu 2001 na pod
stawie obserwacji SOK.

Przegląd wyników jak  
zwykle rozpoczniemy od 
analizy krzyw ej blasku. 
W ykorzystano w szystkie 
nadesłane obserwacje (nie 
ty lko  członków  S O K ). 
W ykluczono obserw acje 
znacznie odbiegające od 
pozostałych.

Tab. 1
Obserwator Miejscowość Użyty sprzęt
Jacek Adamik Zręcin L317 B30 B60 L140
Andrzej Balcerek Wronki B60
Robert Bańkowski Sanok B60
Jerzy Bohusz Gdynia L250 B50
Wojciech Burzyński Czarna Białostocka L110 L200
Franciszek Chodorowski Białystok L110 L250
Antoni Chrapek Nehrybka R68 L350
Kazimierz Czernis Wilno (Litwa) L200 B120
Marcin Filipek Jerzmanowice B66 B50 B100 L330
Krzysztof Grączewski Izabelin L300 R50 B40
Piotr Guzik Krosno L150 B50 L250 E
Piotr Kezwoń Jasienica L150 B50
Krzysztof Kida Tropy Elbląskie B60 L200 L250
Adam Kisielewicz Turka L205 B80 B50
Maciej Kwinta Kraków R80 L300
Marian Legutko Gliwice L120 B40 B100
Paweł Maksym Łódź B50 E L90
Jerzy Marcinek Lublin B40 B80 B50 L205
Leszek Marcinek Lublin B50 B40M100 T250

Piotr Ossowski Ostrów Wielkopolski
L200 L210 
B50

Paweł Paczkowski Borowa Góra L206 L210 B50 L210
Mieczysław Paradowski Lublin B60 B50 M100
Aleksandra Pilecka Gdynia L120 B100 L250
Jacek Powichrowski Białystok L200 B50EL110B60
Maciej Reszelski Szamotuły L406 B60 L410 E
Zbigniew Rzepka Lublin B35 B60
Piotr Sadowski Pcim B60
Henryk Sielewicz Lavariskes (Litwa) R120 R140
Mieczysław Sikora Lublin B80
Emilian Skrzynecki Krosno L250
Jarosław Smysło Busko-Zdrój B50
Jerzy Speil Wałbrzych B50 B80 L150
Tomasz Ściężor Kraków B60 B67
Mariusz Świętnicki Zręcin L317 L250 B50
Łukasz Walec Stalowa Wola B100
Robert Włodarczyk Częstochowa B60 L180 R60 L150

Oznaczenia:
B — lornetka, R — refraktor, L --  newton, M — maksutow, T— schmidt-cassegrain, C
— cassegrain, E — oko. Liczby oznaczają średnicę instrumentu w milimetrach.

Na wykresie przedstawiono postać 
podstawową krzywej —  428 ocen ja 
sności sprowadzone do standardowej 
średnicy teleskopu 6,84 cm przedsta
wione są w funkcji czasu. Różnice ja 
sności komety widzianej oczyma róż
nych obserwatorów osiągają aż 3m, co 
stanowi wartość wyjątkowo dużą. 
Prawdopodobnie jest to związane ze 
wspomnianym wcześniej wyglądem 
komety —  skoncentrowane (a nawet 
gwiazdopodobne) jądro zanurzone 
w rozmytej otoczce. Powodowało to 
różnice w ocenie jasności przez różny 
sprzęt obserwacyjny. Jednocześnie 
średnie odchylenie standardowe oceny 
jasności można ocenić na 0,7m, co tak
że jest wartością dużą. Niemniej jed
nak wyraźnie widać, że maksymalnąja- 
sność kometa osiągnęła jeszcze przed 
pojawieniem się na naszym niebie, 
gdzie je j jasność systematycznie spa
dała od wartości początkowej równej 
pod koniec czerwca ok. 4m. Widać jed
nocześnie, że jasność ta była aż o 6m 
wyższa od przewidywanej (linia prze
rywana), co niewątpliwie związane jest 
z gwałtownymi procesami na jądrze 
i jego rozpadem w kwietniu, co spo
wodowało „odświeżenia” powierzchni 
jądra. Do przedstawionego zbioru 
punktów dopasowano krzywą najlepiej 
opisującą zmiany jasności (linia ciągła) 
[Rys. 2.].

W celu uchwycenia ogólnego sensu 
zmian blasku oczyszczono krzywe bla
sku z fałszującego wpływu zmiennej 
odległości komety od Ziemi. Obserwo
waną jasność komety redukujemy do 
tzw. jasności heliocentrycznej mA (za
bieg ten ma sens taki, jak gdyby po-

O) 1 0 “

I 
£  1 2 -

1 8 -
20 czerwca 10 lipca 30 lipca 19 sierpnia 8 września 28 września

Data 2001

Rys.2. Zmiany jasności komety C/2001 A2 (LINEAR) w cza
sie na podstawie obserwacji Sekcji Obserwatorów Komet 
PTMA. Linia ciągła oznacza teoretyczną obserwowaną 
krzywą jasności, linia przerywana krzywą przewidywaną.
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miary jasności danej komety by
łyby przeprowadzane w stałej 
odległości 1 j.a. od niej). Obser
wacje tak zredukowane przed
stawia Rys. 3.

Przypomnijmy, że zależność 
jasności heliocentrycznej ko
mety od logarytmu jej odległo
ści od Słońca powinna mieć 
ch a rak te r lin iow y, zgodnie  
z klasyczną formułą:

m = H 0+ 51og A + 2,5/7 log r 

gdzie:
m — jasność obserwowana,
H Q —  ja sn o ść  abso lu tna  

(1 j.a. od Słońca i 1 j.a. od Zie
mi),

A —  odległość od Ziemi
r  —  odległość od Słońca
n —  czynnik określający ak

tywność komety (a właściwie 
jej „podatność” na cieplne pro
mieniowanie słoneczne).

Jak widać, w przypadku ko
mety C/2001 A2 zależność ta 
w całym okresie obserwacyj
nym pozostaje liniowa, nato
miast nakładają się na nią trzy 
wyraźne maksima: ok. 12 lip- 
ca, 29 lipca i 15 sierpnia (wska
zane strzałkami). Najgwałtow
niejsze, pierwsze maksimum 
n iew ątp liw ie  zw iązane je s t 
z opisanym wcześniej pojaśnie
niem z 15 lipca. Kolejne dwa 
poj aśnienia nie były j uż tak wy
raźne, niemniej jednak niewąt
pliwie wystąpiły. Co ciekawe, 
występowały one praktycznie 
równomiernie co ok. 16 dni. 
Należy także zauważyć, że po 
„w ybuchu” ja sność  kom ety 
wracała na „stare tory”. Może 
to oznaczać, że za każde z wy
m ienionych pojaśnień odpo
wiadać mógł ten sam obszar ak
tywny na powierzchni jądra, 
który co 16 dni znajdował się 
w świetle Słońca. Możliwe, że 
jest to po prostu „rana” po ma
jowym  i czerwcowym rozpa
dzie jądra. Hipotezę tę mogło
by potwierdzać spostrzeżenie, 
że wysokość maksimum jest 
coraz niższa, a „czas relaksa
cji” coraz dłuższy, co byłoby 
związane z wyczerpywaniem 
się materii lotnej na powierzch
ni „rany” .

Ś red n ią  ja sn o ść  kom ety  
można opisać następującymi 
parametrami:

/ / 0=7,2m ± 0 ,lm
n = 4,9 ± 0,2

Są to wartości typowe dla 
komety długookresowej zbliża
jącej się do Słońca. Do oceny 
średnicy jądra komety należy 
jednak wykorzystać wartość H0 
wyznaczoną w dużej odległo
ści od Słońca, jeszcze przed 
serią wybuchów. Wynosiła ona 
13m, co daje jądro o średnicy 
z a le d w ie  500 m! W arto ść  
w sp ó łczy n n ik a  ak tyw ności 
świadczy, że reakcja komety na 
ciepło płynące ze Słońca była 
typowa dla komety długookre
sowej i to zarówno w okresie 
przed rozpadem, jak i w jego 
trakcie. Potwierdza to hipote
zę, że za wzrost jasności odpo
wiedzialne są niewielkie obsza
ry aktywne, prawdopodobnie 
„rana” po oddzieleniu się od 
jądra składnika „B” .

Ważnym parametrem opisu
jącym wygląd komety jest ob
serwowana średnica jej głowy. 
Zmiany średnicy głowy kome
ty C/2001 A2 przedstawia po
niższy wykres [Rys. 4]. Jak wi
dać, wielkość ta początkowo 
rosła i ok. 14 lipca osiągnęła aż 
23’. Następnie wielkość ta spa
dła do 6 ’, a ponowny wzrost do 
11’ wystąpił 17 sierpnia. Są to 
daty zgodne z dwoma opisany
mi wcześniej wzrostami jasno
ści. Jednocześnie widać, że ist
nieje pewna minimalna średni
ca głowy, pew nego rodzaju  
„rdzeń”, która malała od 5 ’ na 
początku lipca do zera pod ko
niec sierpnia 2001. Aby jednak 
ocenić, czy wskazane wzrosty 
średnicy nie są jedynie efekta
mi pozornymi, musimy zapo
znać się ze zmianami rzeczy
wistej średnicy głowy komety, 
uwzględniając jej zmienną od
ległość od Ziemi. Tak w yli
czoną średnicę przedstawia po- 
n iższy  ry su n ek  [Rys. 5], 
Wykres ten pokazuje bardzo 
wyraźnie dwa maksima: ok. 20 
lipca i 18 sierpnia. Nie jest na
tomiast widoczne żadne zda-

logfrj-logfr^)

Rys. 3. Zmiany jasności heliocentrycznej komety Cl 
2001 A2 (LINEAR) w funkcji logarytmu odległości od 
Słońca. Strzałkami wskazane trzy maksima jasno
ści komety.

Data 2001

Rys. 4. Zm iany obserwowanej średnicy kątowej gło
wy komety C/2001 A2 (LINEAR) w  czasie.

Annrinn

Data 2001

Rys. 5. Zmiany średnicy liniowej głowy komety Cl 
2001 A2 (LINEAR) w czasie.

Data 2001

Rys. 6. Zm iany stopnia kondensacji komety C/2001 
A2 (LINEAR) w czasie.
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rżenie związane z przełomem lipca 
i sierpnia. Jak widać, średnica otoczki 
w chwilach „spokoju” wynosiła zale
dwie 150 tys. km (czego należało się 
spodziewać po komecie o tak niewiel
kim jądrze), podczas gdy przy obu wy
buchach osiągała prawie 400 tys. km. 
Średnica opisanego wcześnie „rdze
nia” była praktycznie stała i wynosiła 
50 tys. km. Niewątpliwie była to naj
bardziej wewnętrzna część otoczki 
komety, na bieżąco odnawiana przez 
aktywne obszary jądra (jeszcze bar
dziej wewnętrzną częścią otoczki było 
obserwowane w marcu i lipcu „gwiaz- 
dopodobne” jądro o zaledwie kilkuki
lometrowej średnicy, będące wizuali
zacją strumieni materii startujących 
z jądra lodowo-kamiennego).

Kolejnym parametrem opisującym 
wygląd komety jest stopień konden
sacji otoczki DC [Rys. 6], Ocena tej 
wielkości jest zwykle dosyć trudna, 
jednak w przypadku omawianej kome
ty różnice w ocenie DC sięgają zaled
wie 2, co jest wynikiem bardzo do
brym. Widać początkowy wzrost do 
ok. 6 w połowie lipca, a następnie sys
tematyczny spadek do 0 na początku 
września. Przypomnijmy, że duże DC 
oznacza obecność aktywnych centrów 
w środku głowy komety, tak więc jego 
wzrost w połowie lipca można wiązać 
ze wspomnianym wcześniej rozbły
skiem i wzrostem średnicy otoczki. 
Nie jest natomiast odzwierciedlony 
rozbłysk z połowy sierpnia —  ozna
cza to, że w otoczce nie pojawiła się 
wtedy znacząca ilość nowej materii 
(jednak jak pamiętamy, wzrosła śred
nica otoczki oraz, prawdopodobnie 
w związku z tym, jasność komety).

„Symbolem” każdej komety jest jej 
w arkocz . W przypadku  kom ety  
C/2001 A2 był on obserw ow any 
w kwietniu i maju (niestety, na półku
li południowej). Ponownie (tym razem 
dla nas) pojawił się pod koniec czerw
ca i był obserwowany aż do końca lip
ca 2001. Maksymalną długość równą 
1,5° warkocz osiągnął w połowie lip
ca, co niew ątpliw ie należy wiązać 
z wielokrotnie wspominanym rozbły
skiem. Odpowiada to długości prze
strzennej ok. 2 min km, co nie jest 
wielkością dużą lecz odpowiednią dla 
tak niewielkiej komety. Niestety, po
miary kąta pozycyjnego warkocza są 
zbyt mało dokładne, aby definitywnie 
rozstrzygnąć, czy był on pyłowy czy 
gazowy. Wydaje się jednak, że chodzi 
o warkocz gazowy, gdyż jego kąt po
zycyjny jest praktycznie równy kąto
w i d la k ie ru n k u  o d sło n eczn eg o , 
ponadto wskazuje też na to jego nie
bieska barwa widoczna na zdjęciach. 
Oznaczałoby to niską zawartość pyłu 
w omawianej komecie.

Na koniec można spróbować zre
konstruować „życiorys” omawianej 
komety (oczywiście w dużym stopniu 
hipotetyczny):

1. Kometa C/2001 A2 (LINEAR) 
nadlatuje do Słońca z zewnętrznych 
części Pasa Kuipera. Ostatni raz znaj
dowała się w peryhelium ponad 30 tys. 
lat temu, gdy Europa skuta była lodo
wym pancerzem ostatniego zlodowa
cenia. Jest to obiekt mały, o średnicy 
zaledwie kilkuset metrów, pokryty 
„skorupą” ciemnej materii, stosunko
wo słabo reagujący na ciepło przycho
dzące od Słońca.

2. W połowie marca 2001 roku na 
powierzchni jądra utworzyła się szcze
lina, która wkrótce rozszerzyła się, do
prowadzając do oddzielenia się od nie
go składnika „B”, który w kolejnych 
dniach ulegał dalszym rozpadom aż do 
całkowitego zaniku. Efektem tych ko
lejnych rozpadów  były chw ilow e 
wzrosty jasności komety jako całości. 
W wyniku tego na powierzchni jądra 
powstała „rana” odsłaniająca św ieżą 
intensywnie sublimującą materię lo
dową wnętrza. W efekcie jądro otoczy
ło się gęstym , jasnym  „kokonem ” 
o średnicy kilku kilometrów, obserwo
wanym jako jasne jądro gwiazdopo- 
dobne. Jednocześnie powierzchnia ją 
dra lodow o-skalnego  pokry ła  się 
świeżą m aterią co zwiększyło zdecy
dow anie pow ierzchnię sublim acji, 
a więc także jasność absolutną komety.

3. Prawdopodobnie rozpad jądra 
wprowadził swojego rodzaju precesję 
osi jego obrotu, w wyniku której co ok. 
16 dni wspomniana wcześniej „rana” 
znajdowała się w pełnym blasku Słoń
ca, co wywoływało chwilowe wzrosty 
jasności komety. Należy zauważyć, że 
w porównaniu z innymi kometami, 
C/2001 A2 wydaje się być kometą bar
dzo „mokrą”, o małej zawartości pyłu. 
Efektem tego był brak zauważalnego 
warkocza pyłowego oraz szybki spa
dek jasności powierzchniowej komety 
wraz z oddalaniem się jej od Słońca.

Podsumowując, należy stwierdzić, 
że C/2001 A2 (LINEAR) była kometą 
niezwykle interesującą pozwalającą 
na wyciągnięcie wielu wniosków po
twierdzających obowiązujący model 
jądra kometamego.

Tomasz Ścięior
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ę & rozmaitości

Wenus w promieniach X
W styczniu 2001 roku orbitalne obserwatorium Chandra do

starczyło obrazy Wenus w promieniach X (w zakresie 0,2- 
-1 ,0  keV). Sama planeta nie jest źródłem promieniowania rentge
nowskiego, świecą górne warstwy atmosfery, pobudzane przez 
promieniowanie Słońca. O ile w świetle widzialnym obserwujemy 
promieniowanie słoneczne rozproszone w atmosferze planety, to 
promienie X są wynikiem fluorescencji — promieniowanie sło
neczne wybija elektrony z wewnętrznych powłok atomów atmos
fery. Przechodzące na wyższe poziomy energetyczne atomy wra- 
cająprawie natychmiast z powrotem na niższe, wypromieniowując 
kwanty w zakresie rentgenowskim. Załączone obrazy (rysunek 1) 
przedstawiają Wenus w promieniach X (z lewej strony) oraz 
w świetle widzialnym (z prawej). Widzialny sierp Wenus zawdzię
cza swój kształt wzajemnemu położeniu Słońca, Ziemi i planety. 
Widzimy przede wszystkim światło odbite od obłoków wenusjań- 
skich na wysokościach w zakresie 50-70 km. Promienie X po
wstają w jeszcze wyższych warstwach atmosfery planety (około 
120-140 km nad powierzchnią — świeci przede wszystkim tlen 
i węgiel) i na obrazie koncentrują się w pobliżu brzegu tarczy. 
Wynika to m.in. z małej gęstości atmosfery na tych wysokościach, 
a co za tym idzie, i niewielkiej grubości optycznej obszaru pro
mieniującego. Patrząc na brzeg tarczy Wenus, widzimy wzdłuż linii 
widzenia najwięcej promieniujących atomów. Obraz w promieniach 
X jest wygładzoną wersją dyskretnego obrazu wyjściowego (rysu
nek 2). Badania przeprowadził międzynarodowy zespól pod kie
rownictwem Konrada Dennerla z Max Planck Institut fur Extra- 
terrestrische Physik w Garching pod Monachium, (rs)
Na podstawie: NASA Press Release z dnia 29 listopada 2001 r.

Widmo odległej atmosfery
Na stronach kolorowych przedstawia

my artystyczny obraz planety krążą
cej wokół gwiazdy HD 209458, a obok 
wyjaśnienie istoty obserwacji, która do
prowadziła do wykrycia atmosfery plane
tarnej w tym układzie oraz fragment mapy, 
ukazujący położenie tej gwiazdy na nie
bie. To istotne odkrycie zostało dokonane 
przy pomocy teleskopu kosmicznego Hub- 
ble’a i ogłoszone w dniu 27 listopada 
2001 r.

Nie możemy widzieć planety, ale gdy 
planeta (dla obserwatora z Ziemi) „prze
chodziła” przed tarczą gwiazdy, została 
dostrzeżona obecność dodatkowych linii 
sodu, które mogły pochodzić właśnie z at-

HST odkrywa 
dodatkową absorpcję 
sodową pochodzącą ze 
światła przechodzącego 
przez atmosferę planety 
podczas jej tranzytu 
przed dyskiem gwiazdy.

Jasność
gwiazdy

Czas

mosfery planety. Planeta wokół HD 209458 
została odkryta w roku 1999. Obiega swo
je „słońce” w czasie ok. 3,5 doby ziemskiej. 
Jej masa wynosi 0,7 masy Jowisza, a pro
mień orbity zaledwie ok. 7 min. km. Po

nieważ promień widzenia z Ziemi leży pra
wie w płaszczyźnie jej orbity, możemy ob
serwować zjawisko zakrycia. I właśnie 
w czasie takiego zakrycia dokonano odkry
cia, o którym tu mówimy, (aw)

Dodatkowa 
absorpcja 

spowodowana 
atmosferą —» 

planety

długość fali (nm)

Normalna 
absorpcja 
w świetle 
gwiazdy

Olbrzymia 
planeta 
gazowa 
krążąca 

y -  wokół swego 
„słońca” 
(skala orbity 
nie jest 
zachowana)

Światło
zaabsorbowane 
dodatkowo 
przez atmosferę 
planety

Światło zaabsorbowane 
przez samą planetę-----

Czas trwania 
tranzytu
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Rys.1. Merkury, Wenus, Mars, Jowisz i Saturn nad zachod
nim horyzontem (w Warszawie) w marcu i kwietniu 2002 
pod koniec zmierzchu cywilnego (około godzinę po zacho
dzie Słońca).

Słońce
W punkcie równonocy wiosennej znajdzie się w tym roku 

20 marca o 19h16m. Punkt ten nosi historyczną nazwę „punk
tu Barana” (zaczyna się od niego zodiakalny znak Barana) 
i spełnia bardzo ważną rolę w astronomii: od niego mierzy 
się na niebie współrzędne kątowe: rektascensję i długość 
ekliptyczną. Chwilę, w której Słońce znajduje się w punk
cie Barana, uważamy za początek wiosny astronomicznej.

W ciągu marca dnia przybywa równo o dwie godziny: 
w Warszawie 1 marca Słońce wschodzi o 5h23m, zachodzi 
o16h15m, a 31 marca wschodzi o 4h14m, zachodzi o 17h08m. 
W marcu Słońce wstępuje w znak Barana.

Księżyc
Bezksiężycowe noce będziemy mieli w połowie marca, 

bowiem kolejność faz Księżyca jest w tym miesiącu nastę
pująca: ostatnia kwadra 6d01h25m, nów 14d02h03m, pierw
sza kwadra 22d02h28m i pełnia 28a18h25m. W apogeum Księ
życ znajdzie się w dniu 14 marca o 1h10m, a w perygeum 
28 marca o 7h43m.

Planety i planetoidy
Merkury znajduje się na niebie w pobliżu Słońca i jest 

niewidoczny.
Wieczorem coraz wyżej nad zachodnim horyzontem 

wznosi się Wenus jako „Gwiazda Wieczorna” o jasności -  
4m. Obserwacje planety będą jednak trudne, gdyż jej wy
sokość nad horyzontem pod koniec zmierzchu cywilnego 
(Słońce 7° pod horyzontem) w marcu rośnie od zaledwie

2° na początku miesiąca do prawie 9° w dniu 31 marca. 
Przez teleskopy możemy obserwować tarczę Wenus w fa
zie zbliżonej do pełni i średnicy wynoszącej zaledwie 10”.

Mars jest widoczny wieczorem na granicy gwiazdozbio
rów Barana i Wieloryba jako „gwiazda” o jasności 1,5m. 
Średnica tarczy planety wynosi zaledwie 5”, co praktycz
nie uniemożliwia obserwacje jakichkolwiek szczegółów na 
jej powierzchni (może za wyjątkiem czap biegunowych) 
przez teleskopy amatorskie.

W pierwszej połowie nocy w gwiazdozbiorze Bliźniąt 
widoczny jest Jowisz jako obiekt o jasności -2 ,4m. W tym 
samym czasie w sąsiednim gwiazdozbiorze Byka odnaj
dziemy Saturna jako „gwiazdę” o jasności —0,1m. Duży kąt 
nachylenia pierścieni planety do Ziemi ułatwia dostrzeże
nie „Przerwy Cassiniego” między pierścieniem A i B nawet 
w teleskopach o średnicy obiektywu 10 cm.

Uran i Neptun przebywają na niebie w pobliżu Słońca 
i są niewidoczne.

Pluton widoczny jest w nad ranem w gwiazdozbiorze 
Wężownika, jednakże jego jasność wynosi jedynie 13,8m 
i do jego zaobserwowania niezbędny jest teleskop o śred
nicy zwierciadła przynajmniej 15 cm.

W marcu w pobliżu opozycji znajduje się jasna plane- 
toida:

(3) Juno, (jasność 8,7"). 2 III: 9h10,3m, +7°34'; 12 III: 
9h05,8m, +9°08’; 22 III: 9h04,1"\ +10°27’.

W marcu powraca na nasze niebo obserwowana już w 
listopadzie i grudniu 2001 kometa C/2000 WM1 (LINEAR). 
Jasność komety początkowo równa ok. 7m, będzie następ
nie spadać:

1 III: 19h24,1m, -22°44'; 10 III: 19h22,4m, -15°28’; 20 III: 
19h19,3m, -7°26 ’; 30 III: 19h13,6m ; 0°34'

Meteory
W dniach od 25 stycznia do 15 kwietnia promieniuje 

rozmyty ekliptyczny kompleks strumienia Wirginid, prze
jawiający się poprzez kilka słabo wyróżniających się mak
simów aktywności. Prawdopodobnie kompleks ten (a przy
najmniej jego część) związany jest z kometą obserwowaną 
w 1834 roku. W skład strumienia wchodzą powolne, jasne 
żółtopomarańczowe meteory i bolidy. Głównym składnikiem

Dane dla obserwatorów Słońca (na 0h UT)

Data 2002 P[°] B0 [°] L0 [°]

III 1 -21,49 -7,22 22,82
3 -21,98 -7,24 356,47
5 -22,45 -7,25 330,12
7 -22,89 -7,25 303,77
9 -23,31 -7,24 277,42

11 -23,70 -7,23 251,07
13 -24,07 -7,20 224,71
15 -24,40 -7,17 198,35
17 -24,71 -7,13 171,99
19 -25,00 -7,08 145,63
21 -25,25 -7,02 119,26
23 -25,48 -6,95 92,89
25 -25,68 -6,88 66,52
27 -25,85 -6,79 40,14
29 -26,00 -6,70 13,76

III 31 -26,11 -6,60 347,38

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

B0, L0 — heliograficzna szerokość i długość środka 
tarczy;

2d17h34m oraz 30d01h02m — heliograficzna długość 
środka tarczy wynosi 0°
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strum ien ia  W irg in id  s ą  alfa W irg in idy, których 
m aksim um  aktyw nośc i p rzypada na 24 m arca. 
Rozm yty rad iant m eteorów  ma duży ruch w łasny, 
a w  okresie  m aksim um  leży w  gw iazdozb io rze 
Panny i jego  środek ma w spó łrzędne a  = 13h00m, 
ó =  -4 ° .  W arunki obserw acji w  tym  roku są  dobre, 
gdyż K siężyc w  pierwszej kwadrze nie będzie prze
szkadza ł w  porannych obserw acjach.

1d Księżyc Saturna Tytan w maksymalnej elongacji za
chodniej.

1d13h49m Jowisz nieruchomy w rektascensji.
1d22h07m Gwiazda zmienna ó Cep (cefeida) osiąga 

maksimum jasności (3,5m).
9d Księżyc Saturna Tytan w maksymalnej elongacji 

wschodniej.
9d09h Złączenie Merkurego z Uranem w odl. 1
10d Gwiazda zmienna długookresowa V Cas (miryda) 

(23h11,6m, +59°42’) osiąga maksimum jasności 
(6,9m)

10d09h Złączenie Neptuna z Księżycem w odl. 4°.
11d17h Złączenie Urana z Księżycem w odl. 4°.
12d01h Złączenie Merkurego z Księżycem w odl. 3°.
15d07h Złączenie Wenus z Księżycem w odl. 4°.
16d Gwiazda zmienna długookresowa T Hya (miryda) (8h55,6m, 

-9°08') osiąga maksimum jasności (6,7m).
17d Księżyc Saturna Tytan w maksymalnej elongacji zachodniej.
18d Gwiazda zmienna długookresowa ■/ Cyg (miryda) (19h50,5m, 

+32°55’) osiąga maksimum jasności (3,3m).
18d00h30m Gwiazda zmienna <5 Cep (cefeida) osiąga maksimum 

jasności (3,5m).
18d01h Złączenie Marsa z Księżycem w odl. 4°.

Rys. 2. Trasa planetoidy (3) Juno na tle gwiazd gwiazdozbioru Raka w mar
cu 2002 (zaznaczone gwiazdy do 10m).

20d Gwiazda zmienna długookresowa R Boo (miryda) (14h37,2m, 
+26°44’) osiąga maksimum jasności (6,2m).

20d10h Złączenie Saturna z Księżycem w odl. 0,5°.
20d19h16m Słońce wstępuje w znak Barana, jego długość eklip- 

tyczna wynosi wtedy 0°; mamy początek wiosny astronomicz
nej i zrównanie dnia z nocą.

21d22h Pluton nieruchomy w rektascensji.
25d Księżyc Saturna Tytan w maksymalnej elongacji wschodniej.
27d Gwiazda zmienna długookresowa V CrB (miryda) (15h49,5m, 

+39°34') osiąga maksimum jasności (6,9m)
27d18h12m Gwiazda zmienna // Aql (cefeida) osiąga maksimum 

jasności (3,5m).
28d18h05m Gwiazda zmienna ó Cep (cefeida) osiąga maksimum

Rys. 3. Konfiguracja galileuszowych księżyców Jowisza 
w marcu 2002 (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.

Rys. 4. Konfiguracja pięciu najjaśniejszych księżyców Satur
na w marcu 2002 (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. 5. Położenie i ruch własny radiantu meteorowego 
Lirydów (LYR) w okresie od 15 do 25 kwietnia.

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 4h11m, zachodzi o 17h09m, 
a 30 kwietnia wschodzi o 3h08m, zachodzi o 17h59m. W kwiet
niu Słońce wstępuje w znak Byka.

Księżyc
Bezksiężycowe noce będziemy mieli w połowie kwiet

nia, bowiem kolejność faz Księżyca jest w tym miesiącu 
następująca: ostatnia kwadra 4d15h29m, nów 12d19h21m, 
pierwsza kwadra 20d12h48mi pełnia 27d03h00m. W apogeum 
Księżyc znajdzie się 10d05h33m, a w perygeum 25d16h26m.

Planety i pianetoidy
Pod koniec miesiąca na wieczornym niebie można od

naleźć Merkurego świecącego z jasnością 0m. Pod koniec 
zmierzchu cywilnego (godzinę po zachodzie Słońca) pla
neta osiągnie wysokość 10° nad północno-zachodnim ho
ryzontem. Przez teleskop będzie można zobaczyć tarczę 
Merkurego o średnicy 7” w fazie zbliżonej do kwadry (50%).

Także wieczorem, powyżej Merkurego można zobaczyć 
Wenus jako „Gwiazdę Wieczorną” o jasności -4 m. W ciągu 
miesiąca wysokość planety nad horyzontem (pod koniec 
zmierzchu cywilnego) rośnie zaledwie od 9° do 13°, co 
nadal utrudnia jej obserwacje. Przez teleskop można ob
serwować tarczę Wenus o średnicy 11” w fazie zbliżonej 
do pełni.

Wieczorem, powyżej Wenus w gwiazdozbiorze Byka 
można także obserwować Marsa o jasności zaledwie 1,6m, 
którego wysokość nad horyzontem w ciągu miesiąca ma
leje od 28° do 18°. Średnica tarczy planety pod koniec mie
siąca wyniesie zaledwie 4”, co praktycznie uniemożliwia 
obserwację jakichkolwiek szczegółów powierzchniowych.

Wieczorem wysoko na zachodnim niebie w gwiazdo
zbiorze Bliźniąt zobaczymy Jowisza świecącego z jasno
ścią -2 m. Nawet przez niewielki teleskop można obserwo
wać zjawiska zachodzące w systemie księżyców galileuszo- 
wych, a na tarczy samej planety układ pasów chmur. Tak
że wieczorem w gwiazdozbiorze Byka powyżej Marsa moż
na obserwować Saturna jako obiekt o jasności 0m. Uran 
i Neptun nadal pozostają na niebie w pobliżu Słońca i są 
niewidoczne.

Pluton nadal widoczny jest nad ranem jako obiekt o ja
sności 13,8m.

W kwietniu w pobliżu opozycji nie znajdują się żadne 
jasne pianetoidy.

Możemy jednak kontynuować obserwacje oddalającej 
się komety C/2000 WM1 (LINEAR), której jasność w kwiet
niu powinna spadać od ok. 9m do 10m:

1 IV: 19h12,0m, +2°10’; 10 IV: 19h03,1m, +9°12’; 20 IV: 
18h49,2m, +16°36’; 30 IV: 18h31,0m; +23°12’

Meteory
W dniach od 16 do 25 kwietnia promieniują Lirydy, 

związane z kometą obserwowaną w 1861 roku. W skład 
roju wchodzą białe, stosunkowo powolne meteory. W la
tach 1803 i 1922 obserwowane były deszcze meteorów 
z tego roju. Maksimum aktywności spodziewane jest 21 
kwietnia. Radiant meteorów leży w gwiazdozbiorze Lutni 
i ma współrzędne a = 18h06m, <5 = +34°. Warunki obserwa
cji w tym roku są złe, gdyż przeszkadzał będzie Księżyc po 
pierwszej kwadrze.

*  *  *

3d02h52m Gwiazda zmienna ó Cep (cefeida) osiąga maksimum 
jasności (3,5m).

3d22h27m Gwiazda zmienna rj Aql (cefeida) osiąga maksimum ja
sności (3,5m).

6d16h Złączenie Neptuna z Księżycem w odl. 4°.
7d08h Merkury w koniunkcji górnej ze Słońcem.
8d Gwiazda zmienna długookresowa RT Cyg (miryda) (19h43,6m, 

+48°47’) osiąga maksimum jasności (6,0m).

Dane dla obserwatorów Słońca (na 0h czasu UT)

Data 2002 P[°] B0 n L0 n
IV 1 -26,16 -6,55 334,19

3 -26,23 -6,44 307,80
5 -26,28 -6,32 281,41
7 -26,29 -6,20 255,02
9 -26,28 -6,06 228,62

11 -26,23 -5,92 202,23
13 -26,16 -5,78 175,82
15 -26,06 -5,62 149,42
17 -25,93 -5,46 123,01
19 -25,77 -5,30 96,60
21 -25,58 -5,13 70,19
23 -25,36 -4,95 43,77
25 -25,11 -4,77 17,34
27 -24,83 -4,58 350,92

IV 29 -24,52 -4,38 324,49
V 1 -24,18 -4,19 298,06

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

B0, L0 — heliograficzna szerokość i długość środka 
tarczy;

26d07h30m — heliograficzna długość środka tarczy 
wynosi 0°.

44 U R A N I A  -  Postępy a s t r o n o m ii 1/2002



°y° K23Ą1T[)  — kalendarz astronomiczny 2002

8d01h Złączenie Urana z Księżycem w odl.4°.
9d Gwiazda zmienna długookresowa T Her (miryda)

(18h09,1m, +31°01’) osiąga maksimum jasności 
(6 ,8m).

11d02h41m Gwiazda zmienna rj Aql (cefeida) osiąga 
maksimum jasności (3,5m).

13d Gwiazda zmienna długookresowa R Lyn (miryda)
(7h01,3m, +55°20’)osiąga maksimum jasności 
(7,2m).

13d06h Złączenie Merkurego z Księżycem w odl. 4°.
13d20h27m Gwiazda zmienna 6 Cep (cefeida) osiąga 

maksimum jasności (3,5m).
14d17h Złączenie Wenus z Księżycem w odl. 3°.
15d23h Złączenie Marsa z Księżycem w odl. 2°.
16d20h Zakrycie planety Saturn (0,1m) przez ciemny 

brzeg zachodzącego Księżyca, widoczne w całej 
Polsce (Gdańsk 20h43m —  Kraków 20h51m). W cza
sie zakrycia Księżyc w fazie zaledwie 15% będzie 
znajdował się kilka stopni nad horyzontem.

18d18h49m Gwiazda zmienna £ Gem (cefeida) osiąga 
maksimum jasności (3,6m).

18d23h Złączenie Jowisza z Księżycem w odl. 2°.
20d06h20m Słońce wstępuje w znak Byka, jego długość ekliptycz- 

na wynosi wówczas 30°.
28d Gwiazda zmienna długookresowa V Peg (miryda) (22h01,0m, 

+6°07’) osiąga maksimum jasności (7,0m).
28d22h26m Gwiazda zmienna £ Gem (cefeida) osiąga maksimum 

jasności (3,6m).
29d22h49m Gwiazda zmienna <5 Cep (cefeida) osiąga maksimum 

jasności (3,5m).

U W A G A : M om e n ty  w s z y s tk ic h  z ja w is k  poda ne  są  
w  czasie  un iwersalnym  UT (G reenw ich).

A by otrzym ać datę w  obow iązu jącym  w  m arcu w  Pol
sce „czasie  z im ow ym ”, na leży dodać 1 godzinę; aby o trzy
m ać datę w  obow iązu jącym  w  kw ietn iu w  Polsce „czasie 
le tn im ” , na leży dodać 2 godziny.

Opracował T. Ściężor

Rys. 6. Trasa komety C/2000 WM1 (LINEAR) na niebie w marcu i kwietniu 
2002 (zaznaczone gwiazdy do 6m).

Rys. 8. Konfiguracja galileuszowych księżyców Jowisza 
w kwietniu 2002 (I -  lo, II -  Europa, III -  Ganimedes, IV -  
Callisto). Przerwa w trasie księżyca oznacza przebywanie 
satelity w cieniu planety. Zachód na prawo od środkowego 
pasa (tarczy planety), wschód na lewo.

Rys. 7. Mapa gwiazdozbioru Łabędzia do obserwacji gwiaz
dy zmiennej RT Cyg. Podane jasności gwiazd porównania 
(pole widzenia wynosi 4°, północ u góry).

« * C V0* *6.3  
3.3-14.2 * 7 7  T  .

A'P46 W

Rys. 9. Mapa gwiazdozbioru Łabędzia do obserwacji gwiaz
dy zmiennej rj Cyg. Podane jasności gwiazd porównania 
(pole widzenia wynosi 6°, północ u góry).
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(Uranii
Jakiś czas temu szukaliśmy w redak
cyjnym archiwum miłośniczych zdjęć 
Urana i Neptuna. Niestety, nic nie 
znaleźliśmy. No cóż, tego typu zdję
cia nie należą do atrakcyjnych i nie 
dają też takiej satysfakcji jak upolo
wanie na kliszy Plutona. Tym bardziej 
cieszymy się ze zdjęć, które przysłał 
Janusz Magda z Trzęsówki. Wyko
nał je z pomocą własnej konstrukcji 
teleobiektywu (f=400 mm) wykorzy- 
stującąoptykę celownika i montaż te
leskopu Newtona 250/1500. Czasy 
ekspozycji: 60 s (Uran); 75 s (Nep
tun). Film Fuji 800.

Zachód Księżyca poniżej to zdjęcie autorstwa Roberta Bodzonia z Jarosławia. Wyko
nane zostało 22 sierpnia 2001 r. (brak informacji o parametrach)





relaks z Uranią krzyżówka z hakiem
Krzyżówka zamieszczona w Uranii-PA 5/2001 miała dwa 
rozwiązania: Zaćm ienia” (tytuł książki) oraz „SOHO  -  
Exploring The Sun" (tytuł wydawnictwa multimedialne
go na CD). Spośród osób, które przysłały prawidłowe roz
wiązania, książkę wylosowała pani Agnieszka Surowiec 
z Częstochowy, a płytę CD pan Michał Matraszek 
z Łodzi. Sponsorem nagród jest „Słoneczna witryna” 
(www.slonce.insite.pl). Gratulujemy. Nagrody zostaną 
przesłane pocztą.

Hasła do diagramu obok:
1. Imię odkrywcy prawa powszechnego ciążenia
2. Sformułował ogólną teorię względności
3. Galileusz nim był
4. Ma zastosowanie w precyzyjnych pomiarach 

odległości
5. Zajmował się zagadnieniem kwantowania 

w grawitacji
6. Twórca pierwszego modelu detektora fal 

grawitacyjnych
7. Prawdopodobnie jego energia pochodzi z akrecji 

materii na czarną dziurę
8. Współtwórca teorii Big Bangu
9. Bardzo czuły detektor wykorzystywany w antenach 

Webera
10. Może być Roche’a, może być cienia
11. Hipotetyczna cząstka szybsza od światła 
12.... od nas prawie każda galaktyka
13. Autor jednej z teorii, w której stała grawitacji 
nie jest stała
14. W ruchu postępowym masa jest jej miarą

Rozwiązaniem nowej krzyżówki jest hasło, jakie po
wstanie z liter w zaznaczonej kolumnie. Na rozwiązania 
czekamy do końca lutego 2002 r. Przypominamy, że oso
by nie będące prenumeratorami „Uranii”, aby wziąć udział 
w losowaniu nagród książkowych, muszą dołączyć do 
rozwiązania kupon konkursowy. Prenumeratorzy mogą 
przesyłać rozwiązania pocztą elektroniczną.

A im  point RA: 7h 2m 39s Dcc: +24°46'6"  
M on 2001 Dec 3 21:21 UTC

Chck in map to pan.

Update |

Explain Controls w  the following panel.

Ciekawe strony internetowe...

Dzisiaj ciekawostka. Pod adresem http://www.fourmilab.ch/ 
yoursky/ można znaleźć interaktywną mapę nieba opartą na 
programie Home Planet. Autorem jest John Walker — pro
gram jest dostępny za darmo z tej samej strony. Na stronie 
Your Sky (tak nazywa się wspomniana mapa) można wypro
dukować mapę nieba dla zadanego miejsca i czasu. Można 
też zorientować się, co zobaczymy nad naszym horyzontem 
w pogodną noc, jak również skierować wirtualny teleskop na 
dowolnie wybrany fragment sfery niebieskiej. Na stronie znaj
dują się odsyłacze do Home Planet oraz do kilku drobniej
szych programów oferowanych również za darmo. Warto może 
wspomnieć, że John Walker jest założycielem firmy Autodesk 
i współtwórcą jej podstawowego produktu, AutoCAD-a (rs)
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P io tr Kezw oń z Ja s ie n ic y  w śród  p rzes łanych  do nas 
zd jęć um ie śc ił i to pon iżej, p rzedstaw ia jące  z łączen ie  
W enus i K s ię ży ca  29 lis topada  2000 r. (Zenit TTL + MC 
Sonnar 135/3.5, Fu jiC o lo r P re ss  800, eks. 3 s). Inne Jego  
zd jęc ia  są  nie mniej a trakcyjne i m ożem y jedyn ie  ża ło 
wać, że nie je s te śm y  w stan ie  pokazać w szystk ich .

Tom asz Ż yw czak  z K ra 
kowa dos łow n ie  zasypa ł 
nas zd ję c iam i efektow -

zo sta ło  w ykonane na po- 
o d cza s ub ieg ło ro cznego  

C ze rw one  ro zm azane  
w iatła latarek. Je s t to de
sa ze S ta low ej W oli.
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Leonidy lecą.

W poprzednim zeszycie „Uranii-PA” Arkadiusz Olech zastanawiał się, czy warto obserwować leonidy? 
O tym, że warto (zwłaszcza w odpowiednich rejonach świata i o odpowiedniej porze), może przekonać 
nas to efektowne zdjęcie. Wykonał je Chen Huang-Ming wczesnym rankiem 19 listopada 2001 roku za 
pomocą tzw. „rybiego oka” na górze Ho-Huan w Tajwanie (ekspozycja półgodzinna). Bardzo dobrze 
widoczny jest pas Mlecznej Drogi oraz planety Jowisz i Saturn. Na zdjęciu doliczyć się można ponad 
setki jasnych meteorów! Zdjęcie zostało opublikowane 5 grudnia na wspaniałej witrynie internetowej 
„Astronomiczne zdjęcie dnia” (http://antwrp.gsfc.nasa.gov/apod), którą serdecznie polecamy wszyst
kim miłośnikom obrazów gwiaździstego nieba.

http://antwrp.gsfc.nasa.gov/apod
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Szanowni i Drodzy Czytelnicy;
Obchodzimy osiemdziesiątą rocznicą istnienia „ Uranii ’’jako oficjalnego, 

drukowanego organu Towarzystwa Miłośników Astronomii. Na Sesji Naukowej 
w dniu 18 lutego 2002 r. najznakomitsi prelegenci mówili m.in. o tym, ja k  
uprawiać astronomią, o jedności fizyki i astronomii i o tym, ja k  80 lat rozwoju 
astronomii wyglądało w „ Uranii ”, oraz dyskutowali o edukacji astronomicznej 
społeczeństwa. Zaraz po Sesji ten zeszyt będzie ju ż  w drukarni, więc oprócz 
programu obchodów i być może kilku wciśniętych w ostatniej chwili zdjęć, 
nic więcej na je j  temat nie możemy tutaj zawrzeć.

Ale przypomnijmy. Muza astronomii, Urania, stała się patronką działań 
„organicznych” i samokształceniowych młodzieży warszawskiej ju ż  na samym początku naszej 
Niepodległości i II Rzeczypospolitej. W roku szkolnym 1919/1920 w Gimnazjum im. Mikołaja Reja 
zawiązało się Kółko Astronomiczne, które m.in. rozpoczęło w 1920 r. wydawanie powielaczowego 
biuletynu pt. „ Urania Wydano 4 takie kwartalne numery. Wśród aktywnych członków tego Kółka byli 
m.in. przyszły astronom Jan Mergentaler i przyszły fizyk  światowej sławy Stanisław Mrozowski, którzy 
później wielokrotnie gościli na lamach naszego czasopisma. Gdyby więc liczyć owe 4 numery, to poprzedni 
zeszyt „ Uranii -  Postępów Astronomii ” otwierał nową setkę, ju ż  ósmą, zeszytów naszego czasopisma 
i byłby to 82. rok jego istnienia. A co zrobić ze „specjalnym ” 13 numerem „ Uranii” z roku 1955 czy 
numerem „zaćmieniowym ” z roku 1999? Postanowiliśmy więc zachować rachubę zeszytów „ Uranii ’’jako  
„ regularnego ”, drukowanego czasopisma. Stała się ona takim po założeniu Towarzystwa Miłośników 
Astronomii w 1922 r Publikowana rok później lista członków tego Towarzystwa obejmuje znakomitości 
ówczesnego świata naukowego fizyki i astronomii, wszystkich profesorów astronomii, światłych ziemian 
i przemysłowców oraz studentów i uczniów gimnazjalnych. I  właściwie tak jes t do dzisiaj. I  do dzisiaj nie 
zmienił się profil „ Uranii ”, która podobnie ja k  80 lat temu i dzisiaj pragnie pokazywać otaczające nas 
planety, gwiazdy i galaktyki... oraz tłumaczyć dziejące się w tym świecie zjawiska. Naszym zamiarem jest 
opublikowanie w następnych zeszytach „ Uranii ” wygłoszonych na Sesji Jubileuszowej wykładów i głosów  
w dyskusji.

Tymczasem, Drodzy Czytelnicy, oddajemy w Wasze ręce 698 zeszyt naszego pisma. Otwiera go artykuł 
Michała Tomczaka z Wrocławia o rentgenowskich obserwacjach Słońca, będący zapisem wykładu, który 
Autor wygłosił na Krakowskim Zjeździe Polskiego Towarzystwa Astronomicznego. Pokłosiem tego Zjazdu 
są też artykuły Jerzego Kreinera o nauczaniu astronomii na różnych szczeblach naszego systemu edukacji 
oraz wypowiedź Waldemara Ogłozy o edukacji astronomicznej w Internecie. Bardzo polecamy te materiały 
zarówno nauczycielom szkół średnich, ja k  i akademickim. Dla tych pierwszych Juliusz Domański ma 
propozycje przeprowadzenia na lekcjach fizyki z astronomią modelowania ciekawego zjawiska 
astronomicznego.

Zbigniew Dworak przypomina historię odkrycia satelitów Marsa 125 lat temu, a Jacek Kruk omawia 
plany wypraw kosmicznych do wybranych planetoid. Pierwszy z tych Autorów przedstawia też istniejący 
od 50 lat Wydział Geodezji Górniczej i Ochrony Środowiska na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, 
na którym również uprawiana jes t astronomia.

Niewątpliwie cennym materiałem dla zaawansowanych obserwatorów będzie opis redukcji obserwacji 
astronomicznych, prowadzonych przy pomocy nowoczesnych technik, przedstawiony przez Grzegorza 
Wrochnę. Wszystkim pragnącym nabyć teleskop Wiesław Skórzyński radzi, ja k  go wybrać. Wracamy do 
idei „Elementarza astronomii”, aby wyjaśniać treści różnych terminów i pojęć astronomicznych.
W kolejnych odcinkach będziemy omawiali widma gwiazdowe. W czasie letnich wakacji Krakowski 
Oddział PTMA organizuje i Obóz Szkoleniowy, i Obóz Obserwacyjny  —  odpowiednie ogłoszenie 
znajdziecie Państwo na następnej stronie.

Jak zwykle, Tomasz Ściężor z Krakowa opracował „Kalendarz astronomiczny”. Przedstawia on zjawiska 
niebieskie w maju i czerwcu. A działo się będzie wiele! Proszę o przestudiowanie tego materiału.

Polecam uwadze Państwa naszą Jubilatkę. Życzę pożytecznej lektury i kłaniam się pięknie

Toruń w lutym 2002 roku

2 /2002 U R A N IA  -  p o stę py  As t r o n o m ii BlBLlOf

fo
t. 

Al
ina

 
D

au
ks

za
-W

iś
ni

ew
sk

a



czytelnicy piszą... ISI £| 03
Szanowna Redakcjo!

Zapowiedź Pana Skórzyń- 
skiego o analizie teleskopów 
na polskim rynku skłoniła mnie 
do podzielenia się doświad
czeniami, które nabyłem uży
wając teleskopów firmy Uni
wersał. (...) Pierwszy kupiłem 
zaraz po jego prezentacji 
w „Kwancie", A150/2800 mm, 
tzw. model nr 10 i był to zaled
wie trzeci wyprodukowany eg
zemplarz. Ceniłem go za 
dobrąoptykę i poręczność, za
opatrzyłem go w mechanizm 
zegarowy, ale to był prototyp, 
a jak to z nimi bywa, działał 
różnie. Potrafiłem temu zara
dzić i wykonywałem 15-minu- 
towe ekspozycje bez korekty! 
Kiedy pojawiła się możliwość 
wymiany teleskopu na większy 
za drobną dopłatą nie waha
łem się długo i obserwowałem 
niebo przez 200-milimetrowy 
teleskop o ogniskowej 3000 
mm. (...) Oba dotychczasowe 
teleskopy charakteryzowała 
mała średnica wyciągu okula
rowego, przystosowanego do 
okularów mikroskopowych. To 
i mikroruchy sprężynowe były 
ich słabą stroną nauczyłem się 
ich używać i dziś nie stanowią 
dla mnie problemu. Obecnie fir
ma stosuje okulary o standar
dzie 1,25 cala i to było impul
sem do przeróbki posiadane
go przeze mnie teleskopu. Szli

fowanie większego otworu po
ciągnęło za sobą konieczność 
ponownego szlifowania całej 
powierzchni lustra i nadano jej 
krzywiznę o ogniskowej 3500 
mm. Nowy mechanizm zegaro
wy spisuje się dobrze. Ostatnio 
firma produkuje mechanizmy 
nowej generacji, oparte na sil- 
niczkach krokowych. Przy
szłym lub świeżym nabywcom 
Cassegraina udzieliłbym kilku 
porad. Teleskop o tak dużej 
ogniskowej powinien być wypo
sażony w mechanizm zegaro
wy z możliwością korekcji, 
a oś biegunowa powinna być 
bardzo dokładnie ustawiona, co 
umożliwia lunetka biegunowa 
oraz śruba zamocowana przy 
głowicy paralaktycznej. Usta
wienie ułatwi także ruchoma 
głowica w azymucie. Bardzo 
ważne jest też wyważenie te
leskopu. Dokręcając aparat, 
musimy pamiętać, aby docią
żyć przód tubusa. Przy wyko
nywaniu zdjęć sprężyna w mi- 
kroruchach (oś deklinacyjna) 
powinna być maksymalnie „roz
ciągnięta”, aby minimalizować 
drgania podczas prowadzenia. 
Przy precyzyjnym ustawieniu 
osi biegunowej nie potrzeba du
żych korekt w prowadzeniu te
leskopu...

Moim zdaniem, teleskopu 
trzeba „się nauczyć”. Wielu ku
pując go, myśli, że nabyło

Tu może być reklama Twojej Firmy!
Nasz cennik jest następujący: 
cała strona kolorowa: 1000,00 zł 
cała strona czarno-biała: 400,00 zł 
Przy mniejszych formatach dla stron czarno-białych: 
1/2 s.: 300,00 zł 
1/4 s.: 200,00 zł 
1/8 s.: 100,00 zł 
najmniejszy „moduł” 
rową.
Istnieje możliwość negocjowania warunków.

Zapraszamy na nasze lamy!

— ten rozmiar traktujemy jako 
Podobnie jest ze stroną kolo-

komputer, który wszystko za 
nich zrobi i pojawiają się roz
czarowania. (...) Niektórzy za
pewne czytają ten list z uśmie
chem na twarzy, ale takie są 
moje odczucia oparte na paru 
latach „majsterkowania” przy 
tych, jak ja to nazywam „ru
rach”, rurach z Żywca.

Pozdrawiam całą redakcję 
„Uranii”

Ireneusz Jankowski
Siemianowice Śi.

Red. Bardzo prosimy naszych 
Czytelników i Obserwatorów 
o podzielenie się z nami swymi 
spostrzeżeniami na temat uży
wanych przez siebie instrumen
tów obserwacyjnych.

Kupię
Sprzedam
Zamienię
Nawiążę kontakt...

Sprzedam: obiektyw MC Ru- 
binar 5,6/500 M42 -  750 zł 
(gwarancja); pierścienie po
średnie M42 -  50 zł; kamerę 
VHS Panasonic 25M -1000 zł. 
Ceny do negocjacji. Wiesław 
Antkowiak, ul. Budryka 1/22, 
41-503 Chorzów, tel. (0-32)245 
9300
Sprzedam: 1. płytę szklaną 
o średnicy 250 mm i grubości 
40 mm, cena 200 zł; 2. teleskop 
Newtona 150/1400 mm— 800 
zł. Kupię archiwalne „Uranie” 
rok 1950 i starsze. Tel. 0-22 757 
6806, kom. 604 879117

Obóz Szkoleniowo-Obserwacyjny PTMA
Zarząd Główny i Oddział Krakowski PTMA zapraszają na Drugi Obóz Szkoleniowo- 
-Obserwacyjny PTMA „OSOP 2002”.
Obóz odbędzie się w dniach 12-22 lipca 2002 r. na Polanie Kudłacze w Beskidzie 
Makowskim, ok. 50 km od Krakowa.
Celem obozu jest nauczenie wszystkich chętnych podstaw obserwacji nieba.

Przewidziane są zarówno dzienne zajęcia teoretyczne, jak też obserwacje noc
ne. Instruktorami będą doświadczeni obserwatorzy.

Przewidywany koszt obozu to około 250 zł. Kwota ta obejmuje:
• nocleg w schronisku • transport z Krakowa • ubezpieczenie.
Wyżywienie każdy uczestnik Obozu zapewnia sobie we własnym zakresie. 

W schronisku jest stołówka, a obok pole namiotowe.
Organizatorzy zapewniają teleskopy, ale mile widziany jest sprzęt obserwacyjny 

uczestników.
Warunkiem uczestnictwa w obozie jest:

• Członkostwo PTMA. Osoby nie należące do PTMA muszą się wcześniej zapisać.
• Ukończone 18 lat. Osoby w wieku 16-18 lat muszą przedstawić pisemną zgodę 

rodziców. Osoby w wieku poniżej 16 lat mogą brać udział w Obozie wyłącznie wraz 
z pełnoletnim opiekunem.

Liczba miejsc ograniczona! Listę uczestników zatwierdzi Zarząd Oddziału Kra
kowskiego PTMA, a osoby zakwalifikowane zostaną powiadomione. Ostatecznym 
terminem zgłoszeń jest 31 maja br. Osoby zakwalifikowane muszą wpłacić podaną 
kwotę w terminie tygodnia od chwili otrzymania potwierdzenia.

Kontakt: kierownik Obozu dr S. Stachniewicz (e-mail: Slawomir.Stachnie- 
wicz@ifj.edu.pl);

Oddział Krakowski PTMA, tel. (012) 422-38-92 w każdą środę w godz.12-14, 
czwartek w godz.16-18 lub w piątek w godz.1130-1330.

Zlot Obserwacyjny PTMA 
KUDŁACZE 2002

Zarząd Główny i Oddział Krakowski Polskie
go Towarzystwa Miłośników Astronomii zapra
szają na zlot obserwacyjny Kudłacze 2002.

Zlot odbędzie się w dniach 3-14 sierpnia 
2002 na Polanie Kudłacze w Beskidzie Ma
kowskim ok. 50 km od Krakowa.

W trakcie zlotu pod fachowym kierunkiem 
instruktorów PTMA będą wykonywane i opra
cowywane obserwacje astronomiczne.

Wszelkich opłat (noclegi, wyżywienie) 
związanych z pobytem na zlocie uczestnicy 
dokonują indywidualnie po przybyciu do schro
niska. PTMA zapewnia rezerwację miejsc 
w schronisku dla zgłoszonych uczestników, 
będących członkami Towarzystwa. Ostatecz
nym terminem przyjmowania zgłoszeń jest 31 
maja br.

Wszyscy zainteresowani proszeni są 
o kontakt z dyżurnymi członkami Oddziału Kra
kowskiego: tel. (012) 422-38-92 w każdą środę 
w godz.12-14, czwartek w godz.16-18 lub 
w piątek w godz.1130-133t>, lub pod adresem: 
kudlacze@vistula.wis.pk.edu.pl.

50 U R A N I A  -  POSTĘPY ASTRONOMII 2/2002

mailto:wicz@ifj.edu.pl
mailto:kudlacze@vistula.wis.pk.edu.pl


W NUMERZE

Urania
Po s t ę p y  a s t r o n o m ii

(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 Astronom ii” —  do
tychczasowego kwartalnika PTA, w ychodzące
go od 1953 roku. Patronat: Polskie Towarzy
stwo Astronomiczne i Polskie Towarzystwo M i
łośników Astronomii. Zachowana zostaje do
tychczasowa num eracja „Uranii” . Pismo jest 
częściowo finansowane przez KBN i Komitet 
Astronomii PAN.

R edaktor Naczelny:
Andrzej Woszczyk, CA UMK Toruń

Zespól Redakcyjny:
M arek Gołębiewski, CA UMK Toruń 
M agdalena Kożuchowska, CAM K W -wa 
K rzysztof Rochowicz, CA UMK Toruń 
Roman Schreiber, CAM K Toruń

O pracowanie graficzne 
i skład kom puterowy:
Jacek Drążkowski

Korekta:
Bożena W yrzykowska

Adres Redakcji:
U niwersytet M .Kopemika
ul.Chopina 12/18
87-100 TORUŃ
tel. (0-56)611 30 52
fax. (0-56) 621 93 81
Poczta elektroniczna (E-mail address):
aw@ astri.uni.torun.pl

Adres WWW:
http://urania.cam k.edu.pl

Druk:
Zakład Poligraficzno-W ydawniczy 
POZKAL, Inowrocław

Dystrybucja:
K arolina W ojtkowska, CA UMK, 
ul. Gagarina I I , 87-100 TORUŃ 
tel. (0 -56)611 30 14 
E-mail: urania@ astri.uni.torun.pl

P renum era ta  w roku  2002 k osztu je  42 zł. 
M ożna również zamawiać pojedyncze zeszyty 
w  cenie 8,50 zł.

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 38 92 
E-mail: ptma@ oa.uj.edu.pl 
WWW: oa.uj.edu.pl/~ptma

Num er zam knięto w lutym roku 2002

* Materiałów nie zamówionych Redakcja nie 
zwraca, a wykorzystując zastrzega sobie pra
wo do ich redagowania i skracania * Prze
druk materiałów i zdjęć tylko za zgodą Re
dakcji. * O pinie i poglądy form ułow ane  
przez Redakcję i A utorów nie reprezentują  
oficjalnego stanowiska obu patronujących  
nam Towarzystw *

52 Promieniowanie rentgenowskie rozbłysków 
słonecznych (10 lat obserwacji Yohkoh)
Michał Tomczak
Doniosłość obserwacji rozbłysków w promieniowaniu rentgenowskim polega na tym, 
że ten rodzaj fal emitowany jest w trakcie procesów mających bezpośredni związek 
z wydzielaniem energii. Wprzypadku miękkiego promieniowania rentgenowskiego mamy 
do czynienia z emisją termiczną gorącej plazmy, natomiast twarde promieniowanie 
rentgenowskie pochodzi głównie z  procesów hamowania nietermicznych elektronów.

59 O nauczaniu astronomii
Jerzy M. Kreiner
Nauczanie treści astronomicznych w szkole rozpoczyna się na lekcjach „przyrody " 
w klasach IV- VI szkoły podstawowej, które mają zainteresować ucznia światem, jego 
różnorodnością, bogactwem i pięknem. Jak rozwija się to zainteresowanie na innych 
poziomach kształcenia? Jakie są wymagania programowe dla przyszłych magistrów 
astronomii? To m.in. pytania, na które odpowiada Autor.

65 125 rocznica odkrycia trabantów Marsa
T. Zbigniew Dworak
Autor przedstawia zadziwiające historie odkrycia dwóch maleńkich księżyców Marsa 
oraz emocje, jakie te ciała wzbudzały nie tylko wśród astronomów.

69 Analiza obrazów CCD z kamery internetowej
Grzegorz Wrochna
Duże zainteresowanie naszych Czytelników kamerami internetowymi, o których pisali
śmy w poprzednim zeszycie „ Uranii-Postępów Astronomii", skłoniło nas do bardziej 
„profesjonalnego "przedstawienia problemu analizy obrazów uzyskanych tą kamerą.

WKM w kolorze: Galeria Uranii (wkł. IV, okl. III)

73 galeria Mgławic M essiera: Czas na maraton 

76 rozm aitości: Cel — planetoidy

7 8  w kraju: Sesja Naukowa z okazji 80-lecia istnienia czasopisma astro
nomicznego „ URANIA ” (78); Problematyka astronomiczno-geodezyjna 
na Wydziale Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska AGH w Kra
kowie (80)

83 astronom ia w szkole: Edukacja astronomiczna w Internecie (83); 
Modelowanie na lekcjach astronomii (84)

86 elementarz Uranii: Nowe typy widmowe

89 poradnik obserwatora: Wybieramy teleskop

90 kalendarz astronom iczny 2002: maj -  czerwiec 

96 re laks z  Uranią: eliminatka

96 ciekaw e strony internetowe

NA OKŁADCE

Rozeta (NGC 2237) to mgławica emisyjna odległa o przeszło 3 tysiące lat świetlnych. 
Swą czerwoną barwę na większości fotografii zawdzięcza znacznej zawartości wodoru. 
Prezentowane zdjęcie wykonane zostało z użyciem trzech filtrów, przepuszczających pro
mieniowanie w liniach tlenu (barwa zielona), siarki (niebieska) i wodoru (czerwona). 
Widoczne są ciemne pasma pyłu na tle mgławicy oraz położona w je j centrum gromada 
otwarta NGC 2244, której gwiazdy swym wiatrem wyczyściły przestrzeń międzygwiaz- 
dową z większości gazu. Zdjęcie to posłużyło jako tło okolicznościowego zaproszenia 
i plakatu na 80-lecie „ Uranii " (ostatnia strona okładki).

Fot. T.A. Rector i in. (AURA/NOAO/NSF)
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Michał Tomczak Promieniowanie
rentgenowskie
rozbłysków
słonecznych
(10 lat obserwacji Yohkoh)

Rys. 1. Tak prezentowała się korona sło
neczna 8 maja 1992 r. Obraz został za
rejestrowany przez teleskop SXTlYoh- 
koh w miękkim promieniowaniu rentge
nowskim. Uwagę przyciągają przede 
wszystkim bardzo różnorodne systemy 
pętli magnetycznych, zakotwiczonych 
w głębszych warstwach atmosfery. Ilu
stracja zaczerpnięta z: 
http://www.lmsal.com/SXT/homepage.htrnl

Trzydziestego sierpnia 2000 r. 
upłynęło dziesięć pełnycli lat 
od momentu umieszczenia na 

orbicie okołoziemskiej japońskiego 
satelity Yohkoh. Już w tej chwili jest 
to wynik rekordowy —  żaden satelita 
przeznaczony do obserwacji Słońca 
nie pracował równie długo. Yohkoh 
przygotowano z myślą o prowadzeniu 
systematycznych obserwacji korony 
słonecznej w promieniowaniu rentge
nowskim, ze szczególnym uwzględ
nieniem zachodzących tam wysoko
energetycznych  procesów , w tym  
rozbłysków . S a te litę  w yposażono 
w dwa teleskopy (HXT, SXT) i w dwa 
spektrom etry (BCS, WBS). Udział 
w ich przygotowaniu miały laborato

ria amerykańskie i angielskie. Telesko
py rejestrują wygląd korony w wybra
nych zakresach twardego i miękkiego 
prom ieniow ania rentgenow skiego. 
Spektrometr BCS rejestruje profile li
nii widmowych pochodzących od jo 
nów  Fe X X V I, Fe XXV, Ca XIX 
i S XV. Spektrometr WBS mierzy wid
ma rozbłysków w przedziale od mięk
kiego promieniowania rentgenowskie
go aż po promieniowanie gamma.

W języku japońskim nazwa sateli
ty oznacza promień słońca i trzeba 
przyznać, że tych rentgenowskich pro
mieni słonecznych udało się zareje
strować całe mnóstwo. Dla przykładu, 
katalog rozbłysków obserwowanych 
przez Yohkoh zawiera kilkadziesiąt ty
sięcy pozycji i należy pamiętać, że je 
den rozbłysk to zazwyczaj setki obra
zów i widm, a w przypadku zjawisk 
trwających wiele godzin liczba ta wy
raża się w tysiącach. W przeliczeniu 
na jednostki pamięci komputerowej 
każdy miesiąc obserwacji w ykona
nych przez satelitę zajmuje objętość 
około 2-3 GB. Dane te wraz z opro
gram ow aniem  niezbędnym  do ich 
opracowania są do dyspozycji wszyst
kich potencjalnych użytkowników pod 
adresami podanymi na s. 56.

Korona słoneczna a rozbłyski
Rozbłyski inicjowane są w koronie. 

Ta zewnętrzna warstwa atmosfery Słoń
ca charakteryzuje się olbrzymią niejed
norodnością (rys. 1), wykazuje też dużą
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Rys. 2. Kompozycja 12 obrazów Słońca, wykonanych w miękkim promieniowaniu rent
genowskim przez teleskop SXTIYohkoh w latach 1991-95. Wyraźnie widać stopniowy 
spadek aktywności magnetycznej Stońca. Ilustracja zaczerpnięta z http://www.lmsal.com/ 
SXT/homepage.html

zmienność w czasie (rys. 2). Wynika to 

z dominacji ciśnienia magnetycznego 

w koronie nad ciśnieniem termicznym 

znajdującej się tam plazmy. W głębszych 

warstwach atmosfery (fotosfera) jest od

wrotnie. Zgodnie z mechanizmem dy

nama słonecznego korona zanurzona jest 

w polu magnetycznym, które powstaje 

w warstwie konwektywnej poniżej fo

tosfery. Wraz z przechodzeniem do 

warstw położonych wyżej należy więc 

oczekiwać spadku natężenia pola ma

gnetycznego. Przewaga ciśnienia ma

gnetycznego w koronie nad ciśnieniem 

termicznym wynika z drastycznego 

spadku gęstości materii, którego nie 

kompensuje nawet wzrost temperatury 

do wartości wyrażających się w milio

nach kelwinów.

Korona słoneczna jest więc zbioro

wiskiem struktur magnetycznych

0 bardzo zróżnicowanych rozmiarach

1 kształtach oraz różnym stopniu kon

centracji, zakotwiczonych w głębszych 

warstwach atmosfery (rys. 1). W wa

runkach panujących w koronie możli

we staje się uwalnianie energii zmaga

zynowanej w polu magnetycznym. 

Proces ten wynika z lokalnych oddzia

ływań pomiędzy przeciwnie zoriento

wanymi liniami sił pola magnetyczne

go w tzw. warstwach prądowych. 

Następuje wówczas seria przełączeń, 

konfiguracja pola magnetycznego ule

ga uproszczeniu, a w zamian materia 

w obszarze oddziaływania zostaje sil

nie ogrzana; ponadto niektóre cząstki 

mogą zostać przyspieszone do bardzo 

dużych prędkości. Mająone widmo da

leko odbiegające od rozkładu Maxwel- 

la, dlatego określamy je mianem czą

stek nietermicznych.

Rozbłysk to właśnie takie lokalne, 

przejściowe i wzmożone wydzielanie 

energii w koronie, ale tym samym mia

nem określa się również skutki tego 

procesu. W praktyce możliwości bez

pośredniego obserwowania wydziela

nia energii są bardzo ograniczone. Dla

tego rejestruje się skrupulatnie wszelkie 

zauważalne skutki tego procesu i na tej 

podstawie próbuje się odtworzyć prze

bieg całego zjawiska.

Prześledźmy pokrótce konsekwen

cje wydzielenia energii we fragmen

cie pojedynczej pętli magnetycznej, 

zakotwiczonej w głębszych warstwach 

atmosfery (rys. 3). Strumień nieter

micznych cząstek, podobnie jak wy

dzielone ciepło, ma tendencję do roz

przestrzeniania się poza obszar, w któ

rym uwolniona została energia magne

tyczna. Należy przy tym pamiętać, że 

w układzie zdominowanym przez pole 

magnetyczne ruch plazmy odbywa się 

wzdłuż linii sił pola magnetycznego. 

W  rezultacie, strumień nietermicznych 

cząstek i front cieplny docierają do ob

szaru, w którym 

zakotwiczona jest 

pętla magnetyczna.

Znajdująca się 

tam znacznie gęstsza 

materia powstrzy

muje dalszy ruch: na 

poziomie chromos- 

fery w przypadku 

frontu cieplnego

i większości nieter

micznych elektro

nów, na poziomie 

górnej fotosfery 

w przypadku nieter

micznych protonów.

W obszarze zako

twiczenia obserwu

je się promienio

wanie hamowania 

rozpędzonych czą

stek: w przypadku 

elektronów przy

pada ono głównie 

w zakresie twarde

go promieniowania 

rentgenowskiego, 

w przypadku pro

tonów —  w zakre

sie promieniowa

nia gamma. Zazwyczaj nietermiczne 

cząstki docierają do obszaru zakotwi

czenia w porcjach i w związku z tym 

obserwowane promieniowanie hamo

wania ma charakter odrębnych impul

sów. Stąd wzięła się nazwa tego etapu 

ewolucji rozbłysku —  faza impulso

wa.

PROMIENIOWANIE 
RADIOWE 

I MIKROFALOWE TWARDE PROM. X

DYSSYPACJA POLA MAGNETYCZNEG 
PRZYSPIESZANIE 
WYDZIELANIE ENER 
GRZANIE

MIĘKKIE PROM. X

JĄDROWE
PROMIENIOWANIE
GAMMA

t

KONTINUUM UV

Rys. 3. Zbiorczy schemat procesów fizycznych zacho
dzących w pojedynczej pętli magnetycznej na skutek wy
dzielenia energii. Bardziej szczegółowy opis znajduje się 
w tekście. Rys. Dennis & Schwartz (1989)
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GOES 8 Promieniowanie X:

Rys. 4. Rozbłysk z 30 września 1998 r. Wykres pokazuje zmiany jasności całego Słońcaow miękkim promieniowaniu rentgenow
skim, zarejestrowane przez satelitę GOES-8 w kanałach 1-8 A (górna krzywa) i 0,5-4 A (dolna krzywa). Na osi rzędnych skala 
jest logarytmiczna. Obok obraz korony słonecznej z teleskopu SXTIYohkoh dla momentu oznaczonego pionową linią

W wyniku dopływu energii z koro
ny materia obszaru zakotwiczenia za
czyna intensywnie świecić w zakresach 
długości fal charakterystycznych dla 
swojej temperatury: na poziomie chro- 
mosfery —  w ultrafiolecie i w jądrach 
kilku silnych linii z widma optycznego

(np. czerwona linia wodoru Ha), na 
poziomie fotosfery —  w świetle bia
łym. M ówimy wtedy odpowiednio 
o rozbłysku chromosferycznym i o roz
błysku w świetle białym. Warto nad
mienić, że ten drugi rodzaj rozbłysków 
obserwuje się bardzo rzadko —  śred

nio kilkanaście zja
wisk w ciągu 11 -let- 
niego cyklu aktyw
ności.

Kiedy ilość do
starczonej energiijest 
odpowiednio duża, 
materia w obszarze 
zakotw iczenia nie 
jest w stanie jej wy
emitować. Następuje 
szybki wzrost tem
peratury  i bardzo 
często  cała górna 
część chromosfery 
staje się równie go
rąca jak jej część ko- 
ronalna. Oznacza to, 
że obszar zakotwi
czen ia  dysponuje  
znaczną nadwyżką 
ciśnienia w stosunku 
do pozostałej części 
pętli. Nadwyżka ta 
wymusza ruch gorą
cej i gęstej materii ku 
górze. Proces ten ob
razowo określa się 
mianem parowania 
chromosfery.

Napływ materii 
z chromosfery może

zwiększyć gęstość plazmy w pętli roz
błyskowej nawet o czynnik kilkaset. 
Parametr ten na tyle stanowi o inten
sywności emisji w miękkim promienio
waniu rentgenowskim, że świecenie 
całej korony słonecznej ulega zdomi
now aniu przez em isję pochodzącą 
z rozbłysku, chociaż jego rozmiary są 
nieporównywalnie mniejsze (rys. 4). To 
właśnie za sprawą rozbłysków Słońce 
wykazuje olbrzymią zmienność w pro
mieniowaniu rentgenowskim.

Przy okazji omawiania modelu pę
tli rozbłyskowej warto pokusić się jesz
cze o dygresję natury historycznej. Roz
błyski na Słońcu zostały odkryte przez 
R. Carringtona w 1859 r. na podstawie 
obserwacji w świetle białym. Do lat 
sześćdziesiątych XX w. wiedza o tych 
zjawiskach opierała się głównie na pod
stawie obserwacji w linii Ha wodoru. 
Trudno spodziewać się, aby możliwy 
był kompletny opis rozbłysków na pod
stawie obserwacji tylko w tych zakre
sach widma, ze względu na peryferyj
ne położenie fotosfery i chromosfery 
w stosunku do miejsca, gdzie nastąpi
ło wydzielenie energii.

Doniosłość obserwacji rozbłysków 
w promieniowaniu rentgenowskim po
lega właśnie na tym, że ten rodzaj fal 
emitowany jest w trakcie procesów ma
jących bezpośredni związek z wydzie
laniem energii. W przypadku miękkie
go promieniowania rentgenowskiego 
mamy do czynienia z emisją termiczną 
plazmy ogrzanej w wyniku wydziele
nia energii. W przypadku twardego pro
mieniowania rentgenowskiego podsta-

Rys. 5. Przykładowe obrazy rozbłysków zarejestrowanych 
w miękkim promieniowaniu rentgenowskim przez teleskop 
SXTIYohkoh. Zjawiska nr 4 i 8 wystąpiły na tarczy sło
necznej (patrzymy na nie z góry), pozostałe były zjawi
skami brzegowymi (patrzymy na nie z boku) —  zazna
czono dla nich położenie brzegu Słońca. Element obra
zu (piksel) odpowiada na Słońcu kwadratowi o boku 
-1800 km. Dla zjawisk nr 6, 8 i 9 skala obrazu jest dwu
krotnie większa niż dla pozostałych. Dla każdego rozbły
sku skala jasności była normalizowana osobno wzglę
dem najjaśniejszego piksela
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wowym mechanizmem emisji jest pro
mieniowanie hamowania nietermicz- 
nych elektronów, chociaż możliwy jest 
także pewien wkład od emisji termicz
nej bardzo gorącej plazmy.

Cechy morfologiczne 
rozbłysków rentgenowskich

Badając zjawiska zachodzące w at
mosferze Słońca, możemy, w odróżnie
niu od innych gwiazd, bezpośrednio ob
serwować ich wygląd. Dzięki temu 
interpretacja fizyczna staje się bardziej 
kompletna. Na podstawie obrazów za
rejestrowanych przez teleskopy pracu
jące na Yohkoh udało się przeprowadzić 
szczegółowe analizy morfologiczne dla 
nieosiągalnej wcześniej liczby rozbłys
ków rentgenowskich. Po raz pierwszy 
możliwe stało się wykonanie studiów 
porównawczych w miękkim i twardym 
promieniowaniu rentgenowskim. War
to także podkreślić, że analizy miały

charakter ilościowy, ze względu na cy
frową technikę rejestracji obrazów.

Obserwacje w miękkim promieniowa
niu rentgenowskim wskazująna ogromną 
różnorodność rozbłysków (rys. 5). Poja
wiają się one w najrozmaitszych struktu
rach magnetycznych korony słonecznej 
— od pojedynczych pętli, poprzez ukła
dy kilku pętli w wielu konfiguracjach, aż 
po systemy regularnie rozmieszczonych 
pętli zwanych arkadami. Rozmiary tych 
struktur zawierają się w przedziale od kil
ku do kilkuset tysięcy kilometrów, a czas 
ich wzmożonego świecenia —  od kilku 
minut do kilkunastu godzin. Parametry 
fizyczne rozbłysków, jakie można wy
znaczyć na podstawie wykonanych ob
serwacji (temperatura, gęstość, ciśnienie, 
skład chemiczny, prędkość ruchu pla
zmy), także przyjmują wartości w bar
dzo szerokim zakresie.

W twardym promieniowaniu rent
genowskim rozbłyski wyglądają ina

czej (rys. 6). W trakcie kilkuminutowej 
fazy impulsowej wzmożona emisja 
koncentruje się przede w szystkim  
w obszarze zakotwiczenia rozbłysko
wej struktury magnetycznej w głęb
szych warstwach atmosfery. Obserwuje 
się ponadto źródła emisji zlokalizowa
ne w szczycie struktury rozbłyskowej, 
ale są one wyraźnie słabsze. Po fazie 
impulsowej źródła w obszarze zakotwi
czenia zanikają jako pierwsze. Żywot
ność źródeł szczytowych jest nieco 
większa, ale i tak rzadko obserwuje się 
je  dłużej niż w fazie maksimum roz
błysku w miękkim promieniowaniu 
rentgenowskim. Jeśli wydzielenie ener
gii nastąpiło w bardzo rozległej struk
turze magnetycznej, to praktycznie cała 
emisja w twardym promieniowaniu 
rentgenow skim  pochodzi z części 
szczytowej, a czas trwania rozbłysku 
w tym zakresie widma wydłuża się do 
kilkudziesięciu minut.

GOES Promieniowanie X:

Rys. 6. Rozbłysk z 17 lutego 1992 r. a) Na tle obrazów wykona
nych w miękkim promieniowaniu rentgenowskim naniesiony zo
stał rozkład emisji w twardym promieniowaniu rentgenowskim (izo- 
linie). Linia ciągła pokazuje położenie brzegu tarczy słonecznej, 
b) Zbiorczy wykres przedstawiający krzywe blasku dla całego roz
błysku w miękkim promieniowaniu rentgenowskim (satelita GOES- 
-7) i w twardym promieniowaniu rentgenowskim (teleskop HXT/ 
Yohkoh — kanały 14-23 oraz 33-53 keV). Ponadto załączono od
rębne krzywe blasku w miękkim promieniowaniu rentgenowskim 
dla obszaru szczytowego i dla obszaru zakotwiczenia (teleskop 
SXT lYohkoh)
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Yohkoh w Internecie
Strony macierzyste:
http://www.lmsal.com/SXT/homeDaae.html
http://www.solar.isas.ac.jp
http://umbra.nascom.nasa.aov

Zasoby danych:
http://www.darts.isas.ac.jp/solar/index.cai 
http://umbra.nascom.nasa.aov/vohkoh archive.html 
http://surfwww.mssl.ucl.ac.uk/surf

Wiele jest przyczyn tak dużej róż
norodności rozbłysków. Indywidualny 
przebieg i wygląd mogą być zdeter
minowane w jakim ś stopniu przez: 
konfigurację pola m agnetycznego, 
ogólną ilość wydzielonej energii, tem
po, w jakim  ten proces zachodzi, a na
wet początkowe warunki fizyczne, pa
nujące w strukturze magnetycznej. 
Mimo tak dużej różnorodności rozbły
sków obserwuje się pewne cechy mor
fologiczne, które można uznać za ty
powe dla zdecydowanej większości 
zjawisk. Chodzi tu o dwie klasy obiek
tów, które można wyróżnić na obra
zach w miękkim promieniowaniu rent
genowskim. Jedne określamy mianem 
jąder emisji, a drugie —- impulsowych 
pojaśnień. Pierw sze obserw uje się 
w obszarze szczytowym struktury roz
błyskowej, zaś drugie —  w obszarze 
zakotwiczenia. Analiza obrazów rent
genowskich dowodzi, że w każdej 
strukturze rozbłyskowej te dwa obsza
ry są w pewien sposób wyróżnione 
i to bez względu na stopień komplika
cji pola magnetycznego. Zastanówmy 
się bliżej, dlaczego tak się dzieje.

•  Jądra emisji

Na obrazach w miękkim promienio
waniu rentgenowskim jądro emisji staje 
się najjaśniejszym fragmentem struk
tury rozbłyskowej nie później niż po fa
zie impulsowej i dominuje do końca 
zjawiska. Przyjmuje zazwyczaj kolisty 
kształt o promieniu kilku tysięcy kilo
metrów. W maksimum jasności wkład 
jądra emisji do świecenia całej struk

tury rozbłyskowej 
wynosi zazwyczaj 
20-40%, mimo że 
powierzchnia ją 
dra nie przekracza 
najczęściej 5-10% 
c a łk o w ite j p o 
wierzchni zjawi
ska. Typowy czas 
życia zawiera się 
w przedziale od 
kilku do kilkudziesięciu minut. W przy
padku rozbłysków trwających dłużej, 
obserwuje się zwykle kilka jąder emi
sji, które kolejno uw idoczniają się 
w obszarze szczytowym struktury ma
gnetycznej. W rozbłyskach arkado
wych regularnie rozmieszczone jądra 
emisji mogą utworzyć jasne włókno.

Jaka jest natura jąder emisji? W nie
których przypadkach struktura rozbły
skow a m oże być tak usy tuow ana 
w zględem  obserw atora, że pewne 
jej fragmenty się nakładają. Następuje 
wówczas kumulacja promieniowania 
wzdłuż linii widzenia, ponieważ koro
na jest zbyt rozrzedzona, aby absorbo
wać promieniowanie rentgenowskie.

Dla w iększości obserw ow anych 
rozbłysków konieczne staje się jednak 
inne wytłumaczenie natury jąder emi
sji. Jest to tym ważniejsze, że już sama 
ich obecność pozwala zakwestiono
wać klasyczny model pojedynczej pę
tli rozbłyskowej (rys. 3). Podwyższo
na emisja z obszaru jądra musi być 
spowodowana istnieniem pewnej nad
wyżki temperatury i gęstości w porów
naniu z pozostałą częścią pętli. Ozna

cza to, że w obszarze jądra emisji 
występuje nadwyżka ciśnienia. 
Aby utrzymywała się ona w cza
sie porównywalnym z obserwo
w anym i czasam i życia jąd er 
emisji, konieczny jest jakiś do
datkowy mechanizm izolujący 
ten obszar od reszty pętli. A tego 
klasyczny model pętli rozbły
skowej nie przewiduje.

Jądra emisji wykazują wiele 
interesujących własności, które 
pozwalają na bliższe określenie 
natury tych obiektów. Nie ulega 
wątpliwości, że posiadają one 
drobnoskalową strukturę, której 
nie są w stanie rozdzielić istru- 
m enty obserw acyjne, jak im i 
obecnie dysponujemy. Świadczy 
o tym chociażby fakt, że plazma 
zgromadzona w obszarze jądra

emisji nie jest izotermiczna. Znajduje 
się tam większość gorącej plazmy roz
błysku o temperaturze przekraczającej 
20 milionów kelwinów, która jest wy
mieszana z plazmą nawet kilkakrotnie 
chłodniejszą. Utrzymywanie się takie
go stanu w ciągu całej ewolucji rozbłys
ku dowodzi, że fragmenty jądra o róż
nych temperaturach są magnetycznie 
izolowane.

We wczesnej fazie ewolucji rozbły
sków obserwuje się silne poszerzenie 
linii widmowych w zakresie rentge
nowskim. Dokładne odtworzenie pro
filu tych linii wymaga założenia, że ma
teria emitująca wykonuje chaotyczne 
ruchy z prędkościami sięgającymi na
wet 300 km/s. Stosunkowo niedawno 
udowodniono, że obszar występowania 
tych ruchów jest ograniczony do jądra 
emisji. Stwierdzono także, że wspo
mniane poszerzenie linii rentgenow
skich obserwuje się w podobnym prze
dziale czasowym, co silne impulsy 
twardego promieniowania rentgenow
skiego rozbłysków. Należy więc ocze
kiwać jakiegoś pokrewieństwa pomię
dzy mechanizmem odpowiedzialnym 
za chaotyczne ruchy plazmy w obrębie 
jądra emisji a mechanizmem powodu
jącym przyspieszanie nietermicznych 
elektronów.

Fakt, że z obszaru jądra emisji po
chodzi twarde promieniowanie rent
genowskie, także określa pewne wła
sności tych obiektów. Korona jest 
ośrodkiem zbyt rozrzedzonym, by pro
mieniowanie hamowania nietermicz
nych elektronów stało się odpowied
nio wydajne. Mówiąc inaczej, w zwy
kłych warunkach elektrony opuszczą 
jądro emisji, zanim wyemitują mie
rzalną ilość twardego promieniowania 
rentgenowskiego. Sytuacja ulegnie 
zmianie, jeśli jakiś mechanizm nie po
zwoli opuścić im obszaru jądra emisji. 
Wtedy elektrony będą krążyć tam tak 
długo, że zdążymy zarejestrować twar
de promieniowanie rentgenowskie. Ta-

B "

Rys. 7. Schemat potrójnej konfiguracji pola 
magnetycznego, w której zaznaczone prze
łączenia linii sił pola wywołują potęgującą 
się kaskadę dalszych przełączeń. W całym 
obszarze objętym chaotyzacjąpola magne
tycznego efektywnie wydzielana jest ener
gia w wielu warstwach prądowych.
Rys. J.Jakimiec (1998)
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Rys. 8. Schemat pętli rozbłyskowej, tłumaczący istnienie jądra emisji. W części 
szczytowej nastąpiła chaotyzacja pola magnetycznego i w wielu warstwach prą
dowych wydzielana jest energia. W pozostałej części pętli pole jest laminarne. 
Rys. J.Jakimiec i in. (1998)

kie własności posiadająpułapki magne
tyczne. Ponieważ twarde promieniowa
nie rentgenowskie jest emitowane z ją 
dra emisji, można przyjąć, że obszar ten 
stanowi pułapką magnetyczną.

Opisane powyżej własności jąder 
emisji najpełniej tłumaczy model tur- 
bułentnego jądra rozbłyskowego, za
proponowany przez prof. Jerzego Ja- 
kimca z Instytutu Astronomicznego na 
Uniwersytecie Wrocławskim. Według 
tego modelu proces wydzielania ener
gii zachodzi w izolowanym fragmen
cie korony, w którym nastąpiła kaska
dowa chaotyzacja pola magnetyczne
go. Aby taki proces mógł się rozwinąć, 
konieczna jest specyficzna konfigura
cja trzech systemów linii sił pola ma
gnetycznego (rys. 7), w której linie bę
dące skutkiem wcześniejszych przełą
czeń napotykają kolejne linie, z którymi 
mogą oddziaływać. Formuje się w ten 
sposób jednocześnie duża ilość warstw 
prądowych, w których energia magne
tyczna zostaje uwolniona.

Na podstawie tego modelu łatwo 
jest wytłumaczyć podstawowe cechy 
jądra emisji (rys. 8). Jego kształt jest 
określony zasięgiem obszaru, w którym 
nastąpiła chaotyzacja pola magnetycz
nego. Stabilność jądra zapewnia system 
zewnętrznych, laminamych pól magne
tycznych. W nieustannie formujących 
się warstwach prądowych plazma jest 
ogrzewana do temperatur sięgających 
20-30 MK i przyspieszane są nieter- 
miczne cząstki. Po zaniku warstwy prą
dowej w danym miejscu, gorąca pla
zma miesza się z chłodniejszą materią 
wypełniającą obszar jądra.

Obszar, w którym nastąpiła chaoty
zacja pola m agnetycznego, bardzo 
efektywnie przetrzymuje naładowane 
cząstki. Jest więc idealną pułapką ma
gnetyczną, która zatrzymuje nieter- 
miczne cząstki tak długo, że uwidacz
nia się ich emisja w twardym promie
niowaniu rentgenowskim. Dlaczego 
więc niektóre cząstki opuszczają jądro 
emisji i docierają m. in. do obszaru za
kotwiczenia? Można spodziewać się 
nieustannych oddziaływań pomiędzy 
jądrem turbulentnym a zewnętrznym 
systemem pól magnetycznych. Każdo
razowo w wyniku przełączenia linii sił 
następuje przejściowe otwarcie jądra, 
a wzdłuż nowo uformowanej linii moż
liwa staje się ucieczka cząstek i odpływ 
ciepła na zew nątrz jąd ra  (rys. 9). 
Wzdłuż tych samych linii pobierana jest

materia z chromosfery, za sprawą któ
rej jądro emisji zostaje najjaśniejszym 
fragmentem struktury rozbłyskowej.

•  Impulsowe pojaśnienia

Dzięki obserwacjom Yohkoh znacz
nie poprawił się stan wiedzy o proce
sach zachodzących w trakcie fazy im
pulsowej w obszarze zakotwiczenia 
struktury rozbłyskowej. W miękkim 
promieniowaniu rentgenowskim sys
tematycznie obserwuje się impulsowe 
pojaśnienia (rys. 6), które są skutkiem 
ogrzania gęstego ośrodka przez nieter- 
miczne elektrony. Wyodrębnienie tych 
struktur pozwoliło wyjaśnić uderzają
ce podobieństwo pomiędzy krzywą 
blasku rozbłysku w twardym promie
niowaniu rentgenowskim a tempem 
wzrostu emisji w miękkim promienio
waniu rentgenowskim, znanym jako 
efekt Neuperta.

Analiza obserwacji impulsowych 
pojaśnień w miękkim promieniowaniu 
rentgenowskim pozwala określić pręd
kość, z jaką zachodzi parowanie chro
mosfery. Do tej pory wielkość ta była 
wyznaczana jedynie na podstawie ana
lizy spektralnej. Można też dokładniej 
opisać sposób, w jaki przebiega proces 
hamowania nietermicznych elektronów 
w chromosferze. Zgodnie z intuicją, 
elektrony o niższych energiach (15-30 
keV) docierają płycej, ale to one są w 
głównej mierze odpowiedzialne za pa
rowanie chromosfery ze względu na to, 
że jest ich po prostu więcej. Elektrony 
o wyższych energiach ulegają wyhamo
waniu głębiej w chromosferze, a dostar

czona przez nie energia jest natychmiast 
wyświecana m. in. w zakresie ultrafio
letowym, co zapobiega odparowaniu tej 
części chromosfery.

Kierunki dalszych badań
W celu pełniejszego zrozumienienie 

natury rozbłysków słonecznych podej
muje się bardzo różnorodne wysiłki. 
Wiadomo, że wraz ze zmianą długości 
fali, na której prowadzone są obserwa
cje, wygląd rozbłysku staje się diame
tralnie inny. Możliwie pełny obraz zja
wiska daje się więc uzyskać, rejestrując 
równocześnie wszystkie jego „oblicza”. 
Organizuje się w tym celu kampanie 
obserwacyjne, w których biorą udział 
obserwatoria naziemne i przyrządy pra
cujące poza ziemską atmosferą.

Drugi kierunek działań polega na ciąg
łym ulepszaniu parametrów indywidu
alnych przyrządów obserwacyjnych. 
Tak jak w innych dziedzinach astrono
mii trwa nieustanny wyścig, by pozy
skiwać dane z większą rozdzielczością 
w idm ową, czasow ą i przestrzenną. 
Szczególne nadzieje wiąże się z tzw. 
mikroskopią słoneczną, czyli z taką po
prawą rozdzielczości przestrzennej, by 
możliwe stało się rozróżnienie na Słoń
cu szczegółów o rozmiarach kilkunastu 
kilometrów. Warunek ten próbuje się 
spełnić na różne sposoby: budując więk
sze teleskopy, planując obserwacje Słoń
ca z odległości zaledwie kilku (Solar 
Probe) lub kilkunastu milionów kilome
trów (Solar Orbiter), rozwijając nowe 
techniki obserwacyjne, np. interferome
tria ultrafioletowa.
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Adresy internetowe innych projektów wspomnianych w artykule

• Solar Probe — http://www.jpl.nasa.aov/ice fire/sprobe.htm

• Solar Orbiter — http://solarsvstem.estec.esa.nl/index.htm

• STeReO — http://sd-www.ihuaol.edu/STEREO/

• KORONAS-F — http://www.izmiran.rssi.rU/projects/CORONAS/F/

• HESSI — http://hessi.ssl.berkelev.edu

Obrazy korony słonecznej, jakie do
tychczas rejestrujemy, są dwuwymia
rowe, „płaskie”. W celu otrzymania peł
nego, trójwymiarowego obrazu trzeba 
przeprowadzić coś w rodzaju tomogra
fii korony słonecznej. Ma ona polegać 
na równoczesnej rejestracji obrazów 
korony przez dwa identyczne przyrzą
dy umieszczone w różnych punktach 
na orbicie okołosłonecznej Ziemi. Pro
jekt ten nosi nazwę STeReO.

Procesy fizyczne zachodzące w roz
błysku są na tyle złożone, że bez mo
delu matematycznego tego zjawiska 
trudno o jednoznaczną interpretację 
najdoskonalszych nawet obserwacji. 
Realistyczność takich modeli limito
wana jest mocą obliczeniową kompu
terów. Dlatego jeszcze niedawno wy
dzielanie energii w pętli magnetycznej 
i reakcję hydrodynamiczną na ten pro
ces modelowano osobno, ograniczając 
często zagadnienie do jednego wymia
ru. Ostatnio T. Yokoyama i K. Shibata 
opracow ali dwuw ym iarow y model

rozbłysku, w którym obliczenia wy
dzielania energii i skutków tego pro
cesu prowadzone są łącznie. Właśnie 
z takimi kompleksowymi modelami 
można wiązać przyszłość, jeśli chodzi 
o interpretację obserwacji.

Od dawna obserwuje się rozbłyski 
na innych gwiazdach. Istnieje wiele 
przesłanek pozwalających przypusz
czać, że mechanizm odpowiedzialny 
za ich powstanie jest taki sam jak na 
Słońcu. W ykorzystywano to w ielo
krotnie w interpretacji rozbłysków 
gwiazdowych poprzez odpowiednią 
adaptację m odeli przetestow anych 
w w arunkach słonecznych. Nie we 

wszystkich jednak przy
padkach taka adaptacja 
ma sens. Pozwala to wy
znaczyć pewien zakres 
stosow alności danego 
modelu. W tym znaczeniu 
dalszy postęp w obserwa
cjach rozbłysków gwiaz
dowych działa stymulują- 
co na stan naszej wiedzy 
o rozbłyskach słonecz
nych.

Początek trzeciego ty
siąclecia ma szansę do
brze zapisać się w historii 
rentgenowskich obserwa
cji rozbłysków na Słońcu. 
Mocno już wyeksploato
wany satelita Yohkoh do
czekał się  bow iem  aż 
dwóch następców. 31 lip- 
ca 2000 r. umieszczony 
został na orbicie około- 
ziemskiej satelita rosyjski 
KORONAS-F. Dwa przy
rządy obserwacyjne pra
cujące na jego pokładzie 
zostały przygotowane we 
w rocław skim  oddziale

ków. Analiza pierwszych obserwacji 
pozwala oczekiwać, że wrocławskie 
spektrometry będą miały istotny wkład 
w lepsze poznanie rozbłysków.

Drugi satelita został przygotowany 
na U niw ersy tec ie  K alifo rn ijsk im  
w Berkeley. HESSI (High Energy So
lar Spectroscopic Imager) ma dostar
czać obrazy rozbłysków słonecznych 
w twardym promieniowaniu rentge
nowskim i w promieniach gamma z nie
osiągalną dotąd rozdzielczością wid
m ow ą i p rzestrzenną. S tart m isji 
planowano początkowo na 4 lipca 2000 
r., ale liczne problemy natury technicz
nej sprawiły, że termin ten był wielo
krotnie przekładany i dopiero 5 lutego 
2002 r. satelita został umieszczony na 
orbicie. Pozostaje mieć nadzieję, że 
Słońce pomimo obniżającej się aktyw
ności magnetycznej wygeneruje zja
wiska, które pozwolą na pełne wyko
rzystanie przygotowanej aparatury 
naukowej.

PS 14 grudnia 2001 r. Yohkoh stracił 
orientację przestrzenną i nie przesyła 
już dalszych obserwacji. Stało się tak 
na skutek splotu bardzo mało prawdo
podobnych okoliczności (centralne 
przejście przez stożek cienia Księżyca 
przy równoczesnym braku łączności 
z centrum kontroli lotu). Istnieje nie
wielka szansa na przywrócenie sateli
ty do pracy, bo baterie słoneczne nie 
dostarczają energii niezbędnej do po
wtórnego nakierowania na Słońce. Tak 
długo jednak jak Yohkoh krąży po or
bicie (jej stabilność ocenia się na dal
sze 10 lat), można się łudzić, że sateli
tę uda się ożywić.

Rys. 9. Każde przełączenie z udziatem linii sił pola 
magnetycznego z obszaru rozbłyskowego jądra tur- 
bulentnego i linii zewnętrznego systemu pola po
woduje przejściowe otwarcie jądra. Dzięki temu lo
kalnie odblokowany zostaje odpływ energii z jądra 
— wzdłuż nowo utworzonych linii wypływa ciepło 
i wydostają się nietermiczne cząstki; tąsamądrogą 
może być pobierana materia z chromosfery. Rys. 
Jakimiec i in. (1998)

Dr hab. Micha/ Tomczak jest pra
cownikiem Instytutu Astronomii 
Uniwersytetu Wrocławskiego. Jego 
zainteresowania naukowe koncen
trują się na badaniu aktywnych zja
wisk słonecznych w promieniowa
niu rentgenowskim.

Centrum Badań Kosmicz
nych PAN. Są to spektro
metry Diogeness i ReS/K, 
które rejestrują z wysoką 
rozdzielczością w idm a 
rentgenowskie rozbłys
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O nauczaniu 
astronomii
Poziom podstawowy i średni

Wprowadzana od kilku lat reforma 
oświatowa istotnie zmieniła dotych
czasową organizację szkolnictwa pod
stawowego i średniego. Zamiast do
tychczasowej ośmioletniej szkoły pod
stawowej i czteroletniego liceum 
(alternatywą było pięcioletnie techni
kum lub trzyletnia szkoła zawodowa), 
wprowadzono sześcioletnią szkołę pod
stawową, po której uczeń kontynuuje 
naukę w trzyletnim gimnazjum, a na
stępnie przechodzi do trzyletniego li
ceum lub kontynuuje naukę w szkole 
zawodowej. Zgodnie z założeniami re
formy, począwszy od roku szkolnego 
2002/2003, miały zaprzestać działal
ność dotychczasowe technika. Kie
rownictwo Ministerstwa Edukacji Na
rodowej i Sportu zadecydowało, że ten 
typ szkół będzie dalej istniał.

Najistotniejszą zmianą nowego sys
temu oświaty jest odejście w szkole 
podstawowej od nauczania w ramach 
poszczególnych przedmiotów na rzecz 
kształcenia zintegrowanego, bloków 
przedmiotowych i ścieżek edukacyj
nych, które w założeniu swym mają 
sprzyjać wszechstronnemu rozwojowi 
ucznia i w równym stopniu harmonij
nie realizować zadania w zakresie na
uczania, kształcenia umiejętności i wy
chowania.

Nie mniej istotną zmianą, jaka na
stąpiła w wyniku wprowadzenia refor
my oświaty, jest odejście od centralnie 
ustalanych programów nauczania, któ
re obowiązywały we wszystkich pol
skich szkołach. Zastąpiono je „podsta
wami programowymi”, które zawierają 
(dla poszczególnych przedmiotów) m. 
in. cele edukacyjne, zadania szkoły 
i wreszcie same treści programowe.

Podstawy programowe stanowią 
kanwę, na podstawie której tworzone

są autorskie programy nauczania. Pod
legają one ocenie przez grono eksper
tów pod względem merytorycznym, 
dydaktycznym oraz zgodności z pod
stawą programową, a następnie są do
puszczane do użytku szkolnego przez 
ministra właściwego do spraw oświa
ty i wychowania. Dopiero na podsta
wie zatwierdzonych programów po
wstają podręczniki i zeszyty ćwiczeń 
dla uczniów, materiały dydaktyczne 
dla nauczycieli itd.

Wśród wymienionych treści astro
nomicznych, podstawa programowa 
przewiduje omówienie Ziemi w Ukła
dzie Słonecznym i obserwacji astrono
micznych, a jednym z osiągnięć na tym 
poziomie kształcenia ma być wyja
śnianie zjawisk fizycznych i astrono
micznych.

Gimnazjum stanowi tzw. trzeci etap 
edukacyjny, w którym podstawa pro
gramowa zawiera już tradycyjne przed
mioty, w tym „fizykę i astronomię” 
(jako jeden przedmiot) oraz „geogra
fię”. W pierwszym z nich do tzw. ce
lów edukacyjnych zaliczono m. in.:

• prezentowanie wyników wła
snych obserwacji, eksperymentów 
i przemyśleń

• poznanie podstawowych praw 
opisujących przebieg zjawisk fizycz
nych i astronomicznych w przyrodzie.

Do zadań szkoły należy m. in.:
• zapoznanie uczniów z podstawo

wymi prawami przyrody
• zapoznanie z metodami obserwo

wania, badania i opisywania zjawisk 
fizycznych i astronomicznych.

Wśród treści programowych gim
nazjalnego przedmiotu „fizyka i astro
nomia” znajdują się m. in. loty ko
smiczne, Układ Słoneczny, elementy 
kosmologii. Może wzbudzić zdziwie
nie, że podstawa programowa nie wy
mienia gwiazd.

Jerzy M. Kreiner

Nauczanie treści 
astronomicznych w szkole 
rozpoczyna się na lekcjach 
„przyrody” w szkole 
podstawowej, w klasach 
IV-VI. Przedmiot ten łączy 
elementy biologii, fizyki, 
chemii oraz geografii 
i ma na celu m. in. 
zainteresować ucznia 
światem, jego 
różnorodnością, 
bogactwem i pięknem, 
pokazać zależności 
istniejące w środowisku 
przyrodniczym, nauczyć 
obserwacji zjawisk 
przyrodniczych 
i dokonywania ich opisu.

2/2002 U R A N IA  - Po st ępy  a s t r o n o m ii



W oczekiw anych osiągnięciach 
uczniów wymienia się umiejętność ob
serwowania i opisywania zjawisk fizycz
nych i astronomicznych, umiejętność 
posługiwania się metodami badawczy
mi typowymi dla fizyki i astronomii oraz 
opisywanie zjawiskfizycznych i rozwią
zywanie problemów fizycznych i astro
nomicznych z  zastosowaniem modeli 
i technik matematycznych.

W pewnym sensie uzupełnieniem 
materiału lekcji „fizyki i astronomii” są 
treści programowe zawarte w „geogra
fii”, która rozpoczyna się od omówie
nia Ziemi jako  części Wszechświata. 
Pewnych nawiązań do astronomii moż
na również oczekiwać na lekcjach hi
storii (Mikołaj Kopernik), a nawet w ra
mach tzw. ścieżek edukacyjnych, jak np. 
„kultura polska na tle tradycji śródziem
nomorskiej”, gdzie można wspomnieć
o nazwach gwiazdozbiorów.

W dotychczasowym czteroletnim li
ceum nauczano „fizyki z astronomią”, 
przy czym centralnie opracowany pro
gram przewidywał dwa bloki astrono
miczne. W klasie drugiej była to gra
witacja i astronomia, w klasie czwartej 
elementy astrofizyki i kosmologii.

W zreformowanym trzyletnim pro
filowanym liceum podstawa programo
wa kształcenia ogólnego przewiduje, że 
przedmiot „fizyka i astronomia” będzie 
nauczany na dwóch poziomach. Wszyst
kich uczniów ma obowiązywać tzw. 
kanon, obejmujący około 80% czasu 
kształcenia. W pozostałych 20% godzin

kształcenie będzie następowało w pro
filach, przy czym jednym z profili (do 
wyboru przez ucznia) jest matematycz
no-fizyczny.

Projekt podstawy programowej ka
nonu nauczania (w chwili pisania tego 
tekstu nie ukazało się jeszcze rozpo
rządzenie Ministra w tej sprawie) sta
wia sobie m. in. następujące cele edu
kacyjne:

• Świadomość istnienia praw rzą
dzących mikro- i makroświatem oraz 
wynikająca z niej refleksja filozoficz- 
no-przyrodnicza.

• Dostrzeganie natury i struktury 
fizyki oraz astronomii, ich rozwoju
i związku z innymi naukami przyrod
niczymi.

• Zainteresowanie fizyką i astro
nomią.

Wśród zadań szkoły m. in. wymie
nia się:

• Ukazanie roli eksperymentu, ob
serwacji i teorii w poznawaniu przyro
dy. Zapoznanie uczniów z budowaniem 
modeli oraz ich rola w objaśnianiu zja
wisk i tworzeniu teorii.

• Wdrażanie uczniów do samodziel
nego formułowania wypowiedzi o za
gadnieniach fizycznych i astronomicz
nych, prowadzenia dyskusji w sposób 
terminologicznie i merytorycznie po
prawny oraz rozwiązywania prostych 
problemów fizycznych.

W treściach nauczania zagadnienia 
związane z astronomią zgrupowane są 
w dwóch działach:

Budowa i ewolucja Wszechświata
Czas -  przestrzeń -  materia -  ener

gia. Cząstki elem entarne a historia 
Wszechświata. Obserwacyjne podsta
wy kosmologii. Modele kosmologicz
ne. Galaktyki i ich układy. Ewolucja 
gwiazd.

Narzędzia współczesnej fizyki i ich 
rola w badaniu mikro- i makroświata

Laboratoria i metody badaw cze 
współczesnych fizyków. Współczesne 
obserwatoria astronomiczne. Osiągnię
cia naukowe minionego wieku i ich 
znaczenie.

Oczekuje się, że do osiągnięć ucznia 
liceum profilowanego będzie należeć 
m. in. umiejętność obserwacji i opisy
wania zjawisk fizycznych i astronomicz
nych.

Do chwili obecnej zatwierdzono kil
kanaście programów nauczania dosto
sowanych do podstawy programowej 
„fizyki i astronomii” w gimnazjum i na 
ich podstawie opracowano kilkanaście 
podręczników dla uczniów. Niestety, 
około połowa z nich albo w ogóle nie 
zawiera treści astronomicznych, albo 
podane są one w śladowej formie. Pro
gramy nauczania i podręczniki do no
wego liceum profilowanego są w trak
cie opracowywania.

Z powyższego krótkiego przeglądu 
wynika, że poziom nauczania elemen
tów astronomii w największej mierze 
zależy od samych nauczycieli, którzy 
mają dosyć dużą dowolność w wybo
rze programu nauczania i podręczni-

Minimalne wymagania programowe dla studiów magisterskich
Kierunek: Astronomia

I. WYMAGANIA OGÓLNE
Przyjmuje się, że łączna liczba godzin zajęć w trakcie 5-letnich 
studiów magisterskich wynosi około 3600 godzin, w tym mini
malne wymagania programowe obejmują 1960 godzin.

II. SYLWETKA ABSOLWENTA
Studia magisterskie na kierunku astronomia w podstawowej 
swej części winny być identyczne ze studiami fizyki, tzn. stu
dentów astronomii winny obowiązywać te same minima pro
gramowe w zakresie przedmiotów ogólnych oraz podstaw fi
zyki i matematyki, jakie obowiązują na kierunku fizyki. Jakkol
wiek studia astronomiczne mają dać przygotowanie do pracy 
w naukowych ośrodkach astronomicznych, to jednak absolwen
ci tego typu studiów — po spełnieniu dodatkowych wymogów 
— winni mieć również przygotowanie dydaktyczne dla podję
cia pracy w szkolnictwie jako nauczyciele przedmiotu fizyka 
z astronomią, a także do prowadzenia pracy popularyzatorskiej 
np. w planetariach. Ważnym elementem studiów jest dobre opa
nowanie podstaw informatyki.

III. GRUPY PRZEDMIOTÓW I MINIMALNE OBCIĄŻENIA 
GODZINOWE
A. PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO — 270 godzin
B. PRZEDMIOTY PODSTAWOWE — 1050 godzin
C. PRZEDMIOTY KIERUNKOWE — 640 godzin 
Razem: 1960 godzin

IV. PRAKTYKI
Dla tego kierunku nie ustala się obligatoryjnej formy praktyki.

V. PRZEDMIOTY W GRUPACH I MINIMALNE OBCIĄŻENIA 
GODZINOWE
A. PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO — 270 godzin 
A1. Historia filozofii lub filozofia wraz z metodologią nauk przy
rodniczych — 60 godzin
A2. Przedmioty humanistyczne (do wyboru) — 30 godzin 
A3. Język angielski — 120 godzin 
A4. Wychowanie fizyczne — 60 godzin
B. PRZEDMIOTY PODSTAWOWE — 1050 godzin 
B1. Matematyka — 300 godzin
B1.1. Analiza matematyczna— 150 godzin
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ków. Część nauczycieli w pełni rozu
mie, że nauczanie elementów astrono
mii może istotnie przyczynić się do roz
winięcia u uczniów zainteresowania 
naukami ścisłymi. Niestety, spora gru
pa nauczycieli zupełnie pomija na lek
cjach astronomię, być może nie czując 
się odpowiednio przygotowana do na
uczania tego przedmiotu.

Poziom wyższy i standardy 
programowe
W niemal wszystkich polskich uczel
niach wyższych typu „uniwersyteckie
go” prowadzone są zajęcia z astrono
m ii. K ilka uczeln i (uniw ersytety :

Jagielloński, Poznański, Mikołaja Ko
pernika w Toruniu, Warszawski i Wro
cławski) prowadzą jednolite 5-letnie 
studia magisterskie na kierunku astro
nomia, w innych uniwersytetach, a tak
że w krakowskiej Akademii Pedago
gicznej i uczelniach pedagogicznych 
zajęcia z astronomii odbywają się m. 
in. na kierunkach fizyki i geografii. Za
gadnienia astronomii wykładane są 
również w wyższych szkołach mor
skich oraz na niektórych kierunkach 
technicznych.

Już od dawna dyskutowano w śro
dow iskach akadem ickich, w jakim  
stopniu plany i program y studiów

w różnych uczelniach powinny być 
zbliżone do siebie, aby absolwenci dys
ponowali porównywalnym zakresem 
wiedzy w ramach danego kierunku 
i aby zapewnić odpowiednio wysoki 
poziom kształcenia. W skrajnych przy
padkach proponowano, aby Minister
stwo (przy udziale ekspertów danej 
dyscypliny) opracowało centralnie pla
ny i programy studiów, które obowiąz
kowo byłyby realizowane we wszyst
kich uczelniach prowadzących dany 
kierunek. Przeciwnicy tego poglądu 
uważali, że autonom iczne uczelnie 
mogą opracować własne plany i pro
gramy studiów, ponieważ one najlepiej

B.1.2. Algebra liniowa z geometrią—  60 godzin 
B1.3. Matematyczne metody fizyki —  90 godzin 
B2. Fizyka — 660 godzin
B.2.1. Podstawy fizyki (mechanika klasyczna i relatywistycz
na, termodynamika z elementami fizyki statystycznej, elektro
dynamika, optyka, budowa materii) —  270 godzin 
B.2.2. Laboratorium fizyczne — 90 godzin 
B.2.3. Fizyka teoretyczna (mechanika klasyczna, mechanika 
kwantowa, elektrodynamika, fizyka statystyczna) — 300 godzin
B.3. Informatyka i techniki obliczeniowe — 90 godzin

C. PRZEDMIOTY KIERUNKOWE — 640 godzin 
C.1. Astronomia ogólna i sferyczna — 90 godzin
C.2. Metody obserwacji astronomicznych — 120 godzin 
C.3. Fizyka gwiazd i materii rozproszonej —  90 godzin 
C.4. Fizyka układów gwiazdowych — 60 godzin 
C.5. Mechanika nieba — 60 godzin
C.6. Astronomia pozagalaktyczna i kosmologia — 160 godzin 
C.7. Praktyka astronomiczna —  160 godzin

VI. TREŚCI PROGRAMOWE PRZEDMIOTÓW
B. PRZEDMIOTY PODSTAWOWE
W zakresie podstaw matematyki, fizyki i informatyki obowią
zują te same treści programowe co dla odpowiednich przed
miotów kierunku: fizyka.

B1. Matematyka
Wymagane minimalne umiejętności: Znajomość podstawowych 
pojęć i twierdzeń matematycznych, precyzyjne dowodzenie wy
branych twierdzeń, obliczanie pochodnych oraz catek, rozwią
zywanie prostych równań różniczkowych zw yczajnych 
z uwzględnieniem warunków początkowych, rozwiązywanie 
układów liniowych równań algebraicznych w powiązaniu z ich 
operatorową (wzgl. macierzową) interpretacją, rozwiązywanie 
niektórych równań różniczkowych cząstkowych.
B1.1. Analiza matematyczna — 150 godzin 
Zbiory, relacje odwzorowania, funkcje. Otoczenia, ciągłość i gra
nica funkcji jednej zmiennej rzeczywistej. Ciągi oraz szeregi 
liczbowe i funkcyjne. Zbieżność jednostajna. Rachunek róż
niczkowy i całkowy jednej zmiennej rzeczywistej. Rozwijanie 
funkcji w szereg potęgowy. Równania różniczkowe zwyczaj
ne. Analiza funkcji wielu zmiennych. Całki wielokrotne. Formy 
różniczkowe. Całkowanie form różniczkowych. Elementy ana
lizy wektorowej i tensorowej. Uogólnienie pojęcia całki. Szere
gi i całki Fouriera.
B.1.2. Algebra liniowa z geometrią—  60 godzin 
Struktury algebraiczne. Grupy, pierścienie, ciała. Ciało liczb ze
spolonych. Przestrzenie liniowe (wektorowe) rzeczywiste i ze
spolone. Odwzorcowania liniowe, macierze, wyznaczniki, ukła
dy liniowych równań algebraicznych. Formy liniowe, biliniowe, 
kwadratowe, hermitowskie. Przestrzenie unitarne. Wartości
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orientują się w swoich możliwościach 
kształcenia. W konsekwencji, poziom 
i zakres wiedzy absolwentów tych sa
mych kierunków studiów na różnych 
uczelniach mógłby się istotnie różnić, 
mimo że wszyscy kończyliby studia 
z podobnym dyplomem magisterskim.

Twórcy ustawy o szkolnictwie wyż
szym z dnia 12 IX 1990 r. uznali ure
gulowanie tej sprawy na tyle ważne, że 
na Radę Główną Szkolnictwa Wyższe
go nałożono obowiązek określenia mi
nimalnych wymagań programowych 
dla poszczególnych kierunków studiów 
(w skrócie: minimów). Prace nad nimi 
prowadzone były w Radzie Głównej 
przez kilka ostatnich lat i do połowy 
2001 r. uchwalono minima dla niemal 
wszystkich kierunków studiów magi
sterskich, w tym dla kierunku astrono
mii. Uchwały Rady Głównej w tym 
względzie były ostateczne.

W pierwszych uchwałach i sta
nowiskach Rada Główna Szkolnictwa 
Wyższego zdecydowała, że minimalne 
wymagania programowe będą opraco
wywane według podobnego schematu, 
zawierającego wymagania ogólne, syl
wetkę absolwenta oraz zestaw przed
miotów ogólnych, podstawowych i kie
runkowych wraz z treściami programo
wymi. W wymaganiach ogólnych 
określono ponadto łączny wymiar go
dzin na studiach oraz liczbę godzin dla 
realizacji treści zawartych w minimach 
programowych. Ta ostatnia liczba sta
nowiła około połowę godzin przezna

czonych na całe studia. Przykładowo, 
dla kierunku 5-letnich studiów magister
skich z astronomii przyjęto, że łączna 
liczba godzin wynosi 3600, z czego 
1960 godzin obejmuje treści zawarte 
w minimach programowych. Pełny 
tekst Uchwały Nr 90/97 Rady Głów
nej dnia 19 czerwca 1997 r. w sprawie 
określenia minimalnych wymagań pro
gramowych dla studiów magisterskich 
z astronomii (Dz. Urz. MEN nr 3 z dn. 
10 II 1998) podano w ramce.

Wkrótce po ogłoszeniu pierwszych 
minimalnych wymagań programowych 
okazało się, że budzą one wiele kon
trowersji wynikających często z niezro
zumienia sensu tego dokumentu. Naj
częściej spotykanym nieporozumie
niem było przyjmowanie minimów jako 
„minimalnego programu studiów”, któ
ry wystarczyło zrealizować, aby uzy
skać dyplom magistra lub magistra in
żyniera. Natomiast istotą minimów jest 
to, że stanowią one część wspólną stu
diów na różnych uczelniach, co spra
wia, że studia w istotnej swej części są 
porównywalne. Pozostała (po zrealizo
waniu minimów) liczba godzin jest do 
dyspozycji danej uczelni, która może 
rozszerzyć niektóre wymienione w mi
nimach przedmioty, a także wprowa
dzić inne przedmioty specjalistyczne 
związane z profilem uczelni i dostoso
wane do zainteresowań naukowych 
i dydaktycznych uczonych.

Oczywiście, minima pod względem 
merytorycznym nie mogły zadowolić

reprezentantów wszystkich uczelni pro
wadzących dany kierunek studiów. Jed
nak liczne spotkania i dyskusje, zasię
ganie opinii wielu rad wydziałów, 
spotkania ekspertów, a wreszcie dys
kusje w sekcjach i komisjach Rady 
Głównej sprawiły, że opublikowane mi
nima są daleko idącym kompromisem 
wielu środowisk naukowych i w isto
cie swej nie budzą już większych za
strzeżeń.

Pewne zmiany w trybie uchwalania 
minimów przyniosła ustawa z dnia 20 
VII 2001 r. (Dz.U.01.85.924), będąca 
nowelizacją ustawy o szkolnictwie 
wyższym. Dotychczasowe minima pro
gramowe zastąpiono standardami wy
magań, praktycznie jednak niczym nie 
różniącymi się od minimów. Zgodnie 
z tekstem znowelizowanej ustawy (art. 
4a, ust. 1) Nauczanie w uczelni odbywa 
się w ramach kierunków studiów, zgod
nie z ustalonymi standardami naucza
nia, a minister w drodze rozporządze
nia określi (ust. 3) standardy naucza
nia dla poszczególnych kierunków  
studiów  i poziom ów  kształcenia, 
uwzględniając sylwetkę absolwenta, 
ramowe treści nauczania dla poszcze
gólnych przedmiotów, zarówno w gru
pie przedmiotów ogólnych, ja k  i kie
runkowych.

Do chwili obecnej opublikowano 
w Dzienniku Urzędowym Minister
stwa Edukacji Narodowej niemal 
wszystkie minimalne wymagania pro
gramowe (standardy nauczania) dla

i wektory własne operatorów) (macierzy) hermitowskich i uni
tarnych.
B.1.3. Matematyczne metody fizyki — 90 godzin 
Podstawy teorii funkcji zmiennej zespolonej. Szereg Laurenta, 
residua, punkty osobliwe. Funkcje specjalne, wielomiany orto
gonalne. Funkcje Greena i zagadnienia brzegowe. Elementy 
teorii grup.
B.2 Fizyka
B.2.1. Podstawy fizyki — 270 godzin
Wymagane minimalne umiejętności: Określanie podstawowych 
wielkości fizycznych od strony pomiarowej (sposoby mierzenia, 
jednostki) i matematycznej (dokładne określenie odpowiednie
go „obiektu matematycznego”), ogólne i matematyczne popraw
ne formułowanie podstawowych praw wraz z ich fizyczną inter
pretacją, wyciąganie wniosków odnośnie przebiegu szczegóło
wych zjawisk, umiejętność rozwiązywania zadań rachunkowych 
w zakresie podanych haseł programowych, orientacja w stoso
wanych w fizyce metodach: indukcyjnej i hipotetyczno-deduk- 
cyjnej wraz ze zrozumieniem konieczności stosowania modeli 
i upraszczających założeń oraz granic ich stosowalności.
B.2.1.1. Mechanika klasyczna i relatywistyczna —  90 godzin 
Klimatyka punktu materialnego i bryły sztywnej. Układy iner
cjalne i nieinercjalne. Zasady dynamiki Newtona, prawa za
chowania, ruch w polu sił centralnych. Grawitacja i zagadnie
nie dwóch ciał. Ruchy planet. Dynamika bryły sztywnej. Mo

menty bezwładności. Elementy opisu odkształceń i na
pięć w sprężystym ośrodku rozciągłym, prawo Hooke'a, drga
nia i fale w ośrodkach sprężystych. Elementy akustyki. Pod
stawy szczególnej teorii względności.
B.2.1.2. Termodynamika z elementami fizyki statystycznej — 
45 godzin
Zjawiska termodynamiczne, przejścia fazowe, przewodnictwo 
cieplne, dyfuzja, osmoza. Równowaga termodynamiczna, pro
cesy odwracalne i nieodwracalne. Pojęcie temperatury, ener
gii wewnętrznej, entropii. Zasady termodynamiki. Elementy sta
tystycznego opisu układu termodynamicznego. Interpretacja 
statystyczna zasad termodynamiki i przejść fazowych, fluktu
acje statystyczne.
B.2.1.3. Elektrodynamika i optyka — 90 godzin 
Elektrostatyka, prądy stałe, magnetostatyka. Prądy zmienne, 
efekty indukcyjne. Pole elektromagnetyczne zmienne w cza
sie. Prawa Maxwella. Pole elektryczne i magnetyczne w mate
rii. Drgania obwodów elektrycznych i fale elektromagnetycz
ne. Podstawy optyki falowej, własności optyczne materiałów, 
dwójłomność, optyka kryształów. Optyka geometryczna jako 
granica optyki falowej. Podstawowe przyrządy optyczne. In
terferometria, fotometria i spektrometria.
B.2.1.4. Budowa materii — 45 godzin
Promienie Roentgena, promieniotwórczość, hipoteza kwantów 
— fakty doświadczalne. Podstawy mechaniki falowej. Półjako-

62 U R A N I A  -  Postępy Astronom ii 2/2002



M oże  
w  Krakowie. ...ale najpierw  

musze spraw 
dzić, gdzie sa 
tańsze  birety  
profesorskie!

Powiedz, Jasio, 
gdzie chciałbyś 

studiować astro  
t nomie?

...albo w  
W arszaw ie.

; ...a może 
w  Toruniu.

studiów 5-letnich, w toku opracowy
wania są standardy nauczania dla stu
diów licencjackich. W najbliższych ty
godniach ukaże się rozporządzenie 
Ministra Edukacji Narodowej i Spor
tu, w którym zostaną opublikowane 
obowiązujące standardy nauczania, 
będące de facto  tylko nieznacznie 
zmodyfikowaną formą minimalnych 
wymagań programowych. Jak się 
oczekuje, standardy nauczania będą 
ważnym elementem odniesienia w 
procesach akredytacyjnych, które 
zgodnie z ostatnią nowelizacją usta
wy o szkolnictwie wyższym będą po
dejmowane przez Państwową Komi

sję Akredytacyjną. Rozpoczęła ona 
rozpocząć działalność z początkiem 
2002 r.

Jak już wspomniano, treści astrono
miczne są wykładane nie tylko dla stu
dentów astronomii, ale także na kilku 
innych kierunkach.

Na najbardziej zbliżonych tematycz
nie studiach fizyki, w grupie przedmio
tów podstawowych i kierunkowych jest 
„astrofizyka z elementami kosmologii” 
w minimalnej liczbie 30 godzin. W ra
mach tego przedmiotu przewiduje się 
realizacje następujących haseł: Meto
dy badań astronomicznych, podstawo
we typy obiektów astronomicznych,

ewolucja materii we Wszechświecie. 
W zaleceniach do minimalnych wyma
gań programowych z fizyki znajduje
my ponadto uwagę, że przynajmniej 
60% zajęć powinny stanowić ćwicze
nia i laboratoria oraz że dopuszczalna 
jest zmiana nazw przedmiotów a także 
nieco inny podział liczby godzin w ob
rębie bloków przedmiotowych.

Na kierunku geografii w grupie 
przedmiotów podstawowych oprócz 
„matematyki”, „fizyki” oraz „geogra
ficznych systemów informacyjnych 
(GIS)” znajdują się również „astrono
miczne podstawy geografii” w wymia
rze minimum 30 godzin. Przedmiot ten

ściowe informacje o spinie, zakazie Paulliego, strukturze ato
mów wieloelektronowych. Wstępne wiadomości o jądrach ato
mowych, cząstkach elementarnych, statystykach kwantowych. 
Informacje o własnościach gazu elektronowego i mikroskopo
wych modelach ciał makroskopowych.
B.2.2. Laboratorium fizyczne i pracownia fizyczna — 90 godzin 
I pracownia fizyczna. Proste zagadnienia i metody pomiarowe 
z zakresu fizyki klasycznej z zastosowaniem prostych technik 
elektronicznych i metod komputerowej analizy eksperymentu 
(dyskusja niepewności pomiarowych).
B.2.3. Fizyka teoretyczna 300 godzin 
B.2.3.1. Mechanika klasyczna — 60 godzin 
Czasoprzestrzeń Galileusza i czasoprzestrzeń Minkowskiego 
w szczególnej teorii względności. Kinematyka i dynamika punk
tów materialnych i brył sztywnych. Więzy, zasada dAlember- 
ta, równania Lagrange’a. Zasady wariacyjne i prawa zacho
wania. Twierdzenie E. Noether. Przestrzeń fazowa i równania 
Hamiltona. Niezmienniki przekształceń kanonicznych i całki ru
chu. Stabilność trajektorii fazowych i elementy teorii chaosu. 
Elementy dynamiki relatywistycznej. Elementy dynamiki sprę
żystych ośrodków rozciągłych.
B.2.3.2. Mechanika kwantowa — 120 godzin 
Pojęcia podstawowe i interpretacja statystyczna. Relacje nie- 
oznaczności. Analiza pomiarów. Ewolucja czasowa układu kwan
towego i stany stacjonarne. Opis operatorowy. Układy zupełne

obserwabii i ich wspólnych funkcji własnych. Kwantowa teoria 
momentu pędu orbitalnego i spinowego. Oscylator i atom wodo- 
ropodobny. Uogólnienie relatywistyczne. Równanie Diraca. 
Sprzężenie ładunkowe i antycząstki. Elementy metody zaburzeń. 
Przejścia kwantowe, reguły wyboru. Oddziaływania układu kwan
towego z polem elektromagnetycznym. Absorpcja i emisja pro
mieniowania elektromagnetycznego. Elementy teorii rozproszeń. 
Przybliżenie Borna. Fermiony i bozony. Elementy teorii atomów 
wieloelektronowych i cząstek. Zasada superpozycji.
B.2.3.3. Elektrodynamika — 75 godzin 
Równania Maxwella. Potencjały elektromagnetyczne (cecho
wanie). Wybrane zagadnienia elektro- i magnostatyki. Fale elek
tromagnetyczne. Kowariantne (czterowymiarowe) sformułowa
nie elektrodynamiki. Elementy klasycznej teorii promieniowa
nia elektromagnetycznego. Efekty relatywistyczne.
B.2.3.4. Fizyka statystyczna — 45 godzin 
Podstawowe pojęcia i zasady termodynamiki fenomenologicz
nej. Klasyczna mechanika statystyczna. Elementy kwantowej 
mechaniki statystycznej. Przykłady zastosowań klasycznej 
i kwantowej mechaniki statystycznej w termodynamice i fizyce 
fazy skondensowanej. Elementy termodynamiki nierównowa
gowej.

B. Informatyka i techniki obliczeniowe —  90 godzin 
Przegląd metod informatycznych w fizyce, programowanie, wia-
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obejmuje następujące hasła: Układy 
współrzędnych na Ziemi i sferze niebie
skiej. Ruchy ciał niebieskich w układzie 
topocentrycznym. Czasy, ruch obroto
wy i obiegowy Ziemi i jego skutki. Zja
wiska w układzie Ziem ia- Księżyc. Zie
mia jako jedna z planet Układu Sło
necznego. Związki Ziemia-Słońce. 
Ewolucja materii we Wszechświecie. 
Niektóre hasła programowe innych 
przedmiotów również nawiązują do 
zagadnień astronomicznych. W „kar
tografii i topografii” np. jest mowa
0 kształcie i wymiarach Ziemi, ukła
dach współrzędnych, ortodromie i lok- 
sodromie, zaś na „geologii” o wieku 
Ziemi i budowie Ziemi.

Pewnym zaskoczeniem może być 
stosunkowo duża liczba haseł astrono
micznych występujących w minimach 
programowych studiów geologicz
nych. W przedmiocie „geochemia” 
znajdują się m. in. następujące hasła: 
Częstość występowania pierwiastków 
we Wszechświecie (gwiazdy, planety, 
meteoryty, materia rozproszona). Bu
dowa i skład chemiczny Ziemi; nato
miast w przedmiocie „geofizyka”: Po
wstanie i ewolucja Systemu Słonecz
nego. Pola fizyczne związane z Ziemią, 
pole siły ciężkości, pole magnetyczne
1 pole termiczne.

Na kierunkach technicznych zagad
nienia astronomiczne występują przede 
wszystkim na studiach geodezji i kar
tografii. Jednym z tzw. przedmiotów 
technicznych jest „geodezja wyższa

i astronomia geodezyjna”, gdzie wśród 
haseł programowych występują: Pod
stawy astronomii sferycznej. Modele 
pola siły ciężkości Ziemi. Wyznaczanie 
figury Ziemi metodami grawimetrycz
nymi i astronomiczno-geodezyjnymi. 
Wykorzystanie pomiarów satelitarnych 
w geodezji. Natomiast w przedmiocie 
„geodezja satelitarna” spotykamy ha
sła: Ruch sztucznych satelitów Ziemi. 
Metody obserwacji. Zastosowanie 
sztucznych satelitów Ziemi do badań 
geodynamicznych i inne.

Pewne elementy astronomii zawar
te są również w minimalnych wyma
ganiach programowych na studiach na
wigacji, prowadzonych przez uczelnie 
morskie. W przedmiocie kierunkowym 
„nawigacja” przewiduje się omawianie 
m. in. teorii i praktyki nawigacji mor
skiej poszerzonej o niezbędną wiedzę 
z dziedzin pokrewnych, takich jak kar
tografia, geodezja i astronomia, dewia
cja, teoria pływów.

Niekiedy hasła astronomiczne moż
na spotkać w programach przedmiotu 
„fizyka” na wielu innych kierunkach. 
Na studiach fizyki technicznej np. 
w programie „fizyki ogólnej” jest rów
nież hasło Ewolucja Wszechświata, na 
studiach chemii w przedmiocie „fizy
ka” wymienione jest promieniowanie 
kosmiczne. Studenci ochrony środo
wiska część swoich zajęć poświęcają 
na zapoznanie się z fizyką atmosfery, 
promieniowaniem słonecznym i pro
mieniowaniem kosmicznym, a wykład

z „geologii geomorfologii i glebo
znawstwa” rozpoczyna się omówie
niem pozycji Ziemi w Układzie Sło
necznym, je j budowy i je j właściwości 
geofizycznych. Nawet na kierunku 
elektrotechnika kurs „fizyki” kończą 
teorie kosmologiczne.

W ostatnich miesiącach Rada Głów
na Szkolnictwa Wyższego przystąpiła 
do prac nad sformułowaniem minimal
nych wymagań programowych (stan
dardów) dla 3-letnich studiów licen
cjackich. Wśród pierwszej grupy 
uchwalonych dokumentów znalazły się 
również minima dla kierunku „fizyka”. 
Jakkolwiek w minimach tych brak od
dzielnego przedmiotu astronomiczne
go, to wśród przedmiotów specjaliza
cyjnych i specjalnościowych znajduje 
się uwaga, że w przypadku specjaliza
cji nauczycielskiej, program studiów 
winien zawierać przynajmniej 30 go
dzin podstaw astronomii.

Zagadnienia astronomiczne są oma
wiane (na ogół w trakcie niewielkiej 
liczby godzin) na wielu kierunkach 
studiów wyższych. Pozostaje jednak 
sprawa otwartą, czy zawsze wykła
dowcami są specjaliści w dziedzinie 
astronomii.

Jerzy M. Kreiner jest profesorem 
w Akademii Pedagogicznej w Kra
kowie i Członkiem Rady Głównej 
Szkolnictwa Wyższego.

domości użytkowe o komputerach, wybrane zagadnienia go
towego oprogramowania użytkowego.

C. PRZEDMIOTY KIERUNKOWE 
C.1. Astronomia ogólna i sferyczna —  90 godzin 
Zjawiska na sferze niebieskiej. Czas. Ziemia jako planeta i jej 
najbliższe otoczenie. Fizyka planet i ich księżyców. Dynamika 
układu planetarnego. Instrumenty astronomiczne. Wyznacza
nie podstawowych parametrów ciał niebieskich (odległość, 
masa, temperatura, jasność, moc promieniowania). Budowa 
i podstawowe charakterystyki najbardziej typowych obiektów 
astrofizycznych (Słońce, gwiazdy i ich gromady, materia mię- 
dzygwiazdowa. Galaktyka, galaktyki). Ewolucja materii we 
Wszechświecie. Podstawy kosmologii.
C.2. Metody obserwacji astronomicznych — 120 godzin 
Teleskopy optyczne, radioteleskopy, teleskopy do odbioru pro
mieniowania UV, IR, X orazy. Odbiorniki promieniowania w róż
nych zakresach EM. Detektory cząstek kosmicznych, neutrin 
i fal grawitacyjnych. Obserwacje pozaatmosferyczne. Fotome
tria i systemy fotometryczne. Spektroskopia i klasyfikacja wid
mowa. Polarymetria.
C.3. Fizyka gwiazd i materii rozproszonej —  90 godzin 
Oddziaływanie promieniowania materii. Transport promienio
wania. Modele atmosfer gwiazdowych. Widma gwiazd, ich po
wstawanie i interpretacja. Diagram Hertzsprunga-Russella.

Modele budowy wewnętrznej gwiazd. Gwiazdy zmienne. Wła
ściwości gwiazd. Astrofizyka wysokich energii.
C.4. Fizyka układów gwiazdowych — 60 godzin 
Metody statystyczne badań układów gwiazdowych. Kinematy
ka i dynamika gwiazd w Galaktyce. W łaściwości gromad 
gwiazd. Podsystemy i populacje gwiazd. Budowa Galaktyki. 
C.5. Mechanika nieba — 60 godzin
Prawa Keplera. Zagadnienie dwóch ciał — wyznaczenie orbit 
(problem prosty i odwrotny). Ograniczony problem trzech ciał. 
Problem n ciał. Perturbacje. Ruch sztucznych satelitów Ziemi
i sond kosmicznych.
C.6. Astronomia pozagalaktyczna i kosmologia — 60 godzin 
Klasyfikacja morfologiczna galaktyk. Aktywne jądra galaktyk. 
Grupy i gromady galaktyk, statystyczny opis rozmieszczenia 
materii we Wszechświecie. Obserwacyjne podstawy kosmolo
gii. Modele kosmologiczne i ich testowanie. Model gorącego 
Wszechświata.
C.7. Praktyka astronomiczna — 160 godzin 
Studentów obowiązuje czterotygodniowa praktyka obserwacyj
na w jednej z naukowych placówek astronomicznych.

VII. ZALECENIA
W grupie B oraz C zaleca się, aby przynajmniej 60% zajęć 
stanowiły ćwiczenia rachunkowe i ćwiczenia laboratoryjne, 
w tym ćwiczenia przy komputerach.
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125 rocznica 
odkrycia 
trabantów Marsa
Po raz pierwszy satelity Marsa do

strzegł dopiero —  w 1877 r. — 
astronom amerykański Asaph 

Hall. Jednak nie było to bynajmniej 
przypadkowe odkrycie. Już Johannes 
Kepler postulował istnienie dwóch księ
życów Czerwonej Planety, wychodząc 
zresztą z pitagorejskiej mistyki liczb i 
przekonania o harmonii świata. Traban
ty tej planety (jak się je niekiedy potocz
nie nazywa) próbował zaobserwować 
William Herschel, odkrywca Urana w 
1781 r. Do poszukiwań satelitów obie
gających Marsa wzywał też w wydanej 
w 1834 r. książce Die Wunder des Him- 
mels („Dziwy niebios”) Joseph Johann 
von Littrow (były dyrektor Obserwato
rium Krakowskiego). Próby odkrycia 
księżyców tej planety podjął się także 
w 1864 r. Heinrich Ludwig d ’Arrest, jed
nak bez rezultatu. Początkowo również 
obserwacje Asapha Halla (za pomocą 
dużego teleskopu o średnicy obiektywu 
66 cm) nie przyniosły wyników —  
utrudniała to głównie niesprzyjająca po
goda i Hall był już gotów zrezygnować 
z dalszych poszukiwań, ale do wytrwa
łości nakłoniła go jego żona Angelina, 
z domu Stickney.

Pierwszy satelita, zewnętrzny, został 
wreszcie dostrzeżony przez Halla w dniu 
11 sierpnia 1877 r., drugi —  w kilka dni 
później — 17 sierpnia. Nie to jednak sta
ło się w następstwie sensacją; zresztą 
1877 r., kiedy to przypadła kolejna wiel
ka opozycja Marsa zdarzająca się co 15- 
17 lat (Czerwona Planeta zbliża się wte
dy do naszej na odległość około 55 min 
km, jasno świecąc przez całą noc), sta
nowi cezurę w badaniach tego globu. 
Giovanni Virginio Schiaparelli zauwa
żył wtedy „system kanałów” na Marsie, 
a w kilka miesięcy później Asaph Hall 
zobaczył nareszcie dwa jego księżyce- 
-trabanty.

Najbardziej niezwykłe w tej historii 
było wszakże to, że już 150 lat wcze
śniej (w 1726 r.) o istnieniu dwóch księ
życów Marsa napisał Jonathan Swift 
w Podróżach do wielu odległych naro
dów świata (przypisując ich odkrycie 
astronomom fantastycznej Laputy). Co 
więcej, Swift stwierdził, że mają to być 
niewielkie ciała, a okresy ich obiegów 
podał z błędem 25% dla jednego i 40% 
dla drugiego satelity. „Sukces” Swifta 
powtórzył w 1750 r. Wolter w powiast
ce filozoficznej Micromegas (ogranicza
jąc się zresztą do wzmianki, że Mars ma 
dwa księżyce). Już wcześniej o możli
wości istnienia satelitów wokół Marsa 
pisał ponadto (w 1687 r.) —  w słynnych 
Rozważaniach o mnogości zaludnionych 
światów — Bernard Le Bouyer de Fon- 
tenelle.

Natomiast w 1744 r. astronom nie
miecki Christian Eberhard Kindermann 
napisał traktat fantastycznonaukowy Die 
geschwinde Reise auf dem Luft-Schiff 
nach der Oberen Welt, welchejungsthin 
fiinf Personen angestelt, którego boha
terowie udali się na statku powietrznym 
na Marsa, ażeby sprawdzić, czy obiega 
go satelita. Co dziwniejsze, Willy Ley 
w swojej „nieoficjalnej historii astrono
mii od Babilonu do ery kosmicznej”, za
tytułowanej W niebo wpatrzeni (PIW, 
Warszawa 1984), nazywa Kinderman- 
na kapitanem i twierdzi, iż rzeczywiście 
miał on zaobserwować księżyc Marsa 
10 lipca 1744 r., co jakoby ogłosił w Col
legium astronomicum (Drezno 1747). 
Gdzieś tu doszło do przekłamania infor
macji, ale to raczej Willy Ley nie ma 
racji, biorąc na serio opowieść fanta
styczną.

Do naszych niemal czasów zastana
wiano się, skąd Swift miał tak „dokład
ne” dane o księżycach Marsa. Nie za
brakło nawet domniemań wysuwanych

T. Zbigniew Dworak

Niesłychanie zadziwiająca 
i osobliwa jest historia 
odkrycia dwóch niewielkich 
księżyców krążących wokół 
Marsa  —  planety 
obiegającej Słońce 
w dalszej odległości niż 
Ziemia (średnio 228 min 
km) oraz wzbudzającej od 
stuleci wiele emocji 
i to nie tylko wśród 
astronomów.

Phobos i Deimos na zdjęciach uzyska
nych przez orbitera Vikinga w 1977 roku. 
Fot. NASA
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przez nadgorliwych, a niekompetent
nych entuzjastów tak zwanej paleoastro- 
nautyki, bezkrytycznie kroczących śla
dami Danikena, iż parametry orbitalne 
księżyców Marsa podpowiedzieli Swif
towi. .. przybysze z Kosmosu. Nikt jakoś 
się nie zastanowił, dlaczego źle „pod
powiedzieli” ! Tymczasem rzeczywi
stość okazała się bardziej prozaiczna, 
chociaż nie mniej fascynująca. Jak wie
my, Kepler już w 1610 r. w liście do 
Galileusza wysunął był sugestię, że Mars 
powinien mieć dwa księżyce, skoro Zie
mię obiega jeden, zaś Jowisza — czte
ry, co powtórzył potem w Dioptryce, 
błędnie odczytawszy anagram Galile
usza w Sidereus Nuncius o obserwacji 
Satumajako „potrójnej” planety. Nie dość 
na tym — w 1643 r. Anton Maria Schryl 
twierdził, iż jakoby widział dwa księży
ce Marsa, ale jest oczywiste, że istnieją
cymi wtedy małymi instrumentami 
optycznymi zobaczyć ich nie mógł i do
strzegł najprawdopodobniej w sąsiedz
twie planety Mars dwie słabe gwiazdy. 
Wydaje się, że Jonathan Swift najpraw
dopodobniej znał obie te wzmianki (Ke
plera oraz Schryla), a być może — rów
nież głośne j eszcze wtedy Rozważania... 
de Fontenelle’a. W dodatku na początku 
XVIII wieku pitagoreizm był nadal 
żywy, więc przeświadczenie o istnieniu 
dwóch satelitów Marsa mogło się zro
dzić w toku następującego rozumowa
nia: Ziemię obiega 1 księżyc, Jowisza 
— 4, Saturna— 5, pomiędzy orbitą Mar
sa a Jowisza powinna krążyć według tych 
wyobrażeń jeszcze jedna planeta i powin
na ona mieć... 3 księżyce, a zatem Mar
sa powinny obiegać dwa satelity! Lecz 
pomimo tych logicznych wyjaśnień tra
banty Marsa nie przestały wzbudzać 
w minionym stuleciu sensacji— również 
z innych jeszcze powodów.

Satelity biegnące wokół Marsa, boga 
wojny, otrzymały imiona jego psów to
warzyszących mu w bitewnych pocho
dach — Phobos i Deimos. Nazwy te za
proponował Madan z Eton w Anglii, a po 
polsku znaczą one „Groza” i „Strach” 
albo w innym przekładzie — „Popłoch” 
i „Bojaźń”. Ponadto w piśmiennictwie 
polskim spotyka się też niekiedy pisow
nię Fobos i Dejmos.

Wewnętrzny i większy księżyc, Pho
bos, obiega „macierzysty” glob po elip
tycznej orbicie: o wielkiej półosi a = 
9380 km = 2,76 R Marsa, mimośrodzie 
e = 0,0151 i nachylonej pod kątem oko
ło 1 ° do płaszczyzny równika tej plane

ty. Satelita ten dokonuje jednego obiegu 
wokół Czerwonego Globu w ciągu 
7h39m22s, czyli w czasie znacznie krót
szym od okresu obrotu wokół osi same
go Marsa, który to okres rotacji tej pla
nety wynosi 24h37m33,7s. Ze względu na 
niewielkie oddalenie od powierzchni pla
nety (zaledwie o około 5980 km) i krótki 
okres obiegu, ruch Phobosa na niebie 
Marsa wygląda nader osobliwie, co przez 
ponad sto lat wydawało się ewenemen
tem w świecie księżyców planet. Przede 
wszystkim dla ewentualnego obserwatora 
przebywającego na 68° szerokości are- 
sograficznej (północnej i południowej) 
satelita Phobos znajduje się („leży”) 
w horyzoncie, zatem w okolicach wokół- 
biegunowych planety w ogóle nie jest wi
doczny. W zenicie obserwatora na Mar
sie Phobos osiąga największe rozmiary 
kątowe (około 12’), zaś będąc w pełni 
osiąga jasność widomą około -9m. Bę
dzie on więc dla obserwatora (astronau
ty, kolonisty?) na powierzchni Marsa 
obiektem o wiele mniejszym i nie tak ja
snym jak nasz Księżyc, ale i tak niemal 
stukrotnie jaśniejszym od Wenus, świe
cącej na naszym ziemskim niebie.

W ciągu jednej doby marsjańskiej 
Phobos dokonuje ponad trzech obiegów 
względem tej planety, lecz jego ruch ob
serwowany na niebie Marsa wygląda 
dość osobliwie. Ponieważ Phobos krąży 
w tym samym kierunku, w którym obra
ca się wokół osi Czerwony Glob, zaś 
okres obiegu tego satelity jest krótszy od 
okresu rotacji planety, to dla ewentual
nego obserwatora — znajdującego się 
w pobliżu równika Marsa — Phobos 
wschodzi na zachodzie, lecz zachodzi na 
wschodzie. Przy tym między kolejnymi 
wschodami upływa 11 godz. 6 min., lecz 
tylko 4 godz. 18 min. między wscho
dem a zachodem tego księżyca. Nato
miast jego okres synodyczny wynosi 
7h39m30s. A zatem Phobos nie tylko nie
typowo wschodzi i zachodzi, lecz rów
nież dość szybko zmienia jasność, roz
miary kątowe (od około 8’ do około 12’) 
i fazy: jedną pełnię obserwuje się nad 
zachodnim widnokręgiem, dwie nad 
wschodnim horyzontem, a tymczasem 
dwie pierwsze kwadry, jedną ostatnią 
kwadrę i jeden nów; w różnej kolejno
ści oraz w nieregularnych odstępach cza
su. Po nowiu znowu widzimy jego wą
ski sierp o nieregularnym zarysie. 
Ponadto Phobos bardzo często zanurza 
się w cieniu rzucanym przez Marsa — 
przeciętnie zaledwie raz na trzy swoje

obiegi nie następuje podczas pełni tego 
księżyca jego zaćmienie.

Ten dość niezwykły, obserwowany 
ruch Phobosa, bardziej typowy dla ni- 
skopułapowych sztucznych satelitów niż 
dla księżyców naturalnych, pobudził 
astronoma Josifa S. Szkłowskiego do 
wysunięcia w 1959 r. hipotezy, iż tra
bant Marsa (a może nawet oba) jest dzie
łem jakiejś. .. cywilizacji pozaziemskiej, 
niekoniecznie jednak marsjańskiej. 
Mógł on też być jakoby pozostawiony 
na wokółmarsjańskiej orbicie przez 
przedstawicieli pozaukładowych kosmi
tów ! (?). Dodatkową przesłanką skłania
jącą Josifa S. Szkłowskiego do poglą
du, iż towarzysz Czerwonej Planety to... 
sztuczna planetoida, była praca opubli
kowana w 1945 r. przez Bevana P. Shar- 
plessa, w której autor stwierdził wystę
powanie tak zwanego wiekowego 
przyspieszenia w ruchu orbitalnym Pho
bosa. Innymi słowy, Phobos miałby 
zwalniać swój bieg, zbliżając się po spi
rali do powierzchni Marsa.

Wynikało z tej pracy, że, po pierw
sze, Phobos jest obiektem względnie 
młodym (inaczej już dawno upadłby na 
powierzchnię planety) i, po drugie, po
winien być wewnątrz pusty (!), ponie
waż trudno byłoby sobie wyobrazić, aby 
bardzo rozrzedzona atmosfera Marsa 
mogła tak skutecznie hamować ruch ma
sywniej szego ciała („pełnego” Phobo
sa). A jeszcze jedną przesłanką, mającą 
rzekomo wskazywać na sztuczne pocho
dzenie tego satelity, miało być jego 
względnie późne odkrycie.

Hipoteza Szkłowskiego stała się oczy
wiście wiatrem (marsjańskim) w żagle 
dla entuzjastów i zwolenników istnienia 
cywilizacji pozaziemskich, a już zwłasz
cza dla wyznawców wyżej wspominanej 
paleoastronautyki. Wkrótce jednak oka
zało się, że ruch Phobosa— chociaż wte
dy wyjątkowy w świecie księżyców pla
net — nie ma nic do rzeczy, jeśli chodzi 
o jego pochodzenie (sztuczne), natomiast 
wiekowe przyspieszenie zostało zakwe
stionowane przez nowsze badania, a na
wet zrodziło się podejrzenie, iż Phobos 
raczej oddala się powoli od swojej pla
nety. Ostatecznie wyjaśniło się, że istnie
je jednak wiekowe przyspieszenie w ru
chu Phobosa, ale jest ono spowodowane 
efektem siły pływów ze strony Czerwo
nej Planety i jest znacznie mniejsze, niż 
pierwotnie przypuszczano. Prześledzenie 
tego oddziaływania wstecz w czasie 
(oczywiście drogą rachunkową za po-
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mocą komputerów) pozwoliło stwierdzić, 
że Phobos znajdował się na niemal syn
chronicznej orbicie (tj. na takiej, dla któ
rej czas obiegu satelity wokół planety 
równa się okresowi rotacji samej plane
ty) przed około 4,5 młd lat. Jest to — jak 
wiemy— czas, w którym zakończyło się 
najprawdopodobniej formowanie Ukła
du Słonecznego.

Wyjaśniło się także, iż, wbrew wcze
śniejszym przypuszczeniom, Phobos 
znajduje się raczej wewnątrz niż na ze
wnątrz sfery Roche’a, to znaczy w takiej 
odległości, w której oddziaływanie ma
sywniej szego ciała (planety) może spo
wodować rozerwanie mniej masywnego 
satelity. Także Phobos uległby rozerwa
niu, gdyby przy swojej gęstości średniej 
był ciałem... płynnym (a nie stałym, ja
kim przecież jest).

Chociaż okres rotacji Phobosa pozo
staje w rezonansie 1:1 z jego okresem 
orbitalnym, podobnie jak to jest w przy
padku naszego Księżyca, to jednak ob
serwator na planecie będzie mógł do
strzec — dzięki libracji — więcej niż 
połowę powierzchni tego satelity. Ponad
to okazało się, że Phobos odznacza się 
bardzo dużą libracją fizyczną, wynoszącą 
aż 5° (libracja fizyczna naszego Księży
ca wynosi 2’, tzn. 150 razy mniej).

Dla obserwatora (astronauty) na Pho- 
bosie kątowe rozmiary Marsa będą wy
nosiły aż 46°, czyli kiedy dolna krawędź 
tarczy Czerwonej Planety będzie doty
kała horyzontu (na powierzchni Phobo
sa), to górna będzie się znajdowała w 
połowie odległości od zenitu! Ale ów 
przyszły obserwator nigdy nie zobaczy 
z powierzchni Phobosa obszarów oko- 
łobiegunowych Marsa.

Deimos, drugi satelita Marsa, poru
sza się wokół planety po niemal koło
wej orbicie (o mimośrodzie e = 0,0003) 
położonej nieco dalej od orbity synchro
nicznej, obiegając „macierzysty” glob 
w czasie 30h17m17s. Wielka półoś tej or
bity liczy 23 459 km, zaś nachylenie jej 
płaszczyzny do płaszczyzny równika 
Czerwonej Planety wynosi niespełna 2°. 
Dla obserwatora znajdującego się na 
Marsie na szerokości aresograficznej 
większej niż 82° (północnej lub połu
dniowej) Deimos nie będzie już widocz
ny. Satelita ten oglądany z obszarów 
przyrównikowych planety może osiągać 
(w zenicie) rozmiary kątowe równe za
ledwie T  (a więc na granicy zdolności 
rozdzielczej ludzkiego oka) oraz jasność 
w pełni około -6m. Wygląda zatem ra

czej jak bardzo jasna gwiazda (jaśniej
sza jednak od Wenus na naszym niebie).

Okres synodyczny dla Deimosa wy
nosi 30h24m-, ale pomiędzy jego kolej
nymi wschodami upływa pięć i pół doby 
ziemskiej (tj. 5,36 doby marsjańskiej). 
Drogę od wschodu do zachodu przemie
rza natomiast w ciągu ponad 60 godzin 
i, teoretycznie, można w tym czasie trzy
krotnie zobaczyć go w pełni. Zmian jego 
faz nie można oczywiście zaobserwo
wać nieuzbrojonym okiem —  dostrze
gane będą tylko zmiany jasności tego 
księżyca.

Deimos rzadziej niż Phobos wcho
dzi w cień planety, toteż jego zaćmienia 
zdarzają się (przeciętnie) dwukrotnie na 
dziewięć okrążeń Marsa. Podobnie jak 
Phobos, tak i Deimos zawsze zwraca się 
jedną i tą samą stroną ku „macierzystej” 
planecie, która na jego niebie osiąga roz
miary kątowe niemal 17°, przy czym 
z okolic podbiegunowych Marsa nigdy 
nie można Deimosa zobaczyć.

W ciągu roku marsjańskiego wystę
puje 1870 zaćmień księżyców przez pla
netę (dla obserwatorów na widocznych 
z Marsa „półkulach” satelitów będą to 
zakrycia Słońca przez ogromną tarczę 
globu) i tyleż przejść księżyców przed 
dyskiem słonecznym; niekiedy można 
będzie zobaczyć oba księżyce na tle 
Słońca, przy czym Deimosa tylko jako 
czarny punkt. Podczas przejść Phobosa 
przed tarczą Słońca obserwator na zwró
conej ku Marsowi stronie tego księżyca 
może dostrzec jego cień na powierzch
ni planety. Dominującymi obiektami na 
niebie tej „półkuli” Phobosa będą zatem: 
ogromna, krwistoczerwona tarcza Mar
sa oraz dalekie, lecz nadal bardzo jasne 
Słońce. Na niebie Phobosa Deimos 
może osiągać maksymalne rozmiary 
kątowe około 3’ oraz maksymalną ja
sność (w pełni) około -7 m.

Z kolei na niebie, na zwróconej ku 
planecie powierzchni Deimosa trzecim 
(po Słońcu i Marsie) dominującym 
obiektem będzie właśnie Phobos osią
gający podczas sprzyjających warun
ków (w opozycji) rozmiary ponad 5’ 
oraz około -7,5m. Ponadto będzie moż
na stamtąd obserwować wędrówkę 
Phobosa przed tarczą Marsa, zaćmie
nie Phobosa przez planetę i zakrycie go 
przez jej tarczę.

Podziwianie tych wszystkich podsta
wowych zjawisk astronomicznych bę
dzie dostępne przyszłym astronautom. 
A na razie w układzie księżyców Marsa

(w tym także na powierzchni planety) 
przebywały automatyczne sondy mię
dzyplanetarne serii „Mars”, misji „Ma
riner” i „Viking”, „Fobos”, „Pathfinder”, 
„Mars Global Surveyor”, „Mars Odys
sey”, dzięki którym uzyskaliśmy jako
ściowo nowe dane o naturze Phobosa 
i Deimosa. Uprzednio bowiem wiado
mości o warunkach panujących na 
owych księżycach mieliśmy bardziej niż 
skąpe, co tylko pobudzało wyobraźnię 
do snucia różnych fantastycznych hipo
tez. Niestety, misje „Fobos” (a także 
„Mars Polar Lander”) nie udały się, je
dynie „Fobos 2” zdołał przekazać tylko 
37 zobrazowań Phobosa o dużej zdol
ności rozdzielczej; jednak do lądowania 
na powierzchni tego księżyca — jak to 
wcześniej planowano — nie doszło!

Pierwsze zdjęcia powierzchni księży
ców Marsa przekazała na Ziemię sonda 
międzyplanetarna „Mariner 9” w 1971 r., 
chociaż już na zarejestrowanym przez 
„Marinera 7” zobrazowaniu Marsa do
strzeżono Phobosa na tle tarczy planety, 
a jego cień także na powierzchni tego 
globu. Najlepsze jednak zobrazowania 
Phobosa i Deimosa uzyskano podczas 
misji „Vikingów” w 1977 r., czyli w stu
lecie odkrycia tych księżyców; przy 
czym „Viking-Orbiter 1” zbliżył się do 
Phobosa na odległość 970 km, zaś „Vi- 
king-Orbiter 2” do Deimosa na odle
głość zaledwie 26 km!

Opracowanie zdjęć przekazanych 
przez automatyczne sondy międzyplane
tarne pozwoliło przede wszystkim stwier
dzić, że księżyce biegnące wokół Marsa 
stanowią dość nieregularne bryły, co 
zresztą już wcześniej podejrzewano. 
Można je zatem przedstawić w pierw
szym przybliżeniu jako elipsoidy trój- 
osiowe. Rozmiary Phobosa wynoszą 
26x22* 18,4 km, natomiast Deimosa — 
15x12,2x10,4 km. Okazało się, że po
wierzchnie tych towarzyszy Czerwonej 
Planety są zryte kraterami podobnie jak 
nasz Księżyc, satelity wokół innych pla
net, a także planety nie mające wystar
czająco gęstej atmosfery (w tym również 
sam Mars). Największe kratery (na tych 
księżycach) mają średnicę nawet ponad 
dziesięć kilometrów. Oczywiście są one 
pozostałościami po uderzeniach meteory
tów, ponieważ o jakiejkolwiek działalno
ści wulkanicznej na tak małych ciałach 
nie może być mowy. Większe kratery na 
powierzchni Phobosa otrzymały już na
zwy własne. Wśród nich mamy krater 
Stickney (11,3 km), Halla (6 km),
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Roche'a (5 km), jak również d ’Arresta, 
Sharplessa, Todda, Wendella. W ten spo
sób uhonorowano astronomów poszuku
jących bądź badających księżyce Marsa.

Najbardziej interesujący okazał się 
największy krater Stickney (jest to — 
przypomnijmy —  nazwisko panieńskie 
żony Asapha Halla, Angeliny). Ma on 
imponującą głębokość— 1,5 km — i od
chodzi od niego półkolisty wał nazwany 
Grzbietem Keplera, o wysokości ponad 
1,5 km i długości kilkudziesięciu kilome
trów. Z kraterem Stickney związany jest 
też system bruzd sprawiających wraże
nie „orki na ugorze Grozy”. Regularnie 
ułożone bruzdy mają długość ponad dwu
dziestu kilometrów, szerokość od 100 do 
200 m, zaś głębokość od 20 do 90 m. Ich 
wiek okazał się niemal równy wiekowi 
samego krateru (około 3 mld lat), skąd 
wypływa wniosek, że powstały one po 
uderzeniu masywnego meteorytu, co dla 
całego Phobosa stało się nieomal glo
balną katastrofą. W wyniku uderzenia we 
wnętrzu tego księżyca powstały najpraw
dopodobniej pęknięcia bądź szczeliny, 
które osiągnęły jego powierzchnię, prze
jawiając się właśnie jako specyficzne 
bruzdy.

Przyspieszenie na powierzchni księ
życów Marsa jest znikome. Nawet na 
większym i masywniej szym Phobosie 
wynosi około 1 cm/s2, czyli prawie ty
siąckrotnie mniej niż na Ziemi, chcąc zaś 
opuścić powierzchnię tego satelity, wy
starczy rozwinąć prędkość równą zale
dwie 15 m/s. Astronauta na Phobosie 
będzie musiał więc poruszać się nader 
rozważnie...

Pomimo tak niewielkiej siły ciąże
nia Phobos jest pokryty cienką warstwą 
regolitu. Co dziwniejsze, warstwa re- 
golitu na m niejszym  Deimosie jest 
grubsza niż na Phobosie. Istniejące na 
powierzchni Deimosa kratery (mniej
szych zresztą rozmiarów niż na sąsied
nim Phobosie) są częściowo wypełnio
ne warstwą regolitu o grubości 5 m. 
Dwa kratery na Deimosie otrzymały 
nazwy: Wolter oraz Swift —  jak wie
my, obaj oni pisali o księżycach Marsa 
na długo przed ich odkryciem.

Znaczna ilość regolitu na małym 
Deimosie może być wyjaśniona tym, że 
chociaż po upadku meteorytów rozkru- 
szony materiał skalny zdołał opuścić 
powierzchnię tego księżyca, to jednak 
następnie był niejako z powrotem zbie
rany, ponieważ wyrzucone w przestrzeń 
cząstki pyłu poruszały się po mniej wię

cej tej samej orbicie co i sam Deimos, 
natomiast w przypadku Phobosa wyrzu
cany pył był raczej wychwytywany 
przez bliską i masywną planetę. Nie
mniej jednak istnieje przypuszczenie, że 
część tego pyłu tworzy pierścień wokół 
Marsa, co może zostać potwierdzone 
w trakcie dalszych badań sąsiedztwa tej 
planety, jak np. w trakcie misji „Mars 
Global Surveyor” czy „Mars Odyssey” 
lub przyszłej w ypraw y załogow ej 
w XXI wieku.

Średnia gęstość Phobosa wynosi nie
mal 1950 kg/m3, natomiast Deimosa —  
około 1700 kg/m3, czyli tyle, ile majątzw. 
chondryty węgliste, tj. meteoryty kamien
ne zawierające związki węgla i tzw. chon- 
dry (drobne, kuliste, często promieniście 
zbudowane skupienia krystaliczne). 
Chondryty węgliste mają, jak się przy
puszcza, skład chemiczny zbliżony do 
składu pierwotnej materii dysku wokół- 
słonecznego, z którego powstały plane
ty. Rzuca to światło na pochodzenie księ
życów Marsa. Ponieważ są one podobne 
do planetoid, to uważa się dość po
wszechnie, iż rzeczywiście pochodzą 
z pasa planetoid i zostały przechwyco
ne przez Marsa, dlatego wyrażenie „ma
cierzysta” (planeta) pisaliśmy w cudzy
słowie. D odatkow ym  argum entem  
potwierdzającym tę hipotezę jest rów
nież to, że albedo (czyli ich zdolność od
bijania światła) satelitów Czerwonej Pla
nety jest mniej więcej takie samo, jak 
albedo niektórych planetoid i wynosi dla 
Phobosa około 0,08, dla Deimosa 0,07, 
podczas gdy dla Księżyca— około 0,12.

Inna hipoteza głosi, że satelity Mar
sa sformowały się z resztek materii, 
z której powstał sam Mars. Niekiedy 
zakłada się, że początkowo powstał je 
den większy księżyc, lecz zderzenie 
z dużym meteoroidem doprowadziło do 
rozpadu tego satelity i ostatecznie po
zostały dwa księżyce. Być może wgłę
bienie na Dei-mosie jest śladem tej ka
tastrofy kosmicznej, która doprowadziła 
do rozpadu protosatelity Marsa.

Jak dotąd trudno rozstrzygnąć, który 
ze scenariuszy pochodzenia dwóch księ
życów Marsa jest słuszniejszy. Zapew
ne przyszłe badania przeprowadzone 
wreszcie na powierzchni Phobosa i Dei
mosa pozwolą zadecydować, która hi
poteza wyjaśni ich powstanie oraz ewo
lucję.

Cóż będą mogli zobaczyć owi przy
szli astronauci (może już w 2015 r.?) 
z powierzchni tak Phobosa, jak również

Deimosa? Podczas dnia oczywiście 
Słońce, a także inne ciała niebieskie (na 
księżycach marsjańskich brak jest prze
cież atmosfery!); widoczna będzie cza
sam i nasza Z iem ia, m ogąca, jako  
gwiazda wieczorna lub poranna, osią
gnąć największą jasność około -4 m. Po
dobnie niekiedy będzie można oglądać 
Wenus, ale już bardzo rzadko —  Mer
kurego.

Nieco jaśniej niż dla obserwatora na 
Ziemi świecą na niebie trabantów Mar
sa dwie dalsze planety: Jowisz i Saturn. 
W czasie wielkiej opozycji względem 
Marsa i jego satelitów Jowisz osiąga ja 
sność około -3 ,2m, zaś nieuzbrojonym 
okiem mogą być dostrzeżone jego czte
ry księżyce galileuszow e: Callisto 
(5 ,0m), G anim edes (4 ,0m), Europa 
(4,7m), Io (4,3m). Będą się też one mo
gły znajdować w ponad dwukrotnie 
większej odległości kątowej od Jowi
sza niż dla obserwatora na powierzch
ni Ziemi.

Chociaż wygląd gwiazdozbiorów 
i Drogi Mlecznej na niebie księżyców 
Czerwonej Planety pozostaje niezmie
niony (inne jest tylko położenie północ
nych biegunów światów księżycowych 
Marsa, mniej więcej pomiędzy Dene- 
bem w Łabędziu a Alderaminem w Ce- 
feuszu), widoki na niebie tych sateli
tów są jednak bardziej urozmaicone niż 
z powierzchni naszego Srebrnego Glo
bu, a to dzięki możliwości podziwia
nia majestatycznej, krwistoczerwonej 
tarczy Marsa z wieloma szczegółami 
(np. Olympus Mons, Dolina Marine- 
rów ) widocznymi na niej, drugiego 
z księżyców (Deimosa na niebie Pho
bosa i vice versa: Phobosa na niebie De
imosa), niezwykłe licznych zjawisk 
zaćmień oraz zakryć w układzie tej pla
nety, bardzo jasnej, błękitnej Ziemi 
z Księżycem zakreślającym wokół niej 
wymyślne pętle; jasnej, białej Wenus; 
jasnego , biaław ego Jow isza i jego 
barwnych galileuszowych księżyców; 
żółtawego Saturna, zielonkawego Ura- 
na (w opozycji), jak również niektórych 
większych i jaśniejszych planetoid.

Profesor Tadeusz Zbigniew Dwo
rak, z wykształcenia astronom, pra
cuje w Katedrze Inżynierii i Ochro
ny Środowiska Krakowskiej Akade
mii Górniczo-Hutniczej.
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Grzegorz WrochnaAnaliza
obrazów CCD 
z kamery 
internetowej
Kamery internetowe (ang. web

cam) są najtańszymi (200-  
.-400 zł) urządzeniami zawie

rającymi sensory CCD. Wysoki po
ziom szumów i mocno ograniczony 
(zwykle < 1 s) czas ekspozycji wyklu
czają profesjonalne zastosowanie tych 
urządzeń w astronomii. Mogą być one 
jednak z powodzeniem wykorzysty
wane przez miłośników astronomii, 
np. do obserwacji zakryć czy pomia
rów blasku gwiazd zmiennych z do
kładnością większą niż nieuzbrojone 
w elektronikę oko.

Obróbka zarejestrowanych obra
zów jest zasadniczo podobna do stan
dard o w ej p ro c e d u ry  s to so w an e j 
w przypadku profesjonalnych CCD 
(odjęcie ciemnej k la tk i ,  fotometria 
aperturowa itd.)2. Aby jednak pokonać 
typowe dla kamer internetowych ogra
niczenia (wysoki szum i krótki czas 
ekspozycji), niezbędne jest zmodyfi
kowanie standardowej procedury. Po

1 Angielski termin dark fram e  tłuma
czy się zwykle na obraz prądu ciemnego, 
co jest uzasadnione w przypadku profe
sjonalnych CCD. W przypadku krótkich 
czasów naświetlania charakterystycznych 
dla kamer internetowych efekt prądu ciem
nego jest dużo mniejszy niż stały offset, 
dark fram e  jest zatem raczej mapą offse
tów.

2 Początkujących miłośników, którzy 
nie zetknęli się z technikami CCD, za
chęcam do przeczytania artykułów na 
ten temat w czasopiśmie DELTA 2/2002 
i 4/2002 oraz do zajrzenia na strony http:/ 
/hep. fuw.edu.pl/~wrochna/astro

pierwsze, konieczne jest sumowanie 
wielu (kilkudziesięciu) klatek. Po dru
gie, sumowane klatki powinny być 
względem siebie przesunięte tak, aby 
dodawane były pomiary z fizycznie 
różnych pikseli. W przeciwieństwie do 
profesjonalnych CCD kroki te są nie
zbędne do zwiększenia zasięgu obser
wowanych gwiazd i uzyskania zado
walającej precyzji pomiaru.

Poniżej przedstawię szczegółowe 
uzasadnienie obu kroków i wyjaśnię, 
dlaczego nie są one stosowane do pro
fesjonalnych CCD. Dla ilustracji po
służę się zdjęciami wykonanymi ka
merą Philips Vesta PCVC675K z  CCD 
o przekątnej 1/4 cala, 640 x 480 pik
seli (rozmiar piksela 5 ,6 /im x 5,6/im). 
Sensor przykryty jest matrycą filtrów 
( £ 3). Każdy piksel odczytywany jest 
przez 8-bitowy przetwornik analogo
wo-cyfrowy (ADC), ale informacja ta 
nie je s t bezpośrednio dostępna dla 
użytkownika. Na wyjściu otrzymuje
my macierz 640 x 480, której elemen
ty zaw iera ją  8-b itow ą inform ację 
o każdym  kolorze (R,G,B), będącą 
kombinacją liniową sąsiednich pikse
li. Czarno-biały obraz uzyskujemy, su
mując trzy kolory. Zakres dynamicz
ny wynosi więc teoretycznie 3 x 256, 
ale korelacje spowodowane kodowa
niem koloru zm niejszają go do ok. 
500. Ponadto wysoka wartość offsetu 
(piksele ciemnej klatki przy krótkim 
czasie ekspozycji dają wartość rzędu 
250) ogranicza użyteczny zakres dy
namiczny do ok. 250.

Dynamiczny rozwój nauki 
w ostatnich latach sprawił, 
ie  coraz bardziej powiększa 
się dystans między 
profesonalistami 
a amatorami.
Wiodące eksperymenty 
przygotowywane są przez 
zespoły liczące nawet 
tysiące ludzi, w przeciągu 
nawet kilkunastu lat 
Czy miłośnikom astronomii 
pozostaje więc jedynie 
śledzenie doniesień 
prasowych o wielkich 
odkryciach i oglądanie 
zazdrosnym okiem zdjęć 
z wielkich teleskopów?
Nie poddawajmy się tak 
łatwo! W poprzednim 
numerze „ Uranii” 
przestawiłem prosty zestaw 
złożony z taniej kamery 
internetowej CCD 
i obiektywu fotograficznego 
oraz opisałem, jak można 
go wykorzystać do 
obserwacji gwiazd 
zmiennych. Dzisiaj 
wyjaśniam, w jaki sposób 
można „wycisnąć” z tego 
zestawu zasięg prawie 10 m.

Plejady zarejestrowane kamerą internetową 
z obiektywem f/2, f = 50 mm. Nałożenie 264 
ekspozycji po 1/5 s
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Rys. 1. Przekrój przez 60 pikseli zawierających w środku obrazy gwiazd o jasno
ściach 6m8, 8m5 i 9m5 dla pojedynczej klatki oraz zsumowanych 20 i 121 klatek

gwiazda 6m8 gwiazda 8m5 gwiazda 9m5
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Rys. 2. a) Stosunek sygnału (piksel o maksymalnej wartości) do szumu (a) dla 
kilku gwiazd o jasnościach 4m7-9m5 w funkcji liczby zsumowanych klatek. Punkty 
odpowiadają opisanym w tekście pomiarom. Linie przedstawiają parametryzację 
(4). Linią przerywaną zaznaczono limit 5a. b) Powiększenie obszaru najsłabszych 
gwiazd z rys. a) w skali liniowej

2
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liczba klatek

Przykładow e zdjęcia w ykonano 
obiektywem Zenith3 f/2, f  = 50 mm 
pokrywającym obszar nieba 4° x 3°; 
wykorzystując maksymalny czas eks
pozycji 1/5 s. Temperatura otoczenia 
wynosiła kilkanaście stopni Celsjusza 
(układ nie jest chłodzony). Ciemną 
klatkę przygotowano, licząc medianę 
121 klatek zarejestrowanych z zasło
niętym  obiektywem na kilka minut 
przed w łaściw ym i zdjęciam i przy 
identycznych ustawieniach czasu eks
pozycji i wzmocnienia.

Na rys. 1 pokazano obrazy trzech 
gwiazd, uzyskane z pojedynczej klat
ki oraz z nałożenia 20 i 121 klatek. Na 
pojedynczej klatce widać wyraźnie 
gwiazdę 6m8, ale przypadkowe fluk
tuacje wzmocnione przez korelacje 
spowodowane kodow aniem  koloru 
rów nież  w y g ląd a ją  podobn ie  ja k  
gwiazdy i łatwo mogą prowadzić do 
błędnej interpretacji. Obrazy gwiazd 
8m5 i 9m5 nie wyróżniają się istotnie 
spośród przypadkowych fluktuacji. Po 
nałożeniu 20 klatek obraz gwiazdy 6m8 
jest już nie do pomylenia z żadną fluk
tuacją. Gwiazda 8m5 też jest dość wy
raźnie widoczna. Gwiazda 9m5 ciągle 
ginie w szumach. Dopiero nałożenie 
121 klatek umożliwia uzyskanie czy
stego obrazu gwiazdy 8m5 i dostrze
żenie gwiazdy 9m5.

Dlaczego sumowanie coraz więk
szej liczby klatek umożliwia dostrze
żenie coraz słabszych gwiazd? Jak 
widać z powyższego przykładu, zasięg 
je s t lim itow any poziom em  szumu. 
Oznaczmy przez er, średni poziom szu
mu na pojedynczej klatce, wyznaczo
ny np. przez dopasowanie krzywej 
Gaussa do rozkładu wartości odczy
tanych z poszczególnych pikseli. Je
śli wartości odczytane z kolejnych kla
tek nie są skorelowane, to poziom 
szumu obrazu powstałego z nałożenia 
k klatek będzie dany wzorem:

ok = o xVk (1)

W opisywanym przykładzie o ] jest 
rzędu 10, a więc stanowi aż 4% za
kresu dynamicznego kamery.

Średnia wartość sygnału sk(m) po
chodzącego od gwiazdy o jasności m 
będzie proporcjonalna do liczby zsu
mowanych klatek k :

3 Pierścień redukcyjny do przymoco
wania obiektywu do kamery można zamó
w ić w firm ie ASTROKRAK (http:// 
www.astronomica.com/astrokrak/)
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sk(m) = s l(m )k  (2)

gdzie s^m )  oznacza średnią wartość 
sygnału od danej gwiazdy na pojedyn
czej klatce.

Można przyjąć, że gwiazdę da się 
wyróżnić spośród szumu, jeżeli sygnał 
z piksela o maksymalnym natężeniu 
jest 5 razy większy od średniego po
ziomu szumu o:

s.{m) / o. > 5 (3)
Rys. 2 pokazuje stosunek sygnału 

do szumu sk(m)/ok dla kilku przykła
dowych gwiazd. Punkty odpowiadają 
wartościom zmierzonym (z tym, że np. 
punkty dla k  = 1 odpowiadają sygna
łowi zmierzonemu na jednej klatce, 
a nie średniej wartości z wielu klatek, 
co tłumaczy duży rozrzut punktów). 
Linie ciągłe przedstawiają zależność:

skM = sl(m)k = sl(m) jj: 
cy k o  j \fk cy \

Linią przerywaną zaznaczono gra
nicę 5o. Punkt przecięcia linii ciągłych 
z przerywaną wyznacza zasięg. Z wy
kresu można odczytać konkluzję po
dobną do wyciągniętej poprzednio. 
Wystarczy zsumować kilka klatek, aby 
jednoznacznie zidentyfikować gwiaz
dę o jasności 6m8. Co najmniej 20 kla
tek potrzeba do w yróżnienia z tła 
gwiazdy 8m5, około 60 —  do 8m9, 
a ponad 100 do 9m5.

Jeżeli zdefiniujemy zasięg mz jako 
jasność, dla której sygnał sk jest 5 razy 
większy od szumu ok,

sk{m ) l a k = 5 (5)

to zależność mz(k) będzie opisana wzo
rem:

mz (*) =  m0 +2,51og„
5(7,

(6)

gdzie s {(m0) oznacza wartość sygnału 
dla wybranej gwiazdy odniesienia o ja 
sności m0. Rys. 3 przedstawia tę zależ
ność dla wartości s,(/w0=6m0) = 80,7 
i o { = 9,6, charakterystycznych dla 
opisywanego przykładu.

Przedstawiona zależność zasięgu 
/w, od liczby zsumowanych klatek k 
jest jedynie przybliżona. Nie uwzględ
nia faktu, że obraz gwiazdy rozkłada 
się na więcej niż jeden pikseli. Nie opi
suje też korelacji między pikselami 
spowodowanymi kodowaniem koloru. 
Dobrze jednak charakteryzuje podsta
wową własność kamer internetowych:

zasięg limitowany jest poziomem szu
mu, a zatem można go poprawić przez 
sumowanie wielu (kilkudziesięciu) 
klatek.

Nieco inaczej sprawa przedstawia 
się w przypadku pro fesjonalnych  
CCD. Charakteryzują się one niskim 
poziomem szumu, dodatkowo reduko
wanym przez układ chłodzący. W ta
kim przypadku o zasięgu decyduje nie 
poziom szumu, ale czułość urządze
nia. Jeżeli wartość zgromadzonego na 
danym pikselu ładunku nie przekro
czy progu najniższego bitu ADC, od
czytane zostanie zero. Nic więc nie po
m oże sum ow anie choćby  ty siąca  
klatek, bo suma tysiąca zer to nadal 
zero. O w szem , nak ładan ie  k la tek  
może poprawić stosunek sygnału do 
szumu, ale nie zwiększy zasięgu4. Za
miast tego stosuje się dłuższe czasy 
naświetlania, rzędu minut, co jest zu
pełnie nieosiągalne dla typowych ka
m er internetow ych bez ingerencji 
w ich układ elektroniczny.

Drugim elementem obróbki obra
zów z kamer internetowych, różnym 
od standardowej procedury, jest sumo
wanie klatek przesuniętych tak, aby 
dodawane były fizycznie różne pikse
le5. Krok ten umożliwia kilkakrotne 
zmniejszenie szumu. Dlaczego?

Podając wzór (1), zaznaczyliśmy, 
że jest on słuszny, o ile wartości od
czytane z kolejnych klatek nie są sko
relowane. Tymczasem korelacja taka 
istnieje, gdyż od wszystkich klatek od
jęliśmy tę samą ciemną klatką, która 
—  rzecz jasna —  nie była idealna. 
Oznaczmy (5, średni błąd na danym 
pikselu, wnoszony przez pojedynczą

ciemną klatką. (Możemy go oszaco
wać np. porównując dwie różne ciem
ne klatki.) Dla pojedynczej klatki błąd 
ten jest zwykle znacznie mniejszy od 
szumu i w omawianym przykładzie 
w ynosi <$,=1,9, czyli pięciokrotnie 
mniej niż o { szumu. Jednak przy na
kładaniu wielu klatek błąd ten będzie 
się sumował:

\ =  d \ k (7)

Ponieważ błędy na różnych pikse
lach nie są wzajemnie skorelowane, 
można je  traktować jako przyczynek 
do szumu. Szum całkow ity będzie

4 Ściślej rzecz biorąc, liczba fotonów do
cierających do CCD w danym czasie nie 
jest stała, ale podlega pewnemu rozkłado
wi (w pierwszym przybliżeniu rozkładowi 
Poissona). Nawet jeżeli średnia wartość sy
gnału przy danym czasie ekspozycji jest niż
sza od progu ADC, to wśród dostatecznie 
wielu klatek pojawią się takie, dla których 
próg ten został przekroczony i zamiast zera 
zapisana zostanie np. jedynka. Ponieważ 
liczba takich .jedynek” będzie proporcjonal
na do całkowitej liczby klatek k, ma szanse 
przekroczyć poziom szumu, który rośnie jak 
Vk. Widziałem wykonane kamerą interne
tową zdjęcie M57, będące złożeniem 10 000 
klatek (!), ewidentnie bazujące na tym efek
cie (http://www.geocities.com/astro\_snap/).

W przypadku profesjonalnych CCD 
znacznie efektywniejsze jest, rzecz jasna, 
wydłużenie czasu ekspozycji. Opisana „gim
nastyka” ma sens jedynie w przypadku, gdy 
z przyczyn technicznych dłuższe czasy na
świetlania nie są możliwe.

5 W praktyce przy ogniskowych rzędu 
50 mm możemy wykonać sekwencję zdjęć 
nieruchomą kamerą, a następnie poprzesu- 
wać sumowane klatki tak, aby obrazy da
nej gwiazdy nałożyły się na siebie.
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więc pierwiastkiem z sumy kwadratów 
obu wkładów (1) i (7):

4 a l  +K  ~ f  f  =

= y]cr?+8? -4k (8)

Rys. 4 pokazuje porównanie przed
stawionych wzorów z rzeczywistymi 
pomiarami. Kółka przedstawiają szum 
na obrazach składanych bez przesuwa
nia klatek. Wynik jest dobrze opisany 
pierw iastk iem  z sum y kw adratów  
wkładów (1) i (7). Przesunięcie doda
wanych klatek (kwadraty na rys. 4) 
znosi korelacje między nimi i sprawia, 
że wkład od niedokładności ciemnej 
klatki podlega uśrednieniu i wzór (7) 
należy zastąpić form ułądk = ó.Vk:

Ja[+sf = J^Jk~7 +05^7 =

= J a f k  + S ^ k 2 (9)

Ponieważ w praktyce ó, « a p wy
raz ten można zaniedbać i wynik jest 
dobrze opisany samym tylko wkładem 
statystycznym (1).

Różnica między kółkami i kwadra
tami na rys. 4. pokazuje, jak  bardzo 
istotne jest przesuwanie sumowanych 
klatek w przypadku kamer interneto
wych, kiedy to dodajemy do siebie 
dużą liczbę klatek. Zauważmy jednak, 
że dla małej liczby klatek (<20) człon 
systematyczny (liniowy) jest mniejszy

3,  250  -

100 120 
liczba klatek

Rys. 4. Zależność a szumu od liczby zsumowanych klatek k z przesuwaniem kla
tek (kwadraty) i bez (kółka). Linia ciągła przedstawia zależność (1) będącą wyni
kiem sumowania błędów statystycznych. Linia kropkowana jest wynikiem sumo
wania błędów systematycznych wspólnej dla wszystkich klatek składowych ciem
nej klatki (7). Linia przerywana jest pierwiastkiem z sumy kwadratów obydwu wkła
dów (8)

od statystycznego (Vk) i dlatego prze
suwanie klatek niewiele wnosi. Z taką 
właśnie sytuacją mamy do czynienia 
w przypadku profesjonalnych CCD, 
gdzie nakłada się zwykle najwyżej kil
ka klatek.

Podsumowując: aby za pomocą ty
powej kamery internetowej osiągnąć 
interesujące dla amatorskiej astronomii 
rezultaty, należy nieco zmodyfikować 
procedurę obróbki obrazu, stosowaną 
do profesjonalnych CCD. Konieczne 
jest nakładanie bardzo wielu klatek 
i przesuwanie ich względem siebie. Po

zostałe kroki obróbki (odejmowanie 
ciemnej klatki, fotometria aperturowa 
itd.) są podobne do standardowej pro
cedury.

Po zastosowaniu opisanych kroków 
możliwy jest pomiar jasności gwiazd 
rzędu 5m-7 m z dokładnością 0m l .

Drhab. Grzegorz Wrochnajest spe
cjalistą  « ’ dziedzinie fizyk i cząstek 
elementarnych. Pracuje w Instytu
cie Badań Jądrowych im. Andrzeja 
Soltana w Warszawie.

Na rozkładówce:

Galaktyka ESO 510-G13 — obraz uzyskany Teleskopem Kosmicznym Hubble’a w kwietniu 2001 r. po 3,3 godzinnej ekspozycji. Jest 
odległa od nas o 150 milionów lat świetlnych, a rozmiar widocznej na zdjęciu struktury sięga 105 tysięcy lat światła. Leży w gwiazdo
zbiorze Hydry. Galaktyki widziane z profilu pokazują zwykle płaską strukturę swego dysku i ramion spiralnych. Ta galaktyka jest 
niezwykła, bowiem „płaszczyzna” jej dysku jest silnie „wypaczona”. Ciągle nie wiemy, dlaczego. Fot. NASA/HSTcl/AURA, WFPC2
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Zdjęcie Słońc;





26 stycznia br. miało miejsce złączenie Księżyca z Jowi
szem- Dwa zdjęcia zamieszczone obok wykonał Bernard 
Gbur z Zabrza (teleskop Uniwersał 200/1000 + aparat 
2300QV, projekcj&okularowa, ekspozycja 1/250 s i 1/160 s). 
Autorenl zdjęcia niżej jest Wojciech Piskorz z Gliwic. Wy
konane zostało Zenitem TTL z lunetą 20x50, umieszczoną 
w.miejsce obiektywu i z telekonwertrem *2  na filmie Su- 
peria 800 Press, czas eksp. ok. 0,5 s. W oryginale Księ
życ był prze*świetlony. Tu preżentowany jest wypadkowy 
efekt obróbki pod powiększalnikiem.ij|ja komputerze.

Pan Marek Nikodem z Szubina przysłał nam kilka zdjęć ubiegłorocznych zórz polarnych widocznych w naszym 
kraju. Powyższe zdjęcie wykonane zostało 6 listopada ok. godz. 4.00 w okolicach Szubina (obiektyw standardo
wy, film Fuji 800 ASA, ekspozycja kilkunastosekundowa).
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Galeria Mgławic Messiera

Czas na maraton
gdyż — ze względu na ich nie
równomierny rozkład — bywają 
okresy „gorętsze” i takie, kiedy

Sądząc z napływających do „Galerii Uranii” zdjęć, prawie 
4-letni cykl prezentujący obiekty z katalogu Messiera skło
nił wielu naszych Czytelników do uważniejszego przypa
trzenia się „mgławicom” na niebie i do coraz bardziej uda
nych prób ich portretowania. W zamierzeniach samego 
twórcy katalogu lista miała wskazać obserwatorom miej
sca, które należy raczej omijać teleskopem w poszukiwa
niu prawdziwie fascynujących w połowie XVIII wieku 
komet. Z czasem okazało się, że jest to galeria niezwykle 
pięknych obiektów, zachwycających swą różnorodnością. 
Jeśli udało się już Wam, drodzy Czytelnicy, odnaleźć na 
niebie choćby część tej okazałej kolekcji, a mielibyście 
ochotę na jeszcze więcej, mamy propozycję: spróbujcie 
zrobić to w ciągu jednej nocy! Tak się składa, że obszar 
równikowy nieba, pomiędzy rektascensją 21 h40m a 0h40m, 
nie jest w katalogu Messiera reprezentowany przez żaden 
obiekt; właśnie w marcu, prawie w połowie tego obszaru 
przebywa Słońce — a więc do dzieła!

Każdego roku przybywa na całym świecie uczestników 
tego jedynego w swym rodzaju maratonu (wyjątkowego 
choćby z tego względu, że w czasie jego trwania można... 
uciąć sobie drzemkę). Jego historia rozpoczęła się w la
tach 70. w Stanach Zjednoczonych i w Hiszpanii. Nic dziw
nego, że tam, gdyż najkorzystniejsze warunki mają obser
watorzy na szerokości geograficznej północnej około 25 
stopni. Warto jednak pamiętać, że Messier prowadził ob
serwacje z Paryża (49 stopni), tak więc przede wszystkim 
na południowych krańcach Polski nie pozostajemy bez 
szans. Jeśli chodzi o sprzęt, w zupełności wystarczy klasa 
amatorska: sam Messier nigdy nie używał instrumentów 
większych niż 8-centymetrowej średnicy refraktor. Waż
niejsze jest znalezienie odpowiedniego miejsca, z dobrze 
widocznym horyzontem zachodnim (wieczorem) i połu- 
dniowo-wschodnim (nad ranem). Ze względu na poszuki
wanie obiektów mgławicowych, szczególną rolę odegrać 
mogą warunki atmosferyczne — konieczne jest ciemne 
i bardzo czyste niebo. W tym roku nów Księżyca wypada 
14 marca, można więc próbować szczęścia już w połowie 
miesiąca.

Potraktujmy to jako dobrą zabawę. Pamiętajmy, że już 
sama liczba obiektów katalogu Messiera jest kwestią nie 
do końca jednoznaczną. Początkowo Messier zestawił 45 
mgławic, ostatecznie zamknął swą listę na pozycji 103. 
Istnieją puryści, którzy nie pogodzili się z jej rozszerze
niem do 110 obiektów, a kwestią sporną pozostaje do dziś 
pozycja 102 (patrz „Urania-PA” 6/2001). Ile zatem mgła
wic należałoby zaobserwować? Najprościej mówiąc: tyle, 
ile się da. Organizatorzy maratonów przygotowali listę 110 
obiektów w odpowiedniej kolejności (patrz tabelka) — 
sekwencji najdogodniejszej do odszukania na marcowym 
niebie od zmierzchu do świtu. Średnio na jeden obiekt 
wypada około sześć minut, w praktyce raczej nieco mniej,

można zrobić sobie przerwę. Najtrudniejsze bodaj zada
nie czeka nas na starcie i tuż przed metą.

O zmierzchu, na ciemniejącym niebie, trzeba „złapać” 
przed zachodem dwie słabe galaktyki — M 74 i M 77. Ich 
lokalizację warto jest przećwiczyć w ciągu zimowych mie
sięcy, więc jeśli nie uda się tym razem — nie traćmy zbyt 
wiele czasu (który akurat wieczorem trochę nas goni) 
i odszukajmy M 33 (słabą ze względu na duże rozmiary 
kątowe). Kilka wieczornych obiektów (M 52, M 103, M 31, 
M 32, M 110 i M 76) można będzie w razie niepowodze
nia próbować odszukać po raz drugi nad ranem, przed 
wschodem Słońca. Tyle że wówczas „zaliczymy” już kil
ka godzin przy teleskopie, więc pewnie wcale nie będzie 
łatwiej. Do północy wyszukiwanie bywa trudne — celem 
są bowiem w większości dość słabe galaktyki w konstela
cjach Lwa i Wielkiej Niedźwiedzicy oraz żmudny łańcu
szek gromady Virgo. Ten ostatni też warto opanować we 
wcześniejszych ćwiczeniach — wiosenne niebo doskona
le się do tego nadaje!

Po północy można, a nawet należy, zrobić sobie po
rządną przerwę. Gorący napój, posiłek czy nawet drzem
ka pozwolą zebrać siły przed ostatnią próbą. Rozpoczyna
jąc przed trzecią nad ranem, będziemy mieć dość czasu na 
odnalezienie obiektów otaczających centrum Drogi Mlecz
nej — tj. położonych w gwiazdozbiorach Skorpiona 
i Strzelca. Ostatnia dziesiątka wymaga znów maksymal
nej koncentracji, a finałowa trójka — w zasadzie nawet 
wcześniejszego treningu. Początkujący uczestnicy mara
tonów Messiera zwykle odnajdują co najwyżej połowę 
obiektów katalogu, więc jakikolwiek wynik nie powinien 
być powodem zmartwień. Tak naprawdę chodzi bowiem 
o to, by do końca dobrze się bawić.

Niektórym miłośnikom astronomii ta idea może się nie 
spodobać. Podczas maratonu rzeczywiście niewiele jest 
okazji, by zachwycić się pięknem oglądanych „mgławic”, 
chociaż i na to znajdują czas wytrawni obserwatorzy — vide 
Niebo. Poradnik użytkownika Davida H. Levy’ego. Ale do
świadczenie zdobyte w takim maratonie z pewnością może 
zaprocentować. Kto wie, czy nie w ten sposób katalog Mes
siera spełnia swą pierwotną rolę jeszcze w dzisiejszych 
czasach: nauka odnajdywania mglistych obiektów na ca
łym niebie to przecież pierwszy krok w kierunku rozpo
częcia systematycznych poszukiwań komet. Zapewne jest 
w tym coś jeszcze, skoro dziesiątki osób w wielu krajach 
świata czekają cały rok, by tę jedną noc poświęcić na bli
skie spotkanie z obiektami, otwierającymi przed nami prze
ogromny, głęboki Wszechświat. Wszechświat, który nie
spełna sto lat temu na dobre odkryliśmy i którego tajemnice 
wciąż jeszcze odkrywamy, (kr)
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Poniższa tabela prezentuje kolejność wypatrywania mgławic Messiera podaną przez Dona Machholza w „Messier 
Marathon Observer’s Guide". Źródło: http://www.seds.org/messier/xtra/marathon/marath.html

Nr M# NGC# Gw Typ a <5 m D d

1 M77 1068 Cet 5 02 42,7 -0 0 01 8,9 7x6 60000
2 M74 628 Psc 5 01 36,7 +15 47 10,2 10,2x9,5 35000
3 M33 598 Tri 5 01 33,9 +30 39 6,7 73x45 2300
4 M31 224 And 5 00 42,7 +41 16 4,8 178 2200
5 M32 221 And 6 00 42,7 +40 52 8,7 8x6 2200
6 M110 205 And 6 00 40,4 +41 41 9,4 17x10 2200
7 M52 7654 Cas 1 23 24,2 +61 35 7,3 13,0 7
8 M103 581 Cas 1 01 33,2 +60 42 7,4 6,0 8
9 M76 650 Per 3 01 42,4 +51 34 10,1 2,7x1,8 3,4

10 M34 1039 Per 1 02 42,0 +42 47 5,5 35,0 1,4
11 M45 Tau 1 03 47,0 +24 07 1,6 110,0 0,4
12 M79 1904 Lep 2 05 24,5 -2 4 33 8,4 8,7 39,8
13 M42 1976 Ori 4 05 35,4 -0 5 27 4,0 85x60 1,6
14 M43 1982 Ori 4 05 35,6 -0 5 16 9,1 20x15 1,6
15 M78 2068 Ori 4 05 46,7 +00 03 10,3 8x6 1,6
16 M1 1952 Tau 9 05 34,5 +22 01 8,2 6x4 6,3
17 M35 2168 Gem 1 06 08,9 +24 20 5,3 28,0 2,8
18 M37 2099 Aur 1 05 52,4 +32 33 6,2 24,0 4,6
19 M36 1960 Aur 1 05 36,1 +34 08 6,3 12,0 4,1
20 M38 1922 Aur 1 05 28,4 +35 50 7,4 21,0 4,2
21 M41 2287 CMa 1 06 46,0 -2 0 44 4,6 38,0 2,4
22 M93 2447 Pup 1 07 44,6 -2 3 52 6,0 22,0 4,5
23 M47 2422 Pup 1 07 36,6 -1 4 30 4,5 30,0 1,6
24 M46 2437 Pup 1 07 41,8 -1 4 49 6,0 27,0 5,4
25 M50 2323 Mon 1 07 03,2 -0 8 20 6,3 16,0 3
26 M48 2548 Hya 1 08 13,8 -0 5 48 5,3 54,0 1,5
27 M44 2632 Cne 1 08 40,1 +19 59 3,7 95,0 0,5
28 M67 2682 Cne 1 08 50,4 +11 49 6,1 30,0 2,25
29 M95 3351 Leo 5 10 44,0 +11 42 10,4 4,4x3,3 38000
30 M96 3368 Leo 5 10 46,8 +11 49 9,1 6x4 38000
31 M105 3379 Leo 6 10 47,8 +12 35 9,2 2,0 38000
32 M65 3623 Leo 5 11 18,9 +13 05 9,3 8x1,5 35000
33 M66 3627 Leo 5 11 20,2 +12 59 8,2 8x2,5 35000
34 M81 3031 UMa 5 09 55,6 +69 04 7,9 21x10 11000
35 M82 3034 UMa 7 09, 55,8 +69 41 8,8 9x4 11000
36 M97 3587 UMa 3 11 14,8 +55 01 9,9 3,4x3,3 2,6
37 M108 3556 UMa 5 11 11,5 +55 40 10,7 8x1 45000
38 M109 3992 UMa 5 11 57,6 +53 23 10,8 7x4 55000
39 M40 Win4 UMa A 12 22,4 +58 05 9,1 0,8 0,3
40 M106 4258 CVn 5 12 19,0 +47 18 8,6 19x8 25000
41 M94 4736 CVn 5 12 50,9 +41 07 7,9 7x3 14500
42 M63 5055 CVn 5 13 15,8 +42 02 9,5 10x6 37000
43 M51 5194 CVn 5 13 29,9 +47 12 8,1 11x7 37000
44 M101 5457 UMa 5 14 03,2 +54 21 9,6 22,0 24000
45 M102? 5866 Dra 8 15 06,5 +55 46 10,0 5,2x2,3 40000
46 M53 5024 Com 2 13 12,9 +18 10 7,6 12,6 56,4
47 M64 4826 Com 5 12 56,7 +21 41 8,8 9,3x5,4 12000
48 M3 5272 CVn 2 13 42,2 +28 23 6,3 16,2 30,6
49 M98 4192 Com 5 12 13,8 +14 54 11,7 9,5x3,2 60000
50 M99 4254 Com 5 12 18,8 +14 25 10,1 5,4x4,8 60000
51 M100 4321 Com 5 12 22,9 +15 49 10,6 7x6 60000
52 M85 4382 Com 8 12 25,4 +18 11 9,3 7,1x5,2 60000
53 M84 4374 Vir 8 12 25,1 +12 53 9,3 5,0 60000
54 M86 4406 Vir 8 12 26,2 +12 57 9,7 7,5x5,5 60000
55 M87 4486 Vir 6 12 30,8 +12 24 9,2 7,0 60000
56 M89 4552 Vir 6 12 35,7 +12 33 9,5 4,0 60000
57 M90 4569 Vir 5 12 36,8 +13 10 10,0 9,5x4,5 60000
58 M88 4501 Com 5 12 32,0 +14 25 10,2 7x4 60000
59 M91 4548 Com 5 12 35,4 +14 30 9,5 5,4x4,4 60000
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60 M58 4579 Vir 5 12 37,7 +11 49 9,2 5,5x4,5 60000
61 M59 4621 Vir 6 12 42,0 +11 39 9,6 5x3,5 60000
62 M60 4649 Vir 6 12 43,7 +11 33 8,9 7x6 60000
63 M49 4472 Vir 6 12 29,8 +08 00 8,5 9x7,5 60000
64 M61 4303 Vir 5 12 21,9 +04 28 10,1 6x5,5 60000
65 M104 4594 Vir 5 12 40,0 -11 37 8,7 9x4 50000
66 M68 4590 Hya 2 12 39,5 -26 45 8,0 12,0 32,3
67 M83 5236 Hya 5 13 37,0 -29 52 7,6 11x10 10000
68 M5 5904 Ser 2 15 18,6 +02 05 6,2 17,4 22,8
69 M13 6205 Her 2 16 41,7 +36 28 5,7 16,6 22,2
70 M92 6341 Her 2 17 17,1 +43 08 6,5 11,2 26,1
71 M57 6720 Lyr 3 18 53,6 +33 02 8,8 1,4x1,0 4,1
72 M56 6779 Lyr 2 19 16,6 +30 11 8,2 7,1 31,6
73 M29 6913 Cyg 1 20 23,9 +38 32 7,1 7,0 7,2
74 M39 7092 Cyg 1 21 32,2 +48 26 5,2 32,0 0,825
75 M27 6853 Vul 3 19 59,6 +22 43 7,4 8,0x5,7 1,25
76 M71 6838 Sge 2 19 53,8 +18 47 9,0 7,2 11,7
77 M107 6171 Oph 2 16 32,5 -13 03 9,2 10,0 19,6
78 M12 6218 Oph 2 16 47,2 -01 57 6,6 14,5 17,6
79 M10 6254 Oph 2 16 57,1 -04 06 6,7 15,1 13,4
80 M14 6402 Oph 2 17 37,6 -03 15 7,7 11,7 27,4
81 M9 6333 Oph 2 17 19,2 -18 31 7,3 9,3 26,4
82 M4 6121 Sco 2 16 23,6 -26 32 6,4 26,3 6,8
83 M80 6093 Sco 2 16 17,0 -22 59 7,7 8,9 27,4
84 M19 6273 Oph 2 17 02,6 -26 16 6,6 13,5 27,1
85 M62 6266 Oph 2 17 01,2 -30 07 6,6 14,1 21,5
86 M6 6405 Sco 1 17 40,1 -32 13 5,3 15,0 2
87 M7 6475 Sco 1 17 53,9 -34 49 4,1 80,0 1
88 M11 6705 Set 1 18 51,1 -06 16 6,3 14,0 6
89 M26 6694 Set 1 18 45,2 -09 24 9,3 15,0 5
90 M16 6611 Ser 1 18 18,8 -13 47 6,4 7,0 7
91 M17 6618 Sgr 18 20,8 -16 11 7,5 11,0 5
92 M18 6613 Sgr 1 18 19,9 -17 08 7,5 9,0 6
93 M24 >6603 Sgr 1 18 16,9 -18 29 4,6 90 10
94 M25 I4725 Sgr 1 18 31,6 -19 15 6,5 40,0 2
95 M23 6494 Sgr 1 17 56,8 -19 01 6,9 27,0 4,5
96 M21 6531 Sgr 1 18 04,6 -22 30 6,5 13,0 4,25
97 M20 6514 Sgr 4 18 02,6 -23 02 9,0 28,0 2,2
98 M8 6523 Sgr 4 18 03,8 -24 23 6,0 60x35 6,5
99 M28 6626 Sgr 2 18 24,5 -24 52 7,3 11,2 17,9

100 M22 6656 Sgr 2 18 36,4 -23 54 5,9 24,0 10,1
101 M69 6637 Sgr 2 18 31,4 -32 21 8,9 7,1 25,4
102 M70 6681 Sgr 2 18 43,2 -32 18 9,6 7,8 28,0
103 M54 6715 Sgr 2 18 55,1 -30 29 8,0 9,1 82,8
104 M55 6809 Sgr 2 19 40,0 -30 58 5,0 19,0 16,6
105 M75 6864 Sgr 2 20 06,1 -21 55 8,0 6,0 57,7
106 M15 7078 Peg 2 21 30,0 +12 10 6,0 12,3 32,6
107 M2 7089 Aqr 2 21 33,5 -00 49 6,3 12,9 36,2
108 M72 6981 Aqr 2 20 53,5 -12 32 9,8 5,9 52,8
109 M73 6994 Aqr A 20 58,9 -12 38 9,0 2,8 ?
110 M30 7099 Cap 2 21 40,4 -23 11 8,4 11,0 24,8

Objaśnienia użytych skrótów:

Gw —  gwiazdozbiór
Typ obiektu: 1 = gromada otwarta, 2 = gromada kulista, 3 = mgławica planetarna, 4 = mgławica dyfuzyjna, 
5 = galaktyka spiralna, 6 = galaktyka eliptyczna, 7 = galaktyka nieregularna, 8 = galaktyka soczewkowata, 
9 = pozostałość po supernowej, A = układ gwiazd 
a —  rektascencja w godzinach i minutach 
ó —  deklinacja w stopniach i minutach łuku 
m — jasność wizualna w wielkościach gwiazdowych 
D —  rozmiar w minutach łuku 
d —  odległość w tysiącach lat świetlnych

2/2002 U R A N I A  -  Po s t ę p y  A s t r o n o m i i



rozmaitości

CEL — PLANETOIDY

Po niezwykle bogatej i pomyśl
nej m isji sondy N E A R -Sho- 
emaker do planetoid przepro

wadzonej w latach 1996-2001, w koń
cu ubiegłego roku NASA zatwierdziła 
do realizacji następną misję poświę
coną poznaniu małych ciał Układu 
Słonecznego. Sonda otrzymała nazwę 
Dawn, a jej celem będą dwie najwięk
sze planetoidy: Ceres i Westa. Zanim 
przedstawimy szczegóły nowej misji, 
proponujemy krótki przegląd dotych
czasowych dokonań astronautyki w tej 
dziedzinie.

gery nie natrafiły na żadną planetoidę. 
Dopiero wysłana w 1989 r. jowiszo
wa sonda Galileo wykorzystała tę spo
sobność. Galileo podążał ku swemu 
przeznaczeniu nie bezpośrednią tra
jektorią, lecz wykonał kilka dodatko
wych manewrów, aby nabrać odpo
wiedniej prędkości, korzystając z pól 
grawitacyjnych Wenus i Ziemi. Doko
nał przy tym kilku „zanurzeń” w pa
sie planetoid i właśnie dzięki temu 
mógł spotkać się z dwiema spośród 
nich.

Galileo  29 października 1991 r. 
przeleciał w odległości 1500 km od pla
netoidy (951) Gaspra, a 28 sierpnia 
1993 r. —  2400 km od planetoidy (243) 
Ida. Dzięki kamerom sondy Galileo po 
raz pierwszy zobaczyliśmy planetoidy 
z bliska1. Choć spotkania były tylko 
dwa, na zdjęciach dostrzeżono trzy pla
netoidy —  okazało się bowiem, że Ida 
posiada miniaturowy księżyc, który 
otrzymał nazwę Daktyl.

Tymczasem rozwój techniki astro- 
nautycznej umożliwił podejmowanie 
sam odzielnych misji do planetoid. 
P ierw szą z nich była m isja NEAR  
{Near Earth Asteroid Rendezvous), 
która nieco później otrzymała dodat
kowe miano Shoemaker na cześć tra
gicznie zmarłego badacza komet Eu
gene Shoemakera (1928-1997). Misja 
była szczegółowo omawiana na łamach 
„Uranii-Postępów Astronomii”, toteż 
jedynie dla porządku przypominamy, 
że głównym jej celem był (433) Eros 
z grupy planetoid zbliżających się do 
Ziemi. W drodze ku niemu zrealizo
wano przelot koło planetoidy główne
go pasa (253) Matyldy.

951 Gaspra

Planetoidy są trudnym celem dla 
sond kosmicznych nie tyle z powodu 
ich znacznej odległości od Ziemi, ale 
głównie ze względu na małe rozmiary 
i zupełnie znikome pola grawitacyjne 
wytwarzane przez te ciała niebieskie. 
Znacznie łatwiej jest badać planety, 
które są w stanie przechwycić zbliża
jące się sondy i wspomóc swym po
lem grawitacyjnym (a czasem także 
atmosferą) ewentualne wejście na or
bitę lub lądowanie na powierzchni. 
Pierwsze sondy kosmiczne pomknęły 
w kierunku najbliższych planet już na 
początku lat 60-tych ( Wenera-1, Ma- 
riner-2 ku Wenus, Mars-1 ku swemu 
imiennikowi), jednak na pierwsze spo
tkanie z planetoidą musieliśmy pocze
kać jeszcze 30 lat!

Początkowo planetoidy były celem 
dodatkowym, realizowanym po dro
dze do dalszych planet Układu Sło
necznego. Wprawdzie już w latach 70- 
tych sondy kosmiczne udające się do 
Jowisza, Saturna lub jeszcze dalej mu
siały pokonać pas planetoid —  wyda
wać by się mogło, że taki gęsty! —  
jednak ani Pioneery 10 i 11, ani Voya-

243 Ida i jej satelita Daktyl

Podobną szansę miała sonda Satur
na o nazwie Cassini, ale tylko w przy
padku startu w roku 1996. Jej grawi
tacyjne rozpędzanie miało doprowadzić 
do spotkania z planetoidą (66) Maja 
w marcu 1997 r., start jednak odłożo
no o rok i na trasie sondy nie znalazł 
się żaden obiekt z pasa planetoid. Na 
pocieszenie pozostał odległy przelot 
(1,6 min km) od planetoidy (2685) 
Masursky w styczniu 2000 r.

1 Jeśli księżyce Marsa —  Fobosa i Dejmosa 
—  uznamy za przechwycone planetoidy, to 
za pierwsze zdjęcia planetoid przyjąć wy
pada ich obrazy przesłane na przełomie 
1971/1972 r. przez sondę Mariner-9.

253 Matylda

Niemal równolegle z misją NEAR- 
-Shoemaker odbywał się lot sondy 
Deep Space-1. Jej cele były głównie 
technologiczne, ale na swej trasie mia
ła dwa ciekawe obiekty kosmiczne: 
maleńką planetoidę 1992 KD i kome
tę Borrelly. Spotkanie z planetoidą, 
która już w trakcie misji otrzymała 
nazwę (9969) Braille, udało się wy
bornie —  29 lipca 1999 r. sonda mi
nęła ją  w odległości zaledwie 26 km. 
Niestety, zawiódł system naprowadza
nia kamer, pozbawiając nas możliwo
ści og lądan ia  szczegółów  je j po 
wierzchni. Deep Space-1 dużo lepiej 
spisała się w trakcie spotkania z ko
metą 22 października 2001 r., przesy
łając doskonałe zdjęcia jej jądra.

Zanim sonda Dawn wystartuje na 
m iędzyplanetarną trasę, będziem y 
świadkami dwóch innych misji zwią
zanych z planetoidami. Jako pierwsza 
powinna wyruszyć japońska sonda 
M uses-C, a jej celem ma być bez-
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433 Eros

imienna na razie i jeszcze mniejsza od 
Braille planetoida (25413)1998SF36. 
Po raz pierwszy podjęta zostanie pró
ba pobrania gruntu z planetoidy i spro
wadzenia go na Ziemię. Plan zakłada 
start sondy w listopadzie 2002, lądo
wanie na planetoidzie we wrześniu 
2005, odlot w kierunku Ziemi w grud
niu 2005 i wreszcie powrót zasobnika 
z próbkami gruntu w czerwcu 2007 r. 
Japońscy specjaliści podjęli się nie
zwykle ambitnego zadania, zwłaszcza 
wobec bardzo skromnych, jak dotąd, 
osiągnięć w misjach planetarnych. 
Przypomnijmy: Japończycy w 1990 r. 
z powodzeniem wysłali satelitę Księ
życa Hiten, natomiast w 1998 z dużo 
mniejszym powodzeniem — mar- 
sjańską sondę Nozomi, która na sku

tek nieudanego manewru grawitacyj
nego jeszcze nie dotarła do celu.

Kolejną sondą, która spotka na swej 
drodze planetoidy, będzie zachodnio
europejska Rosetta. Jej start przewi
dziany jest na styczeń 2003, a zasad
niczy cel to osiągnięcie kom ety 
Wirtanena w roku 2011 (po wejściu na 
orbitę wokół jądra komety od sondy 
oddzieli się lądownik, który w 2012 r. 
powinien przeprowadzić bezpośrednie 
badania na powierzchni jądra). W cza
sie swej 8-letniej podróży przez Układ 
Słoneczny Rosetta spotka się z plane- 
toidami (4979) Otawara — 10 lipca 
2006 r. oraz (140) Siwa — 23 lipca 
2008 r.

Amerykański projekt Dawn (ang. 
„świt”, „brzask”) swą nazwą nawią
zuje do początków Układu Słonecz
nego — okresu, z którego wedle po
wszechnej opinii pochodzą planetoidy. 
Start sondy zaplanowano na 27 maja 
2006 r. Rozpędzana silnikiem jono
wym, podobnym do tego, jaki napę
dzał Deep Space-1, będzie się odda
lać od Słońca po spirali, spotykając 
najpierw (4) Westę, a następnie (1) 
Ceres. Po spotkaniu z Westą 30 lipca 
2010 r. sonda, podobnie jak NEAR,

rozmaitości

wejdzie na orbitę wokół planetoidy. 
Orbita będzie stopniowo obniżana od 
800 do 100 km, jednak lądowanie nie 
jest przewidziane. Zamiast tego 3 lip
ca 2011 r. nastąpi odlot ku Ceres. Spo
tkanie z największą z planetoid i ba
dania z orbity rozpoczną się 20 
sierpnia 2014 r. Zaplanowano je, po
dobnie jak w przypadku Westy, do 100 
km nad powierzchnią, możliwe jed
nak, że kontrolerzy lotu pod koniec 
misji zdecydują się na większe zbli
żenie dla uzyskania bardziej szczegó
łowych zdjęć.

Jacek Kruk

\

9969 Braille

MISJE DO PLANETOID
Nr kat. Nazwa Data zbliżenia Minimalna odległość (km) Sonda Rozmiary (km)
951 GASPRA 29.10.1991 1500 przelot Galileo 18x11 x9
243 IDA 28.08.1993 2400 przelot Galileo 56x24x21
DAKTYL 28.08.1993 2400 przelot Galileo 1,5
253 MATYLDA 27.06.1997 1212 przelot NEAR 57x53x50
433 EROS 23.12.1998 3800 przelot NEAR 33x13x13

14.02.2000 173’ orbita NEAR „
30.04.2000 50* orbita NEAR
26.10.2000 5,3* orbita NEAR
28.01.2001 2,74* orbita NEAR
12.02.2001 0 łagodny upadek NEAR

9969 BRAILLE 29.07.1999 26 przelot Deep Space-1 2,2x1
2685 MASURSKY 23.01.2000 1 600 000 przelot Cassini 15-20

MISJE PLANOWANE
25413 1998 SF36 09.2005 0 lądowanie Muses-C 0,5
4979 OTAWARA 10.07.2006 714 przelot Rosetta ?
140 SIWA 23.07.2008 1630 przelot Rosetta ?
4 WESTA 30.07.2010 800 orbita Dawn 530

07.2011 100 orbita Dawn „
1 CERES 20.08.2014 800 orbita Dawn 930

' W przypadku okrążania planetoidy po orbicie podano najmniejszą odległość w perycentrum lub w czasie zmiany orbity.
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w kraju

Sesja Naukowa z okazji 80-lecia istnienia 
czasopisma astronomicznego „URANIA”

Przemówienie prezesa PTMA, dra Henryka Brancewicza, 
otwierające uroczystość 80-lecia ukazywania się URANII, 
19 lutego 2002 r. w wielkiej sali wykładowej CAMK w War
szawie.

Jest dla mnie wielkim zaszczytem otwarcie dzisiejszej kon
ferencji poświęconej 80-leciu ukazywania się naszego pi
sma „ Urania

Pragnę gorąco powitać naszych miłych gości, a w szcze
gólności Panią Barbarę Kosińską-Filochę, przedstawiciela 
Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, przybyłych z bardzo da
leka Pana profesora doktora Bohdana Paczyńskiego oraz 
Pana profesora doktora Briana G. Wybourne 'a. Pragnę też 
powitać wszystkich przybyłych twórców ,, Uranii

Na początek przedstawię krótką historię naszego pisma. 
Towarzystwo Miłośników Astronomii, powstałe w roku 1921 
(a przekształcone z Koła Miłośników Astronomii powstałe
go w roku 1919), w marcu 1922 r. wydało pod redakcją pro
fesora Felicjana Kępińskiego pierwszy numer „ Uranii ”, roz
poczynając w ten sposób popularyzację 
astronomii poprzez wydawanie periodyku.
Kolejnymi redaktorami byli: profesor 
Edward Stenz, profesor Eugeniusz Rybka,
Maksymilian Bialęcki, dr Lucjan Orkisz, 
dr Mieczysław Kowałczewski. Tak „ Ura
nia ” dotrwała do roku 1934. W roku 1935 
nie ukazywała się, a od roku 1936 wyda
wano ją  ponownie, z tym, że redakcja zo
stała przeniesiona do Lwowa. W okresie II 
wojny światowej była oczywista przerwa, 
jakkolwiek młodzi miłośnicy astronomii 
z Obserwatorium Astronomicznego na Do
brej Wodzie kolo Sulejowa wydawali sprawozdania z dzia
łalności i efemerydy, a Towarzystwo Astronomiczne „ WIE
DZA ” ze Sporysza wydawało, choć nieregularnie, 
„ Miesięcznik Matematyczno-Astronomiczny

Po okupacji, w roku 1946 w Krakowie rozpoczęto wyda
wanie „ Uranii” i starano się przywrócić istnienie Polskie
go Towarzystwa Przyjaciół Astronomii, co w roku 1948 do
prowadziło do rejestracji towarzystwa pod nazwą „Polskie 
Towarzystwo Miłośników Astronomii ”.

W roku 1947 pewne trudności spowodowały, że „Ura
nia ” nie ukazywała się, ale od rokul948 ukazuje się ona do 
dnia dzisiejszego. Kolejnymi redaktorami byli: dr Jan Ga
domski, prof, dr Stefan Piotrowski, prof, dr Konrad Rudnic
ki, prof, dr Włodzimierz Zonn, prof, dr Adam Strzałkowski, 
prof, dr Andrzej Wróblewski, prof, dr Grzegorz Sitarski, dr 
Ludwik Zajdler oraz dr Krzysztof Ziolkowski.

Z dniem 1 stycznia 1998 r. na mocy porozumienia pomię
dzy Polskim Towarzystwem Astronomicznym i Polskim To
warzystwem Miłośników Astronomii, połączono „ Uranię ” 
oraz „Postępy Astronomii”, a „ Urania ” stała się dwumie
sięcznikiem o tytule „ Urania-Postępy Astronomii" i jest re

dagowana przez profesora Andrzeja Woszczyka, któremu od
daję głos.

Prof. Andrzej Woszczyk, redaktor naczelny:
Dzisiejsze spotkanie i Sesję Naukową organizowaliśmy m.in. 
po to, aby podziękować wszystkim dotychczasowym współ
twórcom „ Uranii "i „PostępówAstronomii ”. Do nich wszyst
kich skierowaliśmy specjalne zaproszenie na dzisiejszą uro
czystość. Chylimy więc przed nimi nasze głowy, oddajemy 
należne wyrazy uznania i podziękowania. Jako aktualny re
daktor naczelny „ Uranii-Postępów Astronomii ” pragnę też 
serdecznie podziękować moim bezpośrednim współpracow
nikom w dziele tworzenia i rozpowszechniania naszego pi
sma, których nazwiska znacie Państwo z naszej stopki redak
cyjnej. Moje szczególne podziękowania kieruję do jednego 
z nich, do kolegi Jacka Drążkowskiego, który w dalekim Lidz
barku Warmińskim od szeregu lat, jak mrówka, składa nasze 
zeszyty i nadaje im znany Państwu kształt graficzny. Moje 
podziękowania kieruję również do Uniwersytetu Mikołaja Ko

pernika, a szczególnie do Centrum Astrono
mii UMK, z którego gościny korzystały przez 
wiele lat najpierw „Postępy Astronomii”, 
a teraz „ Urania-Postępy Astronomii". Bez 
tego „zaplecza ” i infrastruktury naukowej, 
technicznej i lokalowej Obserwatorium 
w Piwnicach nie byłaby możliwa praca nad 
naszym czasopismem i jego aktualnym 
kształtem merytorycznym. Proszę więc obec
nego tu Pana Dyrektora Centrum Astrono
mii UMK, profesora Andrzeja Kusa, o przy
jęcie wyrazów naszego uznania za wkład 
w dzieło tworzenia naszego pisma. Moje po

dziękowania muszą też być skierowane do drukarni POZKAL 
w Inowrocławiu, która drukuje nasze pismo od kilku lat. Przyj
mijcie tu obecni przedstawiciele drukarni wyrazy naszego 
uznania za staranność i pietyzm, z jakim odnosicie się do 
„ Uranii ”, za kolejne rekordy w skracaniu czasu druku. Dzię
kujemy Wam też za piękny plakat, który zrobiliście nam w uro
dzinowym prezencie.

Dr Henryk Brancewicz:

Przez te 80 lat „ Urania ” służyła wszystkim interesującym 
się astronomią. Przedstawiła ona wiele ciekawych artyku
łów przeglądowych oraz inne informacje astronomiczne.

Ponadto w latach 1956, 1959, 1961 i 1963 ukazały się 
zeszyty zatytułowane „Dodatek naukowy do Uranii”, a od 
roku 1990 ukazuje się seria „Biblioteczka Uranii”.

Wszystko to powstało w imię upowszechnienia nauki, by 
przekazać zainteresowanym wiedzę i dać możliwość samo
dzielnej obserwacji.

Wydano łącznie 697 zeszytów czasopisma (czyli w lipcu 
będzie wydany jubileuszowy 700 numer). Dwukrotnie uka
zał się numer nadzwyczajny. W roku 1992 numer 600 i w roku

Rozpoczynający Sesję dr. H. Bran
cewicz i prof. A. Woszczyk
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80 lat URANII w kraju

1999 numer 683 „Dane nam było Słońca zaćmienie Oczy
wiście „  Urania ” kilkakrotnie zmieniła swą szatę graficzną, 
dostosowując się do nowych możliwości techniczno-drukar- 
skich. W okresie osiemdziesięciu lat ,, Urania ” docierała na 
wszystkie kontynenty, trafiając do kilkudziesięciu krajów  
świata.

Dziś z dumą patrzymy w przyszłość, życząc Naszemu Pi
smu sukcesów na polu upowszechniania astronomii.

Po przemówieniach okolicznościowych, zebrani wysłucha
li wykładów: prof. Bohdana Paczyńskiego Jak uprawiać astro
nomię? oraz prof. Briana G. Wyboume'a The Unification o f  
Physics and Astronomy.

Po przerwie obiadowej rozpoczęła się dyskusja panelowa 
pt. Współczesne problemy popularyzacji astronomii.

Głos zabrali kolejno:
•  prof. Kazimierz Stępień —  Popularyzacja przedmiotów 

ścisłych a ich nauczanie
• prof. Jerzy M. Kreiner —  Astronomia a treści astrono

miczne w programach szkolnych
• dr Stanisław Bajtlik —  Dokształcanie astronomiczne 

nauczycieli
•  prof. Michał Różyczka —  Popularyzacja astronomii 

w czasopismach popularnonaukowych
• dr Jarosław Włodarczyk —  Popularyzacja astronomii 

w  praktyce wydawniczej książek
•  dr Henryk Brancewicz —  Obserwacje astronomiczne 

jako narzędzie popularyzacji astronomii
•  mgr Jerzy Rafalski —  Popularyzacja astronomii a pla

netaria
•  prof. Andrzej Woszczyk —  „  Urania-Postępy Astrono

mii ” —  narzędzie upowszechniania wiedzy astronomicznej
•  dr Krzysztof Ziołkowski —  Popularyzacja astronomii 

a dzisiejszy irracjonalizm
Po krótkiej dyskusji i przerwie na kawę/herbatę, o godz. 

17.00 rozpoczął się wykład jubileuszowy prof. Andrzeja 
K. Wróblewskiego 80 lat astronomii -  z  „ Uranią ", który 
dodatkowo dopełnił salę słuchaczami przybyłymi z miasta 
(wykład miał charakter otwarty).

Po wykładzie redaktor naczelny „Uranii” prof. A. Wosz
czyk poprosił obecnych na sali redaktorów-poprzedników 
o podzielenie się swymi wspomnieniami.

Zakończenie Sesji nastąpiło ok. godz. 19.
Więcej szczegółów postaramy się przekazać naszym Czytelnikom 
w najbliższych zeszytach Uranii-PA.

MINISTER 
EDUKACJI NARODOWE] I SPORTU 

Krystyna Łybacka

Warszawa, dn. 15.02.2002 r.

Panowie
Prof. Andzrej Woszczyk 
Prezes Polskiego Towarzystwa 
Astronomicznego

Dr Henryk Brancewicz 
Prezes Polskiego Towarzystwa 
Miłośników Astronomii

lu2o<s<(> f O s i s o O  (aH£
Dziękuję bardzo za zaproszenie na Sesję Naukową z  okazji 80-lecia 

istnienia czasopisma astronomicznego "URANIA ".

Sesja naukow a 7. okazji jubileuszu czasopisma URANIA  świadczy o 

uznaniu wielkiej roli, jaką to pismo w  swojej osiemdziesięcioletniej historii 

odegrało w  popularyzacji astronomii i ja k  istotne miało znaczenie dla rozwoju i 

upowszechniania osiągnięć polskich astronomów.

Na ręce Panów Prezesów składam życzenia Towarzystwu M iłośników 

Astronomii i Polskiemu Towarzystwu Astronomicznemu, aby tradycja URANU 

była kontynuowana przez utworzone wspólnie w  1997 r. now e czasopismo 

URANIA  - POSTl-RY ASTRONOMII.

Niestety, ze względu na obowiązki służbowe nie mogę skorzystać z 

zaproszenia i uczestniczyć w Sesji.

7,

Miiwler Nauc
Pizwodneęy

Kmttu Bidet Naukowych 
WcMKMw

Warszawa, 200/-UM 9

Pan prot Andrztj Wwiczyk
Prezes Polskiego Towarzystwa Astronomicznego

Pa* d r  Henryk B h u k «w1c<
Prezes Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii

Warszawo

Fax: 841-00-46

Szanowni Panowie Prezesi,

Bardeo <Uiękuj<; u% u» Scsjij Naukowa z okazji 80-lc«i8 lStOlfllifl
czasopisma astronomicznego „URANIA”. Niestety, z żalem informuję, te  nie będę 
mógł w  niej uczestniczyć

Pozwalam sobie zatem przesłać, na ręce Panów Prezesów, serdeczne 
życzenia owocnych obrad dla wszystkich uczestników Sesji.

Proszę także o przekazanie Redakcji „URANU”, czasopisma widCC 
zasłużonego dla popularyzowania astronomii w Polsce, moich bardzo serdecznych 
jubileuszowych gratulacji wraz z życzeniami wielu dalszych sukcesów.

Z pozdrowieniami i wyrazami szacunku

Dyskusja panelowa prowadzona przez Redaktora Naczelnego Uranii 
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Problematyka astronomiczno-geodezyjna 
na Wydziale Geodezji Górniczej 

i Inżynierii Środowiska AGH w Krakowie

W' dniach 21-22 września 
2001 r. odbyła się na 
Akademii Górniczo-Hutni- 

czej w Krakowie uroczystość 50-lecia 
powołania Wydziału Geodezji Górni
czej AGH, który następnie parokrot
nie zmieniał swoją nazwę, nim przyjął 
j ą — przed dziesięciu laty — w obec
nym brzmieniu. Na Wydziale tym 
oprócz geodezji wyższej są prowadzo
ne również prace o tematyce astrono
micznej.

Zanim został utworzony Wydział 
Geodezji Górniczej, już w 1945 r. zor
ganizowano na Akademii Gómiczo- 
-Hutniczej Wydziały Politechniczne, 
w skład których wchodził Oddział 
Geodezyjny. W jego ramach powstała 
Katedra Geodezji Wyższej i Astrono
mii, a na jej kierownika powołano 
prof. Tadeusza Banachiewicza (1882- 
-1954), którego zainteresowania geo
dezją wyższą i poligonometrią sfe
ryczną były znane jeszcze z okresu 
przed II wojną światową. Między in
nymi Banachiewicz był organizatorem 
bądź współorganizatorem ekspedycji 
geodezyjnych mających na celu ścisłą 
niwelację odcinka szosy Kraków-War
szawa. W 1923 r. zniwelowano drogę 
na odcinku Kraków-Miechów, a w na
stępnych dwóch latach wykonano po
miary z Miechowa do Kielc.

W latach 1945-1951 Tadeusz Ba
nachiewicz, kierując Katedrą Geode
zji Wyższej i Astronomii w AGH, 
przewodniczył również Komisji eg
zaminów dyplomowych na stopień 
magistra inżyniera geodety oraz brał 
udział w redagowaniu zeszytów nau
kowych pn. Prace Astronomiczno- 
-Geodezyjne. Główną tematyką prac 
naukowych prof. Banachiewicza 
w tym okresie był rozwój rachunku 
krakowianowego, który znalazł bardzo 
szerokie zastosowanie w różnych za
gadnieniach geodezyjnych — szcze
gólnie przy rozwiązywaniu wieloką
tów sferycznych, wyrównywaniu ob
serwacji. Prof. Banachiewicz był też

zainteresowany wykorzystaniem ob
serwacji zakryć gwiazd przez Księżyc 
przy łączeniu kontynentów.

W 1951 roku z inicjatywy Rektora 
Akademii Górniczo-Hutniczej, prof. 
Zygmunta Kowalczyka (1908-1985), 
geodety górniczego, został utworzo
ny — z Oddziału Geodezyjnego Wy
działów Politechnicznych AGH oraz 
Oddziału Miernictwa Górniczego Wy
działu G eologiczno-M ierniczego 
AGH — samodzielny Wydział Geo
dezji Górniczej AGH. Jego pierwszym 
dziekanem został prof. Tadeusz Koch
mański (1904-1986), współpracownik 
prof. Tadeusza Banachiewicza, rozwi
jający metodykę rachunku krakowia
nowego dla potrzeb geodezji wyższej. 
Natomiast kolejnym dziekanem, i to 
dwukrotnie, był prof. Michał Odlanic- 
ki-Poczobutt, Prezes Polskiego Towa
rzystwa Miłośników Astronomii w la
tach 1986-1989, który również żywo 
interesował się rachunkiem krakowia
nowym.

W ramach Wydziału Geodezji Gór
niczej tematyką astronomiczno-geode- 
zyjną zajmowała się Katedra Geode
zji Wyższej i Obliczeń Geodezyjnych, 
którą kierował Tadeusz Kochmański. 
W tym miejscu warto podkreślić, że 
T. Kochmański również popierał ba
dania rakietowe, zapoczątkowane 
w 1956 r. w Krakowie przez Sekcję 
Techniczną PTA. W latach 1959-1961 
Katedra Geodezji Wyższej i Obliczeń 
udzielała poparcia kadrowego, sprzę
towego i lokalowego pracom rakieto
wym prowadzonym przez Komórkę 
Techniki Rakietowej i Fizyki Atmo
sfery AGH, którą kierował Jacek Wal
czewski. Prof. Kochmański osobiście 
brał udział w próbach poligonowych 
oraz interesował się konstrukcją ra
kiet. Z jego inicjatywy zespół geode
tów z AGH dokonał w 1959 r. pierw
szych pomiarów geodezyjnych w celu 
zlokalizowania punktów obserwacyj- 
no-pomiarowych na skraju Pustyni 
Błędowskiej. W roku 1961 zorgani

zowano czteromiesięczny kurs obsłu
gi rakiet doświadczalnych, podzielo
ny na dwa kierunki. Wykładowcami 
tej problematyki byli w znacznej czę
ści geodeci, pracownicy naukowi 
AGH. Jednym z absolwentów kursu 
był Władysław Góral, wówczas stu
dent astronomii Uniwersytetu Jagiel
lońskiego, a od 1963 r. pracownik Za
kładu Geodezji Wyższej. Przez wiele 
lat współpracował on z prof. Jackiem 
Walczewskim. Początkowo zajmował 
się obliczaniem torów rakiet, wpierw 
metodą graficzną a następnie za po
mocą maszyny cyfrowej UMC-1. 
W trakcie prób poligonowych brał 
udział w pomiarach torów lotu rakiet. 
W. Góral opracował metodę astrome- 
tryczną, która jako jedyna w 1964 r. 
pozwalała na określenie pułapu rakie
ty Meteor 1. W pobliżu pułapu, na wy
sokości około 40 km, był detonowany 
ładunek, którego rozbłysk fotografo
wano na tle gwiazd z kilku stanowisk, 
o znanych współrzędnych geodezyj
nych.

W wyniku przeprowadzonej w 1969 r. 
reorganizacji Wydziału został utwo
rzony Zakład Geodezji Wyższej, któ
rego pierwszym kierownikiem został 
prof. Stanisław M ilbert, również 
współpracownik Tadeusza Banachie
wicza. Zakład ten zajmował się m .in. 
opracowaniem  m etod zakładania 
triangulacji satelitarnej i balonowej 
oraz opracowaniem algorytmów do 
rozwiązywania zagadnień z geodezji 
satelitarnej. Prof. S. Milbert uzyskał 
stopień magistra inżyniera w 1947 r. 
na Wydziale Geodezji Politechniki 
Warszawskiej. Po ukończeniu studiów 
podjął pracę w Katedrze Astronomii 
Praktycznej i Geodezji Wyższej Wy
działów Politechnicznych AGH. Na
stępnie w latach 1955-1973 pełnił on 
funkcję kierownika Zakładu Geodezji 
Wyższej, zaś w latach 1964-1973 (do 
momentu przejścia na Politechnikę 
Krakowską) był również kierowni
kiem Katedry Geodezji Wyższej i Ob-
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Budynek Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska AGH. Fot. A.Kmieciński

liczeń Geodezyjnych. Zainteresowa
nia naukowe prof. S. Milberta doty
czyły geodezji wyższej, geodezji ma
tematycznej, geodezji dynamicznej, 
obliczeń geodezyjnych oraz geodezji 
satelitarnej. Prof. S. Milbert był auto
rem ok. 40 prac naukowych. W latach 
1950-1976 pełnił on funkcję sekreta
rza naukowego Specjalnej Grupy Stu
diów nr 1 XXI Międzynarodowej Unii 
Geodezji i Geofizyki.

Problematyką astronomii geodezyj
nej zajmował się również prof, dr hab. 
inż. Stanisław Boczar (1926-1997). 
Pracę podjął on w 1951 r., po ukoń
czeniu studiów na Wydziałach Poli
technicznych AGH. S. Boczar uzyskał 
doktorat w 1961 r. na podstawie roz
prawy „Analiza dokładnościowa kilku 
metod wyznaczania szerokości astro
nomicznej”, zaś stopień naukowy dok
tora habilitowanego uzyskał w 1969 r. 
na podstawie rozprawy „Wyrównanie 
i obliczenie przestrzennej (trójwymia
rowej) sieci triangulacyjnej na podsta
wie synchronicznych obserwacji foto
g raficznych  ruchom ych punktów  
świetlnych na tle gwiazd”. Z tej tzw. 
„geodezji balonow ej” w roku 1974 
doktoryzował się Józef Szewczyk na 
podstawie rozprawy „W yznaczenie 
przestrzennych współrzędnych punk
tów w terenach górskich na podstawie 
fotograficznych obserwacji rozbły

sków świetlnych na tle gwiazd”. Pro
m otorem  rozpraw y był S. Boczar. 
Prof. S. Boczar pełnił funkcję kierow
nika Zakładu Geodezji Wyższej w In
stytucie Geodezji Górniczej i Przemy
słowej na Wydziale Geodezji Górniczej 
AGH, a następnie, po reorganizacji, był 
kierownikiem Zakładu Geodezji i Kar
tografii do momentu przejścia na eme
ryturę w 1996 r. Prof. S. Boczar był 
również wieloletnim  kierownikiem  
Studium Doktoranckiego oraz przez 
kilka kadencji pełnił funkcję prodzie
kana AGH. Prowadził zajęcia dydak
tyczne z geodezji wyższej, astronomii 
geodezyjnej i kartografii. Wieloletnim 
pracow nik iem  Z ak ładu  G eodezji 
Wyższej jest, astronom z wykształce
nia, Władysław Góral. Stopień dokto
ra nauk techn icznych  uzyskał on 
w 1971 r. na podstawie rozprawy „Za
stosowanie teorii ruchu sztucznego sa
telity w atmosferze ziemskiej”. Promo
torem rozprawy był prof. S. Milbert. 
Zaś stopień doktora habilitowanego 
w zak resie  geodezji i karto g rafii, 
w specjalności geodezja satelitarna 
uzyskał w 1993 r. na podstawie roz
prawy „Regularyzowana estymacja 
elementów orbity wstępnej satelity na 
podstaw ie pom iarów  laserow ych” . 
W. Góral od 1998 r. pracuje na stano
w isku p ro feso ra  nadzw yczajnego  
AGH. Opublikowany dorobek nauko

wy W. Górala obejmuje ponad 65 po
zycji. Na początku działalności nauko
wej zajmował się on wykorzystaniem 
obserwacji ruchu niskich satelitów do 
badania górnych warstw atmosfery, 
prowadził badania z zakresu wykorzy
stania pomiarów dopplerowskich za
równo do wyznaczania pozycji obser
watora, jak i elementów orbity sateli
ty. Zajmował się również metodami 
wyznaczania i poprawiania elementów 
orbity wstępnej satelity na podstawie 
pomiarów laserowych. Badał metody 
rozwiązywania słabo uwarunkowanych 
równań obserwacyjnych pojawiających 
się przy przetwarzaniu pomiarów sate
litarnych. Aktualnie W. Góral zajmuje 
się naukowymi i praktycznymi zagad
nieniami z zakresu wykorzystania po
miarów sygnałów GPS w rozwiązywa
niu precyzyjnych zadań geodezyjnych. 
W iatach 1966-1996 był członkiem 
Zarządu Oddziału Krakowskiego Pol
skiego Towarzystwa Astronautyczne- 
go. W tym  okresie  zo rganizow ał 
w Krakowie około 200 odczytów po
pularyzujących rozwój astronautyki. 
Obecnie W. Góral prowadzi wykłady 
z astronomii geodezyjnej, geodezji 
wyższej i satelitarnej oraz zastosowań 
GPS w geodezji. Aktualnie problema
tyka geodezji wyższej i satelitarnej jest 
rozwijana w Zakładzie Geodezji i Kar
tografii przez zespół w składzie: dr 

hab. W. Góral —  prof. 
AGH, dr inż. Piotr Ba
nasik, (doktorat uzyskał 
w 1999 r. na podstawie 
rozpraw y „W yznacze
nie quasigeoidy w rejo
nie Krakowa na podsta
wie pomiarów niwela
cy jnych  i G P S ” —  
promotor W. Góral), dr 
inż. Jó ze f Szew czyk, 
mgr inż. Jacek Kudrys, 
mgr inż. Bogdan Skoru
pa oraz słuchacz Stu
dium D oktoranckiego 
mgr inż. Daniel Jasiur- 
kowski. W latach 1980—
1991 w Zakładzie Geo
dezji Wyższej pracował 
Kazimierz Bujakowski, 
który doktorat uzyskał 
na podstawie rozprawy 
„E stym acja  m acierzy
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wariancyjno-kowariancyjnych w pro
cesie wyrównania wybranych typów 
pomiarów satelitarnych” —  promotor 
S. Boczar. Dr K. Bujakowski został 
pow ołany w 1991 r. na stanowisko 
Geodety Wojewódzkiego w Krako
w ie, a w 1999 r. objął stanow isko 
Głównego Geodety Kraju.

Po w p row adzen iu  p ie rw szeg o  
sztucznego satelity na orbitę około- 
ziemską (Sputnik 1-4 X 1957 r.) roz
poczyna się dynamiczny rozwój nowe
go działu geodezji, tzw. geodezji sa
telitarnej i geodynamiki. Geodezja 
uzyskała nowe potężne narzędzie ba
dawcze um ożliw iające zbudowanie 
jednorodnego układu geodezyjnego, 
opartego na geocentrycznej elipso
idzie globalnej. Sieci triangulacyjne — 
opracowane w ramach geodezji kla
sycznej —  miały charakter lokalny. 
Zakres klasycznej astronomii geode
zyjnej i geodezji wyższej, obejmują
cy metody wyznaczania szerokości 
i długości astronomicznej oraz azymu
tu kierunku ziemskiego został istotnie 
poszerzony o zagadnienia geoidy glo
balnej, globalnego geocentrycznego 
układu współrzędnych, monitorowa
nia dryftu płyt kontynentalnych, ruchu 
bieguna, ruchu obrotowego Ziemi na 
poziomie dokładności 1 cm w skali 
p lanety . P om iary  astro n o m iczn e  
umożliwiały rozwiązanie tych zadań 
jedynie w przybliżeniu. Pojawienie się 
na początku lat dziewięćdziesiątych 
XX w. ogólnie dostępnych geodezyj
nych odbiorników  sygnałów  GPS 
istotnie przyspieszyło rozwój geode
zji satelitarnej. Technologia GPS po
zwala obecnie na pełną automatyza
cję procesu pomiarowo-obliczeniowe- 
go wielu zadań geodezji klasycznej. 
Dokładność wyznaczania współrzęd
nych geodezyjnych za pomocą tech
nik kosmicznych (VLB1) i satelitar
nych wzrosła o 3 -4  rzędy w ciągu 
trwającej ponad 40 lat „ery kosmicz
nej”. Do procesu dydaktycznego w ra
mach geodezji satelitarnej wprowa
dzono takie dodatkowe działy astro
nomii, jak teoria ruchu keplerowskie- 
go i zaburzonego SSZ, elementy teorii 
orbit i inne. Opracowano cały szereg 
nowych precyzyjnych metod pomia
rów (dopplerowskie, laserowe, GPS 
i inne) i ich przetwarzania za pomocą

komputerów. Aktualnie WGGilŚ AGH 
dysponuje kilkunastoma odbiornikami 
sygnałów GPS i szeroko stosuje tę 
technologię w rozwiązywaniu zadań 
geodezyjnych o charakterze praktycz
nym, naukowym, a także w procesie 
dydaktycznym.

Stanowisko pomiarowe na dachu budyn
ku Wydziału.Władysław Góral z prawej. 
Fot. A.Kmieciński, wiosna 1996 r.

Pracownikiem naukowym Wydzia
łu był również w latach 1976-1994 
dr H enryk B rancew icz, absolw ent 
astronomii Uniwersytetu Jagielloń
skiego w Krakowie —  obecnie Prezes 
Polskiego Towarzystwa Miłośników 
Astronomii. Zajmował się on głównie 
automatyzacją obliczeń astronomicz- 
no-geodezyjnych. Ponadto wspólnie 
z T.Z. Dworakiem prowadził oblicze
nia dotyczące param etrów  geom e
trycznych i fizycznych gwiazd zmien
nych zaćmieniowych. Katalog tych pa
rametrów oraz paralaks fotometrycz- 
nych d la ponad  ty siąca  uk ładów  
zaćmieniowych został opublikowany 
w 1980 r. w „Acta Astronomica” .

N atom iast T. Zbigniew  Dworak, 
profesor w Zakładzie Kształtowania 
i Ochrony Środowiska tegoż Wydzia
łu, wspólnie z prof. Edouardem Obla- 
kiem (również absolwentem astrono
mii U niwersytetu Jagiellońskiego), 
z Obserwatorium  Astronomicznego 
w Besanęon we Francji, zgłosił pro
gram  obserw acy jny  w yznaczan ia  
przez satelitę HIPPARCOS paralaks 
dla 95 układów zaćmieniowych znaj

dujących się w odległości do 100 pc 
od Słońca. Program ten już został zre
alizowany i wraz z danymi o innych 
gwiazdach zmiennych zaćmieniowych 
obserwowanych przez satelitę (astro- 
nomiczno-geodezyjno-geofizycznego 
— jak  go można najogólniej określić) 
jest opracow yw any i w Besanęon, 
i w K rakow ie , w O bserw ato rium  
Astronomicznym UJ.

Oprócz tego, współpracując z Ob
serwatorium w Besanęon, T. Z. Dwo
rak określił odległości do najbliższych 
galaktyk m etodą paralaks fotom e- 
trycznych układów zaćmieniowych, 
a we współpracy z Obserwatorium  
Astronomicznym w Bordeaux —  od
ległości najdalszych znanych gwiazd 
zmiennych zaćmieniowych w naszej 
Galaktyce.

Ponadto T.Z. Dworak w ramach prac 
naukowo-badawczych Wydziału zaj
muje się interpretacją wielospektral- 
nych zobrazowań Ziemi, czyli telede
tekcją satelitarną. Zobrazowania te są 
wykorzystywane do oceny stanu śro
dowiska przyrodniczego, a w szcze
gólności środowiska atmosferycznego 
(zob. „Urania-PA” nr 5, 2001). Z tej 
tematyki pod kierunkiem T.Z. Dwora
ka zostały też wykonane na Wydziale 
dwie prace doktorskie.

Głównie jednak przetwarzaniem  
oraz interpretacją wielospektralnych 
zobrazow ań  sa te lita rn y ch  Z iem i, 
zwłaszcza dla celów geograficznego 
systemu informatycznego GIS, zajmu
je  się Zakład Fotogrametrii i Telede
tekcji Informatycznej WGGilŚ AGH 
pod kierownictwem prof. Józefa Ja- 
chimskiego.

T. Zbigniew Dworak 
Władysław Góral

L i t e r a t u r a

50 lat Wydziału Geodezji Górniczej 
i Inżynierii Środowiska (1951-2001), Wyd. 
Jubileuszowe AGH, Kraków 2001.

Walczewski J., Polskie rakiety badaw
cze, Wyd. Komunikacji i Łączności, War
szawa 1982.

Rozwój techniki i obliczeń astronomicz
nych i geodezyjnych, W setną rocznicę uro
dzin prof. Tadeusza Banachiewicza (13 lu
tego 1882 — 17 listopada 1954), Zeszyty 
Naukowe AGH, Geodezja, z. 86 (cz. I), 
z. 87 (cz. II), Kraków 1986.
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astronomia w szkole

Edukacja astronomiczna w Internecie

Podczas trwania jubileuszowego 
XXX Zjazdu Polskiego Towa
rzystwa Astronomicznego w ra

mach sesji dydaktycznej dyskutowano o 
roli Internetu w edukacji astronomicznej. 
Pod pojęciem „edukacja astronomiczna” 
kryła się tu zarówno nauka treści astro
nomicznych w szkołach, praca różnego 
rodzaju kółek zainteresowań, jak i samo
dzielne pogłębianie wiedzy przez miło
śników. Punktem wyjściowym do dys
kusji był przegląd polskich zasobów 
internetowych, osiągalnych dla przecięt
nego nauczyciela.

Jak wiadomo, w Internecie można 
znaleźć wszystko. Sukces zależy jednak 
od tego, kto i jak szuka. Aby sprawdzić, 
w jakim stopniu zasoby internetowe są 
łatwo osiągalne dla zainteresowanych

ttaoBńt&AMnMmicH

Obserwatorium Astronomiczne 
na Suhorze

Akademia Pedagogiczna w Krakowie

jl Podchorążych 2, 30-064 K.«kOw,
W (̂ aa 12)637 97 47. fu (-40121637 22 43, 
MMflwMw*.'M(«4B 502) 11 37 14

Witryna Obserwatorium Astronomicznego 
na Suhorze

Jedna z najlepszych polskich witryn astro
nomicznych —  AstroLinks

...ii

Informacje o aktualnym wyglądzie nieba 
na stronach Wirtualnego Wszechświata

astronomią internautów, przeprowadzi
łem test na grupie studentów III roku fi
zyki krakowskiej Akademii Pedagogicz
nej . Zadałem im różne problemy i zadania 
astronomiczne z zastrzeżeniem, by roz
wiązali je przy pomocy Internetu. Pamię
tając, że studenci za kilka lat będą praco
wać w polskich szkołach, można założyć, 
że poziom ich sprawności w posługiwa
niu się komputerem i ich wiedza astro
nomiczna są porównywalne lub lepsze 
niż u przeciętnego nauczyciela. Jedynym 
założeniem było ograniczenie się do prze
szukiwania stron polskojęzycznych.

Po rozwiązaniu postawionych zadań 
sporządziliśmy listę tego, co zaintereso
wani internauci spodziewają się znaleźć. 
Większość linków można znaleźć np. 
na witrynie Obserwatorium Astrono
micznego na Suhorze (www.as.ap.kra- 
kow.pl) oraz na podstronach Astronomia 
w Polsce oraz Linki dla miłośników 
i amatorów.

Są w Internecie:
1. Witryny polskich placówek astro

nomicznych.
2. Informacje handlowe dotyczące 

zakupu programów komputerowych, in
strumentów optycznych, książek itp.

3. Efemerydy, kalendarze astrono
miczne itp. Takie informacje są szczegól
nie ważne, gdyż drukowane kalendarze 
astronomiczne o przemijającej po roku 
aktualności są o wiele rzadziej kupowa
ne przez biblioteki szkolne.

4. Encyklopedyczne informacje
o wybranych zagadnieniach i zjawiskach.

5. Zdjęcia, animacje komputerowe, 
itp., czyli wszelkie pomoce do przygoto
wania lekcji na tematy astronomiczne. Za 
najlepszy polski serwis astronomiczny 
studenci uznali amatorską witrynę Astro- 
Net (adresy: links.astronet.pl, oraz gal- 
lery.astronet.pl). To najlepszy przykład, 
że miłośnicy astronomii często wkładają 
więcej pasji i czasu w przygotowanie 
swych witryn niż niejedno profesjonalne 
obserwatorium.

6. Poradniki, jak obserwować niebo. 
Również i tu większość informacji po 
polsku dostarczają strony indywidual
nych osób.

7. Grupy dyskusyjne na tematy astro
nomiczne.

8. Nowinki i aktualności astrono
miczne przekazywane przez codzien
nie aktualizow ane strony WWW 
(news.astronet.pl) lub poprzez e-mail.

Brakuje w Internecie:
1. Popularnej informacj i o proj ektach 

realizowanych w polskich placówkach 
badawczych. Czegoś pośredniego pomię
dzy „dziś pełnia Księżyca” a listą abs
traktów recenzowanych publikacji. 
A przecież na świecie wielu obserwato
rów podaje popularnie napisane „infor
macje dla prasy”

2. Elektronicznych (w tym interak
tywnych) książek i artykułów w języku 
polskim. Wyjątkiem są artykuły druko
wane w niektórych czasopismach popu
larnonaukowych dostępne w Internecie.

3. Polskojęzycznych darmowych 
programów komputerowych i prezenta
cji multimedialnych.

4. Gotowych konspektów lekcji na 
tematy astronomiczne lub praktycznych 
ćwiczeń obserwacyjnych i rachunko
wych.

5. Wiarygodnych witryn prowadzo
nych przez godnych zaufania ludzi (np. 
przez zawodowych astronomów), które 
oceniałyby polskojęzyczne serwisy astro
nomiczne pod względem merytorycz
nym. Oprócz promowania najlepszych 
witryn przez podawanie ich adresów na 
stronach polskich placówek astronomicz
nych istnieje potrzeba, by wyraźnie prze
strzegać przed serwisami zawierającymi 
informacje błędne, nieaktualne lub też 
z pogranicza astrologii czy ufomanii.

6. Forum ekspertów, czyli bezpośred
niej możliwości zadawania pytań zawo
dowym astronomom drogą e-mailową.

Po przedstawieniu rezultatów uczest
nicy zjazdu dyskutowali o tym, co zro
bić, by Internet był jeszcze bardziej po
mocny dla polskiego nauczyciela 
astronomii. Padały różne pomysły i de
klaracje. Między innymi prowadzący 
serwis AstroNet zgodzili się stworzyć 
bank polskojęzycznych tekstów popu- 
lamoastronomicznych i forum eksper
tów, byleby przekazywać im materiały
i by eksperci się do nich zgłosili. Osoby 
zainteresowane zapraszam do korespon- 
dencj i ze mną.

Waldemar Ogloza
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astronomia w szkole

Modelowanie na lekcjach astronomii

a
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44000 46000 48000 50000 52000 km 

/s. 1

Bardzo wielu uczniów  (nawet po 
kursie astronom ii, jeśli w ogó
le m ożna m ówić o astronom ii 

przy obecnych program ach), w yobra
ża sobie pracę astronom a mniej w ię
cej tak: siedzi astronom  przy wielkiej 
rurze, ogląda różne obiekty na niebie, 
a potem  opisuje to, co widział. Tak jest 
naw et wtedy, gdy w  szkole je s t stary 
m aksu tow  (lub  now szy  un iw ersa ł) 
i nauczyciel znalazł czas (i chęć), aby 
zorganizow ać parę pokazów  nieba. 
A  tak napraw dę olbrzym ia w iększość 
inform acji uzyskiw ana je st w  sposób 
pośredni, dzięki w ykorzystaniu często 
bardzo pomysłowych i subtelnych m e
tod. Np. planet w ykrytych nie tak daw
no przez W olszczana praw ie na pew 
no n ik t n igdy  n ie zobaczy. Jestem  
przekonany, że w yobrażenia te m oż
na zm ienić, przeprow adzając przynaj
mniej parę dośw iadczeń modelowych. 
P odkreślam , dośw iadczeń, a nie sy
m ulacji kom puterow ych! U czeń po 
w inien w iedzieć (i to m y pow inniśm y 
go o tym  przekonać), że na ekranie 
kom putera m ożna zobaczyć praw ie 
w szystko, co program ista sobie w y
m yślił.

W  dniu 10 m arca 1977 r. nastąpiło 
p rzew idyw ane zakrycie gw iazdy 9. 
w ielkości z gwiazdozbioru Wagi, SAO 
158 687, przez planetę Uran. Zakry
cie m iało być w idoczne z południowej 
półkuli (rejon O ceanu Indyjskiego). 
Poniew aż fotom etryczne obserw acje 
zakryć m ogą dostarczyć istotnych da
nych o atm osferze p lanety oraz w y
znaczyć je j średnicę, szereg obserw a

toriów  przygotow yw ało 
się do wykonania pom ia
rów.

W yłącznie w tym  celu 
z Perth w A ustralii w y
startowało nad Ocean In
dyjski Latające Obserwa
to rium  A stro n o m iczn e  
im. G. K uipera (K uiper 
A irb o rn e  O b se rv a to ry
—  K A O ), należące  do 
NASA. N a pokładzie sa
m olotu C -141 znajdował 
się m. in. 36-calow y (ok.
91 cm) reflektor, oczywi
ście żyroskopow o stabi
lizow any. Z asadniczym  
p rz e z n a c z e n ie m  K A O  
były obserw acje w  pod
czerwieni w  zakresie dłu
gości fal od 1 do 1000 
m m . B ardzo  s iln ą  ab- 
sorbcję w  tym  zakresie 
pow odują atmosferyczne 
pasm a cząsteczek wody, 
tlenu i ozonu. Jeśli je d 
nak w yniesiem y instru
m en ty  na odpow iedn ią  
wysokość, wpływ atm os
fery ziemskiej staje się minimalny.

N a pokładzie KAO pomiarami zaj
mowała się grupa astronomów z Ośrod
ka R adiofizyki Badań K osm icznych 
Cornell University w  Ithaca. G rupą kie
row ał Jim  Elliot. O bserw acje prow a
dzono w  stratosferze na w ysokości 
41 000 stóp (ok. 12 500 m). W rejonie 
lotu zakrycie m iało nastąpić o 20.52 
UT. Ś ledzenie U rana i ciągłą rejestra

cję danych rozpoczęto o godz. 20.05. 
Pom iary polegały na rejestracji prądu 
fo to p o w ie la c z a  z a in s ta lo w a n e g o  
w ognisku teleskopu. O 20.11.43 sa- 
m opiszący m iernik zarejestrował stro
my, parosekundow y spadek sygnału. 
Spowodowało to sprawdzenie dokład
ności śledzenia U rana i stanu zachm u
rzenia nieba. Było ono jednak  ideal
nie czyste. Postanow iono w sposób 
ciągły kontrolować ewentualne odchy
lenia układu śledzącego, nie pozosta
wiając wszystkiego Adamsowi (Adams
—  kom puter zainstalowany na pokła
dzie samolotu). Podczas następnych 14 
minut zarejestrowano 4 dalsze spadki 
sygnału, nieco płytsze od pierwszego 
(rys. 1). W ywołało to zainteresowanie, 
zdziwienie, a w  końcu podniecenie ca
łej grupy i form ułowanie ad hoc hipo
tez m ających w yjaśnić zaobserw ow a
ne zjawiska. Przypuszczenie, że spadki 
sygnału zostały spow odow ane zakry
w aniem  gw iazdy  przez p ie rśc ien ie  
Urana, skwitowano początkowo wy-
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buchem śmiechu. Mimo to postano
wiono je sprawdzić.

Zakrycie gwiazdy rozpoczęło się
0 godz. 20.52 i trwało 25 minut. Plan 
lotu przewidywał natychmiastowy po
wrót do Perth. Kontynuowano jednak 
obserwacje do 22.18. W tym czasie 
zarejestrowano 5 wtórnych zakryć. Ist
nienie pierścieni Urana stało się prawie 
pewne. Jednak doniesienie o odkryciu 
opublikowano dopiero 21 marca, po 
dokładnej analizie uzyskanych danych
1 porównaniu ich z (niekompletnymi 
z różnych powodów) danymi z trzech 
obserwatoriów (w Perth i Cape Town). 
Z analizy obserwacji wynikało, że 
łączna szerokość wszystkich pierście
ni wynosi ok. 7000 km, a wewnętrzny 
pierścień znajduje się w odległości ok. 
4400 km od planety. Zewnętrzny pier
ścień ma szerokość ok. 100 km, pozo
stałe ok. 10 km. Pierścień o średnicy 
10 km z odległości prawie 18 j.a. (ok. 
2700 min km) ma średnicę kątową 
mniejszą niż 0,001 sekundy łuku. Jest 
to grubo poniżej zdolności rozdzielczej 
teleskopów naziemnych. Dlatego też 
pierścienie „zobaczono” dopiero po 19 
latach na zdjęciach wykonanych przez 
Voyager a 2 w styczniu 1986 r. Okaza
ło się wówczas, że pierścieni jest wię
cej (w sumie 10).

Opiszemy teraz doświadczenie mo
delowe. Rolę gwiazdy SAO 158687 
pełni żaróweczka 6,3 V, 0,3 A, Urana 
(opisana niżej) przesłona P, a telesko
pu KAO zamontowany na statywie 
obiektyw od starego episkopu. Można 
też użyć pojedynczej soczewki o moż
liwie dużej średnicy. W tych warunkach 
fotopowielacz jest zbędny, wystarcza 
fotorezystor. Do rejestracji prądu foto- 
rezystora najlepszy jest samopiszący 
miliamperomierz. Można też użyć

szkolnego galwanometru uniwersalne
go. Nieprzezroczysty ekran zasłania 
przed uczniami żaróweczkę-gwiazdę
i przesłonę-Urana (rys. 2). Podobnie jak 
zespół J.Elliota uczniowie obserwują 
jedynie wskazania miernika oraz do
kładność ustawienia teleskopu (świetl
na plamka na fotorezystorze). Przesło
na P (rys. 3) to rysunek Urana wraz 
z pierścieniami, wykonany na folii es- 
trafolowej i wklejony do tekturowej 
ramki (dla usztywnienia). Sposób „na
pędu” planety wyjaśnia w zupełności 
rys. 4. Należy tu zastosować wolno
obrotowy silniczek synchroniczny, np. 
od uszkodzonego miernika wskazują- 
co-rejestrującego, lub podobny.

W czasie doświadczenia uczniowie 
obserwują (oczywiście poinformowa
ni, że obserwują zakrycie gwiazdy 
przez planetę) wskazania miliampero- 
mierza i na kartkach papieru szkicują 
zaobserwowane zmiany prądu. Po ana
lizie wyników obserwacji demonstru
jemy (przy pomocy projektoskopu) 
wykonane na folii kopie oryginalnych 
wykresów. Przez ich nałożenie stwier
dzamy doskonałą symetrię uzyska
nych zakryć.

W literaturze [2] i [3] znajduje się 
m.in. pełny zapis rozmów prowadzo

astronomia w szkole

nych na KAO od godz. 19.59 do 20.52. 
Ciekawym urozmaiceniem jest nagra
nie tych rozmów na taśmę, synchroni
zacja z pokazem, powtórzenie pokazu 
z oryginalnymi komentarzami astrono
mów.

W podobny sposób można modelo
wać gwiazdy podwójne zaćmieniowe.

Gdy przed 25 laty po raz pierwszy 
przygotowywałem to doświadczenie, 
korzystałem z galwanometru uniwer
salnego. Dziś mamy znacznie większe 
możliwości. Możemy wykorzystać 
komputer z zestawem Coach lub Co- 
brabid (produkcji polskiej) albo kal
kulator graficzny TI-89 firmy Texas 
Instruments wraz interfejsem i odpo
wiednim czujnikiem pomiarowym.

Juliusz Domański

Literatura:
[1] Domański J., Astronomia i gra

witacja, WOM Toruń, 1993.
[2] Sky and Telescope 5/1977.
[3] Sky and Telescope 6/1977.

Od Redakcji: Chętnie wykorzystamy 
propozycje innych doświadczeń mode
lowych.
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elementarz Uranii

Nowe typy widmowe

Od przeszło 100 lat w trakcie 
kursu astronomii studenci za
pamiętać muszą dość dzi

waczny ciąg liter: OBAFGK.M. To 
nie żaden szyfr, choć można go uznać 
za swego rodzaju klucz ułatwiający 
orientację w świecie gwiazd, a ściślej 
rzecz biorąc — ich widm. Wydawało
by się, że ciąg ten trwać już będzie 
w niezmienionej postaci. Tymczasem 
w ostatnich latach astronomowie do
dali na końcu owej 7-literowej se
kwencji dwa nowe symbole: L i T. 
Dzięki nowej technologii i wnikli
wym obserwacjom zostały odkryte 
obiekty o widmach wykraczających 
poza dotychczasowy schemat klasy
fikacji. Na początek jednak przypo
mnijmy może pokrótce jego genezę.

W tym roku mija 200 lat od odkry
cia linii widmowych przez angielskie
go przyrodnika Williama H. Wollasto- 
na. Widma Słońca i gwiazd jako 
pierwszy zaobserwował nieco później 
niemiecki fizyk Joseph Fraunhofer. 
Od początku rzucała się w oczy ich 
różnorodność. Dość szybko William 
Huggins ustalił, że linie widmowe 
pochodzą od tych samych pierwiast

ków, które występują na Ziemi. Jed
nak ich układ dla różnych gwiazd od
biegał niekiedy dość znacznie od sło
necznego. W widmie naszej Dziennej 
Gwiazdy rzucają się w oczy przede 
wszystkim absorpcje sodu i zjonizo- 
wanego wapnia. Widma takich gwiazd 
jak Wega, Altair czy Syriusz zdomi
nowane są przez linie absorpcyjne 
wodoru, zaś gwiazdy o czerwonawej 
barwie — takie jak Betelgeuse czy 
Antares —- linii wodoru w ogóle nie 
posiadają, za to w ich widmach wy
stępują bardzo silne pasma tlenku ty
tanu. Aby odpowiedzieć na pytanie, 
skąd biorą się te różnice, należało 
przede wszystkim uporządkować cały 
ten inwentarz.

W roku 1863 włoski jezuita i astro
nom Angelo Secchi podzielił gwiaz
dy według ich widm i barw na pięć 
typów (patrz tabelka). Rzymskie ozna
czenia od 1 do V określały odpowied
nio: białoniebieskie gwiazdy z linia
mi wodoru (Wega, Syriusz), gwiazdy 
z licznymi liniami metali (Słońce, Al- 
debaran, Arktur), pomarańczowoczer- 
wone gwiazdy z pasmami (Betelgeu
se), gwiazdy czerwone o złożonych

pasmach (19 Piscium) oraz obiekty za
wierające jednocześnie emisje i ab
sorpcje (y Cassiopeiae, ji Lyrae).

Był to, jak się okazało, trochę zbyt 
uproszczony podział. Astronomom 
przyszła z pomocą fotografia. W roku 
1872 Henry Draper uzyskał pierwsze 
zdjęcie widma gwiazdy (Wegi). Choć 
ten nowojorski fizyk i astronom wkrót
ce zmarł, przekazane przezeń środki 
finansowe pozwoliły zbudować nowej 
klasy teleskop, przeznaczony specjal
nie do fotografowania widm gwiazd 
(instrum ent ten znajduje się dziś 
w Piwnicach k. Torunia). Przy jego po
mocy Edward C. Pickering, dyrektor 
obserwatorium Harvarda, wraz z Wil- 
liaminą Fleming przystąpili do tworze
nia nowego schematu klasyfikacji 
widm, oznaczając poszczególne typy 
kolejnymi literami alfabetu łacińskie
go (tabelka).

Podstawą sekwencji od A do O było 
malejące natężenie linii wodoru, po
nadto oznaczenia P i Q zarezerwowa
no dla obiektów, które nie mieściły się 
w tym schemacie klasyfikacji. Póź
niejsze prace pokazały, że nie wszyst
kie wyróżnione typy znajdowały uza-

Pierwsze schematy klasyfikacji widm gwiazd

Secchi Harvard

1 Silne linie wodoru A Silne, szerokie linie wodoru
B jw. plus tzw. „linie Oriona” (zaobserwowane u wielu gwiazd z Orio

na, później zidentyfikowane jako Hel)
C Podwójne linie wodoru
D Obecne linie emisyjne

II Liczne linie metali E Widoczne linie „H” i „K” Fraunhofera oraz H/J

F Podobne do E, ale widoczne są wszystkie linie wodoru

G jw. z dodatkowymi liniami
H Tak jak F, ale widoczny spadek natężenia w niebieskiej części widma
1 jw. z dodatkowymi liniami
K Pojawiają się pasma
L Osobliwe odmiany typu K

III W widmie dominują pasma M Typ III w klasyfikacji Secchiego

IV Gwiazdy ciemnoczerwone N Typ IV w klasyfikacji Secchiego

V Jasne linie widmowe O Widma o wielu jasnych liniach (również gwiazdy WR)
P Mgławice planetarne

Q Pozostałe widma (od 1922 r. gwiazdy nowe)
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sadnienie —  niektóre z nich usunięto, a część połączono ze 
sobą. Dwie asystentki, Antonia Maury i Annie Jump Can
non, zauważyły, że —  biorąc pod uwagę natężenia linii ab
sorpcyjnych innych niż wodorowe —  lepiej byłoby usta
wić klasę B przed A, zaś jeszcze wcześniej, na samym 
początku sekwencji, umieścić typ O. Tak oto narodził się 
ów klucz typów widmowych —  O B A FG K M  —  który zna
my do dziś. Przez jakiś czas na końcu utrzymywał sięjesz- 
cze typ N: gwiazdy równie chłodne i czerwone jak  obiekty 
typu M; w ich widmach zamiast pasm tlenku tytanu obser
wowano jednak linie węgla. Gdy znaleziono więcej gwiazd 
bogatych w węgiel, wykazujących jednak nieco odmienne 
cechy widmowe, pojawił się dodatkowo typ R (czasem R 
i N zastępuje się wspólnym oznaczeniem: C), zaś gwiazdy 
o silnych pasmach tlenku cyrkonu oznaczono przez S. Po
dobnie jak N i R, uważa się je  dziś raczej za osobliwe, nie 
mieszczące się w zasadniczym ciągu klasyfikacyjnym.

O widmie gwiazdy decyduje przede wszystkim tempe
ratura, a w znacznie mniejszym stopniu ciśnienie i skład 
chemiczny jej atmosfery. To od temperatury zależy, w ja 
kim stopniu będą zjonizowane i wzbudzone atomy poszcze
gólnych pierwiastków (jak to pokazali fizyk austriacki 
L.E. Boltzmann oraz hinduski fizyk i astronom M. Saha). 
Skład chemiczny prawie wszystkich gwiazd jest podobny, 
nie jest więc czynnikiem różnicującym widma.

Annie Cannon zawdzięczamy podział poszczególnych 
typów na podtypy oznaczane cyframi od 0 do 9. Do nie
dawna najchłodniejsze gwiazdy ciągu głównego określano 
jako M 9,5 (takie „połówki” pojawiały się od czasu do cza
su już wcześniej, gdy brakowało cyfr na pomieszczenie wię
cej niż 10 podtypów). Problem pojawił się, kiedy zaczęto 
odkrywać obiekty jeszcze chłodniejsze —  brązowe karły 
(patrz „Urania-PA” 1, 1999, s. 28). To przewidywane już 
wcześniej przez teoretyków niedoszłe gwiazdy, o masie 
poniżej 8 % masy Słońca —  czyli trochę za małej do zapo
czątkowania klasycznych reakcji syntezy helu. Jak się jed
nak okazuje, nawet te niedoszłe gwiazdy też świecą, a przy
najm niej „żarzą  s ię” na koszt energii g raw itacyjnej 
kontrakcji oraz w pewnej mierze dzięki fuzji deuteru. Obiek
ty tego typu zaczęto odkrywać w ramach programów ob
serwacyjnych, prowadzonych w podczerwieni, np. DENIS 
(Deep Near Infrared Survey o f the Southern Sky) czy 
2MASS (Two Micron All Sky Survey —  fot.).

Jak zatem oznaczyć owe karły, by uzupełnić dotychcza
sowy schemat klasyfikacji, a równocześnie nie wprowa
dzać symboli, które w jakiś sposób kojarzyłyby się z uży
w anym i ju ż  w astronom ii? Z asadniczo pozostały  do 
dyspozycji litery: H, L, T oraz Y. Dość naturalną drogą 
wybór padł na L, choć w ten sposób znów naruszona zosta
ła kolejność alfabetyczna. Typ L dobrze plasuje się w do
tychczasowym schemacie klasyfikacji (rys. 1 i 2); miejsce 
pasm tlenków metali zajmują w widmach tego rodzaju pa
sma wodorków i samych metali. Już w późnych podtypach 
M rośnie natężenie linii tlenku wanadu, osiągając maksi
mum w L0; linie te znikają w podtypie L4. Z kolei w wid
mach typu L7 pasma tlenku tytanu stają się prawie niewi
doczne. Z malejącą temperaturą rośnie natężenie absorpcji

7000 8000  9000 10000

Długość fali (A)

Rys. 1. Widma trzech karłów (typów M9, L3 i L8) w zakre
sie bliskiej podczerwieni. Najsilniejsze linie zostały ziden
tyfikowane, wskazano też położenie pochodzących z at
mosfery Ziemi absorpcji tlenu i pary wodnej

o
6000 7000 8000 0000 10000

Długość fali (A)

Rys. 2. Sekwencja podczerwonych widm typów od M7 do 
L8 oraz widmo karła Gliese 229B — pierwowzoru typu wid
mowego T
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Temperatura (K) Temperatura (K)
10,000° 4,500° 3,000° 2,000° 1,500° 4,000° 3,000° 2,000° 1,400° 1,000°

Rys. 3. Położenie kartów typów widmowych L i T na diagramie HR

metali alkalicznych —  potasu, rubidu 
i cezu. Absorpcja potasu staje się szcze
gólnie silna i szeroka w podtypie L8.

Jak się ocenia, tylko około jedna 
trzecia obiektów typu L to brązowe 
karły. Rozpoznaje się je  dzięki obec
ności w widmie absorpcji litu. Pierwia
stek ten nie ma szans na przetrwanie 
w materii, w której zachodzi przemia
na wodoru w hel —  toteż występować 
może jedynie w atmosferach bardzo 
młodych gwiazd lub właśnie brązo
wych karłów.

Ciągowi podtypów od LO do L8 (L9 
póki co pozostawiono w rezerwie) 
odpowiada ciąg malejących tempera
tur powierzchni od ok. 2000 K do ok. 
1300 K (rys. 3). W tak niskich tempe
raturach część materii może przyjmo
wać postać stałą (np. tlenek wanadu 
czy chlorek litu; tytan wiąże się z tle
nem i wapniem w związek C aTi03 —  
znany w formie perowskitu). Wokół 
tak chłodnego obiektu może zatem 
powstać mglista otoczka złożona z zia
ren minerałów.

To jeszcze nie koniec niezwykłej 
m enażerii niedoszłych gwiazd. Na 
podstaw ie obserw acji karła Gliese 
229B wyznaczono jego temperaturę na 
zaledwie 1000 K! Nietypowe wskaź
niki barwy kilku podobnych obiektów 
i ich skomplikowane widma, bogate 
w linie metanu, pozwoliły na wyod
rębnienie jeszcze jednego typu wid
mowego —  T (rys. 2). Na razie obser

wacje są zbyt skąpe, by dokonać po
działu na podtypy tej ostatniej klasy 
karłów. Czas już jednak oswajać się 
z rozszerzoną sekwencją typów wid
mowych: O B A F G K M L T .  Dotych
czasowe oceny sugerują, że brązo
wych karłów powinno być w naszej 
Galaktyce nawet dwa razy więcej niż 
normalnych gwiazd. Oznacza to, że 
przypada im w udziale jakieś 15% 
masy zawartej w gwiazdach. Nie roz
wiązuje to co prawda problemu bra
kującej ciemnej materii, ale na pewno

świadczy o tym, że otaczający nas 
W szechświat kryje w sobie jeszcze 
wiele niespodzianek, (kr)

* * *

Początkującym adeptom astronomii spra
wia trudność zapamiętanie sekwencji li
terek OBAFGKM. Lekarstwem na to, w 
krajach anglosaskich, było sympatyczne 
zdanie Oh, Be A Fine Girl Kiss Me. Może 
nasi Czytelnicy mają jakieś propozycje 
wydłużenie tego zdania o kolejne słowa 
na litery L i T? A może coś po polsku? 
Czekamy na propozycje.

Bliska podczerwień: Światło w idzialne

2MASS Atlas J IIK SComposite Image Palomar Digitized Sky Survey

J.l>. Kirkpatrick (IPA C /C alltcll), I.N . keid  (Caltech). RJU. Culri (lPAC /C allectl), 
C .A . B eitlim ati (IPA C /JPL /C altec li) , J ,  U e b e r l  (II o f A), M .F . S k ru tsk ie  (U M hrs)

The 2 V1ASS project is a  culittburuliun btrtwmi liie University of Massachusetts and IPAC

Porównanie obrazów tego samego fragmentu konstelacji Lwa. Obiekt oznaczo
ny 2MASS J1146+2230 — karzeł typu widmowego L — wskazany jest strzałką 
na obrazie z zakresu bliskiej podczerwieni. W zakresie optycznym nie jest on 
widoczny
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WYBIERAMY TELESKOP

Do końca lat 80. kupno teleskopu w naszym kraju 
było praktycznie niemożliwe. Sytuacja taka zmu
szała wielu miłośników astronomii do samodzielne

go szlifowania zwierciadeł oraz wykonywania pozostałych 
elementów niezbędnych do zbudowania własnego telesko
pu. Osoby posiadające paszporty oraz odpowiednio zasobną 
, Jdeszeń” mogły kupić wymarzony teleskop w ZSRR lub NRD.

Obecnie w Polsce działa wiele firm oferujących teleskopy 
astronomiczne. Można je spotkać nawet w sklepach fotogra
ficznych czy supermarketach. Jednak zdecydowana większość 
oferowanego w takich miejscach sprzętu jest nie najlepszej 
jakości. Jeśli chcielibyśmy zadać sprzedawcy kilka pytań 
dotyczących oferowanych teleskopów lub zastosowania ich 
do konkretnych obserwacji, to na ogół usłyszymy wymija
jącą odpowiedź. Powodem takiego stanu rzeczy jest brak ja
kiejkolwiek wiedzy na temat zasady działania teleskopu oraz 
jego zastosowania.

Istnieją jednak na naszym rynku dwie firmy oferujące nie 
tylko sprzęt fotograficzny, ale także duży wybór teleskopów 
astronomicznych oraz dodatkowego oprzyrządowania. Są to 
firmy HIMPOL oraz SW FOTO CENTRUM. Firma HIM- 
POL oferuje teleskopy rosyjskiej firmy NPZ z Nowosybirska. 
Są to teleskopy o doskonałej optyce i mechanice. Oferta firmy 
zawiera zarówno teleskopy soczewkowe (refraktory) oraz 
zwierciadlane (reflektory), jak i dodatkowy osprzęt. Firma ofe
ruje również duży wybór wysokiej jakości lunet i lornetek, które 
mogą być używane w obserwacjach astronomicznych. Dla 
miłośników astrofotografii godne polecenia są teleskopy z me
chanizmem zegarowym oraz duży wybór obiektywów foto
graficznych. Firma SW FOTO CENTRUM oferuje produkty 
znanej fotograficznej firmy SOLIGOR, produkującej bogaty 
asortyment aparatów i obiektywów fotograficznych. Wiele 
z oferowanych obiektywów (AF — auto focus oraz MF — 
manual focus) można z powodzeniem zastosować w astrofoto
grafii — zwłaszcza obiektywy stałoogniskowe. Firma SOLI
GOR jest także producentem szerokiej gamy lornetek oraz lu
net obserwacyjnych. Bardzo dobra jakość tych wyrobów 
kwalifikuje je również do obserwacji astronomicznych. Od kilku 
lat firma oferuje także teleskopy astronomiczne oraz szeroki 
asortyment dodatkowego sprzętu przydatnego podczas obser
wacji. Oferta firmy zawiera refraktory, reflektory oraz telesko
py soczewkowo-zwierciadlane.

Czy poza teleskopami z importu obecne są na rynku rodzi
me konstrukcje? W chwili obecnej dostępne są teleskopy dwóch 
polskich firm: ASTROKRAK oraz UNIWERSAŁ. Obie ofe
rują szeroki wybór zarówno teleskopów (reflektorów i refrak- 
torów), jak i dodatkowego wyposażenia, takiego jak okulary, 
filtry, wyciągi okularowe, szukacze czy też napędy elektrycz
ne. Wyposażenie takie znacznie poszerza możliwości obser
wacyjne. Jeśli np. planujemy, by poświęcać dużo czasu na fo
tografowanie, bardzo przydatny będzie mechanizm zegarowy.

Mając do wyboru kilkadziesiąt modeli teleskopów, zasta
nawiamy się, jaki teleskop wybrać? Zanim podejmiemy decy
zję, powinniśmy zastanowić się, do czego ma on nam służyć.

Innego teleskopu będziemy potrzebować do sporadycznych ob
serwacji kraterów na Księżycu, a jeszcze innego do fotografo
wania galaktyk. Oczywiście najistotniejszym czynnikiem de
cydującym o zakupie konkretnego teleskopu, jest jego cena. 
Ceny najtańszych kształtują się na poziomie kilkuset, natomiast 
najdroższych osiągają poziom kilku tysięcy złotych. Telesko
py ze względu na cenę (tym większą im większą średnicę po
siada zwierciadło lub obiektyw) oraz możliwości obserwacyj
ne można podzielić na trzy grupy cenowe: poniżej 1000 zł, od 
1200 do 2500 zł oraz powyżej 3000 zł.

Pierwszą grupę stanowią teleskopy przeznaczone dla osób, 
które dopiero zaczynają swoją przygodę z astronomią. W tej 
grupie cenowej dominują refraktory o średnicach 50-70 mm 
oraz teleskopy zwierciadlane systemu Newtona o średnicach 
nie przekraczających 90 mm. Teleskopy tej klasy są doskona
łym instrumentem, za pomocą którego można obserwować kra
tery i góry na Księżycu, plamy na Słońcu, tarcze planet takich 
jak Wenus czy Jowisz, pierścienie Saturna, planetoidy, groma
dy gwiazdowe, czy też najjaśniejsze galaktyki.

Drugą grupę stanowią teleskopy przeznaczone dla bardziej 
zaawansowanych miłośników obserwacji nocnego nieba. 
Wśród tych teleskopów dominują refraktory o średnicach od 
80 do 100 mm oraz reflektory o średnicach zwierciadeł od 
114 do 170 mm. Teleskopy te umożliwiają obserwacje wielu 
detali na powierzchni Księżyca czy też charakterystycznych 
struktur w atmosferach takich planet jak Saturn oraz Jowisz 
(np. Wielka Czerwona Plama). Rozmiary tych teleskopów 
umożliwiają także obserwacje Plutona oraz wielu obiektów 
mgławicowych. Wiele z nich oferuje również możliwość pod
łączenia aparatu fotograficznego lub kamery CCD, co znacz
nie poszerza możliwości obserwacyjne.

Do ostatniej grupy zaliczają się najdroższe teleskopy, wśród 
których dominują teleskopy systemu Newtona o średnicach 
zwierciadeł 200-300 mm. Również licznie reprezentowane są 
teleskopy systemu Cassegraina o średnicach powyżej 200 mm. 
Teleskopy soczewkowo-zwierciadlane są dość rzadko repre
zentowane na polskim rynku; m.in. firma ASTROKRAK ofe
ruje teleskop systemu Maksutowa-Cassegraina o średnicy 
zwierciadła 170 mm. Teleskopy o średnicach zwierciadeł po
wyżej 200 mm umożliwiają obserwacje niewielkich struktur 
widocznych w atmosferach Jowisza lub Saturna. Zastosowa
nie powiększenia rzędu 200-300x pozwala dostrzec składniki 
wielu układów podwójnych i wielokrotnych. Teleskopy o tak 
dużych średnicach umożliwiają również obserwacje wizualne 
wielu mgławic planetarnych oraz galaktyk. Wyposażone w me
chanizm zegarowy oraz aparat fotograficzny lub kamerę CCD 
stanowią doskonały sprzęt obserwacyjny, za pomocą którego 
można rejestrować gwiazdy o jasności 15-16 magnitudo!

Jeśli już zdecydujemy się na zakup teleskopu z określonej 
grupy cenowej, warto zapoznać się z ofertą wielu firm. Zwra
cajmy uwagę nie tylko na cenę i oferowane wyposażenie do
datkowe, ale przede wszystkim na jakość zastosowanej optyki.

Wiesław Skórzyński
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Maj
Słońce

W znosi się po ekliptyce nadal coraz wyżej ponad rów
nik niebieski, w związku z  czym dzień jest coraz dłuższy 
i w ciągu m iesiąca przybywa go o ponad godzinę: w War
szawie 1 maja Słońce wschodzi o 3h06m, zachodzi o 18h01m, 
a 31 maja wschodzi o 2h22m, zachodzi o 18h46nn.

W  dniu 26 maja wystąpi półcieniowe zaćm ienie Księ
życa, niewidoczne w Polsce.

W  maju Słońce wstępuje w znak Bliźniąt.

Księżyc
Bezksiężycowe noce będziemy mieli w pierwszej poło

wie maja, bowiem kolejność faz Księżyca jest w tym mie
s ią cu  nas tępu jąca : o sta tn ia  kw adra 4 d07h16m, nów 
1 2 d1 0 h4 5 m, pierwsza kwadra 19d19h42m i pełnia 26d11h51m. 
W  apogeum Księżyc znajdzie się 7d19h16m, a w perygeum 
23d15h32m.

Planety i planetoidy
Na początku miesiąca, w ieczorem nisko nad zachod

nim horyzontem możemy obserwować Merkurego jako 
„gwiazdę” o jasności 0m. W  dniu 3 maja w godzinę po za 
chodzie Słońca wysokość planety nad horyzontem prze
kroczy 10°. W  tym samym czasie przez teleskop możemy 
obserwować tarczę Merkurego o średnicy 7” w fazie zb li
żonej do kwadry.

Także wieczorem, kilka stopni powyżej Merkurego zo 
baczymy Wenus św iecącą z  jasnośc ią -4 "1. W  połowie maja 
wysokość planety nad horyzontem mierzona pod koniec 
świtu cywilnego (godzinę po zachodzie Słońca) osiągnie

AD

Rys. 1. Planety Merkury, Wenus, Mars, Jowisz i Saturn nad 
zachodnim horyzontem (w Warszawie) pod koniec zmierz
chu cywilnego od maja do czerwca 2002 (około godzinę po 
zachodzie Słońca)

wartość maksymalną równą prawie 14°, po czym zacznie 
powoli spadać. P rzez teleskop można obserwować tarczę 
W enus o średnicy zaledw ie 12” w fazie zbliżonej do pełni.

W  odległości kilku stopni od Wenus na tle gwiazdozbioru 
Byka można zobaczyć Marsa. Planeta powoli zb liża się do 
koniunkcji ze Słońcem, w zw iązku z  czym znajduje się w 
dużej odległości od Ziemi i jej jasność wynosi zaledwie 
+1,7m. Z  tego samego powodu przy średnicy tarczy poni
żej 3” nie stanowi ona atrakcyjnego obiektu teleskopowe
go, zw łaszcza przy malejącej w ciągu m iesiąca wysokości 
nad horyzontem (pod koniec maja w godzinę po zacho
dzie Słońca wynosi ona zaledwie 6°).

Jow isz widoczny jest wieczorem w gwiazdozbiorze B liź
niąt jako „gwiazda” - 2 m. W  ciągu m iesiąca wysokość pla
nety nad horyzontem (mierzona pod koniec zm ierzchu cy-

Dane dla obserwatorów Słońca (na 0h czasu UT)

Data 2002 P[°] b0 n L0 [°]

V  1 -24 ,18 —4,19 298,06
3 -23,82 -3 ,98 271,62
5 -23,42 -3 ,78 245,19
7 -23,00 -3,57 218,75
9 -22,55 -3 ,35 192,31

11 -22,07 -3 ,13 165,86

13 -21,57 -2,91 139,42

15 -21,03 -2 ,68 112,97

17 -20,48 -2 ,46 86,52
19 -19,89 -2 ,23 60,06
21 -19,28 -1 ,99 33,61
23 -18,65 -1,76 7,15
25 -17,99 -1,52 340,69
27 -17,31 -1 ,29 314,22

29 -16,61 -1 ,05 287,76

V  31 -15,89 -0,81 261,29

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

B0, L0 —  heliograficzna szerokość i długość środka 
tarczy;

23d12h58m —  heliograficzna długość środka tarczy 
wynosi 0°

Rys. 2. Schemat półcieniowego zaćmienia Księżyca w dniu 
26 maja 2002 [wg REspenak, NASA/GSFC]

P. EspenaK NASA/GSFC - 7W. 1999Aui OJ

Ekliptyka

Polci*ń Ziami

I Momenty kontaktów 

P l=  10:12:46 UT 
P4= 13:53:55 UT
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wilnego) maleje od prawie 40° do zaledwie 
13°, przez co utrudnione staje się śledzenie 
zjawisk w układzie księżyców galileuszowych 
planety.

Także wieczorem, w odległości zaledwie 
kilku stopni od Wenus i Marsa zobaczymy 
Saturna świecącego z jasnością 0m. W ciągu 
miesiąca wysokość planety nad horyzontem 
szybko maleje i pod koniec maja jej obser
wacja staje się niemożliwa.

Uran i Neptun przebywają na niebie w po
bliżu Słońca i są niewidoczne.

Pluton widoczny jest całą noc w gwiaz
dozbiorze Wężownika, jednakże jego jasność 
wynosi jedynie 13,8m i do jego zaobserwo
wania niezbędny jes t te leskop o średnicy 
zwierciadła przynajmniej 15 cm.

W maju w pobliżu opozycji nie znajduje 
się żadna jasna planetoida.

Meteory
W dniach od 19 kwietnia do 28 maja pro

m ieniują meteory z roju eta Akwarydów, związanego z ko
metą Halleya (obserwowany był już w VII w. w Chinach). 
Maksimum aktywności roju przypada w dniu 5 maja. Ra
diant meteorów leży w gwiazdozbiorze Wodnika i ma współ
rzędne: rekt. 22,4h, deki. -2 ° . Warunki obserwacji w tym 
roku będązłe w związku z Księżycem w ostatniej kwadrze, 
przebywającym w pobliżu radiantu roju.

1d01h Złączenie Merkurego z Wenus w odl. 6°.
3d22h Maksymalna libracja Księżyca (7,6°) w kierunku Mare Hum-

boldtianum (zacienione).
4d00h Złączenie Neptuna z Księżycem w odl. 4°.
4d04h Merkury w maksymalnej elongacji wschodniej od Słońca 

w odległości 21°.
4d05h Złączenie Marsa z Saturnem w odl. 2°.
5d10h Złączenie Urana z Księżycem w odl. 4°.
7°10h Złączenie Wenus z Saturnem w odl. 2°.
8d00h Złączenie Merkurego z Marsem w odl. 9°.
9d19h38m Gwiazda zmienna >/ Aql (cefeida) osiąga maksimum ja

sności (3,5m).
10d19h Złączenie Wenus z Marsem w odl. 0,4°.
11d Gwiazda zmienna długookresowa R Dra (miryda) (16h32,6m, 

+66°45’) osiąga maksimum jasności (7,6m).
11d Gwiazda zmienna długookresowa RS Lib (miryda) (15h50,7m, 

-22°55’) osiąga maksimum jasności (7,5m).
13d00h Minimalna libracja Księżyca (5,1°) w kierunku Oceanus 

Procellarum (zacieniony).
13d09h Neptun nieruchomy w rektascensji.
13d21h Złączenie Merkurego z Księżycem w odl. 3°.
14d08h Złączenie Saturna z Księżycem w odl. 1°.
14d19" Złączenie Marsa z Księżycem w odl. 0.6°.
14d23h Złączenie Wenus z Księżycem w odl. 1°.
15d14h Złączenie Merkurego z Saturnem w odl. 6°.
16d01h12m Gwiazda zmienna ó Cep (cefeida) osiąga maksimum 

jasności (3,5m).
16d05h Merkury nieruchomy w rektascensji.
16d12h Złączenie Jowisza z Księżycem w odl. 2°.
16d23h53m Gwiazda zmienna rj Aql (cefeida) osiąga maksimum 

jasności (3,5m).

19d Gwiazda zmienna długookresowa S Her (miryda) (16h51,9m, 
+14°57’) osiąga maksimum jasności (7,6m).

19d16h Maksymalna libracja Księżyca (7,7°) w kierunku krateru 
Schickard (zacieniony).

21d05h27m Słońce wstępuje w znak Bliźniąt, jego długość eklip- 
tyczna wynosi wtedy 60°.

23d Gwiazda zmienna długookresowa R Tri (miryda) (2h37,0m, 
+34°16’) osiąga maksimum jasności (6,2m).

24d23h Zakrycie gwiazdy u Lib (5,8m) przez ciemną część zbliża
jącego się do pełni Księżyca, widoczne w całej Polsce (Szcze
cin 23h23m — Krosno 23h36m).

25d19h Minimalna libracja Księżyca (4,4°) w kierunku Mare Au- 
strale (oświetlone).

Rys. 4. Konfiguracja galileuszowych księżyców Jowisza 
w maju 2002 (I -  lo, II -  Europa, III -  Ganimedes, IV -  Cal- 
listo). 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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26d Półcieniowe zaćmienie Księżyca widoczne na Pacyfiku, we 
wschodniej Azji, Australii i zachodnich częściach obu Ame
ryk. Zaćmienie rozpocznie się o 10h13m, zakończy o 13h54m.

27d Gwiazda zmienna długookresowa T Aqr (miryda) (20h49,9m, 
-5°09’) osiąga maksimum jasności (7,7m).

27d07h Merkury w koniunkcji dolnej ze Słońcem.
31° Gwiazda zmienna długookresowa U Cyg (miryda) (20h19,6m, 

+47°53’) osiąga maksimum jasności (7,7m).
31d08h Złączenie Neptuna z Księżycem w odl. 4°.

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 2h21m, za
chodzi o 18h47m, a 30 czerwca wschodzi o 2h18m, zachodzi
o 19h01m. Najwcześniej Słońce wzejdzie w dniu 17 czerw
ca (2h14m), najpóźniej zajdzie w dniu 25 czerwca (19h01m).

W dniu 10 czerwca wystąpi obrączkowe zaćmienie Słoń
ca, niewidoczne w Polsce, a w dniu 24 czerwca częściowe 
półcieniowe zaćmienie Księżyca, widoczne w Polsce.

Dane dla obserwatorów Słońca (na 0h czasu UT)

Data 2002 P [° ] b0 n L-o n
VI 1 -15,52 -0 ,69 248,06

3 -14 ,76 -0 ,45 221,59
5 -13 ,99 -0 ,20 195,12
7 -13,20 0,04 168,65
9 -12,39 0,28 142,18

11 -11,57 0,52 115,71
13 -10,74 0,76 89,24
15 -9 ,89 1,00 62,77
17 -9 ,03 1,24 36,30
19 -8 ,16 1,47 9,82
21 -7 ,28 1,71 343,35
23 -6 ,39 1,94 316,87
25 -5 ,50 2,17 290,40
27 -4 ,60 2,40 263,93

VI 29 -3 ,69 2,63 237,45
VII 1 -2 ,79 2,85 210,98

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

B0, L0—  heliograficzna szerokość i długość środka 
tarczy;

19d17h49m —  heliograficzna długość środka tarczy 
wynosi 0°

Księżyc
Bezksiężycowe noce będziemy mieli w pierwszej poło

wie czerwca, bowiem kolejność faz Księżyca jest w tym

miesiącu następująca: ostatnia kwadra 3d00h05m, nów 
10d23h46m, pierwsza kwadra 18d00h29m, pełnia 24d21h43m. 
W apogeum Księżyc znajdzie się 4d12h59m, a w perygeum 
19d07h25m.

Planety i planetoidy
Merkury znajduje się na niebie w pobliżu Słońca i jest 

niewidoczny.
Wieczorem w ciągu miesiąca pogarszają się nieco wa

runki obserwacji Wenus. Około godzinę po zachodzie Słoń
ca wysokość planety nad zachodnim horyzontem maleje 
od 13° do 9°. Przez teleskop możemy obserwować tarczę 
planety, pod koniec miesiąca osiągającą średnicę 15" w 
fazie zmierzającej do kwadry. Dostrzeżenie Wenus ułatwi 
jej jasność, wynosząca - 4m.

Obserwacje Marsa stają się w czerwcu bardzo trudne. 
Przeszkodą jest nie tyle mała jasność planety, wynosząca 
jedynie 1,8m, ile jej niskie położenie nad horyzontem. Je
dynie na początku miesiąca można próbować dostrzec 
Marsa około godzinę po zachodzie Słońca na wysokości 
zaledwie 6° nad horyzontem, jednak obniża się on szybko 
i w połowie miesiąca obserwacja planety staje się niemoż
liwa.

Podobnie wysokość Jowisza nad wieczornym horyzon
tem szybko się obniża (od 13° na początku czerwca) i tak
że on znika za horyzontem w drugiej połowie czerwca. Staje 
się on jednak interesującym obiektem obserwacyjnym. 
W czerwcu płaszczyzna równika planety zaczyna pokry
wać się z kierunkiem widzenia, w związku z czym rozpo
czyna się występujący raz na sześć lat okres wzajemnych 
zakryć i zaćmień galileuszowych księżyców Jowisza.

Saturn, Uran i Neptun nadal pozostają na niebie w po
bliżu Słońca 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

1 Planetoida (6) Hebe uważana jest za źródło spadających licznie na 
Ziemię meteorytów — chondrytów zwyczajnych typu H (np. Pułtusk).

Rys. 5. Przebieg pasa obrączkowego zaćmienia Słońca na 
Ziemi 10 czerwca 2002 [wg F. Espenak, NASA/GSFC]

F. Espenak NASA/GSFC - 27Iw, 1999May 27

ZeiAjn./Wewn. 
kontakty p ó łc ie n ia

PI *  £0:51:50.6 UT 
n  = 115 9 1 \ . \  UT 
P3 = 00:2-9:11.0 UT 
P4 =  02:36:38.1 UT

ZeiAin ,/Wewin. 
kontakty c ien ia

U l = 21:53:51.4 U T 
U l =  £1:55:09.6 UT 
U3 =  01:33:26.7 UT 
U4 = 01:34:39.0 UT
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(6) Hebe1, (jasność 8,8m). 10 VI: 18h56,9m, 
-5 °4 0 ’; 20 VI: 18h49,0m, -6 °0 2 ’ ; 30 VI: 
18h39,6m, -6°44 ’.

Meteory
W dniach od 11 do 21 czerwca promie

niują meteory z roju czerwcowych Lirydów. 
Maksimum aktywności przypada na 16 
czerwca. Radiant meteorów leży w gwiazdo
zbiorze Lutni i ma współrzędne: rekt. 18h22m, 
deki. +35°. Rój nie jest zbyt obfity, jednak 
w porannych obserwacjach nie będzie prze
szkadzał Księżyc przed pierwszą kwadrą.

1d09h Maksymalna libracja Księżyca (7,5°) w kie
runku Mare Humboldtianum (zacienione).

1d18h Złączenie Urana z Księżycem w odl. 5°.
3d23h Złączenie Wenus z Jowiszem w odl. 2°.
5d Gwiazda zmienna długookresowa R (miryda)

(12h38,5m, +6°59') osiąga maksimum jasno
ści (6,9m).

6d22h16m Gwiazda zmienna zaćmieniowa U Oph osiąga minimum 
jasności. Jasność gwiazdy spada od 5,9m do 6,6m.

8d04h Pluton w opozycji ze Słońcem.
8°11h Merkury nieruchomy w rektascensji.
9d13h Saturn w koniunkcji ze Słońcem.
9d14h Złączenie Merkurego z Księżycem w odl. 3°.
9d20h Minimalna libracja Księżyca (4,9°) w kierunku Oceanus Pro- 

cellarum (oświetlony).
10d Obrączkowe zaćmienie Słońca widoczne na Oceanie Spo

kojnym. Obrączkowa faza zaćmienia widoczna m.in. na mo
rzu Celebes i na północ od Hawajów. Maksymalna faza ob
rączkowa równa 0,996 będzie trwała 1m07si nastąpi o godzi

Rys. 6. Trasa planetoidy (6) Hebe na tle gwiazd gwiazdozbioru Tarczy 
w czerwcu 2002 (zaznaczone gwiazdy do 10m)

nie 23h44m w punkcie o współrzędnych a=35°N, /S=179°W. 
Fazy częściowe zaćmienia widoczne będą na całym Oce
anie Spokojnym, w północnej Australii, w Ameryce Północnej 
i południowo-wschodniej Azji. W Polsce zaćmienie niewidocz
ne.

10d22h Złączenie Saturna z Księżycem w odl. 1°.
11d21h09m Gwiazda zmienna ó Cep (cefeida) osiąga maksimum 

jasności (3,5m)
11d23h03m Gwiazda zmienna zaćmieniowa U Oph osiąga mini

mum jasności. Jasność gwiazdy spada od 5,9m do 6,6m.
12d12h Złączenie Marsa z Księżycem w odl. 1°.
13d04h Złączenie Jowisza z Księżycem w odl. 3°.
1 3 d2 i h złączenie Wenus z Księżycem w odl. 2°.

Rys. 8. Konfiguracja galileuszowych księżyców Jowisza 
w czerwcu 2002 (I -  lo, II -  Europa, III -  Ganimedes, IV -  
Callisto). Przerwa w trasie księżyca oznacza przebywanie 
satelity w cieniu planety. Zachód na prawo od środkowego 
pasa (tarczy planety), wschód na lewo

Rys. 7. Schemat półcieniowego zaćmienia Księżyca w dniu 
24 czerwca 2002 [wg F. Espenak, NASA/GSFC]

N
I

P ó łc ie ń  Z ie m i

C ień  Z ie m i

F  Espenak, N ASA/G SFC  - T m , 199 9 JIm  01

M o m e nty ko ntaktów 

P I  = 20:18:34 U T  
P 4 =  22:35:29 U T
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16d11h Maksymalna libracja Księżyca (7,1°) w kierunku krateru 
Clavius (zacieniony).

16d19h06,9m W układzie księżyców galileuszowych Jowisza za
chodzi częściowe zakrycie Europy (II) przez lo (I) trwające 35 
min. Jasność układu spada o 0,11m.

17d20h Zakrycie gwiazdy v Vir (4,2m) przez ciemną część Księży
ca w kwadrze, widoczne w całej Polsce (Szczecin 20h15m — 
Krosno 20h28m).

21d13h24,3m Słońce wstępuje w znak Raka, jego długość eklip- 
tyczna wynosi wtedy 90°. Początek astronomicznego lata.

21d14h Merkury w maksymalnej elongacji zachodniej od Słońca 
w odległości 23°.

21d21h04m Gwiazda zmienna rj Aql (cefeida) osiąga maksimum 
jasności (3,5m).

22d16h Minimalna libracja Księżyca (4,1°) w kierunku Mare Fe- 
cunditatis (oświetlone).

23d Gwiazda zmienna długookresowa X Oph (miryda) (18h38,3m, 
+8°50') osiąga maksimum jasności (6,8m).

24d Półcieniowe częściowe zaćmienie Księżyca widoczne w Afry
ce, Europie, Ameryce Południowej, południowej Azji i Austra
lii. W Polsce zaćmienie widoczne niedługo po wschodzie Księ
życa. Zaćmienie rozpocznie się o 20h19m, zakończy o 22h35m. 
Maksymalna faza zaćmienia półcieniowego wynosi 0,234.

27d16h Złączenie Neptuna z Księżycem w odl. 4°.
27d23h32m Gwiazda zmienna ó Cep (cefeida) osiąga maksimum 

jasności (3,5m)
29d02h Złączenie Urana z Księżycem w odl. 4°.
29d06h Maksymalna libracja Księżyca (7,3°) w kierunku Mare Fri- 

goris (zacienione).

' |  :

V  • ■

Rys. 9. Położenie i ruch własny radiantu meteorowego 
czerwcowych Lirydów (JLY) w okresie od 10 do 20 czerwca

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

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

Momenty złączeń planet z Księżycem podane są dla geo- 
centrycznych złączeń w rektascensji. Podane są wszystkie 
złączenia, nie tylko widoczne w Polsce.

Współrzędne równikowe podane są dla Epoki 2000,0.

Opracował T.Ściężor

International Astronomical Youth Camp 
Eichendorf, Germany, 21.07-10.08.2002

Every year the International Astronomical Youth Camp 
(IAYC) takes place somewhere in Europe. About seven
ty people from many different countries live together for 
three weeks. They are between 16 and 24 years old and 
share the same interest: astronomy. The IAYC is diffe
rent from most astronomical camps for two reasons: the 
international character and the fact that you carry out your 
own small research project, not just accepting facts but 
rather discovering them yourself. The IAYC is also not 
like a hotel where you follow a summer school or an astro
nomy course. Every participant with his or her own cultu
ral background forms an important piece in the complex 
puzzle of camp life. As an IAYC participant, the success 
of the camp depends on your contribution.

The 38th IAYC will take place near the small village of 
Eichendorf in Bavaria, Germany. The camp will start on 
July 21th and lasts until August 10th 2002. If this period 
does not coincide with your school holidays, you may 
ask for our assistance with school authorities. Usually 
they are very helpful in granting extra holidays for IAYC if 
necessary.

If you want to participate in the IAYC 2002, fill in the 
application form and send it to us as soon as possible. If 
you have not yet reached the age of 18 (21 in some co
untries) your legal representative (father, mother...) has 
to sign the form instead for you. We also ask you to inc

lude a recent picture of yourself. These pictures will be 
helpful in the beginning of the camp to get to know the 
other participants a little better.

You can fill in the application form on-line or, alternati
vely, you can download the application form as a PDF 
file from: www.iayc.org/2002

Be sure you have read the terms of participation on 
the reverse of the application form carefully. You can send 
the application form to:

Jorg Dietrich 
Stichwort: IAYC 2002 
Babette.Koch.Weg 2, Zimmer 223 
D-53121 Bonn 
Germany 
++49 228 624674 
info@iayc.org
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Konkurs /  
na najlepsze zdjęcia nieba AD 2001 
rozstrzygnięty!

E
£
o

W zeszycie 4/2001 „Uranii-PA” ogłosiliśmy konkurs na naj
lepsze zdjęcia „nieba” pierwszego roku nowego tysiąclecia. 
Za takie uznaliśmy zdecydowanie dwa zdjęcia:

• „Wenus, Księżyc i Jowisz nad zalewem Zesławice” 
Tomasza Żywczaka z Krakowa (Galeria Uranii 1/2002)

• „Baobab” Arkadiusza Kalickiego z Warszawy (Ga
leria Uranii 6/2001)

Wyróżnienia otrzymują (w kolejności alfabetycznej):
• Andrzej Binkiewicz z Kępii k. Kozłowa —  za zdję

cia komety C/2001 A2 LINEAR oraz konfiguracji planet
• Robert Bodzoń z Jarosławia —  za zdjęcia wschodów 

i zachodów planet oraz Księżyca.
• Jarosław Brzózka z Kromnowa k. Starej Kamienicy 

—  za kolekcję zdjęć obiektów mgławicowych

• Andrzej Gibiec ze Skoczowa —  za różnorodność i ja 
kość zdjęć

• Michał Kałużny z Leszna —  za kolekcję świetnych 
zdjęć wykonanych techniką cyfrową

• Henryk Sielewicz ze Słabody na Litwie —  za wspa
niałe zdjęcia zórz polarnych

Nagrody w postaci książek i kalendarzy z pięknymi zdję
ciami Kosmosu prześlemy pocztą. Zwycięzcom gratuluje
my wspaniałych zdjęć, a Wszystkim Czytelnikom, którzy 
przysłali zdjęcia, dziękujemy. Wiele z nich drukowaliśmy 
w naszej „Galerii Uranii” i bardzo żałujemy, że nie wszyst
kie mogły być reprodukowane w odpowiednim rozmia
rze, aby ukazać pełnię swego uroku. Niestety, ogranicza 
nas ilość miejsca jaką dysponujemy.

INFORMACJE O PRENUMERACIE URANII-PA
Prenumerata na rok 2002 (6 zeszytów) kosztuje 42 zł (zagraniczna 70 zł). 
Cena pojedynczego zeszytu 8,50 zł. Wpłaty prosimy kierować na konto:

Polskie Towarzystwo Astronomiczne 
BIG Bank Gdański S.A. o/Toruń 

Nr 11601612-6347-132

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

Karolina Wojtkowska 
Centrum Astronomii UMK 

ul. Gagarina 11, 87-100 Toruń

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

W 6. numerze Umnii-PA z ubiegłego roku zamieś
ciliśmy zamiast krzyżówki 4 zdjęcia obiektów 
mgławicowych, sfotografowanych przez nasze

go Czytelnika w majową noc. Zadanie polegało na odgad
nięciu, jakie to obiekty i podaniu w odpowiedzi ich nume
rów wg katalogu NGC (New General Catalogue —  katalog 
m gław ic i grom ad gw iazd w ydany w 1888 r. przez 
J.L.E. Dreyera, zawierający 7840 takich obiektów). Mie
liśmy świadomość, że to zadanie nie będzie należało do 
łatwych, stąd i niewielka liczba poprawnych odpowiedzi, 
jakie trafiły do Redakcji. Prosimy Czytelników o uwagi, 
czy tego typu konkursy mamy zamieszczać od czasu do 
czasu na naszych łamach.

A oto, co przedstawiały zagadkowe zdjęcia:

1. NGC 4565 (galaktyka spiralna w Warkoczu Bereniki
o jasności wizualnej 9,6m —  okazała się najłatwiejszą do 
zidentyfikowania);

2. NGC 4449 (galaktyka nieregularna w Psach Goń
czych o jasności wizualnej 10,3m);

3. NGC 4490 (galaktyka nieregularna w Psach Goń
czych o jasności wizualnej 10,3m, na zdjęciu towarzyszy 
jej NGC 4485 o jasności 12m);

4. NGC 4631 (galaktyka nieregularna w Psach Goń
czych o jasności wizualnej 9,6m, na zdjęciu widoczna jest 
również NGC 4627).

Nagrody książkowe wylosowali panowie Krzysztof 
Grączewski z Izabelana i Piotr Nowak z Żywca.

Nagrody prześlemy pocztą. Zwycięzcom gratulujemy. 
Wszystkich naszych Czytelników zapraszamy do udziału 
w nowym konkursie. Wśród autorów poprawnych odpo
wiedzi rozlosujemy, oprócz książek, plakaty z okazji jubi
leuszu Naszego Pisma.

Aby uzyskać rozwiązanie naszego nowego konkursu, na
leży w kolumnach poniższego diagramu wykreślić 10 nazw 
jasnych gwiazd. Pozostałe litery, czytane poziomo, utworzą 
hasło, które należy przesłać na adres Redakcji w terminie 
do końca kwietnia br. Wśród autorów trafnych odpowie
dzi rozlosujemy, jak zwykle, nagrody książkowe.

Osoby nie będące prenumeratorami „Uranii”, aby wziąć 
udział w losowaniu nagród, muszą dołączyć do rozwiąza
nia kupon konkursowy. Prenumeratorzy mogą przesyłać 
rozwiązania pocztą elektroniczną (urania@ astri.uni.to- 
run.pl).

AstroCD — --------- —
oprogramowanie astronomiczne

Ciekawe strony internetowe...
Dziś strona, której rozwój obserwuję od pewnego czasu: 

http://www.astrocd.astronomia.pl

Dotyczy oprogramowania astronomicznego, jej autorem
i opiekunem jest pan Marek Substyk. Można z niej pobrać 
najnowsze wersje wielu programów przydatnych miłośni
kowi astronomii —  aktualizacje dokonywane są obecnie 
tak szybko, że nie jest rzeczą konieczną sprawdzanie stron 
oryginalnych. Oprogramowanie, jak  i katalogi obiektów, 
czy ostatnio zdjęcia proponowane są w sprzedaży wysył
kowej na dyskach CD. Oferta jest rzeczywiście imponują
ca. Podając swój adres elektroniczny, można zostać abo
nentem wiadomości dotyczących nowości czy zmian na 
stronie. Można oczywiście dostać się stąd na inne intere
sujące (przede wszystkim polskie) strony astronomiczne. 
Jednak pan Substyk specjalizuje się w oprogramowaniu 
—  i robi to bardzo dobrze. (rs)
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Autorem powyższego zdjęcia mgławicy IVI42 w Orionie 
jest laureat naszego konkursu, T/Smasz Żywcftak z Kra
kowa ( f j f 3500/10, tek = 15 min, film Fuji S-400) '

Hemyk Sielewicz, wyróżniony-w naszym konkursie na 
„Wakacyjne zdjęcie roku”, dosłał nam ostatnio zdjięcia 
Księżyca wykonane 29 lipća ubiegłego roku (po lewej' 
fekw = 4500/32, teks[? = ^ s, film Fuji Śttgerią.200). Zdjęcie 
wyżej, przedstawiające podobny oBśHfc'księżycowej 
powierzchni, wykonane zostało przez Ireneusza Jankow
skiego —  autora listu przytoczonego na s. 50. (22.01.02, 
fekw = 7000/35, teksp = 0,5 s, film Fuji Superia x-TRA 400).

Dwa poniższć*zdjęcia pothodzą z obszernej Kolekcji 
jaką przystał Andrzej Gibiec że Skoczowa (również wy
różniony w konkursie). Światło popielate sfotografowa
ne zostało  w ognisku głównym  Newtona 900/150, 
tekSp = 13 s na filmie Fuji Superia 800. Wenus — tym sa
mym teleskopem, ale metodą pozaogniskowąz użyciem 
okularu f=2mm i aparatu Zenith 11 z obiektywem 29 mm, 
t . □ = 1/30 s, film Kodak Gold Ultra 400.

ann
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Przezroczysty Koński Łeb?
Górne zdjęcie zostało uzyskane w  grudniu.1994 r. 
teleskopem 90 cm w obserwatorium naJ£itt Peak 
w "Arizonie przez złożenie kilku obrazów CCD. 
Całkpwity cgas ekspozycji: 10 min dla obrazów

- czerwonych R,'15 min dla obrazów w  barwie zie
lonej V.i 22 min"w barwie niebieskiej B . P.ółnoc"

^ N )je s * t  po lewej stronfe Obrazu,.a wschód (E )na  
dole. MgtóWifei jest otl legła od nas o przeszło 

#1500 lat światła. Małe, czerwofle' plamkTjU pod
staw, końskiej głowy s ą  prawdopodoBnie scho- 

.  -wanyrnj w  kokonie pyłu-protogwiazdam i* .
Na d taJe inoząika o brazó w  tćgd» reg ionu  

w  ppdĆ2ei’̂ ® fr i. Zdjęcie zostało"uzysJ<ańe przy 
-_gomo"cy teleskopu kosm icznego JSO (Jo/rared 

Space Observatory) w  1998 r? w długościach  
,  fal 7 i '15 ruikrorpetrów. Tjj.kolc^ry są fałszywe,
-  ale pokazują głównie świecenie pyłów, w tej, 

zwykle „ciem nejv^n^fawicy. Jasny, duży obiekt
'tro ch ę na Ipwo ."bd "środka obrazu to mgławica 
»  NGC f0(23, stanowiąca rówmież dużą.koncentra- 

cję międzygwiazdov^(Bh'pyłpwT gazu oraz nowo 
‘ narodzonych gwiazd. - *
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Szanowni i Drodzy Czytelnicy,
Prawdziwy Władca Pierścieni, Saturn, wita Was na okładce. Dalej, na 

kolorowych stronach, orgią barw przedstawiają się mgławice Koński Łeb i Orzeł.
A w Galerii Uranii, w obrazach uzyskanych przez naszych Czytelników, króluje 
niespodziewany wędrowiec wiosennego nieba, kometa Ikeya-Zhang.

Otwieramy ten zeszyt artykułem profesora Brian ’a Wybourne ’a
0 postępującej unifikacji fizyki i astronomii. Jest to pisana (po polsku) wersja 
Jego wykładu na Sesji Jubileuszowej,, Uranii” w dniu 18 lutego 2002 r. Do Sesji 
nawiązujemy też wypowiedziami je j  uczestników w dyskusji panelowej na temat 
„ Współczesne problemy popularyzacji astronomii”. Jestem przekonany, że są to ważne i pouczające 
treści, które należało udostępnić nie tylko uczestnikom Sesji, ale całej naszej społeczności 
astronomicznej. Zaraz po naszym Jubileuszu gruchnęła wiadomość o tym, że polscy astronomowie 
nową „polską ” metodą odkryli 46 planet wokół gwiazd. Oczywiście gratulujemy tego sukcesu 
Kolegom Odhywcom. A o tym, co odkryli i jaką metodą badawczą się posłużyli, piszemy na s. 118, 
cytując wypowiedzi samych autorów odbycia  i innych kolegów astronomów, zaczerpnięte z nowego 
internetowego „serwisu edukacyjnego” Polskiego Towarzystwa Astronomicznego. Stamtąd też 
otrzymaliśmy inne najnowsze wiadomości astronomiczne.

W końcu ubiegłego roku środki masowego przekazu podały wiadomość o odkryciu w naszej 
Galaktyce miniaturowego kwazara i związanej z nim czarnej dziury. W istocie, znany z obserwacji 
satelitarnych obiekt GRS 1915+105, oddalony od nas o 40 tys. lat światła, został przebadany 
spektroskopowo na Ziemi przy pomocy 8,2 m teleskopu ANTU Obserwatorium ESO na Mt Paranal 
w Chile i zidentyfikowany jako mikrokwazar. Agnieszka Janiuk z CAMK w Warszawie, przygotowująca 
swą rozprawę doktorską na temat fizyki tego rodzaju obiektów, bardzo kompetentnie przedstawia nam 
ich naturę fizyczną. Gorąco polecam Państwu tę lekturę.

Galileo Galilei, kierując swój nowo zbudowany teleskop na niebo, odkiył, że Jowisz otoczony je st 
krążącymi wokół niego ciałami. Stanowiło to dla niego odkrycie jakby Układu Planetarnego 
w mniejszej skali i potwierdzenie kopernikowskiej koncepcji heliocentrycznej. Ten jowiszowy „ układ 
planetarny”, taki jakim go znamy dzisiaj, przedstawia na łamach niniejszego zeszytu T. Zbigniew 
Dworak z Krakowa.

Podróże człowieka na Marsa są przedmiotem licznych słuchowisk, widowisk i opowieści. Czy 
rzeczywiście je st to bliska perspektywa ludzkości? Przekonacie się Państwo o tym, czytając artykuł 
Andrzej Marksa „Kiedy na Marsa? ”

Zegary słoneczne są bardzo ciekawymi instrumentami astronomicznymi. Obok, niegdyś przede 
wszystkim znaczeń praktycznych, mają ciągle znaczenie jako ciekawe elementy plastyczno-artystyczne. 
W Jędrzejowie rodzina Przypkowskich przez wiele dziesięcioleci kolekcjonowała różne tego typu 
zegary i w ich domu rodzinnym je st znane Muzeum Zegarów Słonecznych. Istotę zegara słonecznego
1 różne jego form y przybliża nam Maria Pańków. Autorka przedstawia też propozycje wykorzystania 
gnomonu (wskazówki zegara słonecznego) do poznania różnych „tajemnic” astronomii. Dlatego 
artykuł ten umieściliśmy w dziale „Astronomia w szkole ”. W „Elementarzu Uranii ”  Krzysztof 
Rochowicz omawia tajniki gwiazd typu widmowego M.

Arkadiusz Olech zachęca wszystkich Państwa do obserwacji meteorów w nadchodzące ciepłe noce. 
Dokonuje przeglądu letnich rojów meteorów i warunków ich obserwacji w roku 2002. Wiesław 
Skórzyński radzi, jak i wybrać aparat fotograficzny, abyśmy mieli z niego najwięcej pożytku dla 
poznawania nieba. A Tomasz Ściężor w „Kalendarzu Astronomicznym 2002 ” szczegółowo opisuje 
wygląd i czekające na nas zjawiska na letnim niebie.

Życzę Państwu wielu pogodnych letnich nocy i dni, przyjemnej lektury i dobrych kontaktów 
z niebem.

Toruń, w kwietniu 2002 r.
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czytelnicy piszą... E l (53
Ostatnio otrzymaliśmy kilka 
listów od Pana mgra inż. Ste
fana Heise z Bydgoszczy. 
Wszystkie są bardzo wnikliwe 
i dociekliwe. Dziękujemy za nie 
serdecznie. Na niektóre proble
my (np. wyprowadzenie wzo
rów użytych w artykule o falach 
grawitacyjnych, z całkami i róż
niczkami) odpowiadaliśmy 
bezpośrednio Autorowi, na 
inne będziemy odpowiadać na 
tych stronach, aby poprawić 
nasze przeoczenia lub błędy.

Szanowna Redakcjo!
W nr 1/2002 „ Uranii-PA" s. 9 

piszecie, że energia wybuchu 
meteorytu tunguskiego przy 
średnicy obiektu ok. 50 m (v = 
15 km/s, p = 3000 kg/m3) oce
niana je s t na kilkadziesiąt 
megaton (?)

Wg artykułu zamieszczone
go w „Uranii" nr 6/1995 s. 169 
energia kinetyczna ciał o śred
nicy 50 m nie przekracza 1016 J, 
tj. ok. 2 Mt, a energia kinetycz
na meteorytu tunguskiego 
(s. 170) tyle właśnie wynosiła. 
Natomiast podczas wybuchu, 
który nastąpił nad powierzchnią 
Ziemi, uwolniła się energia ok. 
15Mt(s. 170).

Czy badania przeprowa
dzone w ostatnich latach uza
sadniają owe kilkadziesiąt 
megaton?

Na s. 17. piszecie, że meteo
roid, który uderzył w krater Ries 
(a raczej go wytworzył), wyzwolił 
7^1020 J. Przyjmując dane wg 
artykułu: wagę (raczej chyba 
masę) m = 2*1012 kg i prędkość 
15 km/s uzyskuje się: Ek = 
1/2 x (2x1012) x (1,5*104)2 =

Kupię
Sprzedam
Zamienię
Nawiążę kontakt...

Sprzedam teleskop Uni
wersał nr 8, szukacz komet, 
montaż paralaktyczny, 150 
mm/900 mm, maks. po
większenie 500x, dodatko
wo okular szerokokątny 
i  ekran do obserwacji Słoń
ca. Cena 990 zł. Kontakt 
Paweł Rumanowski, 84-230 
Rumia, ul. Torowa 1/22. Tel. 
0-604-852-905

W tej rubryce zamieszczamy bez
płatnie ogłoszenia naszych Czy
telników (do 250 znaków).

2,25*1020 J, a więc trzykrotnie 
mniej.

Red.: Ma Pan rację. Nic nowe
go się nie zdarzyło, co podnios
łoby masę meteorytu tungu
skiego do dziesiątków mega
ton. W zapale twórczym Autor 
przeholował, przepraszamy. 
Energia paru megaton to też 
całkiem pokaźna porcja ener
gii! W artykule dr Jadwigi Białej 
też nastąpiła zwykła pomyłka. 
Przy przepisywaniu z 2 zrobiła 
się 7, za co Autorka przeprasza.

Szanowna Redakcjo,
Drugą moją równie wielką 

pasją co astronomia jest muzy
ka klasyczna. D latego też 
chciałem spytać, czy i jakie  
obiekty na niebie (prosiłbym
0 jakiś spis, wykaz) mają nazwy 
polskich kompozytorów, artys
tów i w ogóle Polaków.

W astronomii, na niebie od
krywa się ciągle nowe obiekty 
(np. planetoidy), a mnóstwo 
z nich nie ma nazwy czyjegoś 
nazwiska lub imienia, lecz tyl
ko oznaczenia literowo-cyfro- 
we. Nawet na Księżycu wiele 
kraterów jest bez nazwy (?). Jak 
zatem (gdzie? — czy można 
adres?) odbywa się ten proces 
nazywania obiektów i czy była
by możliwość, żeby jedną małą 
gwiazdkę (tyle ich jest o tak 
małych jasnościach, np. 75™ -  

-  20m) lub mały krater na Księ
życu nazwać moim nazwis
kiem?

Z całym poważaniem
Paweł Drożdżal 

Brzeźnio k. Sieradza

Red.: Nazwy nowym obiektom
1 niektórym elementom topo
graficznym na powierzchni ciał 
naszego Układu Słonecznego 
nadaje Międzynarodowa Unia 
Astronomiczna. Istnieją w tym 
celu utworzone specjalne orga
ny MU A i regulaminy. Nie moż
na tylko „chcieć", aby jakiś  
obiekt lub element powierzch
ni został nazwany czyimś na
zwiskiem. Nosiciel tego nazwi
ska musi „coś” zrobić, „czegoś" 
dokonać, „czymś" się zasłużyć 
dla nauki, dla jakichś dziedzin 
działalności człowieka, słowem 
w ogólności dla społeczeństwa 
i te zasługi muszą być po
wszechnie uznane. Szczegóły 
zasad i wykazy nazw można 
znaleźć na stronach interneto
wych m.in. pod adresem: http:// 
wwwflag. wr. usgs. gov/USGS- 
Flag/Space/nomen/nomen. html

Tu może być reklama Twojej Firmy!
Nasz cennik jest następujący:
cała strona kolorowa: 1000,00 zł
cała strona czarno-biała: 400,00 zł
Przy mniejszych formatach dla stron czarno-białych:
1/2 s.: 300,00 zł
1/4 s.: 200,00 zł
1/8 s.: 100,00 zł —  ten rozmiar traktujemy jako 
najmniejszy „moduł”. Podobnie jest ze stroną kolo
rową.
Istnieje możliwość negocjowania warunków.

Zapraszamy na nasze łamy!

WAKACYJNY OBÓZ OBSERWATORÓW METEORÓW
Pracownia Komet i Meteorów 
(PKiM) istnieje już od 15 lat. 
Zrzesza miłośników astronomii 
z całej Polski, których główną 
domeną są obserwacje meteo
rów i komet. Zarząd PKiM już 
od lat organizuje dla swych 
współpracowników seminaria 
naukowe oraz obserwacyjne 
obozy szkoleniowe. Nie inaczej 
było w roku ubiegłym. Obóz tra
dycyjnie miał miejsce w Stacji 
Obserwacyjnej Uniwersytetu 
Warszawskiego w Ostrowiku.

W dniach 12-29 lipca 2001 r., 
w Ostrowiku gościło 19 miło
śników astronomii z całej Pol
ski. Celem obozu były przede 
wszystkim obserwacje lipco
wych rojów meteorów, czyli 
a-Capricornid, Aquaryd, wcze
snych Perseid, a-Cygnid i Del- 
finid, przy użyciu dwóch tech
nik tzn. obserwacji wizualnych 
i teleskopowych. Oprócz mete
orów, uczestnicy obozu mieli 
świetną okazję, aby obserwo
wać kometę C/2001 A2, która 
w tym okresie była jeszcze na 
tyle jasna, iż można ją  było do
strzec gołym okiem. Do dyspo
zycji obserwatorów był także 
25 cm refraktor o doskonałej 
optyce. Dzięki niemu można 
było podziwiać wiele pięknych 
obiektów z katalogu Messiera, 
a także szczegóły w morfologii 
chmur planet (np. czerwoną 
plamę na Jowiszu), przerwę 
Cassiniego w pierścieniach 
Saturna oraz jego najjaśniejsze 
księżyce. Ponadto prowadzone 
były codziennie obserwacje 
plam słonecznych i na tej pod
stawie wyznaczane dzienne 
liczby Wolfa.

W czasie całego obozu do 
dyspozycji były dwa kompute
ry klasy PC. Z ich pomocą two
rzona była elektroniczna baza

danych wszystkich, naszkico
wanych przez współpracowni
ków PKiM, meteorów, zawiera
jąca ich pozycję na niebie, 
prędkość, jasność i inne nie
zbędne do późniejszej analizy 
dane.

Obozy PKiM słyną również 
z tego, że obok pracy nauko
wej (obserwacje astronomicz
ne i ich wstępna obróbka) 
uczestnicy również czynnie 
uprawiają gry zespołowe. Na 
terenie obserwatorium jest bo
wiem tyle miejsca, iż można 
zorganizować dwa boiska; jed
no do piłki nożnej, drugie do 
siatkówki, a także jeden kosz 
do gry w koszykówkę.

Warte podkreślenia jest to, 
iż obóz był doskonałą okazją, 
aby dopracować swój warsztat 
obserwacyjny przy boku bar
dziej doświadczonych obser
watorów, podzielić się własną 
wiedzą z innymi czy też nawią
zać nowe przyjaźnie z ludźmi
0 podobnych zainteresowa
niach. Malownicza okolica ob
serwatorium w Ostrowiku, do
skonałe warunki kwaterunko
we, ciemne niebo, możliwość 
korzystania z 25 cm refraktora, 
a nade wszystko sympatyczna
1 wesoła atmosfera, to niewąt
pliwe atuty obozów PKiM. Go
rąco zatem zapraszam wszyst
kich do wzięcia udziału w naj
bliższym obozie PKiM, który 
odbędzie się w dniach 1-18 
sierpnia 2002 w Ostrowiku. 
Głównym celem obozu będzie 
obserwacja Perseid — najak
tywniejszego wakacyjnego roju 
meteorów. Zgłoszenia proszę 
przesyłać na adres: Mariusz Wi
śniewski, ul. Afrykańska 10/8, 
03-966 Warszawa, do końca 
czerwca br.

Marcin Gajos
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Fizyka i astronomia, kiedyś traktowane jako  dwie oddzielne dziedziny nauki, nie mogą 
być obecnie rozdzielane. Bardzo duże i bardzo male okazują się być sobie bliskie. Poni
żej szkicuję, w ja k i sposób rozwój nowoczesnej nauki i technologii tworzy nowe możli
wości i dokonuje rewolucji w  naukach fizycznych.
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Mikrokwazary są to ja k  gdyby kwazary w miniaturze  —  i stąd ich nazwa. O tych wła
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promieniowuje 2,5 razy więcej energii niż otrzymuje ze Słońca, czyli zachowuje się tak 
ja k  nibygwiazda. O tym ciekawym układzie opowiada niniejszy artykuł.

115 Kiedy na Marsa?
Andrzej Marks
Czy rzeczywiście planowana je s t wyprawa załogowa na Marsa? Jakie problemy należy 
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NA OKŁADCE

Galileusz, który jako pierszy użył teleskopu do badań Układu Słonecznego, był prawdopo
dobnie pierwszym człowiekiem zdumionym widokiem pierścieni Saturna. Po prawie 400 
latach wspaniałe pierścienie wciąż stanowią jeden z najbardziej intrygujących obrazów 
astronomicznych. Nieporównywalnie jasny w stosunku do pierścieni innych gazowych ol
brzymów, system pierścieni Saturna rozciąga się na szerokość 250000 km, lecz jego gru
bość wynosi zaledwie kilkadziesiąt metrów. Współcześni astronomowie przypuszczają, że 
pierścienie te liczą sobie zaledwie sto milionów lat. Zbudowane są najprawdopodobniej 
z bryłek zabrudzonego lodu. Nagromadzenie pyłu i dynamiczne oddziaływanie z księżyca
mi Saturna może spowodować, iż pierścienie będą ciemniały i opadały w stronę gazowego 
olbrzyma, tracąc swój blask w przeciągu następnych kilkuset milionów lat.

Prezentowane na okładce zdjęcia pokazują, jak zmienia się wygląd pierścieni Saturna 
z powodu nachylenia jego osi względem płaszczyzny orbity wokół Słońca. Teleskop kos
miczny Hubble'a wykonywał te zdjęcia co rok, począwszy od roku 1996.

Fot. R. G. French (Wellesley College) i in., Hubble Heritage Team (AURA/STScI/NASA)
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1 -  Unifikacja
fizyki
i astronomii

The universe is infinite in all direc
tions, not only above us in the lar
ge but also below us in the small1 
Emil Wiechert (1886)

Fizyka i astronomia, kiedyś 
traktowane jako dwie 
oddzielne dziedziny nauki, 
nie mogą być obecnie 
rozdzielane. Bardzo duże 
i bardzo male okazują się 
być sobie bliskie. Poniżej 
szkicuję, w jaki sposób 
rozwój nowoczesnej nauki 
i technologii tworzy nowe 
możliwości i dokonuje 
rewolucji w naukach 
fizycznych.

1 W szechświat jest nieskończony we 
wszystkich kierunkach, nie tylko nad 
nami w kierunku dużych, ale także pod 
nami w kierunku małych.

1. Wstęp
Byłem zafascynowany, kiedy zobaczy
łem, że pierwszy artykuł w pierwszym 
wydaniu „Uranii” z 1922 r. został po
święcony reflektorom budowanym 
przez amatorów, a w drugim opisano 
zastosowanie interferometru Alberta 
Michelsona do badań gwiazd. Pierw
szy artykuł przypomniał mi moją 
własną konstrukcję 15-centymetrowe- 
go reflektora, kiedy miałem 14 lat 
i mieszkałem na mojej rodzinnej far
mie w Nowej Zelandii. Nie mając na
uczyciela fizyki, musiałem nauczyć się 
sam niezbędnej optyki. Sam pokony
wałem aberrację sferyczną poprzez 
sparabolizowanie lustra. Szukając do
brego ogniska, wykonałem niesamo
wity test noża Foucaulta. Później, stu
diując na uniwersytecie, zapoznałem 
się z interferometrem Michelsona i za
fascynowały mnie osiągnięcia tego 
uczonego.

Dzisiaj chciałbym powiedzieć coś
0 współzależności pomiędzy fizyką 
a astronomią. Dawniej te dwie dys
cypliny pojawiały się niezależnie, na
tomiast dzisiaj wydaje się niemożli
wością je  rozdzielać. Na początek 
chciałbym zrobić kilka historycznych 
dygresji dotyczących rozwoju telesko
pów i ich zastosowań. Następnie przej
dę do głównych tematów — rozpatrze
nia istotnego wpływu teorii kwantowej
1 teorii względności na rozwój nowych 
technologii, teorii, które przyniosły 
prawdziwą rewolucję. Dzięki temu po
łączymy ze sobą bardzo małe obiekty

fizyki cząstek i olbrzymie obiekty kos
mologiczne. Powiemy o teleskopach, 
które możemy potraktować jako urzą
dzenia do zerkania bardzo daleko 
wstecz w czasie, jak i o akcelaratorach 
cząstek jako urządzeniach do patrze
nia jeszcze bardziej wstecz w czasie. 
Doprowadzi nas to do stwierdzenia, że 
fizyka i astronomia są obecnie jedną 
dziedziną.

2. Od soczewek do teleskopów
Na początku rozwoju obserwacji nie
ba jedynym „narzędziem”, jakim czło
wiek się posługiwał, było oczywiście 
oko ludzkie. 8 grudnia 1128 r. brat 
John z Worcester naszkicował plamy 
słoneczne. Być może niektórzy z Was 
zauważyli duże plamy słoneczne, któ
re ostatnio były łatwo widoczne wczes
nym rankiem. Soczewki otrzymały 
swoją nazwę dzięki podobieństwu do 
soczewicy, podstawowego składnika 
wielu zup. Seneka napisał w pierw
szym wieku: Litery, pomimo że są 
małe i niewyraźne, gdy popatrzymy na 
nie przez kule szklą wypełnione wodą, 
stają się większe i wyraźniejsze. A.D. 
Bacon w 1267 r. mógł już napisać: Je
żeli litery w książce lub inny niewielki 
obiekt będziemy oglądać poprzez wy
cinek sfery lub kryształu, którego 
płaszczyzna leży na obiektach, to stają 
się one większe i wyraźniejsze. W ten 
sposób narodziło się szkło powiększa
jące. Chcąc uzyskiwać znaczące po
większenia, zaczęto składać ze sobą
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soczewki, co w 1595 r. umożliwiło Za
chariaszowi Jansenowi stworzenie 
mikroskopu.

Kiedy zaczęto łączyć ze sobą so
czewki i tworzyć z nich różnego ro
dzaju kombinacje, powstanie telesko
pu było nieuniknione. Urządzenia te 
pojawiły się we wczesnych latach 
XVII w. Tak więc 26 lipca 1609 r. Tho
mas Harriot rysował obrazy Księżyca 
widziane przez teleskop na krótko 
przed Galileuszem. Interesujące jest, 
że Harriot nie wyciągnął wniosku, iż 
cienie na obrazach Księżyca były rzu
cane przez góry. Galileusz natychmiast 
doszedł do takiego wniosku. Być może 
pozostawało to w związku z włoską 
sztuką, dla której pojęcie perspekty
wy było zawsze istotne.

William Lower użył teleskopu Har- 
riota, żeby obserwować Księżyc i 6 lu
tego 1610 r. pisał do Harriota w języ
ku angielskim tamtych czasów: 1 have 
observed the moone in all his chan
ges...In fu ll she appears like a tart that 
my cooke made me last weeke; here a 
vaine o f  brighte stuffe, and there o f  
darke, and so confusedlie all over. 
I must confess I can see none o f  this 
without my cylinder1 .

Tak zaczęła się obserwacyjna astro
nomia. Galileusz budował refraktory 
z ich chromatyczną aberracją. Newton 
udoskonalił je, pokonując chroma
tyczną aberrację tylko po to, żeby 
zmagać się z aberracją sferyczną, któ
ra została w końcu przezwyciężona 
dzięki konwersji ze sferycznych do pa
rabolicznych luster. Później problem 
aberracji chromatycznej został w peł
ni zrozumiany i teleskopy były pro
dukowane tak, że zawierały zarówno 
soczewki, jak i lustra.

3. Michelson
Albert Michelson urodził się w Strzel
nie w 1852 r. Jego rodzina wyemigro
wała do USA, gdy miał 2 lata. Jest wy
nalazcą interferometru, którego nazwa 
kojarzy się nam z zastosowaniem w je
go słynnym doświadczeniu Michelso- 
na-Morleya, stanowiącym klucz do 
eksperymentalnego potwierdzenia teo-

2 Zaobserwowałem Księżyc we wszystkich 
fazach. W pełni pojawia się on jako tort, któ
ry zrobiła mi moja gospodyni w ubiegłym 
tygodniu. Tu trochę jasnego, tam trochę 
ciemnego, a zatem mieszanina wszystkiego. 
Muszę się przyznać, że niczego nie mógł
bym zobaczyć bez mojej rury.

rii względności. Michelson rozpoczął 
doświadczeniem wykonywanym na 
stole. Z biegim czasu urosło ono do 
około I km2 eksperymentu w Clear
water. Wkrótce okazało się, że podob
nego interferometru można użyć do 
pomiarów średnic gwiazd. Odkrycie to 
doprowadziło do powstania interfero
metrii VLB (Very long Baseline) skła
dającego się z radioteleskopów cho
ciażby takich, jak w Toruniu i Bonn. 
Całkiem niedawno zbudowano także 
interferometr dla optycznych długości 
fali w ESO (European Southern Ob
servatory) w Chile.

W 1894 r. w dedykacji dla Fizycz
nego Laboratorium Ryerson Uniwer
sytetu Chicagowskiego Michelson 
napisał: Wszystkie ważniejsze funda
mentalne prawa i fakty nauk fizycz
nych zostały ju ż  odkryte i są tak sil
nie ugruntowane, że możliwość, iż 
kiedykolwiek będą one przebudowa
ne dzięki nowym odkryciom, jes t bar
dzo odległa. Nasze przyszłe odkrycia 
muszą być odnajdywane na szóstym 
miejscu po przecinku.

Michelson był wizjonerem, który 
rozumiał wagę rosnącej dokładności 
pomiarów fizycznych i rozumiał, jak 
ważne jest skalowanie takich urządzeń 
jak interferometr.

4. Teoria kwantowa, teoria 
względności i nowe 
technologie
Wiek XVII i XVIII to rozwój mecha
niki klasycznej, a wiek XIX to rozwój 
elektromagnetyzmu. Łączyło się to 
z ogromnym postępem technologicz
nym. Sądzę jednak, że te odkrycia nie 
są tak ważne jak  sform ułow anie 
w XX w. teorii kwantów i teorii 
względności. Rozważmy kilka przy
kładów.

Mikroskop elekronowy
Zdolność rozdzielcza mikroskopu 
optycznego jest ograniczona z powo
du używania w nim fal świetlnych. Aby 
rozróżnić mniejsze obiekty, potrzebne 
było całkowicie nowe podejście. Istot
na dla nowych rozwiązań była sugestia 
de Broglie’a, że cząstki takie jak elek
trony związane są ze znacznie krótszy
mi falami. Doprowadziło to również do 
rozwoju soczewek elektromagnetycz
nych potrzebnych do ogniskowania na
ładowanych cząstek.
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Antymateria
Połączenie teorii kwantowej i teorii 
względności w relatywistycznym rów
naniu Diraca dla elektronu doprowadzi
ło do odkrycia materii i antymaterii 
składających się z różniących się od 
siebie cząstek, takich jak na przykład 
elektron i jego antycząstka, pozytron. 
Doprowadziło to do kosmologicznego 
pytania: Dlaczego Wszechświat jest zło
żony z materii i nie zawiera znacznych 
ilości antymaterii? Jakie jest źródło tej 
asymetrii? Warto pamiętać, że każdy 
z nas produkuje w swoim ciele małe 
ilości antymaterii w postaci pozytro
nów powstających w rozpadzie pro
mieniotwórczym jąder K40. W ten spo
sób, każdy z nas stanowi radioaktywne 
źródło ~500 becquereli.

Neutrina
Świadomość istnienia neutrina zosta
ła zapoczątkowana jako wątpliwa hi
poteza. Późniejsza detekcja tej cząst
ki otworzyła nowy rozdział w fizyce 
cząstek elementarnych oraz w astro
nomii. Również ten rozdział wymaga

Rycina przedstawiająca obraz Księ
życa widziany przez teleskop Harrio
ta (1610 r.)
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Spojrzenie w kierunku dużych i w kierunku małych: schemat interferometru optycznego używanego w ESO. Nowy detektor 
neutrin — SuperKamiokande

zastosowania zarówno teorii kwanto
wej, jak i teorii względności.

Akceleratory cząstek
Już we w czesnych  la tach  XX w. 
uświadomiono sobie, że aby wniknąć 
głębiej w strukturę materii, powinno 
się bombardować ją  cząstkami o wy
sokich energiach. Zostało to zapo
czątkow ane przez bom bardow anie 
złota cząstkami alfa przez Ruthefor- 
da i doprowadziło do odkrycia jąder 
atomowych. Aby penetrować dalej 
i g łębiej jąd ro , należało  stw orzyć 
urządzenia, które mogłyby przyspie
szać cząstki takie jak  elektrony i pro
tony do bardzo w ysokich  energii 
w kontrolowany sposób. Rozwój od
powiednich urządzeń obserwujemy 
przez niemal cały XX w. Doprowa
dziło to do Gellmanowskiej „ośmio
krotnej drogi” i uświadom ienia, że 
protony i neutrony posiadają  sub- 
strukturę złożoną z trypletów kwar
ków i że cząstki te powiązane są ze 
sobą przez gluony. Kwarki i gluony 
nie występują w stanie swobodnym 
na zewnątrz jądra, a dowód na ich ist
nienie wynika z obserwacyjnych roz
ważań (podobnie zresztą jak  w przy
padku elektronu).

Detekcja fotonu
O bserw acy jna  astronom ia  u leg ła  
wielkim zmianom dzięki rozwojowi 
fotopow ielaczy, które um ożliw iły  
bezpośrednią detekcję fotonów. Jak 
się przekonam y dalej, zm ieniło to 
rów nież fizykę cząstek elem entar
nych.

Obrazy CCD
Wprowadzenie CCD (Charge Coupled 
Devices) zostało w głównej mierze za
początkowane poprzez zapotrzebowanie 
pochodzące od astronomów. Później 
urządzenia CCD zostały zaadoptowa
ne do wielu praktycznych zastosowań, 
takich jak kamery video. Obrazy CCD 
całkowicie zmieniły astronomię i po
łączyły teleskop z komputerem w jed
ność. Jest to kolejny przykład na to, iż 
często technologia, osiągając szczyty 
rozwoju w jednej dziedzinie, jak np. 
użycie filmu fotograficznego, zostaje 
następnie zastąpiona przez zupełnie 
inną, która nie jest ekstrapolacją po
przedniej.

Detektory promieniowania
Czerenkowa

Należy również wspomnieć o promie
niow aniu  C zerenkow a, k tóre je s t 
je szcze  jednym  produktem  teo rii 
kwantowej i teorii względności. Pro
mieniowanie to powstaje jako stożek 
światła, zwykle niebieskiego, i jest emi
towane, kiedy cząstka przechodzi przez 
ośrodek z prędkością większą niż świa
tło przechodzące przez ten sam ośro
dek. Często stożek promieniowania 
Czerenkowa jest jedynym obserwacyj
nym sygnałem związanym z cząstką 
przechodzącą przez ośrodek. Mierzo
ne charakterystyki promieniowania do
starczają informacji o samej cząstce.

5. Astronomia neutrin osiąga 
dojrzałość
Supernowa z 1987 r. była znaczącym 
wydarzeniem jako łatwo dostrzegalny

obiekt na półkuli południowej. Jej jas
ność przewyższała Duży i Mały Ob
łok Magellana. Zjawisko to oczywi
ście nie było widoczne z północnej 
półkuli, ponieważ fotony zostały za
słonięte przez Ziemię. Jednak zostało 
ono zarejestrowane w Japonii. Pewna 
liczba neutrin przeszła przez Ziemię 
i zw iązane z nimi prom ieniow anie 
Czerenkowa zaobserwował 50 cm fo- 
topowielacz detektora w Kamiokande. 
Detektor ten został pierwotnie skon
struowany w celu obserwacji rozpadu 
protonu. Jak często zdarza się w pra
cy naukowej, oryginalny cel ekspery
mentu nie doprowadził do odkrycia 
rozpadu protonu, ale urządzenie stało 
się głównym narzędziem do badań 
w fizyce neutrin. Urządzenie to teraz 
zostało ulepszone do SuperKamiokan
de. W taki sposób narodziła się całko
wicie nowa dziedzina astronomii —  
astronomia neutrin.

Antarktyka staje się głównym re
jonem  rozw oju astronom ii neutrin 
opartym na eksperymencie AMANDA 
(Antarctic Moun And Neutrino Array), 
który polega na wierceniu w lodzie 
(przy pomocy gorącej wody) otworów 
o głębokości 2000 metrów i umiesz
czaniu w nich fotopowielaczy celem 
zaobserw ow ania  p rom ien iow an ia  
Czerenkowa, produkowanego przez 
wysokoenergetyczne neutrina przeni
kające przez Ziem ię i oddziałujące 
z materią, co z kolei powoduje two
rzenie się mionów o wysokiej energii. 
Na głębokości 2000 metrów lód jest 
bardzo jednorodny i przezroczysty, 
dlatego można w nim obserwować wy-
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wołane przez neutrina promieniowa
nie Czerenkowa. Obserwowane zjawi
ska —  na razie nieliczne —  są mierzo
ne liczbą wydarzeń na rok. Dalszym 
postępem będzie konstrukcja detekto
ra zawierającego kilometr sześcienny 
lodu wypełnionego zestawem fotopo- 
wielaczy.

6. Kwarkowo-gluonowa 
plazma i początek czasu
Wspomnieliśmy wcześniej, że proto
ny i neutrony, które składają się na ją 
dra atomowe zwykłej materii, zbudo
wane są z kwarków i gluonów. Kwarki 
i gluony nie mogą istnieć poza proto
nem i neutronem. Co by się stało, gdy
byśmy silnie ścisnęli materięjądrową? 
Czy moglibyśmy osiągnąć sytuację, 
w której neutrony i protony zapadają 
się, aby wyprodukować całkowicie 
nową formę materii —  QGP (Quark - 
-G luon Plasm a). Jeżeli m ożna by 
stworzyć QGP, kwarki i gluony były
by swobodne w ramach plazmy. Taki 
stan materii mógł wyłącznie istnieć 
kilka milisekund po Wielkim Wybu
chu. Należałoby więc stworzyć wehi
ku ł, aby p rzen ie ść  się  w czasie . 
W pewnym sensie takie urządzenia są 
już teraz dostępne i produkują mate
rię, która mogła istnieć w tak odległej 
przeszłości. Są nim i akceleratory, 
w których zderzają się wiązki rozpę
dzonych do podświetlnych prędkości 
jonów. Pierwszy raz udało się to zro
bić w CERN-ie przy użyciu zjonizo- 
wanego ołowiu, a niedawno, używa
jąc jonów złota w RHIC (Relativistic 
Heavy Ion Collider) w Brookhaven. 
W RHIC dwa strumienie jonów złota

zderzają się ze sobą z relatywistyczną 
prędkością (99,95% prędkości świat
ła), produkując wysoko skompreso
w aną m aterię jądrow ą. W krótkim  
okresie protony i neutrony „topią się” 
i produkują QGP. Wytwarzane tempe
ratury i ciśnienia są większe niż te, 
które istnieją w najgorętszych gwiaz
dach. RHIC stwarza warunki, które, 
jak  sądzimy, istniały w kilku pierw
szych 10-milionowych sekundy po 
Wielkim Wybuchu.

7. Nowe teleskopy
Nasze największe teleskopy są w du
żej mierze również wehikułami cza
su, które sięgają bardzo odległej prze
szłości, chociaż nie tak odległej jak 
RHIC. Z pojawieniem się teleskopu 
Hubble'a (HST —  Hubble Space Te
lescope) wiele osób sądziło, że zaprze
stanie się badań astronomicznych pro
w adzonych z pow ierzchni Ziem i. 
Sytuacja jednak  uległa całkow itej 
zmianie dzięki rozwojowi technolo
gicznemu. Wykorzystując adaptywną 
optykę, wielosegmentowe lustra, lase
ry czy też VLBI w optycznych długo
ściach fali, uzyskano nowej jakości 
obrazy z teleskopów znajdujących się 
na Ziem i. Rozwój nowych technik 
można zaobserwować głównie w ESO, 
gdzie zespół czterech 8,2-metrowych 
teleskopów wytwarza obrazy porówny
walne z HST. Ponadto dwa teleskopy 
oddzielone od siebie o 102 m tworzą 
układ VLBI. Wkrótce wszystkie czte
ry teleskopy zostaną połączone inter
ferometrycznie. Jest prawdopodobne, 
że jeszcze lepsze będą teleskopy takie 
jak  1080 segm entowy 30-m etrowy 
CELT (California Extra Large Telesco
pe) czy OWL (OverWhelminglyLar- 
ge) teleskop, którego średnice zapla
nowano na 100 metrów.

8. Fizyka i astronomia 
są jednością
W XIX wieku elektryczność i magne
tyzm były postrzegane jako oddzielne 
dyscypliny i generalnie uczono ich od
dzielnie. Koncepcja pola Faradaya, 
a następnie stworzona przez Maxwel- 
la teoria elektromagnetyzmu i w koń
cu teoria względności Einsteina stały 
się jednością. Wiek XX był świadkiem 
rozw oju teorii kw antow ej i teorii 
względności jako początkowo dwóch 
odrębnych dziedzin, które następnie 
się połączyły. Zgodnie z przytoczony

mi wyżej faktami trudno obecnie po
strzegać fizykę i astronomię jako dwie 
oddzielne dziedziny —  one rzeczywi
ście są jednym. Trudno bowiem zaj
m ować się fundam entalną fizyką, 
ignorując kosmologię, jak i jest nie
możliwe zajmować się kosmologią, 
ignorując fundamentalną fizykę. Rze
czywiście cytat Wiecherta przytoczo
ny na początku, stał się truizmem. 
Małe i wielkie stanowi jedność.

Chciałbym mój wywód zakończyć 
cytatem Jonathana Swifta z XVIII w.: 
So, naturalists observe, a flea  
Has smaller fleas that on him prey; 
And these have smaller still to bite ’em 
And sa preceed ad infinitum3 
Myśl ta została rozszerzona przez Au- 
gustusa de Morgana:
Great fleas have little fleas upon their 
backs to bite ’em,
And little fleas have lesser fleas, and 
so ad infinitum.
And the greatfleas themselves, in turn, 
have greater fleas to go on;
While these again have greater still, 
and greater still, and so on.4

Tłumaczenie:
Piotr Wąż i Dorota Bielińska-Wąż

3 Tak więc przyrodnicy twierdzą, że pchła 
Ma mniejsze pchły, które na niej żerują;
A te z  kolei mają mniejsze, które je  gryzą;
I tak postępuje to do nieskończoności.

4 Duże pchły mają małe pchły na swoich 
plecach,
A małe pchły mają mniejsze pchły, 
i tak bez końca.
Zaś duże pchły, z kolei, mają większe pchły 
na których żerują;
Podczas gdy te mająjeszcze większe, 
i większe, i tak dalej.

De Morgan: A Budget o f  Paradoxes, p. I l l

Brian G. Wybourne jest profesorem 
fizyki teoretycznej w Instytucie Fizy
ki Uniwersytetu Mikołaja Koperni
ka w Toruniu. W rodzimej Nowej Ze
landii swą karierę naukową zaczynał 
od miłośniczych zainteresowań astro
nomicznych. Przez wiele lat był tam 
dyrektorem Instytutu Fizyki i Obser
watorium Astronomicznego IJniwer- 
sytetu w Christchurch.
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Agnieszka Janiuk Mikro
kwazary

Mikrokwazary to niezwykle 
ciekawe obiekty kosmiczne. 
Są to jak  gdyby kwazary 
w miniaturze  —  i  stąd ich 
nazwa. O tych właśnie 
kwazarowych 
„krasnoludkach”, a takie
0 nadświetlnych dietach, 
dyskach akrecyjnych
1 oscylacjach 
kwaziperiodycznych  —  

opowiada niniejszy artykuł.

1. Wstęp
Kwazary są obiektami, które już od 

prawie pół wieku fascynują nie tylko 
astronom ów . Te odkryte w latach 
sześćdziesiątych XX stulecia punkto
we radioźródła początkowo uznawa
ne były za gwiazdy, jednak szybko 
okazało się, że ich jasność może o dwa 
rzędy wielkości przekraczać jasność 
typowej galaktyki. Jednocześnie za
uważono, że kwazary bardzo szybko 
zmieniają się w czasie, zatem ich roz
miary liniowe nie mogą być wielkie 
—  są to więc obiekty o niespotykanej 
nigdzie indziej energii, której źródłem

jest akrecja materii na supermasywną 
czarną dziurę.

Wiele lat po kwazarach odkryto 
w naszej Galaktyce coś, co przypomi
na je  do złudzenia, tyle że w miniatu
rze, jako że wiele ze zjawisk obserwo
wanych w kwazarach zachodzi i tutaj, 
ale w znacznie mniejszej skali. Obiek
ty te to tak zwane mikrokwazary, czyli 
układy podwójne, w których jednym ze 
składników jest gwiazda neutronowa 
lub czarna dziura. Dysk akrecyjny, ota
czający zwarty składnik układu, świe
ci w promieniach Rentgena. Dla wielu 
z tych układów, które zostały odkryte 
dzięki misjom satelitarnym, przeprowa
dzono również obserwacje za pomocą 
teleskopów naziemnych —  w dziedzi
nie radiowej i w podczerwieni. Okazało 
się wówczas, iż zarejestrowana przez 
teleskopy emisja synchrotronowa po
chodzi najprawdopodobniej z relatywi
stycznych strug materii, tak zwanych 
dżetów.

Dzięki mniejszym odległościom, 
rozmiarom i skalom czasowym, z ja 
kimi mamy do czynienia w wypadku 
mikrokwazarów, możemy lepiej po
znać zagadnienia związane z powsta
waniem relatyw istycznych dżetów, 
niestabilnościami w dysku akrecyjnym 
oraz w zajem nym  oddziaływ aniem  
dysku i dżetu. Oprócz tego mogą one, 
dzięki oszacowaniu masy zwartego 
obiektu, stanowić dowód na istnienie 
czarnych dziur we W szechświecie, 
oraz być doskonałym przedmiotem 
analizy efektów wynikających z Ogól
nej Teorii W zględności, takich jak 
m inim alna orbita stabilna w dysku 
akrecyjnym czy spin ratującej czarnej 
dziury. Ponieważ prędkości materii 
w dżetach są bliskie prędkości świat
ła, w ich opisie należy uwzględnić

Dżet

Gwiazda

Opadająca materia
EUROPEAN SOUTHERN OBSERVATORY

Rys. 1. Schemat budowy mikrokwazara (Źródło: http://gallery.astronet.pl/images)
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KWAZAR MIKROKWAZAR

Masa obiektu zwartego 108-  109 3 - 2 0

Temperatura dysku 10SK 107K

Skala czasowa zmienności ~lata -m inu ty

Zasięg dżetu 107 lat św. ~ kilka la t św.

Tabela 1. Porównanie kwazarów z mikrokwazarami

przewidywania Szczególnej Teorii 
Względności — a zatem mikrokwaza- 
ry łączą w sobie dwa najważniejsze 
aspekty astrofizyki relatywistycznej.

2. Mikrokwazary w naszej 
Galaktyce

Charakterystyczną cechą mikro- 
kwazarów, wyróżniającą je  spośród 
innych galaktycznych układów po
dwójnych, jest obecność relatywi
stycznego dżetu. Dżety, będące wąski
mi strugami materii wypływającymi 
ze źródła centralnego (o kącie rozwar
cia nie większym niż 15°), obserwo
wane są także w innych obiektach 
gwiazdowych. Mogą to być jądra 
mgławic planetarnych, bardzo młode 
gwiazdy lub też akreujące białe karły. 
Jednak w żadnych z tych obiektów 
dżety nie osiągają prędkości relatywi
stycznych, tak jak w mikrokwazarach, 
a związana z nimi emisja jest w prze
ważającej części termiczna.

Relatywistyczne strugi materii zo
stały zarejestrowane najpierw w ak
tywnych jądrach galaktyk i odległych 
kwazarach, a dopiero dużo później w 
obiektach znajdujących się w naszej 
Galaktyce. Pierwszym z nich był układ 
SS 433, dla którego w 1979 r. zareje

strowano okresowe przesunięcia dop- 
plerowskie optycznych linii emisyj
nych. Model silnie skolimowanego 
dżetu poruszającego się z prędkością 
równą 0,26 prędkości światła został 
następnie potwierdzony przez obser
wacje radiowe tego obiektu. Nie na
leży się dziwić, iż mikrokwazary zo
stały zaobserw ow ane później od 
kwazarów — pamiętajmy, że te ostat
nie musiały „poczekać” na rozwój od
powiedniej techniki umożliwiającej 
obserwacje rentgenowskie. W źród
łach zawierających supermasywną 
czarną dziurę maksimum emisji przy
pada na zakres optyczny i ultrafiole
towy, podczas gdy mikrokwazary, 
w których dysk akrecyjny otacza 
obiekt o masie kilku do kilkunastu mas 
Słońca, promieniują głównie w dzie
dzinie X (temperatura efektywna ska

luje się jak T ~ M '1/4). Gdyby nie te 
historyczne uwarunkowania, określe
nie „kwazar”, czyli quasi-stellar ra
dio source, byłoby adekwatne dużo 
bardziej w wypadku mikrokwazarów.

Obecnie znamy około 200 rentge
nowskich układów podwójnych w na
szej Galaktyce. Spośród nich około 
10% stanowią obiekty radiowo głośne, 
a dla 12 istnieją dowody na obecność 
relatywistycznych dżetów. Rysunek 1 
przedstawia schematyczną budowę 
takiego układu. W tabeli 1 zestawione 
zostały ogólne właściwości mikro
kwazarów w porównaniu z kwazara- 
mi. Analogia morfologiczna wydaje 
się być oczywista — zminiaturyzowa
ny kwazar zawiera czarną dziurę 
o masie mniejszej o kilka rzędów 
wielkości. Sygnał w mniejszym dys
ku akrecyjnym rozchodzi się dużo 
szybciej, stąd skala zmienności cza
sowej jest dużo krótsza (dzięki czemu 
łatwiej jest badać mikrokwazary w cią
gu życia przeciętnego astronoma). 
Obecne badania wskazują ponadto, iż 
podobieństwo między tymi dwoma 
klasami obiektów jest dużo głębsze, 
a jego podłożem jest jednakowa fizy
ka procesów zachodzących w bezpo
średnim sąsiedztwie czarnej dziury, 
zarówno supermasywnej, jak i gwiaz
dowej.

W tabeli 2 zebrane zostały podsta
wowe informacje na temat znanych 
obecnie mikrokwazarów i innych 
obiektów w naszej Galaktyce, które są 
źródłami relatywistycznych dżetów. 
Pierwszych sześć obiektów należy do 
tak zwanych przejściowych źródeł 
rentgenowskich, w których widmo 
w zakresie X zmienia co jakiś czas swą 
postać. Charakterystyczne stany spek
tralne cechują się różnym udziałem 
miękkiego składnika pochodzącego 
z dysku akrecyjnego, odpowiadające
go emisji ciała doskonale czarnego 
oraz składnika w zakresie twardego 
promieniowania X, mającego kształt 
potęgowy. Pozostałe obiekty w tabeli

Prędkość nadświetlna
Na rysunku przedstawione jes t źród
ło promieniowania, poruszające się 
z prędkością v = /?c, pod kątem 6 
do kierunku widzenia obserwatora. 
Jeżeli pierwszy foton zostanie wy
emitowany w punkcie A, a drugi w 
punkcie  B, to różnica czasu ich 
emisji wyniesie Afem= tB-  tA. 
Obserwator widzi jedynie rzut pro
stopadły poruszającego się źródła 
na sferze niebieskiej, zatem zare
jes trow ane  p rzez n iego sygna ły  
nadejdą w nieco krótszym odstępie 
czasu:

Af = A t -  d/c,obs em '

obs.

B

> 'd

gdzie c oznacza prędkość światła, A 
a różnica odległości pokonanych przez fotony A i B to:

d = v At cosO.em

Stąd prędkość źródła zmierzona przez obserwatora będzie równa:

V0bs =  V  S in d  A t e n /A t obs =  S in d  /  (1 -  0  COS6).

Występujący w powyższym równaniu czynnik ftobs = /? sind /  (1 -  f i  cosd) 
może być większy od 1, a co za tym idzie, obserwowana prędkość będzie 
nadświetlna. Na przykład dla mikrokwazara GRS 1915+105 dżet je s t emi
towany pod kątem 6 = 70°, a jego prędkość wynosi 0,92 prędkości świat
ła, zatem, ja k  łatwo obliczyć, pozorna prędkość zbliżającego się do nas 
dżetu będzie równa f iobs=1,26.
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Rys. 2. Ekspandujące obłoki w mikrokwazarze G R S  1915+105 (Źródło: http://gal- 
lery. astronet.pt/images)

to źródła o stałej emisji rentgenow
skiej, natomiast Sgr A * jest czarną 
dziurą o masie około 2,5 miliona mas 
Słońca, znajdującą się w centrum na
szej Galaktyki. Em isja związanego 
z nią radioźródła wskazuje na praw
dopodobną obecność dżetu.

Jak widać z tabeli 2, prędkości dże
tów są dużo większe w wypadku ukła
dów zawierających czarną dziurę, pod
czas gdy dla gwiazd neutronowych nie 
przekraczają one 50% prędkości świat
ła. Sugeruje się zatem istnienie zależ
ności między prędkością dżetu a ke- 
plerowską prędkością rotacji u jego 
podstawy bądź też związek z prędko
ścią ucieczki z potencjału grawitacyj
nego, wewnątrz którego powstał dżet. 
Prędkość dżetu może zatem stanowić 
pewną wskazówkę, czy badany układ 
zaw iera gw iazdę neutronową czy 
czarną dziurę. Pewniejszą i dotychczas 
używ aną m etodą określan ia, czy 
mamy do czynienia z gwiazdą neutro
nową czy z czarną dziurą, jest oszaco
wanie masy zwartego obiektu1. Doko
nuje się tego za pomocą tak zwanej 
funkcji mas, w której masa niewidocz
nego składnika uwikłana jest w zależ
ność z masą towarzysza oraz kątem 
nachylenia płaszczyzny orbity układu 
podwójnego. Funkcja mas jest dolną 
granicą masy zwartego obiektu, zatem 
na jej podstawie oraz przy założeniu, 
że maksymalna masa gwiazdy neutro

nowej nie może przekraczać 2-3 mas 
Słońca, w wypadku niektórych obiek
tów mamy już praktycznie pewność, 
że niewidoczną gwiazdą jest czarna 
dziura. Mikrokwazar GRS 1915+105 
zawiera jak dotąd najmasywniejszą 
znaną czarną dziurę w galaktycznym 
układzie podwójnym. Ostatnie, doko
nane w 2001 roku obserwacje w bli
skiej podczerwieni pozwoliły na osza
cowanie masy gwiazdy towarzyszącej 
na około 1,2 masy Słońca. Przy funk

cji mas równej f(M) =  9,5±3,0 masy 
Słońca oraz nachyleniu orbity obliczo
nym na podstawie pomiaru kierunku 
osi dżetu daje to masę czarnej dziury 
równą 14+4 masy Słońca.

3. Prędkości nadświetlne 
w dietach2

W źródłach pozagalaktycznych od 
dawna obserwowano pozorne prędko
ści dżetów, przekraczające nawet 
dziesięciokrotnie prędkość światła, 
interpretowane jako złudzenie spo
wodowane efektami relatywistyczny
mi (a nie jako fakt przeczący teorii 
względności). W mikrokwazarach, 
inaczej niż w przypadku kwazarów, 
możemy bezpośrednio obserwować 
obie wyrzucane z centralnego obiektu 
strugi —  zarówno tę poruszającą się 
w naszym kierunku, jak  i tę oddala
jącą  się od nas. Dzięki temu możliwy 
jest dokładny pomiar prędkości w dże
cie i potwierdzenie tezy o jej relaty
wistycznym charakterze.

Obecnie znanych jest pięć „nad- 
świetlnych” mikrokwazarów: najsłyn
niejszy z nich GRS 1915+105, zaob
serwowany w 1994r. przez satelitę 
GRANAT, niedługo po nim odkryty

1 O wyznaczaniu mas w zwartych ukła
dach podwójnych pisali Marek Gierliński 
i Andrzej Zdziarski, „Urania”  2/1999, s. 56.

2 Temat ten był szerzej omówiony w ar
tykule Piotra Życkiego, „Postępy Astrono
mii”  3/1995, s. 117.

E [keV]

Rys. 3. Widmo mikrokwazara G R S  1915+105 w miękkim (B) i twardym (C) stanie 
widmowym
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Odległości do mikrokwazarów
Obserwowane ruchy własne kondensacji radiowych to / ia dla obłoku zbli
żającego się oraz n r dla obłoku, który się od nas oddala. Z prostej zależ-

n0ŚCi: pcos6 = (na-n)/(na+n}
możemy wyliczyć iloczyn prędkości obłoku i cosinusa kąta nachylenia osi 
dżetu do lin ii widzenia. Jeśli ponadto znamy odległość do mikrokwazara 
D, to z równania:

D = -  tg d ^ a~ ^ r (*)

niezależnie wyliczymy kąt 0 i możemy wyznaczyć prędkość  v = fic. 
Dokładne wyznaczenie odległości do źródła je s t możliwe, je ś li zarejestru
jem y jakąś znaną nam linię emisyjną w jednym  z poruszających się obło
ków. Ze Szczególnej Teorii Względności wiadomo, że czas emisji m ierzo
ny w układzie współporuszającym się je s t zw iązany z czasem emisji 
w układzie zewnętrznym następującą zależnością;

A t ' = At y~1em em •

gdzie y = 1/(1 - f i 2) 1/2 jes t to czynnik Lorentza. Ponieważ czas zmierzony 
przez odległego obserwatora różni się od czasu emisji o czynnik ( 1 - 0  cosO) 
w wypadku zbliżającej się do nas strugi (patrz ramka), to ostatecznie sto
sunek częstości lin ii zaobserwowanej przez nas do częstości lin ii wyemi
towanej w dżecie będzie wynosił:

vob/va = r 1 (1 - P c o s 0 ) -1

dla obłoku przybliżającego się do nas bądź też analogicznie:

vob/vr = y~1C  + P c o s 0 )-1

dla obłoku oddalającego się. Powyższe zależności noszą nazwę czynni
ków Dopplera. Znając wartość tylko jednego z tych czynników, oraz z ob
serwacji ruchów własnych wiedząc, jaka  je s t wartość iloczynu fi cosd, 
możemy wyliczyć czynnik Lorentza, a dalej prędkość f i oraz kąt 0, a na
stępnie odległość D, korzystając z równania ( ).

GRO J1 655-40 (znaleziony  przez 
Gamma —  Ray Observatory), znale
zione w 1998r. przez satelitę Rossi 
X-ray Timing Explorer źródła XTE 
J 1748-288 i XTE J 1550-564, oraz ob
serwowany w lutym 1999 r. przez sa
telity Beppo SAX oraz RXTE obiekt 
o nazw ie V4641 Sgr. O bserw acje 
przedstawiające wzajemne oddalanie 
się pary jasnych, radiowych obłoków 
(rysunek 2), pozwalają na wyliczenie 
ich ruchów własnych, wyrażonych na 
przykład w sekundach łuku na dzień. 
Znając odległość źródła, wyznaczoną 
niezależnie na podstawie absorbcji w 
linii neutralnego wodoru, możemy te 
ruchy własne przeliczyć na liniową 
prędkość ekspansji obłoków (patrz 
ramka na następnej stronie). W ramce 
na poprzedniej stronie podane jest wy
jaśnienie, dlaczego prędkości te mogą 
wydawać się nam nieraz większe od 
prędkości światła.

4. Dyski akrecyjne 
w mikrokwazarach

Obserwowane widma rentgenow
skich układów podwójnych (rysunek 
3) dają się najlepiej modelować przy 
założeniu emisji z dysku akrecyjnego. 
Świeci on lokalnie jak ciało doskona
le czarne, a ostateczny rozkład wid
mowy jest złożeniem emisji z poszcze
gólnych pierścieni dysku. Obecnie 
(pomimo że bezpośrednie „zobacze

nie” uniemożliwia nam zdolność roz
dzielcza instrumentów) nikt nie ma już 
chyba wątpliwości co do samej obec
ności dysku wokół zwartego obiektu

w takim układzie. Diabeł jednak na
dal tkwi w szczegółach. Po pierwsze, 
oprócz stosunkowo „chłodnego” dys
ku (o temperaturze efektywnej rzędu 
10 milionów stopni), w okolicy musi 
być jeszcze inny, o jakieś 2 rzędy wiel
kości gorętszy ośrodek, św iecący 
w zakresie twardych promieni X — 
obserwuje się tam „ogon” o kształcie 
potęgowym, nie związany z em isją 
dysku. Po drugie, wzajemne proporcje 
obu składników w widmie —  „mięk
kiego” i „twardego” —  zmieniają się 
w czasie, powodując, że wiele obiek
tów występuje okresowo w różnych 
stanach spektralnych. Po trzecie wresz
cie, niektóre dyski sprawiają wrażenie 
niestabilnych, gdyż jasność dysku może 
gwałtownie zmieniać się w czasie, a ob
serwowane pojaśnienia mogą być na
wet dziesięciokrotne!

Za fizyczny param etr odpow ie
dzialny za istnienie różnych stanów 
widmowych uważa się na ogół tempo 
akrecji materii na zwarty obiekt, przy 
czym dla małych jego wartości źródło 
jest w stanie „twardym” (energetycz
nie przeważa ogon potęgowy, a emi
sji dysku prawie nie widać), natomiast
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Rys. 4. Przykładowe krzywe blasku mikrokwazara GRS 1915+105 w różnych sta
nach jego aktywności

3/2002 U R A N IA  -  Postępy As tr o n o m ii 107



Źródło Obiekt zwarty D e

GRS 1915+105 czarna dziura 12,5 kpc 0,92 c 70
GRO J1655-40 czarna dziura 3,1 kpc 0,92 c 81
XTE J1748-288 czarna dziura 8 kpc 0,73 c 64
CYGNUS X-3 czarna dziura 10 kpc 0,81 c 14
SS 433 gwiazda neutronowa? 4,85 kpc 0,26 c 79
Cl CAM gwiazda neutronowa? 1 kpc 0,15 c 83
SCORPIO X-1 gwiazda neutronowa 2,8 kpc 0,45 c 44
CIRCINUS X-1 gwiazda neutronowa 10 kpc 0,1 c 70
LS 5039 gwiazda neutronowa? 3,1 kpc 0,4 c 68
LS 161303 gwiazda neutronowa 2 kpc 0,43 c 0,2
XTE J1550-564 czarna dziura 2,5 kpc 0,83 c 74
V4641 Sgr czarna dziura 9,6 kpc 0,99 c 6'
1E1740.7-2942 czarna dziura
GRS 1758-258 czarna dziura
SGR A* czarna dziura

Tabela 2. Źródła relatywistycznych dżetów w naszej Galaktyce. D ozna
cza odległość źródła, Vinloznacza (rzeczywistą) prędkość w dżecie, zaś 6 
jes t kątem pomiędzy osią dżetu a linią widzenia

dla dużych temp akrecji widmo jest 
„miękkie” (ogon potęgowy jest bardzo 
stromy i ta część widma zawiera mało 
energii, za to dom inuje dysk). Tę 
prostą zależność zakłóca istnienie trze
ciego stanu widmowego, o bardziej 
skomplikowanym kształcie, w którym 
zarówno emisja dysku, jak i ogon po
tęgowy mają znaczący wkład energe
tyczny. Jest to tak zwany Stan Bardzo 
Wysoki (Very High State), odpowia
dający najprawdopodobniej bardzo 
dużemu tempu akrecji, stanowiącemu 
około 30-50%  granicznego tem pa 
akrecji Eddingtona3. Z rachunków teo
retycznych wynika, iż w tym stanie 
wewnętrzne obszary dysku powinny 
być niestabilne. Niestabilność taka, 
ogólnie mówiąc, polega na niejedno
stajnym przepływie materii w kierun
ku centrum. Wewnętrzne części dys
ku opróżniają się szybciej, niż zdąży 
napłynąć nowa porcja gazu, natomiast 
na granicy strefy tworzy się lokalne 
spiętrzenie materii. Jednocześnie tem
peratura dysku w pobliżu centrum 
gwałtownie rośnie. Po chwili gorący 
front rozlewa się na coraz dalsze ob
szary, powodując pojaśnienie źródła. 
Po jakimś czasie (w układach podwój
nych są to skale rzędu minut) przecho
dzący za nim front chłodny kończy 
cykl i jasność obiektu znowu spada, 
aby w następnym cyklu osiągnąć ko
lejne maksimum.

Przykładowa rentgenowska krzywa 
blasku mikrokwazara GRS 1915+105 
pokazana jest na rysunku 4. Jak wi
dać, obserwowane wybuchy mają bar
dzo nieregularny kształt, co może 
wynikać np. z obecności dżetu. Jest on 
nierozerwalnie związany z istnieniem 
dysku akrecyjnego, który stanowi wa
runek konieczny, aby powstał dżet (nie 
jest to jednak warunek dostateczny). 
Jednoczesne obserwacje zmienności 
mikrokwazara w szerokim zakresie 
energii pokazują, że obok znacznych 
wahań strum ienia rentgenowskiego 
(pochodzącego z wewnętrznych ob
szarów  dysku) w ystępują rów nież

3 Tempo akrecji Eddingtona wiąże się 
bezpośrednio z jasnością Eddingtona, przy 
której przyspieszenie wynikające z gradien
tu ciśnienia promieniowania jest równe przy
spieszeniu grawitacyjnemu na powierzchni 
dysku. Przy jasności przekraczającej ten li
mit dysk nie może istnieć jako trwała konfi
guracja, gdyż wypadkowe przyspieszenie na 
jego powierzchni będzie ujemne.

okresowe gwałtowne pojaśnienia źród
ła w dziedzinie radiowej i w podczer
wieni, za które odpowiadają wyrzuca
ne obłoki relatywistycznej plazmy.

5. Powstawanie 
skolimowanych dżetów i ich 
oddziaływanie z otoczeniem

Strugi wyrzucane z mikrokwaza- 
rów widoczne są dopiero na pewnej 
odległości od centrum —  zdolność 
rozdzielcza instrumentów jeszcze dłu
go będzie nam uniemożliwiała zoba
czenie miejsca, w którym powstaje 
dżet. W związku z tym możemy tyl
ko się domyślać, jaki proces powo
duje jego przyspieszanie do relatywi
stycznych prędkości. H istorycznie 
najstarsze i zaproponowane najpierw 
dla kwazarów mechanizmy związane 
z ciśnieniem gazu lub ciśnieniem pro
mieniowania jako siłą napędową dże
tu straciły większość swoich zwolen
ników na rzecz efektów wywołanych 
przez pole magnetyczne.

Ogólnie rzecz biorąc, przyjmuje się, 
że do napędzania dżetu potrzebne są 
dwa elementy: pole magnetyczne i ro
tacja. Teoretycznie jest na przykład 
możliwe uzyskanie energii z szybko 
ratującej czarnej dziury. Znajdujący 
się w jej pobliżu dysk stanowi źródło 
pola elektromagnetycznego. W nim 
przyspieszane są cząstki (pary elektro- 
nowo-pozytronowe), które w obsza
rze magnetosfery mogą poruszać się

tylko wzdłuż linii sił pola. Siłą napę
dową może też być rotacja samego 
dysku (czarna dziura nie odgrywa tu 
w tedy ro li). W ów czas w m rożone 
w gaz pole magnetyczne „więzi” ma
terię, a działająca wzdłuż linii sił pola 
składowa siły odśrodkowej może być 
większa od składowej siły grawitacyj
nej. W związku z tym następuje wy
pływ materii z dysku na zewnątrz.

Jednak aby wypływającą plazmę 
przekształcić w wąską strugę wyrzu
caną w kierunku prostopadłym, po
trzebny jest jakiś mechanizm kolima- 
cji, działający na większej odległości. 
Może to być na przykład składowa 
toroidalna pola magnetycznego, będą
ca źródłem siły skierowanej w kierun
ku osi dysku. Skupia ona wypływ tam, 
gdzie przestaje on już współrotować 
z dyskiem. Inną możliwością jest od
działywanie z gęstszym gazem mię- 
dzygwiazdowym, który „ciśnie” dżet.

Dżet złożony z relatywistycznych 
cząstek, wyrzucany na duże odległo
ści, oddziałuje następnie z ośrodkiem 
międzygwiazdowym. Zderzenie stru
gi z otaczającym ją  gazem o większej 
gęstości może spowodować pojawie
nie się fali uderzeniowej i hamowanie 
dżetu. Zjawisko takie zostało zaobser
w ow ane w w ypadku źród ła  XTE 
J 1748-288. O znaką oddziaływ ania 
dżetu z otoczeniem jest również obec
ność rozległych radioobłoków, obser
wow anych na przykład w okolicy
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1E1740.7-2942 oraz GRS 1758-258, 
a także w pobliżu źródła SS 433. Obło
ki takie mogą znajdować się na odle
głości do około 50 parseków od źród
ła  cen tra ln eg o . (O prócz  tego  na 
odległościach rzędu minut kątowych, 
czyli około 25 parseków w wypadku 
SS433, m ożna zaobserwować dżet 
świecący w promieniach X, co rów
nież jest dowodem na oddziaływanie 
re la ty w isty czn ej strug i z o to cze 
niem). Jednak nie dla wszystkich mi- 
krokwazarów posiadamy dowody na 
istnienie związanych z nimi radio- 
obłoków. W szczególności w wypad
ku dwóch źródeł „nadśw ietlnych”, 
GRS 1915+105 oraz GRO J 1655-40, 
nie udało się stwierdzić istnienia ta
kich obłoków, co praw dopodobnie 
wiąże się z faktem, iż wyrzuty dżetów 
w tych źródłach nie m ają charakteru 
ciągłego, lecz następują sporadycznie.

6. Oscylujący dysk
M ateria znajdująca się w bezpo

średnim sąsiedztwie zwartego obiek
tu, takiego jak czarna dziura lub gwiaz
da neutronow a, podlega działaniu 
ogromnie silnego pola grawitacyjne
go. Do jego opisu nie wystarczy już 
klasyczna, newtonowska fizyka, tak 
więc interpretując obserwacje zwar
tych układów podwójnych, musimy 
uw zględniać efekty przew idyw ane 
przez Ogólną Teorię Względności4.

Na pewno o efektach takich może
my mówić przy opisie wewnętrznych 
obszarów dysku akrecyjnego, z który
mi związane są tak zwane oscylacje 
kwaziperiodyczne (w skrócie QPO). 
Są to okresowe oscylacje o wysokiej 
częstotliwości, obserwowane w wielu 
rentgenow skich układach podw ój
nych. Charakterystyczna częstość oscy
lacji w widmie mocy mikrokwazara 
GRS 1915+105 wynosi 67 Hz, nato
miast w źródle GRO J 1655—40 zaob
serwowano oscylację QPO o częstości 
300 Hz. Są one najprawdopodobniej 
związane z podstawowymi parametra
mi czarnej dziury, czyli z jej masą 
i spinem.

Aby wyjaśnić, skąd się biorą takie 
oscylacje, zaproponowano do tej pory 
kilka modeli. Jeden z nich mówi, że 
częstość oscylacji odpowiada ruchowi 
keplerowskiemu na orbicie marginal

4 Szczegółowo o czarnych dziurach pisał 
Andrzej Krasiński, „Urania” 2/2000 s. 58.

nie stabilnej wokół 
czarnej dziury. Poło
żenie tej orbity zale
ży od masy central
nego o b iek tu , ja k  
również od tego, czy 
czarna dziura rotuje.
D la m aksym alnej 
prędkości rotacji or
bita jest marginalnie 
stabilna, a co za tym 
idzie —  wewnętrzny 
brzeg dysku akrecyj
nego zna jdu je  się  
najbliżej centrum , 
co pozwala akreują- 
cej materii osiągnąć 
wyższe temperatury.
Składnik termiczny 
widma w dwóch „nadświetlnych” mi- 
krokwazarach GRS 1915+105 oraz 
GRO J 1655-40 wskazuje na wyższe 
temperatury niż w wypadku innych 
rentgenowskich układów podwójnych. 
Jeśli przyjąć, że ma to związek z ro
tacją czarnej dziury, oraz że jej spin 
w tych dwóch mikrokwazarach jest 
podobny, wówczas częstość keplerow- 
ska p ow inna  ska low ać  się  ty lko  
z masą. Obserwowane w wymienio
nych obiektach częstości QPO nie 
m ają jednak  tak prostego zw iązku 
z masą czarnej dziury. Zatem hipote
za, że są one równe częstości kepłe- 
rowskiej, stoi pod znakiem zapytania. 
Podobnie jest w wypadku modelu dys- 
kosejsmicznych oscylacji w pobliżu 
wewnętrznego brzegu dysku. Zakłada 
on, że w dysku akrecyjnym wzbudza
ne są oscylacje w kierunku radialnym. 
Częstości własne modów tych oscy
lacji zależą odwrotnie proporcjonalnie 
od masy czarnej dziury, a także są 
funkcjami jej spinu. Dla mikrokwazara 
GRO J1655—40 wynikający stąd spin 
musiałby być prawie maksymalny, na
tomiast w GRS 1915+105 czarna dziu
ra musiałaby nie rotować wcale.

Inny z modeli proponuje, że wyja
śnieniem  oscylacji QPO może być 
precesowanie dysku akrecyjnego, spo
wodowane tak zwanym relatywistycz
nym wleczeniem  układów inercjal
nych. W tym wypadku koniecznym 
elementem jest istnienie wyróżnionej 
osi w układzie — jest to oś rotacji czar
nej dziury. Jeśli dysk akrecyjny będzie 
nieco odchylony od płaszczyzny rów
nikowej centralnego obiektu, to uleg
nie on precesji. Obserwowane częstoś

ci QPO wymagałyby w tym modelu 
wprawdzie nie tak znacznej, ale rów
nież niezaniedbywalnej różnicy spi
nów  w w ym ienionych  obiektach: 
a~0,95 dla GRO J 1655-40 oraz a~0,8 
dla GRS 1915+105.

Ostatnio dwóch polskich astrofizy
ków, Włodzimierz Kluźniak i Marek 
Abramowicz, zaproponowało hipotezę 
konkurencyjną do wyżej wymienio
nych. Mówi ona, iż kwaziperiodyczne 
oscylacje QPO są spowodowane wy
stępowaniem rezonansu pomiędzy or
bitalną i radialną częstością epicyk- 
liczną w dysku akrecyjnym. Zjawisko 
to jest możliwe w wypadku bardzo sil
nego pola grawitacyjnego, którego po
tencjał znacznie odbiega od newtonow
skiego. Rezonans taki może zachodzić 
w stosunku 1:2, 1:3, itd., natomiast 
wynikające z tego częstości oscylacji 
QPO powinny występować w stosun
kach 3:2, 5:3, itd. Pozostaje to w za
dziwiająco dobrej zgodzie ze zmierzo
nymi niedawno kolejnymi oscylacjami: 
w źródle GRS 1915+105 zaobserwo
wano drugą oscylację o częstości 42 Hz 
(pierwsza miała około 70 Hz), nato
miast w GRO J 1655-40, obok oscyla
cji 300 Hz, występuje również oscyla
cja 450 Hz.

Agnieszka Janiuk jest słuchaczką 
ostatniego roku Studium Dokto
ranckiego w CAMK PAN w Warsza
wie. Obecnie pisze rozprawę, której 
tematem je s t astrofizyka dysków 
akrecyjnych w układach z czarny
mi dziurami
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T. Zbigniew Dworak Układ
planetarny
w miniaturze
cz. I

U kład Jowisza —  to jakby Sys
tem Słoneczny w miniaturze. 
Tę naj większą i masywniejszą 
planetę obiegają cztery miniplanety- 

-księżyce (zresztą jeden z nich jest 
większy od najmniejszych planet!), 
własny pas „planetoid” — minisateli- 
tów, otacza go też pierścień materii 
pyłowej (podobnie jak Słońce otacza 
pierścień materii rozproszonej, dający 
w efekcie zjawisko światła zodiakalne
go), wreszcie sam Jowisz wypromie- 
niowuje około 2,5 razy więcej ener
gii, niż jej otrzymuje od Słońca (czyli 
zachowuje się jak nibygwiazda albo 
„niedoszła” gwiazda). Planeta ma roz
miary prawie 143 000 km (średnica 
rów nikow a), czyli niem al 11 razy 
większe od Ziemi, masę 1,9x1027 kg 
(318 razy większą od masy Ziemi), 
średnią gęstość 1340 kg/m3. Jowisz 
obiega Słońce w odległości 5,2 j.a. 
w ciągu 11,862 roku; okres rotacji wy
nosi 9h55,5m, a nachylenie osi rotacji 
do płaszczyzny orbity planety jest 
równe 87°.

Kto właściwie jako pierwszy zoba
czył księżyce Jow isza? W iększość 
osób odpowie bez wahania —  Galile
usz. Jednak są znane też przypadki do
strzeżenia (w sprzyjających warun
kach) niektórych księżyców Jowisza 
przez m ieszkających w okolicach 
podzwrotnikowych ludzi obdarzonych 
szczególnie dobrym wzrokiem. Wia
domo również, iż ponad 2300 lat temu 
największy księżyc Jowisza —  Gani-
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medes —  został zaobserwowany przez 
astronoma chińskiego Gan De, który 
też stwierdził, że ma on czerwonawą 
barwę, co w zupełności potwierdzi
ły . . . kamery Voyagerow! Wydaje się, 
że tylko Gan De wiedział, co obser
wuje, podczas gdy inne spostrzeżenia 
były po prostu stwierdzeniami, iż obok 
Jowisza widać niekiedy słabe gwiazd
ki. Ci, co je  widzieli, nie zdawali so
bie jednak sprawy, że są to ciała sto
warzyszone z planetą.

Pomijając te dawne spostrzeżenia, 
o których zresztą dowiedzieliśmy sięex 
post w czasach nowożytnych, pierw
szym człowiekiem w epoce Odrodze
nia, mogącym się pochwalić, że na 
pewno widział księżyce Jowisza— pod 
koniec 1609 r. —  był Simon Mayr (Ma
rius). W dziesięć dni później, w nocy 
z 7 na 8 stycznia 1610 r., niedawno wy
naleziony teleskop w stronę Jowisza 
skierował również Galileusz i od razu 
dostrzegł trzy jego księżyce. Uwagę 
Galileusza zwróciło to, iż te trzy obiek
ty leżały na linii prostej (względem 
równika Jowisza). Następnej nocy za
uważył, że znajdujące się w pobliżu 
planety obiekty zmieniły swoje poło
żenia, a w kilka dni później zobaczył 
cztery tajemnicze ciała. Wysunął też 
zaraz jedyny logiczny w niosek ze 
swych spostrzeżeń: zaobserwowane 
obiekty są po prostu księżycami krążą
cymi wokół Jowisza! Tego wniosku nie 
sformułował Simon Marius i dlatego 
nie on, ale Galileusz został uznany za
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Zdjęcie Jowisza zrobione przez wąskopasmowy filtr w widzialnej dziedzinie wid
ma przy pomocy teleskopu nr 1 (ANTU) Bardzo Dużego Teleskopu (VLT) Obser
watorium ESO na Mt Paranal w Chile. Jest to jedno z najlepszych zdjęć uzyska
nych teleskopem pracującym na powierzchni Ziemi. Bardzo dobrze jest widoczna 
struktura górnych warstw atmosfery planety wraz z czerwoną plamą (na prawym 
skraju obrazu). Jasna plamka po lewej stronie to satelita lo, który właśnie zaczynał 
swą wędrówkę na tarczy planety. Zdjęcie wykonano w dniu 31 października 1998 r. 
o godz. 02:06:01.0 UT. W tym czasie odległość Jowisza od Ziemi wynosiła 636 
min km, a jego średnica kątowa ok. 45 sekund łuku

odkrywcą satelitów Jowisza, które to 
odkrycie miało w następstwie niebaga
telne znaczenie dla przyjęcia oraz uzna
nia teorii heliocentrycznej Kopernika.

Niezależnie od Galileusza księżyce 
Jowisza dostrzegł duchowny francuski 
Joseph Gualteris (Gaultiers), a także 
matematyk angielski Thomas Harriot, 
lecz uczynili to dopiero w październi
ku 1610 r. i nie pretendowali do pierw
szeństwa w odkryciu. Należy podkreś
lić, że wiadomości na początku XVII 
wieku nie rozchodziły się szybko i Gu
alteris oraz Harriot w trakcie swoich 
obserwacji nie wiedzieli jeszcze o do
konaniach Galileusza. Natomiast cie
nie czterech księżyców galileuszowych 
na tarczy Jowisza jako pierwszy do
strzegł Gian Domenico Cassini pracu
jący we Francji, w Paryżu.

Pomiędzy Galileuszem a Mariusem 
rozgorzał spór, w który został wciągnię
ty —  mimowolnie chyba —  Jan Ke
pler. Po otrzymaniu od Galileusza Wy
słannika gwiazd, dziełka opisującego 
odkrycia dokonane za pomocą lunety, 
Kepler od razu zrozumiał ich donio
słość, a w sierpniu 1610 r. zobaczył na 
własne oczy cztery księżyce Jowisza. 
Kepler przyjaźnił się z Mariusem, zaś 
ten ostatni zaczął twierdzić, że odkrył 
księżyce Jowisza już pod koniec 1609 r. 
To wszystko przestało podobać się 
Galileuszowi —  urażony (a był on czło
wiekiem niesłychanie drażliwym i na
pastliwym) zerwał więc koresponden
cję z Keplerem.

Finał tego sporu był dość nieoczeki
wany. Otóż nazwy czterech najwięk
szych księżyców  układu Jow isza, 
którymi do dziś się posługujemy, za
proponował. .. Simon Marius, a poparł 
go Kepler (chociaż z drugiej strony 
Kepler wcale nie kwestionował pierw
szeństwa Galileusza). Rzecz w tym, że 
Galileusz nazwał odkryte ciała „gwiaz
dami Medici” (medycejskimi). Była to 
i niekonsekwencja (księżyce gwiazda
mi?), i zbytnia usłużność wobec potęż
nego co prawda we Włoszech (ale mniej 
znanego w pozostałej Europie) włada
jącego Florencją rodu Medici (Medyce- 
uszów), który patronował poczynaniom 
Galileusza. Oprócz tego uczeni niechęt
nie widzą mieszanie się polityki do na
uki, słusznie uważając, że nic dobrego 
z tego wyniknąć nie może, chyba że 
sam polityk jest znakomitym uczonym, 
ale to taka rzadkość... (astronomem na 
przykład był hakim Uług-Bek, władca

Samarkandy). Propozycja Galileusza 
więc się nie przyjęła. Gwoli ścisłości: 
Marius początkowo zamierzał nowo 
odkryte ciała nazw ać... „gwiazdami 
Brandenburskimi”, ale później odstą
pił od tego zamiaru (być może pod 
wpływem Keplera).

Nazwy czterem nowym satelitom 
w Układzie Słonecznym (pierwszym 
znanym był oczywiście nasz Księżyc) 
nadał zatem rywal Galileusza, nazwi
sko zaś wielkiego uczonego włoskie
go zostało później uhonorowane w for
mie zbiorczej: księżyce galileuszowe 
Jowisza. Są tedy nimi, w kolejności 
odległości od Jowisza: Io, Europa, Ga- 
nimedes, Callisto (tab. 1). Nazwy te 
w yw odzą się z m ito logii greckiej 
i wiążą się z Zeusem, który u Rzymian 
znany był jako Jowisz.

Przez 282 lata znano i obserwowa
no tylko te cztery satelity Jowisza. 
Szczególną uwagę zwracano na wystę
pujące w jego układzie zjawiska ich 
zaćmień, zakryć i przejść przed tarczą 
planety. Opóźnienia momentów tych 
zjawisk w stosunku do przewidywa
nych efemerydami pozwoliły fizykowi

duńskiemu Ole Romerowi stwierdzić, 
że prędkość światła jest skończona i bę
dzie można wyznaczyć ją  z obserwo
wanych spóźnień zjawisk zaćmień i za
kryć zachodzących w układzie Jowisza.

Szczegółowe tabele ruchów tych 
księżyców —  ułożone już w 1668 r. 
przez Cassiniego —  były często wy
korzystywane przez astronomów i że
glarzy do wyznaczania długości geo
graficznej, póki John H arrison nie 
wynalazł chronometru morskiego.

Dodajmy w tym miejscu, że zjawi
ska w układzie księżyców galileuszo
wych można już obserwować za po
m ocą niew ielk iej lunetki. N iem al 
każdej nocy, kiedy Jowisz świeci na 
niebie, dostrzec możemy: zaćmienia 
księżyca, zakrycia księżyca, przejścia 
księżyca przed tarczą Jowisza oraz cień 
danego księżyca na tle planety. W cią
gu roku jowiszowego (11 lat 314,84 
doby) zdarza się łącznie 4400 różnego 
typu zjawisk.

Następny satelita, piąty (ale znajdu
jący się bliżej planety niż cztery księ
życe galileuszow e), został odkryty 
dopiero w 1892 r. przez Edwarda E.
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Barnarda za pomocą największego pod
ówczas 90-centymetrowego teleskopu 
w Obserwatorium Licka na górze Ha
milton w Kalifornii. Znany i znakomi
ty francuski miłośnik astronomii, Ca
mille Flammarion, zaproponował, żeby 
nazwać ten księżyc Amalteą, lecz Mię
dzynarodowa Unia Astronomiczna za
twierdziła tę nazwę dopiero w latach 
siedemdziesiątych XX wieku. Przez 
dłuższy czas w publikacjach nauko
wych określano go jako księżyc piąty 
(V lub J-V), a często też używano nu
meracji (rzymskiej) dla czterech księ
życów galileuszowych.

A m altea była osta tn im  sa te litą  
w układzie Jowisza odkrytym wizual
nie: następne odkrywano, stosując me
tody fotograficzne, zaś w ostatnich 
czasach również za pomocą kamer za
instalow anych na autom atycznych 
sondach międzyplanetarnych.

Na przełomie lat 1904-1905 Char
les D. Perrine, również pracujący w Ob
serwatorium Licka, odkrył dwa następ
ne księżyce —  VI i VII, nazwane 
później Himalia i Elara. Księżyc VIII 
(Pasiphae) odkrył P. J. Melotte w Gre
enwich w 1908 r. Cztery kolejne sate
lity odkrył Seth B. N icholson: IX

w 1914 r. (kiedy był jeszcze studen
tem), X i XI w 1938 (pracując w Ob
serwatorium na Mount Wilson) oraz 
XII w 1951 r.

Tak więc Seth Nicholson jako drugi 
po Galileuszu astronom jest odkrywcą 
czterech księżyców w układzie Jowi
sza. Nie dość na tym —  w 1955 r. Ni
cholson ponownie odkrył księżyc VIII 
(Pasiphae), który „zgubił się” w roku 
1941. Warto zwrócić uwagę, że odkry
te przez N icholsona księżyce: XII 
(Ananke), XI (Carme) IX (Sinope), jak 
również VII (Pasiphae) obiegają Jowi
sza ruchem wstecznym, co zostanie

Tabela 1

Podstawowe dane o księżycach Jowisza
Nazwa Wielka Okres Mimośród Nachylenie Średnica Średnia
satelity póloś obiegu e orbity i (km) gęstość

(km) (doby) (kg/m3)

Metis 127 960 0,295 0,0 0° 40 ?

Adrastea 128 980 0,298 0,0 0 26*20*16 ?

Amaltea 181 300 0,498 0,003 0,45 262*146*134 1800
Thebe 221 900 0,674 0,015 0,8 110*90 ?

lo 421 600 1,769 0,004 0,04 3636 3550
Europa 670 900 3,552 0,010 0,47 3122 3020
Ganimedes 1 070 000 7,154 0,002 0,21 5268 1940
Callisto 1 883 000 16,689 0,007 0,51 4816 1840

S/1975J1 7 398 000 130 0,20 46 8
Leda 11 094 000 238,7 0,148 26,70 10 ?

Himalia 11 480 000 250,6 0,163 27,63 170 2000?
Lisytea 11 720 000 259,2 0,107 29,02 24 ?
Elara 11 737 000 259,6 0,207 24,77 80 2000?
S/2000 J11 12 623 000 290 0,22 29 4

S/2000J10 20 300 000 591 0,16 166 4
S/2000 J3 20 600 000 606 0,27 150 6
S/2000 J5 20 900 000 618 0,20 149 4
S/2000 J7 21 100 000 626 0,15 146 6
Ananke 21 200 000 631 0,169 147 20 ?

S/2000 J9 21 700 000 652 0,25 164 4
S/2000 J4 21 900 000 661 0,35 161 4
Carme 22 600 000 692 0,207 163 30 ?
S/2000 J6 22 800 000 703 0,28 165 4
S/2000 J8 23 400 000 733 0,53 152 6
Pasiphae 23 500 000 735 0,378 145 36 ?

S/1999 J1 23 500 000 736 0,21 143 14
Sinope 23 700 000 758 0,275 153 28 ?

S/2000J2 24 100 000 766 0,32 166 6
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Cztery największe księżyce Jowisza zwane gaiileuszowymi. Od lewej: Ganimedes, Cailisto, io i Europa. Powyższe zdjęcie 
ukazuje je  w jednakowej skali i orientacji (północ u góry). Zdjęcie Cailisto wykonane było podczas misji Voyager w 1979 r. 
natomiast pozostałe księżyce sfotografowane zostały w 1996 r. za pomocą detektora CCD umieszczonego na pokładzie sondy 
międzyplanetarnej Galileo. Fot. NASA

szczegółowo przedstawione w dalszej 
części tego artykułu.

Następne satelity w przestrzeni oko- 
łojowiszowej odkryto już w dobie bez
pośredniej eksploracji sąsiedztwa tej 
planety przez automatyczne sondy. Ale 
dwa pierwsze z nich zostały jednak 
dostrzeżone w trakcie obserwacji na
ziemnych przez wybitnego obserwato
ra Charlesa T. Kowala, Amerykanina 
polskiego pochodzenia. W 1974 r. od
krył on XIII księżyc (nazwany Ledą), 
a w następnym —  jeszcze jeden, ozna
czony 1975 J 1, który potem „zaginął” 
i długo był poszukiwany...

Jeszcze trzy inne satelity zostały 
odkryte na zobrazowaniach przekaza
nych przez Voyagera 1 i Voyagera 2 
w 1979 r. Dwa z nich —  Adrasteę i The
be —  zidentyfikował Stephen P. Syn- 
nott; trzeci —  Metis —  David Jewitt, 
G. Edward Danielson i S. P. Synnott.

Nie dość na tym. W 1999 r., w ra
mach programu SPACEWATCH, od
kryto za pom ocą 90 cm teleskopu 
w Obserwatorium na Kitt Peak w Ari
zonie kolejnego minisatelitę Jowisza, 
oznaczonego następnie S /1999 J l .  
W rok później podczas obserwacji pro
w adzonych przez zespół Scotta S. 
Shepparda za pomocą 2,2 m teleskopu 
na Mauna Loa, na Hawajach, odkryto 
aż 11 nowych minisatelitów, przy czym 
księżyc S/2000 J 1 okazał się najpraw
dopodobniej zaginionym księżycem 
Kowala 1975 J l ,  więc pozostawiono 
mu to oznaczenie. Pozostałe 10 mini
satelitów otrzymało oznaczenia od S/ 
2000 J2 do S/2000 J 11.

Tabela 1 zawiera podstawowe dane
o wszystkich obecnie poznanych księ

życach Jowisza, największej planety 
Układu Słonecznego. Okazuje się, że 
satelity tej planety tworzą cztery odręb
ne grupy, przy czym księżyce dwóch 
pierwszych grup nazywa się niekiedy 
wewnętrznymi, zaś pozostałe —  ze
wnętrznymi.

Do pierwszej grupy należą: Metis, 
Adrastea, Amaltea i Thebe. Krążą one 
blisko macierzystej planety, a okresy 
ich obiegów wokół Jowisza są krótsze 
odjednej doby (ziemskiej). W dodatku 
Metis i Adrastea mają okresy obiegów 
krótsze od okresu ruchu wirowego pla
nety (!) i biegną po niemal tej samej 
orbicie. Rozmiary tych satelitów są nie
wielkie: od kilkudziesięciu do paruset 
kilometrów.

Największa w tej grupie satelitów 
jest Amaltea, którą można przedstawić 
jako trójosiową elipsoidę; jej najdłuż
sza oś jest zawsze zwrócona ku Jowi
szowi i Amaltea obraca się wokół śred
niej osi z okresem równym okresowi 
orbitalnemu. Powierzchnia tego księ
życa jest ciemnoczerwona. Jest to, jak 
się okazuje, najbardziej czerwone cia
ło w Układzie Słonecznym. Na po
wierzchni tego satelity występuje też 
regolit. Amaltea — jak i inne ciała po
zbawione atmosfery —  jest pokryta 
kraterami, z których dwa największe: 
Pan oraz Gea mają średnice 90 oraz 75 
km oraz odpowiednio 8 i 16 km głębo
kości. Na antypodach tego księżyca 
(w zględem  Jow isza) znajdu je  się 
grzbiet górski o długości prawie 50 km, 
kończący sięjasnymi plamami (wznie
sieniami); noszą one nazwy Mons Ida 
oraz Mons Lycetas.

Niewiele jeszcze wiemy o tym księ

życu i o czy w iśc ie  je sz c z e  m niej
0 trzech pozostałych w tej grupie, któ
rych rozmiary nie przekraczają nawet 
100 km. Również obecność tych ciał 
w pobliżu planety-olbrzyma stanowi 
zagadkę. Czy są one pozostałością tzw. 
planetozymali z okresu formowania 
się naszego Układu, czy też pochodzą 
z innych rejonów Układu Słoneczne
go i zostały schwytane przez Jowisza?

Drugą grupę satelitów wewnętrz
nych, zwanych niekiedy regularnymi 
księżycami, stanowią ciała znane od 
dawna (niemal już od czterystu lat), 
czyli księżyce galileuszowe: Io, Euro
pa, Ganimedes, Cailisto. Poruszają się 
one, podobnie jak  satelity pierwszej 
grupy, niemal dokładnie w płaszczyź
nie równika Jowisza, a ich orbity są 
prawie kołowe. Ze względu na budo
wę wewnętrzną dzieli się je  czasami na 
dwie podgrupy: do pierwszej należy Io 
oraz Europa, do drugiej Ganimedes
1 Cailisto. Okazało się, że ich średnia 
gęstość maleje w miarę wzrostu odle
głości od macierzystej planety. Oprócz 
tego Europę, Ganimedesa i Cailisto 
charakteryzuje jeszcze to, że im bar
dziej jest oddalony dany księżyc od 
Jowisza, tym mniejsze jest albedo jego 
powierzchni (od 0,63 dla Io i 0,64 dla 
Europy, 0,34 dla Ganimedesa do 0,17 
dla Cailisto) oraz większa jej chropo
watość. Szczegółowy opis tych księży- 
ców-miniplanet zostanie podany w II 
części artykułu.

Trzecia grupa satelitów tej plane
ty to księżyce: Leda, Himalia, Lisy- 
tea, E lara, S/2000 J 11 i S/2000 J l 
(S 1975 J l) . Ta dość osobliwa grupa 
sprawia niejako wrażenie... jowiszo-
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Zdjęcie pierścieni Jowisza otrzymane 
w 1994 r. w podczerwieni za pomocą 
teleskopu na Hawajach. Widoczne są 
również dwa niewielkie księżyce: 
Amattea (na lewej krawędzi Jowisza) 
i Metis (na prawym skraju pierścieni)

wego pasa planetoid. O biegają one 
macierzystą planetę ruchem prostym 
po znacznie nachylonych do płaszczy
zny równika Jowisza orbitach o dość 
dużych mimośrodach.

Zauważmy, iż wielkie półosie orbit 
tej grupy satelitów (oprócz S /l975 J l)  
niewiele różnią się między sobą, nachy
lenia płaszczyzn tych orbit są sobie 
równe z dokładnością do paru stopni. 
Razem wydaje się to sprawiać wraże
nie, iż mamy jak gdyby do czynienia 
z pozostałością po istniejącym niegdyś 
jednym większym satelicie, który mógł 
obiegać Jowisza w średniej odległości 
około 12 000 000 km po orbicie nachy
lonej do płaszczyzny równika planety 
pod kątem około 28°. Można by przy
puszczać, że ten hipotetyczny obiekt... 
rozpadł się następnie na mniejsze sate
lity —  „planetoidy” (a jakby nieco da
lej odprysnął minisatelita S /l975 Jl).

Okazało się ponadto, że Himalia, 
największy i najjaśniejszy w tej grupie 
satelita, obraca się wokół osi z okresem 
około 9,5 godziny, Elara zaś z okresem 
około 12 godzin (zbliżone okresy rota
cji mają również planetoidy), podczas 
gdy wewnętrzne księżyce mają okres 
ruchu obrotowego zrównany z okresem 
ich ruchu orbitalnego.

Zajm ujm y się teraz peryferiam i 
układu Jowisza. Jego najbardziej ze
wnętrzna, czwarta grupa czternastu 
malutkich księżyców jest wielce oso
bliwa. Są to właściwie minisatelity. Ich 
rozmiary nie przekraczają nawet czter
dziestu kilometrów, więc przypomi
nają one typowe planetoidy O tym, iż 
te drobne, „nieregularne” księżyce nie 
są genetycznie związane z Jowiszem, 
lecz są właśnie przechwyconymi przez

niego planetoidami, które za bardzo 
zbliżyły się do masywnego olbrzyma, 
świadczą pośrednio również ich orbi
ty. Wszystkie te zewnętrzne minisate
lity obiegają planetę Jowisz ruchem 
wstecznym w znacznej od niej odle
głości. Zarówno mimośrody, jak też 
nachylenia płaszczyzn tych orbit do 
płaszczyzny równika Jowisza (i zara
zem do płaszczyzny jego orbity) są 
duże. W dodatku wiadomo, że co naj
mniej orbity Pasiphae i Sinope nie są 
„zam k n ię te” i tw o rzą  tak  zw ane 
zmienne orbity, zaś przyczyną tego jest 
znaczne (względnie) oddziaływanie 
grawitacyjne Słońca na te całkiem już 
peryferyjne księżyce Jowisza. Nieste
ty, mechanizm przechwytywania gra
witacyjnego planetoid, które krążąc, 
jak  wiemy, między orbitą Marsa a Jo
wisza zanadto zbliżyły się do plane- 
ty-olbrzyma, nie jest jeszcze całkowi
cie zrozumiały.

Odmienność czwartej grupy sateli
tów jowiszowych została wyrażona 
nawet w ich nazwie. Otóż astronomo
wie, nadając nazwę jak dotąd ośmiu 
zewnętrznym księżycom Jowisza, po
stanowili, że dalsze od planety (niż ga- 
lileuszowe) satelity obiegające planetę 
ruchem prostym będą nosiły nazwy 
kończące się na a, natomiast te, które 
obiegają planetę ruchem wstecznym, 
będą nosiły nazwy kończące się na e 
(zob. też tab. 1).

Wokół Jowisza stwierdzono ponad
to obecność pierścienia pyłowego. Jego 
istnienie postulował już w latach sześć
dziesiątych XX wieku astronom kijow
ski Siergiej K. Wsiechswiatskij, jednak 
odnoszono się do tej hipotezy z ogrom
nym  n iedow ierzaniem , zw łaszcza 
w byłym Związku Radzieckim, póki 
ten pierścień nie został wreszcie odkry
ty przez kamery Voyagera 1. Odkrycie 
potwierdził Voyager 2, a w 1996 r. pier
ścień zarejestrowała także sonda Gali
leo. Okazało się, że pierścień pyłowy 
(główny — jak się go czasem nazywa) 
znajduje się w płaszczyźnie równika 
Jowisza, rozciągając się od wysokości 
6500 km do około 57 000 km ponad 
najw yższym i w arstw am i obłoków  
w atmosferze planety. Jego grubość jest 
niewielka i wynosi około 30 km.

W trakcie obserwacji prowadzonych 
z powierzchni Ziemi Carl B. Pilcher 
uzyskał fotografie jeszcze jednego pier
ścienia: gazowego (siarkowego), poło
żonego w płaszczyźnie równika mag

netycznego planety. Pierścień ów, któ
rego przeciętna szerokość wynosi kil
kaset tysięcy kilometrów, zmienia swo
je  rozmiary, jasność oraz temperaturę 
kinetyczną.

Na zdjęciach przekazanych przez 
sondy misji Voyager odkryto jeszcze 
jeden słaby pierścień pyłowy, który 
znajduje się w odległości około 210000 
km od Jowisza, pomiędzy orbitą Amal
tei a Thebe (jednak bliżej Thebe).

A zatem —  oprócz wcześniej pozna
nych księżyców —  Jowisza obiegają 
ponadto trzy pierścienie: dwa pyłowe 
i jeden gazowy. Zarówno przyroda pier
ścieni, jak i małych satelitów nie zo
stała na razie dostatecznie poznana 
i wyjaśniona, stąd więc tak wielkie na
dzieje były pokładane w wynikach mi
sji Galileo.

N iew ątpliw ie najw ięcej danych 
i wiadomości o układzie Jowisza mog
łyby dostarczyć wyprawy załogowe, 
chociaż i tak bardzo wiele zawdzię
czamy automatycznym sondom mię
dzyplanetarnym  oraz niebywałem u 
ostatnio postępowi w dziedzinie mi
kroelektroniki i systemów komputero
wych, a także dalekosiężnej łączności. 
Niemniej jednak warto zauważyć, iż 
te niedawne odkrycia w układzie księ
życów Jowisza zostały dokonane me
todami astronomii naziemnej!

Natomiast w przypadku misji Ga
lileo możemy stwierdzić, iż przyroda 
kolejny raz okrutnie z nas sobie za
drwiła. Nie uzyskaliśmy oczekiwa
nych od dawna dokładnych danych 
o planecie-olbrzymie, ponieważ przed 
dotarciem sondy do jej układu, do at
mosfery Jowisza wtargnęły w 1994 r. 
aż 23 fragmenty komety Shoemaker- 
-Levy 9, dokładnie zaburzając całe 
środow isko jego  otoczki gazowej! 
W rezultacie próbnik sondy Galileo 
rejestrował efekty oraz pozostałości 
potwornej katastrofy kosmicznej, a nie 
„normalny stan atmosfery jow iszo
wej” (zob. np. K. Ziołkowski: Zderze
nie komety z Jowiszem, Wyd. CBK 
PAN, Warszawa 1994).

Profesor Tadeusz Zbigniew Dwo
rak je st z wykształcenia astrono
mem. Pracuje w Katedrze Inżynie
rii Ochrony Środowiska Krakow
skiej Akademii Górniczo-Hutni- 
czej.
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Kiedy 
na Marsa?
Jak wiadomo, w kosmonautyce1 

jest obecnie realizowany montaż 
M iędzynarodowej Bliskoziem- 

skiej Bazy Satelitarnej ALFA2. (Pisa
łem o niej w mojej książce Baza sa
te lita rn a  ALFA, W arszaw a 1997
i w „Uranii-PA” 2/99). Potrwa to jed
nak jeszcze kilka lat. (Oprócz tego Ro
sjanie ujawnili, że mają zamiar wysłać 
w 2004 r. własną niewielką bazę sate
litarną o nazwie „Mini MIR”).

A co będzie realizowane później? 
N ie wiadomo. Co prawda w prasie 
m ożna się spotkać z dywagacjam i
o rzekomym przygotowywaniu zało
gowej wyprawy na planetę Mars i po
dawane są terminy (!). Jeżeli za przy
gotowywanie takiej wyprawy przyj
miemy wysyłanie ku Marsowi różnych 
aparatów kosmicznych, to rzeczywi
ście od 40 lat takie „przygotowania” 
są już czynione3. M yślę jednak, że 
Czytelnicy zgodzą się ze mną, że nie 
w tym rzecz.

Jeżeli bowiem chodzi o konkretne 
techniczne przygotowywanie załogo
wej wyprawy na planetę Mars, to nie

1 Używa się też terminu astronautyka. 
Słuszniejsza jednak jest nazwa kosmonau- 
tyka, dlatego że loty kosmiczne odbywają 
się w Kosmosie. Konsekwentnie należy 
więc mówić kosmonauci, a nie astronauci.
2 Obecnie oficjalna jej nazwa brzmi „Mię
dzynarodowa Stacja Kosmiczna”. Uczono 
mnie jednak na lekcjach logiki w szkole 
średniej, że stacją można nazwać tylko coś, 
co stoi w miejscu. Tymczasem immanentną 
cechą „stacj i” kosmicznej j est to, że się po
rusza. I to „dość” szybko.

3 Pierwszy aparat kosmiczny ku planecie
Mars wysłali w listopadzie 1962 r. uczeni 
radzieccy. (Lot jego był jednak nieudany).

tylko nikt i nigdzie tego nie czyni, ale 
—  formalnie rzecz biorąc —  nie wia
domo nawet, czy kiedykolwiek zosta
nie ona podjęta (!).

Naturalnie zdaję sobie sprawę, że 
to, co napisałem, może wywołać la
winę napaści na mnie z pomówienia
mi o małostkowość, brak wyobraźni 
itd.

Jednak zawsze wolę trzymać się 
konkretnych realiów, a nie „poboż
nych życzeń” (czy — jak mówią An- 
glosasi —  wishful thinking . ..).

Otóż obecnie nie tylko nikt takiej 
wyprawy nie przygotowuje, ale nie 
wiadomo nawet, według jakiego wa
riantu techniczno-nawigacyjnego moż
na by ją  zrealizować. Pomysłów jest 
wiele, na razie jednak żaden nie stano
wi rozwiązania problemu.

Wiadomo, że energetycznie rzecz 
biorąc, najekonomiczniejszy byłby lot 
na Marsa (i z powrotem) po trajekto
rii hohmannowskiej4. Niestety, za eko
nomię energetyczną „zapłacilibyśmy” 
bardzo drastyczną „cenę” w postaci 
długotrw ałości w ypraw y... Lot ku 
Marsowi musiałby trwać 259 dni, na
stępnie 440 dni trzeba by na nim cze
kać na odpowiednie usytuowanie obu 
planet i wreszcie 259 dni trwałby lot 
powrotny ku Ziemi. Razem 958 dni. 
Jest to nieznośnie długo... (Oczywi
ście są to liczby „średnie” . Jak wiado
mo, Mars okrąża Słońce po wyraźnie 
eliptycznej orbicie, co wywiera wpływ 
na ich wartość w określonych konkret
nych warunkach. Nie będę się jednak

4 O Walterze Hohmannie i jego trajekto
riach międzyplanetarnych pisałem w mo
jej książce Ojcowie kosmonautyki, Warsza
wa 1984.
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wdawał w tego rodzaju szczegóły, 
zresztą uczynił to przed kilkudziesię
ciu laty Grzegorz Sitarski).

Bynajmniej nie chodzi przy tym
0 to, że jak  na razie najdłuższy jedno
razowy pobyt człowieka w Kosmosie 
(R osjanina W ładim ira Poljakow a) 
trwał „tylko” 458 dni, a więc wystar
czyłoby tylko dwuipółkrotne przedłu
żenie takiej próby, aby „wszystko było 
dobrze” ... Chodzi o to, że j ak na razie 
nie wiadomo, czy człowiek jest w ogó
le w stanie znieść tak długotrwały po
byt poza Ziemią! (Pamiętajmy, że Po- 
ljakow był odległy od powierzchni 
Ziemi tylko o kilkaset kilom etrów
1 w „każdej chwili” mógł na nią po
wrócić, a niezbędne zaopatrzenie do- 
syłano mu co jakiś czas z Ziemi. Tym
czasem podczas wyprawy na Marsa 
byłoby oczywiście inaczej, a całe nie
zbędne zaopatrzenie trzeba by zabrać 
ze sobą!).

Hohmannowska wyprawa na Mar
sa jaw i się nam więc jako problem 
natury biomedycznej i nie wiadomo, 
czy dający się rozwiązać, a w każdym 
razie z pewnością trudny do rozwią
zania!

Również jeśli chodzi o aspekt tech
niczny, to naj ekonomiczniej sza ener
getycznie trajektoria bynajmniej nie 
oferuje nam „łatwej drogi” (!).

Aby z Ziemi odlecieć ku Marsowi, 
wystarczy co prawda osiągnięcie pręd
kości niespełna 11,6 km/s. Nie jest to 
zatem o wiele więcej niż w przypad
ku lotów ku Księżycowi (do czego wy
starczy prędkość niespełna 11 km/s). 
Od „dawien dawna” wysyła się więc 
ku Marsowi coraz doskonalsze auto
matyczne aparaty kosmiczne. Ale lot 
statku załogowego to jednak nie to 
samo.

Otóż, gdyby użyć największej na 
świecie chemicznej rakiety nośnej5, 
rosyjskiej Energii (z ośmioma bloka
mi członu pierwszego i zdublowanym 
członem drugim!), to można by wy
słać ku Marsowi ładunek o masie oko
ło 70 Mg.

Dużo to czy mało?
Mogłoby się wydawać, że bardzo 

dużo. Jeżeli jednak weźmiemy pod 
uwagę, że służący do wypraw na Księ
życ sta tek  A pollo LM m iał m asę 
45 Mg, wypada na to spojrzeć ina
czej...

5 Inne niż chemiczne nie istnieją.

„Beznam iętna” analiza m atem a
tyczna prowadzi do wniosku, że jest 
to zbyt mało, aby zrealizować zało
gową wyprawę na Marsa i z powro
tem.

Jak już wyjaśniłem, lot z Ziemi na 
M arsa trwałby około 260 dni, czyli 
prawie 9 miesięcy. Dysponując masą 
70 Mg, dałoby się jednak skonstru
ować odpowiednio przestronną kabi
nę dla 2-3  osobowej załogi i zabrać 
odpowiednie dla niej zapasy tlenu do 
oddychania, żywności i wody. Dało
by się też zabrać m ałą kabinę do lą
dow ania na M arsie. (Pow iedzm y
0 rozm iarach kabiny naw igacyjno- 
pow rotnej rosyjskiego statku kos
micznego Sojuz).

Po przylocie z Ziemi prędkość jej 
spadku na Marsa wynosiłaby niespeł
na 6 km /s6. Co prawda Mars posiada 
atmosferę, ale jest ona około 200 razy 
mniej gęsta niż ziemska. Niemniej jed
nak jej oporu wystarczyłoby do zre
dukowania prędkości spadku kabiny 
z 6 km/s do —  powiedzmy —  1 km/s. 
Ale co z resztą? Spadochronów użyć 
by nie można, bo dla ich wydajnego 
działania atmosfera Marsa jest za rzad
ka. Potrzebny byłby hamujący silnik 
rakietowy z odpowiednim zapasem 
m ateriałów  pędnych. (W zasadzie 
użyć by m ożna tylko aeroziny 50
1 czterotlenku azotu, gdyż tylko te sub
stancje nadają się do odpowiednio dłu
gotrwałego przechowania. Niestety, są 
one mniej wydajne od ciekłego wodo
ru i ciekłego tlenu). Prowadzi to do 
wniosku, że lądujący statek musiałby 
mieć masę około 10 Mg.

No i lądujemy na Marsie w maleń
kiej kabinie. I co dalej?

A co z zapasami na 440-dniowy 
pobyt na Marsie?

A co ze startem z Marsa? (Wyma
ga to osiągnięcia prędkości około 
6 km/s).

A co z zapasami na 260-dniowy lot 
powrotny na Ziemię?

Proszę to wszystko przeliczyć: jaka 
jest wydajność energetyczna materia
łu pędnego (im puls w łaściw y), ile 
człowiek zużywa tlenu do oddychania, 
pożywienia i wody (nawet jeśliby tę 
ostatnią regenerować).

Niestety, obecnie można by tylko

6 Mars jest około 2 razy większy od Księży
ca. (Podawane prędkości mają wartość przy
bliżoną i uwzględniającą pewną rezerwę.)

dostarczyć na Marsa 2-3 ludzi i zo
stawić ich tam na rychłą śmierć...

Ale przecież można zbudować ra
kietę dużo, dużo większą, która mo
głaby unieść odpowiednio większy 
statek kosmiczny.

Naturalnie, można by spróbować. 
„Beznamiętne” liczby wypadają jed
nak tak szokująco wielkie, że nie wy
daje się to wykonalne (a z pewnością 
racjonalne).

Jako „niezawodny” sposób tech
nicznej realizacji wyprawy na Marsa 
często wymienia się więc wykorzysta
nie jądrow ego silnika rakietowego. 
Prace nad nim trwają już od połowy 
ubiegłego stulecia, ale jak  na razie 
żadna rakieta z takim silnikiem jesz
cze nie wystartowała... Nie oznacza 
to jednak, że nic nie osiągnięto. W ra
zie potrzeby można by obecnie skon
struować użytkowy jądrowy silnik ra
kietowy o umiarkowanej sile ciągu 
około 400 kN. (Silniki chemiczne bu
duje się kilkanaście razy większe). 
Silnik ten mógłby mieć impuls wła
ściwy około 700-800 s. (W silnikach 
chemicznych osiąga się nieco ponad 
400 s). Silnik jądrowy miałby jednak 
ogromną masę i byłby bardzo niewy
godny w użyciu. A ponieważ substan
cję odrzucaną stanowiłby w nim wo
dór, więc nadawałby się on tylko do 
odlotu z Ziemi, gdyż ciekłego wodo
ru nie można długo przechowywać7. 
Nie wdając się więc w długie wywo
dy, stw ierdzić trzeba, że nie są to 
„oszałamiające” parametry, które mo
głyby „zrewolucjonizować” problem 
załogowego lotu na M arsa... Perspek
tywy zaś ewentualnego ulepszenia ją 
drowego silnika rakietowego są jesz
cze bardzo odległe.

Jako niezawodną drogę techniczne
go rozwiązania problemu wymienia 
się więc skonstruowanie odpowiednio 
dużego statku kosmicznego w charak
terze bliskoziemskiej bazy satelitarnej, 
(to znaczy stosując tę samą technikę 
postępow ania, czyli łączenie całej 
konstrukcji z umiarkowanie dużych 
elementów wprawianych oddzielnie 
w wokółziemski ruch satelitarny).

Jak wiadomo, baza satelitarna ALFA 
mieć będzie masę przeszło 400 Mg.

7 Oceniono, że gdyby w trzecim członie ra
kiety nośnej Saturn V użyć jądrowego silni
ka rakietowego, to udźwig rakiety wzrósłby 
z 45 do około 70 Mg.
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„Nic” nie stoi jednak na przeszkodzie, 
aby skonstruować obiekt o masie 1000 
czy 2000 M g8 —  tak duży, jak byłby 
potrzebny do wyprawy na Marsa. Je
żeli weźmiemy jednak pod uwagę, że 
baza satelitarna ALFA kosztować bę
dzie około 100 mld dolarów, to docho
dzimy do wniosku, że budowa tego 
typu marsjańskiego statku kosmiczne
go nie byłaby „tania” (!). (Czas reali
zacji przedsięwzięcia byłby przy tym 
bardzo długi, skoro bazę ALFA budo
wać się będzie przez kilka lat).

Oczywiście, skonstruowany w ten 
sposób marsjański statek kosmiczny 
krążyłby tylko ruchem satelitarnym 
wokół Ziemi, czyli z prędkością ok. 
4,5 km/s (zależną od wysokości lotu). 
Aby odlecieć ku M arsow i, należy 
zwiększyć jego prędkość do ponad 
11 km/s. Trzeba by więc wyposażyć 
go w silnik rakietowy (nie musiałby 
być „specjalnie” duży) i odpowiednio 
duże (bardzo duże!) zapasy materiału 
pędnego —  aeroziny 50 i czterotlen- 
ku azotu, które musiano by w „por
cjach” dostarczać z Ziemi. (Ponieważ 
trwałoby to długo, więc nie można by 
użyć bardziej wydajnych substancji 
kriogenicznych).

Tak wielki statek kosmiczny nie 
mógłby bezpośrednio wylądować na 
powierzchni Marsa, toteż po przylo
cie w jego sąsiedztwo zostałby prze
kształcony w sztuczny księżyc plane
ty, co w ym agałoby  zm nie jszen ia  
prędkości statku o około 2 km /s9. Do 
wylądowania na Marsie użyto by więc 
odrębnego (m niejszego) statku ko
smicznego. (Musiałby on zmniejszyć 
szybkość lotu o około 4 km/s). Bar
dzo orientacyjne oceny prowadzą do 
wniosku, że ten statek „wyprawowy” 
musiałby mieć początkową masę przy- 
najm niej kilkudziesięciu megagra- 
mów. (Niech czytelnicy sami wyko
nają odpowiednie obliczenia, biorąc 
pod uwagę impuls właściwy aeroziny 
50 i czterotlenku azotu). Wreszcie na 
koniec (w odpowiednim momencie) 
uruchom iono by siln ik  rakietow y

8 Ogrom masy bierze się z ilości środków 
spożywczych, potrzebnych dla załogi na 3 
lata, i przede wszystkim z ilości rakietowych 
materiałów pędnych, potrzebnych do wyko
nania niezbędnych manewrów przez olbrzy
mi statek kosmiczny (!).

9 Cały czas podaję liczby przybliżone
i uwzględniające niezbędną rezerwę.

„głównego” statku (krążącego wokół 
Marsa ruchem satelitarnym), aby odle
cieć ku Ziemi, co wymagałoby zwięk
szenia prędkości o około 2 km/s. Na 
Ziemię powrócono by po około 260 
dniach lotu (a w około 960 dni od wy
lotu z Ziemi).

Zadanie jest więc technicznie bio
rąc wykonalne, ale za cenę jakich na
kładów i kosztów! (Ciągle nie wiado
mo przy tym, czy byłoby wykonalne 
ze względów biomedycznych).

Trudności techniczne (a zwłaszcza 
ekonomiczne i biomedyczne) są wręcz 
przerażające, że usilnie szuka się in
nych wariantów realizacji przedsię
wzięcia. Pomysłów jest bardzo wiele, 
ale jak na razie żaden nie stanowi roz
wiązania sprawy. Nie będę się więc 
wdawał w ich analizowanie.

Taki jest stan faktyczny w bogatej 
literaturze przedmiotu. Nikt i nigdzie 
nie znalazł łatw iejszego, tańszego 
i szybszego sposobu rozwiązania pro
blemu. I mówiąc prawdę nie za wiele 
tu można wymyślić.

Mars porusza się tam, gdzie się po
rusza. Człowiek musi mieć tyle a tyle 
tlenu do oddychania i pożywienia do 
jedzenia. Wydajność możliwego do 
użycia materiału pędnego jest taka, 
jaka jest.

I tak dalej!
Przyrody oszukać nie można. Wy

prawy na Marsa nie można odbyć na 
zasadzie deus ex machina, lecz roz
wiązując cały kompleks problemów 
technicznych („diabeł tkwi w szcze
gółach”) i biomedycznych.

Jak napisałem, wydaje się, że by
łoby to wykonalne i wskazałem, jak 
można by to zrobić. Koszty i czas re
alizacji byłyby jednak tak niesamowi
te, że trudno oczekiwać, aby miało się 
to stać przedm iotem  rychłych prac 
technicznych, tym bardziej że nie ma 
racjonalnej motywacji uzasadniającej 
taką potrzebę (pomijam względy emo
cjonalne). Istnieje bardzo wielu am
bitnych i kompetentnych uczonych, 
którzy uważają, że nie ma to obecnie 
racjonalnego sensu i nie widzących ta
kiego sensu w dającej się przewidzieć 
racjonalnie przyszłości.

W tej sytuacji podawanie terminów 
realizacji załogowej wyprawy na Mar
sa jest —  po prostu —  nieuczciwe. 
(Można tylko mówić o tym, kiedy bę
dzie dogodne do realizacji wyprawy 
wzajemne usytuowanie obu planet).

Oczyw iście, w yprawę na M arsa 
można odbyć w czasie krótszym niż 
958 dni. Na przykład lecąc tam i z po
wrotem po trajektoriach parabolicz
nych, wyprawa trwałaby tylko około 
150 dni (w tym około 10 dni pobytu 
na M arsie)10. Jednak lot po orbicie pa
rabolicznej wym aga około V2 razy 
większej prędkości niż po zbliżonej do 
koła orbicie eliptycznej. Nie będę więc 
rozwijał tego tematu11.

Od kilkunastu lat powtarzam w mo
ich książkach, artykułach i wykładach, 
że następnym (po bazie ALFA) między
narodowym przedsięwzięciem kosmo- 
nautycznym powinno być rozpoczęcie 
„zagospodarow yw ania” K siężyca. 
Obecnie jest to już zupełnie realne 
technicznie i mogłoby być wykonywa
ne sukcesywnie. W stępem powinno 
być w ysłanie n iew ielk iej (20 Mg 
masy) „stałej” załogowej bazy sateli
tarnej Księżyca (i od lat postuluję, aby 
o takie przedsięw zięcie rozszerzyć 
„Program ALFA”). Realizacja tego 
wymagałaby tylko jednego (jedyne
go!) lotu rakiety nośnej Energia i to 
w wersji „podstawowej”. W różnych 
źródłach kilkakrotnie opublikowałem 
opracowane przeze mnie założenia 
techniczne. W łaśnie temu tematowi 
jest poświęcona moja nowa książka 
Znowu na Księżyc, Warszawa 1999 r.

Warto tu zwrócić uwagę, że dla 
astronomów (radioastronomów) nie
zwykle frapujące byłoby wykorzysta
nie do obserwacji odwrotnej strony 
Księżyca, bo nie ma tam zakłóceń ze 
strony ziemskich nadajników radio
wych.

10 Taki czas byłby zupełnie do przyjęcia ze 
względów biomedycznych.

11Z przybliżonych ocen wynika, że dla zrea
lizowania takiej wyprawy trzeba by statku 
kosmicznego o masie Titanica. (Naturalnie, 
główną część masy stanowiłyby rakietowe 
materiały pędne).

Dr in t  Andrzej Marks jest absol
wentem astronomii Politechniki 
Warszawskiej. Pasjonuje się astro
nautyką i je s t autorem wielu ksią
żek i artykułów popularyzujących 
zdobycze badań kosmicznych.
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Polscy astronomowie wykryli w naszej Galaktyce 
46 obiektów, które mogą być planetami

Udało się to dzięki opracowanej przez nich 
nowatorskiej metodzie „masowego odkry
wania planet".

Wykrycie planety jest możliwe dzięki ob
serwacji przejścia planety na tle je j macie
rzystej gwiazdy. Łatwo jest zaobserwować 
przejście planety (np. Merkurego lub We
nus) na tle tarczy Słońca. Jednak gdy 
gwiazda jest od Ziemi odległa, samego 
przejścia obiektu nie widzimy. Widać tylko 
jego efekt, czyli zmniejszenie, nieraz mini
malne, jasności gwiazdy. Zjawisko to jest 
bardzo trudne do wykrycia — powiedział 
prof. Marcin A. Kubiak, dyrektor Instytutu 
Obserwatorium Astronomicznego Uniwer
sytetu Warszawskiego.

Trzeba mieć szczęście, by w ogóle za
uważyć z Ziemi zaćmienie, wywołane 
przez planetę. A jeśli planeta obiega gwiaz
dę po orbicie nachylonej w stosunku do 
promienia widzenia, zjawisko jest w ogóle 
niewidoczne — tłumaczy prof. Kubiak.

W roku 2001 poszukiwaniem zaćmień 
blasku jasnych gwiazd z centrum naszej 
Galaktyki, spowodowanych przez poten
cjalne planety, zajął się polski zespół Opti
cal Gravitational Lensing Experiment 
(OGLE). Do obserwacji wykorzystano 1,3- 
metrowy polski teleskop, znajdujący się 
w amerykańskim obserwatorium Las 
Campanas w Chile oraz unikatową, zbu
dowaną przez prof. Andrzeja Udalskiego 
kamerę elektroniczną o dużym polu wi
dzenia. Istotnym elementem był program 
komputerowy pozwalający błyskawicznie 
wybierać i przetwarzać wyniki obserwa
cji. W skład zespołu polskich astronomów

wchodzą: prof. Andrzej Udalski— kierow
nik projektu OGLE, prof. Marcin Kubiak i 
dr Michał Szymański z Obserwatorium 
Astronomicznego Uniwersytetu Warszaw
skiego wraz ze współpracownikami oraz 
prof. Bohdan Paczyński z Uniwersytetu 
w Princeton. W pracach tego zespołu 
uczestniczyli także pracownicy Centrum 
Astronomicznego Mikołaja Kopernika 
PAN: prof. Janusz Kałużny i doktorantka 
Barbara Mochejska.

Zaćmień poszukiwano w ciągu 32 nocy 
obserwacyjnych, podczas których monito
rowano światło aż 5 milionów gwiazd. 
Wyselekcjonowano 52 tysiące gwiazd cha
rakteryzujących się fotometrią doskonałej 
jakości. Wśród tej próbki krzywych zmian 
blasku poszukiwano płaskich zaćmień, któ
rych amplituda jest mniejsza od 8 proc. 
Okazało się, że aż 46 gwiazd wykazuje 
tego rodzaju zaćmienia:

Po jednym sezonie tych obserwacji 
stwierdziliśmy, że ponad 40 gwiazd wy
kazuje takie właśnie charakterystyczne 
chwilowe obniżenie jasności. Z wielkości 
tego obniżenia można wnioskować, że 
mamy do czynienia z bardzo małymi obiek
tami, które zacieniają gwiazdy— wyjaśnia 
prof. Kubiak.

Istnieje bardzo duże prawdopodobień
stwo, że część z tych obiektów to duże pla
nety, wielkości mniej więcej Jowisza, znaj
dujące się na orbitach stosunkowo bliskich 
gwiazdom — uważa astronom.

Obiektów podejrzanych o to, że są pla
netami, znamy dziś kilkadziesiąt. Wykryto 
je  metodami spektroskopowymi (obserwa

cyjnymi), pracochłonnymi, żmudnymi 
i kosztownymi. Czas dużych teleskopów in
westuje się w coś, co wcale nie musi być 
planetą. Nasz projekt jest tani, a sposób 
obserwacji— dopasowany do tego rodza
ju  poszukiwań. Spełniamy warunki opty
malne do takich obserwacji — mamy tele
skop, przeznaczony wyłącznie do obser
wacji fotometrycznych (opartych na pomia
rze zacienienia), dysponujemy doskonałą 
kamerą CCD do pomiaru natężenia świa
tła gwiazd i doskonały klimat astronomicz
ny w Chile — mówi prof. Kubiak.

Profesor zaznacza jednak, że odkrycia 
Polaków muszą zostać jeszcze potwier
dzone.

Jest to jednak o tyle łatwiejsze, że wska
zujemy obiekty „podejrzane”, a zatem prze
bieg obserwacji jest znacznie uproszczo
ny — wyjaśnia uczony.

Jest to zupełnie nowy sposób wykry
wania trudnych do obserwacji obiektów 
o małych masach czy rozmiarach, z po
granicza planet i gwiazd. Z punktu widze
nia astronomicznego jest to bardzo intere
sujące — ocenia prof. Kubiak.

Do poszukiwań planet zastosowano 
oryginalną metodę mikrosoczewkowania, 
stworzoną przez prof. Bogdana Paczyń
skiego. Opracowana dla innych celów — 
wykrywania niewidocznej materii we 
Wszechświecie — została przystosowana 
do poszukiwania planet.

Najciekawszymi spośród 46 kandyda
tów na planety okazały się dwa obiekty—  
OGLE-TR-10 i OGLE-TR-40 (na zdjęciu), 
w przypadku których prawdopodobień
stwo, że zaćmiewającym gwiazdę ciałem 
jest planeta, jest największe. W obu przy
padkach zaćmienie ma głębokość około 
2% i powtarza się z okresem odpowiednio 
3,1 i 3,4 dnia. Prof. Udalski wyjaśnia, że 
wstępne obliczenia wskazują, iż takie za
ćmienia mogły spowodować tylko obiekty 
o rozmiarach porównywalnych z rozmia
rami Jowisza.

Aby jednak jednoznacznie stwierdzić, 
czy mamy do czynienia z planetami czy 
też z niewielkimi, lecz masywniejszymi od 
planet brązowymi karłami, musimy znać 
masy zaćmiewających obiektów. Pozna
my je jednak dopiero po wykonaniu dokład
nych obserwacji spektroskopowych 
OGLE-TR-10 i OGLE-TR-40.

Poszukiwanie planet jest dziś w centrum 
zainteresowania światowej astronomii. Pol
ska metoda już na początku stwarza możli
wość potencjalnego odkrycia około 40 pla
net, gdy dotąd znaleziono ich tylko 80. To 
pokazuje znaczenie nowej metody — po
kreślił prof. Edwin Wnuk, dyrektor Obser-

OGLE-TR-40 P=3A318 (days) 
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watorium Astronomicznego Uniwersytetu 
Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Pierwsze planety poza Układem Sło
necznym zostały wykryte przez polskie

go astronoma Aleksandra Wolszczana. 
Znaleziono je  tam, gdzie najmniej się ich 
spodziewano  —  krążące wokół wypalo
nej gwiazdy neutronowej. Znamy obec

nie ponad 70 planet poza naszym Ukła
dem Słonecznym (http://exoplanets.org./ 
index.html).

K. Zawada

Kosmiczne tango bliźniaczych kwazarów
Naukowcy rozwikłali od dawna istniejącą 
zagadkę kwazarów tworzących rzadko 
spotykany układ podwójny. Unikat ten znaj
duje się 11 miliardów lat świetlnych od Zie
mi, a zagadkę udało się rozwiązać dzięki 
kosmicznemu teleskopowi rentgenowskie
mu Chandra. Wcześniej uważano „bliźnia
ki" za optyczne złudzenie. Teraz uważa się, 
że powstały one na skutek łączenia się 
galaktyk, a występowanie takich „unikatów” 
mogło być częstym zjawiskiem w gęstym, 
wczesnym Wszechświecie, krótko po Wiel
kim Wybuchu.

Gdy galaktyki oddziaływały ze sobą 
lub gdy się łączyły, stały się wówczas bar
dziej aktywne i  jaśniejsze. Mogły wów
czas pobudz ić  ak tyw ność kw azarów  
znajdujących się w ich centrach  —  twier
dzi Paul Green z Harvard-Smithsonian  
C enter fo r Astrophysics, Cam bridge, 
Mass., który przewodzi grupie badaw
czej. Kwazary wyglądają, jakby  wylęgły 
się w tym samym gnieździe.

Dane z Chandry pokazują, że kwazary 
Q2345+007A, B nie są zwierciadlanym od
biciem wywołanym zjawiskiem zwanym  
soczewkowaniem grawitacyjnym. Te dwa 
kwazary są raczej oddzielnymi obiektami 
stworzonymi, gdy ich macierzyste galak
tyki zbliżyły się do siebie, wzmacniając na

pływ materii na centralną czarną dziurę 
w każdej z nich.

Często pary kwazarów, które wydają się 
być bardzo blisko siebie i znajdują się w tej 
samej odległości od Ziemi, okazują się być 
czystą iluzją; naprawdę są częścią układu 
soczewek grawitacyjnych. W  takich przy
padkach obraz pojedynczego kwazara jest 
rozdzielony na dwa, a nawet więcej obra
zów, ponieważ jego światło ulega zakrzy
wieniu i zogniskowaniu w drodze do Zie
mi, w wyniku oddziaływania grawitacyjne
go jakiegoś masywnego obiektu typu ga
laktyki czy gromady galaktyk.

Zazwyczaj obiekt, który powoduje so- 
czewkowanie, obserwowany jes t jako np. 
słabsza galaktyka bądź gromada galaktyk 
widoczna między lub wśród obrazów kwa
zara, potwierdzając, że obraz wielu czy 
dwu kwazarów to tylko iluzja (w rzeczywi
stości je s t tylko jeden kwazar). Tak też 
myślano o parze kwazarów Q2345+007A, 
B. Widmo tych obiektów było do siebie 
bardzo podobne tak w zakresie widzial
nym, ja k  i ultrafioletowym. Po niemal 20 
latach od ich odkrycia w zakresie widzial
nym nie udało się znaleźć obiektu, który 
mógłby spowodować „rozszczepienie” ob
razu pojedynczego kwazara na dwa ob
serwowane. Rozpoczęły się spekulacje na

K w azary tkw ią w cen trach ga laktyk, 
a wzmacniane są przez supermasywną 
czarną dziurę. Kwazar emituje o wiele wię
cej energii niż wszystkie gwiazdy w jego  
macierzystej galaktyce, dlatego samą ga
laktykę trudno zaobserwować  —  ginie 
w świetle kwazara

temat tego, co mogło spowodować ugię
cie promieni świetlnych idących z kwaza
ra Q2345+007. Sugerowano istnienie no
wego typu gromady, która zawiera gorący 
gaz i ciemną materię. Taka „ciemna mate
ria” mogłaby być niewidoczna dla telesko
pów optycznych i ultrafioletowych, ale uka
załaby się w zakresie rentgenowskim.

Obraz Chandry, najdokładniejszy z do
tychczas wykonanych w tego typu bada
niach, nie ukazuje żadnych dowodów  
świadczących o istnieniu jakiejś masyw
nej ciemnej gromady. Co więcej, widmo 
obejmujące zakres fal X  jes t wyraźnie od
mienne dla każdego z kwazarów.

Może to oznaczać, że para Q2345+007 
A, B rzeczywiście składa się z dwu oddziel
nych obiektów. W  tym wypadku jednak  
zagadka pozostaje. W  ja k i sposób dwa 
kwazary mogą mieć identyczne widma 
optyczne? Zbieżność wydaje się niepraw
dopodobna  —  przyznaje Paul Green.

Jedno z możliwych wyjaśnień je s t ta
kie, że kwazary formowały się blisko sie
bie, stąd ich podobieństw o na falach  
optycznych, ale promienie X, które są bli
żej centralnych czarnych dziur, nadają im 
indywidualne cechy w tym zakresie.

Chandra obserwowała Q 2345+007  
w maju 2000 roku przez 65 tysięcy sekund 
(18 godzin), używając spektrometru Ad
vanced CCD Imaging Spectrometer.

K. Zawada

Zdjęcie z teleskopu Chandra bliźniaczych 
kwazarów Q2345+007 A, B pokazuje, że 
obiekty nie są identyczne. Prawdopodob
nie nie są zatem optyczną iluzją, jak  do 
tej pory myślano. Obiekty te mogły po
wstać w wyniku łączenia się galaktyk. 
(NASA/SAO/CXC/P. Green et al.)

Po lewej
obraz pary
kwazarów
uzyskanym
w zakresie
optycznym
(NOAO)
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Wszechświat ekspanduje coraz szybciej: 
nowy dowód

Pola galaktyk obserwowane w ramach programu 2dF GRS (prze
gląd przesunięć ku czerwieni galaktyk spektrografem o polu 2 stop
ni kwadratowych) teleskopem 3,9 m w Anglo-Australijskim ob- 
serwatorium w Siding Spring w Australii

Grupa angielskich i australijskich astrono
mów odkryła nowy, niezależny dowód na 
to, że rozszerzanie Wszechświata przy
spiesza. Ich wyniki pojawiły się właśnie 
w Monthly Notices o f the Royal Astrono
mical Society.

Trzy lata temu dwie grupy astronomów 
zachwiały światem naukowym, znajdując 
dowód na to, że Wszechświat raczej przy
spiesza niż zwalnia. Spowolnienia tempa 
rozszerzania oczekiwano powszechnie 
z powodu przyciągania grawitacyjnego 
działającego na wszystkie cząstki materii 
w Kosmosie. Według tych dwu grup ja 
sności supernowych (eksplodujących  
gwiazd o dużej masie), które obserwowali 
w odległych galaktykach, wymagają, aby 
Wszechświat wypełniony był dziwnego 
rodzaju ciemną energią, która powoduje, 
że przyspiesza on oraz swoją ekspansję 
do nieskończonej przyszłości.

Po raz pierwszy pomysł ciemnej ener
g ii zapostulował Einstein (i nazwał stałą 
kosmologiczną). Jednak później określił 
ją  swoją największą pomyłką, ponieważ 
psuła prostotę i elegancję Ogólnej Teorii 
Względności. Od tego czasu stała kosmo
logiczna miała wielu przeciwników i zwo
lenników. Sławny astronom z Cambridge, 
sir Arthur Stanley Eddington, był przeko
nany o je j istnieniu, uzasadniając, że sta
ła kosm ologiczna rozróżnia pom iędzy  
rozległym i obszaram i obserwowainego 
Wszechświata a bardzo małymi skalami, 

jak im i operuje się w teorii cząstek elemen

tarnych. Lecz dla więk
szości fizyków teorety
ków  sta ła  kosm o lo 
giczna je s t wielkością 
„krańcowo tajemniczą” 
i niepotrzebną. Wielu 
naukowców sceptycz
nie odniosło się do wy
ników grupy badającej 
supernowe.

Obecnie grupa 27 
astronom ów , k ie ro 
wana przez profeso
ra George Efstathiou  
z Uniwersytetu w Cam
bridge, opublikowała 
dowody na is tn ien ie  
ciemnej energii, uży
wając zupełnie innego 
podejścia. Z ana lizo
wano gromadzenie się 250 000 galaktyk 
w dużej objętości Wszechświata, obser
wowanej p rzy użyciu Anglo-Australian  
Telescope w Siding Spring w Nowej Po
łudniow ej Walii w Australii. Widoczne 
struktury reprezentują obecny Wszech
świat, czyli około 15 m iliardów la t po 
Wielkim Wybuchu (Big Bang). Następ
nie porównano te struktury ze struktura
m i obserwowanymi w kosmicznym pro
mieniowaniu tła mikrofalowego, które za
wiera informacje o Wszechświecie, kie
dy m iał zaledwie 300 tysięcy lat. Ewolu
cja tych struktur zawiera informację o sta
łe j kosmologicznej.

Wyniki porównań struktur pokazują, że 
Wszechświat jest pełen ciemnej energii, co 
więcej, potwierdzają one wcześniejsze 
wyniki pomiaru supernowych. Wygląda na 
to, że Einstein mimo wszystko nie popełnił 
błędu  —  okazuje się, że ciemna energia 
istnieje i dominuje nad bardziej konwen
cjonalnymi rodzajami materii —  twierdzi 
profesor Efstathiou. Wyjaśnienie ciemnej 
energii może również być związane z Teo
rią Strun, dodatkowymi wymiarami, a na
wet wyjaśnieniem tego, co było przed Wiel
kim Wybuchem. Obecnie nikt tego nie wie. 
Piłka jes t teraz na boisku teoretyków.

K. Zawada

Na rozkładówce:
Koński Łeb (znany również jako Barnard 33) jest wielką i gęstą chmurą molekulamo-pyłową stanowiącą fragment optycznej 

mgławicy IC 434. Ciemny profil końskiego łba i szyi widnieje na tle leżącego dalej świecącego zjonizowanego obłoku gazowego 
(wodorowego) IC 434. Jest to bardzo aktywny region tworzenia się gwiazd i „laboratorium” dla badań procesów fotodysocjacyj- 
nych i powiązań między gazem, pyłem i promieniowaniem gorących gwiazd. Świecenie mgławicy to prawdopodobnie skutek 
promieniowania pobliskiej gwiazdy typu OB Sigma Orionis (u góry po prawej, na skraju obrazu). Na lewo od środka, jasny, zwarty 
obiekt to Zeta Orionis (Almitak). Gwiazda ta nie jest związana z mgławicą i stanowi tzw. gwiazdę tła. Jasna mgławica pod £ Ori to

NGC 2024, a zwarty obiekt w dole, na lewo od końskiej gło
wy to mgławica refleksyjna NGC 2023. Ciemny pas materii 
na tle NGC 2024 należy prawdopodobnie do tego samego 
kompleksu materii co Koński Łeb.

Mgławica jest odległa od nas o przeszło 1500 lat światła. 
Małe, czerwone plamki u podstaw końskiej głowy są praw
dopodobnie schowanymi w kokonie pyłu protogwiazdami.

Autorem zdjęcia jest miłośnik astronomii Ray Gralak 
z San Jose (Kalifornia, USA). Wykonał je  w dniu 3 grudnia 
2000 r. przy pomocy 105 mm refraktora z kamerą CCD typu 
ST8E firmy STIG i komputera PC z pamięcią RAM 1GB. 
Czas naświetlania 4 godziny. Na jego witrynie internetowej 
www.gralak.com można zobaczyć wiele wykonanych przez 
niego zdjęć (b. często z pomocą filtru H ;) oraz zastosowaną 
aparaturę.

%
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80 lat URANII w kraju

Współczesne problemy popularyzacji 
astronomii

Dyskusja panelowa w czasie Sesji Naukowej z okazji 80-lecia istnienia czasopisma astronomicznego „URANIA"

Popularyzacja przedmiotów ścisłych 
a ich nauczanie

Jaki jest cel nauczania przedmiotów ścisłych, takich jak 
np. matematyka czy fizyka, w szkole? Odpowiedź wydaje 
się trywialna: nauczyć uczniów matematyki lub fizyki. Przy
pomina się tu Studium Wojskowe, gdzie uczono nas, jak ma 
wyglądać wzorowy konspekt lekcji. Jego przykładowy po
czątek wyglądał tak: Temat lekcji —  strzelanie z kbk. Cel 
lekcji —  nauczyć żołnierzy strzelania z kbk. Ale w wypad
ku przedmiotów ścisłych odpowiedź trywialna wydaje się 
dalece niepełna i zawężona. Pewne grupy przedmiotów 
szkolnych mają też przed sobą drugi ceł, związany z szero
ko rozumianym ukształtowaniem świadomości człowieka. 
Niektóre z nich powinny wyrabiać wrażliwość na piękno, 
inne, postawy altruistyczne i opiekuńcze wobec ludzi czy 
zwierząt, jeszcze inne, poczucie odpowiedzialności lub 
umiejętność kreatywnego myślenia. W tym kontekście na
ukom ścisłym przypada rola wyrobienia w uczniu nawyku 
logicznego myślenia, racjonalnego traktowania otaczającej 
go rzeczywistości i wpojenia mu umiejętności wykorzysty
wania tych nawyków do objaśniania występujących w przy
rodzie zjawisk i procesów, z jakimi przychodzi mu się spo
tykać w życiu codziennym.

Aby najlepiej wypełnić swoje zadanie, nauki ścisłe po
winny być uczone w szczególny, sobie właściwy, sposób. 
Najkrócej mówiąc, nic tu nie powinno być podawane na 
wiarę —  przeciwnie, wszelkie uogólnienia, prawa, zasady 
zachowania i twierdzenia powinny wynikać z heurystycz
nego procesu wnioskowania, opartego na wynikach samo
dzielnie przeprowadzonych doświadczeń. Rolą nauczyciela 
powinno być naprowadzanie ucznia na takie rozumowanie, 
które prowadzi do pożądanego rezultatu: sformułowania 
odpowiedniego prawa, zasady lub twierdzenia, będących 
uogólnieniem wyników eksperymentu. Zaakceptowanie ta
kiego sposobu uczenia oznacza bardzo silne ograniczenie 
wyboru materiału merytorycznego, jaki musi znaleźć się 
w szkolnych programach. W pewnym uproszczeniu moż
na powiedzieć, że powinien on zawierać przede wszyst
kim wiedzę przydatną w życiu codziennym. W wypadku 
matematyki, powinien, przykładowo, zawierać cztery dzia
łania na liczbach, ale niekoniecznie na zbiorach, geome
trię euklidesową, a niekoniecznie w innych przestrzeniach, 
algebrę elementarną itd. W wypadku fizyki winniśmy po
łożyć nacisk, a może nawet ograniczyć się do fizyki w ska
lach „ludzkich”, czyli w skalach „mks” i niewiele od nich 
odbiegających.

Podstawy fizyki i chemii w tych skalach zostały ukształ
towane, wraz z niezbędnym warsztatem matematycznym, 
już w XIX w. Tymczasem w XX w. nasza wiedza fizyczna, 
matematyczna czy chemiczna poszerzyły się niepomiernie. 
Poznaliśmy całe nowe obszary wiedzy. Czy należałoby zre

zygnować z uczenia tej nowej wiedzy? Sformułuję prowo
kacyjne twierdzenie, że w dużej mierze tak. Weźmy przy
kład fizyki. Niezbędny aparat matematyczny pozwalający 
opisać badane procesy i wyliczyć oczekiwane efekty w wy
padku, np. mechaniki kwantowej czy ogólnej teorii względ
ności, jest zbyt skomplikowany, by można go było włączyć 
do programów szkolnych. Dotyczy to, tym bardziej, samo
dzielnego przeprowadzania eksperymentów z tych dziedzin 
fizyki. Warto przy tym podkreślić, porównując matematykę 
szkolną i fizykę, że matematycy zrezygnowali w bardzo du
żym stopniu z wprowadzania do szkoły najnowszych osią
gnięć XX-wiecznej matematyki —  współczesny program 
tego przedmiotu nie różni się drastycznie od tego sprzed stu 
lat. W szczególności zasadą jest (a w każdym razie istnieje 
taka możliwość), że każde wprowadzane twierdzenie może 
być udowodnione od początku do końca przez ucznia. Prze
prowadzenie dowodu twierdzenia matematycznego jest prze
cież najlepszą lekcją praktycznej logiki. Układając program 
nauczania fizyki, warto pamiętać o tej powściągliwości twór
ców programu matematyki. Niestety, fizycy nie ustrzegli się 
od wprowadzenia do programów szkolnych obszernego ma
teriału związanego z fizyką współczesną, który nie może 
być przekazany uczniom, gdy opieramy się na wyżej omó
wionych zasadach, lecz podany im jedynie na wiarę. A prze
cież absolwent szkoły średniej miał być biegły przede 
wszystkim w posługiwaniu się mechaniką newtonowską, ter
modynamiką klasyczną czy elektromagnetyzmem. Powinien 
mieć „we krwi” zasady zachowania energii, pędu czy mo
mentu pędu i niezachwianą pewność, że jego wiedza za
wsze sprawdza się w praktyce. Wtedy lewitację lub istnie
nie istot niematerialnych komunikujących się z nami odrzuci 
bez zastanowienia, jako sprzeczne z tą wiedzą. Będzie dla 
niego oczywiste, że demonstracja takich zjawisk jest oparta 
na oszustwie albo złudzeniu. Czy należy więc w ogóle nie 
wspominać o obydwu teoriach względności, cząstkach ele
mentarnych, a może nawet atomach? Oczywiście, nie po
stuluję aż tak dalekiej reformy nauk ścisłych. Trzeba i nale
ży pow iedzieć w szkole o granicach stosow alności 
poznanych praw przyrody i o tym, co się dzieje, gdy grani
ce te przekraczamy. Ale tu właśnie wkraczamy w materię 
popularyzacji.

W przeciwieństwie do nauczania, popularyzacja jest 
przedstawianiem wyników naukowych z pominięciem, lub 
bardzo pobieżnym przedstawieniem, całego warsztatu eks
perymentalnego i matematycznego, który za nimi stoi. Ce
lem popularyzacji jest zapoznanie słuchaczy z ciekawym 
wynikiem, w możliwie przystępnej, intuicyjnej formie. A za
tem, jest to podawanie wyników „na wiarę” . W tym tkwi 
duże niebezpieczeństwo. Dla wielu słuchaczy opowiadanie 
o stanach kwantowych, parowaniu czarnych dziur czy od
działywaniach silnych brzmi podobnie, jak opowiadanie
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0 polach bioenergetycznych, energii witalnej lub wpływie 
gwiazd na życie człowieka. Musimy o tym stale pamiętać.
1 dlatego zastępowanie nauczania popularyzacją i epatowa
nie słuchacza sprzecznymi z potoczną intuicją, gołosłow
nymi stwierdzeniami może wręcz przyczyniać się do po
głębiania m etafizycznej w iary w istnienie dziwnych 
i nadprzyrodzonych zjawisk. Wszyscy znajdujem y się  
w przestrzeni 5-wymiarowej, w której czwarty wymiar, to 
czas, a p iąty je s t  zredukowany do skali submikronowej 
brzmi podobnie, jak  znajdujesz się pod  silnym wpływem  
Wenus, więc wystrzegaj się brunetki, która ma wobec cie
bie złe zamiary. Wynika stąd wniosek, że najważniejsze tre
ści fizyki współczesnej mogą być prezentowane uczniom 
dopiero po dobrym opanowaniu przez nich fizyki klasycz
nej, gdyż jedyną formą, w jakiej im to przekażemy, jest for
ma popularna. Możemy im, co najwyżej, opowiedzieć (od 
czasu do czasu wspomagając się uproszczonymi formuła
mi), jakiej modyfikacji ulegają znane prawa przyrody, gdy 
przechodzimy do bardzo małych lub bardzo dużych skal i ja
kie to przynosi efekty.

Dobra popularyzacj a j est bardzo ważną częścią wykształ
cenia człowieka. Musi ona jednak spełniać pewne warunki:

1) nie może w żadnym razie zastępować solidnego na
uczania przedmiotów ścisłych —  w wypadku ograniczania 
liczby godzin lekcyjnych lepiej zrezygnować z treści dają
cych się przedstawić tylko w sposób popularny na rzecz zwy
kłej fizyki i chemii klasycznej,

2) częścią wykładu popularnego powinno być stałe, wy
raźne podkreślanie uniwersalizmu praw przyrody i przywo
ływanie tych spośród nich, których działanie jest szczegól
nie widoczne w omawianym obiekcie czy procesie,

3) trywialne jest stwierdzenie, że popularyzacja powin
na być kompetentna, ciekawa i pobudzać myślenie oraz wy
obraźnię, utwierdzając słuchacza w słuszności racjonalne
go spojrzenia na świat.

Na zakończenie uwaga pro domo sua: przy takim roz
różnieniu nauczania i popularyzacji, jakie tu zaproponowa
łem, praktycznie cała astrofizyka nadaje się głównie do po
pularyzacji, a niejako szkolny przedmiot ścisły, choć treści 
astronomiczne mogą i powinny znaleźć się w programach 
niektórych innych przedmiotów, jako dobra ilustracja po
znawanych praw przyrody i jako ważna część otaczającej 
nas rzeczywistości. Natomiast obiekty i skale astrofizyczne 
świetnie nadają się do omawiania i przedstawiania granic 
stosowalności praw fizyki klasycznej.

Kazimierz Stępień

Astronomia a treści astronomiczne 
w programach szkolnych

Aktualnie obowiązująca w gimnazjach i liceach tzw. pod
stawa programowa zawiera całkiem sporo haseł o tematyce 
astronomicznej (porównaj artykuł w „Uranii-Postępach 
Astronomii” 2/2002, s. 59). Jednak wśród kilkunastu (sic!) 
podręczników gimnazjalnych do przedmiotu „Fizyka i astro
nomia” zaledwie kilka poświęca zagadnieniom astronomicz
nym więcej miejsca, a pozostałe albo w ogóle pomijają ha
sła astronom iczne, albo jedynie w zm iankują niektóre

Polskie Towarzystwo Astronomiczne 
Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Szanowni Koledzy,
Pierwszym czasopismem astronomicznym, które czytałem 

prawie 50 lat temu była oczywiście URANIA. Byłem uczniem 
liceum i moje zainteresowanie astronomią przerodziło się w chęć 
zostania astronomem dzięki mojemu nauczycielowi fizyki oraz 
dzięki URANII.

Bardzo żałuję, że obowiązki społeczne (sesja sejmiku) unie
możliwiają mi wzięcie udziału w Sesji Naukowej z okazji 
80-lecia istnienia czasopisma astronomicznego „ URANIA Róż
norodność form i poziomów popularyzacji nauki jest konieczna. 
URANIA przechodziła różne okresy w tym względzie, zawsze 
była jednak sztandarową formą pisma popularyzatorskiego. Od 
paru lat wraz z POSTĘPAMI ASTRONOMII kształtuje nowy, 
ciekawy styl przybliżania wiedzy o Wszechświecie.

Życzę wielu następnych osiemdziesięcioleci pełnych sukce
sów.

Serdecznie pozdrawiam wszystkich uczestników Sesji.

Robert Głębocki

Gdańsk, 12 lutego 2002 roku.

zagadnienia astronomiczne przy omawianiu innych tema
tów z fizyki.

Jeszcze gorzej przedstawia się sytuacja w szkołach. Zde
cydowana większość nauczycieli całkowicie ignoruje na lek
cjach fizyki treści astronomiczne (wynika to zapewne z braku 
przygotowania merytorycznego) lub co najwyżej sprowa
dza nauczanie astronomii do uczniowskich referatów. Jest 
to niepowetowana szkoda dla uczniów, którzy szczególnie 
w wieku 12-14 lat bardzo interesują się niebem, możliwo
ściami najprostszych obserwacji, zagadnieniami lotów kos
micznych, problemem życia we Wszechświecie czy też ak
tualnym ostatnio problemem odkrywania nowych układów 
planetarnych. Nauczyciel najczęściej nie potrafi odpowie
dzieć nawet na najbardziej elementarne pytania dotyczące 
wymienionych zagadnień. Główną przyczyną tego stanu 
rzeczy jest fakt, że znacząca część nauczycieli przedmiotu 
„Fizyka i astronomia” nie kończyła magisterskich studiów 
z fizyki, a wielu absolwentów tego kierunku miało bardzo 
mało zajęć z astronomii.

Równie niepokojąco przedstawia się nauczanie elemen
tów astronomii na lekcjach geografii, gdyż w znacznej częś
ci uczelni prowadzących studia geografii astronomia nie jest 
wykładana w ogóle.

Nie rozwijając w tym miejscu problemu przygotowania 
nauczycieli do nauczania elementów astronomii, warto za
stanowić się w tej dyskusji, jakie zasadnicze cele winny do
minować przy nauczaniu i jaki zakres wiedzy uczeń powi
nien wynieść po cyklu lekcji poświęconych tematyce 
astronomicznej. Należy przy tym pamiętać, że w nauczaniu 
elementów astronomii specjalną uwagę należy zwrócić na 
uczniów przeciętnych, gdyż uczniowie szczególnie uzdol
nieni mogą rozwijać swe zainteresowania (nie tylko astro
nomiczne) poprzez udział w kółkach zainteresowań czy też
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w różnego typu konkursach, a nawet olimpiadach przed
miotowych. Ponadto, uczniowie zainteresowani przedmio
tem znajdą odpowiedź na wiele nurtujących ich pytań w 
literaturze popularnonaukowej (wiele dobrych pozycji jest 
dostępnych w księgarniach) i w coraz powszechniej dostęp
nym Internecie.

Dlatego wydaje się, że lekcje poświęcone zagadnieniom 
astronomicznym nie powinny skupiać się na faktach typu 
encyklopedycznego, a w pierwszym rzędzie mieć charakter 
światopoglądowy. To właśnie lekcje astronomii mają uświa
domić uczniowi gimnazjum miejsce człowieka w Układzie 
Słonecznym, w Galaktyce i całym Wszechświecie. Uczeń 
powinien zdawać sobie sprawę (na podstawie odpowied
nich modeli) ze skali odległości astronomicznych, a niejako 
przy okazji zdobyć pewne wiadomości o najważniejszych 
typach ciał niebieskich.

W cyklu lekcji o tematyce astronomicznej duże zaintere
sowanie uczniów wzbudza ogólne przedstawienie przeszło
ści i przyszłości Wszechświata. Hipotezy dotyczące powsta
nia Słońca i Układu Planetarnego mogą stanowić ciekawe 
rozszerzenie elementów geologii, nauczanych w trakcie lek
cji geografii.

Kolejnym, niezmiernie istotnym punktem przy naucza
niu astronomii jest wyjaśnienie uczniom roli obserwacji 
astronomicznych i zachęcenie ich do obserwacji nieba. Cho
dzi tu o dostrzeżenie np. zmieniającego się wyglądu Księ
życa, odnalezienie na niebie jasno świecącej Wenus, stwier
dzenie słabej poświaty Drogi Mlecznej, zauważenie przelotu 
sztucznego satelity Ziemi itd. Należy zauważyć, że szcze
gólnie w obserwacjach nieba nauczyciele czują się wysoce 
niekompetentni.

Przy realizacji programu nie należy zapominać o rela
cjach astronomii do innych nauk. Związki astronomii z fi
zyką i matematyką winny być dla uczniów oczywiste. Na
tomiast warto także zwrócić uwagę na powiązania astronomii 
z chemią (z tych samych pierwiastków jest zbudowany 
Wszechświat, to właśnie na Słońcu odkryto pierwiastek hel), 
geografią (problem orientacji na Ziemi), historią (ludzie od 
najdawniejszych czasów obserwowali niebo, kroniki histo
ryczne zawierają opisy zjawisk na niebie, mitologia znajdu
je  odzwierciedlenie w gwiazdozbiorach), literaturą (wiele 
pozycji zawiera opisy nieba, choćby Pan Tadeusz), krajo
znawstwem (na zabytkowych budowlach często spotyka
my zegary słoneczne), a nawet obecność pewnych wyrażeń 
astronomicznych w codziennym języku (zenit, apogeum, 
wschodząca gwiazda). Z tych kilku przykładów wynika, że 
nauczanie astronomii może być istotnym elementem kształ
cenia w ramach tzw. ścieżek edukacyjnych.

Należy podkreślić, że fatalne efekty w nauczaniu astro
nomii ma ta grupa nauczycieli, która na lekcjach astronomii 
wyłącznie omawia układy współrzędnych, oczekuje wyre
cytowania np. praw Keplera, lub —  co najgorsze —  zmusza 
uczniów do wyuczenia się na pamięć różnych danych licz
bowych charakteryzujących ciała Układu Słonecznego. 
Również sprowadzanie lekcji astronomii wyłącznie do pro
blemu odnalezienia na niebie Gwiazdy Polarnej może wy
robić u niektórych uczniów pogląd, że głównym zajęciem
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astronomów (jakże często identyfikowanych z astrologami) 
jest jedynie identyfikacja gwiazd na niebie.

Podsumowując, należy stwierdzić, że nawet najlepsze 
programy nauczania i znakomite podręczniki nie zastąpią 
nauczycieli. Jak już wspomniano, przygotowanie nauczy
cieli do nauczania elementów astronomii jest w wysokim 
stopniu niewystarczające. Wydaje się, że jednym z ważnych 
punktów działalności zarówno Polskiego Towarzystwa 
Astronomicznego, jak i Polskiego Towarzystwa Miłośników 
Astronomii winno być zwrócenie większej uwagi na ten 
problem i bardziej aktywne włączenie się w szeroko rozu
miany proces kształcenia i dokształcania nauczycieli.

Jerzy M. Kreiner

Problemy popularyzacji astronomii 
(i nie tylko) w czasopismach

Od czterech lat współpracuję z miesięcznikiem „Wiedza 
i Życie”. Zauważam w nim zmiany, które — jak mi się wy
daje — odzwierciedlają problemy wspólne dla wszystkich 
czasopism popularnonaukowych i wszystkich przedstawia
nych w nich dziedzin nauki. Dlatego też, miast ograniczać 
się do astronomii, zajmę się problemami popularyzacji 
w ogóle. Zilustruję je  porównaniem zawartości numerów 
3/1993 i 1/2002 „Wiedzy i Życia” (są to numery z początku 
i końca okresu, w którym czasopismo było wydawane przez 
tę samą firmę)

WIEDZA 1 ŻYCIE 3/1993 1/2002
Objętość numeru (strony) 62 72
Sygnały (na jednej stronie) 2 3
Artykuły (na 62 stronach) 12 16
Ilustracje (na 62 stronach) 91 111
Reklamy (na 62 stronach) 6 9
Cena (PLN) 1,8 5,9
Cena (USD) 1,09 1,40

Dla wyjaśnienia: „sygnały” —  to krótkie doniesienia 
o najnowszych i najciekawszych wydarzeniach naukowych 
z różnych dziedzin.

Jak widać, rysuje się wyraźny trend, który można ująć 
hasłem „bardziej kolorowo, krócej i drożej”. Dodam jesz
cze, że w numerze 1/2002 większość artykułów jest utrzy
mana na znacznie łatwiejszym poziomie niż w numerze 
3/1993. Trudno to wprawdzie ująć liczbowo, ale efekt jest 
niewątpliwy. Kierunku tej ewolucji nie wytycza ani wolna 
wola redakcji, ani jej niczym nie skrępowana wizja: jej siłą 
sprawczą są wymagania stawiane przez rynek. Czasopismo 
doświadcza czegoś, co w tzw. minionej epoce po prostu nie 
istniało: ma konkurencję i musi zabiegać o czytelnika.

Entuzjaści pełnego liberalizmu przyklasną w tym miej
scu z zapałem i oświadczą, że właśnie o to chodzi. Słynna 
niewidzialna ręka sama wybierze tego, kto lepiej odpowia
da rynkowym wymogom. Mógłbym się z nimi zgodzić, 
gdyby szanujące się czasopisma popularnonaukowe nie 
miały innej konkurencji prócz merytorycznej (określam 
w ten sposób wszystkie publikacje, które odbiorcę zachę
cają do myślenia). Niestety, obok niej pojawia się wykre
owana przez rynek konkurencja ludyczna, która odbiorcę
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troskliwie przed myśleniem chroni (przykładów nie podam, 
nie chcąc narażać się na pozwy sądowe). Mała jest szansa 
na to, że ktoś, kto zasmakował w jej produktach, zwiększy 
wymagania i zacznie czytać teksty bardziej ambitne. Ta kon
kurencja nie tyle odbiera, co unicestwia czytelnika. Libera
łów proszę, by mnie nie przekonywali, że tak właśnie ma 
być. To nie jest fair, kiedy zapaśnika w stylu klasycznym 
zmusza się do walki na śmierć i życie z przeciwnikiem upra
wiającym wolną amerykankę.

Nie przesadzam. To naprawdę jest walka o byt, a zaob
serwowany trend ewolucyjny „Wiedzy i Życia” jest jej od
biciem. Aby czytelnika przywabić, zanim zostanie unice
stwiony, trzeba mu w ładnym opakowaniu zaoferować teksty 
łatwe i niedługie. Takie postępowanie grozi mimowolnym 
zejściem do poziomu przeciwnika, ale innej strategii obron
nej po prostu nie ma. Dowodem prawdziwości tej tezy jest 
historia „Problemów” — świetnego pisma z przebogatą tra
dycją, które nie skracało tekstów, nie drukowało się na ko
lorowo i nie zabiegało o reklamy. Ani tradycja, ani dumna 
postawa nie uchroniły go przed plajtą.

A przecież konkurencja ludyczna to tylko jedna strona 
medalu. Konkurenci merytoryczni trzymają się wprawdzie 
zasad fair play (rzetelność przebija się tutaj rzetelnością, 
a nie sensacją lub rozrywką), ale i oni stawiają coraz więk
sze wymagania. Zupełnie nowym przeciwnikiem są nauko
we serwisy internetowe, w których obok często odświeża
nych wiadomości coraz powszechniej pojawiają się 
komentarze i artykuły przeglądowe. Do konkurencji mery
torycznej zaliczyć też trzeba działy naukowe niektórych 
dzienników i tygodników — są zupełnie przyzwoicie reda
gowane, a ich dodatkowym atutem jest szybkość reakcji na 
wydarzenia, o jakiej miesięcznik może tylko marzyć. Nie
jeden czytelnik czuje się zaspokojony przez serwisy praso
we i internetowe w takim stopniu, że nie sięga już po pismo 
popularnonaukowe. Wydaje się też nasilać zjawisko porzu
cania czasopism o szerokim profilu tematycznym na rzecz 
magazynów specjalistycznych, czemu sprzyja coraz wyraź
niejsze zubożenie znacznej części społeczeństwa. Znam 
przypadki porzucenia „Wiedzy i Życia” przez młodych mi
łośników astronomii, którzy dowiedzieli się o istnieniu „Ura- 
nii-PA”, a na kupowanie obu pism byli po prostu za biedni.

Czy taką prowadzoną na dwa fronty walkę o byt można 
wygrać? Roczny koszt wydawania „Wiedzy i Życia” sza
cuję na ok. 3,5 ± 0,5 min złotych. Aby znacząco poszerzyć 
grono czytelników, co najmniej kwotę tego rzędu trzeba 
zainwestować w coś, co w naszej rzeczywistości jeszcze 
nieczęsto się zdarza: w wykreowanie rynku odpowiadają
cego wymogom pisma (zamiast, jak zwykle, w dostoso
wanie pisma do wymogów rynku). Jest szansa na powo
dzenie — wystarczy przyjrzeć się zasadom, na jakich 
funkcjonują dochodowe, a przy tym wcale ambitne czaso
pisma popularnonaukowe w innych krajach. Zamiast in
westora można też szukać sponsora, który wykładałby rocz
nie ok. 3 min zł w nadziei, że większość tej kwoty zostanie 
mu zwrócona. Złudzeń nie mam — musiałby to być spon
sor państwowy. Przymiotnik „państwowy” budzi w nas na 
ogół niechęć, ale prawda jest taka, że państwu powinno

zależeć na dobrym czasopiśmie popularnonaukowym nie 
mniej niż na dobrym programie telewizji publicznej.

Nie będę udawał optymizmu. Ani o sponsora, ani o in
westora nie jest łatwo, a czasopismo, które nie znajdzie ani 
jednego, ani drugiego, jest skazane na wegetację lub wręcz 
plajtę. „Wiedza i Życie” na razie wegetuje: czasem zarabia 
na siebie, czasem nie, ale wyraźnego dochodu na pewno nie 
przynosi. Co dalej? Nie wiadomo. Pewien jestem jednego 
— całkowicie wolny rynek nie jest dobry na wszystko.

Michał Różyczka

Obserwacje astronomiczne jako narzędzie 
popularyzacji astronomii

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii od ponad 
osiemdziesięciu lat zajmuje się popularyzacją astronomii. 
Przez wiele tych lat posiadało jakoby monopol na popula
ryzację. Jednakowoż ostatnie lata przyniosły dość poważne 
zmiany. Wielu z nowych uczestników popularyzacji, korzy
stając z nowoczesnych środków pomocniczych, robi to bar
dzo dobrze. Towarzystwo nasze oferuje zainteresowanym 
możliwości wykonywania obserwacji astronomicznych i to 
prowadzonych tak, że można im przypisać przymiotnik „na
ukowe”, choć są wykonywane przez amatorów.

Podjęliśmy temat badawczy zarejestrowany w Komite
cie Badań Naukowych „Obserwacje obiektów i zjawisk 
astronomicznych jako służba na rzecz astronomii profe
sjonalnej” i zachęcamy swych członków do uczestnictwa 
w tym przedsięwzięciu. Od ponad dziesięciu lat wydaje
my „Kalendarz Astronomiczny” podający niezbędne dane 
dla obserwatorów. Sam temat został podzielony na kilka 
grup badawczych, a stosowne prace przygotowawcze i ob
serwacyjne są wykonywane w sekcjach obserwacyjnych. 
O każdej z nich podam teraz kilka informacji.

Sekcja Obserwacji Pozycji i Zakryć obejmuje wszel
kiego rodzaju prace dotyczące zjawisk zakryciowych, 
a w szczególności obserwacje zakryć gwiazd przez Księ
życ, zakryć brzegowych oraz zakryć planetoidalnych. Te trzy 
rodzaje obserwacji zakryciowych mają docelowo różne zna
czenie, które tutaj należy uwypuklić. Obserwacje zakryć 
gwiazd przez Księżyc to przede wszystkim obserwacje 
zmierzające do kontroli ruchu Księżyca oraz kontroli upły
wu czasu.

Ich sens polega na fakcie, że w sposób ciągły z wielu 
miejsc obserwacyjnych obserwatorzy dokonują obserwacji, 
a łączne opracowanie wszystkich poprawnie wykonanych 
obserwacji daje dopiero istotny wynik naukowy. W naszej 
sekcji wykonujemy takich obserwacji około 800 w ciągu 
roku i bierze w nich udział kilkudziesięciu obserwatorów. 
Jest wielką satysfakcją dla astronoma amatora, jeśli jego 
obserwacja znajdzie się w ogólnoświatowym wykazie ob
serwacji publikowanym corocznie w Japonii w „Report Of 
Lunar Occultation Observations”.

Również w wypadku ogłaszania tzw. sekundy przestęp
nej obserwator, którego obserwacje są włączone do opraco
wania, może pochwalić się, że ma swój udział w wyznacze
niu tej sekundy.
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Obserwacje zakryć brzegowych. Księżyc w swym ruchu 
po niebie jedynie muska swym brzegiem niektóre gwiazdy 
i wtedy w miejscu, w którym to zjawisko zachodzi, może
my obserwować wielokrotne zasłanianie i odsłanianie gwiaz
dy, zależnie od profilu brzegu księżycowego. Dla wykona
nia tych obserwacji konieczna jest kilkuosobowa ekspedycja 
do miejsca zachodzenia zjawiska i odpowiednie rozstawie
nie obserwatorów. Sama obserwacja zmierza do wyznacze
nia profilu gór księżycowych. Istniejące karty nierówności 
brzegu Księżyca (wg Heine’a czy Wattsa) pozostawiająwiele 
do życzenia, a obserwator tych zjawisk ma satysfakcję udzia
łu w ich poprawianiu.

Kolejny typ obserwacji to obserwacje zakryć planeto- 
idalnych. Tutaj bardzo istotne jest posiadanie dobrych efe
meryd. Obserwatorzy udają się na miejsce obserwacji (po
dobnie jak przy obserwacjach zjawisk brzegowych). 
Wielokrotnie okazuje się, że zjawisko nie zachodzi, a jest 
to spowodowane nieznajomością kształtu i położenia pla- 
netoidy. Obserwator działa więc pośrednio na rzecz wyzna
czenia kształtu planetoid. W ciągu roku mamy kilka do kil
kunastu wypraw na obserwacje zjawisk planetoidalnych 
bądź brzegowych.

Działania obserwatorów Sekcji odbywają się w ramach 
współpracy z obserwatorami zagranicznymi, a wyniki prac 
są publikowane w biuletynie naukowym „Materiały Sekcji 
Obserwacji Pozycji i Zakryć PTMA”. Członkowie Sekcji 
corocznie biorą udział w organizowanym przez „Internatio
nal Occultation Timing Association” i tam również ukazują 
się prace naszych amatorów.

W Polsce byliśmy organizatorami takich konferencji 
w 1986, 1994 oraz 2000 r.

Również corocznie organizowana jest konferencja kra
jowa. Biorący udział w tego typu obserwacjach wiedzą, że 
nasza grupa zajmuje miejsce w pierwszej piątce obserwato
rów świata, a w Europie plasujemy się natychmiast po Niem
cach, stanowiąc dla nich istotną konkurencję.

Sekcja Obserwatorów Komet, zgodnie ze swą nazwą, 
ogranicza swe prace obserwacyjne do komet, co w praktyce 
oznacza, że jej działania są inicjowane po odkryciu nowych 
komet. Obserwatorzy zajmują się wykonywaniem obserwa
cji morfologicznych, tzn. obserwują jasność, szacują śred
nicę otoczki, jej wygląd, stopień kondensacji oraz cechy 
warkocza. Polska norma obserwacji kometamych, zgodna 
z zasadami określonymi przez grupę ze Smithonian Astro- 
physical Obsevatory, została ustalona na krajowej konfe
rencji kometamej. Zrzeszając kilkudziesięciu obserwatorów, 
Sekcja dorocznie zajmuje się kilkoma kometami (możliwy
mi do obserwacji w naszych warunkach). Łączne opraco
wania ukazują się w Biuletynie Naukowym Sekcji „Kome- 
ciarz” czy też w „Uranii-PA”, a obserwacje są przekazywane 
do SAO i ukazują się w „International Comet Quarterly”. 
Sekcja dorocznie organizuje Konferencję Kometamą i tam 
jej członkowie przedstawiają własne opracowania.

Sekcja Obserwatorów Gwiazd Zmiennych: kilkunastu 
obserwatorów indywidualnie obserwuje wybrane gwiazdy 
zmienne. Obecnie są to przede wszystkim gwiazdy zmien
ne fizycznie. Wyniki obserwacji są przekazywane do

AAVSO, do Stanów Zjednoczonych. Co kilka lat odbywa 
się konferencja obserwatorów (na ogół w Puławach) i tam 
wysiłek obserwacyjny jest planowany i koordynowany.

Szkoda jednak, że obecnie to klasyczne zainteresowanie 
obserwacyjne amatorów trochę osłabło. Jednak nasi obser
watorzy, właściwie dopingowani do swych prac, głoszą swe 
referaty na konferencjach w Brnie. Jeden z nich jest posia
daczem dyplomu AAVSO za 10000 wykonanych obserwa
cji. Trzeba zaznaczyć, że obecnie trwają prace nad wdroże
niem nowych technik obserwacyjnych (proponowanych 
przez prof. B. Paczyńskiego), a mających za zadanie „taś
mowe odkrywanie i opracowanie dla gwiazd zmiennych”.

Aktualnie obserwacje Słońca wykonuje tylko nieliczna 
grupa obserwatorów. Tutaj początkujący uczą się koniecz
nej solidności obserwacyjnej. Sekcja Obserwatorów Słoń
ca co kwartał publikuje swój biuletyn, podając wyznaczone 
liczby Wolfa oraz inne dane.

Ostatnią grupę obserwacji wykonuje Sekcja Meteorów 
i Meteorytów. Są one wykonywane jedynie w okresach ak
tywności rojów meteorytowych oraz okazyjnie w wypadku 
zjawisk sporadycznych. Tutaj aktywność w ramach facho
wych obserwacji jest raczej słaba. Na uwagę zasługuje jed
nak fakt zebrania informacji i opracowania dotyczącego 
przelotu dziennego bolidu Moravka z dnia 6 maja 2000 r.

Rozwijając działania popularyzacyjne na rzecz facho
wo wykonywanych obserwacji, wydajemy serię „Biblio
teka Uranii”. Ukazują się tam „Poradniki Obserwatora” 
opisujące zasady planowania, wykonania i opracowania 
obserwacji.

Działając na polu popularyzacji poprzez uczestnictwo 
w obserwacjach astronomicznych, pozyskujemy aktywnych 
obserwatorów, dając im sposobność uczestniczenia w dzia
łalności naukowej, jak również umożliwiamy początkują
cym próby pisania opracowań naukowych.

Henryk Brancemcz

Popularyzacja astronomii pod kopulą 
planetarium

W czasie, gdy powstawał pierwszy zeszyt „Uranii”, 
w Niemczech przygotowywano nowy, nie znany dotąd pro
jektor planetarium. Niemal 80 lat temu odbył się inaugura
cyjny pokaz seansu. Od tego czasu w Polsce pojawiło się 14 
planetariów, które odwiedziło kilkanaście milionów widzów. 
Jednak mimo tak ogromnej frekwencji, dla przeciętnego 
człowieka słowo „planetarium” jest niezrozumiałe, a okre
ślenie „seans astronomiczny” niewiele mówi. I chyba nie 
jest to niczym dziwnym. Mimo iż osiem lat przygotowuję 
w Toruniu takie pokazy, sam nie umiem znaleźć jednoznacz
nej odpowiedzi na pytanie: „Czym jest i jak działa planeta
rium”. Zgodnie z definicją wg „Słownika języka polskie
go” słowo to oznacza budynek w kształcie kopuły, mieszczący 
urządzenie do symulacji wyglądu nieba na różnych szero
kościach geograficznych i ruchów ciał niebieskich; także 
samo to urządzenie. Wydaje się, że definicja nie do końca 
oddaje obraz współczesnego planetarium. Chociaż na świe- 
cie jest obecnie ponad 2000 instytucji tego typu, chyba nie 
ma dwóch identycznych. Każde planetarium to osobny or-
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ganizm żyjący i kierujący się własny
mi prawami. Dlatego ich pracownicy 
wolą mniej precyzyjne określenie —
„gwiezdny teatr” , gdzie za pomocą 
techniki, dydaktyki, sztuki, emocji 
i odrobiny magii kieruje się myślami 
widzów. By przybliżyć obecne sposo
by działania i kierunki rozwoju, wyda
je  się, że właściwym będzie spojrzenie 
na 80-letnią historię ewolucji planeta
rium.

W 1923 r. dr Walther Bauerfeld za
prezentował publiczności niezwykłe 
urządzenie. Pod sferyczną kopułą usta
wił zespół kilkudziesięciu projektorów 
zamocowanych na skomplikowanym 
układzie przekładni mechanicznych.
Tak powstało planetarium, które wy
świetlało realistycznie obraz rozgwieżdżonego nieba, 
uwzględniając nawet właściwe ustawienie planet z dowol
nej, niezbyt odległej chwili. Odpowiednie ustawienie pro
jektora umożliwiało odtworzenie wyglądu sfery niebieskiej 
z innych miejsc na Ziemi. Jednak celem twórcy było nie 
tylko oczarowanie widzów nastrojowym złudzeniem gwieź
dzistej nocy. Stosowny komentarz i prowadzenie seansu 
przez wykwalifikowanego lektora umożliwiały ukrytą, przy
jemną i łatwo przyswajalną naukę. Dzięki nowemu urzą
dzeniu szybko zrozumiano ogromne możliwości dydak
tyczne w edukacji astronomii. Równocześnie zaczęto 
projektować i wykorzystywać projektory, które dodatko
wo ubarwiałyby seanse. Na sztucznym niebie pojawiły się 
rysunki gwiazdozbiorów, rzutniki rojów meteorów, chmur, 
zorzy polarnej, a nawet śniegu i deszczu! Do dzisiaj niemal 
każde planetarium wykorzystuje swój indywidualny zespół 
projektorów dodatkowych, często wykonanych we własnym 
zakresie. Każdy seans astronomiczny stawał się więc nie
powtarzalnym spektaklem budzącym coraz większe zainte
resowania uczniów nastawionych na dydaktykę, ale i wi
dzów, którzy przybywali do planetarium dla intelektualnej 
rozrywki. Stało się jasne, że wprowadzenie automatyki do 
obsługi wszystkich urządzeń umożliwi zwiększenie często
tliwości odtwarzania seansów. Zastosowanie urządzeń re
jestrujących dźwięk odciąży także pracę wyspecjalizowa
nego lektora. I faktycznie, krok ten przyczynił się do 
upowszechnienia planetariów, a tym samym do zwiększe
nia frekwencji na seansach. Rozwój astronautyki rzucił nowe 
światło na obraz gwieździstego nieba. Publiczność rozumia
ła, że obraz Kosmosu to nie tylko widok z powierzchni Zie
mi. Konieczne stało się dokonanie myślowego skoku w kon
cepcji seansów astronomicznych, a technika planetarium 
musiała podążyć za sposobami oderwania się od dotych
czasowych reguł. Pomógł w tym nowy typ projektora zwa
ny Planetarium Lotów Kosmicznych, który dodatkowo wy
posażony był w system  rzutników panoramicznych, 
umożliwiający odtworzenie obrazu nieba także z Księżyca 
czy wygląd Kosmosu spoza Układu Słonecznego. Gdy tech
nika barwnych diapozytywów stała się tania i powszechna,

rzutniki do slajdów szybko znalazły swoje miejsce pod 
kopułą planetarium, umożliwiając jeszcze silniejszy rozwój 
wizualizacji pokazów. Wykorzystując automatykę, rzutniki 
zaczęto łączyć w łańcuchy, co umożliwiało prezentację peł
nych 360-stopniowych panoram dowolnych ciał niebieskich. 
Właśnie w planetarium opracowano nową metodę All-Sky, 
czyli projekcji pojedynczych obrazów mgławic czy gromad 
gwiazdowych na całej powierzchni kopuły. Zrozumiano, że 
dobry seans astronomiczny nie musi opierać się tylko na 
wyświetlaniu gwiazd. Dzięki nowym technikom planetaryj- 
ny wszechświat poszerzył swoje horyzonty. Wyświetlenie 
wyglądu nieba z odległych zakątków Kosmosu stało się rów
nie proste jak z powierzchni Ziemi. Ostatnie lata przyniosły 
ogromny rozwój komputerów. Równocześnie udoskonalo
no systemy projekcji wideo. Dzięki temu na kopule pojawi
ły się animacje obiektów astronomicznych. Widzowie zo
baczyli z bliska wirtualny, ruchomy obraz ewolucji gwiazd, 
rotację planet, galaktyk... Okazało się, że tradycyjne pro
jektory stały się coraz mniej wygodne, gdyż odtwarzały nie
zmienny w czasie, płaski obraz rozgwieżdżonego nieba. 
Projekcje wprost z komputera umożliwiły odtworzenie ru
chów własnych gwiazd i wprowadzenie przestrzennego roz
kładu obiektów. Łącząc wszystkie techniki projekcji, plane- 
taryjny Wszechświat stał się trój wymiarowy i nieograniczony. 
Dzięki ogromnym możliwościom technicznym, pod kopu
łami, oprócz astronomii, zagościły także i inne dziedziny 
wiedzy. Urządzenia były w stanie równie łatwo ukazać na 
sferycznym suficie gwiazdy, jak i świat atomów; galaktyki 
i wnętrze komórki człowieka; obraz lodowych klifów Mi
randy na równi z widokiem otaczającego lasu tropikalnego. 
Ale i równie prosto jest odwiedzić wnętrze gotyckiej kate
dry. Dzisiaj pod kopułą zagościła astronomia, fizyka, geo
grafia, biologia, historia, kultura...

Czym więc jest współczesny seans w planetarium?
Czy istnieje spójna definicja? Może właśnie brak ścisłych 

reguł i ograniczeń jest podstawą sukcesu współczesnych pla
netariów? Wiele tego typu instytucji wypracowało swój 
własny styl działania. Znajdziemy planetaria oparte na każ
dym etapie ewolucji: od urządzeń własnej konstrukcji, po-
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przez projektory przenośne, aż do multimedialnie wyposa
żonych sal. I właśnie owa różnorodność wydaje się naj
większą siłą w popularyzacji astronomii. W samej Polsce 
w seansach rocznie uczestniczy pół miliona widzów, z cze
go ogromna większość to młodzież. Mniejsze planetaria, ze 
względu na niewielką liczbę miejsc, nastawione są bardziej 
na kontakt z widzem, tam też tworzony jest kameralny na
strój i skupienie. Dzięki niewielkiej grupie, lektor łatwiej 
panuje nad dostosowaniem poziomu prezentacji do wie
dzy gości. Z drugiej strony wielkie planetaria częściej wy
korzystują efekty dodatkowe, przez co seanse są bardziej 
dynamiczne, a przeżycia widzów głębsze.

Wydaje się, że nie znajdziemy odpowiedzi na pytanie, 
jaką drogę powinny obrać planetaria i jaki jest cel ich dzia
łania w popularyzacji astronomii. Najważniejsze niewątpli
wie jest pokazanie i zainteresowanie widzów otaczającym 
Wszechświatem. A sposobów jest tak wiele, jak niepowta
rzalnych planetariów.

Jerzy Rafalski

Popularyzacja astronomii a dzisiejszy 
irracjonalizm

Jako ostatni panelista znalazłem się w komfortowej sy
tuacji, jaką daje możliwość ustosunkowania się do tego, co 
powiedzieli moi przedmówcy. Skwapliwie z niej korzystam, 
aby podkreślić, że na horyzoncie tych wszystkich ciekawych, 
wartościowych i atrakcyjnych form nauczania, upowszech
niania i popularyzacji astronomii, o których w tej dyskusji 
jest mowa, jawi się —  chyba zupełnie nieoczekiwanie — 
nowy cel, któremu powinniśmy podporządkować nasze 
wysiłki w tym zakresie. Mam na myśli konieczność prze
ciwstawienia się wielkim iluzjom współczesności, związa
nym z niesłychaną dziś popularnością astrologii, magii, 
wróżbiarstwa i innych zabobonów. Do niedawna mogło się 
wydawać, że to tylko żart czy zabawa. Coraz częściej prze
konuję się jednak, że autentyczna wiara w horoskopy, uf
ność w prawdziwość wskazań wahadełka w ręku uzdrowi
ciela czy zafascynowanie magią liczb cechuje bardzo wielu 
ludzi wykształconych, zajmujących znaczącą pozycję w hie
rarchii społecznej, piastujących wysokie stanowiska, oddzia
ływających na innych, opiniotwórczych. Myślę, że ten cha
os myślowy, zatarcie granicy między fikcją a rzeczywistością 
i jakieś zagubienie intelektualne mają swoje źródło w uni
kaniu trudu zrozumienia, w zaniku umiejętności dziwienia 
się, w chęci uzyskiwania szybkich i prostych odpowiedzi 
na skomplikowane pytania, w pogoni za wygodą i łatwizną. 
Uważam, że jedną z najskuteczniejszych form walki z tym 
regresem kulturalnym jest ukazywanie wspaniałości i nie
zwykłości świata, odkrywanych drogą racjonalnego pozna
nia (tak obficie dostarczanych dziś szczególnie przez astro
nomię), ale w taki sposób, aby ujawniła się i nie budziła 
wątpliwości ich znacznie większa atrakcyjność niż irracjo
nalnych tłumaczeń najtrudniejszych nawet problemów. Nie
łatwe to jest zadanie, wymaga ogromnego wysiłku, ale wie
rzę, że jest możliwe do wykonania. Rola „Uranii” jest tu 
oczywista.

Krzysztof Ziolkowski

ACTA ASTRONOMICA 
wśród najlepszych na świecie!
W różny sposób można mierzyć „wagę” naukową po
szczególnych badaczy i całych instytucji naukowych. 
Ostatnio przykłada się duże znaczenie oddziaływaniu 
danych „produktów" naukowych na „społeczność” na
ukową i liczy liczbę cytowanych prac jakiegoś naukow
ca w pracach innych badaczy. To samo stosuje się do 
branżowych czasopism naukowych. Ustala się ranking 
czasopism na podstawie liczby cytowanych prac publi
kowanych w tym czasopiśmie, co nazywa się „impact 
factor”. Jest to czynnik, który bierze pod uwagę liczbę 
odsyłaczy do źródeł publikowanych w danym czasopiś
mie w okresie ostatnich dwóch lat w stosunku do liczby 
opublikowanych prac w tym czasopiśmie w tym samym 
okresie. Oto jak wygląda ostatnio opublikowana lista 
rankingowa 10 „najlepszych" czasopism w dziedzinie 
astronomii i astrofizyki w roku 2000:

Czasopismo wskaźnik IF
Ann. Rev. Astronomy 14.00
Ann. Rev. Earth Planet. 5.53
Month. Not. Royal Astr. 4.69
Astroparticle Physics 3.61
Astronomical J. 3.60
Astrophys. J.-Suppl. 3.48
Astron. Astrophys. Rev. 3.46
Acta Astronomica 3.18
Publ. Astro. Soc. Pacific 2.90
Astrophysical J. 2.82

Zauważmy:
1. Na tej liście, czyli w światowej czołówce czaso

pism astronomicznych mających największe oddziały
wanie na prowadzone na świecie badania astronomicz
ne, znalazł się polski międzynarodowy kwartalnik „Acta 
Astronomica”. Jest to czasopismo z wielką tradycją 
(przeszło 70 lat) wydawane przez wiele lat przez Komi
tet Astronomii Polskiej Akademii Nauk, a ostatnio (od 
prawie 10 lat) przez Fundację Astronomii Polskiej im. 
Mikołaja Kopernika. Redaktorami „Acta Astronomica” 
są obecnie profesorowie Marcin Kubiak i Andrzej Udal- 
ski z Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu 
Warszawskiego.

2. ,Acta Astronomica" wyprzedziło zdecydowanie tak 
znane i zasłużone czasopismo jak Astrophysical Jour
nal”, kiedyś najpoczytniejsze (najważniejsze!) fachowe 
pismo astrofizyczne. A europejskie „Astronomy and 
Astrophysics” w ogóle nie znalazło się na liście 10 czo
łowych pism astronomicznych.

Gratulujemy wszystkim, którzy przyczynili się do tego 
sukcesu. Przede wszystkim gratulujemy autorom, któ
rzy dokonali dobrego wyboru czasopisma, wysyłając 
swoje prace do ,Acta Astronomica ”, gratulujemy Redak
cji i chyba wszystkim polskim astronomom, bo powinni 
być dumni z tego sukcesu i dalej kierować swe najlep
sze prace do druku właśnie w tym czasopiśmie.

(aw)
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Co obserwować 
w wakacje?

i
Wstęp

Zbliżają się wakacje, okres, w któ
rym wszyscy mamy więcej czasu na 
swoje ulubione hobby. Ciepłe i pogod
ne noce zachęcają do obserwacji. Szcze
gólnie zaś owocne mogą okazać się te
goroczne obserwacje meteorów.

Każdy człowiek interesujący się 
astronomią słyszał na pewno o sierpnio
wym roju Perseid. To najaktywniejszy 
rój wakacyjny i jednocześnie jeden 
z największych rojów meteorów całego 
nieba. Nie jest to jednak jedyny rój ak
tywny w lecie. Lipiec i sierpień są bo
wiem miesiącami wyjątkowego wysy
pu wielu niewielkich rojów meteorów. 
Choć każdy z nich z osobna nie daje 
więcej niż 2-4 zjawiska na godzinę, zło
żenie ich aktywności na siebie, w połą
czeniu z wysokimi liczbami meteorów 
sporadycznych, owocuje bardzo przy
zwoitą aktywnością. Liczby godzinne 
rzędu 30-40 meteorów, rankiem, pod 
koniec lipca lub sierpnia wcale nie 
należą do rzadkości.

Zacznijmy więc nasz przegląd waka
cyjnej listy rojów meteorów, ze szcze
gólnym uwzględnieniem tych, na które 
w roku 2002 zdecydowanie warto zwró
cić uwagę.

a-Cygnidy
Prawie dokładnie z początkiem wa

kacji rozpoczyna swoją aktywność 
niezmiernie ciekawy rój a-Cygnid, 
bardzo wygodny do obserwacji, bo
wiem w Polsce jego radiant jest zawsze 
blisko zenitu. W momencie maksymal
nej aktywności, której spodziewamy 
się w okolicach nocy z 16 na 17 lipca, 
radiant ten ma współrzędne a = 304° 
i d = 45°. Przemieszcza się on na sfe
rze niebieskiej z prędkością +0,6° na 
dobę w rektascencji i +0,2° w deklina
cji. W połowie lipca rój ten daje około 
trzech zjawisk na godzinę.

a-Cygnidy są o tyle ciekawe i godne 
polecenia obserwacjom, że nie do koń
ca jesteśmy pewni ich istnienia. Niektó
rzy astronomowie sugerują, że radiant 
ten jest tylko i wyłącznie złudzeniem 
spowodowanym przez dwa czynniki: 
duże prawdopodobieństwo zarejestro
wania radiantu w zenicie i mimowolną 
skłonność obserwatorów wizualnych do 
umieszczania radiantu blisko jasnych 
gwiazd (w tym przypadku Deneba).

Jednak dokładne badania aktywno
ści a-Cygnid, przeprowadzone na pod
stawie kilku tysięcy godzin obserwacji 
wykonanych w latach 1996-2000 przez 

obserwatorów pol
skiej Pracowni Komet 
i Meteorów (PKiM), 
silnie sugerują, że 
w tym  przypadku 
mamy do czynienia 
z prawdziwym rojem 
meteorów. Do takiego 
wniosku skłania kilka 
czynników. Przede 
wszystkim z obserwa- 
cji wizualnych otrzy
muje się dobrej jako
ści wykres aktywności 
roju (patrz rys. 1). Do
datkowo obserwacje 
teleskopowe, fotogra
ficzne i wideo, bardziej

Rys. 1. Wykres aktywności roju a-Cygnid, uzyskany na 
podstawie obserwacji PKiM w latach 1995-1999
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Rys. 2. Ruch radiantów Perseid i a-Aurigid. Dodatkowo zaznaczono ruch radiantu 
roju ó-Aurigid aktywnego we wrześniu i październiku i nie omawianego w tekście

obiektywne od wizualnych, dają pozycję 
radiantu, która w granicach błędów zga
dza się z tą wyznaczoną z obserwacji wi
zualnych.

Podsumowując, rok 2002 stwarza 
doskonałą okazję do powiększenia ze
stawu danych obserwacyjnych obejmu
jących a-Cygnidy, co daje szanse na 
rozszerzenie naszej wiedzy o tym roju. 
Dodatkowym czynnikiem skłaniającym 
do obserwacji jest w miarę korzystny 
układ faz Księżyca. W maksimum ak
tywności roju Srebrny Glob będzie 
w pierwszej kwadrze, dzięki czemu zu
pełnie nie przeszkodzi w obserwacjach 
pierwszej fazy aktywności roju i jego 
maksimum.

Pegazydy
Pegazydy to kolejny bardzo intere

sujący rój. Aktywny jest bardzo krótko, 
od 7 do 15 lipca, toteż kilka niepogod- 
nych nocy jest w stanie zupełnie zniwe
czyć jakąkolwiek akcję obserwacyjną 
tego roju. Innym niekorzystnym czyn
nikiem jest fakt, że jego radiant wscho
dzi dostatecznie wysoko nad horyzont 
dopiero około północy. Krótkie lipcowe 
noce powodują, że nawet w przypadku 
dobrej pogody możemy obserwować 
Pegazydy około dwóch godzin na dobę. 
Dlatego też nasza wiedza o nich jest bar
dzo znikoma. Wydaje się jednak, że 
maksimum aktywności roju występuje 
w okolicach 10 lipca z aktywnością 2-5 
meteorów na godzinę. Radiant Pegazyd 
ma wtedy współrzędne a = 340° i ó = 
+ 15° i charakteryzuje się dobowym ru
chem wynoszącym Aa = +0,8° oraz Aó 
= +0,0°.

W tym roku warunki do obserwacji 
są wręcz doskonałe, więc warto je pra

cowicie wykorzystać. Nów Księżyca 
pokrywa się prawie idealnie z momen
tem maksymalnej aktywności, zatem 
przez cały okres widoczności roju bę
dziemy mieli ciemne i bezksiężycowe 
noce. Jeśli pogoda pozwoli, być może 
uda się uzyskać pierwszy w historii do
brej jakości wykres aktywności roju.

Pegazydy charakteryzują się bardzo 
szybkimi meteorami, bowiem ich pręd
kość wejścia w atmosferę wynosi aż 
70 km/s.

Aquatydy i a-Capricornidy
Prawie przez całe wakacje możemy 

obserwować aktywność rojów, których 
sporych rozmiarów radianty leżą na 
ekliptyce w gwiazdozbiorach Kozioroż
ca i Wodnika. Składają się na nie roje 
takie jak: a-Capricomidy, ó-Aquarydy 
N i S oraz /-Aquarydy N i S. Ze wzglę
du na niską wysokość ich radiantów nad 
horyzontem w polskich szerokościach 
geograficznych, roje te charakteryzują 
się niskimi liczbami godzinnymi i tylko 

prowadzenie dokład
nych obserwacji ze 
szkicowaniem tras 
meteorów na mapach 
o odwzorowaniu gno- 
monicznym pozwala 
na poprawne zaklasy
fikowanie meteorów 
wylatujących z okolic 
konstelacji Kozioroż
ca i Wodnika.

Pomimo dość nie
korzystnych warun
ków związanych z peł
nią Księżyca przypa
dającą 24 lipca, warto 
szczególną uwagę 
zwrócić na a-Capri-

comidy, które charakteryzują się bardzo 
wolnymi i często bardzo jasnymi zjawi
skami.

Perseidy
Pierwsze meteory z roju Perseid mo

żemy obserwować już w okolicach 15 
lipca. Liczby godzinne na początku 
okresu aktywności są co prawda niskie, 
ale powoli rosną, tak że pod koniec lip
ca każdej godziny możemy zaobserwo
wać od 5 do 10 meteorów z tego roju.

Perseidy okres swojej świetności 
mają za sobą. W latach 2000-2001 nie 
obserwowano już bowiem śladów wy
sokiego maksimum związanego z przej
ściem przez peryhelium komety macie
rzystej roju — 109P/Swift-Tuttle. 
W połowie lat 90-tych dawało aktyw
ność rzędu 200-300 zjawisk na godzi
nę.

Nie należy się jednak zniechęcać, 
bo stare maksimum, związane z ma
teriałem wyrzuconym z komety kilka
set lat temu, także potrafi popisywać 
się aktywnością rzędu stu zjawisk na 
godzinę.

Tegoroczne warunki do obserwacji 
Perseid są wyjątkowo korzystne. 
Przede wszystkim w podziwianiu naj
wyższej aktywności nie będzie prze
szkadzał Księżyc. W maksimum, wy
stępującym co roku w okolicach 12 
sierpnia, będzie tylko cztery dni po 
nowiu i zacznie zachodzić tuż po za
padnięciu zmroku.

Bardzo zachęcająco wyglądają ocze
kiwane momenty maksimów. Pierwsze 
z nich, które niekoniecznie musi się 
pojawić, może wystąpić 12 sierpnia 
o godzinie 20:15 UT. O tej porze w Pol
sce jest już ciemno i można bez pro
blemów prowadzić obserwacje.
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Rys. 3. Ruch radiantów a-Cygnid i K-Cygnid
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Rys. 4. Ruch radiantów Pegazad (JPE), ó-Aquaryd N i S (NDA i SDA), /-Aquaryd 
N i S (NIA i SIA) oraz a-Capricornid (CAP)

Jeszcze korzystniej wygląda spra
wa odnośnie starego i pewnego mak
simum. Spodziewamy się go 12 sierp
nia o godzinie 22:30 UT. Jest to 
moment wręcz idealny dla obserwa
torów w Polsce. Jeśli tylko pogoda do
pisze, powinniśmy oczekiwać nawet 
około 100 zjawisk na godzinę! Warto 
dodać, że maksimum Perseid jest dość 
szerokie i liczby godzinne rzędu kilku
dziesięciu małych meteorów na godzi
nę możemy obserwować przez prawie 
tydzień, od 8 do 14 sierpnia.

W połowie sierpnia, wieczorem ra
diant roju wznosi się na wysokości 
około 30 stopni i przez całą noc zwięk
sza swą wysokość, by o świcie znaj
dować się w odległości zenitalnej nie
znacznie większej niż 30 stopni. Nic 
więc dziwnego, że największej liczby 
Perseid oczekujemy zwykle w godzi
nach rannych.

/c-Cygnidy
Na przełomie lipca i sierpnia koń

czą swą aktywność omawiane wcze
śniej a-Cygnidy. Pałeczkę przejmuje 
wtedy inny rój z radiantem w gwiaz
dozbiorze Łabędzia — /e-Cygnidy. 
Jest on aktywny prawie przez cały sier- 
pień z m aksimum w ystępującym  
w okolicach 17 sierpnia. Radiant roju 
ma wtedy współrzędne a = 286° i ó = 
459° i leży na granicy gwiazdozbiorów 
Łabędzia i Smoka.

Chociaż w obserwacjach przeszka
dzać będzie pełnia Księżyca występu
jąca 22 sierpnia, na /e-Cygnidy warto 
zwrócić uwagę ze względu na ich wol
ne i często jasne, żółtawe meteory.

a-Aurigidy
Na zakończenie wakacji swoją

aktywnością popisuje się rój a-Auri- 
gid. Jest on często niedoceniany przez 
obserwatorów, którzy po zakończeniu 
akcji obserwacyjnej związanej z Per
seidami zaprzestają pracy. Tymczasem 
a-Aurigidy w maksimum swojej ak
tywności potrafią pokazać nawet kil
kanaście meteorów na godzinę.

Warunki do obserwacji nie będą 
najgorsze, chociaż w maksimum 
przypadającym w nocy z 31 sierpnia 
na 1 września będzie przeszkadzał 
Księżyc w ostatniej kwadrze, świe
cący pod radiantem roju, w konste
lacji Byka. Z drugiej jednak strony, 
1 września w 2002 r. wypada w nie
dzielę i dzięki wydłużonym w ten 
sposób wakacjom można podziwiać 
maksymalną aktywność a-A urigid 
bez szkody dla rozpoczynającego 
się roku szkolnego.

Rój a-Aurigid jest jednak troszkę 
mniej wygodny do obserwacji niż Per
seidy. Wieczorem radiant roju znajdu
je się tylko 10 stopni nad północno-

wschodnim horyzontem. Aby docze
kać się przyzwoitych liczb godzin
nych, musimy obserwować w drugiej 
połowie nocy. Do świtu radiant roju 
wzniesie się bowiem na wysokość aż 
70 stopni.

Podsumowanie
Podsumowanie najważniejszych 

informacji przedstawionych w niniej
szym artykule zawiera tabela obok. 
Można w niej znaleźć okresy aktyw
ności, współrzędne radiantów, mo
menty maksimów, prędkości geocen- 
tryczne oraz maksymalne oczekiwane 
liczby godzinne wszystkich aktyw
nych w wakacje rojów meteorów. Do
datkowo rysunki 2,3 i 4 przedstawiają 
położenia radiantów wakacyjnych 
rojów dla poszczególnych nocy.

W szystkich zainteresow anych 
tym, jak prawidłowo obserwować me
teory, zachęcam do kontaktu z Pra
cownią Komet i Meteorów pod ad
res: Arkadiusz Olech, Centrum Astro
nomiczne PAN, ul. Bartycka 18,00-716 
Warszawa. Jednocześnie informuję, 
że w dniach 1-18 sierpnia br. Pracow
nia Komet i Meteorów organizuje 
obóz astronomiczny, który odbędzie 
się w Stacji Obserwacyjnej Obserwa
torium Astronomicznego Uniwersyte
tu W arszaw skiego w O strow iku. 
W planie obozu są obserwacje wizu
alne, teleskopowe, fotograficzne i wi
deo rojów wakacyjnych. Zaintereso
wani obozem mogą przesyłać swoje 
zgłoszenia na ww. adres lub kontak
tować się przez Internet poprzez 
e-mail: pkim@astrouw.edu.pl.

Arkadiusz Olech

Rój Współ. Okres Maks. v „ ZHR
radiantu aktywności maks.

Pegazydy 340° + 15° 07.07 - 15.07 10.07 70 3

a-C ygnidy 303° +45° 30.06 - 31.07 17.07 41 3

ó-Aquarydy S 339° -1 6 ° 12.07 - 19.08 28.07 41 20

a-Capricorn idy 307° -1 0 ° 03.07 - 15.08 30.07 23 4

/-Aquarydy S 334° -1 5 ° 25.07 - 15.08 04.08 34 2

ó-Aquarydy N 335°

0lOO1 15.07 - 25.08 09.08 42 4

Perseidy 046° +58° 17.07 - 24.08 12.08 59 100

/c-Cygnidy 286° +59° 03.08 - 25.08 17.08 25 3

/-Aquarydy N 327° -0 6 ° 11.08 - 31.08 20.08 31 3

a-Aurig idy 084° +42° 24.08 - 05.09 01.09 66 10
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WYBIERAMY APARAT FOTOGRAFICZNY

Obecnie aparat fotograficzny jest równie powszech
nym urządzeniem jak telewizor czy telefon komór
kowy. Kupno dowolnego, dostępnego na rynku 

modelu nie nastręcza żadnych problemów. Wystarczy od
wiedzić sklep fotograficzny, komis czy też giełdę fotogra
ficzną (największa giełda fotograficzna odbywa się w każdą 
niedzielę w warszawskim klubie studenckim „Stodoła” — 
ul. Batorego 10). Pod pojęciem aparat fotograficzny kryje 
się wiele typów aparatów, często istotnie różniących się kon
strukcją, co może mieć zasadniczy wpływ na zastosowanie 
ich w astrofotografii. Czym powinien charakteryzować się 
aparat fotograficzny, który będziemy chcieli wykorzysty
wać do fotografowania obiektów astronomicznych?

Najważniejsze cechy takiego aparatu to:
—  ręczny wybór czasów ekspozycj i (w tym czasu „B” 

—  naświetlamy kliszę tak długo, jak długo wciśnięty jest 
spust migawki),

—  możliwość wymiany obiektywu lub zamocowania 
w wyciągu okularowym teleskopu,

—  obraz obiektu widoczny w wizjerze aparatu, jak 
i obraz rejestrowany na kliszy powinny być identyczne.

Cechy te spełniają lustrzanki jednoobiektywowe. Jak 
sama nazwa wskazuje, zasadniczym elementem tych apa
ratów jest lustro, które światło z obiektywu kieruje na 
matówkę, gdzie tworzony jest, obserwowany w wizjerze, 
obraz fotografowanego obiektu. W momencie wciśnięcia 
spustu migawki lustro podnosi się i światło pada na kliszę. 
Jako że odległość pomiędzy lustrem i matówką oraz lu
strem i kliszą jest identyczna, toteż jeśli obraz na matówce 
nie jest ostry, to taki właśnie zostanie zarejestrowany na 
kliszy fotograficznej.

W zależności od rozmiaru używanej kliszy fotograficz
nej lustrzanki jednoobiektywowe dzielimy na małoobraz
kowe (format klatki 24 x 36 mm) oraz średnioformatowe 
(formaty klatki: 4,5 * 6 cm, 6 x 6  cm, 9 * 6  cm, 1 2 ^ 6  cm). 
W chwili obecnej ze względu na swoją poręczność, łatwość 
użycia, powszechność systemu oraz cenę największą po
pularnością cieszą się lustrzanki małoobrazkowe. Warto 
jednak podkreślić, iż pole widzenia na kliszy nie zależy 
tylko od ogniskowej obiektywu, ale także od rozmiarów 
klatki na kliszy. Obiektyw o ogniskowej 50 mm dla filmu 
małoobrazkowego o rozmiarach klatki 24 x 36 mm uzna
wany jest za standardowy, natomiast ten sam obiektyw dla 
formatu klatki 6 x 6 cm o czterokrotnie większym polu 
powierzchni jest obiektywem szerokokątnym. Oczywiście 
na obu kliszach skala obrazu jest jednakowa. Jeśli zatem 
zamierzamy fotografować duże obszary nieba, jak na przy
kład rozległe mgławice czy duże obszary Drogi Mlecznej, 
użycie aparatu średnioformatowego będzie idealnym roz
wiązaniem.

W obu typach aparatów występują modele zarówno 
z ręcznym nastawianiem ostrości (MF —  manual focus), 
jak i automatycznym (AF —  auto focus). Moduły elektro
niczne odpowiedzialne za sterowanie ostrością w apara

tach AF  wymagają znacznych ilości światła, którymi, jak 
wiemy, nie charakteryzują się ciała niebieskie, poza nie
licznymi wyjątkami (Słońce, Księżyc, Wenus). Jeśli więc 
używam y właśnie takich aparatów do fotografowania 
obiektów astronomicznych, to należy wyłączyć funkcję 
automatycznego nastawiania ostrości i przejść na tryb ręcz
ny, ustawiając na skali odległości obiektywu „nieskończo
ność” (°°). Fotografując za pomocą obiektywu fotograficz
nego, powinniśmy pamiętać o ustawieniu na pierścieniu 
przesłon minimalnej wartości, zwanej światłosiłą obiek
tywu. Jeśli natomiast chcemy fotografować w ognisku 
głównym teleskopu bądź też w projekcji okularowej, po
winniśmy zakupić odpowiednią „przejściówkę”. Wiele te
leskopów posiada poza mocowaniem okularowym również 
mocowanie gwintowe M 42. Jeśli naszym aparatem jest 
Zenit czy też starszy model Praktiki, to możemy taki apa
rat bezpośrednio połączyć z mocowaniem typu M 42. Jeśli 
natomiast posiadamy aparat marki, która wykorzystuje 
mocowanie bagnetowe obiektywów (np. Nikon, Canon, 
Minolta), to powinniśmy zakupić odpowiedni pierścień 
redukcyjny (zwany przejściówką), który z jednej strony 
ma mocowanie bagnetowe, a z drugiej mocowanie M 42.

Obecnie na rynku fotograficznym dostępnych jest kilka
dziesiąt modeli lustrzanek. Najtańsze z modeli średniofor- 
matowych jak Pentacon Six, Kiev 60 lub Kiev 88 (ceny uży
wanych aparatów wraz z obiektywem  standardowym  
80/2,8 kształtują się na poziomie 300-600 złotych) dosko
nale sprawdzają się w astrofotografii. Aparat Kiev 88 po
siada wymienne magazynki na filmy, co jest bardzo wygod
nym rozwiązaniem. Oczywiście modele takich firm, jak Pentax, 
Rolleiflex, Mamiya czy też Hasselblad są znacznie lepsze, ale 
używany korpus kosztuje kilka tysięcy złotych. Warto pod
kreślić, że firmowa optyka do Pentacona czy Kieva jest sto
sunkowo tania, co dodatkowo podnosi atrakcyjność syste
mu opartego na tych aparatach w astrofotografii.

Najbardziej rozpowszechnionymi lustrzankami mało
obrazkowymi w Polsce są aparaty firm Zenit i Praktica. 
Na rynku obecnych jest wiele modeli tych firm i praktycz
nie każdy z nich spełnia wymogi stawiane aparatom wy
korzystywanym w astrofotografii. We wszystkich tych 
modelach ostrość ustawiana jest ręcznie. Zaletą Praktic jest 
jaśniejsza matówka oraz większa rozpiętość czasów eks
pozycji. Giełdowa cena Zenita z obiektywem standardo
wym (58/2) to 50-200 zł, a Praktiki 150-400 zł. Od kilku 
lat na rynku fotograficznym bardzo licznie reprezentowa
ne są aparaty japońskich potentatów fotograficznych, ta
kich jak Nikon, Canon, Minolta czy Pentax. Aparaty tych 
firm znacznie przewyższają technologicznie Zenity czy 
Praktiki, co odbija się na ich cenie. Firmy te posiadają 
w swoim asortymencie zarówno modele z ręcznym, jak
i automatycznym nastawianiem ostrości, chociaż zdecy
dowana większość obecnie produkowanych aparatów to 
lustrzanki AF. Aparaty te bardzo często zasilane są drogi-

dokończenie na s. 143.
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Zegar słoneczny jako przyrząd dydaktyczny

r empus rerum imperator {czas 
władcą spraw) — mawiali nasi 
praprzodkowie. Chętnie cyto
wali też inne przysłowia zawierające 
wiele głębokich myśli na temat czasu 

i jego bezlitosnego upływu. O zmia
nach, które niesie, o ranach, które le
czy i o nadziei, że jutro będzie to, cze
go dziś nie ma. A my, odrzucając patos, 
w który obfitują stare maksymy, mó
wimy dziś bardziej brutalnie i prozai
cznie, że czas to pieniądz. Liczne daw
ne i współczesne przysłowia o czasie 
dowodzą, że zaduma nad istotą tego 
zagadnienia towarzyszy ludziom od 
zarania dziejów. Rozważania na temat 
czasu prowadzi się w różnych krę
gach. Elitarne grono filozofów zgłę
bia ten problem teoretycznie. Nato
miast astronomowie definiująjednostki 
czasu i obserwują ruchy ciał niebie
skich, które do niedawna uważano za 
najdoskonalsze czasomierze.

Nasi protoplaści spoglądali na nie
bo głównie z bojaźnią, a ciała niebie
skie utożsamiali z postaciami bogów 
i bożków zawiadujących losami całe
go świata. Gwiazdy, Księżyc i Słońce 
już w zamierzchłych czasach z powo
dzeniem spełniały rolę zegara i kalen
darza początkowo dla wędrownych 
pasterzy i myśliwych, później również 
dla rolników i żeglarzy. Pierwotnym 
zegarem-gnomonem był każdy piono

wy, wolno stojący, przedmiot: blok 
kamienny, drzewo, niewielki patyk lub 
nawet... człowiek. Zmiana kierunku 
i długości cienia gnomonu umożliwia
ła określanie czasu z dokładnością, 
która w pełni zaspakajała ówczesne 
potrzeby. Na „zegarze” napędzanym 
ruchami Ziemi odczytywano kolejne 
następstwo i upływ naturalnych jed
nostek czasu — doby i roku. Historia 
rozwoju myśli ludzkiej zawiera zna
komite, ciekawe i chytre pomysły po
miaru czasu i projekty zegarów sło
necznych, wodnych, piaskowych, 
ogniowych, zapachowych i mecha
nicznych.

Współczesna służba czasu nie ko
rzysta bezpośrednio z obserwacji 
astronomicznych, umożliwia jednak 
sprawną organizację wielu dziedzin 
życia nowoczesnego społeczeństwa. 
Coraz powszechniej stosowane są nie
zwykle dokładne zegarki, które oprócz 
godzin, minut i sekund pokazują datę, 
pełniąc tym samym rolę kalendarzy. 
Nic więc dziwnego, że powoli zapo
minamy o tym, jaką rolę odegrała 
astronomia obserwacyjna w doskona
leniu pomiaru i rachuby czasu. Z rzad
ka przypominają nam o tym wspaniałe 
zbiory muzealne, zwłaszcza z dziedzi
ny gnomoniki. Cenne zabytki kultury 
materialnej: kolekcje zegarów i kalen
darzy są chlubą wielu polskich muze

ów. Słynny dział 
gnomoniki, znany 
nie tylko w Polsce, 
m ożna o b e jrzeć  
w Muzeum Przyp
kowskich w Jędrze
jowie.

N ajstarsze ze
gary  s ło n eczn e , 
gnom ony, m onu
mentalne kamien
ne obeliski kilku
dz iesięc io m etro 
wej wysokości, od
m ierzają czas już 
kilka tysięcy lat. 
Wyryte na nich hie- 
roglificzne napisy 
dowodzą, że ich oj
czyzną jest staro

żytny Egipt. Niektóre obeliski „zawęd
rowały” do Europy i można je podzi
wiać w Rzymie, Londynie i Paryżu. 
Swoistą odmianą zegarów słonecz
nych (a może nawet kalendarzy?) są 
liczne budowle megalityczne zacho
wane w różnych częściach świata. Do 
najsłynniejszych należy Stonehenge 
w Anglii, w pobliżu Salisbury. Monu
mentalne kręgi ukształtowane z ka
miennych bloków ustawionych przed 
niemal czterema tysiącami lat do dziś 
intrygują nie tylko licznych turystów, 
lecz także badaczy historii kultury ma
terialnej. Wskazywanie na horyzoncie 
punktów wschodu i zachodu Słońca w 
dniach równonocy i przesileń, a po
nadto przewidywanie zaćmień Słońca 
i Księżyca to z pewnością nie wszyst
kie funkcje tego niesłychanie oryginal
nego prehistorycznego obserwatorium 
astronomicznego.

Obecnie rola zegarów słonecznych 
jest znacznie skromniejsza. Są one 
nadal niezastąpionymi przyrządami 
dydaktycznymi, a współcześnie kon
struowane zegary słoneczne, wkompo
nowane w krajobraz, zdobią place, 
parki, a także ściany niektórych bu
dowli. Szczególną atrakcją tury
styczną są współczesne „żywe” zega
ry słoneczne. W każdym z nich rolę 
gnomonu spełnia człowiek, który — 
by w pogodny dzień odczytać godzi
nę — musi stanąć we wskazanym 
miejscu tarczy, a następnie zaobserwo
wać własny cień i określić jego poło
żenie na oznakowanej poziomej tar
czy. Odpowiednio zaprojektowana 
tarcza pozwala odczytać od razu czas 
średni słoneczny.

Inny przykład to ogromny pozio
my zegar słoneczny, w zniesiony 
w 1988 r. w Frankforcie, stolicy sta
nu Kentucky. Jest to pomnik ku czci 
1069 amerykańskich żołnierzy, któ
rzy polegli lub zaginęli w wojnie 
wietnamskiej, w latach 1966-1975. 
Ich nazwiska są wyryte na poziomej 
tarczy zegara, na ogromnej granito
wej płycie. W słoneczne dni wska
zówka o długości ponad 7 metrów 
rzuca cień, którego końcówka ślizga 
się po powierzchni tarczy, wskazując
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Rys. 2. Stojący prosto człowiek może działać... jak  gnomon. Po 
prawej „żywe” zegary słoneczne. U góry zegar słoneczny w Awi- 
nionie (zbudowany w 1931 r.), a na dole zegar w Bazylei

każdorazowo nazwiska żołnierzy, któ
rych data śmierci (lub zaginięcia) ak
tualnie przypada. Na tarczy zegara wy
różniono punkt, na który pada koniec 
cienia wskazówki w dniu 11 listopada 
o 1 l h l l m czasu wschodniego (zegary 
uregulowane wg tego czasu pokazują
0 5 godzin mniej niż w Greenwich). 
W ten sposób upamiętniono datę za
kończenia pierwszej wojny światowej.

*  *  *

I dawne, i współczesne zegary sło
neczne skupiają zazwyczaj dość 
znaczną uwagę oraz zaciekawienie 
publiczności. Jest to więc wystarcza
jący powód, aby w toku nauczania 
podstaw astronomii uwzględnić pod
stawy gnomoniki.

Prowadząc od szeregu lat wykłady
1 ćwiczenia z różnych przedmiotów 
astronomicznych dla studentów fizy
ki i geografii, miałam okazję wielo
krotnie przekonywać się o celowości 
wprowadzania do programu naucza
nia pewnych prostych obserwacji 
astronomicznych.

Zamierzam krótko przedstawić 
ćwiczenia obserwacyjne, które prze
prowadzają studenci geografii, prze
rabiając przedmiot astronomiczne pod
stawy geografii. Na Uniwersytecie

Śląskim przedmiot ten jest zawarty w 
programie pierwszego roku studiów 
dziennych i zaocznych.

Rozpoczynając kurs astronomii, 
studenci otrzymują na początku seme
stru zadanie obserwacyjne i wykonują 
je w domu.

Istotna część każdego ćwiczenia 
obserwacyjnego polega na wyzna
czeniu kierunku linii południkowej, 
czyli miejscowego południka astrono
micznego. Zalecam wykonanie obser
wacji z zastosowaniem gnomonu.

Porządek czynności jest następujący:
1. Przygotować poziomą tarczę

i wykreślić na niej wiele współśrod- 
kowych okręgów o różnych promie
niach. Wielkość tarczy, wysokość gno
monu i promienie okręgów należy 
dobrać tak, by cień gnomonu (nawet 
o wschodzie Słońca) mieścił się cał
kowicie na tarczy.

2. Prostopadle do tarczy przymoco
wać gnomon, którego podstawa leży 
we wspólnym środku okręgów.

3. Ustawić tarczę w wybranym 
miejscu i spoziomować ją.

4. Przeprowadzić kilkugodzinną 
serię obserwacji, obejmującą interwał 
czasu przed i po górowaniu Słońca. 
K ażdą obserw ację w ykonuje się 
w momencie, gdy koniec cienia gno

monu muśnie któryś okrąg. Istota ob
serwacji polega na wyraźnym zazna
czeniu tego punktu i zapisaniu mo
mentu.

5. Opracować obserwacje w celu 
wyznaczenia linii południkowej:

— na każdym okręgu zawierającym 
dwa punkty (wyznaczone przez koniec 
cienia gnomonu przed i po górowaniu 
Słońca) wykreślić cięciwę, łącząc te 
punkty;

— przepołowić konstrukcyjnie 
każdą cięciwę;

— przeprowadzić prostą wycho
dzącą ze wspólnego środka okręgów 
(podstawa gnomonu) i biegnącą przez 
środki cięciw. Ze względu na błędy 
obserwacji środki wszystkich cięciw 
nie leżą dokładnie na prostej, trzeba 
więc jak najlepiej ją  „dopasować”. 
Należy rysować jątak, aby jak najwię
cej punktów leżało na tej prostej lub 
w pobliżu niej (punkty wyraźnie od
stające są obarczone znacznymi błę
dami i dlatego trzeba je odrzucić).

Studenci używają różnych gnomo
nów — od szpilek lub małych gwoź
dzi wbitych w karton z bloku technicz
nego, poprzez ostro zatemperowane 
ołówki, do wysokich prętów lub pali
ków umieszczonych na działce albo na 
boisku szkolnym. Do spoziomowania
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tarczy stanowiącej podstawę gnomo
nu, w braku libelki bywają wykorzy
stywane naczyńka napełnione wodą. 
Tak prymitywne przyrządy nie dają 
oczyw iście m ożliw ości w ykonania 
precyzyjnych pomiarów ani osiągnię
cia dokładnych wyników. Spełniają 
one jed n ak  —  m oim  zdaniem  —  
ważną rolę. Uczą bowiem zasad naj
prostszych obserwacji, które można 
następnie przeprowadzić z uczniami, 
realizując program nauczania geogra
fii, a także w czasie wakacji na kolo
niach czy obozach harcerskich (znacz
ny p rocen t studentów , zw łaszcza 
studiów zaocznych, to nauczyciele).

Na Uniwersytecie Śląskim zajęcia 
z astronomii dla geografów odbywają 
się na pierwszym roku, dla studiów 
dziennych w pierwszym semestrze, 
a dla zaocznych przez cały rok. Stu

denci wykonują obserwacje przeważ
nie na początku zajęć —  jesienią. 
W tym czasie hiperbole zakreślane 
każdego dnia przez koniec cienia gno
monu s ą  jak wiadomo, zwrócone wy
pukłością w kierunku podstawy gno
m onu -  ku południow i. N ieliczni 
studenci, którzy wykonują obserwacje 
na przełomie zimy i wiosny, mają oka
zję, by się przekonać, że w dniu rów- 
nonocy koniec cienia gnomonu kreśli 
prostą, a „wiosenne” hiperbole są zo
rientow ane przeciw nie  do „zim o
wych”, a więc wypukłością zwrócone 
ku północy.

Każde zadanie praktyczne wyma
ga przeprowadzenia obserwacji w co 
najmniej dwu dniach. Dla autorów 
obserwacji szczególnie kształcące są 
przypadki, gdy pierwszy termin przy
pada zimą, a następny wiosną.

W toku obowiązkowych zajęć nie 
m ożna, niestety, przeznaczyć zbyt 
wiele czasu na omawianie wniosków 
wypływających z obserwacji studenc
kich. Dlatego też te, zazwyczaj cenne 
spostrzeżenia rzadko trafiają na ogól
ne forum —  są natomiast omawiane 
podczas indywidualnych konsultacji, 
na które zgłaszają się autorzy obser
wacji wykonanych w „pechowych” 
terminach, tj. przed i po początku wio
sny astronomicznej.

Niektórzy studenci rozpoczynają 
wyznaczanie południka miejsca obser
wacji od zaznaczenia kierunku N-S 
wskazanego przez kompas, a następ
nie ze zdumieniem stwierdzają że oba 
południki „rozbiegają się”.

W instrukcji do ćwiczeń z nacis
kiem podkreślam konieczność trwałe
go zaznaczenia kierunku linii południ
kowej wyznaczonej obserwacyjnie. 
Okazało się to konieczne, ponieważ 
niektórzy autorzy obserw acji byli 
przekonani, że tarczę, na której zazna
czyli przebieg końca cienia gnomonu, 
można schować, a po kilku dniach — 
przed następną serią obserwacji —  
ustawić „dokładnie tak samo jak po
przednio”.

Druga część każdego ćwiczenia 
polega na opracowaniu obserwacji 
wykonanych w momencie górowa
nia Słońca lub innego ciała niebieskie
go —  zgodnie z poleceniem sformu
łowanym w temacie zadania.

Końcowa część każdego ćwicze
nia ma zawierać ocenę dokładności 
pomiarów i obliczeń oraz analizę 
przyczyn, które mogły mieć wpływ na 
jakość obserwacji, spowodować błę
dy i w konsekwencji zadecydować 
o dokładności otrzymanych wyników.

Przed rozpoczęciem obserwacji stu
denci są poinformowani o kryteriach, 
którymi kieruję się, oceniając poszcze
gólne prace.

Przykłady zadań obserwacyjnych:

1. Wyznaczanie szerokości geogra
ficznej miejsca obserwacji na pod
stawie pomiaru wysokości górowa
nia Słońca.

Ćwiczenie rozpoczyna się od obser
wacyjnego pomiaru wysokości góro
wania Słońca na stanowisku, gdzie 
uprzednio wyznaczono kierunek linii

Rys. 3. Na tym kamiennym sześcianie skonstruowano kilka zegarów słonecznych. 
Czołowa ściana, umieszczona w płaszczyźnie pierwszego wertykału, to tarcza pio
nowego zegara słonecznego. Jego metalowa wskazówka rzuca również cień na 
górną poziomą ścianę, która służy jako tarcza zegara poziomego. Płaskie blaszki 
prostopadłe do bocznych ścian bryły to również wskazówki kolejnych zegarów 
słonecznych na ścianie wschodniej i zachodniej
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Rys. 4. Po lewej stronie: pionowy zegar słoneczny z 1606 r. Tarcza godzinowa opisana cyframi arabskimi i rzymskimi. Po prawej 
stronie: model wyjaśniający, jak  wykreślić linie godzinowe na tarczy zegara pionowego

południkowej. Obserwacja polega na 
zmierzeniu długości cienia gnomonu
0 znanej wysokości, w chwili prawdzi
wego południa, a więc w momencie, 
gdy cień pokryje linię południkową.

W ysokość Słońca (w yrażoną 
w stopniach) wyznaczamy, rozwiązu
jąc trójkąt prostokątny, którego przy- 
prostokątne to wysokość gnomonu
1 długość jego cienia w momencie kul
minacji górnej Słońca.

Następnie korzysta się z wzoru:

hgpd= 90° - V ’+ ó ( l ) )

w którym: <p oznacza szerokość geo
graficzną miejsca obserwacji, ó dekli
nację Słońca w danym dniu.

Z wzoru (1) otrzymujemy:

<p =  90° + ó -  hgpd (2).

Jeśli obserwacje zostały przeprowa
dzone w dniu bliskim równonocy wio
sennej lub jesiennej, to można przy
jąć, że deklinacja Słońca jest równa 
zero.

2. Wyznaczanie deklinacji Słońca na 
podstawie pomiaru wysokości góro
wania Słońca.

Po wyznaczeniu wysokości góro
wania Słońca (jak w poprzednim za
daniu) korzystamy z wzoru (1), który 
przekształcamy:

ó =  -90° + hgpd + <p (3).

Do obliczenia aktualnej wartości 
deklinacji Słońca potrzebna jest, 
oprócz jego wysokości górowania, 
również szerokość geograficzna miej
sca obserwacji. Zalecam samodzielne 
wyszukanie jej. Studenci zazwyczaj 
odczytują ją  z mapy i dlatego posłu
gują się wartościami obarczonymi 
znacznym błędem.

Otrzymaną wartość deklinacji Słoń
ca należy porównać z wartością za
czerpniętą z aktualnego rocznika 
astronomicznego, a następnie przepro
wadzić dyskusję otrzymanych wyni
ków. Studenci są poinformowani 
o tym, że ocena zadania jest w dużym 
stopniu uzależniona od końcowej dys
kusji.

Inna wersja tego ćwiczenia polega 
na opracowaniu serii obserwacji, obej
mujących pomiary wysokości górowa
nia Słońca w ciągu kilku tygodni.

3. Na podstawie własnych obserwa
cji, wykonanych z zastosowaniem  
gnomonu, prześledzić zmiany wyso
kości górowania Słońca w ustalonym  
miejscu, w okresie kilku tygodni.

Obserwacyjna część zadania pole
ga na systematycznym mierzeniu dłu
gości cienia gnomonu w momencie 
prawdziwego południa słonecznego.

Żaden spośród studentów rocznika, 
któremu zaproponowałam ten temat, 
nie wykonał go. Wszyscy wybierali 
zadania wymagające krótszych serii ob
serwacji; niektórzy nawet zdecydowa
li się na bardziej kłopotliwe zadania, 
wymagające obserwacji wieczornych.

4. Na podstawie własnych obserwa
cji, przeprowadzonych z użyciem  
gnomonu, sporządzić wykres obra
zujący przebieg zmian azymutu i wy
sokości Słońca w wybranym dniu.

Do pomiaru wysokości i azymutu 
Słońca z powodzeniem można wyko
rzystać tarczę, ułożoną poziomo na 
podstawie gnomonu, używaną uprzed
nio w toku wyznaczania kierunku li
nii południkowej.

Przed rozpoczęciem pomiarów na 
tarczy umieszcza się kątomierz umoż
liwiający pomiary azymutu Słońca. 
Wierzchołek mierzonego kąta znajdu
je się u podstawy gnomonu. Gdy ko
niec cienia gnomonu (o znanej wyso
kości) osiądzie na dowolnym okręgu 
(o znanym promieniu), łatwo oblicza 
się wysokość Słońca, gdyż promień 
okręgu jest równy długości cienia 
w momencie obserwacji.

Azymut Słońca odczytuje się z po
mocą kątomierza.

Końcowa część rozwiązania zada
nia polega na sporządzeniu wykresów.
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Rys. 5. Pionowy zegar słoneczny skonstruowany na kamieniu młyńskim w Wein- 
hein (NRF)

5. Wyznaczanie nachylenia eklipty- 
ki do równika.

Wartość e (nachylenie ekliptyki do 
równika) jest równa maksymalnej de
klinacji Słońca. Oblicza się ją  więc 
z równania (1), do którego należy wsta
wić szerokość geograficzną miejsca ob
serwacji i wysokość górowania Słońca 
zmierzoną w dniu przesilenia letniego.

Szukaną wielkość można też wy
znaczyć, nie znając szerokości geogra
ficznej miejsca obserwacji. W takim 
przypadku należy dwukrotnie zmie
rzyć wysokość górowania Słońca — 
w dniach przesilenia letniego i zimo
wego.

6. Wyznaczanie równania czasu.

Ćwiczenie to wykonują zazwyczaj 
studenci studiów dziennych, ponieważ 
wg programu przerabiają astronomię

w zimowym semestrze. W pierwszej 
połowie listopada równanie czasu ma, 
jak wiadomo, maksymalną wartość. 
Rozwiązanie zadania polega na zaob
serwowaniu górowania Słońca (jest to 
prawdziwe południe słoneczne) i za
notowaniu momentu tego zjawiska wg 
zegara wskazującego czas średni sło
neczny. Praktycznie jest to czas zimo
wy, a więc środ
kowoeuropejski.
Po uwzględnie
niu poprawki na 
długość geogra
ficzną, a więc po 
przejściu do cza
su średniego sło
necznego m iej
scowego, otrzy
mujemy moment 
górowania Słońca 
wyrażony w miej

scowym czasie średnim słonecznym. 
Różnica obu wyznaczonych momentów 
to poszukiwana liczbowa wartość rów
nania czasu. Przed obserwacją trzeba 
koniecznie skontrolować prawidłowość 
wskazań zegarka.

7. W yznaczanie poprawki zegara 
wskazującego czas strefowy.

Jeśli znamy wartość równania cza
su, to obserwacja opisana w poprzed
nim zadaniu może posłużyć do obli
czenia poprawki zegara.

8. Wyznaczanie miejscowego czasu 
gwiazdowego.

Rozwiązanie zadania polega na 
wyznaczeniu z obserwacji momentów 
górowania gwiazd o znanych rekta- 
scensjach.

Aby polepszyć dokładność, każdy 
obserwator posługuje się zazwyczaj 
bardzo prostą celownicą, wykonaną na 
przykład z linijki, do której wbito dwa 
różnej długości gwoździe.

9. W yzn aczan ie  d łu g o śc i doby  
gwiazdowej.

Notując momenty górowania wy
branej gwiazdy (lub gwiazd) podczas 
kilku kolejnych wieczorów, możemy 
obliczyć średnią długość interwału 
czasu, który upływa między kolejny
mi górowaniami wybranej gwiazdy.

10. W yznaczanie długości „doby” 
księżycowej.

Mierząc odstęp czasu między ko
lejnymi górowaniami Księżyca, stu
denci mają okazję przekonać się, że 
ten interwał nieustannie zmienia się 
i zależy od deklinacji Księżyca.

Maria Pańków

& ASTRO-BIT
Oprogramowanie i materiały astronomiczne

Ireneusz Włodarczyk 
ul. Rewolucjonistów 15/13 
42-500 Będzin

tel.:(0-32) 761-29-46 e-mail: astrobit@ka.onet.pl
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Typ widmowy M 
— od karłów do nadolbrzymów

P odczas gdy na wieczornym nie
bie Betelgeuse ginie stopniowo 
w blasku zbliżającego się doń 

Słońca, na letni firmament wstępuje 
coraz śmielej Antares. To jedyne dwie 
gw iazdy pierw szej w ielkości typu 
widmowego M na całym niebie. Do
m inują one w konstelacjach, które 
bogowie ponoć celowo rozdzielili, tak 
by myśliwy Orion nigdy nie patrzył na 
swego niedoszłego zabójcę —  Skor
piona.

Jak w żadnym innym typie, w ob
rębie obiektów typu M odnajdziemy 
ogromne różnice między poszczegól
nymi gwiazdami: najjaśniejsze mniej 
więcej 50 miliardów razy przewyż
sza ją  sw ym  b lask iem  n a js łab sze  
(rys. 1). Wszystkie widoczne z Ziemi 
gołym okiem gwiazdy czerwone to ol
brzymy lub nadolbrzymy; ich rozmia
ry porównywane są najczęściej z roz
miarami orbit zewnętrznych planet 
Układu Słonecznego. Bez użycia te
leskopu nie dostrzeżemy ani jednego 
karła typu M. Choć te z kolei rozmia
rami niewiele przewyższają duże pla
nety, ich siła tkwi w liczbie —  to naj
liczn ie j rep rezen to w an a  ro d z in a  
gwiazd. Swej małej jasności, wynika
jącej z małej masy i temperatury ich 
wnętrz, zawdzięczają długowieczność. 
Karły typu M, które powstały wraz 
z całą naszą Galaktyką kilkanaście mi
liardów lat temu, do chwili obecnej 
tylko w niew ielkim  stopniu uległy 
zmianie.

Najchłodniejsze gwiazdy mają naj
bardziej złożone widma. Są one do
słownie usiane tysiącami absorpcji, 
z których jedne są bardzo silne i głę
bokie, a inne widać tylko przy najwięk
szej rozdzielczości (dyspersji). To mo
lekuły tlenku tytanu nadają widmom 
typu M charakterystyczną pasmową 
strukturę (rys. 2). Natężenia tych linii 
pozwalają sklasyfikować poszczegól
ne podtypy widm. Dla najwcześniej
szych —  MO do M2 —  odwołujemy 
się dodatkowo do linii atomowych, 
przede wszystkim wapnia (422,6 nm) 
i najsilniejszych linii żelaza. Dla typów

późniejszych od M2 podstawowym 
wskaźnikiem podtypu jest natężenie 
pasm TiO. W typach późnych —  M7 
i M 8— pojawia się również silne pasmo 
tlenku wanadu. Podtypy M9 i M 10 wy
różniono dopiero, opierając się na kry
teriach dla linii i pasm z podczerwonej 
części widma.

Choć gwiazdy typów R, N i S sta
nowią jakby odrębną gałąź w sche
m acie k lasyfikacyjnym , są  blisko 
spokrewnione z gwiazdami M. To ol
brzymy o nietypowym składzie che
micznym. Gwiazdy węglowe (posiada
jące w widmach pasma cząsteczki węg
la C2) dzielono pierwotnie na dwie 
grupy oznaczane symbolami R i N. 
Ciąg R odpowiadał z grubsza ciągowi 
temperatur, zaś typ N oznaczał na ogół 
zwiększone natężenie pasm absorpcyj
nych. Obecnie spotkać można oznacze
nia CO— C9 zgodnie z ciągiem male
jących temperatur. Gwiazdę zaliczamy 
do typu S, jeżeli na
wet w widmie małej 
dyspersji zauważalne 
są pasma tlenku cyr
konu (stąd nazwa —  
gwiazdy cyrkonowe).

Spróbujmy osza
cować, jak duże mogą 
być gwiazdy typu M.
Z praw a Stefana- 
-Boltzmanna wiemy, 
że całkowita moc pro
mieniowania L ciała 
doskonale czarnego 
w y n o si 4tiR 2o T4, 
gdzie R —  promień,
T  —  tem peratu ra .
Najjaśniejszy z pobli
skich nadolbrzymów 
to n  Cephei, którego 
w izualna w ielkość 
abso lu tna w ynosi 
-8 ,2  mag., zaś bolo- 
metryczna sięga -9 ,7  
m ag., czyli około 
600000 razy więcej 
niż Słońca (4,8 mag.).
Uwzględniając tem
peratury (3300 K dla

ji Cep oraz 5800 K dla Słońca) stwier
dzimy, że promień nadolbrzyma prze
wyższa słoneczny aż 2400 razy. Stano
wi to ponad 11 j.a., czyli więcej niż 
średnia odległość Saturna od Słońca! 
Dla porównania najmniejsze z olbrzy
mów, umieszczone w środku naszego 
układu, sięgnęłyby 1/4 odległości Mer
kurego.

Charakterystyczną cechą olbrzy
mów i nadolbrzymów typu M jest nie
stabilność. Zmianie ulegają zarówno 
ich całkowita moc promieniowania, jak 
i temperatura. Zmiany te często mają 
charakter nieregularny lub półregular- 
ny. Na przykład Betelgeuse zmienia 
swój blask w granicach pół magnitudo 
na przestrzeni lat. Zadziwiająco pod 
tym względem prezentują się długo
okresowe zmienne typu o Ceti (właśnie 
Mira, czyli Cudowna —  nazwana tak 
przez Heweliusza —  jest ich prototy
pem). Zmiany jasności Miry następują
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Rys. 2. Widma trzech czerwonych olbrzymów (zakres widzialny do bliskiej pod
czerwieni), długookresowych zmiennych typu Mira Ceti: S Car (M2e), U Cet (M4e) 
oraz R Hor (M8e). Zaznaczono położenie emisji wodoru oraz pasm tlenku tytanu 
(wg L. Celis)

elementarz Uranii

dość regularnie — średnio co 332 dni. 
W maksimum blasku (w tym roku przy
padnie ono na początku sierpnia) jest 
ona najczęściej niezbyt rzucającą się 
w oczy gwiazdą trzeciej wielkości, 
choć zdarzają się lata, kiedy konkuruje 
z gwiazdami pierwszej wielkości, ale 
są i takie, kiedy z trudem można ją  do
strzec gołym okiem. W czasie każdego 
cyklu jej jasność wizualna maleje kil
kaset razy. Bolometryczna amplituda 
zmian jasności jest znacznie mniejsza.

Jednym z objawów niestabilności 
jest zjawisko utraty masy, dla olbrzy
mów typu M sięgające 10“5 mas Słoń
ca na rok. Niekiedy przejawia się ono 
już w widzialnej części widma (w po
staci linii emisyjnych), zaś szczególnie 
wyraźnie manifestuje swą obecność 
w podczerwieni i w zakresie radiowym. 
Obserwuje się otoczki bogate w silika- 
ty (związki tlenu) wokół gwiazd typu 
M oraz karbidy (głównie SiC) wokół 
gwiazd typu N. W widmie radiowym 
charakterystyczne są silne emisje ma
serowe, przede wszystkim rodnika OH, 
stąd olbrzymy i nadolbrzymy typu M 
znane są też jako źródła OH/IR.

Od gwiazd największych przejdźmy 
do najmniejszych. Już w roku 1913 
H.N. Russell zauważył wyraźną sepa
rację olbrzymów i karłów typu M. 
W podtypie MO różnica w jasności ab
solutnej między najsłabszymi olbrzy
mami a najjaśniejszymi karłami prze
kracza 6 magnitudo — tj. czynnik 200 
pod względem mocy promieniowania. 
Aby karła typu MO można było do
strzec z Ziemi gołym okiem, jego od
ległość nie powinna przekraczać 4 par
seków; wszystkie znane nam tego typu

obiekty położone są jednak dalej. Gdy
byśmy najsłabszą z gwiazd z rys. 1 
(Van Biesbroeck 10, czyli VB 10) umie
ścili w odległości Jowisza w opozycji, 
to świeciłaby ona blaskiem zaledwie 
-10 magnitudo, tj. 10 razy słabiej niż 
Księżyc w pełni!

Choć czerwone karły są ciemne, 
chłodne i małe, jest ich bardzo dużo: 
stanowią aż 70% wszystkich gwiazd 
Drogi Mlecznej. Wśród nich na szcze
gólną uwagę zasługuj ą gwiazdy rozbłys
kowe typu UV Ceti (należy do nich 
najbliższa nam po Słońcu gwiazda — 
Proxima Centauri). Ich widma zawie
rają linie emisyjne wodoru i zjonizo-

wanego wapnia. Charakterystyczną 
cechą gwiazd typu UV Ceti są rozbłys
ki, podczas których jasność w ciągu 
minut, a nawet sekund wzrasta od ok. 
0,1 do kilku wielkości gwiazdowych. 
Spadek jasności do poziomu sprzed 
wybuchu może trwać od kilku minut 
do kilku godzin; na ogół im większy 
jest wzrost jasności podczas rozbłysku, 
tym dłużej trwa ponowny spadek 
(rys. 3). Podobnie częstość, z jaką na
stępują rozbłyski, zależy od ich ampli
tudy: przeciętnie jeden rozbłysk o am
plitudzie większej od ok. 0,1 mag. 
następuje co godzinę.

W czasie wybuchu wzmocnieniu ule
gają linie emisyjne wodoru, pojawiają 
się też emisje neutralnego i zjonizowa- 
nego helu. Rozbłyskom optycznym to
warzyszą zwykle rozbłyski w zakresie 
ultrafioletowym, rentgenowskim i radio
wym. Szacuje się, że całkowita energia 
wysyłana w przeciętnym rozbłysku jest 
około 50 razy większa od energii w fa
zie spokoju. Przypuszcza się, że gwiaz
dy rozbłyskowe znajdują się w fazie gra
witacyjnego kurczenia się i ewolucji do 
ciągu głównego. Konwekcja obejmują
ca całą gwiazdę może być źródłem sil
nej aktywności chromosferycznej, któ
rej przejawem (podobnie jak na Słońcu) 
są również rozbłyski, (kr)

Rys. 3. Typowy (a) i bardzo krótki (b) rozbłysk gwiazdy UV Ceti
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Lipiec
Słońce

W lipcu deklinacja Słońca z dnia na dzień maleje, 
w związku z czym dni są coraz krótsze. Dnia 6 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 18h29m. W lipcu Słońce wstępuje w znak Lwa.

Dane dla obserwatorów Słońca (na 0h UT)

Data 2002 P [° ] B0H L0H
VII 1 -2,79 2,85 210,98

3 -1,88 3,07 184,51
5 -0,97 3,29 158,04
7 -0,06 3,50 131,57
9 0,84 3,71 105,10

11 1,74 3,91 78,63
13 2,64 4,12 52,16
15 3,53 4,31 25,70
17 4,41 4,50 359,23
19 5,29 4,69 332,77
21 6,16 4,87 306,31
23 7,02 5,05 279,84
25 7,86 5,22 253,38
27 8,70 5,38 226,93
29 9,52 5,54 200,47

VI131 10,33 5,69 174,02

P — kąt odchylenia osi obrotu Słońca mierzony od 
północnego wierzchołka tarczy;
B0, L0 — heliograficzna szerokość i  długość środka 
tarczy;
16d22h36m — heliograficzna długość środka tarczy 
wynosi 0°.

Księżyc
Bezksiężycowe noce będziemy mieli w pierwszej poło

wie miesiąca, bowiem kolejność faz Księżyca jest w tym 
miesiącu następująca: ostatnia kwadra 2d17h19m, nów 
10d10h26n", pierwsza kwadra 17d04h47m i pełnia 24d09h07m. 
W apogeum Księżyc znajdzie się 2 lipca o 7h36m, w pery- 
geum 14 lipca o 13h14m i ponownie w apogeum 30 lipca
o 1h46m.

Planety i planetoidy
Na początku miesiąca na porannym niebie tuż nad pół

nocno-wschodnim horyzontem pojawia się Merkury, jed 
nak jego obserwacja jest raczej niemożliwa. W dniu 3 lipca 
na początku świtu cywilnego (Słońce 7° pod horyzontem, 
czyli około godzinę przed jego wschodem) planeta będzie 
świeciła z jasnością -0 ,5m na wysokości zaledwie 1° nad 
północno-wschodnim horyzontem.

Nieco łatwiejszym (choć również trudnym) zadaniem 
będzie obserwacja Wenus jako „Gwiazdy Wieczornej” o ja 
sności - 4 ,1m. W ciągu miesiąca wysokość planety na wie-

Rys. 1. Położenie i ruch własny radiant u meteorowego południo
wych delta Akwarydów (SDA) w okresie od 10 lipca do 20 sierpnia

czornym niebie (godzinę po zachodzie Słońca) będzie 
maleć od 8° do zaledwie 5°. W tym samym czasie przez 
teleskop można będzie dostrzec tarczę planety o średnicy 
rosnącej od 16” do 18" w fazie zbliżonej do kwadry, cho
ciaż obserwacje te utrudniać będą drgające nisko nad ho
ryzontem warstwy atmosfery.

Mars i Jowisz znajdują się na niebie w pobliżu Słońca
i są niewidoczne.

Na początku lipca na porannym niebie pojawia się Sa
turn jako „gwiazda” 0m świecąca na tle gwiazd gwiazdo
zbioru Byka. Jego wysokość nad wschodnim horyzontem 
na początku świtu cywilnego z dnia na dzień rośnie i pod 
koniec miesiąca osiąga już 20°.

Uran i Neptun znajdują się w pobliżu opozycji i są widocz
ne całą noc 18° od siebie w gwiazdozbiorze Koziorożca.

W pierwszej połowie nocy można obserwować Plutona 
w gwiazdozbiorze Wężownika, jednak niezbędne jest po
siadanie teleskopu o średnicy obiektywu (zwierciadła) rów
nej przynajmniej 15 cm. W dniu 1 lipca przez mniejsze te
leskopy można natomiast obserwować niezwykle intere
sujące i rzadkie zjawisko zakrycia gwiazdy 11,7m przez tar
czę planety.

W lipcu możemy obserwować w pobliżu opozycji jasne 
planetoidy:

(1) Ceres, (jasność 8,7") 10 VII: 1h12,2m, -4°43'; 20 VII: 
1h18,7m, -4°39 ’; 30 VII: 1h23,5m, -4°47\

(6) Hebe, (jasność 8,8m) 10 VII: 18h29,7m, -7 °46 ’; 20 
VII: 18h20,4m, -9°03'; 30 VII: 18*13,0™, -10°32',

Rys. 2. Położenie i ruch własny radiantu meteorowego Perseidów 
(PER) w okresie od 15 lipca do 25 sierpnia
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Rys. 3. Mapa okolic gwiazdy TYC 5651 1553 (wskazana strzałką) w gwiazdo
zbiorze Wężownika (11,7m) (17h01m52,3m, -12°38'56”) do obserwacji zakrycia 
przez Plutona w dniu 1 lipca 2002, 23h01m UT (zaznaczone gwiazdy do 12m)

Rys. 4. Trasa planetoidy (1) Ceres na tle gwiazd gwiazdozbioru Wieloryba w lip- 
cu i sierpniu 2002 (zaznaczone gwiazdy do 10,5m)

Rys. 5. Trasa planetoidy (6) Hebe na tle gwiazd gwiazdozbioru Tarczy w lipcu 
2002 (zaznaczone gwiazdy do 10,5m)

(7) Iris , (jasność 8,5m) 10 VII: 22h34,6m, 
-1 °  11’; 20 VII: 22h34,1m, -0 °2 7 ’; 30 VII: 
22h30,9m, 0°00’.

Meteory
Od 12 lipca do 19 sierpnia promieniują me

teory z roju południowych delta Akwarydów 
(maksimum aktywności przypada 28 lipca). Rój 
ten, obserwowany od starożytności, jest jednym 
z najbogatszych rojów nieba południowego. 
W okresie maksimum radiant meteorów leży 
w gwiazdozbiorze Wodnika i ma współrzędne: 
a = 22h36m, d = -16°. Warunki obserwacyjne 
w tym roku są złe w związku z Księżycem w po
bliżu pełni.

*  *  *

1d00h Maksymalna libracja Księżyca (7,0°) w kierun
ku Mare Frigoris (zacienione).

1d23h01m Zakrycie gwiazdy TYC 5651 1553 (11,7™) 
przez Plutona, widoczne w całej Polsce. Zakry
cie może trwać ok.115 s (podany moment może 
być obarczony błędem ±2m).

2d12h Złączenie Merkurego z Saturnem w odl. 0,2°. 
3d 19* Złączenie Marsa z Jowiszem w odl. 1°. 
6d03h47m W swoim ruchu po orbicie wokółsłonecz- 

nej Ziemia znajduje się najdalej od Słońca, 
waphelium, w odl. 1,016688 j. a.

&14h Minimalna libracja Księżyca (5,3°) w kierunku 
Oceanus Procellarum (oświetlony).

8-,13r' Złączenie Saturna z Księżycem w odl. 2°. 
8d23h45m Gwiazda zmienna £ Gem (cefeida) osiąga 

maksimum jasności (3,6m).
9d09h Złączenie Merkurego z Księżycem w odl. 2°. 
10d22h Złączenie Jowisza z Księżycem w odl. 3°. 
11d04h Złączenie Marsa z Księżycem w odl. 2°.
13d Gwiazda zmienna długookresowa U Cet (miry- 

da) (2h33,7m, -13°09) osiąga maksimum jasno
ści (7,9").

13d12h Złączenie Wenus z Księżycem w odl. 4°. 
13d23h Maksymalna libracja Księżyca (6,7°) w kie

runku krateru Clavius (zacieniony).
19d20h Jowisz w koniunkcji ze Słońcem.
20106n Minimalna libracja Księżyca (4,7°) w kierun

ku Mare Fecunditatis (oświetlone).
20d16h Złączenie Merkurego z Jowiszem w odl. 1°. 
21d00h Merkury w koniunkcji górnej ze Słońcem.
22“ Gwiazda zmienna długookresowa RS Vir (miry- 

da) (14h27,3m, +4°41) osiąga maksimum jasno
ści (8,1m).

23d0944m Słońce wstępuje w znak Lwa, jego dłu
gość ekliptyczna wynosi wtedy 120°.

24d Gwiazda zmienna długookresowa R Aqr (miry- 
da) (23h43,8m,-15°17) osiąga maksimum jasno
ści (6,9").

24d23h Złączenie Neptuna z Księżycem w odl. 4°. 
25d19 Złączenie Merkurego z Marsem w odl. 1°. 
26d09h Złączenie U ran a z Księżycem w odl. 4°. 
26d15" Maksymalna libracja Księżyca (7,2°) w kie

runku Mare Frigoris (zacienione).
27d Gwiazda zmienna długookresowa R Hya (miry- 

da) (13h29,7m, -23°17) osiąga maksimum jasno
ści (4,9").

28d22l’13m Gwiazda zmienna zaćmieniowa U Oph 
osiąga minimum jasności. Jasność gwiazdy spa
da od 5,9m do 6,9".

31d22" Neptun w opozycji do Słońca.
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Sierpień
Słońce

W sierpniu deklinacja Słońca nadal maleje, w związku 
z czym dni są coraz krótsze.

W Warszawie 1 sierpnia Słońce wschodzi o 2h56m, za
chodzi o 18h27m, a 31 sierpnia wschodzi o 3h45m, zachodzi
o 17h26m. W sierpniu Słońce wstępuje w znak Panny.

Dane dla obserwatorów Słońca (na 0h czasu UT)

Data 2002 P[1 B0H L0n
VIII 1 10,73 5,77 160,79

3 11,52 5,91 134,34
5 12,30 6,05 107,89
7 13,06 6,18 81,45
9 13,80 6,30 55,00

11 14,53 6,42 28,56
13 15,24 6,53 2,12
15 15,93 6,63 335,68
17 16,60 6,73 309,25
19 17,26 6,81 282,81
21 17,89 6,89 256,38
23 18,51 6,96 229,95
25 19,10 7,03 203,52
27 19,67 7,08 177,10
29 20,23 7,13 150,67

VI1131 20,76 7,17 124,25

P — kąt odchylenia osi obrotu Słońca mierzony od 
północnego wierzchołka tarczy;
Bg, L0 — heliograficzna szerokość i długość środka 
tarczy;
13d03h51m — heliograficzna długość środka tarczy 
wynosi 0°.

Księżyc
Bezksiężycowe noce będziemy mieli w pierwszej poło

wie sierpnia, bowiem kolejność faz Księżyca jest w tym 
miesiącu następująca: ostatnia kwadra 1d10h22m, nów 
8d19h15m, pierwsza kwadra 15d10h12m, pełnia 22d22h29m
i ponownie ostatnia kwadra 31d02h31m. W perygeum Księ
życ znajdzie się 10d23h33m, a w apogeum 26d17h44m.

Planety i planetoidy
Merkury znajduje się na niebie w pobliżu Słońca i jest 

niewidoczny.
Wysokość Wenus nad wieczornym horyzontem w cią

gu miesiąca systematycznie się obniża i je j obserwacja staje 
się praktycznie niemożliwa.

Mars znajduje się na niebie w pobliżu Słońca i  jest nie
widoczny.

Z początkiem miesiąca nad porannym, północno- 
-wschodnim horyzontem pojawia się Jowisz, świecący z jas
nością prawie -2 m na tle gwiazd gwiazdozbioru Raka. Wy
sokość planety nad horyzontem w ciągu miesiąca nieustan-

Rys. 6. Mapa gwiazdozbioru Wężownika do obserwacji gwiazdy 
zmiennej U Oph (17h16m31,7s, +1°12'38"). Podane jasności gwiazd 
porównania (pole widzenia wynosi 12°, północ u góry)

nie rośnie i pod koniec sierpnia na około godzinę przed 
wschodem Słońca można ją  obserwować już na wysoko
ści 20°.

Także nad ranem coraz wyżej nad wschodnim hory
zontem wznosi się Saturn, osiągając pod koniec miesiąca 
wysokość ponad 40°. Planeta świeci w gwiazdozbiorze 
Byka jako obiekt o jasności - 0 ,1m.

W sierpniu panują bardzo dobre warunki obserwacji 
U rana (5,7m) i Neptuna (7,8m) w związku z ich przebywa
niem w pobliżu opozycji. Do dostrzeżenia tarcz obu planet 
(o średnicach odpowiednio 3,7” i 2,3”) niezbędny jest tele
skop o średnicy przynajmniej 10 cm i powiększeniu 100*.

Wieczorem można obserwować Plutona, jednakże jas
ność planety wynosi jedynie 13,7m i do je j zaobserwowa
nia niezbędny jest teleskop o średnicy zwierciadła przy
najmniej 15 cm.

W sierpniu możemy obserwować w pobliżu opozycji 
jasne planetoidy:

(1) Ceres, (jasność 8,2m) 9 VIII: 1h26.4m, -5°08 ’; 19 VIII: 
1h27,2m, -5°41'; 29 VIII: 1h25,8m, -6°24',

(7) Iris, (jasność 7,7m) 9 VIII: 22h24,8m, +0°07’; 19 VIII: 
22h16,6m, -0 °06 ’; 29 VIII: 22h07,2m, -0 °39 ’,

(15) Eunomia, (jasność 8,2m) 9 VIII: 23h26,7m, +11°24’; 
19 VIII: 23h21,5m, +12°22’; 29 VIII: 23h13,9m, +12°57’,

(18) Melpomene, (jasność 8,4m) 9 VIII: 0h38,5m, -0°05 ’; 
19 VIII: 0h44,3m, -1°17'; 29 VIII: 0*47,1™, -2°59'.

Meteory
Od 25 lipca do 18 sierpnia promieniują słynne Perse

idy, rój związany z kometą Swift-Tuttle, o najbardziej regu
larnej corocznej aktywności. Maksimum aktywności roju 
przypada około 12 sierpnia, w tym roku warunki obserwa
cji są dobre — Księżyc cztery dni po nowiu. W tym okresie 
radiant meteorów leży w gwiazdozbiorze Perseusza i ma 
współrzędne: a = 3h4m, ó = +58°.

* *  *

1d00fl Odkrycie gwiazdy x 1 Cet (4,5") przez ciemny brzeg Księży
ca w pobliżu ostatniej kwadry, widoczne w całej Polsce (Kra
ków 0ff'28m — Gdańsk 00h36m).

1d13h Minimalna iibracja Księżyca (5,5°) w kierunku Sinus Iridium 
(oświetlona).
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Rys. 7. Trasa planetoidy (7) Iris na tle gwiazd gwiazdozbioru Wodnika w lipcu 
i sierpniu 2002 (zaznaczone gwiazdy do 10,5m)

Rys. 8. Trasa planety Neptun na tle gwiazd gwiazdozbioru Koziorożca w lipcu, 
sierpniu i wrześniu 2002 (zaznaczone gwiazdy do 10,5m)

Rys. 9. Trasa planety Uran na tle gwiazd gwiazdozbioru Koziorożca w lipcu, 
sierpniu i wrześniu 2002 (zaznaczone gwiazdy do 10,5"')

2d22h59m Gwiazda zmienna zaćmieniowa U Oph 
osiąga minimum jasności. Jasność gwiazdy spa
da od 5,9™ do 6,6m.

3d Gwiazda zmienna długookresowa R Sgr (miryda) 
( W i e j 1", -19°18’) osiąga maksimum jasności 
(7,3m).

3d Gwiazda zmienna długookresowa R Oph (miry
da) (17h07,8m, - 16°06) osiąga maksimum jasno
ści (7,6").

3?22l'30m Gwiazda zmienna rj Aql (cefeida) osiąga 
maksimum jasności (3,5").

4d Gwiazda zmienna długookresowa RR Sgr (miry
da) (19'55,9m, -29° 11) osiąga maksimum jasno
ści (6,8” ).

5d Gwiazda zmienna długookresowa o Cet (Mira -  
miryda) (2h19,3m, -2°58) osiąga maksimum ja 
sności (3,4m).

5d04h Złączenie Saturna z Księżycem w odl. 2°.
7d18h Maksymalna libracja Księżyca (6,9°) w kierun

ku krateru Schickard (oświetlony)
7d18h Złączenie Jowisza z Księżycem w odl. 3°.
8? Gwiazda zmienna długookresowa R Psc (miryda) 

(1h30,7"\ +2°52’) osiąga maksimum jasności 
(8,2™).

8d19h Złączenie Marsa z Księżycem w odl. 3°.
9d21h51m Gwiazda zmienna ó Cep (cefeida) osiąga 

maksimum jasności (3,5r").
10f,02h Złączenie Merkurego z Księżycem w odl. 0,4°.
10*22* Mars w koniunkcji ze Słońcem.
11d22h Złączenie Wenus z Księżycem w odl. 6°.
15d20" Minimalna libracja Księżyca (5,9°) w kierun

ku Mare Fecunditatis (oświetlone).
19“ Gwiazda zmienna długookresowa R U Ma (miry

da) (10h44,6m, +68°47’) osiąga maksimum jasno
ści (7,3”).

21d05h Złączenie Neptuna z Księżycem w odl. 4°.
21d19h Uran w opozycji do Słońca.
22d09h Maksymalna libracja Księżyca (7,3°) w kie

runku Mare Humboldtianum (oświetlone).
22d13h Wenus w maksymalnej elongacji wschodniej 

od Słońca w odległości 46°.
22d14h Złączenie U ran a z Księżycem w odl. 4°.
23*07" 17m Słońce wstępuje w znak Panny, jego dłu

gość ekliptyczna wynosi wtedy 150°.
26d00h14m Gwiazda zmienna d Cep (cefeida) osiąga 

maksimum jasności (3,5m).
27d22h47m Gwiazda zmienna zaćmieniowa Algol 

03 Per) osiąga minimum jasności. Jasność gwiaz
dy spada od 2,1m do 3,4m.

28d141' Minimalna libracja Księżyca (5,2°) w kierun
ku Sinus łridium (oświetlona).

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

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

Momenty złączeń planet z Księżycem po
dane są dla geocentrycznych złączeń w rekta- 
scensji. Momenty wzajemnych złączeń planet 
podane są dla maksymalnych zbliżeń. Podane 
są wszystkie złączenia, nie tylko w idoczne  
w Polsce.

Opracował T. Ściężor
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Rys. 12. Trasa planetoidy (18) Melpomene na tle gwiazd gwiazdo
zbioru Wieloryba w sierpniu 2002 (zaznaczone gwiazdy do 10,5m).

Rys. 10. Mapa gwiazdozbioru Wieloryba do obserwacji gwiazdy 
zmiennej o Cet (Miry) (2h19,3m, -2 °5 8 ’). Podane jasności gwiazd 
porównania (pole widzenia wynosi 8°, północ u góry).

Rys. 11. Trasa planetoidy (15) Eunomia na tle gwiazd gwiazdo
zbioru Pegaza w sierpniu 2002 (zaznaczone gwiazdy do 10,5m).

Dokończenie ze s. 131.
mi bateriami litowymi, które w przypadku wykonywania kil
kuminutowych czasów ekspozycji (typowych w astrofoto- 
grafii) bardzo szybko się rozładowują, zwłaszcza w niskich 
temperaturach. Warto w takim przypadku rozważyć zakup 
dodatkowego zasobnika na baterie lub akumulatory (batte
ry pack). Trudno polecić konkretny model któregoś z pro
ducentów, gdyż w zastosowaniach astronomicznych mo
dele te są sobie równoważne. Najtańsze aparaty z 
automatycznym ustawianiem ostrości wraz ze standardo
wym zoomem (np. 28-80 mm) można kupić za około 1500 zł. 
Za taką też kwotę można kupić używany korpus bardziej 
zaawansowanego modelu.

Podejmując decyzję o zakupie aparatu fotograficznego 
pamiętajmy, że to obiektyw tworzy obraz na kliszy, a nie 
korpus lustrzanki. Lepiej więc kupić mniej zaawansowa
ny technologicznie i tańszy aparat z dobrym obiektywem 
niż odwrotnie.

Wiesław Skórzyński

INFORMACJE O PRENUMERACIE URANII-PA

Prenumerata na rok 2002 (6 zeszytów) kosztuje 42 zł (zagraniczna 70 zł). 
Cena pojedynczego zeszytu 8,50 zł. Wpłaty prosimy kierować na konto:

Polskie Towarzystwo Astronomiczne 
BIG Bank Gdański S.A. o/Toruń 

Nr 11601612-6347-132

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

Karolina Wojtkowska 
Centrum Astronomii UMK 

ul. Gagarina 11, 87-100 Toruń

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

Rozwiązaniem krzyżówki z „Uranii-PA” 1/2002 jest hasło 
Siła grawitacji”. Nagrody książkowe wylosowali Krysty- 
ia Jaskulska z Gdyni oraz Piotr Wirkus z Lęborka. Gra

tulujemy. Nagrody prześlemy pocztą. Wszystkich naszych Czy
telników zapraszamy do udziału w nowym konkursie.

Rozwiązanie bieżącego konkursu utworzą litery w wyróżnio
nych kratkach diagramu czytane pionowo od góry do dołu. Należy 
przesłać je na adres Redakcji w terminie do końca czerwca br. Wśród 
autorów trafnych odpowiedzi rozlosujemy, jak zwykle, nagrody 
książkowe.

Osoby nie będące prenumeratorami „Uranii” , aby wziąć udział
w losowaniu nagród, muszą dołączyć do rozwiązania kupon kon
kursowy. Prenumeratorzy mogą przesyłać rozwiązania pocztą elek
troniczną (urania@astri.uni.torun.pl).

1. Autor powszechnie przyjmowanego modelu budowy jądra komety
2. Współodkrywca jasnej komety goszczącej ostatnio na naszym niebie
3. Odkrywca wielu komet, choć nie człowiek
4. Polski odkrywca czterech komet
5. Astronom z Krakowa mający swoją kometę
6. Z jego obłoku pochodzą komety
7. Odkrył okresowość komet
8. Niepoprawnie zwany ogonem
9. Jego kometa zdobiła niebo w 1829 r.

ES* bada
"m artw eNajpiękniejsze zdjęcia as 

(Astronomy Picture Of 4- t
Codziennie we! Opisy zdjęć w E PJe..
języku angielskim asteroid

astronomowil Odpowiedź uzyskasz

Twoje imię i nazwisko lub

pięciu tygodni dwie asteroidy przeszły blisko 
Ziemi w odlegloici 1 2 oraz 3 odległości do 
Księżyca Okazało się, Ze kolejny asteroid ma 
szanse 1 na 300 kotzji z Ziemią w roku 2880. 
Monitorowanie znanych asteroid pozwala 
astronomom przewidzieć, które obiekty mogą 
uderzyć w Ziemię. Ale dotyczy t 
asteroid, które śledzimy Co z tymi. które lezą t 
martwym polu między Słońcem a Ziemią? 
Europejska Agencja Kosmiczna (ESA) analizuje 
w jaki sposób ich misje mogą wesprzeć 
monitorowanie tych niewidocznych, ale 
potencjalne niebezpiecznych asteroid

obserwacji Teleskopu 
Kosmicznego i największych 
teleskopów na Ziemi.

Wielokrotnie nagradzany

i 19 kv aa 2002

ń  W ybuchy SN 
i źródłem  b łysków 

£OT'  gamma

Kliknij przycisk "Wyikj* aby wysłać:

I *■*»!

Jedne z najbardziej 
energetycznych procesów we Wszechłwiecie. 
obserwowane jako błyski gamma, stanowią 

i największą zagadkę współczesnej astronomii 
j Jak dotąd za iródlo tego zjawiska uważano di 
i procesy kolizje supergęstych gwiazd 
i neutronowych oraz wybuch supernowej, 
j kończący w spektakularnym stylu żywot bardi 

masywnych gwiazd Błysk zaobserwowany 11

co czarna dziura?
• Czy Wszechświat jest 

nieskończony? Na ostatniej 
rekga

• Czy w centrum Galaktyki 
znajduje się czarna dziura?

wybuchy supernowych

zrzeszająca zawodowych 
astronomów. Zapraszamy do 
odwiedzenia oficjalnych stron

I Muzyka czarnych 
d z iu r -  W szystkie j 
czarne dz iu ry  
nucą tę  samą 
m elodię.

Astronomowie z Uniwersytetu w Southampton 
odkryk godne uwagi pokrewieństwo pomiędzy 
olbrzymimi czarnymi dziurami, które tkwią w 
sercach odległych galaktyk i ich stosunkowo 
niewielkimi kuzynami, którzy zamieszkują układy 
gwiazdowe w naszej Drodze Mlecznej wszystkie 
one nucątę samą melodię DrPhilUtdey 
zaprezentował te odkrycia w ostatni wtorek na 
wykładzie zatytułowanym ‘ Muzyka czarnych 
dziur' podczas National Astronomy Meeting w 
Bristolu (USA).

W $zęchćwlat
ekspanduje
coraz
szybciej: 
now y dowód

Grupa angielskich i australijskich astronomów 
odkryła nowy. niezależny dowód na to. Ze 
rozszerzanie Wszechświata przyspiesza Ich 
wynki pojawiły się właśnie w Monthly Notices 
o/lhe Poyal Astronomical Society.

Ciekawe strony internetowe...
Dzisiaj nie będziemy szukać zbyt daleko. Na serwerze www.camk.edu.pl, 
z którego można dostać się na stronę naszego pisma, znajduje się rów
nież odnośnik do nowej strony Polskiego Towarzystwa Astronomiczne
go —  pod adresem http://www.camk.edu.pl/pta/. Naszych Czytelników 
może przede wszystkim zainteresować Serwis Edukacyjny PTA. Zapewne 
najciekawszym miejscem są Astro-Wiadomości —  zbiór żywo redago
wanych nowości w postaci obszernych tekstów, ilustrowanych unikal
nymi niekiedy obrazami z odsyłaczami do oryginalnego źródła informa
cji. Wydzielone są kąciki odsyłające do tak znanych serwisów, jak 
„Astronomy Picture of the Day”, „Nine Planets” czy „BBC Sci/Tech”. 
Nowością (przynajmniej dla mnie) jest dopiero powstająca strona ćwi
czeń astronomicznych w oparciu o obserwacje wykonane z pomocą Te
leskopu Kosmicznego. Jest też kącik „Spójrz w niebo”, omawiający ak
tualny w danym miesiącu wygląd nieba. Z innych ciekawostek polecam 
ciekawy artykuł na temat obliczania daty Wielkanocy. Tegoroczne świę
ta mamy już wprawdzie za sobą, ale za rok wszystko się powtórzy (choć 
nie tego samego dnia). Wspomniane odnośniki prowadzą do informacji, 
które są „gotowe” —  można je  obejrzeć, ewentualnie powędrować do 
innych artykułów dostępnych w sieci. Jest jednak na stronie Serwisu 
miejsce, gdzie każdy może zadać pytanie zawodowemu astronomowi 
(i uzyskać na nie odpowiedź dostępną również dla innych osób odwie
dzających wspomnianą stronę). Warto skorzystać!

Jak można się było spodziewać, jest też odsyłacz do strony „Uranii -  
-Postępów Astronomii”.

Materiały dostępne na stronie można wykorzystywać w celach dy
daktycznych (lekcje, odczyty, wykłady). Poszczególnymi działami opie
kują się astronomowie z Uniwersytetu Jagiellońskiego —  webmasterem 
jest Krzysztof Chyży.

Zachęcamy astronomów do udostępniania swych materiałów eduka
cyjnych z przeznaczeniem do publikacji w tym serwisie, a kolegów zna
jących podstawy języka HTML do współredagowania tej witryny. Kon
takt: chris@oa.uj.edu.pl

, (kwietniu) mamy możliwość 
obserwowania niecodziennego 
położenia jasnych planet Planety

Merkury. Wen^M^rs^Jowisz i 
Saturn będą uporządkowane 
prawie w szeregu przez

czasopisma PTA i PTMA

rozbłysków słonecznych 
(10 lat obserwacji 
Yohkoh)
Michał Tomczak 

.  O nauczaniu astronoma 
Jarzy M. Kreiner 

» 125 rocznica odkrycia 
trabantów Marsa 
T. Zbigniew Dworak 

• Analiza obrazów CCD z 
kamery internetowej 
Grzegorz Wrochna
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- Gromada. Praesepe«(Żłobek) w gw iażtiozbiórzeTiaka 
sfotogj-afowanąjtorzez Janusza.Vyjandą»za pom ocą 
obiektywu 200/4 PfekonstruDwane^43r^e2.ńięgo staty- 

.wCi z.mechańizmem prowadząćynro ńdzwieT^S.TRON 
-<opis-tej konstrukcji poćianiy, w najbliższym zeszycie 
. „U ra n ii- fA ” ) z czasem gfcspęzycji.7 min na film ie.Kt)- 
-nica '400'ASA. . ^  . •  '*

Powyższe zdjęcie koftietyJkeyą-Zhgng wykonane ^o  
stało 0^.04.2pÓ2 przez W ojciecha'P iskorza z. G liw ic 
Zenit JTL+flelios58m m , Superia800 Press,-przesł. 2,0 
czas eksp.’ 5fnin. *  . *  *

Coraz w'iększaJbopularno'ść kamerj^rternetowychi apa
ratów cyfrowych sprowokowała również naszego re
dakcyjnego kolędę, WieśKa SljóreyftńsRiego, do ekspe* 
•rymentów.z tąnow oczesną technologią. Ęf.ekty można 

Z obaczyć poniżej. Kometa ll^ya.-Zheng sfotografowa- 
na‘zos{gła zą pomocą kamery o rozmiarach, matrycy 
CCD‘ 64flx480 p ikse li. Pierwsze zd jęcie z 29 marca 
przedstawia pole 1,3xJ stopień, a czas e ksp o zyc ji^y - 

* no~sił 2sekundy! Zdjęcie z 1.kwietnia przedstawia ptole 
1,7x0,?5 stoprrią, a.cżas ekspozycji w ynosił 10 sekund. 
Średnica obiektywu.wynosiła 60 mm, a efektywna ogni* 
skowa (w porównaniu d<  ̂formatu małoobrazkowego) 

*1150 mm.. Drugie zdjęcie — vv barw ąćłi sztucznych —  
pochodź*, z 3.04/2002, czas.ekspozycji 40 sekund."
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80 lat Uranii

tomLXXIII

lipiec— sierpień

Czy planetoidy mogą zagrozić Ziemi?
Układ planetarny w miniaturze cz.ll
O (nie)skończoności Wszechświata 
— poglądy Keplera a współczesna l<

,0 *



Co zobaczyły „nowe oczy” Hubble'a?
Galaktyka UGC 10214, nazwana 
Kijanką, ukazuje osobliwą defor
mację spiralnego dysku wskutek 
oddziaływania ze zwartą, nie
bieską galaktyką (pVzebija ona 
poprzez dysk w lewej górnej jego 
części). Ogon złożony z<gromad 
młodych gwiazd i gazu rozciąga 
się na ponad 280 tysięcy lat 
świetlnych. Para oddziałujących 
ze sobą galaktyk leży w konste
lacji Smoka, w odległości 420 
m ilionów  lat św ietlnych. Dla 
astronomów chyba istotniejszą, 
i bardziej szokująca (niż sam nie-'t{ 
zwykle sugestywny obraz zbliże
nia galaktyk) wiadomość dotyczy , 
tła tego spektaklu. Otóż w obsza
rze nieba o rozmiarach kątowych 
ok. 3 minut doliczyć się można 6 
tysięcy bardzo odległych galak
tyk -  to dwukrotnie więcej niż 
w legendarnym Głębokim Polu 
Hubble’a, przy zaledwie 8-go- 
dzinnym czasie ekspozycji, tj. 
dwunastokrotnie krótszym od 
tamtego! Ilustruje to wymownie 
możliwości nowej kamery, tym 
bardziej że w barwie niebieskiej 
rzeczywiście zaobserwowano  
obiekty słabsze niż w GPH.

Jeszcze jeden przykład kosmicznej kolizji; odległe o 300 milionów l.ś\rap 
twierdzą, że to raczej zabawa w kojka i myszkę niż dwie myszy...), w konB 
pod numerem 4676). Z tej odleglośŚ zdjęcie obejmuje obszar o rozm iar®  
na podstawie przeprowadzonych komputerowych symulacji, widzimy :ofjj 
największego zbliżenia. Tym razem spotkały się dwie niemal identyczne gąl 
możemy się spodziewać w przyszłości powstania na ich miejscu jednej diii 
los czeka Drogę Mleczną po spotkaniu z M31. Fot. NASA, the ACS Ścieni E

iki (w katalogu N G j G j t  
łych. Jak się w y |p |  
nln lat od m o m e p l 
n autorów symulafcff 
. Być może podobny

U R A N I A  - POSTtPi -V ; AOMC



UzyiZ-
Szanowni i Drodzy Czytelnicy,

Oddajemy w Wasze ręce siedemsetny zeszyt URANII. W swych przeszło 
osiemdziesięcioletnich dziejach URANIA ukazywała się czasem jako  
kwartalnik, kiedy indziej jako miesięcznik, a były roczniki i lata, w których się 
w ogóle nie ukazywała. Te „puste ” łata to z jednej strony lata wojny, 
a z drugiej lata trudności organizacyjnych i finansowych Wydawcy. W ciągu 
lat powojennych takim trudnym czasem, obok roku 1947, był okres stanu 
wojennego. Aby uniknąć kłopotów wydawniczych w warunkach gospodarki 
rynkowej, miesięcznik URANIA i kwartalnik POSTĘPY ASTRONOMII 
połączyły się i od 1998 r. stanowią jeden dwumiesięcznik. Wydawało się, że 
takie rozwiązanie zapewni na wiele lat stabilną pozycję czasopisma popularyzującego 
współczesne osiągnięcia nauki o ciałach niebieskich. I  oto w okresie przygotowywania 700 
numeru, w piątym roku po połączeniu, Komitet Badań Naukowych, nasz główny sponsor, 
poinformował nas, że tegoroczna dotacja dla naszego pisma będzie o 40% niższa od kwoty, o którą 
prosiliśmy i która jest niezbędna dla zbilansowania wydatków wydawniczych w roku bieżącym. 
Podobnie finansowanie ze strony Komitetu Astronomii PAN, drugiego naszego sponsora, będzie 
w tym roku wynosiło zaledwie 2700,00 zł, czyli 27% kwoty otrzymanej w roku 2000. Ta kwota 
wystarczy na pokrycie kosztów pocztowej dystrybucji jednego zeszytu URANII.

Jaki więc los czeka nasze pismo? Nasza nadzieja to przede wszystkim zwiększenie liczby 
prenumeratorów URANII. Prosimy zatem Państwa, naszych PT. Czytelników, o aktywną 
propagandę URANII i zdobywanie nowych prenumeratorów. Oczywiście potrzebne nam również 
będą Państwa rady i podpowiedzi — co robić. My sami też nie będziemy tylko oczekiwać na „dary 
niebios ”, ale aktywnie poszukiwać rozwiązań i darczyńców.

W bieżącym zeszycie, oprócz zagrożeń dla naszego istnienia, dzielimy się z  Państwem 
problemem kosmicznej katastrofy grożącej naszej planecie ze strony planetoid. Pisze o tym 
obszernie Ireneusz Włodarczyk z Planetarium Śląskiego. Na tym polu wieści są chyba bardziej 
optymistyczne. Dalej, Zbigniew Dworak kontynuuje swą opowieść o pięknej rodzinie jowiszowej, 
a Stanisław Bajtłik przybliża nam poglądy kosmologiczne Keplera. Wiele miejsca poświęcamy 
omówieniu chorzowskiej Olimpiady Astronomicznej i grudziądzkiego Młodzieżowego Seminarium 
Astronomicznego. Przedstawiamy Toruński Festiwal Nauki i Sztuki i donosimy o powstaniu 
Polskiego Towarzystwa Meteorytowego.

W „Poradniku obserwatora ” Wiesław Skórzyński radzi, ja k  dobierać film y do zdjęć 
astronomicznych. Janusz Kosiński relacjonuje działalność obserwatorów Słońca zrzeszonych 
w PTMA w ostatnich latach. Natomiast Krzysztof Rochowicz w „Elementarzu Uranii” omawia 
gwiazdy typu widmowego K.

Najbardziej radosną wiadomością, którą przynosi ten zeszyt, je s t przyznanie Złotego Medalu 
Towarzystwa Astronomicznego Pacyfiku „za rewolucyjne idee, które znacznie rozwinęły 
astronom ięXXwieku”profesorowi Bohdanowi Paczyńskiemu. Profesora gościliśmy na łamach 
tegorocznego zeszytu nr 1 naszego pisma i uświetniał swym wykładem jubileusz 80-lecia URANII 
w lutym br. Składamy Mu serdeczne gratulacje z tej okazji i przedstawiamy pokrótce Jego 
sylwetkę na s. 173. 0%^\ ̂  'jj

Jak zwykle publikujemy z dwumiesięcznym wyprzedzeniem kalendarzyk astronomiczny 
autorstwa Tomasza Sciężora oraz krzyżówkę astronomiczną opracowaną przez naszego młodego 
czytelnika z Krakowa Dominika Wranę.

Życzę Państwu pożytecznej lektury i pozostaję z szacunkiem
Andrzej Woszczyk

Toruń, w czerwcu 2002 r.
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czytelnicy piszą. 121 £| 03
Szanowny Panie Profesorze,

właśnie przeglądam naj
nowszy numer „Uranii" i w ar
tykule prof. Dworaka znalazłem 
fragment, który wymaga ko
mentarza. Chodzi o pierwszeń
stwo zaobserwowania sateli
tów Jowisza. Prof. Dworak pi
sze kategorycznie, że pierw
szym był Simon Mayr.

Wiele lat temu napisałem do 
„Kwartalnika Historii Nauki 
i Techniki” obszerny artykuł
0 tym zagadnieniu („Gwiazdy 
medycejskie’’, vol. XXV, s. 461- 
480, 1980). Przejrzałem wów
czas nie tylko teksty Galile
usza, ale także książkę Mayra 
„Mundus Jovialis” (dostępna 
w przekładzie angielskim).

Zapomniany już dziś pro
blem to używanie w tym cza
sie dwóch różnych kalenda
rzy w Europie. Kraje katolickie 
(w tym Polska) przyjęły kalen
darz gregoriański natychmiast 
po jego wprowadzeniu 
w 1582 r., podczas gdy inne 
kraje — ze względu na opór 
wobec papieża —  znacznie 
później. Mayr był protestantem
1 używał kalendarza juliańskie
go, „późniącego” się wtedy o 10 
dni. Galileusz w swym dziele 
„II saggiatore” („Waga probier
cza”) z 1623 r. zwraca uwagę 
na tę różnicę.

Okazuje się, że według ka
lendarza gregoriańskiego 
pierwsza zanotowana obser
wacja satelitów Jowisza przez 
Mayra wypadła wieczorem 8 
stycznia 1610 r., byławięcoje- 
den dzień PÓŹNIEJSZA niż 
spostrzeżenie tych obiektów 
przez Galileusza. Mayr wpraw
dzie podaje, że widział satelity 
Jowisza już w listopadzie 
1609 r. i wtedy nie zwrócił na 
nie uwagi —  to jest jednak tyl
ko gołosłowne oświadczenie.

Myślę, że warto te szczegó
ły przybliżyć Czytelnikom „Ura
nii”. Dlatego będę wdzięczny, 
jeśli Pan umieści te kilka zdań 
w dziale listów do Redakcji.

Serdecznie pozdrawiam, 
Andrzej K. Wróblewski 

Warszawa
*  *  *

Pani Agnieszka Janiuk prosi 
nas o zamieszczenie informa
cji, że rys. nr 3 i rys. nr 4 w jej 
artykule o mikrokwazarach w nr 
3/02 „Uranii-Postępów Astro
nomii” (s. 106 i 107) pochodzą 
z pracy T. Belloniego.

Pan Marks zauważa, że zosta
ły popełnione 2 błędy zecerskie 
w jego artykule w „Uranii-PA” nr
2/02:

s. 116 lewa kolumna wiersz 
8 nie 458, a 438,

s. 117 lewa kolumna wiersz 
18 nie 4,5, a 7,5.

Szanowna Redakcjo!
Z wielkim zainteresowaniem 

przeczytałem artykuł o odkry
ciu nowych typów widmowych 
gwiazd —  „Urania" 2/2002 s. 
86-88 „Nowe typy widmowe”. 
Zgadzam się, że istnieje pilna 
potrzeba ustalenia mnemo
technicznej formułki ułatwiają
cej zapamiętanie sekwencji ty
pów widmowych aktualnie wy
rażających się jako: OBA- 
FGKMLT.

Proponuję zatem dotych
czasową formułę: „Oh Be A 
Fine Girl, Kiss Me.” uzupełnić 
do postaci: „Oh Be A Fine Girl, 
Kiss Me Lovingly Tonight”

W ten sposób zachowamy 
dotychczasowy dorobek w tej 
materii, zaś gdyby ktoś jeszcze 
kiedyś odkrył jakieś nowe typy 
widmowe, to możemy przecież 
rozwijać naszą formułkę nie
omalże w nieskończoność...

Serdecznie pozdrawiam
Stefan Czyżewicz 

Warszawa

Witam serdecznie całą Redak
cję.

Czytam Wasze pismo już od 
roku. Dzięki temu mam już 
pewne wyrobione o nim własne 
zdanie, którym chciałbym się 
podzielić.

Za każdym razem, gdy 
otrzymuje nowe pismo, jestem 
oczarowany urzekającą kolo
rową okładkąi wkładką. Jednak 
niestety są niezbyt trwałe, bo 
dość szybko ściera się z nich 
farba, a w efekcie tracą swój 
urok. Czytając artykuły, dowia
duję się wielu informacji o: po
stępach astronomii, różnych 
zjawiskach, nowych progra
mach badawczych, proble
mach, wynikach obserwacji, 
życiu, działalności polskich mi
łośników, jak i wielu wiadomo
ści z zakresu astronomii. Arty
kuły są pisane przejrzyście i za
wierają informacje, na jakiej 
podstawie są uzyskiwane róż
ne dane, co nadaje tematom 
dużych wartości dydaktycz
nych, a w rezultacie są łatwe 
do zrozumienia. Artykuły zawie

Tu może być reklama Twojej Firmy!
Nasz cennik jest następujący: 
cała strona kolorowa: 1000,00 zł 
cała strona czarno-biała: 400,00 zł 
Przy mniejszych formatach dla stron czarno-białych: 
1/2 s.: 300,00 zł 
1/4 s.: 200,00 zł
1/8 s.: 100,00 zł —  ten rozmiar traktujemy jako 
najmniejszy „moduł”. Podobnie jest ze stroną kolo
rową.
Istnieje możliwość negocjowania warunków.

Zapraszamy na nasze łamy!

rają wiele wykresów, tabel, 
zdjęć, co znacznie polepsza ich 
jakość, uatrakcyjnia czytanie. 
Zdjęcia są czarno-białe, co mi 
nie przeszkadza, grają one 
ważną rolę. Bardzo mi się po
doba to, że wśród nich można 
znaleźć zdjęcia zrobione przez 
miłośników astronomii jak i ta
kie, które przedstawiają auto
rów np. na różnych zjazdach, 
konkursach czy olimpiadach. 
Można wtedy np. znaleźć na 
nich kogoś znajomego, co sta
je się pewnego rodzaju pamięt
nikiem, znacznie uatrakcyjnia 
zawartość pisma. Na pierwszej 
stronie każdego pisma jest za
mieszczony zwrot do czytelni
ka od redaktora naczelnego, co 
dla mnie ma znaczenie, ponie
waż stanowi to doskonały 
wstęp do ciekawej lektury, a 
przy okazji wiem, jakie proble
my ma pismo i jakie ma ono

plany na przyszłość. Najbar
dziej przeze mnie łubianą ru- 
brykąjest „Kalendarz Astrono
miczny”, z którego bardzo czę
sto korzystam -  jest dla mnie 
bezcenny. Na końcu pisma jest 
z kolei rubryka „Relaks z Ura
nią”, która pozwala sprawdzić 
swoją wiedzę. Gdy uda się roz
wiązać hasło, dużą zaletą jest 
to, że można wziąć udział 
w konkursie i ewentualnie wy
grać jakąś nagrodę. Podsumo
wując, pismo to jest bardzo do
bre, doskonale upowszechnia 
wiedzę astronomiczną i stano
wi dla mnie niezastąpione źró
dło wiedzy, a wyszukiwanie in
formacji jest znacznie ułatwio
ne dzięki podanemu indekso
wi do 6 nr „Uranii-PA”.

Z wyrazami szacunku i 
uznania

Piotr Wirkus
Lębork

Kupię 
Sprzedam 
Zamienię 
Nawiążę kontakt...

Kupię „Amatorski teleskop 
zwierciadlany" i inne pozycje 
dotyczące samodzielnej bu
dowy teleskopu.
Marcin Płócienniczak, Sie
radz, tel (043) 8276-358 

Kupię 4 pryzmaty z lornetki 
10x50. Stan bardzo dobry. 
Tel. 0-605913529

Sprzedam aparat fotograficz
ny rosyjski START, lustrzanka 
małoobrazkowa, obiektyw He- 
lios-44 (58/2), migawka szcze
linowa -  czasy od B przez 1, 
112,1 /4 itd. do 1/1000 sek. Cena 
80 zł. Kontakt: Jan Maszkow-

ski, tel. 0-94 374 2547, lub zyn- 
dram@gosc.icm.edu.pl

Sprzedam teleskop firmy Uni
wersał, model nr 5 (90/900) na 
montażu paralaktycznym, na 
gwarancji. Cena 500 zł. 
Marcin Płócienniczak, Sie
radz, tel (043) 8276-358

Sprzedam teleskop syst. 
Cassegraina, model nr 10, 
Uniwersał, z mechanizmem 
zegarowym, zasilanym z sie
ci i samochodu. Używany kil
ka razy. Cena 3000 zł. Jan 
Misiuk, ul. Wita Stwosza 50/ 
80; 02-661 Warszawa. Tel. 
843-84-63 lub 603-513-745. 
Adres E-mail: jkmis@pocz- 
ta.fm

W tej rubryce zamieszczamy bez
płatnie ogłoszenia naszych Czytel
ników (do 250 znaków).
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148 Czy planetoidy mogą zagrozić Ziemi?
Ireneusz Włodarczyk

Jest około 400 znanych planetoid, które są klasyfikowane jako potencjalnie niebez
pieczne dla Ziemi. Czy planetoidy te rzeczywiście mogą zagrażać naszej planecie? Czy 
znamy ich położenie i ruch w przestrzeni kosmicznej tak dokładnie, że możemy wiary
godnie przepowiadać ich spotkanie z Ziemią?

156 Układ planetarny w miniaturze, cz- II
T. Zbigniew Dworak

Rodzina księżyców jowiszowych jest przepięknym, zróżnicowanym i bogatym światem 
dal planetarnych naszego Systemu Słonecznego. Ostatnio jednocześnie odkryto II 
małych księżyców na dużych odległościach od Jowisza. Teraz znamy 39 satelitów tego 
planetarnego olbrzyma. Jest to rekordowa liczba księżyców jednej planety.

162 O (nie)skończoności Wszechświata -  poglą
dy Keplera a współczesna kosmologia
Stanisław Bajtlik

Johannes Kepler znanyjest powszechnie jako autor praw ruchu planet, o których uczy 
się w szkołach. Ale nie wszyscy wiedzą, że uczony ten mial też ciekawe pomysły kosmo
logiczne. Czy wiecie Państwo, dlaczego niebo w nocy jest czarne i co z tego wynika? 
Przeczytajcie więc ten artykuł, zachęcam.

w kolorze: Co zobaczyły nowe oczy Hubble a? (okł. II); XLV  Olim
piada Astronomiczna, Chorzów 2002 (wkl. I); M42 (wkł. II-III); 
OMSA, Grudziądz 2002 (wkl. IV); Galeria Uranii (okł. III) 

w kraju: Złoty Medal amerykańskiego Towarzystwa Astronomicznego 
Pacyfiku dla profesora Bohdana Paczyńskiego (168); OMSA 2002 
(169); Święto Nauki i Sztuki w Grodzie Kopernika (171); Polskie To
warzystwo Meteorytowe (175); Podsumowanie XLV Olimpiady Astro
nomicznej (176)

elementarz Uranii: Gwiazdy typu widmowego K  

poradnik obserwatora: Wybieramy film  fotograficzny

P.T. Miłośnicy Astronomii obserwują: Sekcja Obserwacji Słońca 
PTMA w latach 1997-2001

astronomia w szkole: Zadania XLV Olimpiady Astronomicznej 
(178); XLVI Olimpiada Astronomiczna 2002/2003 (183)

kalendarz astronomiczny 2002: wrzesień —  październik

czytelnicy piszą: FASTRON—prosty statyw do fotografowania nieba

relaks z  Uranią: AstroKrzyżówka

ciekawe strony internetowe

168

172

174

184

134

186

191

192 

192

NA OKŁADCE

Portret fragmentu Mgławicy Stożkowej (NGC 2264) z konstelacji Jednorożca, odległej 
o 2500 lat świetlnych. To olbrzymi filar gazu i pyłu w obszarze formowania się nowych 
gwiazd. Zdjęcie obejmuje okolice „wierzchołka" o rozmiarach przestrzennych ok. 
2,5 l.św. (całość mgławicy jest trzykrotnie większa). To jedno z pierwszych zdjęć uzy
skanych kamerą ACS (Advanced Camera for Surveys), która po marcowej misji serwi
sowej teleskopu kosmicznego zastąpiła wysłużoną Faint Object Camera.

Fot. NASA, the ACS Science Team, ESA.
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Ireneusz Włodarczyk Czy planetoidy
• rmogą zagrozić 

Ziemi ?
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Rys. 2. Histogram dla 157 tys. planetoid (a s6  
j.a.), stan na 18 XII 2001 r.

półoś wielka (j.a.)

Rys. 3. Histogram dla 574 planetoid (6 j.a. i  a 
s 100 j.a.), stan na 18 XII 2001 r.

W’prasie naukowej, a przede 
wszystkim w mass mediach 
pojawiają się ostatnio liczne 

doniesienia o możliwości zderzenia pla
netoid z Ziemią. I tak w sierpniu 2001 r. 
alarmowano o prawdopodobnym zde
rzeniu z planetoidą 2001 PM9 w 2005 
lub 2007 r. W 1998 r. kolejna planetoida 
1997 XF11 miała zderzyć się z Ziemią 
w latach 2028, 2033 lub w 2044 r. Po
nadto inna planetoida 1999 AN 10 po
dobno miała znaleźć się na orbicie koli
zyjnej z Ziemią w latach 2027, 2034, 
2036 lub 2040 r. Wkrótce astronomo
wie, mechanicy nieba, zaczęli demen
tować te prasowe informacje. Żadnych 
zderzeń z tymi planetoidami w tych 
okresach nie będzie. Dziennikarze spe
kulują informacjami zawartymi m.in. na 
oficjalnych stronach NASA i innych 
kosmicznych agencji (p. adresy www na 
końcu artykułu). Znajdująsiętam infor
macje o 396 znanych teraz (8 kwietnia 
2002) tzw. potencjalnie niebezpiecznych 
planetoidach. Jednak wszelkie możliwe 
zderzenia opatrzone są tam zastrzeżenia
mi o małym prawdopodobieństwie tego 
faktu, związanym m.in. z niedokładno
ścią aktualnego obliczenia elementów 
orbitalnych planetoidy, czyli z niemoż
nością dokładnego określenia jej poło
żenia w przestrzeni kosmicznej.

Rozmieszczenie ponad 160 tys. pla
netoid znanych 18 grudnia 2001 r. na

moment 18 października 2001 r. pokaza
no na rys. 1. Również zaznaczone są po
zycje planet, od Merkurego do Jowisza, 
na ten moment. Widać wyraźnie obszar 
występowania największej liczby plane
toid w tzw. pasie głównym planetoid le
żącym między orbitami Marsa a Jowisza. 
Ponadto zauważmy rozmieszczenia tzw. 
trojańczyków Jowisza, znajdujących się 
w pobliżu jego orbity w trójkątnych punk
tach libracji (L4 i L5). Jest ich około 1500. 
Natomiast na rys. 2 i 3 pokazano histo
gramy planetoid odpowiednio do 6 j.a. 
zliczane co 0,01 j.a. i od 6 j.a. do 100 j.a. 
zliczane co 1 j.a. Widzimy wyraźnie nie
jednorodnie zagęszczony obszar plane
toid. W pasie głównym planetoid widać 
przerwy Kirkwooda, a w okolicach 40 j .a. 
od Słońca znajdują się planetoidy z pasa 
Kuipera.

Planetoidami zbliżającymi się do Zie
mi, dalej w skrócie NEA (ang. Near 
Earth Asteroids), nazywamy takie pla
netoidy, których peryhelia q <  1,3 j.a., 
aaphelia , Q >  0,983 j.a. Rysunek 4 
przedstawia histogram tych planetoid 
zliczany co 0,1 j.a., a rysunek 5 zawiera 
rozkład planetoid przybliżających się do 
Ziemi w płaszczyźnie półoś wielka, mi- 
mośród. Warto zwrócić uwagę na fakt, 
że wiele spośród NEA ma duże mimo- 
środy. Natomiast brak na rys. 5 planeto
id leżących w prawej dolnej części ry
sunku wynika z definicji NEA.
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D o ty ch c za s  o d k ry te  p la n e to id y  
z grup: A teny ( a <  1,0 j.a ., Q >  0,983 
j.a.), Apolla (a >  1 j.a., q <  1,0167 j.a.) 
i Amora (1,0167 j. a . < q <  1,3 j.a.) ra
zem 1841 na 8 kwietnia 2002 r. wchodzą 
w  skład N EA  i stanowią odpowiednio 
około 8%, 47%  i 45%  populacji NEA. 
Amory przybliżają się do orbity Ziemi 
z zewnątrz jej orbity, Apolla przecinają 
orbitę Ziemi, Ateny przybliżają się do 
orbity Ziemi z wnętrza jej orbity.

N EA  są to małe, kam ieniste ciała 
o rozmiarach od około 10 m do około 
40 km. Całkowitą liczbę NEA o średni
cy powyżej 1 km ocenia się na około 
1000. Aktualnie, styczeń 2002 r., zna
m y ich około połowy. Szacuje się, że 
90% z nich zostanie odkryte do 2020 r. 
Liczbę NEA o rozmiarach powyżej 10 m 
oblicza się na około 1 min, powyżej 
100 m —  50 tys. sztuk.

Dwie największe NEA należą do gru
py Amora. Największy to (1036) Gany- 
m ed o średnicy około 40 km, a drugi to 
(433) Eros —  o wymiarach 33x13x13 
km. NEA o średnicy powyżej 10 km zna
m y około 25, powyżej 7 km  około 60, 
a powyżej 5 km około 125. Uważa się, 
że wszystkie NEA o średnicy powyżej 
7 km są już znalezione. Jednak należy 
zwrócić uwagę, że obliczane średnice 
planetoid opierają się głównie na obser
wacjach fotograficznych i na założeniu 
z góry wartości albedo planetoidy, co 
może prowadzić do niedokładnego osza
cowania ich rozmiarów.

Szybko rośnie liczba odkrywanych 
NEA:

-6 -4 -2 0 2 4 6
x Q.a.)

Rys. 1. Położenia 160 tys. znanych planetoid na 18 X  2001 r. Elementy orbitalne 
planetoid wg Lowell Observatory

Liczba znanych

kwiecień 1999 680
kwiecień 2000 940
kwiecień 2001 1357
kwiecień 2002 1841

Ruch chaotyczny planetoid
W  ruchu planetoid krążących wokół 

Słońca panuje chaos deterministyczny.

Oznacza on, że choć warunki początko
we są ściśle określone, to minimalne 
zaburzenie w startowych elem entach 
orbitalnych planetoid może prowadzić 
do różnego zachowania się tych elemen
tów. Wynika stąd, że nie można przewi
dzieć dokładnie położenia planetoid 
w długim okresie. Głównymi przyczy
nami takiego chaotycznego ruchu pla
netoid są:

a) Zbliżenia do planet, podczas któ-

160n

120
■ę
O
a>
c03
Q .
ro

-O
N

0 1 2
półoś wielka (j.a.)

Rys. 4. Histogram dla 1600 NEA, których a < 3,0 j.a. 
Stan na 18X11 2001 r.
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półoś wielka (j.a.)

Rys. 5. 1600 NEA, których a <: 3,0 j.a. Stan na 18 XII 
2001 r.

4/2002 U R A N IA  -  Po s t ę p y  A s t r o n o m i i 149



0.40-1

0.38-

-d 0.36—|
•o 
'</)0

1  0.34—1

0.32-

0.30-

EMP 1986

EMP 1998

I 1 I ' I 
40000 80000 120000 

Okres całkowania (lata)

Rys. 7. Geographos. Ewolucja mimośrodu orbity plane- 
toidy dla startowych elementów orbitalnych z 1986 r. (EMP 
1986) oraz z 1998 r. (EMP 1998)

rych gwałtownie zmieniają się elemen
ty orbity planetoidy.

b) Zderzenia planetoid z sobą, w wy
niku czego powstają nowe fragmenty 
mogące utworzyć pojedyncze planeto
idy lub rodzinę planetoid.

c) Rezonanse w ruchu średnim plane
toid z planetami wielkimi. Wielokrotnie 
powtarzające się zbliżenia planetoidy np. 
do Jowisza mogą spowodować gwał
towną zmianę orbity planetoidy. Przykła
dowo rezonans 3:1 w ruchu średnim z Jo
wiszem oznacza, że w ciągu jednego 
obiegu Jowisza wokół Słońca planetoida 
dokona ich trzech, czyli w ciągu około 
12 lat (średni okres obiegu Jowisza wokół 
Słońca) planetoida 3-krotnie zbliży się do 
Jowisza, napotykając jego silne oddzia
ływanie grawitacyjne, co może prowa
dzić do niestabilności orbity planetoidy.

d) Rezonanse wiekowe, czyli współ- 
miemości częstości długości peryhelium 
i długości węzła wstępującego odpo
wiednio planetoidy i planety. Te rezo
nanse powodują m.in. precesję peryhe
lium planetoidy.

W mechanice nieba długość peryhe
lium określa orientację linii apsyd pla
nety (planetoidy), która z kolei jest linią 
ze Słońca do punktu, w którym planeta 
(planetoida) na swojej orbicie jest naj
bliżej Słońca. Z kolei długość węzła 
w stępującego planety (planetoidy) 
określa położenie linii węzłów planety 
(planetoid), które są zdefiniowane jako 
przecięcie płaszczyzny orbity planety 
(planetoidy) z płaszczyzną orbity Zie
mi wokół Słońca.

Ogólnie znaną miarą chaotyczności 
jest wykładnik Lapunova i określony

przez niego czas La
punova. Jest to czas, 
po którym zaburze
nie początkow e 
w przestrzeni fazo
wej rośnie średnio 
e-kro tn ie  (około 
2,72 razy). W przy
padku planetoid czas 
Lapunova określa 
czas, po którym na 
przykład odległość 
dwóch planetoid le
żących początkowo 
blisko siebie rośnie 
e-krotnie. Czas La
punova NEA jes t 
bardzo krótki, rzędu 
kilkudziesięciu czy 
kilkuset lat. Im ten 
czas je s t dłuższy, 
tym orbita jest bardziej stabilna, tym 
łatwiej i dokładniej można przewidzieć 
jej zachowanie się w przestrzeni. Nato
miast dla planet wewnętrznych czas La
punova wynosi około 5 min lat, a dla 
planet zewnętrznych około 100 min lat. 
Jednak ten parametr mierzący chaos nie 
podaje dokładniejszego przepisu na ob
liczenie położenia planetoidy w czasie.

Autor niniejszego artykułu wprowa
dził dodatkowy parametr mierzący cha
os i nazwał go czasem stabilności. Jest 
to czas, po którym różnica anomalii śred
nich planetoid leżących na sąsiednich 
orbitach rośnie gwałtownie. Po tym cza
sie niemożliwe jest określenie położe
nia planetoidy na orbicie. Ten czas moż
na nazw ać też czasem  stabilności 
elementów orbitalnych. Na rys. 6 poka

zano zmiany różnicy 
anom alii średnich 
planetoidy (1543) 
Anteros, należącej 
do grupy Amora, dla 
jej orbity nominalnej 
najbardziej dopaso
wanej do obserwacji 
i orbity zmienionej 
przez dodanie do 
startow ej półosi 
w ielkiej błędu jej 
wyznaczenia z ob
serwacji wynoszące
go zaledwie około 6 
km. Z rysunku wi
dać, że po około 1 
tys. lat, jak i przed 
około 2 tys. lat róż
nice anomalii śred

nich gwałtownie rosną. Stąd wniosek, 
że skoro anomalia średnia określa poło
żenie planetoidy na orbicie, to trudno 
przewidzieć zachowanie się Anterosa 
poza tym okresem. Podobne gwałtow
ne wzrosty różnic anomalii średnich ob
serwujemy, gdy kolejno zmieniamy po
zostałe elementy startowe planetoidy. 
A więc w przypadku Anterosa czas sta
bilności wynosi około 1 tys. lat przy ob
liczaniu jego położenia wprzód oraz 
około 2 tys. lat przy obliczaniu jego po
łożenia wstecz. Okazuje się, że czasy sta
bilności NEA są bardzo krótkie, rzędu 
kilkuset czy kilku tys. lat. Tylko w tych 
przedziałach czasu możemy poprawnie 
podać efemerydy tych planetoid. Poza 
tym okresem nasze obliczenia byłyby 
mało sensowne.

Na rys. 7 podano zmiany mimośro
du orbity planetoidy z grupy Apolla, 
Geographosa (średnica planetoidy wy
nosi około 2,5 km). Widać wyraźnie, jak 
duży wpływ na ewolucje mimośrodu or
bity planetoidy mają różne początkowe 
wartości elementów orbitalnych. Jedne 
zostały obliczone na podstawie obser
wacji do roku 1985 i opublikowane 
w E fem erydach M ałych P lanet na 
1986 r. (EMP 1986), a drugie na pod
stawie obserwacji do 1997 r. i opubli
kowane w Efemerydach Małych Planet 
na 1998 r. (EMP 1998). Trudno przewi
dzieć zachowanie się Geografosa w tak 
długim czasie, gdy kolejne obliczone or
bity prowadzą do aż tak różnych ewo
lucji mimośrodu. Zmiany pozostałych 
elementów orbitalnych zachowują się 
równie odmiennie. Czas stabilności dla

lata
Rys. 6. Anteros. Zmiany różnic anomalii średnich orbi
ty nominalnej i zaburzonej w półosi wielkiej
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Rys. 9. Orbity Adonisa i planet oraz ich położenia 18 XII 
2001 r.

Geografosa wynosi zaledwie 400 lat. 
Tylko w tym przedziale czasu można do
kładnie przewidzieć położenie planeto- 
idy na orbicie.

Na rys. 8 podano histogram czasów 
stabilności NEA zliczanych co 0,05 j.a.. 
Widać, że najkrótsze czasy stabilności 
mająplanetoidy znajdujące się w pobli
żu planet oraz w obszarach zajmowa
nych przez tzw. rezonanse w ruchu śred
nim z Jowiszem, o czym będzie mowa 
dalej.

Znaczna większość NEA porusza 
się po orbitach przecinających orbity 
planet grupy ziemskiej. Na rys. 9 po
kazano orbitę jednej z planetoid gru
py Apolla, planetoidę (2101) Adonis. 
Zaznaczone są położenia planet od 
Merkurego do Jowisza i Adonisa 18 
października 2001 r. Wykropkowano 
część orbity Adonisa znajdującą się pod 
ekliptyką. Zaznaczone są kolejne po
łożenia Adonisa co 10 dni. Wyraźnie 
widać zmiany prędkości poruszania się 
planetoidy na jej orbicie. Orbita Ado
nisa przecina orbity Wenus, Ziemi 
i Marsa oraz przybliża się do Jowisza. 
Badanie ruchu NEA nie może opierać 
się na uproszczonych modelach Ukła
du Słonecznego, zawierających tylko 
największe planety, jak Jowisz i Saturn. 
Zachowaniem NEA rządzą, oprócz 
Słońca i Jowisza, również planety gru
py ziemskiej. Dochodzi do częstych 
zbliżeń do Merkurego, Wenus, Ziemi 
i Marsa, które powodują silne oddzia
ływanie grawitacyjne na NEA.

Z rys. 10 widać, że główną siłą per- 
turbującą ruch większości planetoid

wokół Słońca jest oddziaływanie grawi
tacyjne Jowisza. Wśród NEA dużą rolę 
odgrywają dodatkowe perturbacje po
chodzące od planet grupy ziemskiej: 
Merkurego, Wenus, Ziemi i Marsa. Za
uważamy, że po pewnym czasie wkład 
potencjału grawitacyjnego planet grupy 
ziemskiej do ogólnego potencjału gra
witacyjnego oddziaływującego na pla
netoidę jest znaczny.

Autor badał, jaki jest udział tych do
datkowych perturbacji na ruch plane
toid i wprowadził dodatkowy parametr 
mierzący chaos. Nazwał go czasem sta
bilności potencjału grawitacyjnego T . 
Jest to czas, po którym stosunek sumy 
wartości potencjałów grawitacyjnych 
pochodzących od planet grupy ziem
skiej do wartości potencjału grawita
cyjnego pochodzącego 
od Jowisza przekracza 
0,5. Po momencie rów
nym T widać gwałtow
ny wzrost różnic anoma
lii średnich sąsiednich or
bit, co może wskazywać 
na trudności w przewidy
waniu zachowania się 
planetoidy po tym okre
sie. Widać wyraźne po
dobieństwo do zdefi
niowanego wcześniej 
przez autora czasu sta
bilności. Dłuższe czasy 
stabilności potencjału 
grawitacyjnego mówią 
o bardziej regularnej or
bicie, krótsze— o więk
szym chaosie w ruchu

planetoidy, spowodowanym zbliżenia
mi z planetami wewnętrznymi.

Równania ruchu 1357 NEA całkowa
no w okresie 10 tys. lat. Wyniki obli
czeń wyprowadzano co 10 dni. Gdy sto
sunek sum y w artości potencjałów  
grawitacyjnych pochodzących od planet 
grupy ziemskiej do wartości potencjału 
grawitacyjnego od Jowisza przekraczał 
0,5, wtedy obliczenia przerywano. Ob
liczony moment czasu był poszukiwa
nym czasem stabilności potencjału gra
witacyjnego Tpnt.

Rysunek 11 pokazuje rozmieszcze
nie NEA oraz planet na 1 kwietnia 
2001 r. Wypełnione kółka oznaczająpo- 
łożenie planetoid z Tpot< 1000 lat, po
zostałe niewypełnione kółka planetoid 
mają Tpol> 1000 lat. Te wypełnione wy-

'aT -8 0  c 
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Rys. 10. Zmiany potencjału grawitacyjnego od Jowi
sza (cienka linia) w porównaniu z sumą potencjału 
grawitacyjnego od wszystkich planet (grubsza linia), 
działające na Adonisa
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Tabela 1 
Planeta Liczba największych zbliżeń %
Merkury 0 0
Wenus 72 19
Ziemia 313 81
Mars 2 1

dają się najbardziej niebezpieczne. Ich 
ruch trudno przewidzieć w okresie naj
bliższych 1000 lat. Zwróćmy uwagę na 
ich dużą liczbę w pobliżu Ziemi. Poza 
tym obszarem ich rozmieszczenie jest 
raczej przypadkowe.

Gdy stosunek wartości potencjałów 
pochodzących od planet grupy ziemskiej 
do wartości potencjału grawitacyjnego 
pochodzącego od Jowisza jest większy 
od 0,5 wtedy występują oczywiście zbli
żenia do planet grupy ziemskiej. 394 pla- 
netoidy, które miały T <1000 lat, zbli
żyły się w okresie 1000 lat na minimalną 
odległość do tych planet (tab. 1).

Zauważmy wyraźną przewagę zbli
żeń do Ziemi. Wykonano również do
datkowe obliczenia, z których wynika, 
że w okresie najbliższych 8 tys. lat aż 
połowa z NEA będzie miała zbliżenia 
z planetami grupy ziemskiej, w tym naj
więcej z Ziemią.

Jeśli chodzi o histogram czasu sta
bilności potencjału grawitacyjnego 
w zależności od półosi wielkich plane
toid, to już jest on zróżnicowany. Mniej
sze wartości tych czasów mają planeto- 
idy leżące bliżej Słońca. W tych miej
scach wpływ potencjału grawitacyjnego 
planet grupy ziemskiej na ruch planeto
id może być większy niż podobne od
działywanie Jowisza. Ponadto wyraźnie 
mniejsze są wartości tych czasów dla 
półosi wielkich równych około 1,0 j.a. 
(Ziemia) oraz około 1,5 j.a. (Mars), co 
wytłumaczyć możemy podobnie więk

szym wpływem od
działywań grawita
cyjnych Ziem i 
i M arsa w tych 
miejscach. Również 
mniejsze wartości 
czasów stabilności 
potencjałów grawi
tacyjnych występują w pobliżu rezonan
sów w ruchu średnim planetoidy z Jo
wiszem —  4:1 oraz 3:1.

Zdefiniowane przez autora pojęcie 
czasu stabilności potencjału grawitacyj
nego może być, oprócz wprowadzone
go wcześniej czasu stabilności, miarą 
chaosu umożliwiającą badanie zacho
wania się planetoid w długim czasie.

Warto w tym miejscu podkreślić 
w kład prac G rzegorza S itarskiego 
z Centrum Badań Kosmicznych PAN 
w Warszawie w dziedzinie badań ruchu 
NEA. W szczególności chodzi o napi
sanie program ów  kom puterow ych 
umożliwiających obliczenie najdokład
niejszego czasu największych zbliżeń 
NEA z Ziemią. Ostatnie prace dotyczy
ły badania zachowania się jednej z naj
bardziej niebezpiecznych planetoid 
spośród NEA, mianowicie (4179) To- 
utatis. Należy ona do planetoid typu 
Apollo. Radarowe obserwacje Touta- 
tis pozwoliły określić jej rozmiary na 
1,92 x 2,40 x 4,6 km. Zderzenie z tak 
dużą planetoidą może spowodować glo
balną katastrofę na Ziemi. Największe 
najbliższe zbliżenia Toutatis do Ziemi 

nastąpią we wrze
śniu 2004 r., około 
0 ,0104 j.a . oraz 
w latach 2008 
(0,050 j.a.), 2012 
(0,046 j.a.) i 2069 
(0,020 j.a .). Tak 
w ięc p raw dopo
dobnie na razie  
zderzenie z tą pla
neto idą nam  nie 
grozi.

Procedura znaj
dowania orbit zde
rzeniowych z Zie
mią NEA opisana 
jest w „Acta Astro- 
nomica” z 1999 r. 
Podobne rozważa
nia dotyczące słyn- 
nej p laneto idy  
1997 X F11, która, 
ja k  o g łosili p o 
spiesznie dzienni

karze, miałaby się zderzyć wkrótce 
z Ziemią, są również opisane przez 
prof. Sitarskiego w tym samym rocz
niku. Okazuje się, że w najbliższym 
czasie żadnego zderzenia nie będzie, 
choć w październiku 2028 r. planetoida 
zbliży się do Ziemi na odległość zaled
wie 0,006 j.a., czyli poniżej 1 min km. 
Jak wynika z omawianej pracy, naj
większe zbliżenie tej planetoidy do Zie
mi nastąpi w odległości około 0,064 j.a. 
31 października 2002 r. Obserwacje tej 
interesującej planetoidy w tym okresie 
pozwolą na zwiększenie dokładności 
obliczenia jej orbity, a przez to umoż
liwią lepsze prognozowanie ruchu tej 
niebezpiecznej dla Ziemi planetoidy.

Zagrożenia dla Ziemi
a. Wzrost liczby odkrywanych pla

netoid
Uczeni wydają się być zgodni, że 

nadejdzie taki dzień, kiedy Ziemia sta
nie się celem potencjalnie niszczącej pla
netoidy i dążą do oddalenia katastrofy 
w przyszłości. Uderzenie planetoidy 
o średnicy co najmniej 1 km może zmie
nić globalny klimat Ziemi na wiele lat. 
Planetoida o rozmiarach około 100 m 
może zniszczyć miasto lub utworzyć 
niszczące fale tsunami. Jak się uważa, 
ziemska atmosfera chroni nas przed 
obiektami o średnicy mniejszej niż 50 m. 
Natomiast obiekty powyżej 50 m mogą 
przeżyć przejście przez naszą atmosfe
rę i zagrozić Ziemi.

Pierwszym celem jest znalezienie 
tych planetoid. Ostatnio liczba odkry
wanych planetoid gwałtownie rośnie. 
Pierwszą planetoidę, Ceres, odkryto 
w 1801 r. Praw ie 200 lat, do roku 
1999, zajęło odkrycie 9,999 „krew
nych” Ceres. Od tego czasu do stycz
nia 2002 r. liczba dokładnie znanych, 
tzw. numerowanych, orbit planetoid 
wzrosła trzykrotnie, do około 33 tys. 
obiektów. „Przypuszczam, że w roku 
2004 będzie ich około 200000” —  
twierdzi Brian Marsden, dyrektor Mi
nor Planet Center, koordynator obser
watorów planetoid i komet na świecie. 
Centrum przetwarza dziennie około
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Rys. 11. Położenie 956 NEA na tle planet grupy ziemskiej 
1 IV 2001 r. Wypełnione kółka oznaczają położenia najbar
dziej niebezpiecznych NEA, które w okresie najbliższych 
1000 lat przybliżą się do planet grupy ziemskiej
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70000 obserwacji, obliczając nowe 
orbity. Tylko w 2001 r. obliczono osta
teczne orbity blisko 13 tys. nowych 
numerowanych planetoid. Wiele nowo 
odkrytych planetoid czeka w kolejce 
na swoją dokładną orbitę i na swój nu
mer. Tylko gdy orbita planetoidy jest 
obliczona z pewną przyjętą dokładno
ścią, zostaje oznaczona takim nume
rem. Marsden wraz z dwoma kolega
mi pracuje „na okrągło”, obliczając 
orbity planetoid.

W pracy Zeljko Ivezica z Uniwersy
tetu Princeton, zamieszczonej w „Astro
nomical Journal” w 2001 r. ocenia się, 
na podstawie obserwacji teleskopów 
optycznych, że w pasie głównym pla
netoid znajduje się około 700 tys. pla
netoid wystarczająco dużych (o średni
cy pow yżej 1 km ), by zn iszczyć 
cywilizację.

W kwietniowym numerze .Astrono
mical Journal” 2002 r. ukazała się praca 
Edwarda Tedesco i Franęois-Xaviera 
Deserta szacująca liczbę tych planetoid 
na około 1,1 —  1,9 min. Autorzy opra
cowali wyniki pomiarów teleskopu 
w podczerwieni ISO, działającego w la
tach 1995— 1998 w ramach Europej
skiej Agencji Kosmicznej.

Różnice w szacunkach liczby plane
toid większych niż 1 km wynikają głów
nie ze sposobu odbioru światła w dzie
dzinie widzialnej i w podczerwieni od 
planetoid o różnym albedo. Można przy- 
jąć ostatecznie, że tych planetoid jest 
około 1,2 min.

Według najnowszych ocen, planeto
id powyżej 1 km może być w obszarze 
NEA od około 700 do 1200. Około 500 
z nich już odnaleziono. Żadna z tych zna
nych planetoid nie jest na orbicie koli
zyjnej z Ziemią, grożącej zderzeniem 
w tym stuleciu. Co więcej, orbity wielu 
z tych planetoid nachylone są do orbity 
Ziemi pod stosunkowo dużym kątem, co 
zmniejsza ryzyko zderzenia z Ziemią. 
Co za tym idzie, poszukiwania nowych 
planetoid tego typu muszą dotyczyć ob
szaru prawie całego nieba. Stąd m.in. 
trudności w ich odkrywaniu.

Planetoidy o rozmiarach mniejszych 
od 1 km są odkrywane zazwyczaj zale
dwie na dzień lub kilka dni przed tym, 
zanim znajdą się najbliżej Ziemi. Przy
kładowo 8 października 2001 r. plane- 
toida o rozmiarach 50— 100 m przeszła 
koło naszej planety w odległości tylko 
nieco większej niż dwukrotna odległość 
Ziemia-Księżyc. Planetoidę zaobserwo

wano zaledwie 2 dni wcześniej. Dopie
ro następnego dnia po odkryciu obliczo
no jej orbitę.

Uważa się, że zderzenie się z Ziemią 
planetoidy o średnicy około 10 km, któ
re spowodowało m.in. wyginięcie dino
zaurów 65 min lat temu, może powta
rzać się mniej więcej co 100 min lat.

b. „Kraterowanie” układu Ziemia- 
-Księżyc

Z obserwacji liczby i powstawania 
kraterów w układzie Ziemia-Księżyc 
wynika, że stan tzw. kraterowania jest 
mniej lub bardziej stały w okresie ostat
nich 3 mld lat. Jeśli to prawda, wów
czas liczba NEA jest w równowadze. 
Stąd wynika, że obszar NEA musi być 
zasilany w sposób ciągły z zewnątrz. Na
turalnym takim rezerwuarem jest pas 
główny planetoid.

Na konieczność zasilania obszaru 
NEA z zewnątrz wskazuje też ich sto
sunkowo krótki czas życia, rzędu 10 min 
lat. Jak pokazują najnowsze obliczenia 
mechaników nieba z Obserwatorium 
Astronomicznego Cóte d’Azur we Fran
cji, w tym okresie około 10— 20% pla
netoid zderza się z planetami grupy 
ziemskiej, głównie z Ziemią i Wenus, 
ponad połowa spada na Słońce, a kilka
naście procent zostaje wyrzuconych 
z Układu Słonecznego.

c. Skąd się biorą NEA
Zderzenia planetoid między sobą 

mogą spowodować powstanie drobniej
szych odłamków, które docierając w ob
szar oddziaływań rezonansowych Jowi
sza tak m ogą zwiększyć mimośród 
planetoidy, że przetną orbitę Ziemi, sta
jąc się wtedy zagrożeniem dla naszej pla
nety. Ponadto istnieje tzw. efekt Yarkov- 
skiego polegający na działaniu na 
powierzchnię planetoidy nieizotropowej 
absorpcji i emisji promieniowania sło
necznego, co może spowodować w dłu
gim czasie istotną zmianę parametrów 
orbity planetoidy, przez co stanie się nie
bezpieczną dla Ziemi. Szacowana war
tość dryfu wskutek efektu Yarkovskie- 
go planetoid o rozmiarach większych 
niż 1 km wynosi około ± 10~4 j.a. na 
milion lat.

Fizyczne i orbitalne własności NEA 
sugerują, że wiele z tych planetoid po
wstaje w pasie głównym. Fragmenty 
planetoid powstałych w wyniku zderzeń 
mogą być bezpośrednio wrzucone w ob
szar NEA lub, powoli poruszając się

w wyniku wspomnianego wyżej efektu 
Yarkovskiego, natrafiają w obszar rezo
nansów w ruchu średnim z planetami 
i w obszar tzw. wiekowych rezonansów, 
w których częstości orbitalne planetoid 
są współmierne z odpowiednimi często
ściami orbitalnymi planet, skąd mogą 
dostać się do obszaru NEA.

Znane są trzy najważniejsze mecha
nizmy powodujące zasilanie NEA z pasa 
głównego poprzez:

1) rezonans w ruchu średnim 3:1 z Jo
wiszem,

2) rezonans wiekowy v6,
3) ewolucję orbit planetoid przecina

jących orbitę Marsa, tzw. Mars Crossers.
Ocenia się, że udział tych mechani

zmów wynosi odpowiednio 36%, 29% 
i 35%. Powodują one powstanie orbit 
planetoid o dużym mimośrodzie, w wy
niku czego mogą dostać się w obszar 
Ziemi i stać się NEA. Dodatkowymi me
chanizmami mogą być również:

1) rezonans 5:2 w ruchu średnim z Jo
wiszem,

2) rezonans wiekowy vw
3) rezonans wiekowy vy
Okazuje się, że rezonanse wiekowe

związane z planetami wewnętrznymi są 
efektywniejsze niż te związane z plane
tami zewnętrznymi. Wiekowe rezonan
se związane z planetami wewnętrznymi 
mogą:

—  powodować wzrost mimośrodu 
i nachylenia orbit NEA,

—  być mechanizmem wyrzucają
cym planetoidy z obszaru Mars Cros
sers w obszar NEA.

W edług M orbidelliego, jednego 
z czołowych mechaników nieba zajmu
jących się dynamiką NEA, istnieje do
datkowe źródło zasilania NEA z Jowi
szowej rodziny komet.

O tym, jak przebiegała ewolucja na
szego pasa planetoid, można dowie
dzieć się poprzez obserwacje podob
nych układów wokół innych gwiazd. 
Jeden z takich kandydatów może znaj
dować się wokół gwiazdy zeta Leporis 
(gwiazdozbiór Zająca, nieco poniżej 
gwiazdozbioru Oriona). Gwiazda znaj
duje się w odległości około 70 lat 
świetlnych od nas, jest dwa razy ma
sywniej sza od Słońca, a wiek jej sza
cuje się na około 100 min lat. Nasze 
Słońce ma wiek około 4,5 mld lat. Przy
puszczalny pas planetoid może mieć 
średnicę około 6 j.a. Nasz pas planeto
id skoncentrowany jest w odległości 
około 2,7 j.a. od Słońca.
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Tabela 2
Średnica planetoidy, d Częstość zderzenia

d > 10 km co 50 min lat
1 km < d < 10 km co 500 tys. lat

100 m < d < 1 km co 5 tys. lat
30 m < d < 100 m co 500 lat

Zbliżenia
Aby nastąpiło zderzenie planetoidy 

z Ziemią, muszą zajść następujące wa
runki:

a. orbity Ziemi i planetoidy muszą się 
przecinać, jak jest to w przypadku NEA 
(wynika to z definicji tych planetoid). 
Oczywiście, że zderzenie może nastą
pić nawet wtedy, gdy te dwie orbity nie 
leżą w tej samej płaszczyźnie,

b. odległość w węźle między Ziemią 
a planetoidą musi być mniejsza niż pro
mień kuli ziemskiej,

c. Ziemia i planetoida muszą przejść 
w tym samym czasie przez punkt prze
cięcia się ich orbit.

Po uw zględnieniu dodatkow ych 
czynników, m.in. silnego oddziaływa
nia grawitacyjnego Ziemi w jej pobli
żu, prawdopodobieństwo zderzenia z 
Ziemią pojedynczej planetoidy o śred

nich elementach orbitalnych wynosi 
około 5x10 8. Znając liczbę planetoid 
o danych rozmiarach, można oszaco
wać częstość ich zderzeń z Ziemią (ta
bela 2).

Z tabeli wynika m.in., że w tym stu
leciu prawdopodobieństwo niebezpiecz
nego dla Ziemi zderzenia z planetoidą
o rozmiarach większych od 1 km wy
nosi aż 1 do 5000!

Tabela 3 zawie
ra listę  najw ięk
szych znanych do 
25 stycznia 2002 r. 
zbliżeń planetoid 
z Ziemią. Jest ogra
niczona tylko do 
tych zbliżeń, które 
nastąpiły w czasie 
przedziału obserwacyjnego danego zbli
żenia.

Tabela 4 zawiera listę wybranych 
najbliższych przewidywanych zbliżeń 
do Ziemi do około 0,2 j.a. Nie uwzględ
niono planetoid o niepewnych orbitach.

Tabela 5 zawiera listę przewidywa
nych najbliższych zbliżeń tzw. potencjal
nie niebezpiecznych planetoid na odle
głość mniejszą niż 0,05 j.a. od Ziemi. 
Uwzględnione są tylko zbliżenia z pla- 
netoidami o dokładnie obliczonych or
bitach.

Tabele opracowano na podstawie 
danych zaczerpniętych ze strony http:// 
cfa-www.harvard.edu/iau/lists/.

Ostatnio, 7 stycznia 2002 r., planeto
ida 2001 YB5 odkryta dwa tygodnie 
wcześniej przeleciała w pobliżu Ziemi 
w odległości 830 tys. km, czyli zaled
wie około dwukrotnie większej niż od
ległość Ziemia-Księżyc. Kosmiczny 
kamień o średnicy 250— 500 m miał ja 

sność poniżej 12 wiel
kości g w iazdow ej, 
a więc mógł być obser
wowany przez amator
skie teleskopy. Plane
toid o tych rozmiarach 
w pasie NEA jest oko
ło 100 tys. Mogą one 
zderzać się z Ziemią, 
jak się przypuszcza, co 
około 10— 20 tys. lat.

Natomiast zderze
nie z 60-metrową pla
netoidą, która, jak się 
przypuszcza, eksplo

dowała nad Syberią w 1908 r. z siłą oko
ło 600 razy większą niż bomba atomo
wa zrzucona na Hiroszimę, zdarzyć się 
może raz lub dwa razy na stulecie. Mała 
planetoida o średnicy około 24 m 20—  
— 50 tys. lat temu uderzyła w Ziemię
i uformowała krater w Arizonie o śred
nicy około 1,2 km.

16 grudnia 2001 r. można było ob
serwować przelot jednej z NEA o śred
nicy około 1 km. 1998 WT24 o jasności 
nieco ponad 9ra przeleciał wtedy w od
ległości zaledwie około 5 razy większej 
niż odległość Ziemia-Księżyc. Poprzed
ni 1 km obiekt, 1999 RD32, przeleciał 
blisko Ziemi 27 sierpnia 1969 r. w odle
głości 3,7 większej niż odległość Zie- 
mia-Księżyc —  twierdzi szef programu 
badającego NEA w NASA Donald 
Yeomans. 32 lata temu nikt nie widział 
1999 RD32, gdyż nie był wtedy jeszcze 
odkryty. Do roku 2027 pojawi się jesz
cze tylko jeden taki obiekt jaśniejszy niż 
10m. Będzie to (4179) Toutatis o jasno
ści nieco poniżej 9m, gdy zbliży się do 
Ziemi w 2004 r. Jednak wtedy w obser
wacji będzie przeszkadzał Księżyc 
w pobliżu pełni.

Obie planetoidy należą do tzw. po
tencjalnie niebezpiecznych planetoid 
(PHP), ang. potentially hazardous pla
netoids. Tak Don Yeomans, szef progra
mu badającego NEA w NASA, nazywa 
planetoidy, które mogą zbliżyć się do 
Ziemi na odległość około 0,5 j.a. (7,5 
min km) i mają średnice ponad 150 me
trów. Zbliżają się one na tyle blisko or
bity Ziemi, że stanowią potencjalne nie
bezpieczeństw o, ale niekoniecznie 
w tej chwili. Na szczęście żadna ze zna
nych dotychczas PHP w najbliższym 
czasie nie zderzy się z Ziemią, choć ruch 
tych planetoid podlega silnym wpływom 
planet i jedna z orbit PHP może zmienić 
się na kolizyjną z Ziemią.

W prestiżowym magazynie „Scien
ce” z 5 kwietnia 2002 r. ukazała się in
formacja o możliwym zderzeniu z Zie
m ią planetoidy (29075) 1950 DA 
o średnicy około 1 km 16 marca 2880 r. 
Prawdopodobieństwo tego zderzenia

Tabela 4 
Data, UT Odległość, 

min km
Nazwa

planetoidy

2002 IV 19,73 12,2 1999 GU3
2002 V 8,72 11,3 1999JZ10
2002 V 24,95 12,8 2001 WK15
2002 VI 22,26 11,5 1992 FE
2002 VII 25,86 1,74 2000 PH5
2002 VIII 29,10 5,10 2001 EB18
2002 XII 8,88 3,80 2001 XX4
2003 IV 21,05 6,29 2001 BF10
2003 VII 26,09 1,74 2000 PH5

Tabela 3
Odległość, 
tys. km Data, UT Nazwa planetoidy Średnica

planetoidy

112 1994X119.8 1994 XM1 7 — 15 m
150 1993 V 20.9 1993 KA2 4 — 9 m
165 1994 III 15.7 1994 ES1 5 — 12 m
165 1991 I 18.7 1991 BA 5 — 12 m
308* 2001 I 15.85 2001 BA16 17 — 40 m

* — zbliżenie z Księżycem w odległości 80 tys. km 2001 I 15.80 UT
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Tabela 5

Odległość 
(tys. km)

Data
(UT)

Nazwa
planetoidy

120 2140X11 1.75 2000 W0107
398 2027 VIII 7.29 1999 AN10
832 2060 IX 22.96 1999 RQ36
896 2086X21.67 2340 Hathor
904 2086 X 22.41 1999 VP11
937 2028 X 26.28 1997 XF11
974 2121 IV 14.29 2000 TU28
984 2160 I 31.27 1998 DV9
990 2069X21.35 2340 Hathor
1131 2013 IX 27.78 1998 FW4
1144 2010 VI 2.39 1999 MN

wynosi aż 1/300 (najwyższe spośród 
wszystkich znanych dla planetoid o tych 
rozmiarach). Na tak dużą precyzję obli
czeń pozwoliły ponad 50-letnie obser
wacje optyczne oraz obserwacje rada
rowe tej planetoidy. Jednak dopiero 
dalsze precyzyjne obserwacje tej plane
toidy podczas jej największych zbliżeń 
do Ziemi w 2032 r. i w 2074 r. oraz na 
pewno bardziej wyrafinowane metody 
numeryczne mechaniki nieba w owym 
czasie pozwolą rozwiać wątpliwości 
nasze i następnych pokoleń, czy do zde
rzenia dojdzie.

Warto zwrócić uwagę na fakt, że 
wreszcie po ponaddwuletnich przygo
towaniach, 12 marca 2002 r. ruszył au
tom atyczny system  m onitorow ania 
zderzeń planetoid NASA nazwany 
SENTRY. Ma być pomocą dla uczo
nych badających zachowanie się pla
netoid niebezpiecznych dla Ziemi (ad
res internetowy na końcu art.).

Poprawianie przewidywań
Aktualnie, 28 marca 2002 r., znamy 

blisko 176 tys. orbit planetoid, z czego 
ponad 39 tys. orbit bardzo dokładnie wy
znaczonych, a ponad 9 tys. ma swojąna- 
zwę.

Obecny postęp w obliczeniach roz
wiązań zderzeniowych w ruchu orbital
nym NEA pozwala zidentyfikować 
przyszłe możliwe zderzenia planetoid 
już odkrytych. Niektóre z tych planeto
id obserwowano zaledwie przez kilka 
dni, kiedy były najbliżej Ziemi i były 
wtedy wystarczająco jasne dla obserwa
torów. Teraz niepewność obliczenia ich 
pozycji jest duża, a przez to mogą stać 
się w dłuższym czasie stracone.

Gdy planetoida zostaje odkryta, nie 
dostajemy od razu orbity rzeczywiste
go obiektu, lecz zbiór możliwych or
bit. Wszystkie są jednakowo zgodne 
z obserwacjami, tworzą wg Milaniego, 
jednego z czołowych włoskich mecha
ników  nieba, tzw. obszar ufności 
w przestrzeni elementów orbitalnych. 
Możemy mówić o roju wirtualnych pla
netoid poruszających się po trochę róż
niących się orbitach jednakowo dopa
sowanych do obserwacji. Prawdziwa 
planetoida porusza się po jednej z tych 
wirtualnych orbit i może być jedną 
z tych wirtualnych planetoid. Każda 
z nich może być realną planetoidą. 
W miarę upływu czasu orbity wirtual
nych planetoid „rozchodzą” się, tworząc 
jakby nanizany sznur korali. Obserwa

cja obszaru zajmo
wanego przez dany 
koralik pozwala zi
dentyfikować realną 
planetoidę. W ten 
sposób zespół Mila
niego poszukuje za
ginionych planetoid, 
w tym również tych 
niebezpiecznych dla 
Ziemi.

Na świecie tylko 
4 organizacje mają 
wystarczająco dobre 
programy kompute
rowe do obliczania 
o rb it  p la n e to id .
Oprócz Minor Pla
net Center w Cambridge, Mass. USA to: 
Lowell Observatory Near-Earth-Object 
Search (LONEOS) w Arizonie, Uniwer
sytet w Pizie we Włoszech i Jet Propul
sion Laboratory w NASA.

Nowoczesne kamery CCD potrafią 
zaobserwować obiekty, które 5 lat temu 
były niewidoczne. W ciągu ostatnich 
trzech lat sam tylko projekt LINEAR 
(Lincoln Near-Earth Asteroid Research) 
odkrył 657 nowych NEA i ponad 110 
tys. nowych planetoid z pasa głównego.

Komputery M inor Planet Center 
w Cambridge w USA są zasypywane 
nowymi obserwacjami. Nie mogą na
dążyć z ich opracowaniem. Do końca 
2001 r. archiwum Minor Planet Center 
zawierało blisko 10,5 min obserwacji 
planetoid. W 2001 r. liczba obserwacji 
wzrosła o blisko 4 min!

Globalny system monitorowania pla
netoid obejmuje luźną współpracę insty
tucji prywatnych i agencji rządowych, 
jak również astronomów amatorów i za
ledwie kilkudziesięciu zawodowych 
astronomów na świecie. Rośnie gwał
townie liczba amatorskich obserwacji. 
Aktualnie około 100 wysoko kwalifiko
wanych, lecz nie opłacanych astrono
mów (czyli amatorów) prowadzi obser
wacje planetoid przy pomocy dobrze 
wyposażonej aparatury. Do badań NEA 
wiosną 2002 r. włącza się Narodowe 
Naukowe Centrum Kosmiczne w Leice
ster w Wielkiej Brytanii.

Planowane są też badania planetoid 
przy pom ocy sond kosm icznych . 
W 2006 r. planuje się start misji DAWN, 
której celem jest zbliżenie się do dwóch 
planetoid W esty (2010 r.) i Ceres 
(2014 r.) oraz przelot w pobliżu ich po
wierzchni i krążenie wokół nich na wy

sokości 800— 100 km. Misja ma trwać 
około 9 lat. Pozwoli zapoznać nas 
z dwoma rodzajami powierzchni plane
toid. Ceres ma całkiem pierwotną po
wierzchnię, złożoną z bogatych w wodę 
minerałów i prawdopodobnie z bardzo 
cienką atmosferą. Może być również 
pokryta szronem. Natomiast Westa jest 
suchym ciałem, którego powierzchnia 
jest pokryta strumieniami bazaltowej 
lawy i oceanem magmy, podobnie jak 
na Księżycu. Wydaje się, że większość 
planetoid, które obserwujemy, jest frag
mentami dużych planetoid —  jak wła
śnie Ceres czy Westa, które w wyniku 
kosmicznych kolizji zostały zniszczone. 
Dlatego ich zbadanie może pozwolić 
nam zrozumieć mechanizmy fragmen- 
tacji planetoid.

Adresy internetowe
[1] http://newton.dm.unipi.it/cgi-bin/ 

neodys
[2] h ttp ://spaceguard .ias.rm .cnr.it/ 

Nscience/neo
[3] http://ssd.jpl.nasa.gov
[4] h ttp ://w w w .p ro jec tp lu to .co m / 

mp_group.htm
[5] http://cfa-www.harvard.edu/iau/
[6] http://asteroid.lowell.edu
[7] http://neo.jpl.nasa.gov/risk/

Jarosław Włodarczyk jest pracow
nikiem Planetarium  Śląskiego  
w Chorzowie. Od dawna interesu

je  się planetoidami -  obserwował 
je  i mierzy! ich pozycje. Jego roz
prawa doktorska dotyczyła zagad
nień poruszonych w tym artykule.
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Układ 
planetarny 
w miniaturze
cz.II

Księżyce galileuszowe poznano 
równie dobrze jak naszego na
turalnego satelitę (oczywiście 

jeszcze przed lądowaniem ludzi na jego 
powierzchni). Pomiary oraz zobrazowa
nia przekazane przez kamery Pioneerów, 
Voyagerow, HST, a niedawno także 
przez orbitera sondy Galileo, pozwoliły 
wreszcie zobaczyć z bliska te odkryte 
prawie czterysta lat temu obiekty, zaś 
dane o ich rozmiarach, masie i średniej 
gęstości, o warunkach fizycznych i skła
dzie chemicznym umożliwiły sformu
łowanie hipotez na temat ich wewnętrz
nej budowy, kładąc kres fantastycznym 
niekiedy domniemaniom.

Opis tych klasycznych księżyców Jo
wisza rozpoczniemy od najbardziej nie
zwykłego, a zarazem najbardziej we
wnętrznego w tej grupie satelity lo. Ma 
on też największą w tej grupie ciał śred
nią gęstość równą 3550 kg/m3, jest więc 
przypuszczalnie w całości zbudowany 
z krzemianów. Powierzchnia tego księ
życa sprawia niesamowite wręcz wra
żenie, tak jest niezwykle malownicza 
i urozmaicona — pokryta różnymi nie
regularnego kształtu plamami, głównie
o zabarwieniu czerwonym, pomarańczo
wym, brązowym, żółtym (wygląda więc 
jak... pizza capricioso). Widoczne są 
także plamy białe oraz czarne. Po
wierzchnia Io na pierwszy rzut oka wy
daje się gładka, jej albedo wynosi 0,63. 
Nie dostrzeżono też na niej kraterów 
uderzeniowych — tak typowych dla in
nych księżyców oraz planet pozbawio
nych gęstej atmosfery.

9 marca 1979 r. pani Linda Morabito, 
przeglądając przekazane przez „Voyagera 
1” zobrazowania Io, dostrzegła, powięk
szywszy fragment zdjęcia, że nad krawę
dzią tarczy satelity unosi się jakby obłok 
materii. Dalsza analiza tego niezwykłe
go zobrazowania wykazała, iż kamera 
sondy uchwyciła wybuch wulkanu na 
tym księżycu. Wkrótce zidentyfikowano 
i zlokalizowano więcej takich gwałtow
nych erupcji wulkanicznych, co od razu 
stało się ogromną sensacją — nie tylko 
naukową. Po raz pierwszy bowiem od
kryto czynne wulkany poza Ziemią, 
w dodatku na powierzchni ciała podob
nego — rozmiarami i średnią gęstością 
— do naszego Księżyca. Io nie jest więc 
całkowicie „zamarłym globem”, jak się 
mogło powszechnie wydawać przez ana
logię z Księżycem czy w ogóle z ciałami
0 niezbyt dużej masie.

W trakcie dalszych interpretacji i ana
liz zdjęć okazało się, że są to wielce oso
bliwe wulkany i one właśnie kształtują 
tak niezwykle wyglądającą powierzchnię 
Io. Głównym składnikiem tych erupcji 
wulkanicznych jest siarka i jej związki, 
zaś przeprowadzone potem obserwacje 
w podczerwieni dobitnie wykazały, iż 
rzeczywiście skorupa tego księżyca za
wiera bardzo dużo wielopostaciowej siar
ki i jej związków.

Zidentyfikowano, jak dotąd, jedena
ście centrów erupcyjnych, którym nada
no nazwy wywodzące się z mitów róż
nych narodów, mające coś wspólnego 
z ogniem (najogólniej — ze światłem)
1 wulkanizmem: Amirani, Loki, Marduk,
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Masubi, Maui, Pele, Pillan, Prometheus, 
Ra, Surt, Volund.

Zaobserwowane skrupulatnie wyrzu
ty „lawy” czy też magmy siarkowej wraz 
z domieszkami tlenu i wodoru, osiągały 
wysokość od 70 km (Masubi, Prome
theus) aż do 280 km (Loki— sfotografo
wany w trakcie swej działalności) nad 
powierzchnię Io, z prędkościami ponad 
2000 km/godz. Ten największy wybuch 
został właśnie dostrzeżony po raz pierw
szy przez Lindę Morabito. W trakcie 
trwania misji Galileo Loki Patera a tak
że Amirani jakby tkwiły w uśpieniu, nie 
wykazując prawie żadnej aktywności, 
natomiast Volund sprawiał wrażenie, iż 
dopiero co obudził się ponownie.

Podczas dalszych badań nad tą zadzi
wiającą działalnością wulkaniczną na Io, 
trwających do dziś, wyjaśniło się, że 
mamy do czynienia z dwoma typami 
wulkanów. Pierwsze — typu 
Pele — charakteryzują się re
gularnymi kształtami, przypo
minając gigantyczne gejzery, 
tyle że siarkowe. Erupcje tego 
typu obserwuje się na różnych 
szerokościach lunograficznych 
(iograficznych?) i w gorętszych 
oraz grubszych warstwach sko
rupy (litosfery). Sam wulkan 
Pele utracił swą dawną, sprzed 
ponad dwudziestu laty, aktyw
ność i ledwie ją teraz przejawiał.

Drugi rodzaj wybuchów — 
typu Prometheus — to zjawi
ska słabsze, lecz trwalsze, wy
stępujące tylko w okolicach 
przyrównikowych Io w war
stwach skorupy o temperaturze 
blisko 400 K (czyli ponad 
100°C!). Wulkan Prometheus, 
działając aktywnie przez osiemnaście lat 
(od obserwacji przeprowadzonych przez 
Voyagera 1 do misji Galileo), wyraźnie 
się zmienił, co widać, porównując daw
ne i obecne zobrazowania. Dymiący sto
żek „przemieścił się” o 75 km w kierun
ku (albo po prostu wytworzył się w tym 
miejscu nowy stożek), zaś z krateru wy
pływa ciemna lawa.

Oprócz tych dwóch typów centrów 
erupcyjnych istnieją na powierzchni Io 
jeszcze inne utwory wulkaniczne, tak 
zwane patery, które przypominają swo
im wyglądem wulkany tarczowe (np. 
Pillan Patera, Ra Patera — wciąż ak
tywne, o czym wiemy dzięki orbiterowi 
Galileo). Są to rozległe kaldery, o roz
miarach od 50 do 200 km oraz od 2 do 3

km głębokości, okolone potokami zastyg
łej lawy.

Zidentyfikowano także pewien nie
zwykły utwór mogący mieć ścisły zwią
zek z działalnością wulkaniczną. Jest to 
,jezioro lawowe” w sąsiedztwie Loki 
Patera o temperaturze liczącej około 
300 K, czyli ponaddwukrotnie wyższej, 
niż wynosi przeciętnie normalna tempe
ratura powierzchni Io. Okazało się, że 
takich ciepłych obszarów jest na tym 
księżycu więcej, co ustalono dzięki ob
serwacjom w podczerwieni.

Skąd się jednak bierze ta niezwykła 
działalność wulkaniczna na owym nie
zbyt dużym przecież globie? Wydaje 
się, iż tę aktywność wywołują siły pły
wowe oddziałujące na Io głównie ze 
strony masywnego Jowisza oraz naj
bliższych względem Io księżyców ga- 
lileuszowych — Europy i Ganimedesa

(dzięki zjawisku rezonansu orbitalno- 
orbitalnego, ponieważ na cztery obiegi 
Io wokół Jowisza przypadajądwa obie
gi Europy i jeden Ganimedesa). Pod 
wpływem kombinacji ciągle zmienia
jących się sił pływowych powierzch
nia Io unosi się i opada z amplitudą 
około 50 m (w okolicach przyrówni
kowych) i takie „falowanie” w miarę 
plastycznej zewnętrznej skorupy powo
duje jej rozgrzewanie. Znajdująca się 
pod powierzchnią księżyca płynna siar
ka, jej związki i różne domieszki prze
ciskają się zapewne kanałami podgrun- 
towymi. Od czasu do czasu zdarzają się 
gwałtowne spadki ciśnienia i wtedy 
właśnie następują silne erupcje wyrzu
cające siarkowo-krzemianową magmę

na znaczne wysokości, z prędkościami 
dochodzącymi do 1 km/s.

Uzyskane z niewielkiej odległości 
zdjęcia powierzchni Io (zwłaszcza te 
wykonane podczas misji Galileo) ukazują 
w sąsiedztwie centrów erupcyjnych bo
gatą rzeźbę terenu: warstwy zastygłej 
magmy wyrzucanej podczas wielokrot
nych wybuchów, wielobarwne strumie
nie „lawy” wypływającej z wulkanów, 
jeziora „lawowe”, rozległe kaldery, dość 
duże różnice poziomów, tarasy, uskoki. 
Nie widać natomiast kraterów uderzenio
wych, które najprawdopodobniej zosta
ły zatarte przez aktywną działalność wul
kaniczną. Ocenia się, iż co kilkaset lat 
powierzchnia Io zmienia swój wygląd, 
a swą pustynną barwę zawdzięcza ona 
bazaltowo-siarkowej lawie.

Dla wulkanologów i planetologów 
interesującym obiektem na powierzchni 

Io okazał się nadal bardzo ak
tywny Masubi, który otaczają 
niedawne osady materiału wul
kanicznego w postaci jasnego 
pierścienia. Na zobrazowaniu 
przekazanym przez orbitera 
Galileo jest widoczny wspania
ły pióropusz złożony cząstek 
siarki oraz jej związków, się
gający na wysokość mniej wię
cej 100 km.

Oprócz wulkanów na po
wierzchni Io występują rów
nież inne utwory: góry (mon- 
tes), równiny (piana), krainy 
(regiones, jak np. rozległa 
Media Regio), kopuły (tholi), 
które otrzymały nazwy łaciń
skie zapożyczone z mitologii 
różnych narodów i nazewnic
twa dawnej geografii. Jeden 

z utworów składający się z kraterów nosi 
nazwę Łańcuszek Mazda (Mazda Cate
na). Spośród nielicznych gór wyróżnia 
się okazały masyw Haemus wznoszący 
się na 10 km ponad otaczającą go rów
ninę.

Odkryto również osobliwą, chociaż 
bardzo rozrzedzoną, atmosferę Io. Jej 
głównym składnikiem jest dwutlenek 
siarki oraz sód i wodór atomowy. W trak
cie realizacji misji Galileo okazało się, 
że atmosfera ta pulsuje, a jonosfera osią
ga niekiedy wysokość 900 km. Co wię
cej, na wysokości 55 km stwierdzono 
obecność stosunkowo gęstej warstwy zjo- 
nizowanego tlenu, siarki i tlenku węgla. 
Owa śladowa atmosfera istnieje dzięki 
wyrzucanej przez wulkany materii, któ-

Kaldera aktywnego wulkanu Tupan Patera na powierzchni 
Io sfotografowana przez sondę Galileo. Fot. NASA
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ra w dodatku tworzy torus zjonizowanych 
gazów na orbicie Io, oddziałując z po
tężną magnetosferą Jowisza. Podczas ob
serwacji Io pogrążonej w cieniu tej pla
nety wykryto też zielonkawe poświaty 
związane z jaśniejącymi nad czynnymi 
wulkanami plamami o temperaturze po
nad 800 K. Nie jest wykluczone, że księ
życ ten otacza pyłowy obłok. Wydaje się 
też, iż wnętrze Io zajmuje żelazne jądro
o średnicy około 1800 km, co sugeruje 
możliwość istnienia własnego pola mag
netycznego, mogącego mieć wpływ na 
potężną magnetosferę Jowisza. Wskazują 
na to właśnie przeprowadzane ostatnio, 
w ramach misji Galileo, pomiary magne- 
tometryczne.

Drugim pod względem odległości od 
Jowisza księżycem galileuszowym jest 
całkiem odmienna Europa.
Jest ona najmniejsza wśród 
nich, najgładsza i odznacza się 
największą zdolnością odbija
jącą powierzchni. Ten satelita 
ma rdzawe zabarwienie bez 
znacznych kontrastów i jest 
pokryty gęstą, nieregularną 
siatką ciemniejszych oraz ja 
śniejszych smug (bruzd oraz 
wałów). Jak dotąd stwierdzo
no obecność niewielu dużych 
k ra te ró w  u d erzen iow ych
o rozmiarach około 20 km.
Świadczy to, że powierzchnia 
Europy jest nie mniej aktyw
na („geologicznie”) od po
wierzchni Io, chociaż na Eu
ropie mam y do czynienia 
z działalnością zupełnie od
miennego rodzaju. Potwier
dziły to dobitnie zobrazowania przeka
zane przez orbitera sondy Galileo, które 
ujawniły też widok rozległej pozostało
ści kraterokształtnej o rozmiarach aż 140 
km, powstałej po uderzeniu jądra kome
ty lub niewielkiej planetoidy. Wykryte 
już wcześniej przez oba „Voyagery”, 
a ukazane z bliska przez sondę Galileo 
ciemne smugi mają szerokość od kilku 
do kilkudziesięciu kilometrów i ciągną 
się na przestrzeni tysięcy kilometrów. Po 
części są to niezwykle długie wały 
wznoszące się na wysokość 300 m. Inne 
z tych ciemnych linii o różnej grubości 
są niewątpliwie pęknięciami skorupy lo
dowej Europy. Na przekazanych przez 
sondę Galileo barwnych zdjęciach wi
doczne są również —  nie znane dotąd 
—  szczegóły topografii Europy. Liczne 
pęknięcia oraz fragmentacje skorupy

lodowej przypominają ziemskie kry ark- 
tyczne. Dostrzeżono także potrójne pa
sma przypominające do złudzenia... 
autostrady. Składają się one z dwóch 
ciemnych, brązowych pasów oraz dzie
lącego je pasma jasnego. Wydaje się, że 
powstająone dzięki kombinacji zjawisk 
tektonicznych (ruchu lodowej skorupy) 
i oddziaływania wypływającej z głęb
szych warstw wody. Wcześniej powsta
łe pasma mogą zawierać materiał skal
ny wyrzucany podczas wodnych erupcji, 
stąd ich zabarwienie. Później wydosta
jąca się woda trafiała do szczelin, za
marzając zwiększała swą objętość i roz
pycha wcześniej utworzone pasma. 
Sądzi się, że te wtórne wylewy wody 
zawierają mniej materiału skalnego 
i dlatego ów środkowy pas jest jasny.

Najogólniej biorąc, na gładkiej Europie 
można jednak wyróżnić dwa zasadnicze 
typy powierzchni: jasne obszary o jedna
kowej jasności poprzecinane wąskimi 
ciemniejszymi smugami oraz pasmami, 
jak również obszary plamiaste o nieco 
ciemniejszym wyglądzie, mniej gładkie, 
lecz także pokryte mniejszą liczbą ciem
nych smug. Jasne obszary zajmujągłów- 
nie okolice okołobiegunowe, ciemniejsze 
grupują się po obu stronach równika. 
Utworów wyżynnych i górskich nie 
stwierdzono: stąd właśnie wynika, że 
Europa je s t nader gładkim globem
i sprawia wrażenie białej kuli bilardo
wej pokrytej siatką pęknięć i rys. Nie
które pomiary dowiodły, że większość 
powierzchni Europy jest porowata.

Średnia gęstość Europy wynosi 
3020 kg/m3. Dlatego też uważa się —

a wyniki misji Galileo wydają się to 
w pełni potwierdzać —  że jest to zatem 
glob krzemianowy pokryty w całości za
marzniętym wszechoceanem o łącznej 
głębokości (grubości) około 100 km. To, 
iż powierzchnię tego księżyca tworzy po
krywa lodowa, potwierdziły również ob
serwacje prowadzone w podczerwieni. 
Uważa się, że ten niezwykły wszechoce- 
an nie jest zamarznięty całkowicie do dna
i powierzchnia lodowa tylko w wyjątko
wych wypadkach może sięgać skalnej po
wierzchni Europy (wzniesienia, wulka
ny?). Pod tym lodolądem, jak go można 
określić przez analogię do lądolodu wy
stępującego na Ziemi na obszarach pod
biegunowych (arktycznych i antarktycz- 
nych), o bliżej nieokreślonej i zapewne 
zmiennej grubości powinna zatem nadal 

istnieć woda, która od czasu do 
czasu może w różnych miej
scach wydostawać się na po
wierzchnię (sama bądź też 
z domieszkami) przez powsta
jące pęknięcia w warstwie po
krywy lodowej, która także 
podlega ruchom typu tekto
nicznego. Woda ta zamarza, 
tworząc wały o ciemniejszym 
z racji domieszek zabarwieniu. 
Część domieszek, głównie 
w bruzdach, może być mete
orytowego pochodzenia. Nie
kiedy dochodzi też do gwał
townych erupcji tworzących 
swoiste gejzery wodno-lodo- 
we. Naprężenia i ruchy w sko
rupie lodowej, które spowo
dow ały pow stan ie  istnej 
plątaniny szczelin, bruzd, 

wałów, potrójnych pasm, fragmentacji 
na ogromne kry-tratwy, pojawiająsię bez 
wątpienia w wyniku działania sił pływo
wych ze strony Jowisza oraz sąsiednich 
dużych księżyców. Nie wyklucza się tak
że działalności podwodnych wulkanów. 
Być może pokrywa lodowa staje się za
razem, pod wpływem tych różnych od
działywań, na tyle plastyczna, że po
wierzchnia Europy jest wygładzona, zaś 
kratery pometeorytowe —  w większej 
części zatarte. Zidentyfikowanie kraterów 
pośrodku ciemnych plam może świad
czyć o tym, iż taki proces rzeczywiście 
zachodzi. Co więcej, przypuszcza się, iż 
ta osobliwa aktywność Europy trwa na
dal, a woda istniejąca pod powierzchnią 
lodolądu może nawet być ciepła!

Najbardziej śmiała i sensacyjnie 
brzmiąca hipoteza zakłada, że kilka mi-

1SB U R A N I A  -  Postępy astronom ii 4/2002



liardów lat temu, kiedy dopiero formo
wał się układ Jowisza, a sam Jowisz wy
dzielał resztkowe ciepło, pierwotna po
wierzchnia Europy mogła być pokryta 
otwartym oceanem, zaś księżyc mógł na
wet utrzymywać atmosferę. Mogła rów
nież przejawiać się wtedy aktywność 
wulkaniczna Europy. W tej sytuacji nie
trudno sobie wyobrazić, iż w takich wa
runkach doszło do powstania pierwocin 
życia w tym ogromnym praoceanie Eu
ropy. Następnie jednak temperatura spad
ła, wszechocean (endohydrosfera) został 
pokryty skorupą lodową. Powstaje więc 
pytanie, czy w głębinach tego oceanu 
(nadal ciepłych, jak się przypuszcza), 
zostały zachowane jakieś formy życia? 
Jeśli tak, to bezpośrednia eksploracja, 
czyli zbadanie podpowierzchniowego 
wszechoceanu, mogłaby przy
nieść rewelacyjne wyniki, 
zwłaszcza że istnieją doniesie
nia o pojawianiu się wolnego 
tlenu nad lodową powierzch
nią tego satelity. Dodajmy jesz
cze, że pewne żywe organi
zmy występują np. w Rowie 
Mariańskim na Ziemi, na głę
bokości 11 km, pomimo bra
ku światła, pod ogromnym ci
śnieniem oraz w temperaturze 
około 280 K (kilka stopni po
wyżej 0°C). A podobne wa
runki występująprzynajmniej 
w warstwie endohydrosfery 
położonej bezpośrednio pod 
lodolądem Europy.

W obecnej epoce na po
wierzchni Europy temperatura 
niejest zbyt wysoka: nocą spa
da do około 85 K, a w południe w punk
cie podsłonecznym sięga niemal 145 K 
(czyli tylko około minus 130° C).

Na księżycu Europa, wzorem innych 
księżyców galileuszowych, wydzielono 
trzy kategorie utworów powierzchnio
wych: łuki (Jlexus), linie (lineae), ciem
ne plamy (maculae). Do czasów misji 
Galileo nadano dopiero 18 nazw szcze
gółom jego powierzchni, a wszystkie 
one są w jakiś sposób związane z mi
tyczną Europą, córką króla fenickiego 
Agenora, którą porwał Zeus pod posta
cią byka.

Trzeci — według odległości od pla
nety — a zarazem największy księżyc 
galileuszowy to Ganimedes. Ten glob 
ma także bardzo urozmaiconą czerwo
nawą powierzchnię, a jej pierwszą mapę 
wykonano jeszcze w dobie naziemnych

obserwacji teleskopowych. Uważa się, 
że podobnie jak na Europie powierzch
nię Ganimedesa tworzy pokrywa lodo
wa (lodoląd) oraz że zachodzą na niej, 
chociaż w mniejszej skali, zjawiska 
„wulkanizmu wodnego”.

Na powierzchni Ganimedesa wyróż
niono trzy typy utworów (formacji): zna
ne nam już dobrze kratery (crateres), 
krainy (regiones) i bruzdy (sulci). Kra
iny noszą nazwiska astronomów, którzy 
odkryli księżyce Jowisza, zaś kratery 
i bruzdy — imiona wywodzące się 
z nazw mitologicznych i geograficznych 
starożytnego Bliskiego Wschodu.

W szczegółach powierzchnia Gani
medesa jest ciemnoszara, poprzecinana 
jaśniejszymi brązowymi plamami i tyl
ko globalnie ma ona czerwonawy od

cień. Jeden spośród rozległych tworów 
na tym księżycu został dostrzeżony jesz
cze w trakcie obserwacji naziemnych. 
Stanowi on ogromny, niemal owalny 
ciemny obszar. Jest to lodowa płaszczy
zna nosząca nazwę Galileo Regio, o roz
miarach wynoszących prawie 3200 km. 
Niejest ona bynajmniej gładka, lecz po
przecinana licznymi równoległymi łuka- 
mi: wałami i głębokimi bruzdami (o sze
rokości około 10 km i długości kilkuset 
kilometrów) usianymi w dodatku licz
nymi, drobnymi kraterami, jak to widać 
na zobrazowaniach przekazanych przez 
sondę Galileo. Obszar powstał prawdo
podobnie w wyniku działania sił tekto
nicznych (czyżbyśmy zatem na tym sa
telicie mieli do czynienia ze swoistą, 
znaną z geologii ziemskiej, tektoniką 
kier?), zaś regularne łuki pojawiły się

w wyniku upadku masywnego, pokaź
nego meteorytu. Samo miejsce spadku 
meteorytu zostało zatarte przez młodsze 
utwory, a ponadto w tym rejonie mogło 
dochodzić też do trzęsień lodolądu. Po 
części Galileo Regio ma swój analog 
w postaci Mare Orientale na naszym 
Księżycu.

Ślady podobnego do Galileo Regio 
utworu pierścieniowego, noszącego na
zwę Barnard Regio, istnieją również na 
półkuli stale zwróconej ku Jowiszowi. 
Natomiastjaśniejszy obszar Uruk Sulcus 
położony obok Galileo Regio okazał się 
także zryty kraterami uderzeniowymi, 
które następnie pokryły młodsze utwory 
będące wynikiem działalności „wulka
nów wodnych”.

Generalnie obszary ciemniejsze na 
powierzchni Ganimedesa 
mają kształt nieregularnych 
wieloboków (kier?), nieco 
wyniesionych ponad średni 
poziom i gęsto pokrytych płyt
kimi kraterami o rozmiarach 
od kilku do kilkudziesięciu ki
lometrów. Te właśnie obszary 
stanowią jakby swoiste płyty 
tektoniczne lodolądu. Trzy re
jony, których zdjęcia przeka
zał orbiter sondy Galileo, 
a mianowicie: Marius Regio, 
Philus Sulcus i Nippur Sulcus, 
okazały się niezwykle regular
nymi utworami topograficzny
mi. Najstarszym obszarem 
jest Marius Regio, położony 
w strefie przyrównikowej, 
gdzie na skutek intensywnej 
działalności typu tektoniczne

go zachowały się tylko pojedyncze, stare 
kratery uderzeniowe, bardzo już znisz
czone. Natomiast młode kratery uderze
niowe są dobrze widoczne na Philus Sul
cus. Powstały one w wyniku upadku 
dużych meteorytów o niewielkiej, jak się 
zdaje, prędkości, o czym świadczą ich 
niezbyt duże rozmiary.

Innymi charakterystycznymi utwo
rami na Ganimedesie sąjasne pasma bę
dące skupiskami równoległych „bruzd” 
o szerokości kilku do kilkunastu kilome
trów. Szerokość tych pasm, obejmują
cych przeważnie obszary o nazwie Sul
cus, może dochodzić do 100 km, długość 
do 1000 km. W ich rejonie jest znacznie 
mniej kraterów uderzeniowych (pome- 
teorytowych), co w danym przypadku 
świadczy, iż musiały one powstać nie
dawno.
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A tak w ogóle kraterów uderzenio
wych na Ganimedesie (w odróżnieniu 
np. od Europy) jest bardzo dużo: od zu
pełnie niewielkich do ogromnych. Do
tychczas nadano nazwy kilkudziesięciu 
kraterom, szczególnie tym, które leżą 
w wyższych szerokościach (ganimedo- 
graficznych). Dna kraterów oraz promie
niście wybiegające z ich zboczy jasne 
smugi to prawdopodobnie czysty lód 
ewentualnie śnieg. Przypuszcza się też 
bowiem, iż z dna tych kraterów może 
wydobywać się para wodna (pod ciśnie
niem warstw przyrównikowych), która 
natychmiast sublimuje w śnieg i opada. 
Jeden z największych kraterów, Gilga- 
mesz, ma średnicę 175 km i jest otoczo
ny formacjami pierścieniowymi oraz 
wtórnymi kraterami.

Różnice poziomów na po
wierzchni Ganimedesa nie 
przekraczają z reguły kilome
tra, nawet „uskoki” w jasnych 
pasmach wydają się mieć głę
bokość tylko kilkuset metrów.
Lecz występują też dwa jakby 
„wysokogórskie” utwory: 
ogromne kopuły, z których jed
na o podstawie ponad 250 km, 
wysokości niemal 2,5 km oraz 
płaskim wierzchołku o średni
cy 60 km. Niewykluczone, że 
mogą być one pozostałością 
swoistej wodnej działalności 
wulkanicznej (czyli byłyby to 
zamarznięte, ogromne „bulka- 
ny”. .. używając żartobliwego 
wyrażenia Stanisława Lema).

Na Ganimedesie występują 
również swego rodzaju czapy 
polarne rozciągające się aż do 
mniej więcej 45° szerokości (północnej 
i południowej). Powstają one prawdopo
dobnie w trakcie osadzania się w chłod
niejszych, okołobiegunowych rejonach 
cząsteczek lodu pochodzących z proce
su sublimacji w przyrównikowym rejo
nie globu. Ta zewnętrzna warstwa („szro- 
nowego lodowca”?) jest dość cienka i nie 
przesłania zasadniczej rzeźby terenu. Do
dajmy, że temperatura na powierzchni 
Ganimedesa zmienia się od około 85 K 
w nocy do około 145 K w punkcie pod- 
słonecznym, podobnie zresztąjak na są
siedniej Europie.

Nową sensacją naukową stało się za
rejestrowanie przez przyrządy zainstalo
wane na sondzie Galileo pola magnetycz
nego Ganimedesa o natężeniu około 750 
nT. Bieguny magnetyczne są odchylone

o 10° od biegunów ganimedograficznych. 
Pole to wytwarza wokół satelity magne- 
tosferę zanurzoną w magnetosferze Jo
wisza! Właśnie jej obecność powoduje, 
że Ganimedes ma nie tylko śladową at
mosferę, lecz również coś na kształt jo- 
nosfery sięgającej na wysokość 1000 km 
nad powierzchnię tego księżyca. Istnie
nie wewnętrznego pola magnetycznego, 
chociaż jego źródło jest na razie nie zna
ne, może jednak być pomocne dla pozna
nia budowy Ganimedesa.

I rzeczywiście — budowa wewnętrz
na Ganimedesa okazała się zadziwiają
ca. Jego średnia gęstość, mniejsza niż dla 
lo i Europy, wynosi 1940 kg/m3, co su
geruje znaczny udział H20  w różnej po
staci jako składnika materii globu. We
dług najnowszych danych we wnętrzu

tego księżyca może istnieć metaliczne ją
dro (żelazo z domieszkami) o średnicy 
ocenianej różnie: na 800 do 3600 km, 
które jest otoczone krzemianowym płasz
czem. Powyżej zalega lodowo-wodna 
warstwa o grubości około 800 km, po
kryta lodowo-krzemianową skorupą. 
Zgodnie z jedną (starszą) hipotezą nad 
płaszczem krzemianowym miałby zale
gać ogromny wszechocean o grubości 
ponad 600 km, pokryty skorupą lodową 
(lodolądem) o grubości ponad 100 km. 
Według nowszej wersji płaszcz otacza 
dość gruba warstwa mieszaniny złożo
nej z lodu wodnego i fragmentów skal
nych. Na niej ma spoczywać grubsza 
warstwa tzw. „ciepłego lodu” (nie może 
on z powodu dużego ciśnienia przejść do 
fazy ciekłej, czyli stać się zwykłą wodą),

a powyżej niej znajduje się w miarę cien
ka skorupa zwykłego lodu z domieszka
mi. Owe domieszki materiału skalnego 
mają najprawdopodobniej meteorytowe 
pochodzenie.

Wielkoskalowe ruchy na powierzch
ni satelity, powodowane zapewne siłami 
pływowymi i zjawiskami rezonansu 
w układzie Jowisza, mogły przypuszczal
nie doprowadzić do spękania pokrywy 
lodolądu i powstania specyficznych płyt 
tektonicznych, które w dodatku mogły się 
przemieszczać względem siebie. Jaśniej
sze pasma byłyby zatem obszarami gra
nicznymi (rejonami pęknięć i rozłamów), 
w których została częściowo obnażona 
czysta pokrywa lodowa. Nie jest również 
wykluczone, że w usuwaniu z tych ob
szarów warstwy krzemianowej (pome- 

teorytowej) odegrała pewną 
rolę nie zamarznięta woda 
(z przejściowej, jak się wy da
je, warstwy między ewentu
alnym „ciepłym lodem” a ze
wnętrzną skorupą lodową) 
mogąca tryskać ze szczelin 
i pęknięć, dając zjawisko wul
kanów wodnych czy też „zim
nych gejzerów”, a następnie 
zestalając się na powierzchni 
Ganimedesa.

Jeśli w rozpoczynającym 
się trzecim tysiącleciu zosta
nie podjęta bezpośrednia eks
ploracja odległych rejonów 
Układu Słonecznego, to bę
dzie ona zapewne dotyczyła 
księżyców krążących wokół 
planet typu jowiszowego, po
nieważ lądowanie na tych ga
zowych olbrzymach należy 

uznać za mało prawdopodobne, a nawet 
wręcz niemożliwe ze względu na nie
sprzyjające warunki fizyczne. Być może 
pierwsze wyprawy dotrą właśnie do Ga
nimedesa. ..

A cóż zobaczyliby przyszli astronau
ci na powierzchni tego księżyca? Pofał
dowaną powierzchnię, zrytą drobnymi 
i większymi kraterami, usianą ciemnymi
i brunatnymi kamieniami, bryłami lodu, 
pokrytą regolitem i szronem. Gdzienie
gdzie może trysnąć wodą lub parąjako- 
wyś „bulkan”. Miejscami wznoszą się 
niezbyt wysokie wały kraterów: rozsy
pujące się starych, jaśniejące młodych, 
a po ich przekroczeniu można zejść na 
lodowe niekiedy dno. W pewnych przy
padkach może ono stanowić idealne, 
wielkie lodowisko. Czy zatem w przy-
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szłości będzie na takich lodowiskach 
uprawiana „kosmiczna jazda figurowa na 
łyżwach”? ...

Najdalszy od Jowisza z wewnętrznych 
galileuszowych księżyców, Callisto, swo
im wyglądem przypomina nasz Srebrny 
Glob. Callisto jest najciemniejsza w tej 
grupie satelitów (ma najmniejsze albedo) 
i na jej powierzchni odnotowuje się naj
większe wahania temperatury— od oko
ło 75 K (-200°C) podczas długiej nocy 
„aż” do 155 K (około -120°C) w połu
dnie, w punkcie podsłonecznym.

Cały lodoląd na Callisto jest gęsto 
usiany kraterami o rozmiarach nie prze
kraczających 100 km. Jest ich o wiele 
więcej niż na Księżycu. Może to świad
czyć, iż „wielkie bombardowanie” trwa
ło tam dłużej z tego na przykład powo
du, że Callisto jako najbardziej 
zewnętrzny, masywny i duży 
satelita „przechwytywał” więk
szość niewykorzystanej mate
rii protoplanetamej (protojowi- 
szowej?).

Kratery te są jednak twora
mi niezbyt głębokimi i płasko
dennymi. Jak dotąd nazwy uzy
skało niespełna sto kraterów.
Spotyka się też na powierzchni 
tego globu łańcuszki kraterów 
{catenae). Monotonny wygląd 
powierzchni Callisto urozma
icaj ątizy wielkie struktury pier
ścieniowe podobne do księży
cowego Mare Orientale.

Największa z nich o nazwie 
Valhalla stanowi pozostałość 
po ogromnym kraterze uderze
niowym o średnicy około 600 
km. Okrążają go dwadzieścia 
cztery pierścienie (wały), a odległość 
między nimi wynosi mniej więcej 70 km. 
C ała struktura ma średnicę ponad 
3000 km. Na zobrazowaniach przekaza
nych przez orbitera sondy Galileo wi
dać pośrodku Valhalli wiele małych kra
terów, jednak  praw ie doszczętnie 
zrujnowanych, tak iż odsłonięta została 
jasna warstwa składająca się z lodu. Być 
może dno starego krateru „niebezpiecz
nie” zbliżyło się do podpowierzchnio- 
wej warstwy wody i każdy upadek dal
szych, zwłaszcza dużych meteorytów, 
powodował wtórną działalność „wodno- 
wulkaniczną” (bulkaniczną).

Druga co do wielkości formacja pier
ścieniowa, Asgard, ma średnicę około 
1700 km i składa się z piętnastu pier
ścieni. Została ona zapewne wybita

przez planetoidę w pierwszym etapie 
„wielkiego bombardowania”, o czym 
świadczą liczne dawne kratery uderzenio
we, niszczące pierścienie okalające forma- 
cję Asgard. Istniejąna tym obszarze także 
młode kratery pometeorytowe, z którym 
najmłodszy i największy to niezwykle bia
ły krater Burr, od którego rozchodzą się 
we wszystkich kierunkach jasne smugi.

Trzecia struktura, o nazwie A linda, li
czy tylko dziesięć pierścieni okalających 
centralną pozostałość o średnicy około 
200 km. Cała formacja ma rozmiary 
mniej więcej 1000 km.

Natomiast powstanie łańcuszków kra
terów tłumaczy się spadkiem na po
wierzchnię Callisto fragmentów jądra 
komety lub planetoid uwięzionych w po
lu grawitacyjnym Jowisza, które pod jego

wpływem rozpadły się, podobnie jak ko
meta Shoemaker-Levi 9.

Średnia gęstość Callisto wynosi tylko 
1840 kg/m3, a więc powinna ona zawie
rać znacznie więcej H ,0  (pod różnymi 
postaciami) niż pozostałe księżyce gali- 
leuszowe. Przypuszcza się więc, że bu
dowa tego globu może być następująca: 
wnętrze zajmuje krzemianowe jądro 
o średnicy mniej więcej 3200 km. Ota
cza je warstwa wody lub mieszaniny lodu 
z wodą z domieszkami skalnymi o gru
bości niemal 750 km, skuta ponadstuki- 
lometrową skorupą lodowo-krzemia- 
nową —  przy czym występujący na 
powierzchni lodolądu materiał skalny jest 
bez wątpienia pochodzenia meteorytowe
go, zaś jasne dna kraterów to po prostu 
lód w czystej postaci.

Wydaje się, że to właśnie na Callisto 
najwcześniej powstał lodoląd, ponieważ 
księżyc ten jest najmniej „narażony” na 
oddziaływanie Jowisza, a mając niewiel
kie jądro mniej też zawierał pierwiastków 
promieniotwórczych rozgrzewających 
wnętrze globu. A zatem na powierzchni 
Callisto najdłużej gromadziła się rozkru- 
szona materia meteorytowa nie „zmywa
na” w dodatku wodą.

Ponieważ „lądowanie” na Jowiszu 
byłoby raczej — jak to już wspominano 
—  przedsięwzięciem skrajnie niebez
piecznym i zgoła bezsensownym, więc 
z tego powodu przyszli astronauci trze
ciego tysiąclecia będą chyba wykorzy
stywali jako lądowiska i miejsca zakła
dania stałych baz księżyce galileuszowe. 
Najbardziej odpowiednie do tego celu 

wydają się dwa satelity: Cal
listo oraz wspominany już Ga- 
nimedes, jako że najbardziej 
zewnętrzne z wewnętrznej 
grupy księżyców, Io i Europa, 
poruszają się już w obrębie 
pasów radiacyjnych Jowisza, 
bardzo potężnych, znacznie 
intensywniejszych od wokół- 
ziemskich pasów van Allena. 
Księżyc Io może też być wiel
ce niegościnny: z powodu 
działalności wulkanicznej na 
jeg o  pow ierzchni panuje 
prawdziwe „piekło siarko
we”; natomiast Europa może 
okazać się zbyt gładka (ślis
ka?!), by mógł na niej bez
piecznie osiąść lądownik.

P rzy p u śćm y  w ięc , że 
pierwsze bazy, w trakcie cią
głej już eksploracji układu Jo

wisza, zostaną założone na powierzch
ni Ganimedesa w takich miejscach, 
odpowiednich w dodatku pod względem 
topograficznym, aby móc swobodnie 
obserwować Jowisza oraz księżyce krą
żące wewnątrz orbity Ganimedesa i aby 
mieć zapewnioną w miarę sprawną 
łączność z Ziemią (to drugie zapewnia 
raczej odwrotna strona tego księżyca, 
a zwłaszcza jej okolice podbiegunowe). 
Zauważmy przy tym, że na odwrotnej 
półkuli Ganimedesa, w pobliżu biegu
na północnego, znajduje się bardzo in
teresujący obszar —  Galileo Regio. 
Przypomnijmy też, iż Ganimedes obie
ga Jowisza w czasie nieco dłuższym od 
tygodnia ziemskiego.

Co zatem zobaczą przyszli astronauci 
trzeciego tysiąclecia, patrząc na niebo
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Obraz usianej licznymi kraterami powierzchni Callisto uzy
skany przez sondę Galileo w 2001 r. Fot. NASA
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z powierzchni Ganimedesa, powiedzmy 
z pogranicza Barnard Regio i Mysia Sul- 
cil Bez wątpienia będą to nieziemskie 
widoki, ale oczywiście najjaśniejszym 
obiektem na niebie tego księżyca zosta
nie nadal Słońce, widoczne z odległości 
Jowisza jako tarczka o średnicy 8’ (wo
bec 30’ dla obserwatora na Ziemi) oraz 
jasności obserwowanej -23m. Drugim co 
do jasności, lecz pierwszym co do kąto
wych rozmiarów obiektem będzie wie
lobarwny, majestatyczny Jowisz: świecąc 
w pełni w zenicie ma on wtedy średnicę 
aż 7,5° i jasność (w opisywanych warun
kach) -1 7m, a więc jest stukrotnie niemal 
jaśniejszy od naszego Księżyca w pełni. 
Przy takim oświetleniu astronauci nie 
będą chyba musieli używać reflektorów. 
Natomiast dla obserwatora znajdującego 
się na jednym z biegunów Ganimedesa, 
nad jego horyzontem będzie wystawała 
niemal połowa tarczy Jowisza na wyso
kość około 3°.

Najatrakcyjniejszymi obiektami na 
niebie Ganimedesa będą trzy pozostałe 
księżyce galileuszowe. Wszystkie trzy 
można zobaczyć tylko z półkuli stale 
zwróconej ku Jowiszowi. Z drugiej pół
kuli można oglądać jedynie Callisto. 
Obserwowane z Ganimedesa pozostałe 
trzy duże księżyce zmieniają nie tylko 
fazy i jasności, lecz również rozmiary 
kątowe, w zależności od wzajemnej kon
figuracji.

Najbliższa Europa może osiągać 
w opozycji zdarzającej się niemal co... 
tydzień (prawie co 7,2 doby) rozmiary 
kątowe około 27’ (a więc prawie takie 
same, jak Księżyca na ziemskim niebie) 
orazjasność obserwowaną-10,7m (czyli 
niewiele mniejszą od jasności naszego 
Księżyca w pełni). Dalsza Io osiąga 
w opozycji powtarzającej się co 2,35 
doby średnicę kątową 19’ i jasność, ale 
nie podczas każdej opozycji, lecz tylko 
wtedy gdy jest fazie pełni, -10m.

Callisto — księżyc górny dla obser
watora na Ganimedesie— może osiągnąć 
w najbardziej sprzyjających warunkach 
średnicę kątową równą 20’ orazjasność 
obserwowaną -8,8m.

Dodajmy, że z kolei dla ewentualne
go obserwatora na Europie największy, 
a zarazem najbliższy względem niej Ga- 
nimedes może osiągać rozmiary równe 
46’ i jasność obserwowaną-11,4m, czyli 
niemal tyle samo, ile Księżyc podczas 
pełni na ziemskim niebie.

Mała Amaltea będzie z rzadka wi
doczna z Ganimedesa jako jasny, czer

wony obiekt punktowy, osiągający 
w najbardziej sprzyjających warunkach 
-0,5m, natomiast daleka, ale największa 
wśród księżyców zewnętrznych Hima- 
lia będzie niekiedy świeciła na niebie 
Ganimedesa tylko jako słaba gwiazdka, 
maksymalnie osiągając 5,5m, to znaczy, 
że ledwie będzie widoczna nieuzbrojo
nym okiem podczas swej wielkiej opo
zycji (czyli przeciwstawienia względem 
Ganimedesa).

Astronauci przebywający na zwróco
nej ku planecie powierzchni największe
go księżyca galileuszowego, Ganimede- 
sa, również będą mogli często podziwiać 
zaćmienia i zakrycia pozostałych widocz
nych satelitów przez Jowisza, a także 
przejścia przed tarczą planety, ponieważ 
księżyce wewnętrzne krążą w płaszczyź
nie równika. Dostrzec też będzie można 
cienie dużych satelitów rzucane na tar
czę Jowisza, w tym cień samego Gani
medesa. Również zaćmienia, a raczej 
zakrycia Słońca przez Jowisza zdarzają 
się bardzo często — raz na tydzień, to 
znaczy za każdym obiegiem Ganimede
sa wokół planety. Wynika stąd, iż na pół
kuli tego księżyca, zwróconej ku macie
rzystej planecie, nigdy w południe nie 
widać Słońca!

W ciągu długiego roku jowiszowego 
(liczącego 11 lat 10 miesięcy i 10 dni) 
zdarza się kilkanaście tysięcy różnego 
rodzaju zaćmień, przejść przed tarczą 
planety, a także zakryć, w tym wzajem
nych, księżyców oraz zakryć Słońca 
przez księżyce.

Na niebie Ganimedesa świeci (znacz
nie jaśniej niż dla nas na Ziemi) Saturn, 
osiągając aż-2,5 wielkości gwiazdowej, 
ponieważ znajduje się podczas wielkiej 
opozycji (względem Jowisza) w odległo
ści niemal 2,5 razy mniejszej od odległo
ści Ziemia — Saturn. Nieuzbrojonym 
okiem będzie też można zobaczyć Ura- 
na mającego podczas opozycji jasność 
4,5™, gdyż jest on wtedy 1,5 razy bliżej 
Jowisza niż Ziemi.

Z planet dolnych (względem orbity 
Jowisza) będzie można podziwiać, prze
bywając na Ganimedesie lub innych księ
życach, tylko Marsa jako poranną lub wie
czorną gwiazdę oddalającą się kątowo od 
Słońca na zaledwie 17°. Pozostałe dolne 
względem Jowisza planety: Ziemia, We
nus, Merkury znikną w blasku Słońca 
z powodu ich niewielkich odległości ką
towych od naszej Gwiazdy Centralnej.

Na czarnym niebie Ganimedesa do
minuje zatem (oprócz ciągle jeszcze jas

nego Słońca, chociaż o niewielkich roz
miarach) ogromny, majestatyczny Jowisz 
z jego układem różnobarwnych, zmien
nych pasów i zawirowań w atmosferze 
oraz Wielką Czerwoną Plamą (wygląda
jąca niczym krwawe oko Cyklopa), od
krytą jeszcze w 1664 r. przez Roberta 
Hooke’a i będącą układem ogromnych 
wirów w tej niespokojnej otoczce gazo
wej. Można w niej również zaobserwo
wać niezwykle silne wyładowania elek
tryczne, a w okolicach biegunów — 
barwnejowiszowe zorze polarne. Niezwy
kły widok przedstawiają także trzy po
zostałe duże księżyce galileuszowe: ma
lownicza Io, lśniąca Europa, ciemniejsza 
Callisto — szybko zmieniające fazy, jas
ność i rozmiary kątowe, a także często 
wchodzące w cień rzucany przez Jowi
sza. Zaiste dziwny obraz świata mogliby 
sobie stworzyć mieszkańcy Ganimedesa 
(gdyby tacy w ogóle istnieli). Nie ulega 
wątpliwości, że ich religia, astronomia, 
kosmologia, kosmogonia, filozofia były
by całkowicie odmienne i różniące się od 
pojęć ziemskich, zwłaszcza w okresie pa
nowania w ewentualnej społeczności Ga
nimedesa modelu dzeocentrycznego. Wy
pada bowiem sądzić, że owi hipotetyczni 
mieszkańcy Ganimedesa, zacząwszy po
ważnie zajmować się astronomią, dość 
szybko zorientowaliby się, iż model ga- 
nimedocentryczny nie jest prawdziwy. 
Lecz z kolei oni musieliby przebyć za
pewne dłuższą drogę do odkrycia i uzna
nia heliocentrycznego modelu świata...

PS Ostatnio, w grudniu 2001 r. odkryto 
— pod kierownictwem Scotta S. Shep- 
parda i Dawida Jewitta z Uniwersytetu 
na Hawajach oraz przy współpracy Jana 
Kleyny z Uniwersytetu w Cambridge — 
jedenaście niewielkich satelitów obiega
jących Jowisza. Znajdują się one na da
lekich peryferiach (ok. 20 min km) pla
nety i poruszają się ruchem wstecznym 
po silnie ekscentrycznych orbitach. 
Należą więc do czwartej grupy sateli
tów tej planety, zwanych nieregularny
mi. Jowisz okazał się więc rekordzistą 
w ilości satelitów — obiega go aż 39 
znanych satelitów.

Profesor Tadeusz Zbigniew Dworak 
jest z wykształcenia astronomem. 
Pracuje w Katedrze Inżynierii 
Ochrony Środowiska Krakowskiej 
Akademii Górniczo-Hutniczej.
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O (nieskończoności 
Wszechświata
Poglądy Keplera, 
a współczesna kosmologia
Motto: „ I fl  have seen further ... it is by standing on the shoulders o f  giants ” 
(Z listu Isaaca Newtona do Roberta Hooke’a, 1676)

Na krawędzi brytyjskiej mone
ty dwufuntowej widnieje na
pis: STANDING ON THE 

SHOULDERS OF GIANTS. Wielu lu
dzi, wychowanych na MTV, sądzi, że 
to nawiązanie do tytułu albumu bry
tyjskiej grupy rockowej Oasis, choć to 
nonsens, bo, poza wszystkim innym, 
album powstał w 2000 r., a monetę za
częto bić w 1997. Inskrypcja jest cy
tatem z listu Isaaca Newtona (1643— 
-1727) do Roberta Hooke’a (1635— 
-1703) z 1676 r., w którym autor pisał: 
„If I have seen further ... it is by stan
ding on the shoulders of giants” („Je
śli widziałem dalej ... to dlatego, że 
stałem na ramionach gigantów”). 
W ten sposób brytyjska m ennica 
uczciła trzechsetną rocznicę objęcia 
przez Newtona stanowiska nadzorcy 
tejże instytucji. Jednym z gigantów, 
których miał na myśli, był Johannes 
Kepler (1571-1630). Wiadomo, że 
Newton uważnie czytał jego prace, 
choć niechętnie przyznawał się do in
spiracji. O ironio, słynna fraza, po
wszechnie przypisywana Newtonowi, 
została odnaleziona przez historyków 
w wypowiedziach Bernarda z Chartres 
z XII w. Nie wiadomo, czy Newton cy
tował go świadomie, czy też zdanie to 
stanowiło część powszechnej wiedzy 
ludzi oświeconych jego czasów. Tak 
czy owak, gigantów, na ramionach 
których stał, było więcej niż sądził 
bądź niż chciał przyznać.

Johannes Kepler, urodzony w 1571 r. 
w Weil der Stadt w Wurttenbergii, po 
wielu latach spędzonych m.in. w Lint- 
zu i Pradze, przez ostatnie dwa lata 
swego życia (1628-1630) mieszkał 
w Żaganiu. To jeden z nielicznych

wielkich twórców nauki i kultury, któ
rzy choć część swego życia spędzili 
na terenie dzisiejszej Polski.

Kepler jest powszechnie kojarzony 
z trzema prawami ruchu planet, których 
uczą nawet w szkołach. Trudno prze
cenić jego rolę w rozwoju nauki. Ko
pernika można uznać za ostatniego 
wielkiego astronoma uprawiającego 
naukę w stylu uczonych starożytnych. 
To Galileusz (1564-1642) i Newton 
nadali fizyce zupełnie nowy wymiar. 
Prawo powszechnego ciążenia, wyja
śniające tak odległe zjawiska jak spa
danie jabłka i ruch planet, było począt
kiem nowoczesnej fizyki opartej na 
założeniu istnienia uniwersalnych 
praw przyrody. Kepler był pośredni
kiem pomiędzy starymi i nowymi cza
sy. Ten wielki entuzjasta Kopernika po
szukiwał praw ruchu planet w sposób 
wolny od wcześniejszych uprzedzeń. 
Mimo to jego model Układu Słonecz
nego nie miał charakteru uniwersal
nej prawdy o przyrodzie. Opisywał 
i odnosił się tylko do tego układu, 
w oderwaniu od reszty fizycznego 
świata, choć Kepler był o krok od od
krycia prawa grawitacji. Był przeko
nany, że zjawiska przypływów są wy
wołane przez Księżyc. Pisał, że gdyby 
Ziem ia przestała przytrzym ywać 
wody oceanów, podskoczyłyby one 
i znalazły się na Księżycu. Prace Ke
plera w dziedzinie optyki były uważ
nie studiowane przez Newtona (Ke
pler sformułował prawo załamania 
światła w wersji poprawnej dla małych 
kątów). Kepler był jednym z pierw
szych, którzy zdali sobie sprawę z uży
teczności logarytmów, wynalezionych 
przez Johna Napiera (1550-1617) na

Stanisław Bajtlik

Rys. 1A, 1B, 1C, 1D, 1E. Pięć platońskich 
bryt foremnych: czworościan, sześcian, 
ośmiościan, dziesięciościan i dwunasto- 
ścian to jedyne bryły, których wszystkie 
ściany, krawędzie i wierzchołki sąjedna- 
kowe, a objętość wypukła
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Rys. 2A i 2B. Model Układu Słonecznego zbudowany przez Keplera. W kulę o pro
mieniu równym promieniowi orbity Saturna wpisany jest sześcian. W ten sześcian 
jest wpisana kula o promieniu orbity Jowisza. W nią wpisany jest czworościan, 
w który wpisana jest kula o promieniu orbity Marsa, itd., aż do znajdującego się 
w centrum Słońca. W ten sposób Kepler usiłował odnaleźć relacje pomiędzy para
metrami orbit wszystkich planet

początku XVII w. Wymyślił sposób 
obliczania objętości wina w beczce, 
który stanowił prymitywną formę ra
chunku całkowego. Zajmował się ma
tematyczną teorią muzyki. Będąc pod 
wpływem Giordana Bruna (1548— 
1600), uważał, że gwiazdy są innymi 
słońcami, wokół których zapewne 
krążą inne planety. Jest autorem pierw
szej książki o podróży na Księżyc pt. 
„Sen, czyli astronomia księżycowa”, 
którą dziś nazwalibyśmy popularno
naukową Przerażony losem Giorda
na, o którym pisał biedny czy nieszczę
sny Giordano, spalonego na Campo di 
Fiori w ramach obchodów roku jub i
leuszowego 1600, opisując kosmiczną 
wyprawę przyjął konwencję sennej 
fantazji. Doprawdy, Newton miał się 
na czym wspierać.

Choć Kepler śmiało poszukiwał 
właściwego modelu Układu Słonecz
nego, nie bojąc się zrezygnować z ko
łowych orbit, a niebo nie było dla nie
go kryształową sferą z przytwierdzo
nymi do niej gw iazdam i, jednak 
usiłował odnaleźć prawidłowości ob
rotów sfer niebieskich w platońskich 
bryłach. Pięć platońskich brył forem
nych (rys. 1A, IB, 1C, ID, 1E), czyli 
takich, w których wszystkie ściany, 
krawędzie i wierzchołki są jednako
we, a bryły wypukłe, miało mu posłu
żyć do znalezienia relacji pomiędzy 
okresami obiegów, promieniami orbit 
i innymi parametrami ich ruchu. Zbu

dowany przez niego model Układu 
Słonecznego urzeka swoim pięknem 
(patrz rys. 2A i 2B), ale nie odpowia
da rzeczywistości. Poszukując praw
dy o Wszechświecie, zaklętej w for
mach geometrycznych, rezygnując 
z warunku wypukłości, w 1619 r. od
krył dwie dodatkowe regularne bryły 
gwiaździste (rys. 3a i 3b). Pozostałe 
dwie możliwe z brył tego typu zostały 
odkryte dopiero w 1809 r. przez Lou
isa Poinstota (1777-1859).

Szukanie regularności geometrycz
nej, będącej odbiciem kosmicznej har

monii, skłoniło Keplera do zajęcia się 
matematyczną teorią muzyki. Studio
wał dzieła Vincenza Galileo (1520— 
-1591), muzyka, ojca Galileusza. Po
przez muzyczną harmonię, posługując 
się skalą muzyczną zbudowaną na 
podstawie parametrów ruchu planet, 
usiłował wyrazić harmonię świata.

Wszystko, o czym była mowa po
wyżej, jest nam potrzebne, by zrozu
mieć sposób patrzenia Keplera na 
świat i jego metodę poszukiwań na
ukowych, a w szczególności jego po
glądów na problem nieskończoności 
Wszechświata. Jakkolwiek jego geo- 
metryczno-muzyczne poszukiwania 
mogą nam się z dzisiejszej perspekty
wy wydawać naiwne, fundamentalna 
metoda, szukanie obrazu świata w ma
tematycznie wyrażanych symetriach 
i strukturach, jest podstawową metodą 
dzisiejszej fizyki. Od najmniejszych 
skal atomów i cząsteczek po Wszech
świat jako całość, poszukując bardziej 
podstawowych praw przyrody, fizycy 
usiłują dostrzec ukryte symetrie (rys. 
5a, b, c). Symetrie cząsteczek i krysz
tałów pozwalają nie tylko opisywać, 
ale i przewidywać ich własności. Uni
fikacja oddziaływań elektromagne
tycznych i jądrowych jest oparta na 
symetrii opisywanej matematycznym 
symbolem U(l)xSU(2)*SU(3). Nie
którzy wiążą nadzieję na znalezienie 
kwantowej teorii grawitacji z nową 
klasą symetrii, nazywaną supersyme- 
trią(SUSY). Niezależnie od coraz bar
dziej skomplikowanego języka mate-

Rys. 3a i 3b. Regularne bryły gwiaździste Rys. 4a i 4b. Pozostałe dwie możliwe 
odkryte przez Keplera w 1619 r. regularne bryły gwiaździste odkryte

w 1809 r. przez Poinsota
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matycznego, teorie fizyczne stają się 
prostsze, bo wyrażają głębsze, bardziej 
ukryte symetrie przyrody.

Na poglądy kosmologiczne zarów
no Keplera, jak i jemu współczesnych, 
wielki wpływ wywarła supernowa, któ
ra w 1604 r. wybuchła w gwiazdozbio
rze Wężownika. Supernowe to wybu
chające gwiazdy. Taki wybuch może 
być spowodowany zużyciem paliwa 
jądrowego w centrum masywnej gwiaz
dy albo spłynięciem na powierzchnię 
gwiazdy materii pochodzącej z towa
rzysza, krążącego w układzie podwój
nym. Wybuchająca gwiazda może się 
stać tak jasna, jak cała galaktyka. Może 
być widoczna nawet w dzień. Najsłyn
niejszą była odnotowana w wielu kro
nikach (ale nie w Europie!) supernowa 
z 1054 r., po której pozostała mgławi
ca Krab i wirujący w jej środku pulsar 
—  gwiazda neutronowa (rys. 6a). W ta
kiej galaktyce jak Droga Mleczna su

pernowe wybuchają raz na kilkaset lat. 
Nie są to więc zjawiska częste i szansa 
ich zaobserwowania jest mała. Pojawie
nie się na niebie nowej gwiazdy, która 
osiągnęła jasność podobną do jasności 
Wenus, poruszyło astronomów na po
czątku XVII w. (rys. 6b i 6c). Zjawisko 
wymagało interpretacji. Przyjmowano, 
że była to gwiazda, która przybliżyła 
się do Słońca z wielkiej odległości, 
wskutek czego stała się widoczna. Po 
kilku tygodniach ponownie miała się 
oddalić i przestać być widoczna. Za
tem Wszechświat wypełniony miał być 
gwiazdami w różnych odległościach. 
Kepler nie znał odległości do planet ani, 
tym bardziej, do gwiazd, ale słusznie 
zauważał, że muszą być duże, bo nie
dostrzegalne są paralaksy —  zmiany 
położeń pobliskich gwiazd w stosunku 
do gwiazd odległych, powodowane 
zmianą położenia Ziemi na orbicie oko- 
łosłonecznej.

Rys. 5a, 5b i 5c. Cząsteczka wody, 
diament i cząsteczka węgla zwana 
fuleronem. Badanie symetrii w przy
rodzie jest jednąz metod współczes
nej fizyki

Jest rzeczą interesującą i poucza
jącą, w jaki sposób te same obserwa
cje i podobne sposoby rozumowania 
prowadziły Keplera i jem u współczes
nych do skrajnie różnych wniosków na 
tem at rozm iaró w  W szechśw ia ta . 
W przeciw ieństw ie do w iększości 
uczonych Kepler uważał, że Wszech
świat jest skończony. Przytaczane na 
ten temat w debacie argumenty moż
na podzielić na trzy kategorie: teolo
giczną, filozoficzną i astronomiczną. 
Argumenty teologiczne obracały się 
wokół w szechm ocy Stwórcy, jego  
chwały i m iejsca człowieka, Ziemi 
i Układu Słonecznego w boskim pla
nie zbawienia. Zwolennicy nieskoń
czonego Wszechświata twierdzili, że 
stanowiłby on o większej chwale bo
skiej i byłby dziełem godnym napraw
dę W szechm ocnego. K epler, pod 
wpływem Giordana Bruna, sądził, że 
w nieskończonym Wszechświecie mu
siałyby istnieć inne układy planetar
ne, być może z innymi istotami, a w ta
kim razie cała koncepcja boskiego 
planu dla człowieka i jego zbawienia 
stawałaby się niejasna. Uważał, że 
w skończonym Wszechświecie wyjąt
kowość zjaw iska człow ieczeństw a 
i jego specjalnej relacji ze Stwórcą da
wałaby się uratować. Z dzisiejszej per
spektywy bardzo trudno zrozumieć, 
a tym bardziej osądzać te debaty, ale

Rys. 6a, 6b, 6c. Mgławica Krab (a). Supernowa z 1604 r. w gwiazdozbiorze Wę
żownika wg rysunku współczesnego Keplerowi (b) i zdjęcie pozostałości po niej, 
wykonane obecnie przez satelitę rentgenowskiego ROSAT (c)
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w owych czasach takie argumenty były 
traktowane na równi z obserwacjami.

Druga kategoria rozważań dotyczy
ła logiczności koncepcji nieskończo
nego Wszechświata. Pomimo swoje
go nowatorstwa Kepler miał w umyśle 
obraz Wszechświata o „cebulowej” 
strukturze. W takim Wszechświecie 
Słońce znajdowało się w centrum, 
wokół niego krążyły planety, a sfera 
Układu Słonecznego była oddzielona 
od sfery gwiazd znaczną przestrzenią. 
Kepler uważał więc, że Wszechświat 
jest skończony w głąb, przez co rozu
miał skończone rozmiary strefy planet, 
w odróżnieniu od strefy gwiazd. Ta 
skończoność kosmosu w głąb wyda
wała mu się nie do pogodzenia z nie
skończonością na zewnątrz. Nie mógł 
pojąć, w jaki sposób część nieskoń
czonego może być skończona. Nie 
powinniśmy się temu dziwić. Pojęcie 
nieskończoności, zarówno rzeczy nie
skończenie duże, jak i nieskończenie 
małe sprawiały kłopoty i prowadziły 
do logicznych paradoksów od staro
żytności aż do końca XIX w., kiedy 
matematykom udało się je sformali
zować. Bertrand Russell w swojej „Hi
storii filozofii zachodnioeuropejskiej”, 
w rozdziale o Platonie przytacza nie
pokoje żywione przez filozofa, który 
zauważył, że liczba 6 jest jednocześ
nie mniejsza od 12 i większa od 4. Pla
ton nie mógł zrozumieć, w jaki spo
sób ta sama liczba może być zarazem 
duża i mała. Russell złośliwie zauwa
ża, że niewątpliwie był to problem, 
tyle że nie z liczbą 6, a z umysłem Pla
tona.

Najciekawsze, prawdziwie genial
ne uwagi na tem at skończoności

Wszechświata poczynione przez Ke
plera miały charakter astronomiczny. 
Zainspirowany przez nieszczęsnego 
Giordano, Kepler starał się wyobra
zić sobie, jak wyglądałoby niebo ob
serwowane przez mieszkańca planety 
krążącej wokół gwiazdy innej niż 
Słońce. Zauważył, że w nieskończo
nym Wszechświecie taki obserwator 
widziałby nad horyzontem morze 
gwiazd, których tarcze stykałyby się 
ze sobą, wyżej zaś pusty obszar oto
czenia Słońca, a wysoko nad głową 
znowu gwiazdy stykające się ze sobą. 
Takie niebo wyglądałoby jak na słyn
nym obrazie Van Gogha „Gwiaździ
sta noc” z 1889 r. (rys. 7). Kepler nie 
znał ani odległości do planet, ani do 
gwiazd. Słusznie jednak przeczuwał, 

że w nieskończonym 
Wszechświecie, patrząc 
w dowolnym kierunku, 
nasz wzrok niechybnie 
padłby na tarczę jakiejś 
gwiazdy (rys. 8). Noc
ne niebo powinno więc 
być tak jasne jak tarcza 
Słońca. Ponieważ noc 
jest czarna, Kepler wno
sił, iż Wszechświat musi 
być skończony. Argu
mentacja ta, choć wyło
żona w staroświecki 
sposób, była w istocie 
poprawna. Jego uwagi, 
powtórzone potem przez 
E d m o n d a  H a l l e y a

(1656-1742), stały się znane jako pa
radoks Olbersa, od nazwiska niemiec
kiego astronoma, Heinricha Wilhelma 
Olbersa (1758-1840), który dyskuto
wał problem ciemności nocnego nie
ba w 1823 r. Odpowiedź na pytanie, 
dlaczego niebo w nocy jest czarne, 
została udzielona dopiero niedawno, 
po narodzinach nowoczesnej kosmo
logii.

Debata na temat rozmiarów Wszech
świata odżyła na początku XX w. Po
dobnie jak czterysta lat wcześniej 
została ożywiona obserwacjami super
nowej, która tym razem wybuchła 
w Wielkiej Mgławicy w Andromedzie. 
Spór o naturę „obiektów mgławico
wych”, jak wtedy nazywano galakty
ki, nie znając ich natury, sprowadzał 
się w istocie do problemu skali odle
głości. W 1920 r. w sali waszyngtoń
skiego Muzeum Historii Naturalnej 
odbyła się pamiętna debata pomiędzy 
Harlowem Shapleyem (1875-1972) 
a Heberem D. Curtisem (1872-1942). 
Pierwszy był zwolennikiem małego 
Wszechświata, w którym materia mia
ła być skupiona w jednym wielkim 
tworze — naszej Galaktyce, a obiekty 
mgławicowe zanurzone w niej. Drugi 
uważał, że mgławice są odrębnymi ga
laktykami na podobieństwo tej, w któ
rej żyjemy, Drogi Mlecznej, a Wszech
świat większy niż nam się wydaje. 
Bardzo szybko obserwacje, w tym od
krycie przez Hubble’a ucieczki galak
tyk, potwierdziły zdanie Curtisa.
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Mniej więcej w tym samym czasie 
dokonał się rew olucyjny przew rót 
w sposobie patrzenia na przestrzeń 
i czas. W 1916 r. A lbert E instein 
(1879-1955) opublikował ogólną teo
rię względności. Po raz pierwszy prze
strzeń i czas utraciły swój absolutny, 
od niczego niezależny charakter. Sta
ły się częścią fizycznej realności — 
obiektami zależnymi od materii, pod
legającymi ewolucji wraz z materią. 
Równania ogólnej teorii względności 
zawierają po jednej stronie matema
tyczny obiekt zbudowany z metryki, 
czyli przepisu na mierzenie odległo
ści w czasoprzestrzeni, a po drugiej 
obiekt zbudowany z energii i pędu, 
wielkości opisujących, jak jest rozło
żona i jak się porusza materia. Mamy 
więc przyrównanie wielkości geome
trycznych do wielkości opisujących 
materię. Z równań teorii względności 
wynikało, że W szechświat musi się 
albo rozszerzać, albo kurczyć. Ta teo
ria pojawiła się w samą porę. W la
tach dwudziestych Edwin Hubble od
krył rozszerzanie się Wszechświata, 
przejawiające się jako efekt ucieczki 
galaktyk. Rozszerzanie się W szech
świata oznacza jego skończony wiek, 
dziś szacowany na około piętnaście 
miliardów lat. Istnienie maksymalnej 
prędkości, z jaką  w przyrodzie mogą 
się rozchodzić sygnały —  prędkości 
światła w próżni —  oznacza, że nie
zależnie od kształtu i rozmiarów całe
go Wszechświata obszar dostępny ob
serwacjom, a co ważniejsze, mogący

wpływać na nas przyczynowo, musi 
być skończony! Ta skończoność wy
nika stąd, iż ze zbyt odległych obsza
rów nic —  ani światło, ani cząstki, ani 
żaden inny sygnał —  nie mogło do nas 
dotrzeć. Po czterystu latach od sporu 
Keplera z jemu współczesnymi nowo
czesna kosmologia powiada, że nieza
leżnie od tego, czy Wszechświat jest 
skończony czy nie, jego obserwowal- 
na i związana przyczynowo część musi 
być skończona. Paradoksalnie może 
się okazać, że obie strony sporu miały 
rację. Nocne niebo jest czarne, ponie
waż dociera do nas światło jedynie ze 
skończonej części Wszechświata. Ke
pler miał rację!

Ogólna teoria względności przewi
duje, że o tym, czy Wszechświat, poza 
owym wynikającym ze skończonego 
wieku i skończonej prędkości światła 
horyzontem, jest skończony czy nie, 
decyduje to, ile jest materii we Wszech- 
świecie. Obecne obserwacje pokazują, 
że materia świecąca w gwiazdach sta
nowi zaledwie mniej niż jeden procent 
ilości potrzebnej do tego, by Wszech
świat był skończony (zamknięty). Ma
teria, której istnienie przejawiło się tuż 
po Wielkim Wybuchu w reakcjach, któ
re ustaliły skład chemiczny Wszech
świata to zaledwie około 5% tego, co 
potrzeba, by Wszechświat był skoń
czony. M ateria, która ujaw nia swą 
obecność wpływem grawitacyjnym, 
wywieranym na galaktyki w groma
dach i gwiazdy w galaktykach, stano
wi około 30% tego, co potrzebne, by

Wszechświat był zamknięty (skończo
ny). Niektóre najnowsze obserwacje 
sugerują, że we Wszechświecie może 
dominować inna, egzotyczna forma 
energii działająca efektywnie jak an
ty grawitacja, sprawiająca, że Wszech
świat byłby nieskończony, opisywany 
geometrią Euklidesową. Ta egzotycz
na forma energii byłaby zw iązana 
z energią próżni, działała jak anty gra
witacja (przyspieszając rozszerzanie 
się W szechświata), a w równaniach 
teorii względności odpowiadałby jej 
człon kosmologiczny, wprowadzony 
jeszcze przez Einsteina.

Wciąż nie wiemy, dlaczego w ogó
le nastąpił Wielki Wybuch i dlaczego 
rozpoczęła się ekspansja Wszechświa
ta. Nie wiemy, czy objętość Wszech
świata i ilość zawartej w nim materii 
jest skończona czy nie. W tym sensie 
nie znamy jeszcze odpowiedzi na py
tanie, kto z uczestników sporu na po
czątku XVII w. miał rację. Wiemy jed
nak, że niezależnie od tej odpowiedzi, 
skończona jest obserwowalna część 
Wszechświata, ta, z której dociera do 
nas światło. Kepler miał rację. I dlate
go właśnie niebo w nocy jest czarne.

Doktor Stanisław Bajtlik jest pra
cownikiem Centrum Astronomicz
nego PAN w Warszawie. Jego pasją 
naukową i dziedziną badań nauko
wych je s t kosmologia.

INFORMACJE O PRENUMERACIE URANII-PA

Prenumerata na rok 2002 (6 zeszytów) kosztuje 42 zl (zagraniczna 70 zł). 
Cena pojedynczego zeszytu 8,50 zl. Wpłaty prosimy kierować na konto:

Polskie Towarzystwo Astronomiczne 
BIG Bank Gdański S.A. o/Toruń 

Nr 44 11602202-55305241

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

Karolina Wojtkowska 
Centrum Astronomii UMK 

ul. Gagarina 11, 87-100 Toruń

E-mail: urania@astri.uni.torun.pl 
tel/fax (0-56) 611 30 14/611 30 08
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Złoty Medal amerykańskiego Towarzystwa Astronomicz
nego Pacyfiku dla Profesora Bohdana PACZYŃSKIEGO

Towarzystwo Astronomiczne Pa
cyfiku (The Astronomical So
ciety of the Pacific) przedstawi

ło w połowie maja br. listę laureatów 
swych nagród na rok 2002. Werdykt roz
poczynał się słowami: „Towarzystwo 
Astronomiczne Pacyfiku (ASP), jedna 
z najstarszych i najliczniejszych na świe- 
cie organizacji zrzeszających astrono
mów, jest dumne z tego, że może ogło
sić, iż astrofizyk Bohdan Paczyński 
z Obserwatorium Uniwersytetu w Prin
ceton jest laureatem prestiżowego Zło
tego Medalu Nagrody im. Katarzyny 
Wolfe Bruce”.

Jest to ogromne wyróżnienie Nasze
go Rodaka i Kolegi Astronoma. Gratu
lujemy Mu serdecznie i dołączamy do 
wyrazów uznania, jakie Go spotykająze 
strony astronomów całego świata nasze 
„Wiwat! Cieszymy się bardzo, Drogi 
Bohdanie, z Twego sukcesu i życzymy 
Ci dużo zdrowia i kolejnych wspania
łych osiągnięć naukowych!”

Bohdan Paczyński urodził się w ro
ku 1940 w Wilnie. Studia astronomicz
ne zakończył na Uniwersytecie War
szawskim w 1962 r. pracą magisterską 
poświęconą badaniom polaryzacji i ab
sorpcji międzygwiazdowej w Galakty
ce. Dwa lata później na tymże uniwer
sytecie obronił pracę doktorską w dzie
dzinie badań struktury wewnętrznej 
gwiazd. Jego promotorem był profesor 
astrofizyki teoretycznej UW Stefan Pio
trowski. Dla uzyskania habilitacji po
trzebował tylko trzech lat. Staż podok- 
torski odbywał w Obserwatorium Lic- 
ka w Kalifornii, gdzie m.in. prowadził 
fotom etryczne obserw acje gw iazd 
zm iennych. Pracow ał w Zakładzie 
Astronomii PAN i Centrum Astrono
m icznym  im. M ikołaja K opernika 
w Warszawie, którego był współtwórcą. 
Profesorem nadzwyczajnym zostaje 
w 1974, a zwyczajnym w 1979 r. Od 
początku lat osiemdziesiątych jest pro
fesorem astrofizyki teoretycznej słynne
go Uniwersytetu w Princeton w USA, 
gdzie przed nim pracowali m.in. Albert 
Einstein, Henry N. Russell i Martin 
Schwarzschild.

Pierwsze prace badawcze Bohdana 
Paczyńskiego dotyczyły teorii ewolucji 
gwiazd. Następnie badał ewolucję gwiazd 
podwójnych i ich dyski akrecyjne. W tych 
układach gwiazdowych ewolucja jedne
go ze składników znacząco wpływa na 
życie drugiego składnika. W 1986 r. 
B. Paczyński opublikował pracę, w któ
rej przedstawił problem mikrosoczewko- 
wania grawitacyjnego i wykorzystania 
tego zjawiska do poszukiwania tajemni
czej ciemnej materii w naszej Galakty
ce. To na podstawie zawartych tam idei 
i przy Jego współpracy astronomowie 
Obserwatorium Warszawskiego zbudo
wali specjalny teleskop w Chile i urucho
mili program badawczy OGLE. W ra
mach tego programu odkryto m.in., że 
pewna część ciemnej materii to stygnące 
białe karły i że nasza Galaktyka ma w 
swych centralnych częściach poprzecz
kę. Wskazano też 49 gwiazd, wokół któ
rych mogą krążyć planety.

Od połowy lat osiemdziesiątych Boh
dan Paczyński był, dość osamotnionym, 
obrońcą koncepcji pochodzenia wybu
chów promieniowania gamma ze źródeł 
położonych w odległościach kosmolo
gicznych i przekonania o tym, że są to 
najsilniejsze eksplozje w Kosmosie od 
czasu Wielkiego Wybuchu (Big Bangu). 
W 1995 r., w rocznicę Wielkiej Debaty, 
w której Shapley i Curtis spierali się na 
temat położenia Słońca w Galaktyce, 
odbyła się w Waszyngtonie debata mię
dzy Bohdanem Paczyńskim a Donaldem 
Lambem na temat pochodzenia wybu
chów gamma. Paczyński bronił idei ich 
pochodzenia z głębin Kosmosu, a Lamb 
obstawał przy ich galaktycznym poło

żeniu. Dopiero obserwacje ostatnich lat 
dowiodły, że to właśnie On miał rację. 
Ostatnio Bohdan Paczyński zapropono
wał też model źródła takich eksplozji: 
te niezwykle energetyczne wybuchy 
zdarzają się m.in. w zjawiskach hiper- 
nowych, gdy gwiazdy o bardzo wielkich 
masach wybuchają, a zapadając się 
tworzą czarną dziurę.

Astronomiczne Towarzystwo Pacyfi
ku powstało w 1889 r. Ma swoją siedzi
bę w San Francisco. Obecnie zrzesza 
astronomów i miłośników astronomii 
z ponad 70 krajów. Od 1898 r. przyznaje 
swe nagrody w różnych kategoriach dzia
łalności astronomicznej. Nagroda i Zło
ty Medal im. Katarzyny Wolf Bruce jest 
najważniejszą nagrodą tego Towarzystwa 
i przyznawana jest za dzieło życia dane
go astronoma. Wśród poprzednich me
dalistów byli m.in. laureaci Nagrody 
Nobla: Hans Bethe, Martin Ryle, Subra- 
manyan Chandrasekhar i tak znani astro
nomowie, jak Artur Eddington, Edwin 
Hubble, Jan Oort czy Fred Hoyle.

Bohdan Paczyński otrzymał złoty 
medal ASP za: „rewolucyjne idee, któ
re znacznie rozwinęły astronomię XX 
wieku”. Poprzednio profesor Paczyński 
był nagradzany i wyróżniany za swe 
osiągnięcia naukowe przez Amerykań
skie Tow arzystw o A stronom iczne 
(2000), Amerykańskie Towarzystwo 
Fizyczne (1992), Niemieckie Towarzy
stwo Astronomiczne (Astronomische 
Gesellschaft —  1981), Amerykańską 
Akademię Nauk (1997). Brytyjskie 
Królewskie Towarzystwo A strono
miczne (Royal Astronomical Society) 
nagrodziło Go dwukrotnie: Medalem 
Eddingtona w 1987 r. i Złotym Meda
lem w 1999 r. Polskie Towarzystwo Fi
zyczne przyznało Mu swoje najwyższe 
wyróżnienie—-Medal Smoluchowskie- 
go w 2000 r. W uznaniu Jego osiągnięć 
naukowych Polska Akademia Nauk 
w roku 1976 powołała Go do swego gro
na. Był wtedy najmłodszym członkiem 
korespondentem PAN. (aw)
Sylwetka Bohdana Paczyńskiego była 
przedstawiona w „Postępach Astrono
mii” z roku 1992, vol. 40, nr 1 s. 42.
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Laureaci XLV Olimpiady Astronomicznej. Od lewej: Tomasz Tyranowski, Piotr Guzik, Aleksander Sądowski, 
Krzysztof Nalewajko

Pamiątkowe zdjęcie uczes osci zakonczenia XLV Olimpiady Astronomicznej w holu Planetarium
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XVIII Ogólnopolskie Młodzieżowe 
Seminarium Astronomiczne, Grudziądz 2002

Pod ścianą z Kopernikiem siedzą członkowie jury. Od lewej dr Jadwiga Wojciech Bojanowski z Rybnika przedstawia swój 
Biała, dr Maria Pańków, dr Henryk Brancewicz, prof. Andrzej Woszczyk, referat na temat „Podróż przez Wszechświat w po- 
prof. Konrad Rudnicki i dr Magdalena Sroczyńska-Kożuchowska. szukiwaniu odpowiedzi na pytanie, jaki on jest”

W W U « z m .y

Uczestnicy Seminarium słuchają przemawiającego przewód- Pi 
niczącego jury dr Kazimierza Schillinga . sł

OGÓLNOPOLSKIE
MŁODZIEŻOWE

SEMINARIUM
kSTRONOMICZNE

koły; w której odbywało się OMSAUczestnicy Seminarium, jego organizatorzy i jurorzy na wspólnym zdjęciu na
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OMSA 2002

Skrót OMSA (Ogólnopolskie Mło
dzieżowe Seminarium Astrono
miczne) znają doskonale liczni 

polscy miłośnicy astronomii. Wszak 
każdego roku spora grupa tychże przy
jeżdża do Grudziądza z różnych odleg
łych zakątków Polski. Są to finaliści 
wytypowani podczas wojewódzkich se
minariów, wieńczących wstępny etap 
konkursu na referat z zakresu astrono
mii i astronautyki. Uczestnikom finało
wego seminarium towarzyszy zazwy
czaj grupa koleżanek i kolegów, którzy 
wprawdzie nie zdołali przedostać się 
przez gęste sito eliminacji wojewódz
kich, zyskali jednak pewne uznanie 
miejscowych jurorów i otrzymali nagro
dy w postaci możliwości uczestniczenia 
w rozgrywkach finałowych na prawach 
obserwatorów.

OMSA ma już tak długą historię, że 
niebawem wśród konkursowiczów po
jawią się zapewne dzieci pierwszych by
walców Planetarium Grudziądzkiego, 
uczestników początkowych seminariów. 
Brzmi to, być może, jak żart — ale to 
rzetelna prawda. Jako dowód może po
służyć fakt, iż laureat OMSA 2002 Piotr 
Wirkus z Lęborka odebrał z rąk kilku 
starszych kolegów, finalistów dawniej
szych seminariów, spontanicznie ufun
dowaną nagrodę. Każdego roku uroczy
stość zakończenia seminarium gromadzi 
zazwyczaj również tych byłych laure
atów i finalistów, którym aktualne obo
wiązki służbowe pozwalają przyjechać 
do Grudziądza, by pogratulować młod
szym kolegom, spotkać rówieśników 
i podzielić się wspomnieniami.

Skoncentrujmy jednak uwagę na te
gorocznej imprezie. W roku szkolnym 
2001 — 2002 konkurs na referat z za
kresu astronomii i astronautyki rozpisa
no jeszcze w listopadzie ubiegłego roku. 
Do konkursu, przeprowadzanego zgod
nie ze zweryfikowanym przez czas re
gulaminem, zgłosiła się młodzież z nie
mal całej Polski, tzn. z województw: 
dolnośląskiego, kuj awsko-pomorskiego, 
lubelskiego, lubuskiego, łódzkiego, 
małopolskiego, mazowieckiego, opol
skiego, pomorskiego, śląskiego, war
mińsko-mazurskiego, wielkopolskiego 
i zachodniopomorskiego. Nadesłano

około 900 referatów, z których 169 za
kwalifikowano do wygłoszenia na wo
jewódzkich seminariach. Wojewódzkie 
Komisje Konkursowe oceniły wszyst
kie referaty, spośród których wyłonio
no 31, dopuszczając je do przedstawie
nia na centralnym seminarium. Grono 
finalistów było liczniejsze, gdyż niektóre 
referaty to rezultat pracy dwóch auto
rów. Do Grudziądza delegowano rów
nież 23 kibiców. W seminarium uczest
niczyli także opiekunowie młodzieży— 
niemal w każdym przypadku nauczycie
le, którzy otaczali opieką uczniów opra
cowujących referaty. Finałowe semina
rium odbyło się — zgodnie z tradycją
— w Planetarium, w Grudziądzu, 
w dniach od 21 do 23 marca bieżące
go roku. Trzy sesje referatowe zatytu
łowano następująco: „Obserwacje nie
ba i tematy różne”, „Układ Słoneczny 
i pozasłoneczne układy planetarne” 
i „Gwiazdy i Wszechświat”.

Sesje odbywały się w sali odczyto
wej Planetarium i Obserwatorium Astro
nomicznego im. Mikołaja Kopernika, 
które ma siedzibę w Zespole Szkół Tech
nicznych w Grudziądzu. Sala jest dosko
nale wyposażona w stosowne środki 
i pomoce audiowizualne. Tematyka re
feratów była bogata i niesłychanie zróż
nicowana: wyniki długich własnych se
rii obserwacyjnych, tematy dotyczące 
przyrządów i referaty kompilacyjne. 
Kilka opracowań poświęcono proble
mowi poszukiwania pozasłonecznych 
układów planetarnych. Przedstawiono 
również programy komputerowe, no 
i tematy, które od lat mają swych kon
sekwentnych entuzjastów, a mianowicie 
pewne problemy kosmologiczne, zagad
nienia różnych stadiów ewolucji gwiazd.

Referaty oceniało Jury w składzie: 
przewodniczący: dr Kazimierz Schilling
— OPiOA w Olsztynie; dr Jadwiga 
Biała — dyrektor OPiOA w Olsztynie; 
dr Henryk Brancewicz— Prezes PTMA 
w Krakowie; dr Maria Pańków — UŚ1 
w Katowicach, Polskie Towarzystwo 
Astronautyczne; prof, dr hab. Konrad 
Rudnicki — UJ w Krakowie; dr Mag
dalena Sroczyńska-Kożuchowska — 
CAMK w Warszawie; prof, dr hab. An
drzej Woszczyk — UMK w Toruniu, 
Prezes Polskiego Towarzystwa Astrono
micznego, Redaktor Naczelny dwumie
sięcznika „Urania-Postępy Astronomii”.

Przy ocenie każdego referatu Jury 
brało pod uwagę merytoryczną wartość 
i poprawność referatu, jego dydaktyczną 
wartość i sposób prezentacji przez au
tora oraz reakcję i poziom wypowiedzi 
autora na pytania i uwagi zgłoszone 
w toku dyskusji. W celu uzyskania peł
nego obrazu, umożliwiającego najspra
wiedliwszą ocenę, każdy Juror zapozna
wał się również informacyjnie z pracami 
pisemnymi nadesłanymi na konkurs 
przez poszczególnych referentów.

Jurorzy oceniali każdy referat zupeł
nie niezależnie, przydzielając ocenę 
w skali od 1 do 10 punktów. Ostateczną 
ocenę, a więc miejsce zajęte przez dany 
referat, określiła suma punktów przyzna
nych przez wszystkich Jurorów.

Usankcjonowany wieloletnią tra
dycją zwyczaj każe podać w kolejno
ści nazwiska autorów dziesięciu najwy
żej ocenionych referatów. Pozostali 
uczestnicy finału otrzymują dyplomy za 
udział i symboliczne nagrody. Listę na
zwisk tych autorów Jury ogłasza w ko
lejności alfabetycznej. W bieżącym roku 
poziom referatów był wyjątkowo wy
równany, więc różnice w liczbie uzy
skanych punków były minimalne. Lau
reat otrzymał 68 punktów, a dziesiąty 
autor, zamykający listę numerowanych 
miejsc zgromadził aż 52 punkty. Re
zultaty prezentujemy w tabelce na na
stępnej stronie.

O wysokim poziomie XVIII Ogólno
polskiego Seminarium świadczy fakt, iż 
najniżej punktowany zawodnik zdołał 
jednak zgromadzić 19 punktów.

Uroczystość zakończenia OMSA, 
podczas której ogłoszono wyniki, za
szczycili obecnością również przedsta
wiciele miejscowych władz, podkreśla
jąc w okolicznościowych przemówie
niach walory i znaczenie Seminarium. 
Wszyscy uczestnicy finałowych elimi
nacji otrzymali nagrody sfinansowane 
przez Fundację „Astronomia Polska”, 
Towarzystwa Naukowe patronujące Se
minarium, Kuratorów Oświaty i innych 
sponsorów. Zdobywca pierwszej nagro
dy otrzymał teleskop. Miejmy nadzieję, 
że ten autor ciekawej pracy obserwacyj
nej nie straci entuzjazmu i będzie nadal 
rozwijał swe zainteresowania astrono
miczne, zwłaszcza obserwacje. Inni 
uczestnicy otrzymali lornetki, meteory
ty, kalkulatory, cenne książki, czasopis-
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1 miejsce (pomorskie) Piotr WIRKUS „Obserwacja i wyjaśnienie analemy Słońca”
II miejsce (lubuskie) Adrian PEREK „Planety obcych słońc”
II miejsce Jakub PIETRZAK „Radiowa detekcja promieniowania Czerenkowa w atmosferze”
II miejsce (kuj.-pom.) Aleksander SĄDOWSKI „Radiowe supernowe"
III miejsce (łódzkie) Łukasz WIETESKA „Amatorski teleskop promieniowania kosmicznego”
IV miejsce 

(zachodniopom.)
Marcin DĄBROWSKI „Słoneczne wakacje. Wyznaczanie okresu obrotu Słońca 

na podstawie pomiaru położenia plam słonecznych”
V miejsce (śląskie) Wojciech BOJANOWSKI „Podróż przez Wszechświat w poszukiwaniu odpowiedzi 

na pytanie, jaki on jest"
VI miejsce (kuj.-pom.) Ewelina BLACHARCZYK 

Ewa PIETRZAK
„Meteorytowa teoria powstania kraterów księżycowych”

VI miejsce (warm.-maz.) Maciej MARKOWSKI „Orionidy w latach 1999, 2000, 2001”
VII miejsce (łódzkie) Arkadiusz ROGOZIŃSKI „Ekstremofile i życie poza Ziemią”

ma, kalendarze astronomiczne, atlasy 
nieba i inne pozycje wydawnicze. Na
grody, choć cenne, są skromne w po
równaniu z tym, co można zdobyć 
w różnych konkursach, teleturniejach 
i innych podobnych imprezach. Naj
wartościowszą nagrodąjest wiedza zdo
byta w trakcie przygotowywania refe
ratu. Uczestnicy OMSA bardzo cenią 
możliwość uczestnictwa w imprezie 
i chętnie wracają tu po kilku latach. 
Udział w Seminarium wspominająjako 
wspaniałą przygodę intelektualną. Do 
konkursu zgłaszają się przecież szcze
gólnie wartościowi młodzi ludzie, któ
rzy ugruntowują tu swe naukowe zain
teresowania, zawierają znajomości z ró
w ieśnikam i o podobnych walorach 
umysłowych. Dlatego, podsumowując 
Seminarium, należy dostrzegać nie tyl
ko jego przebieg, lecz także jego pokło
sie. Trzeba również z wielkim naciskiem 
podkreślić ważną rolę nauczycieli, któ
rzy otaczają znaczącą opieką meryto
ryczną autorów prac, organizują woje
wódzkie konkursy, a niektórzy opiekują 
się uczestnikami finałowych rozgry
wek. Jury każdorazowo wyraża głębo
kie uznanie wszystkim nauczycielom, 
którzy w jakikolwiek sposób przyczy
nili się do pomyślnego przebiegu impre
zy. Wśród ogromnej rzeszy dotychcza
sowych anonimowych współorganiza
torów OMSA szczególnie wyróżniają się 
ci, którzy od szeregu lat każdorazowo 
doprowadzają swych podopiecznych do 
udziału w końcowych eliminacjach. 
Uznając ich kompetencję, zapał i kon
sekwentny trud, Jury przyznało pamiąt
kowe dyplomy. Podczas uroczystości 
zakończenia Sem inarium  dyplom y 
otrzymali: Agnieszka Włodarczyk z Ło

dzi, Ireneusz Mańkowski z Lęborka, 
Stanisław Iglikowski z Łodzi, Mirosław 
Augustyniak z Żagania.

Okolicznościowe dyplomy za wielo
letnią organizację Wojewódzkich Mło
dzieżowych Seminariów otrzymali: 
Mieczysław Borkowski, dyrektor Plane
tarium w Łodzi i Mieczysław Jagła, dy
rektor Młodzieżowego Obserwatorium 
w Niepołomicach.

Aby sprawozdanie było kompletne, 
należy również wyrazić głębokie uzna
nie organizatorom.

W Olsztynie (od listopada, bo już 
wtedy rozpoczyna się rozpisywanie wo
jewódzkich konkursów) organizuje tę 
akcję dr Kazimierz Schilling, który rów
nież każdorazowo przewodniczy Jury, 
a robi to z właściwą sobie dokładnością 
precyzją, swadą i ... humorem.

W Grudziądzu, w Planetarium wszel
kie sprawy organizacyjne, niezwykle 
sprawnie, energicznie i uprzejmie, ze 
spokojem i rozwagą prowadzą mgr 
Małgorzata Śróbka-Kubiak i mgr Miro
sław Kubiak, pracujący w otoczeniu 
dość licznej grupy młodzieży, stałych 
bywalców Planetarium.

Na koniec godzi się przypomnieć, że 
historia OMSA rozpoczęła się w Gru
dziądzkim Planetarium jeszcze na po
czątku lat siedemdziesiątych. Ówczesne 
m iejskie sem inaria astronom iczne 
i astronautyczne z czasem, za sprawą 
Olsztyńskiego Planetarium (czyli obec
nych współorganizatorów), rozszerzyły 
zasięg na dwa województwa (toruńskie 
i olsztyńskie), następnie na obszar Pol
ski północnej, by w końcu przekształ
cić się w imprezę ogólnopolską koor
dynowaną przez Komisję Współpracy 
Planetariów Polskich Zarządu Główne

go Polskiego Towarzystwa Miłośników 
Astronomii.

Zadziwiające jest to, że młodzieżo
we seminaria odbywały się przez cały 
czas swej historii bez jakiejkolwiek 
przerwy. Nawet tak ważne fakty histo
ryczne, jak  transformacja ustrojowa, 
dwukrotne zmiany podziału admini
stracyjnego kraju i różne etapy refor
my systemu edukacji nie spowodowa
ły choćby rocznej przerwy.

Ogromną zaletą seminarium jest fakt, 
iż nie nakłada się żadnych ograniczeń 
regulaminowych ani na wybór tematu 
pracy, ani na jej formę. Daje to szansę 
udziału w OMSA wszystkim, którzy in- 
teresująsię astronomią. Finaliści dotych
czasowych seminariów przywozili więc 
do Grudziądza własnoręcznie wykona
ne teleskopy, różne przyrządy i modele, 
referowali wyniki własnych obserwacji 
Słońca, gwiazd zmiennych, meteorów, 
a także innych ciał niebieskich i cieka
wych aktualnych zjawisk astronomicz
nych (jak zaćmienia lub pojawienie się 
względnie jasnej komety). Jurorzy oce
niali referaty kompilacyjne poświęcone 
opisowi wybranych metod badawczych 
i zupełnie inne, przedstawiające na przy
kład stan współczesnej wiedzy wybra
nych działów astronomii. W ostatnich 
latach coraz częściej finaliści prezen
tują oryginalne programy komputero
we. Wartość merytoryczna prac jest 
rozmaita, jednak nawet te najskrom
niejsze wzbogacają intelektualnie au
torów. Ogólnopolskie Młodzieżowe 
Seminarium Astronomiczne zdobyło 
sobie wśród miłośników astronomii 
ugruntowaną pozycję i oby trwało jak 
najdłużej!

Maria Pańków
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w kraju

Święto Nauki i Sztuki w Grodzie Kopernika

W dniach 25-28 kwietnia br. 
w Toruniu odbył się II Fe
stiwal Nauki i Sztuki. Już 

pierwszy festiwal okazał się ogromnym 
sukcesem, pomimo że odbywał się zimą, 
w lutym roku 2001 (patrz „Urania PA” 
3/01, s. 126). Ponieważ mróz i wiatr nie 
sprzyjają uczestnictwu w plenerowych 
imprezach, postanowiono zorganizować 
kolejną edycję festiwalu w czasie, w któ
rym można się było spodziewać pogody 
bardziej łaskawej i dla organizatorów, 
i dla odbiorców.

W imprezie wzięły udział wszystkie 
wydziały Uniwersytetu Mikołaja Koper
nika, jej organizatorami były ponadto 
Urząd Miasta Torunia oraz Towarzystwo 
Naukowe w Toruniu. Na program festi
walu złożyło się około 130 imprez w for
mie spotkań, dyskusji, prezentacji, wy
kładów, wycieczek, warsztatów, wystaw, 
konkursów itp. Zostały one starannie 
wybrane z przeszło 300 ofert otrzyma
nych z poszczególnych jednostek uniwer
syteckich i miejskich. Był to z pewnością 
festiwal bogatszy i ciekawszy niż po
przedni. Zaproponowano transmisje in
ternetowe niektórych imprez (ich zapis 
można obejrzeć pod adresem www.festi- 
wal.torun.pl), nowością były też tzw. lek
cje festiwalowe, adresowane do szkół. 
Program festiwalowy uwzględniał waż
ne bieżące problemy — zorganizowano 
np. sesję panelową poświęconą szansom 
i zagrożeniom związanym z wejściem 
Polski do Unii Europejskiej.

Festiwal zainaugurowało oficjalnie 
spotkanie z pierwszym polskim kosmo
nautą, gen. Mirosławem Hermaszew
skim, pod hasłem „40 lat obecności czło
wieka w kosmosie”. Astronomia wniosła 
znaczący wkład do festiwalu w formie 
licznych wykładów, prezentacji, poka
zów nieba, wycieczek do obserwatorium 
w Piwnicach i seansów planetaryjnych. 
M ultimedialne wykłady wygłosili 
(w porządku chronologicznym):
—  dr Andrzej Niedzielski „Pozaziem
skie obserwatoria astronomiczne”,
— mgr Agnieszka Woźna, mgr Jarosław 
Dyks „Fascynujący świat pulsarów”,
— prof, dr hab. Andrzej Woszczyk 
„Astronomia u progu XXI wieku”,
— dr Roman Schreiber „Zorze polarne

albo co robi Słońce w nocy...”,
— prof, dr hab. Stanisław Gorgolewski 
„Odwrotna strona Księżyca najlepszym 
miejscem dla obserwatorium radioastro
nomicznego”,
— prof, dr hab. Jacek Krełowski „Naj
starsza zagadka w historii badań wid
mowych”,
— doc. dr hab. Ryszard Szczerba „HSO
— obserwatorium kosmiczne poszuku
jące wody we Wszechświecie”.

Jedną z głównych imprez festiwalu 
była dyskusja panelowa „Planety wokół 
gwiazd— polskie odkrycia” prowadzo
na przez prof. A. Woszczyka z udzia
łem dra Igora Soszyńskiego i dra Karo
la Żebronia (obaj z Obserwatorium

Astronomicznego w Warszawie) oraz 
dra Krzysztofa Goździewskiego z Cen
trum Astronomii UMK. Po raz kolejny 
w organizację imprez festiwalowych 
bardzo aktywnie włączyli się astrono
mowie z toruńskiego Planetarium im. 
W. Dziewulskiego. Jerzy Rafalski de
monstrował „Sznur pereł niebieskich” 
(pokaz planet przez teleskop) i „Gwiaz
dami malowane, czyli planetarium od 
kuchni”. Projekcjom towarzyszyła wy
stawa starodruków, rycin i przyrządów 
astronomicznych „Zanim wymyślono 
lunetę” autorstwa A. Kuczborskiej z Mu
zeum Okręgowego w Toruniu. Każde
go dnia odbywały się wycieczki do Piw

nic, gdzie astronomowie z CA UMK de
monstrowali radiowe i optyczne instru
menty obserwacyjne i pokazywali przez 
teleskopy różne ciała niebieskie. Warto 
dodać, że kilkaset bezpłatnych wejśció
wek na wyjazdy do Piwnic rozeszło się 
z festiwalowego biura w ciągu godzi
ny (sic!). Zainteresowanie publiczności 
wszystkimi imprezami, w szczególności 
astronomicznymi, było ogromne.

Toruński Festiwal Nauki i Sztuki to 
wydarzenie ważne i potrzebne, w którym 
warto uczestniczyć. Festiwale nauki od
bywają się już w kilku innych miastach 
w naszym kraju, w odróżnieniu od nich 
toruński festiwal jest też festiwalem sztu
ki. Prężne środowisko artystyczne otwie
ra się na popularyzację swej działalno
ści, prezentując twórców, proponując 
wystawy, warsztaty artystyczne i dysku
sje dotyczące zagadnień sztuki.

Zacytujmy na koniec słowa sprawu
jących nad festiwalem honorowy patro
nat: prof, dra hab. Jana Kopcewicza (JM 
Rektora UMK), Wojciecha Grochow
skiego (Prezydenta Miasta Torunia) 
i prof, dra h.c. Mariana Biskupa (Preze
sa Towarzystwa Naukowego w Toru
niu): Jest Toruński Festiwal Nauki i Sztu
ki nie tylko rozrywką, przeglądem  
ciekawostek ze świata nauki. Jest przede 
wszystkim próbą zbliżenia uniwersytetu 
i lokalnej społeczności, okazją do wza
jemnego poznania swoich sukcesów 
i problemów. Okazją do wspólnej dys
kusji i oglądania zagadnień akademic
kich oczami zwykłych ludzi. Miejscem, 
w którym w sposób ciekawy, często wi
dowiskowy, uwidaczniają się związki 
nauki z życiem codziennym. Spotkania 
z uczestnikami Festiwalu, ich pytania — 
te fachowe i te czasem nieporadne — 
wszystkie są dla naukowców inspiracją 
do szukania nowych dróg, nowych me
tod dydaktycznych i nowych celów ba
dawczych.

Tę pożyteczną imprezę sponsorowali 
m.in.: Komitet Badań Naukowych, BIG 
Bank Gdański S.A. oraz Urząd Marszał
kowski Województwa Kujawsko-Pomor
skiego w Toruniu. Patronat medialny ob
jęły: TVP3 Bydgoszcz, Nowości oraz 
Polskie Radio, współpracował też Rejo
nowy Urząd Poczty w Toruniu, (kr)
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elementarz Uranii

Gwiazdy typu widmowego K
W letnie wieczory, po zacho

dzie Słońca wysoko nad 
po łudn iow o-zachodn im  

horyzontem możemy podziwiać naj
jaśniejszą z gwiazd północnej półkuli 
nieba. To Arktur —  pomarańczowy 
olbrzym typu widmowego K I, pier
wowzór gwiazd, którym poświęcamy 
dzisiejszą opowieść.

Wśród dość jasnych gwiazd znaj
dziem y jeszcze kilka pom arańczo
wych olbrzymów: należą do nich m.in. 
niżej położony z Bliźniąt —  Polluks 
(KO), jasne gwiazdy Wielkiego i Ma
łego Wozu —  Dubhe (a  UMa, KO) 
i Kochab (/?UMi, K4) oraz Oko Byka, 
tj. Aldebaran —  to już podtyp K5, bli
ski gwiazdom typu M. Aldebaran, od
legły o 20 parseków, leży na tle dwu
krotnie dalszej gromady Hiady. Tak się 
złożyło, że najjaśniejsze gwiazdy gło
wy Byka y, & i £ Tau), nadające 
gromadzie charakterystyczny kształt li
tery V, są olbrzymami typu widmowe
go KO.

Choć wśród olbrzymów znajdziemy 
najbardziej efektowne wśród gwiazd 
typu widmowego K, nie powinniśmy 
zapomnieć o karłach ciągu głównego. 
W odróżnieniu od karłów typu M, nie
które z nich można już dostrzec gołym 
okiem. Najsłynniejszy to chyba 61 Cy- 
gni - pierwsza gwiazda, której odle
głość zmierzono bezpośrednio metodą 
paralaksy trygonometrycznej. Jej prze
sunięcie o 2/3 sekundy łuku w ciągu 
pół roku zmierzył jako pierwszy Fried
rich Bessel w roku 1838. Wybrał wła
śnie tę gwiazdę do badań, gdyż miała 
ona w owym czasie największy znany 
ruch własny —  słusznie więc podejrze
wano, że znajduje się stosunkowo blis
ko Słońca. Ten układ podwójny gwiazd 
(K5-K7) świeci blaskiem 4,8 mag., 
około 8° na południowy wschód od 
Deneba. Najjaśniejszą z gwiazd — 
karłów typu widmowego K na całym 
niebie jest słabszy składnik układu 
orCentauri o blasku 1,3 mag.

Pomiędzy gwiazdami ciągu głów
nego a olbrzyma
mi nadal istnieje 
spora luka, choć 
w s to su n k u  do 
typu widmowego 
M zmniejszyła się 
ona bardzo wyraź
nie (rys. 1). O l
brzymy typu K są 
słabsze i mniejsze 
od swych odpo
wiedników  typu 
M , d la  gw iazd  
ciągu głów nego 
charakterystycz
na jest odwrotna 
tendencja. Arktur, 
25 razy większy 
od S łońca, je s t
o połowę m niej
szy od P  And, zaś 
61 Cygni A, o pro
mieniu stanowią
cym 70% słonecz
nego, trzykrotnie 
przewyższa roz
miarami Gwiazdę 
Barnarda. Wśród 
gwiazd typu wid

mowego K po raz pierwszy pojawia się 
klasa jasności IV (podolbrzymy) oraz 
białe karły, ale spotykamy też ogrom
ne nadolbrzymy. Niektóre wchodzą 
w skład układów podwójnych, a część 
daje nawet sposobność obserwowania 
zaćmień. Dla przykładu 'Q Aurigae świeci 
zwykle blaskiem 3,8 mag. Jednak co 972 
dni składnik typu B8V chowa się za ol
brzymem K4II, przez co jasność gwiaz
dy spada o 0,2 mag. Zaćmienie trwa — 
bagatela —  38 dni. Już około 2 tygo
dnie wcześniej oraz 2 tygodnie po każ
dym zaćmieniu występują w widmie li
nie świadczące o przechodzeniu światła 
gwiazdy ciągu głównego przez rozległą 
atmosferę olbrzyma. Cóż za niezwykłe 
laboratorium  do badania dynamiki 
otoczki odległej gwiazdy!

Czas poświęcić nieco miejsca samym 
widmom. Warto zwrócić uwagę, że za
kres temperatur efektywnych, w których 
mieszczą się późne typy widmowe (od 
F do K), jest stosunkowo wąski —  od 
ok. 7000 do 4000 K. Ogromne bogac
two linii występujących w tych tempe
raturach pozwala na znalezienie kryte
riów  um ożliw ia jących  dokonanie 
podziału na wiele podtypów. Jednym 
z użytecznych kryteriów podtypu wid
mowego i klasy jasności dla gwiazd K 
jest wygląd pasma G pochodzącego od 
molekuły CH (ok. 430 nm). Inne kryte
ria obejmują linię neutralnego wapnia 
Ca I (422,6 nm), linie żelaza, zjonizo- 
wanego strontu Sr II (407,7 i 421,5 nm) 
oraz pasma CN (421,6 i 388,3 nm). 
Ważną cechę widmową stanowią prze
jaw y istnienia chromosfery, przede 
wszystkim emisje w liniach rezonanso
wych pierwiastków neutralnych lub jo 
nów w niskim stopniu jonizacji (rys. 2); 
chodzi głównie o nadfiolet, w dziedzi
nie optycznej przejawem aktywności 
chromosferycznej jest emisja w liniach 
zjonizowanego wapnia H i K (396,8
i 393,4 nm). Obserwuje się przy tym za
skakujący i nie do końca wyjaśniony 
związek między szerokością składnika 
emisyjnego i jasnością absolutną czyli 
tzw. efekt Wilsona-Bappu. To bardzo 
użyteczny w praktyce wskaźnik jasno
ści absolutnych (a tym samym odległo
ści) gwiazd późnych typów.
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Powróćmy jeszcze do obserwowa
nych jasności. Podobnie jak nadolbrzy- 
my typu M, gwiazdy największe wy
kazują pewne cechy niestabilności. 
Jednym z jej przejawów są zmiany blas
ku, np. skrajny nadołbrzym RW Cep 
wykazuje nieregularne zmiany o ampli
tudzie sięgającej 2 mag. Inna klasa 
zmiennych to gwiazdy typu T Tauri
0 silnych liniach emisyjnych wodoru, 
żelaza i wapnia. Wykazują one niere
gularne zmiany jasności w skalach cza
sowych od minut do dziesiątków lat. 
Zmiany jasności o najkrótszej skali
1 amplitudach mniejszych od 0,1 mag. 
są najprawdopodobniej przejawem roz
błysków podobnych do tych, które ob
serwujemy na Słońcu. Półregulame wa
hania jasności z amplitudami od ok. 0,1 
do 3 mag. są zapewne wynikiem poja
wiania się i znikania w następstwie ob
rotu gwiazdy, plam i obszarów aktyw
nych. Zachodzące w najdłuższych 
skalach czasowych, całkowicie niere
gularne zmiany o amplitudzie większej 
od ok. 3 mag. są przejawem niestacjo- 
namości procesów obejmujących całą 
gwiazdę. Gwiazdy typu T Tauri wystę
pują niemal wyłącznie w asocjacjach 
związanych z obłokami molekularny

mi lub mgławicami optycznymi. Według 
obecnych poglądów są obiektami przed- 
gwiazdowymi, które nie osiągnęłyjesz- 
cze ciągu głównego i przechodzą przez 
fazę tworzenia stabilnej konfiguracji 
gwiazdowej.

Wreszcie gwiazdy typu BY Draco- 
nis, wykazujące periodyczne zmiany 
jasności o am plitu
dzie wahającej się od 
0,5 mag. do zera, przy 
czym zmianie ulega 
również kształt krzy
wej blasku (rys. 3); 
tu zm ienność przy
pisujem y obecności 
na powierzchni tych 
gw iazd rozleg łych , 
ciemnych plam obej
m ujących ok. 20%  
pow ierzchni tarczy
i mających tempera
tury niższe o 500—
— 1500 K od otacza
jące j fotosfery . Co 
ciekaw e, natężen ie  
ich linii emisyjnych 
(p rzede w szystk im  
wodoru serii Balme- 
ra oraz H i K zjonizo-

wanego wapnia) ulega zmianom dłu
gookresowym. Nasuwa się, całkiem 
słusznie, skojarzenie z cyklem aktyw
ności słonecznej. Jednak o gwiazdach 
podobnych do Słońca opowiemy już 
następnym razem.

(kr)
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poradnik obserwatora

WYBIERAMY FILM FOTOGRAFICZNY

Wielokrotnie na łamach PORADNIKA OBSERWA
TORA powtarzałem, że najważniejszym elemen
tem w fotografii (nie tylko astronomicznej) jest 

optyka. Jednak na to, jak wiemy otrzymamy obraz fotografo
wanego obiektu ma wpływ również film fotograficzny. Nale
ży pamiętać, że to od parametrów zastosowanego filmu zale
ży, jak wiernie zarejestrujemy obraz utworzony przez 
obiektyw lub teleskop. Warto o tym pomyśleć, gdyż często 
zdarza się, iż stosując niewłaściwy film, otrzymujemy na od
bitce obraz znacznie gorszy od tego, jaki oferuje nam zasto
sowana optyka. Na rynku fotograficznym jest obecnych wie
lu producentów oferujących materiały negatywowe oraz 
pozytywowe (tzw. slajdy) o rozmaitych parametrach. Wiele 
produkowanych filmów dostępnych jest w kilku formatach. 
Najpopularniejszy jest format małoobrazkowy (rozmiar klat
ki: 24x36 mm). Znacznie mniej popularny, ale dość powszech
nie stosowany zwłaszcza wśród zawodowych fotografów, jest 
średni format (rozmiary klatki: 6x6,6x9 lub 6x 12 cm). W for
macie tym produkowanych jest wiele filmów mających swo
je odpowiedniki wśród klisz małoobrazkowych.

Zdecydowana większość obecnie wykonywanych zdjęć 
astronomicznych jest kolorowa, co wynika nie tylko z boga
tej kolorystyki obiektów astronomicznych, ale także z faktu, 
że barwa w fotografii astronomicznej niesie istotne informa
cje o naturze obiektów lub obserwowanych zjawisk. Istot
nym czynnikiem podnoszącym użyteczność kolorowej foto
grafii jest dostępność laboratoriów zajmujących się obróbką 
tych materiałów. Wiele firm fotograficznych prowadzi takie 
usługi również w formie wysyłkowej. Poniżej ograniczymy 
się tylko do omówienia zastosowania w astrofotografii fil
mów kolorowych.

Współczesne filmy fotograficzne charakteryzują się skom
plikowaną wielowarstwową budową, jednak zasadnicze ele
menty są dwa: folia podłożowa oraz warstwa światłoczuła. 
Grubość filmów fotograficznych wynosi około 0,15 mm, 
z czego grubość warstwy światłoczułej, zawierającej zawie
sinę halogenków srebra w żelatynie, nie przekracza 15 mm. 
Warto dodać, że rozmiary pojedynczych ziaren wynoszą około 
1 mm! O ile schemat budowy wszystkich filmów fotogra
ficznych jest podobny, to zastosowanie konkretnych proce
sów technologicznych powoduje, że parametry klisz różnych 
producentów mogą się znacząco różnić. Jakie podstawowe 
parametry charakteryzują filmy fotograficzne?

— Światłoczułość (czułość) określa czułość filmu na 
światło. Filmy o małej czułości pod wpływem określonego 
strumienia światła ulegają mniejszemu zaczernieniu aniżeli 
filmy o większej czułości. Obecnie najbardziej rozpowszech
nionymi wskaźnikami czułości filmów fotograficznych są 
DIN (ozn. norm niemieckich), ASA (ozn. norm amerykań
skich) oraz ISO (ozn. norm międzynarodowych). Wskaźniki 
ASA i ISO są wskaźnikami arytmetycznymi, równoważny
mi sobie, podczas gdy wskaźnik DIN jest wskaźnikiem loga
rytmicznym. Oba rodzaje wskaźników można wzajemnie 
przeliczać wg formuły: DIN = 1 + 10 log (ASA lub ISO).

— Rozdzielczość określa zdolność filmu do rejestrowa
nia detali obrazu. Rozdzielczość filmu podawana jest jako 
liczba linii (jednakowe grubości oraz odstępy) mieszczących 
się na odcinku o długości 1 mm. Im wyższa jest wartość, tym 
drobniejsze detale jest w stanie zarejestrować film. Należy 
jednak podkreślić, że podawana przez producentów wartość 
odnosi się do prawidłowo naświetlonego materiału. Jeśli film 
prześwietlimy lub niedoświetlimy, to rozdzielczość zareje
strowanego obrazu będzie mniejsza.

— Ziarnistość opisuje widoczność (na naświetlonym fil
mie) zgrupowań pojedynczych ziaren. Pojedyncze ziarna są 
na tyle małe, że widoczne są na odbitkach o dużym powięk
szeniu lub pod mikroskopem. Generalnie, filmy o mniejszej 
czułości wykazują mniejszą ziarnistość.

— Kontrast określa nam, jak film będzie odwzorowy
wał różnice w przejściach tonalnych pomiędzy obszarami 
obrazu różniącymi się jasnością (cieniami, półcieniami i świa
tłami). Ze względu na ten parametr filmy fotograficzne mo
żemy podzielić na mające wysoki, średni oraz niski kontrast.

— Nasycenie barw mówi nam, jak film reaguje na kolo
ry. Film powinien rejestrować kolory o intensywności zbli
żonej do nasycenia barw fotografowanego obiektu. Jednak 
wiele filmów rejestruje kolory o większym lub mniejszym 
nasyceniu niż w rzeczywistości.

— Tolerancja na błędy naświetlania podaje użyteczny 
zakres naświetleń, tzn. jak bardzo możemy prześwietlić lub 
niedoświetlić kliszę, aby uzyskać prawidłowo naświetlony 
obraz. Zakres ten może być podawany jako liczba stopni prze
słony obiektywu lub jako wartość ekspozycji „EV” (exposu
re value). Różnica wartości ekspozycji równa 1 EV odpowia
da zmianie przesłony obiektywu o jeden stopień (np.: z 2 na 
2,8, z 8 na 11) lub zmianie czasu ekspozycji o połowę (np.: 
z 2 s na 1 s, z 1/30 s na 1/60 s). Filmy pozytywowe mają 
znacznie mniejszą tolerancję na błędy naświetlania (± 0,5 EV) 
niż filmy negatywowe (± 4 EV).

Najważniejszym parametrem charakteryzującym filmy 
fotograficzne pod względem zastosowania w fotografii astro
nomicznej jest światłoczułość. Podstawowym kryterium, któ
rym będziemy kierować się przy doborze czułości filmu, jest 
jasność obiektu. Do fotografowania jasnych obiektów, takich 
jak Słońce, Księżyc czy planety, powinniśmy zastosować fil
my o czułości nie przekraczającej 100 ISO (w przypadku Słoń
ca należy pamiętać o dodatkowym filtrze). Filmy te charak
teryzują się wysoką rozdzielczością i małą ziarnistością, co 
jest szczególnie istotne np. w fotografowaniu planet, gdyż 
zależy nam na zarejestrowaniu jak najmniejszych detali. Do 
tej grupy obiektów można zaliczyć również jasne komety, 
których warkocze często obfitują w subtelne struktury. Z tej 
kategorii filmów godne polecenia są następujące filmy pozy
tywowe: Fujichrome Velvia 50, Kodachrome 64, Agfachro- 
me RSX II 100, Fujichrome Astia 100, Fujichrome Provia 
100, Ektachrome E100S/VS oraz filmy negatywowe: Konica 
Impresa 50, Agfa Optima I I 100, Fujicolor Superia 100, Fuji- 
color Superia Reala 100 i Kodak Portra 100. Kolejną grupę
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obiektów astronomicznych stanowią gwiazdy i gromady 
gwiazd. Ich jasności są mniejsze, a zatem będziemy potrze
bować filmów o wyższej czułości: 100— 200 ISO. Filmy ta
kie mają mniejszą rozdzielczość i ziarnistość, ale jeszcze 
wystarczającą do fotografowania gwiazd podwójnych i wie
lokrotnych oraz gromad kulistych gwiazd. Proponowane do 
tego typu zdjęć są prezentowane powyżej filmy o czułości 
100 ISO oraz dodatkowo wśród slajdów: Fujichrome Sensia 
200, Ektachrome E200 i Kodachrome 200, a wśród negaty
wów: Fujicolor Superia 200, Kodak 200 i Kodak Royal Gold 
200. Obiektami wymagającymi użycia filmów o czułościach 
z zakresu 400— 800 ISO są mgławice emisyjne, mgławice 
refleksyjne, jaśniejsze mgławice planetarne oraz komety. 
W przypadku fotografowania tych obiektów nie jest wyma
gana wysoka zdolność rozdzielcza, aczkolwiek obecnie pro
dukowane filmy o czułościach 400— 800 ISO prezentują po
ziom rozdzielczości i ziarnistości na poziomie filmów
o czułości 200 ISO, produkowanych 5— 10 lat temu.

Przy fotografowaniu mgławic istotne jest także nasycenie 
barw oraz kontrast kliszy. Filmy o wyższym nasyceniu i kon
traście będą dawały lepsze rezultaty. Wśród filmów należą
cych do tej grupy warto polecić slajdy: Fujichrome Provia 
400 F, Fujichrome Sensia 400, Ektachrome 400X, Kodak Elite 
Chrome 400 oraz negatywy: Fujicolor 400 NPH, Fujicolor

Press 400, Fujicolor Superia X-TRA 400, Kodak Max Versa
tility 400, Kodak Portra 400 VC/NC, Konica Centuria 400, 
Agfacolor Vista 800, Fujicolor Press 800, Fujicolor Superia 
X-TRA 800, Kodak Portra 800, Kodak Max Versatility 800 
i Konica Centuria 800. Filmy o czułościach powyżej 800 
ISO są przeznaczone głównie do fotografowania galaktyk 
i mgławic planetarnych. W filmach tych rozdzielczość jest 
stosunkowo mała, a ziarnistość duża, co jednak nie umniej
sza znaczenia zdjęć przy użyciu takich materiałów, gdyż już 
samo zarejestrowanie słabej galaktyki jest dużym sukcesem. 
Godne polecenia slajdy to: Fujichrome Provia 1600 i Kodak 
Ektachrome P 1600, a filmy negatywowe to: Kodak Royal 
Gold 1000, Fujicolor Superia 1600 oraz Fujicolor Press 1600.

Przedstawione powyżej zasady doboru filmów są tylko 
przykładami optymalnego wykorzystania dostępnych na ryn
ku filmów fotograficznych. Oczywiście można wykonywać 
zdjęcia galaktyk na filmach o czułości 50 ISO, ale będziemy 
wtedy potrzebować 16 razy dłuższego czasu ekspozycji niż 
w przypadku użycia filmu o czułości 800 ISO. Zatem jeśli 
czas ekspozycji dla filmu o czułości 800 ISO wynosi 10 mi
nut, to dla filmu o czułości 50 ISO powinien wynosić ponad 
dwie i pół godziny!

Wiesław Skórzyński

Polskie Towarzystwo Meteorytowe

Podczas IV Pikniku Meteorytowego, który miał miej
sce 18-21 kwietnia br. w Guciowie k. Zwierzyńca 
(woj. lubelskie) w gościnnej zagrodzie państwa Ja- 

chymków, powołano do życia Polskie Towarzystwo Me
teorytowe. Zrzesza ono ludzi różnych profesji, których 
łączy wspólna pasja: spadające z nieba kamienie. Wśród 
założycieli znaleźli się mineralodzy z prof. Andrzejem Ma- 
neckim na czele, liczna grupa astronomów (zdominowana 
przez ekipę dr Białej z Olsztyna) z niestrudzonym popula
ryzatorem meteoryty ki w naszym kraju Andrzejem Pilskim, 
polscy członkowie The Meteoritical Society, renomowani 
kolekcjonerzy i poszukiwacze meteorytów.

Celami stowarzyszenia sąm .in.: ułatwienie kontaktów, 
wzajemna pomoc i wymiana informacji, poszukiwanie 
meteorytów, ochrona meteorytów polskich, wspólne wy
jazdy na giełdy i wystawy, organizacja wystaw i populary
zacja wiedzy o meteorytach. Ponadto planowane jest or
gan izow anie  sym pozjów  i k on ferencji naukow ych, 
publikacje prac i materiałów związanych z tematyką me
teorytową. Prezesem PTM został profesor Uniwersytetu 
Śląskiego dr hab. Łukasz Karwowski.

W czasie pikniku zaprezentowane zostały referaty do
tyczące m. in. najnowszych wyników badań polskich me
teorytów: Baszkówki, Zakłodzia i Moraska, skutecznych 
metod określania zawartości niklu w żelazie w warunkach 
amatorskich, ataksytów oraz kwestii prawnych dotyczą
cych meteorytów antarktycznych. Była też okazja oglądać 
i kupić meteoryty.

Nie brakowało dodatkowych atrakcji: zwiedzanie miej
scowego skansenu, wycieczki po uroczych okolicach i do

pobliskiego muzeum, teleskopowe obserwacje nieba, dłu
gie Polaków rozmowy przy ognisku, meteorytowy to rt...

I ja  tam byłem, i „meteorytową” piłem ...
Jacek Drąikowski

PS Więcej informacji na temat PTM można znaleźć na stronach 
internetowych: www.ptm.z.pl

Na zdjęciu członkowie-założyciele Polskiego Towarzystwa Meteo
rytowego. W pierwszym rzędzie zarząd: (od prawej) prof, dr hab 
Łukasz Karwowski (prezes, w rękach trzyma meteoryt Zakłodzie), 
mgr Jarosław Bandurowski (sekretarz) i student astronomii Szy
mon Kozłowski (skarbnik). Fot. Anna Jachymek

4/2002 U R A N I A  -  POSTĘPY ASTRONOMII 175

http://www.ptm.z.pl


w kraju

PODSUMOWANIE XLV OLIMPIADY ASTRO
NOMICZNEJ —  ROK SZKOLNY 2001/2002

We wrześniu ubiegłego roku 
rozpoczęła się XLV Olim
piada Astronomiczna, której 

organizatorem od pierwszej edycji jest 
Planetarium Śląskie w Chorzowie. Z po
czątkiem roku szkolnego 2001/2002 do 
liceów ogólnokształcących zostały wy
słane w formie afisza zadania pierwszej 
serii pierwszego etapu. Wcześniej już, 
na internetowej stronie Planetarium Ślą
skiego, były dostępne tematy zadań oraz 
informacje regulaminowe. Tam również 
znalazły się wskazówki dotyczące zale
canej literatury. Również „Urania— Po
stępy Astronomii” zamieściła zadania 
pierwszej serii. Przeważający odsetek 
uczestników olimpiad astronomicznych 
to właśnie uczniowie liceów ogólno
kształcących. Olimpiada naturalnie jest 
kierowana do uczniów wszystkich szkół 
ponadgimnazjalnych. W skład Komite
tu Głównego Olimpiady Astronomicz
nej wchodzą: prof, dr hab. Jerzy Kre- 
iner —  Przew odniczący K om itetu 
Głównego (PTA, Akademia Pedago
giczna —  Kraków); dr Henryk Chrupa
ła —  Wiceprzewodniczący Komitetu 
Głównego (PTA, Planetarium Śląskie); 
mgr Jacek Szczepanik —  Sekretarz Na
ukowy (Planetarium Śląskie); prof, dr 
hab. Wojciech Dziembowski —  PTA, 
CAMK —  Warszawa; prof, dr hab. Ja
nusz Gil —  Zielonogórskie Centrum 
Astronomii; prof, dr hab. Józef Smak—  
PTA, CAMK —  Warszawa; dr Henryk 
Brancewicz —  PTMA, AGH —  Kra
ków; dr Cecylia Iwaniszewska —  PTA, 
UMK —  Toruń; dr Grzegorz Kondrat
—  Uniwersytet Wrocławski; mgr Ma
rek Szczepański —  Planetarium Śląskie; 
dr Krzysztof Ziołkowski —  PTA, CBK
—  Warszawa.

Do pierwszej, czyli zgłoszeniowej, 
serii przystąpiło 91 uczestników, co sta
nowi spadek o około 16% w porówna
niu z poprzednią edycją olimpiady. Przy
czyn można doszukać się wielu. Po 
pierwsze w szkołach średnich było 
(w porównaniu z poprzednim rokiem) 
mniej uczniów. W wyniku wprowadzo
nej reformy oświaty w liceach ogólno
kształcących były tylko 3 roczniki,

a w technikach 4. Nie bez znaczenia była 
niepewność uczniów co do matury —  
jeszcze długo po wyborach parlamen
tarnych i zmianie na stanowisku Mini
stra Edukacji Narodowej uczniowie klas 
maturalnych nie wiedzieli, czy będą zda
wali „nową” czy „starą” maturę. Taki 
stres oczywiście nie sprzyja podejmo
waniu decyzji, czy przystępować do 
olimpiady czy też nie. Również nauczy
ciele, którzy wiele zaangażowania wkła
dają w prowadzenie uczestnika olimpia
dy —  nie każdy nauczyciel fizyki czy 
geografii musi interesować się astrono
m ią— byli w roku szkolnym 2001/2002 
zajęci kompletowaniem dokumentów na 
kolejne stopnie awansu zawodowego.

Pierwsza seria składała się z czterech 
zadań teoretycznych i trzech obserwa
cyjnych. Z zadań teoretycznych uczest
nicy mieli wybrać trzy i ich rozwiąza
nia nadesłać do połowy października 
ubiegłego roku. Rozwiązanie jednego, 
wybranego zadania obserwacyjnego 
należało przesłać wraz z zadaniami dru
giej serii. Interesującym spostrzeżeniem 
jest fakt, że zadanie 4., tzw. „opisowe”, 
wybierane było najrzadziej. Do tej serii 
przystąpili uczniowie z wszystkich wo
jewództw, głównie liceów ogólnokształ
cących (92%), ponadto 6% uczniów 
szkół technicznych oraz 2 uczniów gim
nazjum. Ponad połowa to uczniowie pro
filu matematyczno-fizycznego lub ma- 
tematyczno-informatycznego, zaś około 
1/3 to uczniowie klas maturalnych. Do 
wszystkich, którzy przystąpili do tej edy
cji olimpiady przesłano zadania drugiej 
serii I etapu —  4 zadania teoretyczne. 
Termin nadsyłania rozwiązań upływał 
19 listopada 2001 r., wraz z tymi roz
wiązaniami należało przesłać rozwiąza
nie jednego z zdań obserwacyjnych. 
Jako rozwiązanie jednego z zadań ob
serwacyjnych można było nadesłać 
opracowane wyniki własnych obserwa
cji prowadzonych w ostatnich dwóch la
tach. Okazuje się, że jedna czwarta 
uczestników wybrała właśnie to zadanie. 
Nieraz były to bardzo interesujące obser
wacje prowadzone samodzielnie przez 
uczestników już od dłuższego czasu.

Do zawodów II stopnia dopuszczo
no 50 osób. Zawody II stopnia odbyły 
się 14 stycznia 2002 r. w dwóch ośrod
kach. 26 osób brało udział w elimina
cjach w VIII Liceum Ogólnokształcą
cym im. M arii Skłodowskiej-Curie 
w Katowicach, a 24 osoby w I Liceum 
Ogólnokształcącym im. Ziemi Kujaw
skiej we Włocławku. Uczestnicy olim
piady rozw iązyw ali cztery zadania 
w warunkach kontrolowanej samodziel
ności, mogli korzystać z własnych no
tatek, literatury i kalkulatorów. Po oce
nie prac i zestawieniu wyników odbyło 
się posiedzenie Komitetu Głównego 
w Krakowie. Do zawodów III stopnia 
dopuszczono 19 osób.

Zawody III stopnia (finałowe) od
były się 7— 10 marca 2002 r. Uczest
nicy zebrali się 7.03.02 r. w Planeta
rium Śląskim, gdzie przeprowadzono 
konsultacje w sali planetarium. Następ
nie zostali zakwaterowani w Ośrodku 
Harcerskim i tam rozlosowano numery 
do kodowania prac. W pierwszej części 
eliminacji uczniowie mieli do rozwią
zania trzy zadania teoretyczne. Na drugą 
część składały się również trzy zadania: 
jedno teoretyczne, jedno zadanie do roz
wiązywania pod sztucznym niebem pla
netarium oraz zadanie obserwacyjne na 
tarasie obserwatorium. Warunki pogo
dowe pozwoliły na przeprowadzenie 
zadania obserwacyjnego, które polega
ło na zaznaczeniu na dostarczonej ma
pie torów wybranych sztucznych sate
litów. Zadanie rozw iązyw ane pod 
sztucznym niebem planetarium spraw
dzało praktyczną znajomość nieba.

W kolejnym dniu uczestnikom zor
ganizowano zwiedzanie Planetarium 
Śląskiego. W godzinach popołudnio
wych mieli możliwość obejrzenia filmu 
pt. „Władca Pierścieni”. W dniu 10 mar
ca 2002 r. odbyło się kolejne posiedze
nie Komitetu Głównego Olimpiady 
Astronomicznej w Chorzowie. Na nim 
przyznano tytuły laureatów i finalistów 
oraz zatwierdzono wyniki klasyfikacji. 
W związku z tym, że osoby zajmujące 
pierwsze trzy miejsca sąjuż posiadacza
mi teleskopów (laureaci poprzednich
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DANE STATYSTYCZNE XLV 
OLIMPIADY ASTRONOMICZNEJ
Zawody I stopnia —  I etap:
uczniowie gimnazjum — 2 ( 2%)
uczniów szkół technicznych — 5 ( 6%)
uczniowie liceów ogólnoksz. — 84 (92%)
uczniów profilu mat.-fiz. — 48 (53%)
uczniów klas maturalnych — 29 (32%)

Zawody II stopnia —  II etap:
uczniowie gimnazjum — 1 ( 2%)
uczniów szkół technicznych — 3 ( 6%)
uczniowie liceów ogólnoksz. — 46 (92%)
uczniów profilu mat.-fiz. — 29 (58%)
uczniów klas maturalnych — 14 (28%)

Zawody III stopnia —  finał:
uczniów szkół technicznych — 1 ( 5%)
uczniowie liceów ogólnoksz. — 18 (95%)
uczniów profilu mat.-fiz. — 14 (74%)
uczniów klas maturalnych — 7 (37%) Przewodniczący komitetu Głównego prof, dr hab. Jerzy Kreiner wrę

cza zwycięzcy Aleksandrowi Sądowskiemu dyplom laureata

olimpiad), firma Uniwersał zafundowała 
kamery CCD przystosowane do tych 
właśnie teleskopów. Uczestnik, który 
zajął czwarte miejsce, otrzymał teleskop 
firmy Uniwersał Nr 5. Pozostałe osoby 
bony książkowe, fotograficzny atlas 
Księżyca oraz wydawnictwa PTMA. 
Tradycyjnymi i znaczącymi sponsora
mi, obok dotacji MEN, byli: Komitet 
Astronomii Wydział III PAN, firma 
Uniwersał i PTMA.

Uroczystość zakończenia XLV Olim
piady Astronomicznej odbyła się w gma
chu Planetarium Śląskiego w niedzielę 
10 marca 2002 r. W uroczystości uczest
niczył Wiceprezydent Chorzowa dr inż. 
Joachim  Otte. W ykład w ygłosił dr 
Krzysztof Ziołkowski z Centrum Badań 
Kosmicznych w Warszawie.

Wyniki XLV Olimpiady Astrono
micznej po przeprowadzeniu zawodów 
III stopnia ogłoszono 10 marca 2002 r.:

I miejsce z tytułem LAUREATA:
Aleksander SĄDOWSKI, kl. IV, I Li

ceum Ogólnokształcące im. Ziemi Ku
jawskiej we Włocławku;

II miejsce z tytułem LAUREATA:
KrzysztofNALEWAJKO, kl. IV, Li

ceum Ogólnokształcące im. Jana Bożyń- 
skiego w Ostródzie;

III miejsce z tytułem LAUREATA:
Tomasz TYRANOWSKI, kl. IV, V

Liceum Ogólnokształcące im. Augusta

Witkowskiego w Krakowie;
IV miejsce z tytułem LAUREATA:
Piotr GUZIK, kl. II, I Liceum Ogól

nokształcące im. Mikołaja Kopernika w 
Krośnie;

V miejsce z tytułem FINALISTY:
Przemysław KLIŚ, kl. IV, Zespół

Szkół Mechaniczno —  Elektrycznych w 
Żywcu;

VI miejsce ex aequo z tytułem FINA
LISTY:

Krzysztof BARCZYŃSKI, kl. III, 
Liceum Ogólnokształcące im. Bolesła
wa Chrobrego w Pszczynie;

VI miejsce ex aequo z tytułem FINA
LISTY:

Radosław MAKSYM, kl. III, XLI 
Liceum Ogólnokształcące im. Joachima 
Lelewela w Warszawie.

Pozostali uczestnicy finału w kolej
ności alfabetycznej:

Mariusz FIRSZT, kl. III, VIII Liceum 
Ogólnokształcące im. Marii Skłodow- 
skiej-Curie w Katowicach; Bartosz 
FORNAL, kl. III, I Liceum Ogólno
kształcące im. Bartłomieja Nowodwor
skiego w Krakowie; Łukasz GŁOWAC
KI, kl. IV, I Liceum Ogólnokształcące 
im. Juliusza Słowackiego w Skarżysku- 
-Kam iennej; M ichał H ARASIM O
WICZ, kl. II, I Liceum Ogólnokształcą
ce im. Tadeusza Kościuszki w Legnicy; 
Piotr KOKOCKI, kl. II, IV Liceum

Ogólnokształcące im. Tadeusza Ko
ściuszki w Toruniu; Łukasz KRYSLAK, 
kl. II, V Liceum Ogólnokształcące 
w Piotrkowie Trybunalskim; Dawid 
ŁUSZCZKI, kl. III, II Liceum Ogólno
kształcące im. Pułkownika Leopolda 
Lisa-Kuli w Rzeszowie; Michał PEL
CZAR, kl. III, V Liceum Ogólnokształ
cące w Bielsku-Białej; Paweł PUTER- 
LA, kl. IV, II Liceum Ogólnokształcące 
im. Mikołaja Kopernika w Mielcu; Rafał 
SAMBORSKI, kl. II, I Liceum Ogól
nokształcące im. Bolesława Chrobrego 
w Piotrkow ie Trybunalskim ; Piotr 
STANKIEWICZ, kl. IV, II Społeczne 
Liceum Ogólnokształcące w Warszawie; 
Paweł WOLAK, kl. IV, I Liceum Ogól
nokształcące Collegium Gostomianum 
w Sandomierzu.

Trzeba przyznać, że poziom uczest
ników tej edycji olimpiady jest nadal 
wysoki. Jak widać, zadania teoretyczne 
cechował wysoki stopień trudności, 
a przyszli astronomowie sobie z tym po
radzili. Lokaty na pierwszych miejscach 
pokazują, że w poprzednich latach nie 
było przypadkowości, uczniowie ci cały 
czas są w czołówce. Jednak są to matu
rzyści, którzy w olimpiadach już nie wy
stąpią. Kolejne lokaty pokazują, że za
stąpią ich godnie uczniowie niższych 
klas.

Jacek Szczepanik
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ZADANIA XLV OLIMPIADY ASTRONOMICZNEJ
ROK SZKOLNY 2001/2002

ZAWODY I STOPNIA

1.1. Załogowy statek kosmiczny został wprowadzony na 

kołową orbitę wokół Ziemi w odległości h = 500 km od jej 

powierzchni. Następnie zwiększono wartość chwilowego 

wektora prędkości, wprowadzając statek na orbitę eliptyczną. 

Stwierdzono, że w aparacie fotograficznym o ogniskowej 

/ =  24 mm obraz Ziemi w największym oddaleniu statku 

od Ziemi mieści dokładnie na klatce filmowej o wymiarach 

a = 36 mm, b = 24 mm.

Przedstaw na schematycznym rysunku wzajemne usytu

owanie obydwu orbit. Jaki mimośród miała nowa orbita stat

ku? Jak zmienił się okres obiegu statku w porównaniu z okre

sem obiegu na pierwszej orbicie? Jakie były minimalne 

i maksymalne odległości statku od powierzchni Ziemi na dru

giej orbicie?

Załóż, że Ziemia jest kulą o promieniu 6400 km.

1.2. Oszacuj, czy gołym okiem można dostrzec gwiazdę 

ciągu głównego typu widmowego:

a) BO — odległą od nas o 2000 lat świetlnych,

b) A0 —  odległą o 1000 lat świetlnych,

c) G2 — odległą o 4 lata świetlne,

d) M5 — odległą o 4 lata świetlne.

Pozostałe potrzebne dane znajdź samodzielnie.

1.3. Podczas obserwacji jednego z zakryć Jowisza przez 

Księżyc obserwator odnotował czas pomiędzy I i II kontak

tem wynoszący 56 sekund. Przez I. kontakt rozumiemy pierw

sze zetknięcie obu tarcz, przez II. kontakt - koniec widocz

ności tarczy planety. Współrzędne równikowe (rektascensja, 

deklinacja) Księżyca dla miejsca obserwacji pół godziny przed 

I. kontaktem (ar,, Ą) i pół godziny po I. kontakcie (c^, S2) były 

następujące:

a\=6H%mĄ5,?,T, 3=+22°57’12,r,

^  = 6h51m29,54s, S=+22° 51'21,1".

Przyjmując upraszczająco, że zakrycie było centralne, ob

licz odległość Jowisza od Ziemi.

Promień równikowy Jowisza r,=  7,14*107 m.

1.4. Zwięźle opisz wyniki ostatnich badań Słońca, powo

łując się na literaturę, z której korzystałeś.

do 3500 kg/m3. Upraszczająco przyjmij, że planetoidy mają 

kształt sferyczny.

1.6. Podczas całkowitego zaćmienia Księżyca obserwator 

na Ziemi może widzieć nad horyzontem Słońce lub Księżyc.

Czy są tacy obserwatorzy, którzy w fazie całkowitego za

nurzenia Księżyca w stożku cienia Ziemi nie widzą nad ho

ryzontem żadnego z tych ciał niebieskich. Czy są tacy, dla 

których w takiej sytuacji obydwa te ciała niebieskie w całości 

znajdują się nad horyzontem.

Przedyskutuj ten problem dla obserwatora na lądzie i na 

morzu.

1.7. Pewnego dnia 1854 r. żaglowiec kliper „Champion of 

the Seas” znajdował się na półkuli południowej, płynąc bar

dzo szybko w sztormie. Udało się jednak określić jego pozy

cję geograficzną z pomiaru górowania Słońca. Udało się rów

nież określić pozycję z następnej kulminacji, która nastąpiła 

23 godziny i 17 minut później. Log (przyrząd do pomiaru 

przebytej przez statek drogi) wskazał przebycie między tymi 

kulminacjami fantastycznej dla żaglowca odległości 465 mil 

morskich (wykazywanej wśród rekordowych przebiegów do

bowych żaglowców). Zakładając kierunek żeglugi wzdłuż rów

noleżnika i pomijając zmiany wartości równania czasu, oblicz 

szerokość geograficzną na jakiej odbywała się żegluga.

Uwaga: 1 mila morska to z definicji jedna minuta szerokości 

geograficznej lub inaczej odległość dwóch punktów na południ

ku, różniących się o jedną minutę szerokości geograficznej.

W rozwiązaniu zakładamy kulistość Ziemi.

1.8. Omów pojęcie liczby Wolfa, krótko opisz, do czego 

jest stosowana i jakie dotąd dzięki niej uzyskano wyniki. 

Tabela podaje miesięczne średnie liczby Wolfa z lat 1999-2001:

Przeanalizuj te dane pod kątem stanu aktywności słonecz

nej w tym czasie.

ZADANIA OBSERWACYJNE

1.0.1. Zaproponuj metodę wyznaczenia lokalnego połu

dnika w swojej miejscowości, a następnie, posługując się tym 

południkiem, wyznacz 5 momentów górowania Słońca w kil

kudniowych odstępach.

1.5. Planetoidy-drobne ciała Układu Słonecznego-mają 1.0 .2. Dysponując odpowiednim teleskopem, dokonaj

różną strukturę wewnętrzną. Część z nich stanowi konglo- próby zaobserwowania Czerwonej Plamy na Jowiszu. Określ

merat wielu elementów spojonych jedynie siłami grawitacji, z możliwie dużą dokładnością jej:

Sporządź wykres zależności minimalnych okresów rotacji a) położenie na tarczy Jowisza, 

takich planetoid od ich średniej gęstości, w zakresie od 2500 b) rozmiary,

Tabela do zadania 1.8.
1 II III I IV V V I V II V III IX X X I X II

1999 67,9 64,6 70,3 64,6 100,9 150,2 119,9 97,9 74,9 118,7 131,9 88,6

2000 93,3 116,3 140,7 121,4 119,8 124,1 163,2 121,1 101,3 95,3 106,2 103,0

2001 96,7 85,1 117,3 110,9 94,0 131,8 79,7 109,2
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c) okresy widoczności związane z obrotem Jowisza.
Do wyników obserwacji dołącz samodzielnie wykonane 

rysunki wyglądu tarczy Jowisza podczas obserwacji.

1.0 .3. Jako rozwiązanie zadania obserwacyjnego można 
również nadesłać opracowane wyniki własnych obserwacji 
prowadzonych w ostatnich dwóch latach, a w szczególności 
obserwacji zakrycia Saturna przez Księżyc 3/4.1 l.br.

Rozwiązanie zadania obserwacyjnego powinno zawierać: 
dane dotyczące przyrządów użytych do obserwacji i pomia
rów, opis metody i programu obserwacji, standardowe dane 
dotyczące przeprowadzonej obserwacji (m.in. datą, czas, 
współrzędne geograficzne, warunki atmosferyczne), wyniki 
obserwacji i ich opracowanie oraz ocenę dokładności uzy
skanych rezultatów. Wprzypadku zastosowania metody foto
graficznej należy dołączyć negatyw.

ZAWODY II STOPNIA

2.1. Czy ze stacji badawczej im. Arctowskiego, położonej 
w miejscu o współrzędnych geograficznych (f>= 62,2° S, A = 
58,5° W, można oglądać program telewizji satelitarnej, nada
wany z satelity geostacjonarnego, znajdującego się nad połu
dnikiem 15° E?

Załóż, że Ziemia jest kulą, a program można odbierać 
w tych miejscach, dla których satelita znajduje się ponad ho
ryzontem astronomicznym.

Jako dane przyjmij: pierwszą prędkość kosmiczną v = 7,9 
km/s, promień Ziemi R = 6400 km i dobę gwiazdową P = 
23h56m.

2.2. Jasność bolometryczna gwiazdy zmiennej fizycznie 
waha się w ciągu okresu o Am = 0,8m. Przyjmując, że w momen
cie minimum jasności gwiazda ma temperaturę efektywną T{ = 
2000 K, a w momencie maksimum jasności T2= 2800 K, wy
znacz dla tych momentów procentową zmianę promienia.

2.3. W oddziaływaniach jądrowych ważną rolę spełniają 
neutrina. W szczególności powstają one w dużej ilości w trak
cie ewolucji gwiazd, zarówno ciągu głównego, jak i w ostat
nich etapach ewolucji, np. w gwiazdach neutronowych. Opisz, 
jak wygląda ruch neutrina z centrum Słońca do jego po
wierzchni oraz analogiczny ruch w przypadku gwiazdy neu
tronowej o tej samej co Słońce masie i promieniu równym 10 
km. Odpowiedz (w świetle tego opisu), czy i w jakim przy
padku należałoby uwzględnić neutrina przy obliczaniu ciśnie
nia wewnątrz gwiazdy.

Załóż, że zarówno w Słońcu, jak i w gwieździe neutrono
wej neutrina rozpraszają się głównie na nukleonach. Praw
dopodobieństwo oddziaływania neutrin z nukleonami opisa
ne jest przekrojem czynnym, który można uważać za stały 
i równy o = lÔ *5 m2. Oddziaływania neutrin z innymi cząst
kami można pominąć.

Przyjmij, że masa i rozmiary Słońca wynoszą odpowied
nio 2x 1030 kg i 7X105 km oraz załóż, że gęstość gwiazdy neu
tronowej i Słońca są stałe. Czy w świetle faktu, że gęstość w 
centrum Słońca nie przekracza 160 g/cm3, to ostatnie założe
nie jest istotne?

Potrzebne stałe uniwersalne odszukaj samodzielnie.

Wskazówka: oszacuj średnią drogę swobodną neutrina 
w materii ciał obu typów.

Średnia droga swobodna to średnia odległość, jaką poko
na neutrino między reakcjami. Jest ona opisana wzorem:

1
x0 = ------ ,

o  ■ N
gdzie iVjest liczbą cząstek rozpraszających w jednostce obję
tości.

2.4. Zmiany położeń na sferze niebieskiej składników 
gwiazdy fizycznie podwójnej wywołane są wzajemnym ru
chem obiegowym gwiazd oraz ruchem środka masy układu 
w przestrzeni. Na rysunku linią przerywaną wykreślono zmia
ny położeń składnika A, natomiast linią wykropkowaną -  
składnika B. Dla wybranych lat zaznaczono wzajemne usy
tuowanie obu gwiazd.

Metodą graficzną wyznacz mimośród keplerowskiej orbi
ty składnika B wokół składnika A oraz okres obiegu i mo
ment przejścia składnika B przez peryastron.

Wskazówka: na podstawie danych wynikających z rysun
ku można skonstruować rzut orbity keplerowskiej na sferę 
niebieską.

ZAWODY III STOPNIA

3.1. Gwiazda zaćmieniowa o identycznych składnikach, 
z których każdy ma masę 1 M0 i o okresie zmian jasności Pz 
= 0,750000 doby, tworzy układ fizycznie podwójny z inną 
gwiazdą o masie 1,8 M@, znajdującą się w odległości a = 5,1 
AU.

Jak będą się zmieniały obserwowane momenty minimów 
gwiazdy zaćmieniowej względem efemerydy liniowej T bl = 
T + P 'E, gdzie E jest liczbą całkowitą, a To -  wybranym 
momentem początkowym? Przyjmij, że wszystkie gwiazdy 
poruszają się po orbitach kołowych w tej samej płaszczyźnie. 
Obliczenia przeprowadź w układzie związanym ze środkiem 
Słońca.

3.2. W centrach galaktyk znajdują się duże masy rejestro
wane dzięki analizie prędkości obiegających je gwiazd. 
W szczególności, w centrum Mlecznej Drogi znajduje się 
masa o wartości równej 2,6 106mas Słońca. Zwykle uważa 
się, że takie masy są w formie czarnych dziur. Być może nie 
jest to jedyna możliwość. Jedną z konkurencyjnych hipotez 
jest koncepcja, że taką masą może być kula neutrin. Okazuje 
się, że jeden z modeli teoretycznych przewiduje istnienie pew
nego rodzaju neutrin, tzw. neutrin sterylnych, które mogłyby 
tworzyć kule o masach rzędu milionów mas Słońca i rozmia
rach zgodnych z wynikami pomiarów astronomicznych. Kon
cepcja jest o tyle obiecująca, że dość łatwo można ją  będzie 
w ciągu najbliższych lat zweryfikować. Według niej neutrino 
sterylne rozpada się bowiem na dwa takie same kwanty gam
ma i jedno ze zwykłych neutrin, przy czym prawie całą ener
gię spoczynkową neutrina sterylnego unoszą kwanty gam
ma. Jeżeli więc stwierdzi się przewidywany rodzaj 
promieniowania, będzie można tę koncepcję potwierdzić. 
Wprawdzie rejestracja tych kwantów jest (używając przyrzą
dów umieszczonych na orbicie) dość łatwa i da się zareje
strować nawet strumień rzędu 10 16 W/m2, to jednak należy
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się liczyć z tym, że w wyniku pochłaniania w materii otacza
jącej centrum Galaktyki, w okolice Ziemi dociera co najwy
żej co tysięczny kwant. Oszacuj, ile powinien wynosić pół- 
okres życia neutrin sterylnych, aby hipoteza o kuli neutrinowej 
była możliwa do weryfikacji obserwacyjnej. Odległość do 
centrum galaktyki wynosi 28 tysięcy lat świetlnych, a prze
widywana masa neutrin sterylnych ok. m = 15 keV. Proces

rozpadu cząstek opisany jest wzorem N  — N 0 exp -

gdzie N  i N 0 są odpowiednio aktualną i początkową liczbą 
cząstek, / jest czasem, a T — okresem półrozpadu. Załóż, że 
rozważana neutrinowa kula jest na tyle „zimna”, by jej masa 
była bliska sumie mas tworzących ją  cząstek.

Uwaga: jest zupełnie oczywiste, że neutrino sterylne musi 
mieć okres półrozpadu co najmniej rzędu wieku Wszechświata 
-  w przeciwnym przypadku obiekt nie byłby wystarczająco 
trwały, by do teraz istnieć w Galaktyce. Tym samym, w ma

łych przedziałach czasu N ~  N0, lub inaczej exp 

co może znacznie ułatwić rachunki.

In 2 N
----- 1

T

1 = IŁ
,<p

obserwator czarna
dziura

Załącznik do zadania 3.3.

3.4. Jakie warunki powinny być spełnione, aby podczas 
górowania Księżyca obserwator znajdujący się na terenie 
Polski widział Księżyc na minimalnej wysokości? Oblicz war
tość tej minimalnej wysokości z dokładnością do jednej mi
nuty kątowej.

Potrzebne dane liczbowe wyszukaj samodzielnie.

3.5. Oglądamy widok nieba z pokładu sztucznego satelity

a

3.3. Pod wpływem dużych pól grawitacyjnych promienie 
świetlne się odchylają. Teoretycznie możliwe jest zaobser
wowanie podwójnych obrazów gwiazd wskutek istnienia czar
nej dziury między obserwatorem a gwiazdą. Spróbuj oszaco
wać przydatność praktyczną tej m etody do odkrycia 
hipotetycznej czarnej dziury o masie Słońca w odległości 1 
roku świetlnego od nas.

Uwagi:
ugięcie/; promienia wynosi p= 2R  !H, 

gdzie -  promień grawitacyjny czarnej cfziury,
• j asność I  obrazu gwiazdy powstałego wskutek zakrzy- 

wienia światła w polu czarnej dziury dana jest wzorem:
/ \ 2 

<P

Załączniki do zadania 3.4.

Ziemi w jakimś dniu 2002 r. Korzystając z udostępnionych 
materiałów, określ z możliwie największą dokładnością datę 
oraz odległość sztucznego satelity od Ziemi w momencie 
obserwacji. (Zadanie było rozwiązywane pod sztucznym nie
bem planetarium).

3.6. Tabelka podaje przewidywane dane dotyczące prze
lotów niektórych sztucznych satelitów Ziemi, które można 
będzie dostrzec z tarasu naszego obserwatorium astrono
micznego, dzisiaj w godzinach 19.00 -  19.45.

Na schematycznej mapce nieba zaznacz te części torów 
satelitów, które uda Ci się zaobserwować gołym okiem oraz 
podaj choć jeden moment przejścia satelity przez jakiś cha
rakterystyczny układ gwiazd lub w pobliżu zidentyfiko
wanych przez Ciebie ciał niebieskich. Na mapce jest po
kazany przewidywany tor jednego ze słabszych satelitów 
Okean 1-7.

gdzie I0-  jasność gwiazdy niezaburzona, pozostałe symbole 
z powyższych uwag wyjaśnia rysunek,

rozwiązanie ułatwią rachunki przybliżone, stosowa
ne dla małych kątów.

Załącznik do zadania 3.6.
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Opis zadania 3.2.
W prasie popularnej z zasady 

większość problemów przedstawia
na jest dość jednostronnie. Nie ina
czej jest z centrum Galaktyki. Naj
częściej mówi się o znajdującej się 
tam czarnej dziurze. W prawdzie 
istotnie to najczęściej przyjmowana 
koncepcja, ale jednak inne koncep
cje są również rozpatrywane. Celem 
dydaktycznym omawianego zadania 
było wskazanie na jedną z konkuren
cyjnych hipotez oraz zaproponowa
nie dokonania prostych oszacowań 
związanych z tą koncepcją. W szcze
gólności autor chciał wskazać na 
możliwość weryfikacji obserwacyj
nej obiektu zbudowanego z nietrwa
łych cząstek oraz zwrócić uwagę na 
ilościową stronę zagadnienia, czyli na 
to, jaka musi być trwałość takich czą
stek. Za dodatkowe zalety zadania 
autor uważał wprowadzenie stosunkowo rzadko wykorzysty
wanej w Olimpiadzie tematyki związanej z rozpadem czą
stek oraz rachunkowy problem obliczenia „aktywności”, 
mając podany wzór na zależność ilości cząstek od czasu. 
W końcu nie ostatnim argumentem za wprowadzeniem za
dania do Olimpiady było wskazanie na istotną rolę neutrin 
we Wszechświecie oraz i to, że fizycy rozważają różne ich 
rodzaje. Zadanie uzyskało dwie pozytywne recenzje. Jeden 
z recenzentów zwrócił uwagę na istotne, a mało zrozumiałe 
dla ucznia założenie, że masa całości obiektu może nie być 
sumą mas cząstek go tworzących. W rzeczywistości w nie
wielkim obiekcie zbudowanym z fermionów ze względu na 
zakaz Pauliego cząstki mogą mieć średnio dość znaczne pędy, 
a tym samym i energie kinetyczne. Nie chcąc powiększać 
i tak długiego tekstu zadania oraz ze względu na to, że masa 
rozważanych neutrin nie ma wpływu na wynik, ograniczono 
się do uwagi, iż neutrina są „zimne”. Drugi recenzent, za
uważając, iż zadanie jest „łatwe”, zaproponował kilka drob
nych zmian redakcyjnych, zarzucając żargon sformułowania. 
Uwzględniając te uwagi, zredagowano ostateczny tekst za
dania.

Rozwiązanie zadania może mieć następującą postać.
Tempo rozpadu neutrin opisane jest wzorem

Tabela do zadania 3.6.
Nazwa
satelity

Jasność
(mag.)

Pojawienie się satelity
moment wysokość kierunek 
(CSE) w stopniach

Największa wysokość
moment wysokość kierunek 

(CSE) w stopniach

Kosmos 2367 2,6 19h 06 m 10 WSW 19h10 " 43 NW
Kosmos 1151 
Rakieta 3,9 19 07 10 N 1911 58 ENE
Kosmos 426 
Rakieta 3,8 19 08 10 NNW 19 12 59 ENE
UARS 3,8 19 09 10 NW 19 13 37 NNE
Okean 1-7 4,3 19 09 10 N 19 14 67 ENE
Kosmos 1862 
Rakieta 4,3 19 10 10 N 19 15 65 ENE
Lacrosse 4 
Rakieta 2,5 19 15 10 NW 19 20 81 WSW
Okean 0  
Rakieta 3,8 19 26 28 ENE 19 26 28 ENE
Meteor
PRIRODA 4,3 19 42 54 SSE 19 43 80 ENE
Meteor 1-31 
Rakieta 3,9 19 43 31 S 19 45 75 WSW

Jasność linii widmowej wynikającej z rozpadu wyniesie

diE
dt

N 0 ln 2 2 h v  
2n

dN
dt

- N
^ -  = ----- - ln 2 e x p

ze względu na dużą wartość T eksponens ma wartość jeden
i wzór redukuje się do

dN  _ - N 0 
dt ~ T

Dla masy 2,6x 106x2x l o30 kg, liczba neutrin o zadanej ma
sie wynosi

Tn 2

N 0 =
M  2 ,6 -2 1036 - 9-10" 
~ m ~  1,6 1,5 10“19

= 2 10

, ■ hv , 2 
gdzie —  = e = jttic  energia kwantu gamma.

2 TC
Jak widać, masa m neutrina wchodzi do liczby neutrin 

i energii kwantu odpowiednio w liczniku i mianowniku. Tym 
samym fakt, że neutrina są zimne, ma wpływ głównie na ener
gię kwantu, a nie na trwałość kuli. Tym samym w zadaniu 
z założenia o wartości masy neutrin można by zrezygnować. 
Wydaje sięjednak, że zadanie straciłoby wówczas na auten
tyczności (i byłoby chyba nieco trudniejsze). Strumień pro
mieniowania od masy kuli neutrin znajdującej się w jądrze 
Galaktyki

s .
T ■ 4nD n

a więc model można zweryfikować obserwacyjnie, jeżeli czas 
życia neutrina sterylnego jest rzędu 1020 lat, czyli dziesięć 
rzędów więcej niż szacowany wiek Wszechświata. W obli
czeniach uwzględniono zmniejszenie tysiąckrotne strumie
nia kwantów, a uzyskana bardzo wysoka trwałość neutrina 
sterylnego odpowiada spodziewanemu wynikowi —  nie bez 
powodu nazwano je  „sterylnymi” (ze względu na oddziały
wanie).

W sposób zbliżony do powyższego zadanie rozwiązało 
zaledwie kilku uczestników. Inni, którym zadanie zaliczono, 
uzyskali wynik przez podstawienie do wzoru

aj at (  l n 2  'N  = N 0 exp^— —  i

odpowiedniej różnicy czasu i z tego wyliczenie ,jasności” 
neutrinowej kuli. Taki sposób rozwiązywania powodował 
oczywiście zasadnicze problemy numeryczne, gdyż okres 
półrozpadu jest proporcjonalny do
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_______ l_______
ln/V0 -ln(/V 0 -  AN)

gdzie z założenia N0 ~ N 0 -  AN, czyli mianownik, dąży do 
zera. Oczywiście taka sytuacja była do przewidzenia ze wzglę
du na spodziewaną długość półokresu i zostało to zapisane 
jako uwaga w treści zadania. Mimo to uczestnicy wybrali naj
częściej ten sposób rozwiązania i próbowali w jakiś sposób 
oszacować uzyskane wyrażenie. Trzeba przyznać, że w więk
szości przypadków dość elementarnie. Zdarzyła się nawet 
uwaga, „że bez komputera wyliczenie wartości jest niemożli
we” (bo kalkulator wymaganej dokładności nie ma). Z powo
du tej trudności rachunkowej zadanie okazało się względnie 
trudne i zaliczyła go około połowa uczestników finału. Tym 
samym zadanie dobrze spełniło swą funkcję selekcyjną. Gdy
by pokusić się o jakąś uwagę ogólną, wynikającą z rozwiązy
wania tego zadania, to należałoby chyba zauważyć intensyw
nie zmniejszającą się sprawność rachunkową uczestników 
Olimpiady— zarówno różniczkowanie, jak i „analityczny” spo
sób oszacowania wyrażenia staje się dla nich coraz trudniej
szy, a głównym sposobem uzyskania wartości liczbowej są 
obliczenia kalkulatorowe.

Jerzy Kuciński

Omówienie zadania 2.3.
Celem zadania (oczywiście poza jego rolą selekcyjną) było 

skierowanie uwagi uczestników na dość rzadko spotykaną 
w Olimpiadzie tematykę oddziaływań cząstek elementarnych. 
W szczególności autor chciał przypomnieć uczestnikom o tym, 
iż oddziaływania cząstek elementarnych mają w astronomii 
istotne znaczenie. Niestety, większość możliwych do stwo
rzenia zadań z tej tematyki jest albo zbyt trudna, albo zbyt 
mało pouczająca, by można je  użyć w Olimpiadzie. Tym sa
mym wydało się bardzo obiecujące zwrócenie uwagi na pro
sty „geometryczny” efekt odpowiadający za drogę swobodną 
cząstki oddziałującej w materii. Otóż droga swobodna, przy 
założeniu niezmienności oddziaływań (stały przekrój czyn
ny), jest odwrotnie proporcjonalna do gęstości centrów roz
praszających. Ta zupełnie oczywista własność okazuje się 
zupełnie „nieintuicyjna”, gdy rozpatrujemy ciała o stałej ma
sie, ale różnym promieniu. Neutrina mające drogę swobodną 
rzędu miesięcy świetlnych w materii typu słonecznej, w ciele 
o masie zbliżonej do masy Słońca, ale rozmiarach kilome
trów, mają drogę swobodną rzędu metrów i tym samym oka
zują się „być uwięzione” (oczywiście chwilowo) w gwiaz
dach neutronowych.

W celu zilustrowani tej własności sformułowano poniższe 
zadanie. Recenzent uznał zadanie za „ciekawe” i „nie prze
kraczające możliwości ucznia”, proponując kilka poprawek 
dotyczących sformułowania, a które oczywiście zostały 
uwzględnione.

Szkic rozwiązania:
Podstawiając gęstość nukleonów równą A*p,  gdzie A jest 

liczbą Avogadro, a/? gęstością (w odpowiednich jednostkach 
do liczby Avogadro) otrzymujemy:

Zadania XLV Olimpiady Astronomicznej

1
o - A p

Gęstość obiektów o stałej masie jest równa

M M

gdzie M , a  '\ r  odpowiednio masa, współczynnik zależny od 
kształtu ciała i jego rozmiar liniowy. Jak widać, droga swobod
na w ciałach o tym samym kształcie i tej samej masie zależy od 
odwrotności wymiaru liniowego w trzeciej potędze. Droga 
swobodna neutrin w materii o gęstości 1000 kg/m3 przy zało
żonym przekroju czynnym jest rzędu 1,6* 1012 km =  5% pc. 
Droga w gwieździe neutronowej będzie więc ( R ^ R ^  
~  3 ,5x l014 razy mniejsza, czyli rzędu kilku metrów. Tym 
samym ze Słońca neutrina, statystycznie rzecz biorąc, wyla
tują bez żadnych przeszkód. W gwieździe neutronowej droga 
do opuszczenia gwiazdy wiedzie przez bardzo liczne reak
cje. Tym samym w równaniu stanu gwiazdy neutronowej trze
ba uwzględnić wkład do ciśnienia pochodzący od neutrin, 
gdy w gwieździe ciągu głównego jest to zbędne.

Jak wynika z powyższego szkicu rozwiązania, zadanie 
w istocie jest bardzo proste, nie nastręcza trudności pojęcio
wych ani rachunkowych. Przy tej okazji warto zwrócić uwa
gę, że wszystkie niezbędne do rozwiązania wzory zostały 
podane w treści zadania, a zrezygnowano z początkowego 
zamiaru, by podać wzór definicyjny na przekrój czynny i za
żądać wyprowadzenia z jego pomocą wzoru na drogę swo
bodną. Tym bardziej musi zdziwić efekt oceny rozwiązań. 
Około dwudziestu procent uczestników nie podjęło próby 
rozwiązania zadania, a ocenę „zero” uzyskała jeszcze więk
sza liczba. W sumie w tej grupie znalazła się około połowa 
uczestników II etapu. Z drugiej strony znaczna część tych, 
którzy zadanie rozwiązali, uzyskała bardzo wysokie oceny, 
a wyraźnie brakuje prac, w których uczestnik uzyskał jakieś 
wyniki, jednak nie kwalifikujące do zaliczenia zadania. Jak 
się wydaje, „przestraszyła” nieznana uczestnikom tematyka. 
Można stąd wyciągnąć wniosek, że przygotowując ucznia do 
Olimpiady należy mu również zwrócić uwagę i na to, że nie 
zawsze obca uczniowi i rzadko spotykana tematyka oznacza 
trudne zadanie. Z zasady będzie wprost przeciwnie — jeżeli 
tematyka jest mało w Olimpiadzie spotykana, to zadanie z nią 
związane będzie raczej łatwe i warto chwilę się nad nim za
stanowić.

Jerzy Kuczyński

& ASTRO-BIT
Oprogramowanie i materiały astronomiczne

Ireneusz Włodarczyk 
ul. Rewolucjonistów 15/13 
42-500 Będzin

tel.:(0-32) 761-29-46 e-mail: astrobit@ka.onet.pl
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XLVI OLIMPIADA ASTRONOMICZNA ROK SZKOLNY 2002/2003
INFORMACJE REGULAMINOWE

1. Olimpiada Astronomiczna jest organizowana dla 
uczniów szkół ponadgimnazjalnych i innych typów szkół 
dających możliwość uzyskania świadectwa dojrzałości.

2. Zawody olimpiady są trójstopniowe. W zawodach 
I stopnia (szkolnych) każdy uczestnik rozwiązuje dwie serie 
zadań, w tym zadanie obserwacyjne. Rozwiązywanie zadań 
zawodów II i III stopnia odbywa się w warunkach kontrolo
wanej samodzielności.

3. W pierwszej serii zadań zawodów I stopnia należy 
nadesłać, do 14 października 2002 r., rozwiązania 3 zadań 
dowolnie wybranych przez uczestnika spośród zestawu za
wierającego 4 zadania.

4. Uczniowie, którzy przyślą rozwiązania zadań pierw
szej serii, otrzymają do końca października bieżącego roku 
tematy drugiej serii zadań.

5. Rozwiązanie zadania obserwacyjnego należy przesłać 
wraz z rozwiązaniami zadań drugiej serii zawodów I stopnia 
do 18 listopada br. Decyduje data stempla pocztowego. Na
desłanie rozwiązania zadania obserwacyjnego jest warunkiem 
koniecznym dalszego udziału w olimpiadzie.

6. W przypadku nadesłania rozwiązań większej liczby 
zadań 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 podanych 
w p. 3 i 5. 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 źró
dło. Jako dane traktuje się również podręcznikowe stałe astro
nomiczne i fizyczne.

9. Rozwiązanie każdego zadania należy napisać na od
dzielnym arkuszu papieru formatu A-4. Każdy arkusz oraz 
wszelkie załączniki (mapki, wykresy, tabele itp.) należy pod
pisać imieniem i nazwiskiem. W nagłówku zadania o najniż
szej 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 se
naty wyższych uczelni.

ZALECANA LITERATURA: obowiązujące w szkołach pod
ręczniki do przedmiotów ścisłych; H. Chrupała, M.T. Szcze
pański 25 lat olimpiad astronomicznych', Zadania olimpiad 
astronomicznych XXVI-XXXV(w dwóch częściach); H. Chru
pała, J. Kreiner, M. Szczepański Zadania z astronomii z roz
wiązaniami; J. Kreiner Astronomia z astrofizyką, D.H. Levy 
NIEBO - Poradnik użytkownika', J. Mietelski Astronomia 
w geografii; E. Rybka Astronomia ogólna', Słownik szkolny - 
Astronomia -  praca zbiorowa; atlas nieba; obrotowa mapa

nieba', czasopisma: Delta, Fizyka w Szkole, Świat Nauki, Ura
nia — Postępy Astronomii, Wiedza i Zycie.

PIERWSZA SERIA ZADAŃ

1. Dwie gwiazdy maj ą takie same temperatury efektyw
ne i jednakowe okresy obrotu, a promień jednej z nich jest 
dwa razy większy od promienia drugiej.

Jaki jest stosunek mocy promieniowania tych gwiazd, a ja
ka jest różnica długości fal odpowiadających maksymalnym 
natężeniom promieniowania w ich widmach i różnica ich 
absolutnych wielkości gwiazdowych? Co można powiedzieć
0 szerokości linii w ich widmach?

2. Orbita satelity jest okręgiem leżącym w płaszczyźnie 
równika Ziemi. W przypadku obserwatora znajdującego się 
na równiku ziemskim przedyskutuj ruch takiego satelity na 
tle gwiazd oraz ruch względem horyzontu -  w zależności od 
promienia jego orbity.

3. Księżyc Saturna Tytan, jako jedyny w Układzie Pla
netarnym ma gęstą atmosferę o ciśnieniu przy powierzchni 
około 1,5 x 105 Pa (150% ciśnienia atmosfery ziemskiej). Zna
jąc parametry tego księżyca (promień 2575 km, masa 
1,35x1023 kg) porównaj własności jego atmosfery z atmos
ferą Ziemi. W szczególności oblicz jej masę całkowitą oraz 
masę słupa o podstawie 1 m2 i porównaj z analogicznymi 
wartościami dla atmosfery ziemskiej (promień 6400 km, masa 
6x1024 kg).

W obliczeniach przyjmij, że przyspieszenie grawitacyjne 
na różnych wysokościach atmosfery jest stałe, takie samo jak 
przy powierzchni.

4. Krótko opisz perspektywy badań Marsa.

ZADANIA OBSERWACYJNE

1. Dowolną metodą wyznacz kątową średnicę pierście
nia Saturna.

2. Podczas dobrych warunków obserwacyjnych spróbuj 
określić w wielkościach gwiazdowych rzeczywisty, maksy
malny zasięg oraz zdolność rozdzielczą dostępnego Ci in
strumentu obserwacyjnego.

3. Jako rozwiązanie zadania obserwacyjnego można rów
nież nadesłać opracowane wyniki innych własnych obserwa
cji prowadzonych w ostatnich dwóch latach.

Rozwiązanie zadania obserwacyjnego powinno zawierać: 
dane dotyczące przyrządów użytych do obserwacji i pomia
rów, opis metody i programu obserwacji, standardowe dane 
dotyczące przeprowadzonej obserwacji (m.in. datę, czas, 
współrzędne geograficzne, warunki atmosferyczne), wyniki 
obserwacji i ich opracowanie oraz ocenę dokładności uzy
skanych rezultatów. W przypadku zastosowania metody fo
tograficznej należy dołączyć negatyw.

Rozwiązanie jednego zadania obserwacyjnego należy na
desłać wraz z rozwiązaniami drugiej serii zadań zawodów
1 stopnia — do dnia 18 listopada 2002 r.

4/2002 URANIA -  Po s t ę p y  A s t r o n o m i i 183



icy stronomii 
obserwują: Sekcja Obserwacji 

Słońca PTMA 
w latach 1997-2001

1997 1998 1999 2000 2001

Rys. 2. Miesięczne liczby nasilenia pochodni

Rys. 4. Miesięczne wartości wskaźnika BX

Obserwacje Słońca należą do 
najp ro stszy ch  obserw acji 
astronom icznych. Jeśli są 

wykonywane regularnie i starannie, 
mogą mieć znaczną wartość naukową. 
Służą zaś głównie wyznaczaniu liczb 
Wolfa, określających stan aktywności 
Słońca. Ten parametr z kolei lokuje się 
obecnie w badaniach związków Słoń- 
ce-Ziemia jako podstawowy.

W PTM A grupa obserw atorów  
Słońca pracuje (z przerwą w latach 
1992— 1997) regularnie od 1951 r., 
wyznaczając głównie właśnie liczby 
Wolfa oraz liczby pochodni. Od 1993 r. 
wyznaczane są również dwa dodatko
we parametry związane z właściwo
ściami rejestrowanych plam i ich grup. 
Również od 1993 r. ujednoliceniu 
uległ sposób obserwacji oraz jej zapi
su. Stało się tak za sprawą „Poradnika 
Obserwatora Słońca” wydanego w po
staci biuletynu Sekcji, a w 1999 r. rów
nież przez Zarząd Główny PTMA.

Bieżące wyniki obserwacji udo
stępniane są w postaci komunikatów; 
roczne biuletyny przynoszą opraco
wania danych z dłuższych okresów, 
artykuły przeglądowe, teksty poświę
cone badaniom  zw iązków  Słońce- 
-Ziemia. Z materiałami Sekcji moż
na zapoznać się również w Interne
cie.

Pięciolecie 1997— 2001 było trud
nym okresem w działalności Sekcji. 
Z m iana koordynato ra , pow stan ie  
znacznych zaległości w opracowaniu 
danych i wydawnictw, konieczność 
odbudowy bazy obserwatorów —  to 
główne, chociaż nie jedyne problemy, 
które się pojawiły. Jednak nie prze
szkodziło to w rejestrowaniu aktyw
ności Słońca przez małą, ale na szczęś
cie w ytrw ałą i aktyw ną grupę. Na

marginesie pojawia się pytanie: dla
czego tak mało osób wykonuje proste 
przecież  obserw acje? D ostępność 
sprzętu obserwacyjnego jest bez po
równania większa niż chociażby 10 lat 
temu, możliwości opracowania, archi
wizowania i przesyłania wyników też 
są zdecydowanie lepsze (komputery, 
Internet), obserwacje Słońca wykonu
je się w ciągu dn ia ... Czyżby prace te 
były zbyt mało „widowiskowe”? Wy
magają zbyt dużej staranności i cier
pliwości? A może nie są zbyt satys
fakcjonujące?

Zostaw m y jednak  te pytania do 
przemyślenia licznej przecież w Pol
sce grupie m iłośników  astronom ii
i p rzy jrzy jm y się w ynikom , jak ie  
mimo w szystkich trudności Sekcja 
uzyskała w latach 1997— 2001.

Zacznijmy od listy obserwatorów
—  wszak to dzięki nim dane udało się 
zebrać —  a także liczbie wykonanych 
przez nich obserw acji (w yznaczeń 
liczb Wolfa).

O bok w yznaczeń  liczb  W olfa, 
większość obserwatorów skupionych 
w Sekcji wyznaczała również liczby 
nasilenia pochodni fotosferycznych 
(F) oraz wskaźniki „SN” (odnoszący 
się do plam z półcieniem i bez półcie
nia) i „BX” (wskazujący na zmiany 
typów grup plam słonecznych). Licz
bę wszystkich obserwacji w ykona
nych przez Sekcję przedstawia poniż
sza tabela.

Imponująca liczba danych —  22448
—  zebranych w ciągu 5 lat jest jednak 
zasługą głównie kilku osób. Pomija
jąc niżej podpisanego (gdyż nierzad
ko mam okazję prowadzić obserwacje 
z miejsc mniej pochmurnych niż Pol
ska), nie sposób pominąć działalności 
Jerzego Zagrodnika z Krosna. Swoją

1997 "1998 1999 2000 2001

Rys. 3. Miesięczne wartości wskaźnika SN
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Tabela 1. Lista obserwatorów i liczba wyznaczeń liczb Wolfa 

Obserwatorzy 1997 1998 1999 2000 2001 suma

Janusz W. Kosiński 214 294 282 265 301 1356
Krzysztof Wydra 250 208 143 26 1 628
Jerzy Zagrodnik 267 254 257 275 229 1282
Tomasz Fajfer 276 9 250 59 594
Marcin Jarski 122 33 155
Maciej Kwinta 193 130 323
Paweł Musialski 223 109 332
Krzysztof Socha 224 31 255
Marcin Betlej 43 43
Krzysztof Czart 9 9
Grzegorz Czepiczek 8 8
Michał Siwak 13 13
Piotr Kezwoń 148 208 139 127 622
Emilian Skrzynecki 110 47 149 51 357
Rafał Przybyła 19 19
Piotr Bojda 63 207 187 457
Izabela Czapla 15 100 72 187
Marcin Białek 17 91 108
Jerzy Łągiewka 55 55
Agnieszka Nowak 71 156 227
Andrzej Trzpis 78 221 299
Krzysztof Sawicki 61 61
Krzysztof Szatkowski 38 38

7428

konsekwentną postawą udowadnia, że 
uzyskanie regularnie co roku ponad 
250 pełnych wyznaczeń liczb Wolfa 
i odpowiednio wyższej liczby innych 
danych jest zupełnie możliwe.

Choć nie jest to miejsce, by anali
zować działalność poszczególnych ob
serwatorów, myślę, że stosowne bę
dzie podziękować wszystkim za wkład 
do naszego dzieła. Oczywiście Sekcja 
nie zbiera wyników obserwacji Słoń
ca tylko z chęci posiadania bogatego 
archiwum. Dane te są wykorzystywa
ne głównie do badań związków Słoń- 
ce-Ziemia oraz udostępniane wszyst
k im  zain te reso w an y m  do innych 
celów.

W m inionym  pięcioleciu Słońce 
wykazywało znaczną aktywność, osią
gając kolejne cykliczne maksimum. 
Zmienność aktywności Słońca dobrze 
pokazują dwie wartości miesięcznych 
liczb Wolfa z omawianego okresu: 
w styczniu 1997 wynosiła ona 2,2, na
tomiast w lipcu 2000 r. aż 245,8.

Na wykresie 1 pokazano przebieg 
m iesięcznych wartości liczb Wolfa 
w yznaczonych  p rzez SOS PTM A 
w latach 1997— 2001. Zdaje się zazna
czać wyraźne maksimum w połowie 
2000 r., ale wysokie wartości liczb 
Wolfa w 2001 r. wskazują, że obecna 
faza cyklu jeszcze się nie zakończyła.

Interesujący jest przebieg liczby 
nasilenia pochodni fotosferycznych. 
Tu maksymalne wartości występowa
ły w dłuższym przedziale czasowym 
—  od maja do października 2000 r. Jest 
to okres bezpośrednio poprzedzający 
i następujący po wystąpieniu najwyż
szych liczb Wolfa, co potwierdza za
leżność pomiędzy tymi zjawiskami.

Przebieg miesięcznych liczb nasi
lenia pochodni fotosferycznych wy
znaczonych przez Sekcję przedstawia 
wykres 2.

Bardziej złożony przebieg m ają 
wartości wskaźników SN i BX. Wska
zują one na zm iany obserwowanej 
struktury plam i grup plam słonecz
nych. Ogólnie można powiedzieć, że 
osiągają tym w iększe wartości, im 
więcej jest plam z półcieniem (SN), 
bardziej skomplikowana budowa grup 
plam (BX) oraz mają one większą po
wierzchnię.

Na wykresach 3 i 4 przedstawione 
zostały miesięczne wartości wskaźni
ków SN i BX wyznaczonych przez 
SOS PTMA.

W przebiegu tych wskaźników rów
nież w idoczne je s t m aksimum, ale 
trwa ono wyraźnie dłużej. Nie zawsze 
wysokie wartości tych wskaźników 
pokrywają się z wysokimi liczbami 
Wolfa. Zagadnienie związków pomię
dzy wartościami wskaźników a fazą 
cyklu słonecznego wymaga odrębne
go opracowania. Będzie to możliwe po 
zebraniu dłuższych serii wyników. 
Wskaźniki SN i BX, jak wspomnia

no, są wyznaczane przez Sekcję do
piero od 1993 r.

Wszystkich miłośników astronomii 
zapraszamy do współpracy z Sekcją 
Obserwacji Słońca PTMA (e-mail: 
sosptm a@ poczta.onet.pl) —  każdy, 
kto ma lunetę (nawet małą) czy tele
skop, może wnieść swój wkład do 
określenia stanu aktywności naszej 
najbliższej gwiazdy.

Janusz W Kosiński

Tabela 2. Liczba danych zebranych przez SOS PTMA

Rok
Dni

obserwa
cyjnych

Wyzna
czenia

LW

Wyzna
czenia

F

Wyzna
czenia

SN

Wyzna
czenia

BX

Suma
ilości

danych

1997 349 1842 1463 1516 1215 6036

1998 337 1345 1006 1031 798 4180

1999 350 1265 924 890 629 3708

2000 354 1441 700 1029 654 3824

2001 346 1535 902 1260 1003 4700

1997-2001 1736 7428 4995 5726 4299 22448
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Wrzesień

Słońce
Słońce w swym ruchu rocznym po ekliptyce 23 wrześ

nia przekracza równik niebieski w punkcie równonocy je
siennej, wstępując w znak Wagi, co rozpoczyna astrono
miczną jesień. Dni stają się ciągle coraz krótsze. W War
szawie 1 września Słońce wschodzi o 3h47m, zachodzi 
o 17h24m, a 30 września wschodzi o 4h35m, zachodzi
o 16h16m.

Księżyc
Bezksiężycowe noce będziemy mieli w pierwszej poło

wie miesiąca, bowiem kolejność faz Księżyca jest w tym 
miesiącu następująca: nów 7d03h10m, pierwsza kwadra 
13d18h08m, pełnia 21d13h59m i ostatnia kwadra 29d17h03m. 
W perygeum Księżyc znajdzie się 8 września o 3h15m, na
tomiast w apogeum 23 września o 3h27m.

Planety i planetoidy
Merkury, Wenus i Mars znajdują się na niebie w pobli

żu Słońca i są niewidoczne.
Nad ranem coraz wyżej nad wschodnim horyzontem 

w gwiazdozbiorze Raka widoczny jest Jowisz jako jasna 
„gwiazda” -2 ,0 m. Wysokość planety nad horyzontem na 
początku świtu cywilnego (na około godzinę przed wscho
dem Słońca) w ciągu miesiąca rośnie od 20° do 40°.

W drugiej połowie nocy możemy obserwować Saturna 
świecącego na granicy gwiazdozbiorów Byka i Bliźniąt jako 
„gwiazdę" o jasności -0 ,2m. Przez teleskop możemy ob
serwować tarczę planety o średnicy 19” oraz układ pier
ścieni.

A[°]

Rys. 1. Merkury i Mars nad wschodnim horyzontem (w War
szawie) na początku świtu cywilnego we wrześniu i paź
dzierniku 2002 (około godzinę przed wschodem Słońca)

W pierwszej połowie nocy w gwiazdozbiorze Kozioroż
ca widoczne są Uran i Neptun jako „gwiazdy” o jasnościach 
odpowiednio 5,7m i 7,9m. Małe średnice tarcz tych planet 
(odpowiednio 3,7” i 2,3”) utrudniają dostrzeżenie jakich
kolwiek szczegółów powierzchniowych nawet przez więk
sze teleskopy amatorskie.

Wieczorem na południowo-zachodnim niebie można 
próbować zaobserwować Plutona (13,9m), jednak potrzeb
ny jest do tego teleskop o średnicy obiektywu przynajmniej 
15 cm.

We wrześniu w pobliżu opozycji znajdują się jasne pla
netoidy:

(1) Ceres, (jasność 7,6m), 8 IX: 1h22,0m, -7°15 ’; 18 IX:
1 h16,2m, -8°09 ’; 28 IX: 1h08,8m, -9°01'.

(7) Iris, (jasność 7,9m), 8 IX: 21h58,0m, -1°25'; 18 IX: 
21h50,4m, -2 °  17’; 28 IX: 21h45,5m, -3°07 ’.

(15) Eunomia, (jasność 8,0m), 8 IX: 23h04,8m,+13°06’; 
18 IX: 22h55,4m, +12°51’; 28 IX: 22h47,0m, +12°17’.

(18) Melpomene, (jasność 7,8m), 8 IX: 0h46,6m, -5°07 ’; 
18 IX: 0h43,2m, -7°30 ’; 28 IX: 0h37,8"\ -9°51 ’.

M eteory
Od 5 września do 10 października promieniują mete

ory z roju delta Aurigid (DAU). Radiant meteorów leży 
w gwiazdozbiorze Woźnicy i ma współrzędne: a  = 4h00m, 
<?= +47°. Maksimum aktywności tego mało aktywnego roju 
przypada 8 września. Warunki obserwacji w tym roku są 
znakomite w związku Księżycem w pobliżu nowiu, co po
winno zachęcić do obserwacji tego słabo zbadanego roju.

*  *  *

1d10h Merkury w maksymalnej elongacji wschodniej od Słońca 
równej 27°.

1d17h Złączenie Saturna z Księżycem w odl. 3°.
2d Księżyc Saturna Tytan w maksymalnej elongacji wschodniej. 
3d23h Maksymalna libracja Księżyca (8,1°) w kierunku krateru 

Schickard (oświetlony).
4d13h Złączenie Jowisza z Księżycem w odl. 4°.

Dane dla obserwatorów Słońca (na 0h UT)

Data 2002 P[°] B„ [°] L0 [°]
IX 1 21,02 7,19 111,04

3 21,51 7,22 84,63
5 21,99 7,24 58,21
7 22,44 7,25 31,80
9 22,88 7,25 5,39

11 23,28 7,24 338,98
13 23,66 7,23 312,57
15 24,02 7,21 286,16
17 24,36 7,18 259,76
19 24,66 7,14 233,36
21 24,95 7,09 206,96
23 25,20 7,03 180,56
25 25,43 6,97 154,16
27 25,64 6,90 127,76

IX 29 25,81 6,82 101,37
X 1 25,96 6,73 74,98

P — kąt odchylenia osi obrotu Słońca mierzony od 
północnego wierzchołka tarczy;
Bq, L0 — heliograficzna szerokość i długość środka 
tarczy;
9d09h48m — heliograficzna długość środka tarczy 
wynosi 0°.
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ba we wrześniu i październiku 2002 (zaznaczone gwiazdy do 10m)

6°10h Złączenie Marsa z Księżycem w odl. 4°.
7d21h27m Gwiazda zmienna fGem (cefeida) osiąga maksi

mum jasności (3,6m).
8di 7h złączenie Merkurego z Księżycem w odl. 9°.
8d19h41m Gwiazda zmienna / /Aql (cefeida) osiąga maksi

mum jasności (3,5m).
8d20h38m Gwiazda zmienna zaćmieniowa U Oph osiąga 

minimum jasności. Jasność gwiazdy spada od 5,9m do 
6,6m.

9d Księżyc Saturna Tytan w maksymalnej elongacji zachod
niej.

9d17h Minimalna libracja Księżyca (5,8°) w kierunku Mare 
Australe (oświetlone).

10d02h Złączenie Wenus z Księżycem w odl. 8°.
11d02h36m Gwiazda zmienna <5Cep (cefeida) osiąga maksi

mum jasności (3,5m).
13d Gwiazda zmienna długookresowa S CMi (miryda) 

(7h32,7m, +8°20’) osiąga maksimum jasności (7,5m).
13a19h Zakrycie gwiazdy 0Oph (3,4m) przez ciemny brzeg 

Księżyca w pierwszej kwadrze, widoczne w całej Pol
sce (Szczecin 19"27m — Krosno 19h43m).

14d14h Merkury nieruchomy w rektascensji.
15d23h56m Gwiazda zmienna tj Aql (cefeida) osiąga maksimum 

jasności (3,5m).
17d00h30m Gwiazda zmienna zaćmieniowa Algol (/i Per) osiąga 

minimum jasności. Jasność gwiazdy spada od 2,1m do 3,4m.
17d09h Złączenie Neptuna z Księżycem w odl. 4°.
17d10h Maksymalna libracja Księżyca (8,1°) w kierunku Mare 

Humboldtianum (oświetlone).
18d Księżyc Saturna Tytan w maksymalnej elongacji wschodniej.
18d01h04m Gwiazda zmienna f  Gem (cefeida) osiąga maksimum 

jasności (3,6m).
18d18h Złączenie Urana z Księżycem w odl. 4°.

19d21h19m Gwiazda zmienna zaćmieniowa Algol (/? Per) osiąga 
minimum jasności. Jasność gwiazdy spada od 2,1m do 3,4m.

2 id20hn m Gwiazda zmienna S Cep (cefeida) osiąga maksimum 
jasności (3,5m).

23d Gwiazda zmienna długookresowa U Ari (miryda) (3h11,1m, 
+14°48’) osiąga maksimum jasności (8,1m).

23d04h55,4m Słońce wstępuje w znak Wagi, jego długość eklip- 
tyczna wynosi wówczas 180°, mamy zrównanie dnia z nocą 
i początek jesieni astronomicznej.

25d Księżyc Saturna Tytan w maksymalnej elongacji zachodniej.
25d Gwiazda zmienna długookresowa T UMa (miryda) (12h36,4m, 

+59°29') osiąga maksimum jasności (7,7m).
25a04h Minimalna libracja Księżyca (4,5°) w kierunku Sinus Iri

dium (oświetlona).

Rys. 3. Konfiguracja galileuszowych księżyców Jowisza we 
wrześniu 2002 (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

Rys. 4. Konfiguracja pięciu najjaśniejszych księżyców Satur
na we wrześniu 2002 (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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27d18h Merkury w koniunkcji dolnej ze Słońcem.
29d Gwiazda zmienna długookresowa R Lep (miryda) (4h59,6m, 

-14°48’) osiąga maksimum jasności (6,8m).
29d03h Złączenie Saturna z Księżycem w odl. 3°.
29d22h36m Zakrycie brzegowe gwiazdy e Gem (3,1m) przez ciem

ny brzeg Księżyca w ostatniej kwadrze. Linia zakrycia brze
gowego ciągnie się od punktu o współrzędnych 0 -  49°20’ N, 
A = 20°50’ E, do punktu o współrzędnych 0 = 51°04’ N, 
A = 23°54’ E, przechodząc 5 km na południowy-wschód od 
Rzeszowa.

Październik
Słońce

Dni są coraz krótsze, co widać po momentach wscho
du i zachodu Słońca. W Warszawie 1 października Słońce 
wschodzi o 4h36m, zachodzi o 16h14m, a 31 października 
wschodzi o 5h29m, zachodzi o 15h09m.

Księżyc
Bezksiężycowe noce będziemy mieli w pierwszej po

łowie października, bowiem kolejność faz Księżyca jest w 
tym miesiącu następująca: nów 6d11h17m, pierwsza kwa
dra 13d05h3 3 m, pe łn ia  21d0 7 h2 0 m i o s ta tn ia  kw adra  
29d05h28m. W perygeum Księżyc znajdzie się 6d13h18m, a 
w apogeum 20d04h42m.

Planety i planetoidy
W połowie miesiąca, nad ranem nisko nad południo- 

wo-wschodnim horyzontem możemy obserwować Merku
rego jako obiekt o ja sn o śc i-0 ,5 m. Na początku świtu cywil
nego (około godzinę przed wschodem Słońca) maksy
malną wysokość nad horyzontem równą 10° planeta osią

ga w dniu 14 października. Przez teleskop możemy wtedy 
obserwować tarczę Merkurego o średnicy 7” w fazie zbli
żonej do kwadry.

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

W październiku, nad ranem w gwiazdozbiorze Panny 
staje się możliwa obserwacja Marsa, jednak jest ona utrud
niona przez niskie położenie planety nad wschodnim hory
zontem —  pod koniec miesiąca na 1,5 godziny przed 
wschodem Słońca (początek świtu żeglarskiego, Słońce 
12° pod horyzontem) wznosi się ona na wysokość jedynie 
12°. Dodatkowe utrudnienie stanowi niewielka jasność 
Marsa, wynosząca tylko 1,8m. Planeta znajduje się daleko 
od Ziemi i przy średnicy równej zaledwie 4” dostrzeżenie 
jakichkolwiek szczegółów na jej tarczy, zwłaszcza przy tak 
niskim położeniu nad horyzontem, jest raczej niemożliwe.

W drugiej połowie nocy wysoko na niebie, w gwiazdo
zbiorze Raka można obserwować Jowisza świecącego jako 
„gwiazda” o jasności -2 ,0 m. Przez teleskopy można obser
wować zjawiska zachodzące w układzie jego księżyców, 
w tym ich wzajemne zakrycia i zaćmienia.

Praktycznie przez całą noc na granicy gwiazdozbiorów 
Byka i Bliźniąt widoczny jest Saturn świecący z jasnością 
-0 ,3 m.

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

Pluton zachodzi wieczorem i jego obserwacja jest ra
czej niemożliwa.

W październiku w pobliżu opozycji znajdują się jasne 
planetoidy:

(1) Ceres, (jasność 7,6m), 8 X: 1h00,4m, -9 °4 4 ’; 18 X: 
0h51,9m, -1 0 °1 3 ’; 28 X: 0h44,3m, -1 0 °2 3 ’.

(7) Iris , Gasność 8,5m), 8 X: 21h44,1m, -3 °4 7 ’; 18 X: 
21h46,2m, -4 °1 3 ’; 28 X: 21h51,7m, -4 °2 3 ’.

(15) Eunom ia, Gasność 8,3m), 8 X: 22h40,8m, +11°31’; 
18 X: 22h37,6m, +10°44’; 28 X: 22h37,6"\ +10°02’.

(18) M elpom ene, Gasność7,9m), 8X : 0h31,6m, —11 °51 
18 X: 0h26,3m, -13 °16 ’; 28 X: 0h23,2m, -1 3 °5 7 ’.

Meteory
Od 6 do 10 października promieniują meteory z roju 

Drakonid (GIA), związanego z kometą Giacobini-Zinnera 
(dlatego zwane są również Giacobinidami). Radiant mete
orów leży w gwiazdozbiorze Smoka i ma współrzędne: rekt. 
17h28m, deki. +54°. Maksimum aktywności przypada 8 paź
dziernika o 21h30m. Warunki obserwacji w tym roku są zna
komite w związku z Księżycem w pobliżu nowiu.

Od 2 października do 7 listopada promieniują meteory 
z roju Orionidów [ORI], związanego z kometą Halleya. Ra
diant meteorów leży na granicy gwiazdozbiorów Oriona 
i Bliźniąt i ma współrzędne: rekt. 6h20m, deki. +16°. Maksi
mum aktywności przypada 21 października. Warunki ob
serwacyjne w tym roku są bardzo złe, ponieważ w obser
wacjach będzie przeszkadzał Księżyc w pełni.

Od 14 do 27 października promieniują meteory z roju 
epsilon Geminidów (EGE). Radiant meteorów leży w gwiaz
dozbiorze Bliźniąt i ma współrzędne: rekt. 4h15"\ deki. +27°. 
Maksimum aktywności przypada 18 października. W ob
serwacjach tego mało aktywnego roju będzie przeszkadzał 
zbliżający się do pełni Księżyc.

*  *  *

1 d23h Maksymalna libracja Księżyca (9,0°) w kierunku krateru Schic-
kard (oświetlony).

Dane dla obserwatorów Słońca (na 0h czasu UT)

Data 2002 P [°] B0 n i-o n
X 1 25,96 6,73 74,98

3 26,09 6,63 48,59
5 26,18 6,52 22,20
7 26,25 6,41 355,81
9 26,28 6,29 329,43

11 26,29 6,16 303,04
13 26,27 6,03 276,66
15 26,22 5,88 250,27
17 26,13 5,73 223,89
19 26,02 5,58 197,51
21 25,88 5,41 171,13
23 25,71 5,24 144,75
25 25,50 5,07 118,38
27 25,27 4,88 92,00
29 25,00 4,69 65,62

X 31 24,70 4,50 39,25

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

B0, L0—  heliograficzna szerokość i długość środka 
tarczy;

6d16h23m —  heliograficzna długość środka tarczy 
wynosi 0°.
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Rys. 5. Trasa planetoidy (18) Melpomene na tle gwiazd gwiazdozbioru Wielo
ryba we wrześniu i październiku 2002 (zaznaczone gwiazdy do 10m)

2d07h Złączenie Jowisza z Księżycem w odl. 4°.

3d Księżyc Saturna Tytan w maksymalnej elongacji 
wschodniej.

5d02h Złączenie Marsa z Księżycem w odl. 4°.

6d02h Merkury nieruchomy w rektascensji.

7d18h Minimalna libracja Księżyca (5,0°) w kierunku 
Mare Australe (oświetlone).

7d22h34m Gwiazda zmienna 8  Cep (cefeida) osiąga 
maksimum jasności (3,5m).

9d23h01m Gwiazda zm ienna zaćm ieniowa Algol 
(f i  Per) osiąga minimum jasności. Jasność gwiaz
dy spada od 2,1m do 3,4m.

10d09h Wenus nieruchoma w rektascensji.

10d18h Złączenie Merkurego z Marsem w odl. 3°.

11d Księżyc Saturna Tytan w maksymalnej elongacji 
zachodniej.

11d11h Saturn nieruchomy w rektascensji.

12d16h Zakrycie gwiazdy s Sgr (2,1m) przez ciemny 
brzeg Księżyca w pobliżu pierwszej kwadry, wi
doczne w całej Polsce (Zielona Góra 16h52m —
Lublin 17h03m).

12d19h50m Gwiazda zmienna zaćmieniowa Algol (/? Per) osiąga 
minimum jasności. Jasność gwiazdy spada od 2,1m do 3,4m.

13d Gwiazda zmienna długookresowa W Cet (miryda) (00h02,1m, 
_ 14°4 1 ’) osiąga maksimum jasności (7,6m).

13d07h Merkury w maksymalnej elongacji zachodniej od Słońca 
równej 18°.

14d13h Maksymalna libracja Księżyca (9,0°) w kierunku Mare 
Humboldtianum (oświetlone).

14d14h Złączenie Neptuna z Księżycem w odl. 5°.

14d16h53m Gwiazda zmienna r/ Aql (cefeida) osiąga maksimum 
jasności (3,5m).

15d22h Złączenie Urana z Księżycem w odl. 4°.
19d Księżyc Saturna Tytan w maksymalnej elongacji wschodniej.
21d21h07m Gwiazda zmienna i j  Aql (cefeida) osiąga maksimum 

jasności (3,5m).
22d Gwiazda zmienna długookresowa S CrB (miryda) (15h21,4m, 

+31°22’) osiąga maksimum jasności (7,3m).
22d22h Minimalna libracja Księżyca (3,8°) w kierunku Sinus Iri

dium (oświetlona).
23d Gwiazda zmienna długookresowa R LMi (miryda) (9h45,6m, 

+34°31’) osiąga maksimum jasności (7,1m).
23d14h17m Słońce wstępuje w znak Skorpiona, jego długość eklip- 

tyczna wynosi wówczas 210°.

Rys. 6. Konfiguracja galileuszowych księżyców Jowisza 
w październiku 2002 (I — lo, II — Europa, III —  Ganimedes, IV 
— Callisto). Przerwa w trasie księżyca oznacza przebywanie 
satelity w cieniu planety. Zachód na prawo od środkowego pasa 
(tarczy planety), wschód na lewo

Rys. 7. Konfiguracja pięciu najjaśniejszych księżyców Satur
na w październiku 2002 (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. 9. Położenie radiantu meteorowego Drakonidów (GIA) 
w dniu 9 października 2002

24d00h56m Gwiazda zmienna 8 Cep (cefeida) osiąga maksimum 
jasności (3,5m).

25“ Gwiazda zmienna długookresowa RT Cyg (miryda) (19h43,6m, 
+48°47’) osiąga maksimum jasności (7,3m).

26d09h Złączenie Saturna z Księżycem w odl. 3°.
27d Księżyc Saturna Tytan w maksymalnej elongacji zachodniej.
27d07h Odkrycie gwiazdy eGem (3,2'n) przy ciemnym brzegu Księ

życa w pobliżu ostatniej kwadry, widoczne w całej Polsce 
(Szczecin 7h31m — Krosno 7h40m).

28d01h07,8m W układzie księżyców galileuszowych Jowisza za
chodzi częściowe zakrycie lo (I) przez Europę (II) trwające 
6 min. Jasność układu spada o 0,38m.

29d Gwiazda zmienna długookresowa R Vir (miryda) (12h38,5m, 
+6°59’) osiąga maksimum jasności (6,9m).

29d01h22m Gwiazda zmienna t; Aql (cefeida) osiąga maksimum 
jasności (3,5m).

29d22h Złączenie Jowisza z Księżycem w odl. 4°.

30d Gwiazda zmienna długookresowa R Cne (miryda) (8h16,6m, 
+11°44’) osiąga maksimum jasności (6,8m).

30d00h Maksymalna libracja Księżyca (9,3°) w kierunku krateru 
Schickard (oświetlony).

30a00h44m Gwiazda zmienna zaćmieniowa Algol (fl Per) osiąga 
minimum jasności. Jasność gwiazdy spada od 2,1m do 3,4m. 

31d12h Wenus w koniunkcji dolnej ze Słońcem.

UWAGA: Momenty wszystkich zjawisk podane są w czasie uni
wersalnym UT (Greenwich). Aby otrzymać datę w obowiązują
cym we wrześniu w Polsce „czasie letnim’’, należy dodać 2 go
dziny, po wprowadzeniu w październiku „czasu zimowego" nale
ży dodać 1 godzinę.

Momenty złączeń planet z Księżycem podane są dla geo- 
centrycznych złączeń w rektascensji. Momenty wzajemnych złą
czeń planet podane są dla maksymalnych zbliżeń. Podane są 
wszystkie złączenia, nie tylko widoczne w Polsce.

Opracował T.Ściężor
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Rys. 10. Mapa gwiazdozbioru Zająca do obserwacji gwiaz- 
dy zmiennej R Lep (4h59m36,3s, -14°48’23"). Podane ja
sności gwiazd porównania (pole widzenia wynosi 6°, pół
noc u góry)
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Rys. 11. Mapa gwiazdozbioru Wieloryba do obserwacji
gwiazdy zmiennej W Cet (00h02m07,4s, -14°40’33”). Poda
ne jasności gwiazd porównania (pole widzenia wynosi 7°,
północ u góry)

Rys. 8. Położenie i ruch własny radiantu meteorowego del
ta Aurigidów (DAU) w okresie od 5 września do 10 paź
dziernika 2002
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Czytelnicy piszą

FASTRON —  prosty statyw 
do fotografowania nieba

W'listopadzie 2001 r. ukończyłem, według wła
snego projektu, budowę statywu paralaktycznego 
z mikroruchami, służącego głównie do fotografo

wania nieba. W Warszawie niebo w nocy jest bardzo jasne, 
a u nas, w obserwatorium PTMA na dachu CAMK-u, można 
nawet czytać bez dodatkowego oświetlenia. Aby wykonać 
dobre zdjęcie nocnego nieba, należy udać się dość daleko od 
świateł miejskich, bo tylko wtedy jest możliwość dłuższego 
naświetlania błony fotograficznej bez prześwietlenia zdjęcia. 
Ta okoliczność zmusiła mnie do wykonania lekkiego, mobil
nego przyrządu umożliwiającego dobre prowadzenie aparatu 
za gwiazdami. Tak powstał statyw o tajemniczej nazwie FA
STRON. Nazwę tę wymyśliliśmy wspólnie z Piotrem Badow
skim. Statyw jest wykonany głównie ze sklejki, a jedyne 
metalowe elementy to śruby, nakrętki i trzy małe łożyska 
kulkowe, które są podstawą idealnego ruchu przyrządu. Do 
prowadzenia za gwiazdami stosuję obiektyw MTO-IOOO 
z oryginalnym okularem z zoomem z odchyleniem osi pa
trzenia o 90°. W ognisku okularu zamontowałem krzyż, któ
ry podświetlany jest diodą świecącą LED. Aparat fotogra
ficzny ma niezależne mocowanie od MTO, co daje możliwość 
fotografowania różnych fragmentów nieba przy ustawionej 
tej samej gwieździe prowadzenia.

Wygodniejszą metodą prowadzenia za ruchem sfery nie
bieskiej jest zastosowanie zamiast okularu z krzyżem kame
ry CCD i wtedy na monitorze z namalowanym na nim krzy
żem łatwiej jest utrzymać gwiazdę w środku tego znaku. To 
rozwiązanie mniej męczy kręgosłup przy dłuższych ekspo
zycjach. Statyw FASTRON ma regulowany kąt pochylenia 
głównej płaszczyzny równikowej. Z dwóch zblokowanych 
ze sobą ekierek zbudowałem tester ustawienia kąta nachy
lenia płaszczyzny równikowej w zależności od szerokości 
geograficznej miejsca, gdzie udaję się z tym statywem. Ten 
tester ustawiam pod odpowiednim kątem równym (90° -  <p) 
— szerokości geograficznej. Dzięki temu po spoziomowaniu

Statyw FASTRON z zamontowanym aparatem fotograficznym 
i MTO-IOOO jako prowadzeniena nim obiektywami

płyty dolnej (dwie poziomice ustawione pod kątem prostym 
+ śruby regulacyjne w podstawie) i wycelowaniu osi przyrzą
du na północ prawie za każdym razem trafiam właściwe usytu
owanie FASTRON-a. Dzięki łożyskom kulkowym prowadze
nie odbywa się lekko, bez szarpnięć. Długość śruby 
prowadzącej umożliwia naświetlanie nawet ponad godzinę 
czasu, ale jeszcze tego nie próbowałem. Statyw ten można 
szybko rozkręcić na mniejsze fragmenty, łatwiejsze do przewo
zu, a składanie go trwa do 8 minut. Samo ustawianie statywu 
na biegun przy płaskim podłożu zajmuje maks. 15 minut. FA
STRON wybudowałem z myśląo zdjęciach komet i nawet dość 
szybko doczekałem się atrakcyjnej komety z warkoczem. Ta 
ostatnia Ikeya-Zhanga była śliczna, z warkoczem widocznym 
bez trudu gołym okiem. Mając tym razem trochę szczęścia, 
gdyż 3 kwietnia wieczorem była piękna pogoda i to bez Księ
życa, mogłem wykonać atrakcyjne zdjęcie tej komety w pobli
żu galaktyki w Andromedzie M 31, będąc w Puszczy Kampi
noskiej (zdjęcie prezentowaliśmy w poprzednm zeszycie 
„Uranii-PA”— przyp. red.). Wcześniej, w listopadzie 2001, te
stowałem FASTRON na planetoidzie (4) Westa, która przela
tywała przez Hiady. Tutaj pierwsze zdjęcia pokazały, że prowa
dzenie za gwiazdami jest idealne. Gwiazdy wyszły w postaci 
równych kropeczek.

Wykonanie takiego statywu w warunkach amatorskich nie 
jest trudne. Część planów FASTRON-a i więcej zdjęć umie
ściłem na mojej stronie internetowej http://astro-jawil.tele- 
skopy.pl w rozdziale , Astro-foto przyrządy”. Gorąco zapra
szam do odwiedzenia tej strony i służę tam także innymi 
informacjami, jak zbudować taki przyrząd czy nawet własny 
teleskop zwierciadlany. Polecam także program AstroJaWil 
do szybkiego orientowania się na niebie i przewidywania, 
kiedy jest najlepsza pora obserwacji jakiegoś obiektu na nie
bie. Przy planowaniu zdjęć komety Ikeya-Zhanga program 
ten bardzo mi się przydał.

Janusz Wiland

Zdjęcie gromady Praesepe w gwiazdozbiorze Raka wykonane 
z pomocą statywu FASTRON
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ozwiązanie eliminatki z „Uranii-PA” 
2/2002 nie nastręczyło naszym czy- 

żadnych problemów i otrzy
maliśmy stosunkowo dużą ilość odpowiedzi. 

<3 | Rozwiązaniem było okolicznościowe hasło: 
W i „osiemdziesiąt lat Uranii”. Nagrody książko- 
03 . we wylosowali Piotr Szady z Zabrza i Woj

ciech Skałuba z Niemodlina. Gratulujemy. 
Nagrody prześlemy pocztą.

Rozwiązanie bieżącego konkursu utworzą 
litery w wyróżnionych kratkach diagramu 
ponumerowane od 1 do 10. Rozwiązanie 
należy przesłać na adres Redakcji w termi
nie do końca sierpnia br. Wśród autorów traf
nych odpowiedzi rozlosujemy tym razem dwa 
programy komputerowe AstroJawil ufundo
wane przez ich autora Janusza Wilanda.

Osoby nie będące prenumeratorami „Ura
nii”, aby wziąć udział w losowaniu nagród, 
muszą dołączyć do rozwiązania kupon kon
kursowy. Prenumeratorzy mogą przesyłać 
rozw iązania pocztą  elektroniczną (ura- 
nia@astri.uni.torun.pl).

Poziomo:
1. Droga Słońca na tle gwiazd 2. Gwiazdy zmienne 
i... 3. Struga wypływająca z centrum kwazara (ang. 
pisownia) 4. Żyjemy w przestrzeni iw ...  5. Jeden 
z rodzajów gwiazd neutronowych 6. Pierwszy Ro
sjanin w kosmosie 7. Jednostka odległości w astro
nomii 8. Trójatomowa cząsteczka tlenu 9. Najwięk
szy towarzysz Neptuna 10. Wynik rozszczepienia 
fali elektromagnetycznej (np. w pryzmacie) 11. Gwał
towny etap w życiu gwiazdy 12. Jedna z najjaśniej
szych gwiazd na niebie 13. Rodzaj jądra znajdują
cego się w kometach 14. Obłok, w którym zanurzo
ny jest nasz Układ 15. Pomocnik Marsa 16. Lekko, 
lub mocniej spłaszczone koło 17. Meteoryty, które 
saperzy lubią najbardziej 18.Cząstka o zerowej 
masie spoczynkowej 19. Europejski program ko
smiczny 20. Cztery we Wszechświecie 21. Dysk 
. . . w kwazarach 22. W pobliżu Kasjopei 23. „Po
wierzchnia" Słońca 24. Tor, po którym dane ciało 
niebieskie porusza się w przestrzeni

Pionowo:
1. Jest miarą bezwładności 2. Wewnętrzna własność 
cząstek przypominająca wirowanie wokół własnej 
osi 3. Ma je w swoim wnętrzu prawie każde ciało 
niebieskie 4. Jedna z gwiazd w najbliższym ukła
dzie potrójnym 5. Największy księżyc w Układzie 
Słonecznym 6. Pozostałość po supernowej (gwiaz
da) 7. Najjaśniejszy obiekt we Wszechświecie 
8. Zamieszkała planeta 9. Rodzaj meteorytu 10. 
Związek krzemu 11. Era w historii Ziemi 12. Jedna

z największych rakiet nośnych używanych do wy
noszenia satelitów 13. Pozycja w cyklu, w określo
nej chwili 14. Warstwa pyłu na powierzchni Księży
ca 15. Pływają po niebie 16. Jeden z warkoczy ko
mety 17. Jednostka odległości Ziemi od Słońca
18. Przemiana pierwiastków lżejszych w cięższe
19. Pierwsze laboratorium w kosmosie 20. Cząstka 
elementarna o zerowym ładunku elektrycznym 
i (prawdopodobnie) znikomej masie 21. Czarna ... 
-  duże skupisko materii 22. Porcja energii

Wulkan Pele (na powierzchni lo) tak jak widać go w nocy. 
Obraz uzyskano z odległości około 6000 km w czasie 
przelotu Galileo w pobliżu lo w październiku 2001 r. Wi
doczne są szczegóły o rozmiarach do 60 m.

Fot. NASA/JPL/University of Arizona.

Ciekawe strony internetowe...
W związku z kończącą się misją GALILEO proponuję dziś 

obejrzenie pięknych, niekiedy niesamowitych obrazów po
wierzchni jednego z galileuszowych księżyców Jowisza (lo) 
uzyskanych w czasie ostatnich przelotów nad jego powierzch
nią. Można je znaleźć pod dwoma adresami: 

http://www.jpl.nasa.gov/images/io/ 
http://pirlwww.lpl.arizona.edu/missions/Galileo/releases/ 
Drugi adres jest nieco wygodniejszy -  odnośniki do dodat

kowych informacji są aktywne, podczas gdy pod pierwszym 
adresem znajdziemy je jedynie w postaci zwykłego tekstu.

Na niektórych obrazach można rozróżnić szczegóły o roz
miarach zaledwie kilkudziesięciu metrów. Pozornie martwy 
świat zdumiewa swoim bogactwem i różnorodnością. Na mnie 
największe wrażenie wywołało nocne zdjęcie aktywnego wul
kanu Pele. Do każdego obrazu dołączony jest obszerny opis 
wraz ze wspomnianymi już odnośnikami do dodatkowych in
formacji. (rs)
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tom LXXIII

wrzesień—październik

■ Teoria względności
— o czym to jest i do,czet}o słciży

■ Obserwatorium rentgenowskie CHANDRA
■ Obiekty pasa Kuipera R A N t S :

80 lat U ranii



teleskop kosmiczny Hubble'a obs^wyj*



Szanowni i Drodzy Czytelnicy,
Tegoroczne lato dostarcza nam wielu świadectw ogromnej energii naszej 

dziennej gwiazdy. Dzięki niej mieliśmy w Polsce bardzo gorące lato. Ale też 
i dzięki niej nasi sąsiedzi przeżywali grozę powodzi i innych nawałnic, jakich  
nie znali czasem nawet od setek lat. Nieobliczalne je st nasze Słońce i do tego 
ciągle u szczytu aktywności bieżącego cyklu. W dalszym ciągu ma dużo plam, 
dużo protuberancji i innych erupcji oraz burz radiowych. Na wewnętrznych stronach bieżącego 
zeszytu mówimy trochę o tych zjawiskach. Materia słoneczna docierająca do Ziemi w postaci 
wiatru słonecznego, współdziałając z górnymi warstwami naszej atmosfery i ziemskim polem  
magnetycznym, powoduje przepiękne, tak liczne w tym roku, zjawiska zórz polarnych, które 
mogliśmy obserwować nawet w południowych rejonach Europy.

W lipcu przeżyliśmy grozę poważnej katastrofy kosmicznej mającej nastąpić za 17 lat: 
zderzenia Ziemi z  2-kilometrową planetoidą. Na szczęście bliższe poznanie drogi płanetki 2002 
NT7pozwoliło nam odetchnąć  —  tym razem do zderzenia nie dojdzie i oba ciała miną się 
w bezpiecznej odległości. W poprzednim numerze „ Uranii-Postępów Astronomii ” Ireneusz 
Włodarczyk w sposób bardzo kompetentny pisał o tego rodzaju zagrożeniach. Na stronach 
kolorowych bieżącego numeru przytaczamy kilka uzyskanych teleskopem kosmicznym Hubble ’a 
w roku 1998 obrazów planetoid wędrujących wśród gwiazd. Ipiszem y też, piórem Małgorzaty Styk 
z Torunia, o innych płanetoidach, które na pewno nie zderzą się z Ziemią —  o planetoidach 
transneptunowych, czyli obiektach pasa Kuipera.

Zeszyt otwieramy artykułem Andrzeja Krasińskiego z Warszawy, wyjaśniającym istotę teorii 
względności. O ile szczegółowa teoria względności była jakby podsumowaniem szeregu prac 
różnych autorów końca X IX  w., to ogólna teoria względności je st rozszerzeniem teorii 
szczegółowej na zjawiska zachodzące w polu grawitacyjnym i wiąże własności geometryczne 
przestrzeni z  rozkładem materii. Zwana jest też teorią grawitacji. W fizyce spowodowała 
zasadniczą rewolucję dzięki wprowadzeniu zupełnie nowego sposobu myślenia i nowych metod 
matematycznych. Od tej pory geometria przestrzeni stała się obiektem badań fizyki i astronomii.

Następnie Krzysztof Czart z Torunia przedstawia teleskop kosmiczny promieniowania 
wysokoenergetycznego (rentgenowskiego) CHANDRA i garść rezultatów, jakie dzięki niemu 
zdobyliśmy. W krótszych notatkach przybliżamy Państwu bieżące odkrycia dotyczące wieku 
Wszechświata i zjawisk towarzyszących jego narodzinom, gwiazd neutronowych i czarnych dziur. 
Pochodzą one głównie z opracowań Karoliny Zawady z Krakowa i były przygotowane dla 
internetowego serwisu edukacyjnego PTA. Obecne są też nasze tradycyjne rubryki „Elementarz 
astronomii”, „Poradnik obserwatora ” i „Kalendarz astronomiczny”. Chcemy odpowiedni kącik 
poświęcić „Astronomii i muzyce”. Na stronach obserwacji miłośników astronomii Tomasz Ściężor 
podsumowuje „żywot” komety C/2000 WM1 (LINEAR). Rozpoczynamy „Poradnik konstruktora 
teleskopu amatorskiego ”, który obiecał prowadzić Lucjan Newełski, znakomity konstruktor 
amatorskich teleskopów astronomicznych z Warszawy. Przygotowujemy się też do uruchomienia 
stron internetowych na ten temat. W Internecie rozpoczął ju ż  ukazywać się nasz Internetowy 
Słownik Astronomiczny. Na razie je st „w budowie” i zawiera ok. 600 haseł, ale planujemy znaczną 
jego rozbudowę. Oczywiście prosimy o listy wyrażające Państwa opinię o tych nowych 
inicjatywach.

Pozostaję z  szacunkiem i życzę Państwu pożytecznej lektury
Andrzej Woszczyk

Toruń, w sierpniu 2002 r.
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czytelnicy piszą. E l
Szanowny Panie Redaktorze!

Data mi do myślenia cie
kawa propozycja z numeru 
2/2002 „Uranii”, żeby wymyśleć 
przedłużenie znanej anglosa
skiej regutki pozwalającej łatwo 
zapamiętać kolejności typów 
widmowych gwiazd. Jak dotąd 
wymyśliłem niewiele, ale może 
ktoś to podchwyci i poprawi.

Do angielskiej wersji moż
na dodać na przykład „less ti
midly” [„mniej nieśmiało" czy 
też lepiej „bardziej śmiało”]. 
Zdanie brzmiałoby wtedy: O 
Be A Fine Girl [Guy] Kiss Me 
Less Timidly.

Polskie zdanie mam w 
dwóch wersjach. Wersja „ro
mantyczna’': O Być Astrono
mem Fotografować Gwiazdy 
Kupić Mały Lekki Teleskop! 
I wersja powiedzmy bardziej 
„urzędowa”: Obywatelu Bądź 
Astronomem Fotografuj Gwiaz
dy Kup Mały Lekki Teleskop!

Z pozdrowieniami dla „Ura
nii”

Ludwik Lehman
Głogów

Szanowna Redakcjo i Drodzy 
Koledzy,

Swój pierwszy „teleskop” — 
piszę to w cudzysłowie, ponie
waż dziś wiem, jak daleko mu 
było, by go nazwać teleskopem
— zbudowałem ze szkieł oku
larowych w wieku 13 lat. Ma
rzeniem moim wtedy był wspa
niały astroobiektyw rozprowa
dzany, za niebotycznądla mnie 
cenę, przez PTMA. Ale miałem 
nieodpartą satysfakcję, że po
mimo takich trudności jak brak 
wystarczających środków fi
nansowych, nie poddałem się 
i szukałem sposobu realizacji 
swoich marzeń. Niemniej je

stem bogatszy o doświadcze
nia i wiedzę, której nie da się 
inaczej zdobyć i satysfakcję 
prowadzenia obserwacji nieba 
wykonanym przez siebie sprzę
tem. Mnie w dużej mierze uda
ło się zbudować teleskop, a w 
zasadzie dwa teleskopy, z mi
nimalnym nakładem środków 
finansowych, ale przy pomocy 
kolegów, ich pomysłów i swo
jego samozaparcia. Moje do
świadczenia wskazują na to, że 
wiele nie tylko młodych ludzi 
para się astronomią amatorską 
lecz w ich życiu jest również 
wiele innych spraw, które ab
sorbują ich równie silnie. Dla
tego szukając kompromisu po
między kosztami, efektami i 
oczekiwaniami oraz możliwo
ściami dla takich nie mających 
wielkich możliwości, stworzy
łem stronę internetową swoje
go projektu teleskopu. Staram 
się ją  stale rozwijać, by w ten 
sposób wznowić ochotę wśród 
miłośników astronomii do urze
czywistniania swojej inwencji 
twórczej i pomysłowości (http:/ 
/jpatka.w.interia.pl lub http:// 
strony.wp.pl/wp/jpatka). To wła
śnie potrzeba jest matką wyna
lazków i tylko ten, kto czuje 
potrzebę, będzie w twórczy 
sposób dążył do jej zaspokoje
nia. Myślę, że gdyby Redakcja 
„Uranii” pokusiła się chociaż o 
przypomnienie jakiegoś ciągu 
artykułów z zakresu samodziel
nego konstruowania telesko
pów, to pomogłaby również 
szerokiej rzeszy marzycieli, 
chcących samemu urzeczy
wistnić swe marzenia. Co praw
da gdyby chcieć umieścić 
wszystko, czego oczekują mi
łośnicy astronomii, to dawno 
nasz dwumiesięcznik przerósł
by encyklopedię. Może więc w

Polski Portal Astronomiczny
www.astronomia.pl

- ciekawe artykuły
- aktualne nowinki z Kosmosu
- mapa nieba
- kalendarz zjawisk na niebie
- informacje o wykładach
- astroczat (wtorki 19:00)
- bezpłatne ogłoszenia
- galeria astrofotografii

Poszukujemy współpracowników i redaktorów

:rr
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Tu może być reklama Twojej Firmy!
Nasz cennik jest następujący: 
cala strona kolorowa: 1000,00 zł 
cała strona czarno-biała: 400,00 zł 
Przy mniejszych formatach dla stron czarno-białych: 
1/2 s.: 300,00 zł 
1/4 s.: 200,00 zł 
1/8 s.: 100,00 z ł - 
najmniejszy „moduł” 
rową.
Istnieje możliwość negocjowania warunków.

Zapraszamy na nasze łamy!

— ten rozmiar traktujemy jako 
Podobnie jest ze stroną kolo-

Kupię
Sprzedam
Zamienię
Nawiążę kontakt...

Sprzedam czasopisma po
dejmujące tematykę astro
nomiczną: „Sky and Tele
scope” 10 zł, „Świat Nauki” 
6 zł, „Wiedza i Życie" 5 zł, 
„Młody Technik" 5 zł, „Ura
nia" 5 zł. Piotr Ostrzycki, 
87-617 Bobrowniki

Sprzedam nowy obiektyw MC 
RUBINAR 10/1000 M42 -  
1050 zł, obiektyw 3M-5A-MC 
8/500 M42 -  450 zł, obiektyw 
CARL ZEISS JENA APO PLA
NAR 10 -  92/800 -  1200 zł, 
płytę szklaną o średnicy 265 
mm i grubości 40 mm -  250 
zł. Henryk Sielewicz, Slabada 
km., Lavoriskes past. 4027, 
Vilniaus raj., Litwa

W tej rubryce zamieszczamy bezpłat
nie ogłoszenia naszych Czytelników 
(do 250 znaków).

dobie rosnącej powszechności 
Internetu, np. na stronie „Ura
nii” założyć serwis, w którym 
wznowiono by publikacje o te
matyce budowy teleskopów a 
wszyscy ci, którzy sami już coś 
zbudowali, mogliby się podzie
lić swoimi rozwiązaniami róż
nych problemów z tej dziedzi
ny, na które ciągle brakuje nam 
miejsca w wydaniu papiero
wym. Z wyrazami szacunku

Jacek Patka 
Żagań

Red. Podzielamy zdanie Kole
gi na temat budowy teleskopów

amatorskich i od dłuższego już 
czasu poszukiwaliśmy auto- 
rów-doradców w tych spra
wach. Już w bieżącym nume
rze znany konstruktor i budow
niczy teleskopów amatorskich 
Lucjan Newelski odsłania ta
jem nice  oprawy głównego  
zwierciadła teleskopu i w na
stępnych zeszytach będzie 
kontynuował swój cykl porad 
konstruktorskich. Skorzystamy 
też z Internetu zgodnie z suge
stią Kolegi. Dziękujemy za dłu
gi i ciekawy list, który tylko 
w skrócie przytaczamy powy
żej.

Errata U-PA 4/2002
s. 163, kol. 1, wiersz 4 od dołu -  jest „w Lintzu”, powinno być 

„w Linzu”
s. 170 (tabela), wiersz 1 od góry -  jest „analemy” winno być 

„analemmy”
s. 170 (tabela), wiersz 6 od góry -  jest „Dąbrowski” winno być 

„Dobrowolski”
s. 174, kol. 1, wiersz 37 i 39 od góry -  jest „15 mm” i „1 mm”, 

winno być „15 ,«m” i „1 ,um”
okładka, s.III -  zdjęcia M42 są zamienione miejscami -  bardziej 

czuły na barwę czerwoną” powinien znaleźć się ponad 
„niebieskim”

Przepraszamy autora artykułu o planetoidach zagrażających Ziemi.
W notatce o Autorze zmieniliśmy Mu imię. Autorem jest Ireneusz
Włodarczyk. Wszystkie inne informacje o nim są poprawne.
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o czym to je s t196 Teoria względności 
i do czego służy?
Andrzej Krasiński
Szczególna teoria względności byłajakby podsumowaniem ciągu prac napisanych przez 
różnych autorów w końcu X IX  w. Ogólna teoria względności jest rozszerzeniem teorii 
szczegółowej na zjawiska zachodzące w polu grawitacyjnym i niejest teorią zamkniętą. 
Bogactwo przewidywanych przez nią zjawisk i trudny aparat matematyczny sprawiają, 
że ciągle kryją się w niej nierozwiązane zagadki.

204 Obserwatorium rentgenowskie CHANDRA
Krzysztof Czart
Pierwsze źródło rentgenowskie odkryto w 1949 r. — było nim Słońce. Następne, ScoX-I, 
zaobserwowano dopiero 13 lat później. Ale czekać trzeba było na satelitę UHURU 
w latach 1970-1973, by astronomowie zdali sobie sprawę z doniosłości zjawisk dzieją
cych się łv Kosmosie w tym oknie widmowym. Ostatni z  teleskopów kosmicznych pracu
jący w tej dziedzinie fal, CHANDRA, przynosi ciągle rewelacyjne informacje o proce
sach fizycznych we Wszechświecie i pomaga poznać tajemnice czarnych dziur.

210 Obiekty pasa Kuipera
Katarzyna Słyk
Analizując rozkład i charakter orbit kometarnych, Jan Oort doszedł do wniosku, że 
komety muszą pochodzić z jakiegoś wielkiego rezerwuaru drobnych ciał na peryferiach 
Układu Słonecznego, zwanym dzisiaj obłokiem Oorta. Gerard Kuiper dopowiedział, że 
komety krótkookresowe wyróżniają się niewielkim nachyleniem orbit do płaszczyzny 
ekliptyki i mogą pochodzić z płaskiego pasa asteroidów znajdujących się tuż poza or
bitą Neptuna. Trzeba było przeszło 40 lat, aby ta hipoteza znalazła obserwacyjne po
twierdzenie.

HST obserwuje: Odlegle planetoidy (okł. II); M  51 — kosmiczny 
wir (wkl. I); Dymiąca galaktyka NGC 4388 (okł. IV); Galeria Ura
nii (wkl. IV, okł. III) 
w skrócie: Czy Wszechświat jest starszy, niż dotychczas przypusz
czano? (203); Jonosfera polarna jako termiczna osłona Ziemi (216); 
Czarna dziura — kosmiczna prądnica! (220); Wiatry szaleją w at
mosferze Słońca (221); Sondowanie pierwszego światła Wszech
świata (222); Pole grawitacyjne gwiazdy neutronowej... (223) 

217 w kraju: Drugi Obóz Szkoleniowo-Obserwacyjny PTMA
218 elementarz Uranii: Kuzynki Słońca
224 P.T. M iłośnicy Astronom ii obserwują: Burzliwy żywot komety 

C/2000 WM1 (LINEAR)
228 poradnik obserwatora: Wybieramy kamerą wideo
230 poradnik konstruktora teleskopu: Oprawa lustra głównego
232 kalendarz astronomiczny 2002: listopad—grudzień
239 astronomia i muzyka: Z Vangelisem na Marsa
240 relaks z  Uranią: Jaka to mgławica?
240 ciekawe strony internetowe

NA OKŁADCE
Obłoki jarzącego się gazu mieszają się z  pasmami ciemnego pyłu wewnątrz mgławicy Trój- 
listna Koniczyna, regionu gwiazdotwórczego w kierunku gwiazdozbioru Strzelca (Sagitta
rius). W centrum trzy wielkie pasma ciemnego pyłu, którym mgławica zawdzięcza swą naz
wę, schodzą się razem. Góry nieprzezroczystego pyłu można dostrzec po lewej na dole, 
podczas gdy włókna pyłowe widoczne są rozwleczone po całej mgławicy. Pojedyncza, ma
sywna gwiazda widoczna niemal w samym środku powoduje większość świecenia mgławi
cy. Trójłistna Koniczyna, znana również jako M  20 (zob. „ Urania-PA ” 2/99), ma tylko oko
ło 300 000 lat, co lokuje ją  pomiędzy najmłodszymi znanymi mgławicami emisyjnymi. M  20 
leży około 5000 lat świetlnych stąd, a przedstawiona część rozciąga się na ponad 20 lat 
światła. Prezentowane na okładce, cyfrowo wzmocnione zdjęcie w sztucznych barwach wy
konano za pomocą teleskopu Gemini Northjut-potsądm czerwca br.

BIBLIOTEKA*^- GMOS, Gemini Observatory

w rofltmj
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Andrzej Krasiński Teoria
względności

o czym to jest 
i do czego służy?

0  czym to jest?
Pod nazw ą „teoria w zględności” 

kryją się dwie teorie fizyczne. Starsza 
z nich, nazywana „szczególną teorią 
w zględności” , opublikowana przez 
Einsteina w roku 1905, opisuje zjawi
ska mechaniczne i elektromagnetycz
ne zachodzące w układach poruszają
cych się  z dużym i p rędkośc iam i 
względem obserwatora. „Duża pręd
kość” znaczy tu: będąca znacznym 
ułamkiem prędkości światła. Słowu 
„znaczny” można nadać wartość licz
bową przy opisie każdej konkretnej 
sytuacji: „znaczna” prędkość to taka, 
przy której odstępstwa od mechaniki 
Newtona są możliwe do zmierzenia za 
pomocą przyrządów, jakie mamy do 
dyspozycji. Teoria ta przewiduje róż
ne, dobrze dziś znane, ale kiedyś nowe
1 zaskakujące zjawiska, takie jak:
1. N iezależność prędkości św iatła 

w próżni od prędkości obserwato
ra, który ją  mierzy.

2. Niemożność przekroczenia pręd
kości światła w próżni przez przy
spieszanie obiektu: zwiększanie 
prędkości powoduje wzrost masy, 
zgodnie ze wzorem

m = m0 l V\ - v 2 / c2 .

Przy małych prędkościach v  zmia
na masy jest niezauważalna i ciała 
zachowują się zgodnie z mechaniką 
Newtona. Przy rosnącej prędkości 
dz ia łan ie  siły  przysp ieszającej

URANIA -  Po s t ę p y  A s t r o n o m i i

w coraz większym stopniu zwięk
sza masę, a w coraz m niejszym  
prędkość. Efekt ten jest obserwo
wany w akceleratorach cząstek.

3. Względność równoczesności: dwa 
zdarzenia równoczesne dla jedne
go obserwatora A, na ogół nie są 
równoczesne dla obserwatora B, 
poruszającego się względem A.

4. Niejednakowy upływ czasu w róż
nych układach: każdy z dwu obser
watorów, poruszających się wzglę
dem siebie, mierzy spowolniony 
upływ czasu u tego drugiego. Efekt 
ten też jest obserwowany. Na po
w ierzchni Z iem i obserw uje się 
cząstki powstające w górnych war
stwach atmosfery w zderzeniach 
z promieniami kosmicznymi. Nie
które z nich mają tak krótki czas 
życia, że nie zdążyłyby dolecieć do 
Z iem i, gdyby nie w spom niany 
efekt, nazywany „paradoksem bliź
niąt” .

5. Rów now ażność m asy i energii: 
energia wydzielona podczas po
wstawania układów związanych, 
takich jak jądra atomowe, powodu
je, że masa powstałego układu jest 
mniejsza niż suma mas składników. 
D efekt m asy, m, je s t zw iązany 
z wydzieloną energią, E, wzorem, 
który jest do znudzenia, choć naj
częściej bez zrozumienia powtarza
ny na okładkach książek i w arty
kułach prasowych: E  = mc2. Ten
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Rys. 1. Obserwowany kształt orbity planety. Kąt obrotu peryhelium (18° na obieg) 
i mimośród orbity (0,8) są  znacznie przesadzone. Dla prawdziwych planet orbity 
są prawie kołowe (mimośród orbity Merkurego wynosi 0,21), zaś największa pręd
kość obrotu peryhelium (dla Merkurego) wynosi ok. 1,5° na 100 lat, czyli 0,0037° 
na jeden obieg

efekt obserwuje się na Ziemi w re
akcjach między cząstkami elemen
tarnymi, jest on odpowiedzialny za 
produkcję energii w gwiazdach.
Tą starszą teorią względności nie 

będziemy się zajmowali w tym artyku
le. Jest ona dziś uważana za teorię za
mkniętą, tzn. zbadaną tak dokładnie, że 
nie oczekuje się od niej nowych wyni
ków. Jest częścią każdego kompletne
go kursu fizyki i można się jej nauczyć 
w kilka tygodni, pod warunkiem wcześ
niejszego opanowania mechaniki i pod
staw elektrodynamiki.

Przedmiotem naszych rozważań 
będzie teoria grawitacji, nazywana też 
ogólną teorią względności. Jest ona 
rozszerzeniem teorii szczególnej na 
zjawiska zachodzące w polu grawita
cyjnym. W odróżnieniu od poprzed
niej, nie jest ona teorią zamkniętą. 
Bogactwo przewidywanych przez nią 
zjawisk i skomplikowany, trudny do 
opanowania aparat matematyczny, 
sprawiają, że ciągle jeszcze kryją się 
w niej nierozwiązane zagadki.

Jak powstała ogólna teoria 
względności

P ow stanie  szczególnej teo rii 
względności, śledzone po upływie 
wielu lat za pomocą starych prac, nie 
wydaje się zaskakujące. Droga prowa
dząca do niej została zapoczątkowana 
już w latach 1870. przez J.C. Maxwel- 
la. Jego równania pola elektromagne
tycznego wyróżniają prędkość świa
tła c jako  sta łą  un iw ersalną, co 
sugerowało, wbrew podstawowej za
sadzie mechaniki Newtona, że istnie
je w przyrodzie wyróżniony układ 
inercjalny (układ ten próbowano po
wiązać z hipotetycznym ośrodkiem, 
który nawet miał nazwę — eter, mimo 
że nigdy nie został wykryty). Próby 
zrozumienia tej wyróżnionej roli c do
prowadziły w końcu, po przeszło 20 
latach, do sformułowania szczególnej 
teorii względności. Istniało na nią 
wyraźne zapotrzebowanie ze strony 
fizyki doświadczalnej, zaś Einstein 
dokonał w tym przypadku podsumo
wania ciągu prac napisanych przez 
innych autorów, wśród których trzeba 
wymienić na pierwszych miejscach 
H endrika L orentza i Henri 
Poincarego. Można sobie łatwo wy
obrazić, że prędzej czy później ktoś 
inny sformułowałby tę teorię, nawet 
gdyby zabrakło Einsteina.

Sytuacja z teorią grawitacji była 
zupełnie inna. Teoria grawitacji New
tona była zgodna ze wszystkimi testa
mi doświadczalnymi (z wyjątkiem jed
nego...) i nikt oprócz Einsteina i małej 
garstki fizyków nie dostrzegał w niej 
luk. Ogólna teoria względności spo
wodowała zasadniczą rewolucję w fi
zyce nie dzięki objaśnieniu zagadko
wych faktów, ale dzięki wprowadzeniu 
zupełnie nowego sposobu myślenia 
i zastosowaniu nowego (wtedy) dzia
łu matematyki. Od tej pory geometria 
przestrzeni stała się obiektem badań 
fizyki doświadczalnej i astronomii.

Tą jedyną trudnością, z którą teo
ria Newtona nie umiała sobie poradzić, 
były anomalie orbitalne Merkurego. 
Z równań ruchu Newtona wynika, że 
gdyby Słońce było dokładnie kuliste 
i gdyby krążyła wokół niego tylko jed
na planeta, to orbita tej planety była
by elipsą, której ognisko pokrywało
by się ze środkiem Słońca. Ponieważ 
planet jest więcej, zaburzają one na
wzajem swoje orbity. Główna część 
zaburzenia ujawnia się w ten sposób, 
że elipsa, po której planeta krąży, ob
raca się powoli w tym samym kierun
ku, w którym planeta ją  obiega (rys. 1). 
Prędkość obrotu elipsy jest odwrotnie

proporcjonalna do promienia orbity.
Efekt ten został zaobserwowany 

i zinterpretowany już w pierwszej po
łowie XIX w. Według dzisiejszych 
pomiarów prędkość obrotu peryhe
lium Merkurego wynosi 5599,74 ± 
0,41 sekund łuku (ok. 1,5°) na 100 lat. 
Ale w połowie XIX w. U. J. Leverrier 
postanowił dokładnie uzgodnić wyni
ki obserwacji z wynikami teorii. Zsu
mował on zaburzenia orbity Merku
rego wywołane przez inne planety 
i porównał tę liczbę z zaburzeniem ob
serwowanym. Różnica była tak duża, 
że nie dała się wyjaśnić błędami ob
serwacji — według dzisiejszych po
miarów wynosi ona 43,11 ± 0,45 se
kundy łuku na 100 lat.

Ta rozbieżność, opublikowana w ro
ku 1859, stała się główną zagadką 
astronomii XIX w. Próbowano ją  wy
jaśnić na różne proste sposoby w ra
mach mechaniki Newtona, np. obecno
ścią dodatkowej planety w Układzie 
Słonecznym, działaniem grawitacyj
nym m aterii m iędzyplanetarnej, 
spłaszczeniem Słońca spowodowa
nym siłą odśrodkową ruchu obrotowe
go. Wszystko zawodziło. Aby wywo
łać obserwowany efekt, dodatkowa 
planeta musiałaby krążyć po orbicie
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bliższej Słońca niż orbita Merkurego i 
mieć tak dużą masę, że jej przeoczenie 
byłoby niemożliwe. Materii międzypla
netarnej musiałoby być tak dużo, że 
ujawniłaby się o wiele wyraźniej w in
nych obserwacjach. Odpowiednio duże 
spłaszczenie Słońca powodowałoby 
dodatkowy efekt: kołysanie się płasz
czyzn orbit planet, czego nie zaobser
wowano. (Tu ciekawostka historyczno- 
edukacyjna: hipoteza o spłaszczeniu 
Słońca została ogłoszona przez S. New- 
comba w roku 1895 i obalona w kilka 
lat potem. Wrócono do niej pomiędzy 
rokiem 1965 i 1974, gdy R. Dicke 
twierdził, że spłaszczenie Słońca po
winno wyjaśnić tylko małą część tych 
43 sekund —  niecałe 4 sekundy —  po 
to, aby prawdziwa okazała się jego teo
ria grawitacji, tzw. teoria Bransa-Dic- 
kego. Tak małe spłaszczenie Słońca nie 
było sprzeczne ze znanymi wtedy wy
nikami obserwacji, ale nawet tego nie 
potwierdziły obserwacje późniejsze. 
Niestety, nie wszyscy astronomowie 
byli pilnym i studentam i. W latach 
1980. ktoś —  nazwiska lepiej nie przy
pominajmy —  z całą powagą zaczął 
głosić hipotezę Newcombajako swoją 
własną, w celu „prostszego” objaśnie
nia ruchu Merkurego i wywołał żywe 
zainteresowanie. Próby „powrotu do 
p rosto ty” przez zastąp ien ie  teorii 
względności założeniami dodawanymi 
ad hoc do teorii Newtona pojawiają się 
od czasu do czasu w literaturze astro
nomicznej. Bo też niektórzy astrono
mowie szczerze nie lubią fizyki teore
tycznej —  krępującej jakoby fantazję 
przyrodnika).

Wyjaśnienie anomalii orbitalnych 
Merkurego było pierwszym, zupełnie 
zresztą niespodziewanym sukcesem 
teorii grawitacji Einsteina. Wrócimy do 
niego w dalszym ciągu tekstu. Punkt 
początkowy rozumowania Einsteina 
był czysto spekulacyjny i niezwiązany

z problemami obserwacyjnymi.
Pierwsze prawo dynamiki Newto

na mówi, że w przestrzeni wolnej od 
w szelkich oddziaływ ań fizycznych 
każde ciało poruszałoby się ruchem 
jednostajnym prostoliniowym. Prawa 
tego nie da się jed n ak  spraw dzić 
w skali astronomicznej, bo nie da się 
uciec z zasięgu pól grawitacyjnych 
obiektów astronomicznych. Pierwsze 
prawo dynamiki Newtona jest abs
trakcją, niemożliwą do ścisłego zre
alizowania. Teoria Newtona radziła 
sobie z tą trudnością za pomocą II pra
wa dynamiki: ciała materialne doznają 
przyspieszeń pod wpływem działają
cych sił. Wskutek obecności pól gra
witacyjnych rzeczywiste tory ruchu 
ciał ulegają zakrzywieniu. W tym wy
jaśnieniu kryje się jednak nowa trud
ność: aby zm ierzyć zakrzyw ienie, 
musimy mieć wzorzec linii prostej.

Einstein zadał sobie następne py
tanie: czy istnieje wzorzec linii pro
stej możliwy do zastosowania w skali 
astronomicznej? Jedyna wyobrażalna 
m ożliw ość była następująca: linią 
prostąjest przedłużenie osi teleskopu. 
Jeżeli obserwator patrzący przez tele
skop stwierdza, że dalszy obiekt jest 
ukryty za b liższym , to obiekty te 
muszą leżeć na jednej prostej z obser
watorem. Przełożona na język fizyki 
definicja ta mówi: promienie świetlne 
rozchodzą się po liniach prostych. Czy 
to fakt, czy tylko fałszywa intuicja?

Aby odpowiedzieć na to pytanie, 
przeprowadźmy eksperyment myślo
wy. Przypuśćmy, że dokładne wyzna
czenie linii prostej w przestrzeni mię
dzygwiezdnej jest możliwe i że po tej 
prostej porusza się, ze stałą prędkością 
v,  pewien pojazd załogowy. Przypuś
ćmy, że przelatuje on w sąsiedztwie 
gwiazdy o masie M,  ale że nie ma 
w nim okien, przez które można by tę 
gwiazdę po prostu zobaczyć. Wtedy

jedyną możliwość wykrycia gwiazdy 
daje jej pole grawitacyjne. Niech od
ległość gwiazdy od prostoliniowego 
toru pojazdu wynosi d  i niech ten naj
bliższy gwiazdy punkt toru będzie 
osiągany w chwili t = t(). Wtedy natę
żenie pola grawitacyjnego, zmierzo
ne we wnętrzu pojazdu w dowolnej 
chw ili t, będz ie  w ynosiło  (pa trz  
rys. 2):

g = ____ ™ _____  (1)
d 2 + [ v ( t - t 0)]2

Okazuje się, że to pole grawitacyj
ne można zasymulować za pom ocą 
odpowiednio dobranych przyspieszeń. 
Wyobraźmy sobie, że w przestrzeni 
wolnej od pola grawitacyjnego (taka 
przestrzeń istnieje tylko w naszej wy
obraźni) porusza się inny pojazd za
łogowy. Niech porusza się po linii 
krzywej ze zmiennym przyspiesze
niem równym:

GM r  ,„ x
a = --------- ----------------- 7----- , (2)

d 2 + [v(t - 10)]2 r

tzn. wektor przyspieszenia jest skie
rowany stale od  tego samego punk
tu p rz e s trz e n i, o w sp ó łrzęd n y ch  
r  = (x, y, z) = (0, 0, 0). Tym razem nie 
ma w sąsiedztw ie żadnej gwiazdy, 
a wielkości M, d  i v  są stałymi para
metrami toru o wymiarach, odpowied
nio, masy, odległości i prędkości, 
(uwaga: tym razem stały parametr v  
nie jest równy chwilowej prędkości 
pojazdu, która jest oczywiście zmien
na). Siła bezwładności -m  a, związa
na z przyspieszeniem (2), będzie skie
rowana stale do tego samego punktu 
przestrzeni (0, 0, 0) i będzie zależała 
od czasu w ten sam sposób, jak siła 
grawitacyjna w pierwszym przykła
dzie (rys. 2). Będzie więc, wzdłuż toru 
pojazdu, imitowała siłę grawitacyjną 
i żadne eksperymenty mechaniczne 
nie wykryją różnicy.

Rys. 2. Natężenie pola grawitacyjnego we wnętrzu pojazdu przelatującego w odległości d od gw iazdy o masie M, ze  sta lą 
prędkością v zm ienia się z czasem  według wzoru (1)
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Rys. 3. W  pojeździe poruszającym  się po krzywej wyznaczonej wzorem (2), za ło
ga będzie miała złudzenie, że  w punkcie oznaczonym  kółkiem znajduje się gw iaz
da o masie M ,  natomiast pojazd przelatuje obok niej po zaznaczonej na rysunku 
prostej. Te dwie sytuacje można by odróżnić, rejestrując rzeczyw iste położenia 
i prędkości pojazdu w różnych chwilach, ale to wymagałoby obserwacji na ze 
wnątrz pojazdu —  eksperymenty lokalne nie wykryją różnicy

Na ile dokładna jest ta imitacja i czy 
załoga pojazdu miałaby szansę odróż
nić te dwie sytuacje za pomocą eks
perymentów optycznych wewnątrz 
pojazdu? Gdyby promień świetlny był 
naprawdę wzorcem linii prostej, to 
w pierwszym przypadku obserwator 
w pojeździe nie zaobserwowałby od
chyleń promieni od prostoliniowego 
biegu, w drugim —  tak. Einsteinowi 
wydało się jednak nielogiczne, że 
światło mogłoby rozróżniać sytuacje, 
które są nieodróżnialne dla zjawisk 
mechanicznych. Własności mecha
niczne ciał są przecież tylko powierz
chownym obrazem oddziaływań elek
tromagnetycznych, które decydują
0 strukturze i elastyczności materii, 
zaś światło jest przecież falą elektro
magnetyczną. Zatem —  światło po
winno reagować na pole grawitacyjne 
tak samo, jak na przyspieszenie obser
watora.

Był to tylko domysł. W tamtym cza
sie (lata 1905— 1915) nie istniały 
wskazówki obserwacyjne, które by go 
potwierdzały. Einstein postanowił jed
nak zdać się na intuicję i wyciągnął 
z p ow yższego  spostrzeżenia taki 
wniosek: nie istnieje w przyrodzie 
wzorzec linii prostej dokładny w ska
li międzygwiezdnej. Trzeba zbudować 
taką teorię oddziaływań grawitacyj
nych, która nie będzie posługiwała się 
pojęciem prostej. Co stąd wynika dla 
geometrii przestrzeni? Jeśli nie istnieją 
w niej linie proste, to nasza przestrzeń 
musi być zakrzywiona, zaś to, co na
zywamy polem grawitacyjnym, jest 
obserwowalnym objawem zakrzywie
nia, a więc efektem geometrycznym. 
Silne pole grawitacyjne oznacza dużą 
krzywiznę, słabe pole grawitacyjne —  
małą krzywiznę, a więc przestrzeń pra
wie płaską.

W momencie, gdy Einstein wpadł 
na ten pomysł, istniała już od kilku
dziesięciu lat teoria matematyczna, 
umożliwiająca badanie geometrii za
krzywionych przestrzeni o dowolnej 
liczbie wymiarów —  geometria Rie- 
manna. Nie należała ona jednak do 
zakresu podstawowego wykształcenia 
fizyków; Einstein dowiedział się o jej 
istnieniu drogą prywatnych kontaktów
1 nauczył się jej samodzielnie —  przy 
asyście kolegi-matematyka, Marcela 
Grossmana.

Niestety, nie mamy szansy przed
stawić tej teorii w krótkim tekście.
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Podkreślmy tylko z naciskiem, że za 
każdym twierdzeniem podanym niżej 
stoi dowód wyprowadzony z poda
nych wyżej założeń za pomocą po
prawnego logicznie i matematycznie 
rozumowania (fizyki nie tworzy się 
przy użyciu argumentów retorycz
nych). Będziemy musieli te wywody 
pominąć tylko z powodu braku miej
sca i dla uniknięcia nadużycia cier
pliw ości Czytelników, ale są one 
możliwe do sprawdzenia i zostały 
wielokrotnie sprawdzone.

Wnioski z teorii względności 
i ich potwierdzenia 
obserwacyjne

Podstawą ogólnej teorii względno
ści są równania Einsteina, wiążące 
własności geometryczne przestrzeni 
z rozkładem materii. W jaki sposób 
geometria może być opisana za po
mocą równań? Podamy prosty przy
kład. Jeśli używamy na płaszczyźnie 
współrzędnych kartezjańskich prosto
kątnych i na każdej osi używamy tej 
samej jednostki odległości, to odle
głość A5 między punktem o współ
rzędnych (x , y)  i pobliskim punktem 
o współrzędnych (x + Ax, y  + A j) 
wyraża się wzorem

(As)2 = (Ac)2 + (A j)2, (3)

czyli znanym twierdzeniem Pitagora
sa. Jeśli obliczymy odległość dwu bli
skich punktów na powierzchni kuli
o promieniu a, z których jeden ma 
współrzędne sferyczne (6 , (/>), a drugi
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(9 + Ad, cp + A<p), to otrzymamy wynik 

(As)2 = a2[{A6)2 + sin2(0)(A0)2]. (4)

Jeśli obliczymy odległość dwu blis
kich punktów leżących na dowolnej 
2-wym iarowej powierzchni, przy 
czym ich współrzędnymi są (x, y )
i {x + Ax, y  + Aj), to wynikiem będzie

(As)2 = f(x, j)(A y)2 + 2 g(x, j)A xA j + 
+ h(x,y)(Ay)2, (5)

gdzie funkcje (f, g, h) są wyznaczone 
przez równania, opisujące położenie 
punktów powierzchni w przestrzeni 
trójwymiarowej. Na przykład dla 
płaszczyzny (3) są to równania

z = const, {x, y)  —  dowolne,

zaś dla kuli (4) są to równania

x = a sin# cos(j), 
y  = a sin# sin0, 
z = a cosd

Zespół funkcji (f, g, h), wspólnie 
z definicją układu współrzędnych, opi
suje wszystkie własności geometrycz
ne powierzchni. Dla 4-wymiarowej 
czasoprzestrzeni używanej w teorii 
względności funkcji tych jest 10 i one 
właśnie występują w równaniach Ein
steina. (W zastosowaniu do realnych 
sytuacji fizycznych zakłada się różne 
uproszczenia i niektóre z tych funkcji 
są od początku równe zeru albo mają 
zadane wartości, tak jak w twierdze
niu Pitagorasa, gdzie f = h  = 1, g  = 0. 
Na przykład przy obliczaniu niektó-
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Rys. 4. Promień świetlny, przebiegający w odległości d od środka kulistej gwiazdy G o masie M 
ugina się o kąt A<p = (4GMIc2)d. Uwaga: ten wzór jest przybliżony i stosuje się tylko w sytuacji, 
gdy d jest dużo większe niż tzw. promień grawitacyjny gwiazdy, równy 2GMIc2. R — rzeczywi
ste położenie źródła światła, P — położenie pozorne

rych opisanych dalej efek
tów zakłada się, że za 
chodzą  one w próżni w 
otoczeniu masywnego cia
ła o symetrii kulistej).

O pierw szym  efekcie 
te o rii w zg lęd n o śc i ju ż  
wspomnieliśmy —  został 
on zmierzony 56 lat przed 
jej sformułowaniem. We
dług tej teorii, nawet gdy
by Słońce było dokładnie 
kuliste i miało tylko jedną 
planetę, jej orbita byłaby 
nie elipsą, lecz obracającą się elipsą, 
przy czym prędkość obrotu osi elipsy 
powinna wynosić 43,03 sekundy łuku 
na 100 lat —  co bardzo dobrze zgadza 
się ze zm ierzoną w artością  43,11 
± 0,45. W latach 1970. odkryto pulsar 
w układzie podwójnym, PSR 1913 + 
16, dla którego ta sama prędkość wy
nosi 4,2° na rok —  35 000 razy wię
cej, niż dla Merkurego.

Drugim wnioskiem z teorii względ
ności, o którym też była już mowa, jest 
ugięcie promieni świetlnych w polu 
graw itacyjnym . Prom ień świetlny, 
przebiegający w odległości d  od środ
ka kulistej masy M  ugina się o kąt 
(mierzony w radianach) A<p = (4GM/ 
c2)d (rys. 4). Dla promienia styczne
go do powierzchni Słońca daje to 1,75 
sekundy łuku. Aby zmierzyć to ugię
cie, trzeba było wyznaczyć pozorne 
położenia gwiazd na niebie, gdy są one

w idoczne blisko tarczy słonecznej 
i porównać je  z położeniami na niebie 
kilka miesięcy później, gdy Słońce jest 
widoczne w całkiem innym kierunku 
(rys. 5). W latach 1915— 1920 jedyną 
szansę zaobserwowania i zmierzenia 
tego efektu dawało całkowite zaćmie
nie Słońca. Okazja zdarzyła się w roku 
1919; obserwacje wykonała ekspedy
cja Arthura Eddingtona na Wyspach 
K siążęcych w Zatoce Gw inejskiej 
i w Sobral w Brazylii. Uzyskano tam 
wyniki 1,61 ± 0,40" i 1,98 ± 0,16". 
Teoria względności uzyskała w ten 
sposób drugie potw ierdzenie, przy 
czym, w odróżnieniu od anomalii or
bitalnych M erkurego, był to efekt 
przedtem nie znany.

Dzisiaj pomiar ten wykonuje się 
metodą prostszą i dokładniejszą. Ob
serwuje się mianowicie trzy radioźró
dła, oznaczane symbolami 0111+02,

0116+08 i 0119+11, które leżą w przy
bliżeniu na jednej prostej. Każdego 
roku na przełomie marca i kwietnia, 
przez okres ok. 4 tygodni, Słońce 
w swojej rocznej wędrówce po niebie 
zbliża się do środkowego obiektu i na 
pewien czas zasłania go (rys. 6). Samo 
Słońce jest bardzo słabym źródłem fal 
radiowych i nie zakłóca obserwacji. 
Gdy obraz środkowego radioźródła 
jest widoczny na niebie w pobliżu tar
czy Słońca, jego obserwowane poło
żenie odchyla się od rzeczywistego; 
położenie rzeczywiste można łatwo 
obliczyć ze współrzędnych dwu pozo
stałych obiektów, których obrazy nie 
są odchylane. Pomiar taki wykonali 
w ia tach  1974 i 1975 E. Fom alont 
i R. Sramek uzyskali wynik 1,761 
±0,016".

Trzeci test teorii względności wy
konano dopiero 46 lat później. Świa
tło, wydobywając się z pola grawita
cyjnego obiektu astronom icznego, 
wykonuje pracę, a więc traci energię. 
Zgodnie z mechaniką kwantową ener
gia fali elektromagnetycznej jest pro
porcjonalna do częstotliw ości. Dla 
promienia świetlnego, wznoszącego 
się w polu grawitacyjnym, powinna 
więc maleć częstotliwość fali, co ob
razowo określa się jako poczerwienie
nie. W polu jednorodnym impuls pro
mieniowania, który przebył różnicę 
wysokości h, powinien zmienić swoją 
częstotliwość o wielkość:

Pierwsze pomiary wykonali R. Pound 
i G. Rebka w 1960 r. oraz R. Pound
i J. L. Snider w 1965 r. w polu grawi
tacyjnym Ziemi. Wykorzystany przez 
nich efekt Móssbauera (rezonansowa 
em isja/absorpcja prom ieni gamma 
przez jądra atomów żelaza 57Fe) za-
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pewnił tak dużą dokładność, że do 
przeprowadzenia pomiaru wystarczy
ła wieża uniwersytetu Harvard o wy
sokości zaledwie 22,6 m. Przewidy
wany przez teorię wynik Av/v = 
=2,46x 10-15 został potwierdzony z do
kładnością 1%.

Czwarty ważny test wykonał po raz 
pierwszy Irwin Shapiro w 1968 r. Je
śli fala elektromagnetyczna biegnąca 
od punktu A do punktu B musi po dro
dze przejść przez pole grawitacyjne, 
to czas potrzebny na pokonanie tej 
drogi jest dłuższy niż wtedy, gdy fala 
biegnie po drodze tej samej długości, 
ale nie napotyka pola grawitacyjnego. 
W praktyce pomiar wykonuje się dla 
sytuacji, gdy źródło i odbiornik fal 
znajdują się na orbitach wokół Słoń
ca. Ich położenia są w każdej chwili 
dokładnie znane, prędkość światła 
w próżni też jest znana, można więc 
obliczyć, ile czasu powinno upłynąć 
od momentu emisji sygnału do mo
mentu jego odbioru, gdyby przestrzeń 
na całej drodze była płaska. Jeśli od
ległość między źródłem i odbiorni
kiem wynosi /, odległości źródła i od
biornika od Słońca wynoszą r { i r2 
i sygnał porusza się między źródłem 
i odbiornikiem po linii prostej, to teo
ria względności przewiduje, że opóź
nienie momentu odbioru sygnału wy
niesie

Efekt jest więc największy, gdy źró
dło i odbiornik znajdują się po przeciw
nych stronach Słońca, a droga sygnału 
przebiega w pobliżu powierzchni Słoń

ca; wtedy (r, + r2 -  l) przyjmuje naj
mniejszą możliwą wartość. Występo
wanie tego efektu przewidział sam 
Shapiro w 1964r. Najwcześniejsze 
pomiary, wykonane za pomocą sygna
łów radarowych odbitych od po
wierzchni Merkurego i Wenus były 
mało dokładne. Pierwszy precyzyjny 
pomiar wykonał zespół J.D. Anderso
na w roku 1975 za pomocą sztucznych 
satelitów Słońca Mariner 6 i Mariner 
7. Przewidywane maksymalne opóź
nienie wynoszące ok. 200 /us zostało 
potwierdzone z dokładnością 0,1% 
przez zespół D. Reasenberga i I. Sha
piro w 1979 r.

Wszystkie opisane wyżej efekty 
były w ielokro tn ie potw ierdzone 
w późniejszych eksperymentach. Dal
sze eksperymenty, mające na celu 
zmierzenie następnych efektów, są 
w przygotowaniu. Wśród nich należy 
wymienić trwające od ponad 30 lat 
przygotowania do umieszczenia na or
bicie ziemskiej żyroskopu. Obliczenia 
wykonane przez L. Schiffa w 1960 r. 
pokazały, że oś obrotu żyroskopu krą
żącego po orbicie wokół Ziemi powin
na wykonywać precesję o dwu skła
dowych, z których jedna jest skutkiem 
ruchu po orbicie, druga jest spowodo
wana ruchem obrotowym Ziemi. Dla 
orbity o promieniu a przebiegającej 
nad biegunami Ziemi prędkość pierw
szej precesji wynosi ok. 8,1 (R/a)5/2 se
kund łuku na rok (R — promień Zie
mi), prędkość drugiej precesji wynosi 
0,05 (R /af  sin<j> sekund na rok (0 — 
kąt między osiami obrotu Ziemi i żyro
skopu). Trudności eksperymentu wy
nikają z konieczności zapewnienia sta-

Krzyż Einsteina —  obserwacyjny efekt za
krzywienia biegu światta odległego kwaza- 
ra w polu grawitacyjnym jądra galaktyki

łej prędkości wirowania żyroskopu 
przez przynajmniej szereg miesięcy, co 
wymaga ochłodzenia całego układu do 
temperatury ciekłego helu, a następ
nie bardzo dokładnej izolacji cieplnej, 
elektrycznej i mechanicznej.

Innym przygotowywanym ekspery
mentem jest poszukiwanie fal grawi
tacyjnych, które według teorii New
tona nie istnieją. Tu z kolei trudność 
polega na wykryciu bardzo słabych 
oscylacji pola, powodujących zmiany 
odległości próbnych mas wynoszące 
Al/l = 10-21. Oscylacje te są tak małe, 
że zakłócają je nawet ruchy termicz
ne atomów w detektorze. Ich elimina
cja znów wymaga ochłodzenia do jak 
najniższej temperatury i zawieszenia 
detektora w próżni.

Na tym zakończymy naszą przybli
żoną odpowiedź na pytanie „co to jest 
teoria względności” i przejdziemy do 
jeszcze krótszej odpowiedzi na drugie 
pytanie:
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Zjawisko Błąd po 24 godz.

Wpływ na zegary odbiorników
Pole grawitacyjne Ziemi 18 km
Spłaszczenie Ziemi 9,7 m
Wysokość położenia zegara (np.10 km) 28 m
Ruch obrotowy Ziemi (na równiku) 31 m
Prędkość ruchu zegara (np. 600 km/godz.) 10 m
Synchronizacja na obracającej się Ziemi do 62 m

Wpływ na zegary w satelitach
Pole grawitacyjne Ziemi 4,3 km
Prędkość ruchu satelity po orbicie 2,2 km

Wpływ na rozchodzenie się fal elektromagnetycznych
Wpływ obrotu Ziemi do 41 m

Do czego to służy?

Nawiązując do tytułów prasowych 
z roku 1968, można by to pytanie po
stawić inaczej: komu to służy? Jesz
cze 20 lat temu odpowiedź byłaby 
długa i zawiła, opierałaby się na argu
mentach typu „nie da się powstrzymać 
ciekawości badaczy, która często 
w dalszej perspektywie przynosi ko
rzyści czysto praktyczne”. Ta „dalsza 
perspektywa” właśnie nadeszła i dziś 
odpowiedź na to pytanie jest cudow
nie prosta: wojsku! Teoria względno
ści służy (w) wojsku! W roku 1977 
uruchomiono, początkowo tylko do 
celów nawigacji wojskowej, satelitar
ny system służący do dokładnego okre
ślania położeń różnych obiektów na 
powierzchni Ziemi. System ten, GPS 
(Global Positioning System1), został 
udostępniony cywilnym użytkowni
kom w roku 1989 i jest coraz powszech
niej stosowany. Każdy z 24 satelitów 
wysyła impulsy fal elektromagnetycz
nych, w których zakodowana jest in
formacja o chwili wysłania sygnału i o 
położeniu satelity w tejże chwili. Aby 
odbiornik mógł spełnić swoją funkcję, 
musi odebrać sygnał od co najmniej 
czterech satelitów równocześnie. Niech 
współrzędnymi satelitów 1, 2, 3, 4 w 
momencie wysłania sygnałów będą (xr 
y p z), i = 1, 2, 3, 4, i niech t = t. będą 
odpowiednimi chwilami wysłania sy
gnałów. Ponieważ sygnały rozchodzą 
się z prędkością światła c, która jest 
taka sama dla wszystkich obserwato
rów, współrzędne i chwila miejsca ode
brania sygnału, (x,y, z, t), muszą speł
niać układ 4 równań:

c 2 (■*- * , f  +  { y - y , f  +  ( z - z , f ’  

i =  l , 2 , 3 ,4  ( f - t j  (6)

Znane są wszystkie (x, y„ z .,f ) i zna
ne jest c, rozwiązując ten układ dosta
jemy więc położenie i czas odbiorni
ka, (x ,y , z, t). Jak widać, GPS ma teorię 
względności u samej swojej podstawy

' Jak widać, nazwa GPS oznacza cały sys
tem, złożony z 24 satelitów, wielu naziem
nych stacji przekaźnikowych i stacji sterują- 
co-kontrolnej w Colorado Springs. W Polsce 
nazwa ta jest dość bezsensownie używana 
do oznaczenia pojedynczych przenośnych 
aparatów lokalizacyjnych. Dla spokoju su
mienia odnotowuję mój protest, pewnie bez
skuteczny.

przez wykorzystanie faktu stałości 
prędkości światła we wszystkich ukła
dach.

Dokładna lokalizacja odbiornika 
wymaga dokładnej synchronizacji ze
garów w satelitach i dokładnej infor
macji o ich położeniach. Wielkości te 
są wyliczane przez komputery w sate
litach i systematycznie sprawdzane 
i korygowane przez centralną stację na
ziemną. Sygnały kontrolne i korygują
ce też są przesyłane z pomocą fal elek
tromagnetycznych. Wszystkie te fale 
i zegary poruszają się w polu grawita
cyjnym Ziemi, a teoria względności, jak 
już wiemy, mówi nam o wpływie pola 
grawitacyjnego na rozchodzenie się fal 
elektromagnetycznych oraz, j ak j eszcze 
nie wiemy, na wskazania zegarów.

Okazuje się, że najsilniejszy wpływ 
na przekazywanie informacji w syste
mie GPS ma efekt, o którym wcześniej 
nie wspomnieliśmy: zegar umieszczo
ny w silniejszym polu grawitacyjnym 
systematycznie opóźnia się względem 
zegarów umieszczonych w słabszym 
polu i względem „zegarów idealnych”, 
które byłyby umieszczone w prze
strzeni płaskiej. Zegar na powierzch
ni Ziemi w ciągu każdej sekundy spóź
nia się o 4,465 xlO“10s względem zegara 
na orbicie i o 6,95 xlO~10 s względem 
zegara idealnego. Zdawałoby się, że to 
niewiele, ale sygnał świetlny przebiega 
w czasie 6,95 x 10-10 s drogę prawie 21 
cm. Gdybyśmy zapomnieli o tym efek
cie, porównanie wskazań zegara na 
Ziemi z (obliczonym) wskazaniem ze
gara idealnego już po 1 s dawałoby 
błąd położenia równy 21 cm, a błąd ten 
kumulowałby się z czasem. W ciągu 24 
godzin urósłby on do 18 km i przy tak

wielkim błędzie system GPS byłby bez
użyteczny nawet dla turystów pieszych, 
a przecież ma służyć do precyzyjnej 
nawigacji samolotów i rakiet.

Załączona tabela z artykułu N. Ash- 
by'ego (Mercury 25, nr 3, s. 23 (1966)), 
zawiera zestawienie błędów, jakie 
wystąpiłyby w systemie GPS, gdyby
śmy na okres 24 godzin zapomnieli 
o różnych efektach teorii względności. 
Z tej perspektywy odkrycie teorii 
względności przez Einsteina nabiera 
nowego sensu: gdyby Einstein nie 
wytłumaczył nam w roku 1915, że teo
ria Newtona wymaga poprawienia, 
zauważyliby to w roku 1977 oficero
wie armii amerykańskiej. (Wątpliwe 
jest jednak, aby umieli sami zrozu
mieć, co wymaga zmiany i jakiej. Nie
którzy z nich nie chcieli uwierzyć, że 
teoria Einsteina będzie potrzebna do 
precyzyjnego sterowania systemem. 
Przekonały ich o tym dopiero błędy 
pierwszych pomiarów, zgodnie z wy
nikami teorii względności). Upewnia 
nas to ostatecznie, że Einstein odkrył 
rzeczywiste zjawisko i że nawet bez 
jego udziału natknęlibyśmy się na 
skutki tego zjawiska. Pozostaje tylko 
filozoficzne pytanie: czy lepiej wie
dzieć zawczasu, czy dopiero wtedy, 
gdy życie nas do tego zmusza?

Doc. dr hab. Andrzej Krasiński jest 
pracownikiem Centrum Astrono
micznego im. Mikołaja Koperniku 
w Warszawie. W swych badaniach 
zajmuje się teorią względności i ko
smologią relatywistyczną.
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w skrócie

Czy Wszechświat jest starszy, 
niż dotychczas przypuszczano?

** BwreP»v l * ”  j

Widmo kwazara APM 08279+5255 ukazujące ślady chmur 
pierwiastków żelaza

Satelita Europejskiej Agencji 
Kosmicznej XMM — Newton 
wychwycił promieniowanie X, 

które podróżowało do nas przez 13,5 
mld lat. Analiza tego światła wykaza
ła, że Wszechświat może być starszy, 
niż uprzednio myślano lub też wczes
ny Wszechświat zaśmiecany był przez 
tajemnicze i do tej pory nie odkryte 
„fabryki żelaza”.

Norbert Schartel z ESA i jego współ
pracownicy z Max-Planck-Institut fiir 
Extraterrestrische Physik w Niemczech 
stwierdzili obecność żelaza w bardzo 
odległym obiekcie APM 8279+5255 
w ilości dużo większej niż ktokolwiek 
mógłby się spodziewać. Obiekt ten jest 
kwazarem, czyli młodą galaktyką, któ
rej region centralny jest niebywale jas
ny z powodu gazu, który promieniuje, 
spadając na gigantyczną czarną dziurę.

Kwazar APM 8279+5255 znajduje 
się w odległości 13,5 mld lat świetlnych 
od Ziemi. Naukowcy, podając taką od
ległość, opierają się na zjawisku redshif- 
tu światła (przesunięcie ku czerwieni), 
który spowodowany jest rozszerzaniem 
się Wszechświata. Wyemitowana przez 
źródło fala o danej długości przesunięta 
jest w stronę dłuższych fal (jest rozcią
gnięta), a wielkość tego przesunięcia jest 
miarą odległości do źródła.

Dane z XMM -  Newton pokazały, 
że w obserwowanym kwazarze jest 3 
razy więcej żelaza niż w całym Ukła
dzie Słonecznym.

Żelazo jest uwal
niane w czasie eks
plozji gwiazd, a na
ukowcy uważają, 
że jego ilość zwięk
sza się stopniowo 
w czasie. Układ 
Słoneczny uformo
wał się około 5 mld 
lat temu, więc powi
nien zawierać wię
cej żelaza niż obser- 
wowany kwazar, 
który powstał po
nad 13,5 mld lat 
temu. Dlatego fakt, 
że kwazar zawiera 3 razy więcej żelaza 
niż Słońce, jest zadziwiający.

Jedno z możliwych wytłumaczeń 
jest takie, że astronomowie błędnie 
wybrali sposób pomiaru odległości we 
Wszechświecie, opierając go na pomia
rze redshiftu. Wówczas niemal wszyst
kie przeliczenia redshiftu na odległość 
i na wiek obiektów byłyby błędne. Fred 
Jansen, naukowiec z projektu XMM -  
Newton z ESA, wyjaśnia, że może to 
oznaczać konieczność pisania na nowo 
podręczników. Gdy studiujesz ewolu
cję Wszechświata, jednym z podstawo
wych praw jest możliwość powiązania 
redshiftu z wiekiem obiektu. Odrębna 
możliwość wyjaśnienia tych obserwa
cji jest taka, że w redshiftcie, jaki ob
serwujemy, Wszechświat jest starszy niż 
myślimy.

Według Jansena, jeśli interpretacja 
Wszechświata starszego niż się sądziło, 
jest błędna, istnieje jeszcze jedna, dziw
niejsza możliwość. Gdzieś we wczes
nym Wszechświecie musiały istnieć nie 
odkryte „fabryki żelaza”, które produ
kowały ten metal w nieznany nam spo
sób. To zrozumiałe, że Jansen jest ostroż
ny, mówiąc: Uważam, że jest to mało 
prawdopodobne wytłumaczenie.

Jeśli te tajemnicze obiekty istnieją, to 
być może odkryje je XEUS, który bę
dzie w stanie obserwować pierwsze po
wstałe galaktyki. XEUS należy do na
stępnej generacji satelitów czułych na 
promieniowanie X, a jego wystrzelenie 
ESA przewiduje na przyszłe dziesięcio
lecie.

W październiku tego roku ESA wy
strzeli satelitę INTEGRAL* czułego 
w zakresie fal gamma (krótkofalowa 
część fal X). INTEGRAL będzie obser
wować eksplodujące gwiazdy, aby zba
dać proces powstawania pierwiastków 
chemicznych i być może uda mu się wy
tłumaczyć anomalne obserwacje żelaza.

Artykuł dotyczący przedstawionych 
analiz został opublikowany 10 lipca br. 
w „Astrophysical Journal Letters”, Vol. 
573, L77. Autorzy: G. Hasinger i S. Ko- 
mossa z Max-Planck-Institut fur Extra
terrestrische Physik oraz N. Schartel 
z European Space Agency.

K. Zawada

* Zob. Post. Astr. 1997, Tom 45 z. 1 s. 10

Artystyczna wizja nowego „zunifikowanego modelu” dla różnego rodzaju aktywno
ści kwazarów
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Obserwatorium
rentgenowskie
CHANDRA

Rys. 1. Subrahmanyan Chandrasekhar 
w młodym wieku.
Subrahmanyan Chandrasekhar (1910— 
-1995) był hinduskim astrofizykiem, lau
reatem Nagrody Nobla. Udowodnił, że ist
nieje górna granica masy, jaką może mieć 
biały karzeł. Obecnie ta graniczna masa 
nazywana jest granicą Chandrasekhara. 
Wynika ona z zależności masa-promień 
dla gwiazd: rozmiar białego karła jest tym 
mniejszy, im większą ma on masę. War
tość graniczna (dla gwiazdy o promieniu 
dążącym do zera) wynosi około 1,4 MQ. 
W roku 1937 wyemigrował z Indii do Sta
nów Zjednoczonych. Przez 19 lat był re
daktorem Astrophysical Journal. Pod jego 
opieką wykonano ponad 50 prac doktor
skich. Opublikował 10 książek z różnych 
zakresów astrofizyki. W 1983 roku został 
laureatem Nagrody Nobla za teoretycz
ne badania procesów fizycznych związa
nych z budową i ewolucją gwiazd. Jego 
badania dotyczyły m.in. białych karłów, 
dynamiki gwiazd, transferu promieniowa
nia, hydrodynamiki, astrofizyki relatywi
stycznej, matematycznych podstaw teo
rii czarnych dziur.

Źródło: http://chandra.harvard.edu

W lipcu 1999 r. wahadłowiec 
Columbia umieścił na or
bicie satelitę CHANDRA. 

Jego przeznaczeniem są obserwacje 
w zakresie rentgenowskim.

Promieniowaniem rentgenowskim 
(Roentgena, X) nazywamy promie
niowanie elektromagnetyczne, które 
powstaje w wyniku oddziaływania 
naładowanych cząstek i fotonów 
z atom am i, obejm ujące zakres 
0,1— 100 keV. Granice te są umowne. 
Za górną czasem przyjmuje się 511 
keV, która to wartość jest energią spo
czynkową elektronu. Rozróżnia się 
miękkie (0,1— 10 keV) oraz twarde 
promieniowanie X (powyżej 10 keV). 
W jednostkach długości promieniowa
nie rentgenowskie pokrywa fale w za
kresie 10-11— 10_9m.

Historia obserwacji 
w promieniach X

W 1895 r. niemiecki fizyk W.K. 
Roentgen dokonał odkrycia promie
niowania. Ze względu na zaskakujące 
wówczas własności (przenikało przez 
wiele materiałów zatrzymujących 
światło) nazwał je  prom ieniow a
niem X.

W 1949 r. odkryto rentgenowskie 
prom ieniowanie Słońca. Później, 
w roku 1962, w gwiazdozbiorze Skor
piona zaobserwowano pierwsze źró
dło rentgenowskie poza Układem 
Słonecznym (Sco X-1). Pierwszym 
istotnym satelitą rentgenowskim był 
UHURU (SAS 1) (1970— 1973). Ob
serwacje nim były prowadzone w za

kresie 2—6 keV. W 1978 r. wystrze
lono satelitę Einstein (HEAO 2). Był 
on przeznaczony do badania miękkie
go promieniowania rentgenowskiego 
i funkcjonował do 1981 r. W 1990 r. 
wyniesiono na orbitę niemiecko-ame- 
rykańsko-angielskiego satelitę o na
zwie ROSAT. Miał on dwa teleskopy: 
rentgenowski o średnicy 84 cm i ogni
skowej 240 cm działający w zakresie 
0,2—2 keV i czułości kilkakrotnie 
większej niż w przypadku satelity Ein
stein oraz drugi, przeznaczony do ob
serwacji nadfioletowych. Z nowszych 
satelitów można wymienić jeszcze: 
ASCA (1993—2000), RXTE (1995), 
XMM (1999). W 1999 r. NASA umieś
ciła na orbicie satelitę CHANDRA.

Astrofizyczne podstawy emisji 
rentgenowskiej

Atomy wszystkich pierwiastków 
mogą emitować widmo charaktery
styczne promieniowania rentgenow
skiego, gdy są bombardowane przez 
elektrony o dużych energiach. Jest to 
widmo liniowe. Drugim procesem, 
w którym emitowane jes t widmo 
rentgenowskie (tym razem ciągłe), jest 
promieniowanie hamowania. Pokrywa 
ono ciągły zakres długości fal aż do 
pewnej wartości minimalnej Amin, któ
ra zależy od energii cząstek. Ze wzglę
dów historycznych ten rodzaj promie
niowania jest nazywany niemiecką 
nazwą Bremsstrahlung. W odróżnie
niu od widm optycznych, w widmie 
promieniowania rentgenowskiego nie 
występują linie absorpcyjne.
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W warunkach astrofizycznych ist
nieją trzy główne mechanizmy produ
kujące promieniowanie X. W każdym 
przypadku cechy widma są inne, co 
pozwala na stwierdzenie, z którym 
procesem mamy do czynienia. Emisja 
rentgenowska może zachodzić na sku
tek: 1) termicznej emisji gazu o wy
sokiej temperaturze (elektrony poru
szające się w polach jonów dodatnich), 
2) promieniowania synchrotronowego 
(relatywistyczne elektrony poruszają
ce się w polu magnetycznym), 3) pro
mieniowania ciała doskonale czarne
go (o temperaturze milionów K).

Teleskopy i detektory
Obserwacje promieniowania X na

potykają na wiele trudności. Ziemska 
atmosfera całkowicie pochłania docie
rające do nas z Kosmosu promienio
wanie rentgenowskie, toteż jego ob
serw acje m ożliwe są jedyn ie za 
pomocą satelitów. Kolejny problem to 
fakt, iż promieniowanie X jest odbija
ne przez zwierciadła tylko w bardzo 
ograniczonym stopniu. Ulega ono od
biciu od powierzchni metali takich jak 
beryl, nikiel, glin czy złoto w przypad
ku, gdy kąt padania w stosunku do 
płaszczyzny zwierciadła jest bardzo 
niewielki. Krytyczny kąt, przy którym 
promienie zostaną jeszcze odbite, za
leży od właściwości metalu oraz ener
gii fotonów. Dla energii większych od 
4 keV kąt jest mniejszy od 1°.

Detektorami promieniowania rent
genowskiego są liczniki proporcjonal
ne, scyntylacyjne oraz rentgenowskie 
kamery CCD. W przypadku licznika 
proporcjonalnego pomiędzy anodą 
i katodą znajduje się gaz. Wpadający 
foton powoduje wyładowania elek
tryczne, których wielkość jest propor
cjonalna do jego energii. Istota dzia
łania licznika scyntylacyjnego polega 
na wykorzystaniu zjawiska Bragga 
w kryształach. Promieniowanie X ule
ga dyfrakcji i wywołuje w krysztale 
błyski luminescencyjne.

Źródła promieniowania 
rentgenowskiego

Astronomowie prowadzący obser
wacje za pomocą CHANDRY nie 
mogą narzekać na brak obiektów do 
badań. We Wszechświecie istnieje 
wiele źródeł promieniowania rentge
nowskiego, poczynając od naszego 
najbliższego sąsiedztwa w Układzie

Tabela 1. Podstawowe dane satelity CHANDRA

Obserwatorium rentgenowskie CHANDRA
Informacje ogólne
Rozmiar (z bateriami słonecznymi): 13,8 x 19,5 m

Masa: 4800 kg
Orbita: 10 000 x 140161 km

Nachylenie orbity: 28,5°
Węzeł wstępujący: 200°

Argument perygeum: 270°
Czas działania: co najmniej 5 lat

Informacje o satelicie
Zasilanie: dwie 3-panelowe silikonowe baterie 

słoneczne (2350 W), trzy niklowo- 
-wodorowe baterie po 40 Ah każda

Anteny: dwie anteny stożkowe 
Częstotliwości: transmisja 2250 MHz, 

odbiór 2071,8 MHz 
Zapis danych: 1,8 GB (16,8 godzin zapisu) 

Częstotliwość odbioru danych: zazwyczaj co 8 godzin

Teleskop
High Resolution Mirror Asembly 4 pary zagnieżdżonych parabolicz

nych i hiperbolicznych zwierciadeł
Długość: 83,3 cm (każde zwierciadło)

Masa: 956,4 kg (wszystkie)
Ogniskowa: 10 m 

Zewnętrzna średnica: 1,2 m
Pole widzenia: 1° średnicy 

Rozdzielczość kątowa: 0,5”
Pole widzenia kamery: 1,40 * 1,40 stopnia 

Stabilność położenia: w promieniu 0,25” (RMS) przez 95% 
czasu 10 s

Dokładność pozycjonowania: 30” przez 99% czasu
Uwagi: lustro ma 400 cm2 powierzchni efek

tywnej dla 1 keV; dokładność wyko
nania powierzchni zwierciadeł 1,3 pm

Instrumenty naukowe
ACIS (Advanced Charged Couple Imaging Spectrometer)

Chip CCD do uzyskiwania obrazów i spektroskopii; rozdzielczość 
obrazów 0,5 sekundy łuku w zakresie energii 0,2— 10 keV, czułość: 
4 x 10~15 erg cm-2 s~1 w czasie 105 s

HRC (High Resolution Camera)
Urządzenie składające się z micro-channel plates, które pozwalają 
na wykonanie obrazów o dużym polu widzenia; rozdzielczość kąto
wa <0,5 sekundy łuku w polu widzenia 31x31 minut łuku; rozdziel
czość czasowa: 16 ps, czułość: 4 * 10~15 erg crrr2 s~1 w czasie 105 s

HETG (High Energy Transmission Grating)
Spektrograf o rozdzielczości widmowej 60— 1000 w zakresie 
0,4— 10 keV

LETG (Low Energy Transmission Grating)
Spektrograf o rozdzielczości widmowej 40—2000 w zakresie 
0,09—3 keV

Źródło: http://chandra.har-vard. edu
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Słonecznym, poprzez gwiazdy, galak
tyki, gromady galaktyk, a na promie
niowaniu tła kończąc.

Satelita CHANDRA
O bserw ato rium  ren tgenow sk ie  

CHANDRA zostało umieszczone na 
orbicie przez wahadłowiec Columbia 
w lipcu 1999 r. Obserwatorium skła
da się z trzech części: teleskopu rent
genow skiego, którego zw ierciadła 
skupiają pochodzące od obserwowa
nych obiektów promieniowanie X, in
strumentów naukowych, których za
daniem jest rejestracja otrzymanego 
promieniowania oraz oprzyrządowa
nia satelity dostarczającego energii, 
utrzymującego pozycję i pozwalające
go na przesyłanie danych.

Satelita znajduje się na eliptycznej 
o rb icie  z perygeum  w od leg łości 
10 000 km od Ziemi i apogeum w od
ległości 140 161 km. Jednego obiegu 
Ziemi CHANDRA dokonuje w ciągu 
64 godzin i 18 minut. Przez 85% cza
su satelita znajduje się poza obszara
mi pasów van Allena, co umożliwia 
ciągłe obserwacje trwające do 55 go
dzin. Centrum obsługi satelity znajdu
je  się w Cambridge, Massachusetts 
w Smithsonian Astrophysical Obser
vatory.

Obserwatoria satelitarne wymagają 
zaawansowanych technologii i odpo
wiedniego planowania, projekty reali
zowane są przez w iele lat. Po raz 
pierwszy koncepcja satelity CHAN
DRA została przedstawiona w NASA

w 1976 r. Rok później przyznano po
czątkowe fundusze na realizację pro
jektu. W 1992 r., z powodu redukcji 
kosztów, zmniejszono liczbę planowa
nych zwierciadeł z dwunastu do ośmiu, 
a używanych przyrządów naukowych 
do czterech. Zmieniono także plano
waną orbitę z niskiej na wysoką.

Satelita ma rozmiary 13,8 x 19,5 m 
(razem  z bateriam i słonecznym i), 
waży 4800 kg. Zasilanie zapewniają 
dwie 3-panelowe baterie słoneczne 
o mocy 2350 W. Teleskop składa się 
z 4 par zagnieżdżonych zwierciadeł 
parabolicznych i hiperbolicznych. 
Średnica zew nętrzna teleskopu to 
1,2 m, ogniskowa jest równa 10 m, 
pole widzenia stanowi okrąg o pro
mieniu 1°, rozdzielczość kątowa wy
nosi 0,5".

W ognisku teleskopu znajdują się 4 
przyrządy naukowe. ACIS oraz HRC 
służą do otrzymywania obrazów oraz

ustalania informacji o przychodzących 
fotonach rentgenowskich: ich liczbie, 
pozycji na niebie, energii oraz czasie 
rejestracji. Rozdzielczość kamery CCD 
w urządzeniu ACIS wynosi 0,5", dzia
ła ona w zakresie 0,2— 10 keV. Roz
dzielczość kątowa urządzenia HRC jest 
mniejsza niż 0,5", a pole widzenia wy
nosi 31x31 minut łuku. Pozostałe dwa 
instrumenty: HETG oraz LETG to 
spektrometry. Ich rozdzielczości wy
noszą odpowiednio: 60— 1000 w za
kresie 0,4— 10 keV oraz 40— 2000 
w zakresie 0,09— 3 keV.

Schem at budowy satelity został 
przedstawiony na rys. 2, natomiast 
podstawowe dane zebrano w tab. 1.

Satelita rentgenowski został na
zw any CHANDRA. N azw a ta ma 
uczcić Subrahm anyana Chandrase
khara (1910— 1995), hinduskiego 
astrofizyka, laureata Nagrody Nobla 
(zob. rys. 1).

Rys. 4. Gromada Łuki (Arches). Promieniowanie X: NASA/ 
Rys. 3. Galaktyka NGC 253, data obserwacji: 16.12.1999 r. CXC. Podczerwień: NASA/HST/NICMOS. Zakres radio
źródło: promieniowanie X: NASA/SAO/CXC, optyczne: ESO wy: NRAO/VLA
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Rys. 5. Z lewej: północne głębokie pole Hubble’a, z prawej: północne głębokie pole CHANDRY. Listopad 1999 — luty 2001, 
obszar o boku 2,5 minuty kątowej. Kolory oznaczają temperaturę/intensywność promieniowania X 
Źródło: NASA

Wyniki obserwacji 
Z CHANDRY

Jest bardzo wiele prac naukowych 
opartych na obserw acjach CHAN
DRY. Przedstawię zatem tylko kilka 
wybranych rezultatów z lat 2001—  
— 2002. Wyniki wielu obserwacji są 
zebrane i przedstawione w formie „re
lacji prasowych” na witrynie interne
towej poświęconej misji (chandra.har
vard, edu).

Mnogość czarnych dziur
Satelita CHANDRA zaobserwował 

w kilku galaktykach nowe populacje 
obiektów będących prawdopodobnie 
średniomasywnymi czarnymi dziura
mi (rys. 3). Znajdują się one w galak
tykach będących w stadium intensyw
nych narodzin gwiazd.

Grupa uczonych przebadała wybra
nych 37 galaktyk w celu zbadania su- 
permasywnych czarnych dziur w ją 
drach. Stwierdzono, iż 25% z nich 
zawiera bardzo jasne źródła promie
niowania rentgenowskiego, które są 
prawdopodobnie punktowe i wykazują 
od 10 do 1000 razy większą jasność 
niż podobne źródła w Galaktyce oraz 
w M81. W galaktyce NGC 253 wy
stępuje koncentracja bardzo jasnych 
źródeł rentgenowskich w pobliżu cen
trum. Cztery źródła są rozmieszczone 
w odległości do 3000 lat świetlnych 
od jądra galaktyki. Możliwe, iż spa
dają one na centrum, gdzie połączą się,

tworząc jedną supermasywną czarną 
dziurę. Jeśli tak jest faktycznie, ozna
cza to, że NGC 253 zamienia się właś
nie w galaktykę aktywną.

Zaobserwowano zmienność źródeł 
oraz duży stosunek twardego promie
niowania rentgenowskiego do mięk
kiego, co jest charakterystyczne dla 
spadku gorącej materii na czarną dziu
rę. Nie istnieje powszechnie akcepto
wana teoria form owania się takich 
średniom asywnych czarnych dziur, 
jednak są wysuwane hipotezy, iż po
wstają one z zapadnięcia się dużego, 
pojedynczego obłoku gazu lub połą
czenia się kilku „gwiazdowych” czar
nych dziur.

Inną możliwością wyjaśnienia tak 
dużej jasności rentgenow skiej jest 
ukierunkowanie emisji. W takiej sy
tuacji jej wartość, szacowana przy za
łożeniu jednakowej emisji we wszyst
kich kierunkach, jest zawyżona.

Obszar narodzin gwiazd 
w okolicach centrum Drogi 
Mlecznej

W pobliżu centrum Galaktyki za
obserwowano obłok gazu o tempera
turze 60 milionów stopni, otaczający 
gromadę młodych gwiazd (rys. 4). Ob
serwacja promieniowania X w otocze
niu młodych gwiazd może dostarczyć 
argumentów potwierdzających teore
tyczne przewidywania, iż wiatry ma
sywnych gwiazd zderzają się ze sobą, 
tworząc gorący gaz.

Obserwowana gromada znajduje się 
w odległości 25 000 łat świetlnych od 
Słońca i jedynie 100 lat świetlnych od 
miejsca, w którym, jak się uważa, znaj
duje się supermasywna czarna dziura 
w centrum Galaktyki. Wiek gromady 
jest oceniany na 1— 2 min lat. Zawiera 
ona 150 gwiazd typu O w obszarze 
o promieniu 1 roku świetlnego.

O bserw acje  CH A N D RY  m ogą 
przyczynić się do poznania pochodze
nia wielkich obłoków gorącego gazu, 
znajdujących się w pobliżu centrum 
Galaktyki. Uczeni, którzy badali gro
madę, sugerują, iż gaz jest na tyle go
rący, że ucieka z gromady.

Czarne dziury w głębokim 
polu CHANDRY

Obrazy tzw. głębokiego pola uka
zują bardzo słabe obiekty, znajdujące 
się w odległościach wielu miliardów 
lat świetlnych. Najdalszy rentgenow
ski obraz uzyskany przez CHANDRĘ 
sięga odległości 12 m iliardów  lat 
świetlnych. Grupa uczonych porówna
ła obrazy głębokiego pola z teleskopu 
H ubble’a oraz CHANDRY (rys. 5). 
Czas ekspozycji po złożeniu wielu dłu
gich obserwacji wynosił 1 000 000 se
kund i obejm ow ał fragm ent nieba 
w gwiazdozbiorze Wielkiej Niedźwie
dzicy. Podobnych obserwacji dokona
no dla nieba południowego.

Uzyskane obrazy ujawniają, że już 
w tak odległej historii Wszechświata 
istniały supermasywne czarne dziury
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Rys. 6. Rozbłysk gamma GRB 010222 z 22-23.02.2000. 
Skala: 5 » 4  minuty kątowe. Źródło: NASA

w centrach galaktyk. Porównanie ob
razów rentgenowskich i podczerwo
nych pokazuje, że młode czarne dziu
ry są często przesłonięte przez obłoki 
gazu i pyłu. Na zdjęciu nieba połu
dniowego zidentyfikowano rentge
nowski kwazar odległy o 12 miliardów 
lat świetlnych, który jest otoczony 
przez gaz i pył.

Pochodzenie błysków gamma
Istnieje wiele teorii dotyczących 

pochodzenia błysków gamma (rys. 6). 
Według jednej z nich powstająone przy 
łączeniu się gwiazd neutronowych lub 
czarnych dziur. Inna hipoteza wskazu
je, że ich źródłem są wybuchy masyw
nych gwiazd. M usiałyby one być 
znacznie silniejsze od normalnych su
pernowych, więc czasem zwane są „hi- 
pemowymi”.

Dane z dwóch satelitów rentgenow
skich (CHANDRA i BeppoSAX) suge
rują, iż błyski gamma mogą pochodzić 
z obszarów formowania się gwiazd. Kie
dy następuje rozbłysk promieniowania 
gamma powoduje on wyrzut materii o 
prędkościach relatywistycznych. Uzy
skane dane mogą oznaczać, że materia 
ta przedziera się przez obłok gęstego 
gazu, w którym rodzą się gwiazdy. 
Wskazywałyby zatem na hipotezę „hi- 
pemowych”. Bardzo masywne gwiaz
dy ewoluują szybko, w czasie rzędu 
miliona lat. Zatem w momencie wybu

chu supernowej po
winny być nadal oto
czone przez obłok 
materii, z której po
wstały. Taki wybuch 
może spowodować 
kolejne masowe na
rodziny nowych 
gwiazd.

Badania 
ciemnej materii

Grupa astrono
mów (DC. Allen i in
ni) przeprowadziła 
obserwacje pięciu 
największych zna
nych gromad galak
tyk, leżących w odle
głościach 1,5—4mld 
lat świetlnych. Wy
konano mapy temperatury gorącego 
gazu znajdującego się w gromadach. 
Dzięki znajomości tego rozkładu moż
na obliczyć masę niezbędną do utrzy
mania gazu w gromadzie (uchronić 
przed jego rozproszeniem i ucieczką z 
gromady). Według obliczeń, obserwo
wane gwiazdy w galaktykach i gaz sta
nowią tylko 13% wymaganej masy. 
Reszta pochodzi prawdopodobnie od 
tzw. ciemnej materii (rys. 7). Być może 
jest to nieznany typ cząstek elementar
nych (o nazwie WIMP, od weakly inter
acting massive particles).

Nowa forma materii?
Zaobserwowano dwie gwiazdy: 

jedną zbyt małą, a drugą zbyt chłodną 
— według przewidywań obecnej teo
rii (rys. 8).

Porównując obrazy z CHANDRY 
i HST astronom J. Drake z Cam
bridge stwierdził, iż obiekt o nazwie 
RX J1856.5-3754 promieniuje jak cia
ło stałe o temperaturze 700 000 K i ma 
średnicę ok. 11 km. Sugeruje to gwiaz
dę neutronową, jednak podane warto
ści nie zgadzają się ze standardowym 
modelem. Obserwowany obiekt może 
być zatem nie gwiazdą neutronową, 
a „gwiazdą kwarkową”. Możliwe jest 
także inne wyjaśnienie: obserwujemy 
gwiazdę neutronową z gorącą plamą.

Obserwacje drugiego obiektu prze
prowadzili P. Siane i S. Murray (Uni
wersytet Cambridge) oraz D. Helfand 
(Uniwersytet Columbia). Gwiazda 
neutronowa 3C58 powstała prawdopo
dobnie na skutek wybuchu supernowej 
zarejestrowanej przez Chińczyków 
i Japończyków w 1181 r. Jej tempera
tura nie zgadza się z obecnymi mode
lami chłodzenia gwiazd neutrono
wych. Wszystko byłoby w porządku, 
gdyby zawierała ona nie tylko neutro
ny, ale i inną formę materii.

Gigantyczna pajęczyna gazu 
i ciemnej materii

Pod koniec lipca br. cztery grupy 
naukowców przedstawiły wyniki ob
serwacji gazu znajdującego się poza 
gromadami galaktyk. Obserwowano
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Rys. 7. Gromady galaktyk: Abell 2390 oraz MS2137.3-2353, położone w odległości 2,5 
i 3,1 mld lat św. Po lewej znajdują się obrazy z CHANDRY (prom. rentgenowskie), po 
prawej z Teleskopu Hubble'a (prom. optyczne). Data obserwacji: 7.11.1999 i 18.11.1999, 
czas ekspozycji: 2,5 i 5,7 godzin. Źródło: NASA/IOTA/S.AIIen et al. oraz HST
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Rys. 8. Po lewej: gwiazda neutronowa RX J1856.5-3754. Odległość: 400 lat św. Daty obserwacji: 10.03.2000 i pomiędzy 8 
a 15.10.2001, tączny czas obserwacji: 139,4 godzin, instrument: HRC/LETG. Źródło: NASA/SAO/CXC/J.Drake et al.
Po prawej: gwiazda neutronowa 3C58. Odległość: 10000 lat św. Data obserwacji: 4.09.2000, czas obserwacji: 9,4 godziny, 
instrument: ACIS. Źródło: NASA/SAO/CXC/P.SIane et al.

fragmenty „pajęczyny” gazu o tempe
raturze od 300 tys. do 5 min kelwinów. 
Jeden z badanych fragmentów otacza 
Drogę Mleczną i Galaktykę Androme
dy, inne leżą w odległościach miliar
dów lat świetlnych.

Do wykrycia gazu zastosowano 
dwie metody. Jedna polega na wyko
rzystaniu faktu, iż gaz absorbuje pro
mieniowanie X odległych galaktyk 
(rys. 9), druga — zjawisko odwrotne. 
Ponieważ gorący gaz sam jest źródłem

promieniowania rentgenowskiego, 
można badać absorpcję tego promie
niowania przez galaktyki pola. Na tej 
podstawie można wyznaczyć masę, 
temperaturę i gęstość gazu.

Przez pierwsze kilka miliardów lat 
istnienia Wszechświata jedynie 20% 
materii weszło w skład gromad galak
tyk. Obserwacje CHANDRY potwier
dzają teoretyczne przewidywania, iż 
pozostała jej część formuje gigan
tyczną sieć, złożoną z gazu i ciemnej

materii. Jednocześnie gaz jest zbyt 
gorący do wykrycia w świetle widzial
nym czy podczerwieni.

Międzygalaktyczny gaz może po
służyć do zbadania rozmieszczenia 
ciemnej materii we Wszechświecie, co 
jest istotne w zrozumieniu jego ewo
lucji.

O bserwatorium  rentgenow skie 
CHANDRA nadal znajduje się na or
bicie i możemy oczekiwać w przyszło
ści kolejnych odkryć.
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Rys. 9. Wizja artysty. Promieniowanie X z odległego kwazara przechodzi przez ob
łok gazu, gdzie jest osłabiane przez tlen i inne pierwiastki. Nałożono widmo kwaza
ra PKS 2155-304. Źródło: SAO/CXC/A.Hobart, widmo: NASA/MIT/T.Fang et al.
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wał, że komety krótkookresowe, któ
rych cechą charak terystyczną je s t 
niewielkie nachylenie orbit do płasz
czyzny ekliptyki, m ogą pochodzić 
z płaskiego pierścienia znajdującego 
się za orb itą  N eptuna. A nalizując 
strukturę Układu Słonecznego, do
szedł do wniosku, że materia prasło- 
necznej mgławicy, która nie weszła 
w skład planet i księżyców, nadal, 
w postaci m ilionów lub m iliardów  
obiektów o niewielkich rozmiarach, 
krąży na stabilnych orbitach poza or
bitą Neptuna. Gęstość w tym obsza
rze, mającym rozciągać się od 35 do 
50 j.a., była zbyt mała, by mogły tam 
powstać duże planety. Natomiast nis
ka temperatura, wynosząca od 40 do 
50 K, pozwalała na istnienie ciał zło
żonych z wody w postaci lodu oraz 
różnych zamrożonych gazów na po
dobieństwo jąder kometamych.

Mija dziesięć lat, od kiedy Jane Luu 
oraz David Jewitt, prowadząc poszu
kiwania przy pomocy 2,2-metrowego 
teleskopu w obserwatorium na Mau- 
na Kea, odkryli pierwsze obiekty, któ
rych odległość od Słońca potwierdzała 
istnienie ciał w obszarze przewidzia
nym przez Kuipera (patrz „Urania-PA” 
3/98). Od tego czasu prowadzone są 
obserwacje kolejnych obiektów, któ
re wypełniają przestrzeń w pierście
niu od 36 do ok. 200 j.a. Ich jasności 
wahają się w przedziale od 22 do 25 
mag. (28,6— 27,8 mag. dla obiektów 
wykrytych przez Teleskop Kosmicz
ny Hubble’a). Na podstawie jasności 
w izualnych  szacuje  się  rozm iary

obiektów pasa Kuipera, wykorzystu
jąc do tego celu wyrażenie:

i,4VR2= 4 , 5 3 x l 0 5r2 A 2p 1 10“°

gdzie R jest promieniem w kilome
trach, r —  odległością obiektu od 
Słońca w j.a., A —  odległością obiek
tu od Ziemi w j.a., p —  albedo, V —  
jasnością wizualna w magnitudo. Przy 
czym dla wszystkich obiektów trans- 
neptunowych przyjm uje się albedo 
równe 0,04, co jest wartością charak
terystyczną dla komet.

Obecnie znanych jest przeszło 500 
spośród, jak  się szacuje, 70 000 obiek
tów transneptunowych o średnicach 
większych niż 100 km oraz ok. 1010 
mniejszych ciał. Okazało się, że pas 
Kuipera nie jest tworem jednolitym, 
lecz biorąc pod uwagę parametry or
bit kolejnych jego składników, można 
wyróżnić w nim kilka klas obiektów.

Klasyczny pas Kuipera
Zawiera ciała znajdujące się w od

ległości 42— 48 j.a. od Słońca. Jego 
nazwa wzięła się stąd, że właśnie ten 
obszar uważano za najbardziej praw
dopodobną lokację pasa Kuipera. To 
w tym obszarze znajdują się pierwsze 
zaobserwowane obiekty: 1992 QB, 
oraz 1993 FW. Składniki „klasyczne
go” pasa są na tyle daleko od Neptu
na, że nie podlegają jego wpływowi 
g raw itacy jnem u . Ich c h a ra k te ry 
styczną cechę stanowi niewielka eks- 
centryczność orbit (e < 0,2). Zagad
nieniem nie do końca wyjaśnionym 
jest zróżnicowanie nachyleń orbit tych 
obiektów do płaszczyzny ekliptyki,
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które sięgają32 stopni. Zauważono też 
zależność kąta inklinacji od jasności 
absolutnej, a tym samym od rozmia
rów obiektów (zakładając jednakowe 
albedo 0,04 dla wszystkich ciał). Pro
ponowany jest nawet podział obiek
tów „klasycznego” pasa Kuipera na 
dwie populacje. Jedna zawierać mia
łaby obiekty poruszające się po orbi
tach o dużym kącie inklinacji (nawet 
do ok. 35 stopni) oraz o jasności ab
solutnej wynoszącej ok. 4,5 mag., co 
daje promień sięgający 330 km. Drugą 
populację stanowiłyby obiekty, któ
rych orbity mają inklinację mniejszą 
niż 5 stopni, a ich jasność absolutna 
jest większa niż 6,5 mag., czyli pro
mienie tych ciał są mniejsze niż 170 
km. Proponuje się dwa scenariusze 
wyjaśniające zjawisko zwiększenia 
nachyleń orbit do płaszczyzny eklip- 
tyki. Jeden zakłada „wrzucenie” przez 
Neptuna dużych planetozymali w ob
szar pasa Kuipera we wczesnym sta
dium Układu Słonecznego. Ciała te 
mogłyby jednak wpłynąć nie tylko na 
inklinację orbit, ale także zakłóciłyby 
rezonanse, w jakich poruszają się opi

sane dalej obiekty. Dragą możliwością 
jest przejście w pobliżu Słońca (w od
ległości ok. 100 j.a.) innej gwiazdy. 
Obliczenia numeryczne wykazują, że 
nie wpłynęłoby ono na istniejące w 
pasie rezonanse, a byłoby prawdopo
dobne, gdyby Słońce powstało w pew
nej grupie gwiazd. Również kraniec 
„wewnętrznego” pasa Kuipera sięga
jący 48 j.a. może być wynikiem takie
go bliskiego przejścia innej gwiazdy.

Obiekty rezonansowe
Stanowią ponad 1/3 populacji „we

wnętrznego” pasa Kuipera. Najlicz
niejszą ich grupą są Plutina (np. 1993 
SB, 1994 TB, 1995 QY9) uwięzione, 
podobnie jak Pluton (stąd ich nazwa), 
w rezonansie 3:2 z Neptunem. Ozna
cza to, że wykonują one dwa pełne 
obiegi wokół Słońca w czasie, w ja 
kim Neptun wykonuje trzy takie obie
gi. Plutina znajdują się w pasie będą
cym w odległości 39,4 j.a. od Słońca. 
Mimośród ich orbit mieści się w gra
nicy 0,3. Przyjmuje się, że istnienie 
obiektów rezonansowych jest wyni
kiem wymiany mechanicznego mo

mentu pędu między planetozymalami 
we wczesnym Układzie Słonecznym, 
kiedy p lanety  m igrow ały  jeszcze  
w stosunku do Słońca. W szczególno
ści ruch Neptuna, wynoszący od 5 do 
nawet 10 j.a., mógł spowodować, że 
dysk obiektów został schwytany w re
zonans. Nachylenia orbit dobrze zaob
serwowanych Plutin sięgają do ok. 20 
stopni. Wartości te dobrze zgadzają się 
z nachyleniami spodziewanymi z hi
potezy migracji planet przy wiarygod
nych założeniach o ruchu Neptuna.

Innymi znanymi składnikami po
pulacji „rezonansow ej” są obiekty 
w rezonansie  5:3 p o rusza jące  się 
w odległości ok. 42 j.a. oraz, dotych
czas, jeden (1995 DA2) w  rezonansie 
4:3 w odległości 36,6 j.a. Są to ciała 
o niewielkiej ekscentryczności orbit 
(e < 0,2) i kącie inklinacji wynoszą
cym mniej niż 20 stopni. Obiekty w re
zonansie 2:1 znajdują się w odległo
ści 47,8 j.a. Tę odległość uważa się za 
granicę między „wewnętrznym” a „ze
wnętrznym” pasem Kuipera, ponieważ 
wydaje się, że poza nią nie istnieją 
obiekty o małej ekscentryczności or-

-100 -50 0 50 100 150 200
X [AU]

W środku widoczna jest orbita Jowisza. Źródło: http://www.ifa.hawaii.edu/facuity/jewitt/kb/Rys. 1. Orbity obiektów pasa Kuipera. 
kb-plan.html
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bit. Mimośród dla tych obiektów wy
nosi ok. 0,4.

Rozproszony pas Kuipera
Jego pierwszym odkrytym przed

stawicielem jest 1996 TL66. Tę popu
lację tworzą obiekty o silnie ekscen
trycznych (ok. 0,6) orbitach, których 
wielkie półosie przekraczają 50 j.a. 
W peryhelium ciała te zbliżają się do 
Neptuna (ich najmniejsza odległość do 
Słońca wynosi od 34 do 36 j.a.) i dla
tego ze względu na okresowy wpływ 
tej planety właśnie te obiekty są uwa
żane za źródło komet krótkookreso
wych. Mimo niewielkiej liczby za
obserwowanych obiektów, co jest 
spowodowane tym, że tylko niewiel
kie fragmenty ich orbit leżą na tyle 
blisko Słońca, by być widoczne z Zie
mi, szacuje się, że całkowita liczba ciał

o promieniach od 50 do 1000 km może 
sięgać 3><104, co jest zbliżone do sza
cowanej liczby obiektów leżących 
w pasie do 48 j.a., która wynosi ok. 
105. Masa tej populacji szacowana jest 
na ok. 0,05 masy Ziemi (łączną masę 
„klasycznego” pasa oraz obiektów re
zonansowych przyjmuje się 0,04— 0,1 
masy Ziemi). Co więcej, zakładając, 
że przez cały czas istnienia Układu 
Słonecznego przetrwał jedynie 1% 
pierwotnego „rozproszonego” pasa 
Kuipera, musiałby on zawierać 107 
obiektów o łącznej masie przekracza
jącej 50 mas Ziemi.

Pochodzenie tej klasy obiektów jest 
łączone z wyrzucaniem planetozyma- 
li przez planety olbrzymy we wczesnej 
fazie Układu Słonecznego. Planetozy- 
male mogły pod wpływem grawitacji 
albo zderzyć się z planetą, albo ulega

jąc siłom pływowym Galaktyki zostać 
przeniesione na orbity odpowiadają
ce obłokowi Oorta (w odległości ok. 
104 j.a. od Słońca). Obiekty rozproszo
nego pasa Kuipera nie osiągnęły ob
łoku Oorta, lecz pozostały na orbitach 
rozciągających się do odległości na
wet kilkuset j.a.

Centaury
Chociaż nie należą do pasa Kuipe

ra, ściśle wiążą się z opisanymi wyżej 
obiektami. Centaury przebywają na 
wydłużonych niestabilnych orbitach, 
przecinających orbity planet olbrzy
mów. Wszystkie leżą do odległości 
30 j.a. Niestabilność orbit powoduje, 
że dany obiekt nie może przebywać na 
danej trajektorii dłużej niż kilka mi
lionów lat. Zatem wszystkie obecnie 
obserwowane Centaury muszą pocho
dzić z innego regionu Układu Słonecz
nego. Uważa się, że są one pośrednim 
stadium między pasem Kuipera a ko
metami krótkookresowymi. Świad
czyć o tym może chociażby aktywność 
kometama Chirona. Na obecnych or
bitach Centaury mogły znaleźć się 
w wyniku zderzeń między obiektami 
w pasie Kuipera lub pod wpływem 
grawitacji jakiegoś dużego obecnego 
tam obiektu. Inną wspomnianą już 
możliwością jest długotrwały wpływ 
Neptuna na obiekty „rozproszonego” 
pasa. Za teorią o pochodzeniu Centau
rów z pasa Kuipera może przemawiać 
także fakt odkrycia dwóch obiektów 
(1999 OX3 oraz 1998 BU48) na orbi
tach o wielkich półosiach przekracza
jących 30 j.a., przecinających w swym 
ruchu orbitę Neptuna. Czy są one fazą 
pośrednią między obiektami transnep- 
tunowymi a Centaurami?

Obiekty podwójne
Podwójność jest cechą jedynie 8 

obecnie znanych obiektów transnep- 
tunowych (w tym Plutona). Liczba 
tych ciał może być o wiele większa, 
lecz główną przeszkodą w ich detek
cji jest wzajemna bliskość oraz duża 
różnica jasności składników takich 
układów. Kątowe odległości między 
zaobserwowanymi składnikami obiek
tów podwójnych wynoszą od 0,2 do 
4,0”, a różnice w ich jasności od 0,4 
do 3,2 magnitudo. Jak mogły powstać 
podwójne obiekty pasa Kuipera? Zwy
kłe przechwycenie jednego obiektu 
przez drugi nie jest możliwe bez za-

1---- 1---- 1---- 1----1----1---- 1---- 1---- 1---- 1---- 1---- 1----1---- 1----1“

_l____I____I____I___ I___ I___ l_

80 100 120

Wielka półoś a (j.a.)

Rys. 2. Rozkład obiektów transneptunowych. Widoczne są Uran i Neptun (duże 
punkty). Linie pionowe wyznaczają odległości rezonansów 3:2 i 2:1, natomiast 
krzywe na dolnym rysunku - odległości w peryhelium równe 30 i 35 j.a. Strzałka 
wskazuje kierunek do obiektu 2000 R C106, dla którego (a, e, i) = (675, 0,940, 23°) 
Źródło: Gladman et al. (2001)
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Źródło: Jewitt (2002)

istnienia mechanizmu zmniejszające
go energię kinetyczną obu składników. 
Są nim wzajemne zderzenia ciał, dla
tego właśnie przede wszystkim takie 
scenariusze są brane pod uwagę. Ze 
znanych podwójnych obiektów jedy
nie Pluton ma na tyle dużą masę, by 
Charon, podobnie jak Księżyc, mógł 
powstać z akreującej materii wyrzu
conej z planety na skutek zderzenia. 
Dlatego przyjmuje się, że ciała te po
wstawały najprawdopodobniej w wy
niku wzajemnych zderzeń z niedużą 
prędkością (ok. 100 km/s) — mniejszą 
lub porów nyw alną z p rędkością  
ucieczki z tych obiektów. Część takich 
zderzeń mogła prowadzić do „zlepia
nia się” dwóch ciał, czego dowodem 
może być duża liczba obecnie obser
wowanych ratujących obiektów o wy
dłużonym kształcie. Możliwe było tak
że odskoczenie składników wraz 
z utratą pewnej ilości masy oraz ener
gii i utworzenie układu podwójnego. 
Większość podwójnych obiektów 
musiała powstać dawno, kiedy pas 
Kuipera był o ok. 100 razy gęstszy 
a zderzenia odpowiednio częstsze.

Analiza fizyczna
Badania fizycznych właściwości 

składników pasa Kuipera są utrudnio
ne ze względu na niewielką jasność 
tych obiektów; obejmują one fotomet
rię szerokopasmową, a dla najjaśniej
szych obiektów również spektrosko
pię w bliskiej podczerwieni. Analizy 
wykazały duże zróżnicowanie widm 
i kolorów tego typu ciał, czego przy
czyna nie jest dobrze poznana.

Barwa obiektów jest określana przy 
pomocy wskaźnika V-R. Dla ciał 
transneptunowych osiąga on wartości 
od ok. 0,3 do ok. 0,9. Oznacza to róż
norodność barwy od prawie neutral

nej, gdy współczyn
nik  o d b ic ia  d la  
wszystkich długości 
fali jest jednakowy, 
do bardzo czerwonej 
— współczynnik od- 
b icia czerwonego 
zakresu widma jest 
większy niż zakresu 
niebieskiego. Nale
ży zauw ażyć , że 
również dla Centau
rów wskaźnik V-R 
zmienia się w tym 
sam ym  zak res ie , 
czego nie obserwuje 
się w przypadku in
nych, niew ielkich 
ciał Układu Słonecz
nego. Barwa jest za
tem kolejnym argu
mentem na korzyść 
pochodzenia Cen
taurów. D laczego 
jednak nie obserwu
je się podobnej bar
wy dla jąder komet 
krótkookresowych, 
które, jak się uważa, 
pochodzą z pasa 
Kuipera? Czerwony 
k o l o r  o b i e k t ó w  
transneptunowych 
powstaje prawdopodobnie na skutek 
bombardowania mieszaniny lodów 
(H20 , NHj, CH4) promieniowaniem 
kosmicznym. Zjawisko to prowadzi do 
stopniowej utraty wodoru z warstw ze
wnętrznych oraz sprzyja formowaniu 
się chemicznie złożonych polimerów, 
które są ciemne i czerwone ze wzglę
du na wysoką obfitość węgla. Okazu- 
je  się, że jądra komet są bardziej 
niebieskie, ponieważ materiał wystę
pujący na powierzchni ciała przeby

wającego w pasie Kuipera zostaje 
zniszczony podczas przemieszczania 
obiektu do wewnątrz Układu Słonecz
nego. Zjawiskiem odpowiedzialnym 
za ten proces może być początkowo 
sublimacja związków bardzo lotnych, 
takich jak CO, a później, w miarę 
zbliżania się do Słońca, również lodu 
wodnego.

Co jest powodem zróżnicowania 
barwy wśród składników pasa Kuipe
ra? Nie została zaobserwowana żadna 
korelacja między kolorem obiektu a je
go odległością od Słońca, wielką pół- 
osią orbity, kątem inklinacji, ekscen- 
trycznością orbity, prędkością kołową 
czy jasnością absolutną. I chociaż wy
daje się, że obiekty, o odległościach 
w peryhelium większych niż 40 j.a. są 
bardziej czerwone od pozostałych, to 
kolory „klasycznego” pasa i obiektów 
rezonansowych pozostają nierozróż- 
nialne. Jedna z hipotez mówi, że zde
rzenia odsłaniają materiał znajdujący 
się w głębszych warstwach, co spra
wia, że kolor obiektu jest bardziej nie
bieski. Teoria ta zakłada, że czas mię-

Tabela 1. Dane o orbitach wybranych obiektów pasa Kuipera

Nazwa a [j a ] e i[°] Typ

1992BQ1 44,007 0,07 2,2 klasyczny

1993 FW 43,731 0,047 7,8 klasyczny

1996 TP66 39,654 0,395 5,7 plutino

1993 SZ4 39,760 0,262 4,7 plutino

1995 DA2 36,625 0,07 6,5 rezonans 4:3

1996 TL66 84,599 0,586 24,0 rozproszony

1999 CV118 53,291 0,296 5,5 rozproszony

a — duża półoś; e — mimośród; i — kąt inklinacji
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Długość fali (//m)

Rys. 4. Widmo wody w postaci lodu oraz Centaura Pho- 
lus. Lód wodny jest obecny na wielu obiektach zewnętrz
nego Układu Słonecznego. Absorpcja na długości fali 
2,3 pm w widmie Pholusa została zinterpretowana jako 
metanol w postaci lodu.
Źródło: Brown et al. (2000)

dzy kolejnymi zderzeniami oraz ciem
nienia powierzchni wskutek promie
niowania jest porównywalny. Jednak 
powinno się obserwować ciągły roz
kład stanów od neutralnych do najbar
dziej czerwonych a także zależność 
koloru od rozmiaru obiektu, ponieważ 
czas „w ym iany” pow ierzchni ciał 
mniejszych jest krótszy niż dla ciał 
większych, gdy tymczasem bombar
dowanie promieniami kosmicznymi 
jest niezależne od rozmiarów. Druga 
h ipoteza zakłada różny skład po
wierzchni obiektów, która mogłaby 
wynikać z różnego pochodzenia lub 
ewolucji tych ciał. Trudno jednak wy
jaśnić, jak przy jednakowych warun
kach fizycznych owe różnice m ogły
by powstać. Pewnym wyjaśnieniem 
jest możliwość istnienia słabej w ar
stwy atmosfery wokół największych 
obiektów. N atom iast w przypadku 
mniejszych ciał czynnikiem różnicu
jącym  barwę powierzchni mogłyby 
być rozpady prom ieniotw órcze ta
kich izotopów , jak : 40K , 232Th, 
235U i 238U (izotopy te są obserwo
wane w chondrytach będących naj
mniej przeobrażoną m aterią m eteo
rytową).

Obiekty na tyle jasne, aby można 
było otrzymać ich widma, są bardzo 
rzadkie, jednak  te, które udało się 
otrzymać, wskazują na ich duże zróż
nicowanie. W widmie 1993 SC (jas
ność V = 22,2 mag.) zostały rozpozna
ne linie absorpcyjne węglowodorów. 
Natomiast widmo 1996TL66(V = 20,7 
mag.) nie wykazało żadnych struktur, 
zaś widmo 1996 T 0 66 (V = 20,9 mag.) 
miało wyraźne linie absorpcyjne wody 
w postaci lodu. Również widmo obiek
tu 2000 EB]73, którego jasność wyno

si ok. 19,9 m ag., 
nie w ykazało żad
nych struktur. Za to 
w widmie Centaura 
Pholus zaobserw o
wano absorpcję na 
długości fali 2,3 ^m, 
k tó rą  z in te rp re to 
wano jako metanol 
w postaci lodu lub 
pochodną metanolu.
B r a k  t e j  l i n i i  
u o b iek tów  pasa  
Kuipera może wska
zyw ać, że Pholus, 
w porównaniu z in
nym i C entauram i, 
nie jest „świeżym” 
obiektem w tym re
jo n ie  U kładu S ło
necznego. Widoczny 
je s t brak zw iązk u  
m iędzy strukturami 
widmowymi i jasno
ścią wizualną: 1996 
T 0 66 oraz 1996 TL66 są niemal tak 
samo jasne, a m ają zupełnie różne 
widma, natomiast 1996 TL66 i 2000 
E B 173 różnią się jasnością, gdy ich 
widma jednakowo wydają się nic nie 
wykazywać.

Spektrofotom etria obiektu 1996 
T 0 66 oraz trzech kolejnych ciał: 1996 
T P66 (V = 20,9 m ag.), 1996 TQ 66 
(V = 22,6 mag.) i 1996 TS66 (V = 22,1 
mag.) wykonana przy pomocy apara
tury N1CMOS (Near Infrared Camera 
and M u lti-O b jec t S p ec tro m eter) 
umieszczonej na Kosmicznym Tele
skopie Hubble’a, pozwoliła na pierw
sze próby klasyfikacji obiektów pasa 
Kuipera na podstawie otrzymanych 
widm. Okazało się bowiem, że obiek

ty 1996 TP66, 1996 TQ66 i 1996 TS66, 
w odróżnieniu od 1996 T 0 66, który jest 
neutralny w zakresie w idzialnym , 
mają barwę czerwoną, a ich widma nie 
wykazują żadnych struktur będących 
dowodem istnienia na ich powierzch
niach wody w postaci lodu. Czerwo
na barwa obiektów, jak już wspomnia
no, może świadczyć o zestalonych 
związkach organicznych na ich po
wierzchniach. Stworzenie jednak peł
nej klasyfikacji może być niezwykle 
trudne, ponieważ nie zawsze wyłącz
nie barwa obiektów świadczy o struk
turze ich powierzchni. Przykładem 
może być w spom niany w cześniej 
obiekt 1996 TL66, który mimo takiej 
samej barwy i zbliżonej jasności jak 
1996 T 0 66, ze względu na różnice 
w widmie nie może być uznany za cia
ło tej samej klasy.

Rekordziści
W roku 2000, w czasie poszukiwań 

ciał transneptunowych, realizowanych 
za pomocą 4-metrowych teleskopów 
znajdujących się w Arizonie i Chile, 
odkryto obiekt o jasności 24 mag., któ
ry oznaczono 2000 CR |(IJ. Po rocznej 
obserwacji okazało się, że orbita 2000 
CR |05 jest bardzo ekscentryczna i roz
ciąga się aż do prawie 400 j.a . — 
znacznie dalej niż orbita jakiegokol
wiek znanego obiektu pasa Kuipera. 
Odległość, na jak ą  zbliża się on do

Układ podwójny Pluton-Charon na zdjęciu uzyskanym za pomocą Teleskopu Ko
smicznego Hubble'a. Fot. R. Albrecht (ESA/ESO), NASA
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Rys. 5. Porównanie widm obiektów transneptunowych. 
Wszystkie widma zostały otrzymane przy pomocy tego 
samego instrumentu na teleskopie Kecka. W przypadku 
1996 T 0 66 oraz Charona jest wyraźnie widoczna absorp
cja na 2,0 pm, co odpowiada wodzie w postaci lodu (patrz 
rys. 4)
Źródło: Brown et al. (2000)

Słońca, w peryhelium wynosi 44,5 j.a., 
co stanowi odległość poza zasięgiem 
perturbacyjnego wpływu Neptuna. 
Trudno zatem wyjaśnić, co spowodo
wało osadzenie tego obiektu na takiej 
orbicie. Istnieje szereg teorii na ten 
temat. Możliwe, że orbita 2000 CR105 
jest dynamicznie chaotyczna i jest re
zultatem bezwładnego dryfu w prze
strzeni. Inny scenariusz zakłada, że pas 
Kuipera uformował się w swej środ
kowej części z licznych ciał wielko
ści planet, które podczas ewolucji 
Układu Słonecznego spowodowały 
zmiany w orbitach obecnie krążących 
tam obiektów. Być może sam Neptun 
krążył dalej od Słońca przed znalezie
niem się na obecnej orbicie. Najbar
dziej zadziwiającą hipotezą jest istnie
nie masywnego obiektu poza znaną 
granicą pasa Kuipera. Przy czym oka
zuje się, że ciało o masie Marsa, orbi
tujące w odległości 200j.a., do tej pory 
łatwo mogło ujść uwadze astronomów.

Przez pewien czas uważano, że 
największym obiektem pasa Kuipera 
jest ciało o nazwie 20000 Varuna (oko
ło 900 km), Ponieważ jest to obiekt 
ciemniejszy od Plutona, uznano, że 
jego pow ierzchnia pozbawiona jest 
świeżego lodu. W 2001 r. przy pomo
cy 4-m etrow ego teleskopu Blanco 
w obserwatorium Cerro Tololo Inter- 
American Obserwatory w Chile doko
nano odkrycia nowego obiektu, który 
oznaczono 2001 KX76. Świeci on z ja 
snością 20 mag. Przy założeniu, że 
2001 KX?6 ma podobną budowę jak 
20000 Varuna, grupa astronomów — 
łącząc najnowsze zdjęcia z danymi 
uzyskanymi z wirtualnego teleskopu 
Astrovirtel (którego oprogramowanie 
pozwala na skanowanie starych zdjęć

nieba w poszuk i
w aniu  p laneto id )
—  oszacowała roz
miar średnicy tego 
obiektu naw et na 
1200 km, co daje 
wynik wyższy niż 
najw iększa znana 
dotąd średnica pla- 
netoidy Ceres (950 
km).

Zakończenie
Wiedza o obiek

tach pasa Kuipera 
w z r a s t a  w r a z  
z liczbą kolejnych 
odkrywanych ciał.
B adania nie sku
piają się jednak wy
łącznie na najwięk
szych ob iek tach .
W marcu  2000 r. 
został uruchom io
ny pierw szy te le
skop będący częścią 
tajw ańsko-am ery- 
kańskiego projektu 
TAOS (The Taiwan- 
Am erica Occulta- 
tion Survey). Celem 
tego projektu jest 
bezpośrednie mie
rzenie liczby obiek
tów pasa Kuipera, 
które mają typową wielkość jąder ko- 
metarnych (kilku km) przy pomocy 
obserwacji zakryć gwiazd. Prawdopo
dobieństwo zakrycia jest jednak tak ni
skie, że wymaga prowadzenia 100 mi
liardów pomiarów na rok, aby dostrzec 
od dziesięciu do czterech tysięcy za
kryć. Na potrzeby tego projektu pla

nuje się użycie trzech małych (20 ca
lowych, f/1,9) mechanicznych telesko
pów wyposażonych w kamery CCD 
(2048 x 2048 pikseli). Ogromna baza 
danych tego projektu będzie zawiera
ła nie tylko informacje o rozkładzie 
niewielkich ciał pasa Kuipera, ale tak
że dane o gwiazdach zmiennych.

Duże nadzieje pokładane są w mi
sji Pluton-Pas Kuipera, której start jest 
planowany na rok 2006. Sonda ma 
zbadać układ Pluton-Charon oraz je 
den lub dwa obiekty pasa Kuipera, co 
może przynieść odpowiedzi na temat 
własności ich powierzchni, budowy 
wewnętrznej oraz atmosfery.

2001 KX76

•

•

<•
•

•
•

•

•

• •
•

................... ............................................................................................................................................................... ......... ..........  ....... ..
•

Największa znana planetoida 2001 KX76 na zdjęciu wykonanym 2,2-metrowym 
teleskopem ESO w La Silla (Chile)

Autorka jest studentką 111 r. astro
nomii na Uniwersytecie Mikołaja 
Kopernika. Artykuł powstał ita pod
stawie je j pracy seminaryjnej.
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w skrócie

Jonosfera polarna jako termiczna osłona Ziemi

Tegoroczne gorące lato daje nam 
(co prawda nikłe, ale konkretne) 
pojęcie o potężnym strumieniu 

energii słonecznej, w którym zanurzo
na jest Ziemia. Odczuwane w sposób 
bezpośredni zjawiska pogodowe wystę
pują głównie w niższych warstwach at
mosfery. Ale oddziaływanie Słońca 
z otoczeniem Ziemi sięga znacznie wy
żej (może lepiej powiedzieć — dalej), 
obejmując cały obszar magnetosfery, 
czyli obszaru kontrolowanego przez 
ziemskie pole magnetyczne. W wyniku 
tych oddziaływań pojawiają się prądy 
o natężeniu milionów amperów, zamy
kające się w polarnych obszarach ziem
skiej jonosfery — warstwy atmosfery 
w znacznym stopniu zjonizowanej i roz
ciągającej się z grubsza na wysokościach 
100— 1000 km.

Od kilkunastu lat wiadomo, że 
wzmożona aktywność słoneczna znaj
duje swoje odbicie we wzroście strumie
nia jonów — w szczególności tlenu — 
wypływających z górnych warstw jo
nosfery polarnej. To zjawisko ma szcze
gólnie widowiskową formę w sytuacji 
nagłych, gwałtownych zmian w magne- 
tosferze, spowodowanych, np. zderze
niem z obłokami plazmy powstającymi 
w trakcie koronalnych wyrzutów masy 
(CME). Prędkość wiatru słonecznego za 
falą uderzeniową może wzrosnąć nawet 
dwukrotnie, a jego ciśnienie kilkakrot
nie, fluktuując wokół wysokich warto
ści jeszcze przez kilka godzin po przej
ściu czoła fali. Jedną z odpowiedzi 
jonosfery polarnej na dojście zaburze

nia jest wyrzut do magnetosfery gęste
go obłoku stosunkowo chłodnej plazmy. 
Dotychczasowa wiedza na ten temat 
pochodziła z pomiarów lokalnych prze
prowadzanych niekiedy w kilku miej
scach (przykładowa sekwencja to reje
stracja CME z pomocą koronografów 
SOHO, pomiar parametrów fali uderze
niowej jeszcze w wietrze słonecznym— 
misja WIND, obserwacje wypływu ma
terii w obszarze zorzowym — przyrzą
dy na pokładzie satelity POLAR).

Od niedawna stało się możliwe ob
serwowanie stanu dużych obszarów 
magnetosfery jednocześnie — uzysku
jąc ich obrazy w ramach misji IMAGE 
(Imager for Magnetopause to Aurora 
Global Exploration). Jak zwykle w ta
kich wypadkach bywa, zaobserwowa
no nie tylko to, czego oczekiwano, ale 
pojawiły się też nowe elementy. Okaza
ło się, że górne warstwy jonosfery tracą 
kilkaset ton plazmy w wyniku przepły
wu prądu wywołanego przez zaburze
nia magnetosfery. Dzięki temu niższe 
warstwy jonosfery nie nagrzewająsię— 
mamy do czynienia z odpowiednikiem 
ekranu termicznego — poprzez odpa
rowanie osłaniającego niższe warstwy 
przed przegrzaniem. Ale to nie koniec 
historii. Udało się bowiem zobaczyć, co 
dzieje się dalej z odparowaną plazmą. 
Pomogły w tym dwa instrumenty IMA- 
GER-a: LENA (Low Energy Neutral 
Atom imager) oraz HENA (High Ener
gy Neutral Atom imager). Pierwszy 
z nich przeznaczony do obserwacji 
(z oddali) atomów o niskich energiach

pozwala zobaczyć obłok jonów tlenu, 
o którym była mowa już wcześniej 
(rys. 1). Dalszy los obłoku jest znany 
dzięki drugiemu przyrządowi (również 
zbierającemu dane z odległych obsza
rów), przeznaczonemu do analizy ato
mów o wysokich energiach. Jak można 
zorientować się z drugiego rysunku, są 
to energie rzędu setek keV — w tym 
konkretnym przypadku 180—264 keV. 
Pole widzenia jest tu znacznie większe. 
Ziemia to mały okrąg w środku rysun
ku, pętle obrazują wybrane linie ziem
skiego pola magnetycznego. Widzimy 
Ziemię od strony bieguna magnetycz
nego, liczby opisujące linie sił pola od
noszą się do tzw. lokalnego czasu ma
gnetycznego — analogicznego do czasu 
lokalnego słonecznego, ale we współ
rzędnych dipola magnetycznego. Ina
czej — z lewej strony mamy nocną 
magnetosferę, z prawej dzienną. Jony 
tlenu uzyskały wysokie energie odpo
wiadające temperaturom rzędu miliar
dów kelwinów, wypełniając powłoki 
magnetyczne w magnetosferze. Proces 
energetyzacji jonów nastąpił w magne
tosferze w wyniku jej oddziaływania ze 
wspomnianym już zaburzeniem (np. 
CME). Takie „halo” bardzo gorącej pla
zmy (rys. 2) pojawia się w okolicach 
Ziemi w czasie zaburzeń magnetosfery 
— gdyby nie „odparowywanie” jono
sfery, byłoby ono znacznie mniejsze, a sa
telity komunikacyjne mogłyby czuć się 
bardziej bezpieczne. We wspomnianym 
wyżej procesie Ziemia dostarcza mate
riału, zaś wiatr słoneczny energii, (rs)

216 U R A N IA  -  po st ępy  A s t r o n o m ii 5/2002



0 «

•  *

M 51 — kosmiczny wir
----------------------------------------------------------------------------— _

„Idź wzdłuż dyszla Wie^kietjpWoźi 
lekka na południe i zachód, a po\ 
brzmieć przepffs na znalezienie te: 
za*pisana w jego słynnym katalogi 
ramiona spiralne i pasma pyłu wy 
o*około 37 min lat św ie tlnych,^ ' 
Venatici). M51 jest wi3ocznajwz&2 
35-centymetrowym teleskopiettife 
minuty. Fot. Tony i Daphne Hallas 
Br, ^  -

p  tu ta sama para galaktyk w i
dziana w promieniach Roentge
na przez kosm iczny te leskop  

. CHANDRA. W id o czn ych  je s t
• w ty tę  obrazie ponad 80 źródeł

* promieniowania X. To jest bardzo 
•dużo, jak na normalną galaktykę

eljptyczną lub spiralną ł można 
i stąd wnioskować, że zachodzi tu
•  proces licznych narodzin gwiazd 

masywnych. Wiele z tych źródeł 
to  u k ła d ^ p p d w ó jn e  „gw iazda 
neutronowa’-czama dziura” . J ą ^  
dra obu galaktyk wykazują rów
nież dużg aktywność w promie- 
niowaniuJC i są otoczone gorą- 
cftn gazem o temperaturze wie- 

jjdu m ilionóvPkelw inów. W pobli- 
^ m Ł ją d ra  NGC 5194 (po prawej 

sffi&nie obrazu) po tw ierdzono  
ooroność wysokoenergetyczne- 
goBromieniowarfia pozostałości 
s u rm o w e j,  w cześn ie j o dk ry 
tych z  Ziemi w-1994 r.
Fot. A. W ilso #U M D  et al., CXC 
iNASA^ W

'Ęwwim %
5  _>oo“ •

gfploStatniej jasnej gwiazdy dyszla. Potem przesuń swój teleskop 
j||$ fjgkną parę oddziałujących ze sobą galaktyk” — tak mógłby 
Sfppr. Prawdopodobnie oryginalna mgławica s p ira la  Messiera, 
g p je s t te ż  skatalogowana jako NGC 5194. Jej dobrze widoczne 
ftgwarzyszącą galaktyką (po lewej), NGC 5195. Para jest odległa 
gffaftfcach niewielkiego gwiazdozbioru Psów Gończych (Canes 
iba, rozmyta plamka, zaś ten wyraźny, kolorowy obraz wykonano

|em kamery cyfrowej przy łącznym czasie naświetlania 3 godziny i ^
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Mariusz Świętnicki ze Żręcyja przysłał do Galerii kolejną 
już serię zdjęć obiektów mgławicowych. Tym razem są to 
(po prawej, u góry): galaktłdta Sombrero z gwiazdozbio
ru Panny, figurująca w katafigu Messiera pod pozycją104 
(8.05.2002 r., Newton 250/1520r eksp. 25 min., Konica 
C enturia 400); galaktyka NGCa4565 znajdująca się 
w gw iazdozbiorze W arkocz Bereniki (zdjęcie niżej, 
7.05.2002, Newton 205/907, eksp. 30 min., Konica Centu
ria 400), gromada kulista M 5 w gwiazdozbiorze Węża (po
niżej, 26.06.2002, Newton 206fB07, eksp. 15 min., Konitfa 
Centuria 400) oraz mgławica Orzeł, M 16, również w gwiaz
dozbiorze Węża (zdjęcie dolne po prawej, 10/11.07.2002, 
Newton 205/907, eksp. 30 min., Konica Ceotffna 40(Jy 
Zdjęcie u dołu po lewej ukazuje słabo widoczną galakty
kę M 74 w gwiazdozbiorze Ryb wraz z supernową SN 2002 
ap (04.02.2002, Newton 205/907, eksp. 20 min., Fujicolor 
Superia X-TRA 400). Wszystkie zdjęcia były eksponowa
ne w ognisku głównym tełeśkppu i zostały wykadrowane 
do ćlruku
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Drugi Obóz Szkoleniowo-Obserwacyjny PTMA

W'dniach 12-22 VII2002 r. na 
polanie Kudłacze koło Pci
mia (ok. 10 km na południe 
od Myślenic) odbył się drugi Obóz 

Szkoleniowo-Obserwacyjny PTMA 
„OSOP 2002”, w którym wzięło udział 
prawie 30 uczestników z całej Polski. 
Obóz został zorganizowany przez Od
dział Krakowski przy znaczącym 
współudziale Oddziału Łódzkiego 
PTMA.

Pogoda była niezbyt dobra, w sumie 
5 nocy, podczas których można było coś 
obserwować (rok temu tylko 
dwie). Nie zabrakło doświad
czonych obserwatorów, którzy 
przekazywali swe umiejętności 
początkującym i mniej do
świadczonym. W dzień odby
wały się wykłady. Szef Obozu,
Sławomir Stachniewicz z Kra
kowa, mówił o układach współ
rzędnych astronomicznych, 
czasie w astronomii oraz o tym, 
jak korzystać z kalendarzy 
astronomicznych. Leszek Be- 
nedyktowicz z Krakowa zade
monstrował typy montaży te
leskopowych, Paweł Maksym z Łodzi 
opowiedział o obserwacjach zakrycio- 
wych, Kamila Glinkowska z Łodzi o ob
serwacjach meteorów, Marcin Filipek 
z Krakowa o obserwacjach gwiazd 
zmiennych, Jacek Burda z Krakowa
o optyce teleskopowej a Tomasz Ścię- 
żor z Krakowa o obserwacjach ciał 
Układu Słonecznego (planet i ich księ
życów, komet i planetoid).

Oprócz zaproszonych instruktorów 
wykłady wygłosili również uczestnicy: 
Jakub Pietrzak z Łodzi opowiedział o wy
krywaniu promieni kosmicznych, a naj
starszy uczestnik, znakomity gawędziarz, 
Tadeusz Szufa z Oświęcimia wygłosił 
uwagi praktyczne na temat fotografowa
nia nieba. Na obozie pojawiła się rów
nież Agata Karska z Inowrocławia, 
uczestniczka zlotu obserwatorów gwiazd 
zmiennych zaćmieniowych na Suhorze, 
i opowiedziała o różnych typach gwiazd 
zmiennych zaćmieniowych.

Nie sposób nie wspomnieć, że pew
nego popołudnia pojawił się również 
sam Prezes Towarzystwa, dr Henryk 
Brancewicz, który opowiadał o różnych 
znanych polskich astronomach. Na za
kończenie obozu Sławomir Stachnie
wicz na specjalne życzenie niektórych 
uczestników zrobił wykład na temat 
Wielkiego Wybuchu i najnowszych tren
dów w kosmologii.

Okoliczny teren nie tylko sprzyja mi
łośnikom astronomii, ale również jest 
atrakcyjny pod względem turystycznym. 
Uczestnicy odwiedzili obserwatorium 
astronomiczne Krakowskiej Akademii 
Pedagogicznej na Suhorze, gdzie akurat 
odbywał się zlot obserwatorów gwiazd 
zmiennych zaćmieniowych. Przewodni
kiem był jeden z pracowników Obserwa
torium, mgr Waldemar Ogłoza, który za
demonstrował aparaturę i odpowiadał na 
pytania, przy okazji dorzucając wiele in
teresujących uwag. Następnie grupa się 

podzieliła. Niektórzy wrócili 
do Koninek i stamtąd autobu
sem do Pcimia, część weszła na 
Obidowiec i zeszła do Rabki, 
a najbardziej wytrwali poszli 
na Turbacz i stamtąd zeszli do 
Nowego Targu.

Uczestnicy nieraz odwie
dzali pobliską górę Lubomir, na 
której znajdują się resztki sta
cji obserwacyjnej Obserwato
rium Krakowskiego, zniszczo
nej przez Niemców w 1944 r. 
Niektórzy próbowali stamtąd 
podziwiać wschody Słońca, ale 

zwykle było to utrudnione ze względu 
na pogodę. Odbyło się również wiele 
innych wycieczek po okolicznym tere
nie, ale w mniejszych grupach i we wła
snym zakresie.

Mimo nie najlepszej pogody tego
roczny OSOP był udany, uczestnicy byli 
zadowoleni, co dobrze wróży tego typu 
imprezom w przyszłości.

Sławomir Stachniewicz

Grono uczestników Obozu. Fot. Tadeusz Szufa

Na rozkładówce:
Od miliardów lat masywne gwiazdy naszej Galaktyki —  Mlecznej Drogi

l -— prowadzą widowiskowe życie. Kolapsując z ogromnych, kosmicznych 
obłoków, rozpalają swój nuklearny ogień i tworzą ciężkie pierwiastki w jąd
rach. Po kilku milionach lat wzbogacony materiał wyrzucany jes t z pow
rotem w przestrzeń międzygwiezdną, gdzie formowanie gwiazd rozpoczy
na się od nowa. Ekspandujący obłok pozostałości znanej jako Kasjopea A 
to przykład końcowej fazy cyklu życiowego gwiazdy. Światło z eskplozji, 
która utworzyła tę pozostałość supernowej, przypuszczalnie widziane było 
na niebie Ziemi nieco ponad 300 lat temu, choć dotarcie do nas zajęło mu 
więcej niż 10 000 lat. Na tym wspaniałym obrazie Z  Teleskopu Kosmicz- Fot. R. Fesen (Dartmouth) and J. Morse (CASA, U. Colorado), 

nego Hubble'a stygnących włókien i węzłów pozostałości Cas A, światło Hubble HentaQe Team' NASA
od różnych pierwiastków zostało odmiennie pokolorowane, by pomóc astronomom w zrozumieniu zasad recyclingu gwiezd
nej składowej naszej Galaktyki. Na przykład, czerwone obszary zdominowane są przez emisję atomów siarki, podczas gdy 
niebieskie odcienie związane są  z tlenem. Pokazany obszar rozciąga się na około 10 lat świetlnych

-ii

J
W
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Kuzynki Słońca

Gwiazd żadnego z typów wid
mowych nie znamy równie 
dobrze, a zarazem równie sła

bo jak gwiazd typu widmowego G. To 
pozornie sprzeczne stwierdzenie bie
rze się stąd, że żółta gwiazda typu wid
mowego G2V rozświetla nasze niebo 
każdego dnia. Liczba informacji, jaką 
udało nam się uzyskać o Słońcu w cią
gu kilkudziesięciu lat nowoczesnych 
obserwacji, jest imponująca. Możemy 
bardzo dokładnie badać strukturę po
wierzchni i atmosfery naszej dziennej 
gwiazdy i śledzić zachodzące tam 
zm iany. R ów nocześn ie  teo re tycy  
wciąż mają problem z ogarnięciem tak 
ogromnej liczby danych i szereg fun
damentalnych zagadnień dotyczących

Słońca czeka na ostateczne rozstrzyg
nięcie. Heliofizyka to odrębna dziedzi
na badań, a jej interesującą prezenta
cję można znaleźć np. w książce R. 
Kippenhahna Na tropie tajemnic Słoń
ca. Dziś przyjrzymy się raczej odleg
łym kuzynkom Słońca.

G w iazdą niem al identyczną jak  
Słońce jest najjaśniejszy  składnik 
układu a  Centauri. Nawiasem m ó
wiąc, z przedstawicielkami najbliższe
go nam gwiezdnego systemu spotka
liśmy się już  w dwóch poprzednich 
częściach cyklu poświęconego typom 
widmowym: składnik wtórny jest bo
wiem gwiazdą typu K I, zaś trzeci, 
najsłabszy (Proxima), to gwiazda roz
błyskowa typu M5. Szósta pod wzglę

dem jasności gwiazda nocnego nieba
—  Kapella —  to stosunkowo bliska 
para olbrzymów o typach widmowych 
GO i G5. N ajjaśniejszą pojedynczą 
gwiazdą typu widmowego G jest po
łożona w pobliżu A rktura M ufrid 
(r/ Bootis, G0IV, o jasności 2,7 mag.). 
Gwiazdą o największej znanej jasno
ści absolutnej w typie widmowym G 
jest nadolbrzym o widomym blasku 5 
magnitudo (z konstelacji Kasjopei) 
oznaczony HR 8752 (lub HD 21776)
—  patrz rys. 1. Jako niezwykle jasną 
gwiazdę cechuje ją  pewna niestabil
ność —  stąd widomy blask waha się 
nieregularnie w granicach ok. pół ma
gnitudo (jako zmienna nosi ona ozna
czenie V 509 Cas).

Gdy przechodzimy od chłodnych 
obiektów typów K i M do obejmują
cych pośredn i zakres tem pera tu r 
(5000— 6000 K) gwiazd G, słabną li
nie neutralnych metali, takie jak linia 
wapnia Cal 422,6 nm oraz linie D 
sodu. Coraz silniejsze stają się linie 
metali jednokrotnie zjonizowanych — 
np. H i K wapnia Cali, które domi
nują w części fioletowej widma Słoń
ca. W klasie G po raz ostatni ujrzymy 
pasma molekularne; tylko najsilniej 
związane cząsteczki mogą przetrwać 
w tych temperaturach. Pasmo G (mo
lekuły CH) osiąga maksimum w pod- 
typie G5 i słabnie w miarę przesuwa
nia się w kierunku typu F.

Jak wyglądałoby Słońce z odległo
ści kilkudziesięciu lat św ietlnych? 
Możemy się o tym przekonać, odnaj
dując na niebie jedną z gwiazd poda
nych w tabelce. Są to bowiem karły 
ciągu głównego typu widmowego G2 
(tylko 16 Cygni A i B to odpowiednio 
G l,5  oraz G2,5). Warto zwrócić uwa
gę na rozrzut jasności absolutnych, 
wynikający z pewnej szerokości pasa 
ciągu głównego. Gwiazdą zasługującą 
na miano bliźniaczki Słońca jest 9 
Ceti.

Podobnie jak w typie widmowym 
K, w dziedzinie optycznej widma naj
ważniejszym wskaźnikiem aktywno
ści chromosferycznej jest emisja w li
niach Call H i K (rys. 2). Całkowity 
strumień związany ze składową emi-

Rys. 1. Diagram HR dla gwiazd typu G (wg J. Kaler)

RVTau
8Lyr

«UMa 

Cape Ha Arcturus
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Oznaczenie Widomy Odległość Jasność
gwiazdy blask V (PC) absolutna V

53 Aquarii A 6,57 18 5,35
a  Centauri A -0,01 1,33 4,37
9 Ceti 6,39 20 4,84
p  Coronae Borealis 5,41 25 3,42
16 Cygni A 5,96 26 3,92
16 Cygni B 6,20 26 4,16

syjną linii chromosferycznych jest w 
wielu przypadkach wyraźnie zmienny, 
na ogół w dwóch skalach czasowych: 
od kilkunastu do kilkudziesięciu dni 
oraz od kilku do kilkunastu lat (rys. 
3). Szybsze z tych zmian uważane są 
za wynik obrotu gwiazd, zaś zmien
ność długookresowa —  za przejaw 
cyklicznych zmian aktywności chro- 
mosferycznej. Wiek gwiazd odgrywa 
ważną rolę w ujawnianiu —  bądź nie 
—  tej aktywności. Gwiazdy starsze są 
mniej aktywne i rotują wolniej, co 
zresztą najprawdopodobniej jest ze 
sobą związane.

Przesuwając się na diagramie HR 
(rys. 1) w kierunku wyższych jasno
ści absolutnych, jakieś 2 magnitudo 
ponad ciągiem głównym napotkamy 
gałąź podolbrzymów. Część z nich 
zalicza się do układów zaćmieniowych 
typu RS Canum Venaticorum (patrz 
rys. 4). W takich układach składnika
mi są olbrzymy, podolbrzymy i jasne 
karły typów od F do K. Ich okresy 
obiegu zawierają się w przedziale od 
ok. I dnia do ok. 20 dni —  co ozna
cza, że układy te są rozdzielone, ale 
jednocześnie wystarczająco stare, by 
siły przypływowe zdążyły doprowa
dzić do synchronizacji obrotu skład

ników z ich okresem orbitalnym. Cha
rakterystyczne jest więc to, że skład
niki gwiazd RS CVn są  szybkimi ro-

tatorami w porównaniu z pojedynczy
mi gwiazdami tego samego typu wid
mowego.
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15 '

14
21966 1970 1974 1978 0 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130

lata dni
Rys. 3. Zmiany strumienia linii Call H i K obserwowane w widmach gwiazd ciągu głównego w skali rzędu lat i dni (liczby po
prawej stronie wykresów są numerami gwiazd w katalogu HD)
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Rys. 4. Krzywa zmian jasności gwiazdy podwójnej RS Canum Venaticorum. Fala 
między zaćmieniami uważana jest za wynik zaplamienia jednego ze składników 
układu

Kolejne 2 magnitudo wyżej na dia
gramie HR rozciąga się gałąź olbrzy
mów. Różnica między olbrzymami 
a karłami dość szybko się zaciera: 
gwiazda typu G2III jest średnio rzecz 
biorąc tylko 6 razy większa od Słoń
ca. Jednak nadolbrzymy w dalszym 
ciągu porażają swymi rozmiarami: HR 
8752 jest przeszło 500 razy większa 
od Słońca, zatem umieszczona na jego 
miejscu w naszym układzie planetar
nym w swym wnętrzu zmieściłaby

jeszcze orbitę Ziemi.
Wśród olbrzymów i nadolbrzymów 

typu G spotykamy gwiazdy pulsują
ce. Niektóre czynią to w sposób nie
regularny, inne — półregulamy. Cha
rakterystyczną cechą krzywych blasku 
może być występowanie po sobie na 
przemian głębszych i płytszych mini
mów — jak w przypadku zmiennych 
typu RV Tauri, o okresach w przedziale 
od 30 do 150 dni (rys. 5). Co ciekawe, 
z czasem minima płytsze mogą stawać

się głębsze i na odwrót; przyczyny 
i charakter tej zmienności nie zostały 
jeszcze jednoznacznie wyjaśnione. Są 
wreszcie i takie gwiazdy, które pulsują 
w sposób niezwykle regularny. Należą 
do nich cefeidy, spotykane już w ty
pie widmowym G, jednak w większo
ści (wraz z prototypem d Cep) należą
ce do typu widmowego F. Tak więc 
o nich opowiemy już następnym ra
zem. (kr)

Czarna dziura — kosmiczna prądnica!

Naukowcy z Los Alamos (U.S. 
Departament of Energy’s Los 
Alamos National Laboratory): 

Philipp Kronberg, Quentin Dufton, 
Stirling Colgate i Hui Li przekonują, 
że czarne dziury mogą być efektyw
nymi źródłami energii. Linie pola 
magnetycznego, rozciągające się na 
odległość milionów lat świetlnych 
poza galaktykę, mogą być efektem 
działania dynama (jak w silniku elek
trycznym) wewnątrz czarnej dziury.

Badając fale radiowe pochodzące 
z obszarów przestrzeni okalającej ga
laktyki, naukowcy odtworzyli struk
turę pola magnetycznego. Rozciąga się 
ono od centrum galaktyki (gdzie praw
dopodobnie znajduje się czarna dziu
ra) i wybiega daleko poza granicę ga
laktyki. Do badań wybrano galaktyki 
odizolowane, nie oddziałujące z inny
mi, dzięki czemu struktura linii sił pola 
magnetycznego nie jest zaburzona.

Energia czarnej dziury jest efektyw
nie przekształcana w energię pola 
magnetycznego. Choć mechanizm ten 
nie jest do końca poznany, można 
przypuszczać, że dużą rolę odgrywa 
dysk akrecyjny rotujący wokół czar
nej dziury. Namagnetyzowana mate
ria tworząca dysk skręca linie pola 
magnetycznego, które unoszone są 
w postaci pętli daleko poza centralne 
obszary galaktyki. Energię tego pola 
możemy obserwować w postaci emi
sji radiowej.

Jednym z problemów jest wyjaśnie
nie mechanizmu przekształcania ener
gii m agnetycznej na ogrzew anie 
ośrodka międzygwiazdowego, co ob
serwuje się w postaci wysokoenerge
tycznych (bardzo szybkich) cząstek 
promieniowania kosmicznego. Jed
nym z procesów przyspieszania cząs
tek może być rekoneksja linii pola 
magnetycznego (tzn. przełączanie się 
linii pola magnetycznego o przeciw
nych kierunkach, prowadzące do 
uwalniania energii magnetycznej).

Zapoznanie się z procesami zacho
dzącymi w polach magnetycznych ga
laktyk może mieć duże znaczenie dla 
ludzi — tu, na Ziemi. Gdyby można 
było przeprowadzać te procesy w spo
sób kontrolowany, to kto wie, może 
udałoby się zbudować system „reak
torów m agnetycznych”, będących 
efektywnym źródłem energii?

B. KuleszaNASA/Internet
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Wiatry szaleją w atmosferze Słońca

Według nowych obserwacji 
z satelity NASA — Transi
tion Region and Coronal 

Explorer (TRACE) i satelity Europej
skiej Agencji Kosmicznej oraz NASA
— Solar and Heliospheric Observatory 
(SOHO) wiatry naelektryzowanego 
gazu przeszywają atmosferę słoneczną, 
pędząc z prędkością bliską tamtejszej 
prędkości dźwięku.

Nowy wynik uzyskany przez astro
nomów z Harvard-Smithsonian Center 
for Astrophysics (CfA) w Cambridge 
pokazuje, że wiatry i burze atmosfery 
słonecznej — o prędkości ponad 
300 000 km na godzinę — są tak inten
sywne, że przy wyznaczaniu gęstości at
mosfery grają one większą rolę niż gra
witacja. Grawitacja Słońca na jej 
widzialnej powierzchni jest 28 razy sil
niejsza niż na Ziemi. Osoba ważąca 70 
kg, na Słońcu ważyłaby niemal 2000 kg. 
Na Ziemi podobne zjawiska jak na Słoń
cu zaszłyby, gdyby wiatr wiał z prędko
ścią 5000 km na godzinę.

To odkrycie zupełnie zmienia nasze 
pojmowanie pętli koronalnych, ogrom
nych, łukowatych struktur naelektryzo
wanego gazu, które stanowią ze
wnętrzną atmosferę Słońca — koronę 
słoneczną — powiedziała Amy Wine- 
barger, główna autorka artykułu, który 
w marcu ukazał się w Astrophysical 
Journal. Obserwacje te wzbudzają 
żywe zainteresowanie naukowców, tym 
bardziej że aktywność Słońca w koro
nie słonecznej powoduje czasem zakłó
cenia w działaniu urządzeń elektronicz
nych na Ziemi.

Atmosfera Słońca przeniknięta jest 
polem magnetycznym generowanym 
przez naelektryzowany gaz lub plazmę, 
która gwałtownie miesza się pod wi
doczną powierzchnią Słońca. Astrono
mowie od dawna obserwują pętle plaz
my, nazywane pętlami koronalnymi. 
Wydają się one odwzorowywać skom
plikowaną strukturę pola magnetyczne
go korony słonecznej, w dużym stopniu 
tak, jak żelazne opiłki otaczając magnes 
ujawniają niewidzialne linie jego pola 
magnetycznego. Pętle koronalne mają 
różne rozmiary, ale większość z nich jest 
olbrzymia, zdolna objąć kilkanaście pla
net takich jak Ziemia.

Astronomowie wiedzą, że cząstki 
wchodzące w skład plazmy są elektrycz
nie naładowane, a więc czują obecność 
pola magnetycznego. Dotychczas na
ukowcy uważali, że pętle koronalne są 
rurkami plazmy schwytanymi i otoczo
nymi przez łukowatego kształtu pole 
magnetyczne korony.

Zdjęcie pętli koronalnych wykonane z sateli
ty TRACE. Zrobione je, wykorzystując świat
ło ultrafioletowe emitowane przez gorący, na
elektryzowany gaz w pętlach. Fot. NASA, 
TRACE team

Jednak pętle koronalne mają tajem
nicze cechy. Istnienie silnej grawitacji 
Słońca doprowadziło astronomów do 
wniosku, że plazma powinna być gęst
sza przy podstawie pętli i rzadka na jej 
szczycie, tak jak przyciąganie ziemskie 
powoduje, że atmosfera Ziemi rozrze
dza się wraz ze wzrastającą wysokością. 
W rzeczywistości pętle koronalne wy
dają się mieć jednakową gęstość na ca
łej wysokości, mimo że niektóre z nich 
rozciągają się na milion kilometrów po
nad powierzchnię Słońca.

Na filmie wykonanym ze zdjęć z sa
telity TRACE jasne plamy plazmy 
wznoszą się w górę i opadają w dół. 
Dane z SOHO potwierdzają, że poru
szały się one z olbrzymią prędkością. 
Doprowadziło to naukowców do wnio
sku, że pętle koronalne nie są nieru
chomą plazmą, ale raczej strumieniami 
plazmy poruszającymi się niezwykle 
szybko, które wybuchają z powierzch
ni Słońca i wytryskują pomiędzy struk
tury pola magnetycznego w koronie.

Te pętle to raczej nie rurki plazmy 
zawarte w magnetycznym pojemniku, ale 
dżety gorącej plazmy płynące pomiędzy 
silnym polem magnetycznym korony — 
powiedział Leon Golub z CfA, współ
autor wspomnianego artykułu. Jeśli pęt
le koronalne są rzeczywiście strumienia

mi plazmy poruszającej się wbrew gra
witacji Słońca, mogłyby mieć z grub
sza tę samą gęstość na całej długości, 
tak jak stała jest gęstość wody wytry- 
skującej z fontanny.

Naukowcy obserwują przepływy 
plazmy w około połowie pętli koronal
nych, jakie widzi satelita TRACE. Prze
pływy mogą być obecne również w po
zostałych, ale mogą być one, wg badaczy, 
zbyt słabe, aby TRACE mógł je zmie
rzyć. Aby zbadać pozostałe pętle, po
trzebny jest lepszy sprzęt, ponieważ część 
pętii jest zbyt mała lub ma inną tempera
turę, niż TRACE potrafi zmierzyć.

Według naukowców, przepływ pla
zmy, który formuje pętlę, spowodowa
ny jest prawdopodobnie przez nierów
nomierne ogrzewanie podstaw pętli — 
plazma przepływa od gorętszego końca 
do chłodniejszego. Podstawy pętli dzie
li odległość tysięcy kilometrów i nie ma 
powodu, by zakładać, że środowisko na 
jednym końcu będzie identyczne i będzie 
dostarczać dokładnie tę samą ilość cie
płajak środowisko na drugim końcu pętli
— mówi Leon Golub.

Naukowcy nie są pewni, co jest 
głównym czynnikiem grzejącym pętle, 
ale ich prace mogą pomóc odkryć, dla
czego korona słoneczna jest setki razy 
gorętsza niż powierzchnia Słońca. Jest 
wiele teorii tłumaczących grzanie ko
ronalne, ale tylko w kilku z nich ma 
miejsce niezwykle szybki przepływ plaz
my, który widzimy w pętlach koronal
nych, tak więc nasze odkrycie bardzo 
zawęża ich liczbę — powiedziała Amy 
Winebarger.

K. Zawada

Pętle koronalne mają zróżnicowany kształt 
i rozmiar, ale większość z nich jest olbrzymia, 
zdolna objąć kilkanaście planet o rozmiarze 
Ziemi. Fot. NASA, TF5ACE team
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w skrócie

Sondowanie pierwszego światła 
Wszechświata

A stronomowie, pracując na od- 
/ %  ległym płaskowyżu chilij skiej 

JL JL pustyn i, stworzyli najbardziej 
szczegółowe obrazy ukazujące najstar
sze światło wyemitowane we Wszech- 
świecie, jakie kiedykolwiek wykonano. 
Dostarczyli tym samym niezależnego 
potwierdzenia kontrowersyjnych teorii 
do tyczących  pochodzen ia  m aterii 
i energii.

Przesuwając granice dostępnej 
technologii, Cosmic Background 
Imager (CBI) ufundowany przez 
National Science Foundation (NSF) 
i California Institute o f Technology 
(Caltech) wykrył zmiany rzędu mi
nuty łuku w kosmicznym promie
niowaniu tła, promieniowaniu, któ
re podróżowało do Ziemi prawie 14 
mld lat. Mapa fluktuacji pokazuje 
pierwsze ziarna materii i energii, 
które później m ogły ewoluować 
w gromady setek galaktyk.

Pom iary dostarczyły rów nież 
niezależnego dowodu na od dawna 
dyskutowaną teorię inflacji. Infla
cja postuluje, iż Wszechświat prze
szedł okres gwałtownej ekspansji 
w pierw szych chwilach swojego 
istnienia, a 300 000 lat później ochło
dził się na tyle, że mogły uformować 
się ziarna materii. Wszechświat stał się 
„przezroczysty”, a światło mogło swo
bodnie podróżować, niemal z niczym 
nie oddziałując.CBI obserwuje pozo
stałości po tym wczesnym promienio
waniu. Uzyskane stąd dane pomogą

również naukowcom zrozumieć lepiej 
odpychającą siłę nazw aną „ciem ną 
energią”. „Ciemna energia” wydaje się 
przeciwstawiać grawitacji i zmusza 
Wszechświat do przyspieszania swo
jej ekspansji, a tempo tej ekspansji 
wzrasta.

K ażdy now y ob ra z w czesnego  
Wszechświata udoskonala nasz model

tego, ja k  to wszystko się zaczęło. Zu
pełnie tak, ja k  Wszechświat urósł i roz
przestrzenił się, wiedza człowieka o je 
go pochodzeniu rozszerza się dzięki 
um iejętnościom  technicznym  oraz 
cierpliwości i wytrwałości naukowców 
takich ja k  ci — powiedziała Rita Col
well, szefowa NSF.

Po raz pierwszy widzimy 
ziarna, które były zaczątkiem 
gromad galaktyk, a tym sa
mym teorie formowania ga
laktyk można sprawdzać ob
serwacyjnie — powiedział 
AnthonyReadhead szef gru
py z Caltechu. Te obserwa
cje o wyjątkowo wysokiej 
rozdzielczości dostarczają 
nowy szereg testów kosmo
logicznych, a także dostar
czają nowego niezależnego 
dowodu na to, że Wszech
świat je s t płaski i zdomino

wany przez ciemną materię i ciemną 
energię.

Naukowcy z USA, Kanady i Chile 
w ykonali na jlepsze  pom iary, aby 
określić wiek mikrofalowego promie
niowania tła —  CMB (Cosmic Micro
wave Background). CMB jest zapisem 
pierwszych fotonów, które uciekły 
z gwałtownie ochładzającego się, roz

szerzającego się W szechśw iata 
około 300000 lat po kosmicznej 
eksplozji nazywanej Wielkim Wy
buchem, która miała być początkiem 
naszego Wszechświata.

Dane z CBI, dotyczące rozkładu 
temperatur w CMB, potwierdzają 
teorię inflacji. Inflacja stwierdza, 
że gorąca plazm a początkowego 
Wszechświata przeszła przez okres 
sk ra jn ie  gw ałtow nej ekspansji 
w pierwszej 10'32 sekundy. Zmia
ny tem peratury zmierzone przez 
CBI są rzędu 10 milionowych częś
ci stopnia.

Według naukowców piki rozkła
du temperatury promieniowania tła 
wskazują, że dane z CBI są całkowi
cie zgodne z teorią inflacji i potwier
dzają wyniki innych naukowców. 

W kwietniu 2000 r. międzynarodowa 
grupa kosmologów, kierowana przez 
Andrew Lange'a z Caltechu, ogłosiła 
pierwszy poważny dowód na to, że 
Wszechświat jest płaski, czyli że dwie 
równoległe linie nigdy się w nim ani 
nie zbiegną, ani nie rozbiegną —  za
wsze będą równoległe. Zespół Lange'a 
obserwował niebo na innych często
ściach niż CBI, używając balonu wzno
szącego się wysoko nad Antarktyką.

CBI składa się z 13 interferometrów 
zamontowanych na platformie o śred
nicy 6 metrów; działa w zakresie od 26 
GHz (1,1 cm) do 36 GHz (8mm). Urzą
dzenie znajduje się na najbardziej su
chej pustyni świata —  Atacama. Dzię
ki takiemu położeniu zapewniono CBI 
prace w niskiej wilgotności powietrza, 
jaka panuje na wysokości 5080 metrów. 
Wyniki badań ukażą się w „Astrophy- 
sical Journal”.

K. Zawada
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w skrócie

Pole grawitacyjne gwiazdy neutronowej ba
dane dzięki jej własnemu promieniowaniu X

P zy użyciu satelity CHANDRA 
astronomowie wykryli właści
wości, które mogą być pierw

szym bezpośrednim  dowodem na 
efekt grawitacji w promieniowaniu 
z gwiazdy neutronowej. Jeśli to od
krycie zostanie potwierdzone, może 
pozwolić naukowcom zmierzyć pole 
grawitacyjne gwiazd neutronowych 
i ustalić, czy zawierają one egzo
tyczną formę materii nie spotykaną 
na Ziemi.

Zespół kierowany przez George’a 
Pavlova z Penn State U niversity 
w University Park (USA) obserwował 
obiekt 1E 1207.4-5209 — tak nazwa
no gwiazdę neutronową znajdującą się 
w centrum pozostałości po supernowej 
około 7000 lat świetlnych od Ziemi. 
Rezultaty zaprezentowano 6 czerwca 
br. na posiedzeniu Amerykańskiego 
Towarzystwa Astronomicznego w Al
buquerque w stanie Nowy Meksyk 
(USA).

Grupa Pavlova odkryła dwa spadki 
w widmie promieniowania X pocho
dzącego z gwiazdy, które mogą być 
oznaką absorpcji. Jeśli tak jest rzeczy
wiście — promienie X pochłaniane są 
przez jony helu blisko powierzchni 
gwiazdy w silnym polu magnetycz
nym — to obserwowane spadki wska- 
zują na to, że pole graw itacyjne 
zmniejsza energię promieni Roentge
na uciekających z gwiazdy neutro
nowej.

Taka interpretacja jest zgodna z na
szymi danymi — powiedział Pavlov — 
ale takie cechy mogą być mieszanką 
wielu innych własności. Potrzebujemy 
dokładniejszych pomiarów, najlepiej 
ze spektrometru siatkowego satelity 
CHANDRA.

Cechy wskazujące na absorpcję 
mogą być pierwszym dowodem efek
tu grawitacji w promieniowaniu bli
sko powierzchni samotnej gwiazdy 
neutronowej — powiedział Pavlov. 
Jest to szczególnie ważne, bo pozwo
liłoby nam ograniczyć, jakie typy ma
terii mogą wchodzić w skład  tej 
gwiazdy.

Gwiazdy neutronowe formowane są 
w momencie, gdy masywna gwiazda 
wypala swoje paliwo, a jądro zaczyna 
zapadać się (kolapsować). Następuje 
eksplozja supernowej, a skolapsowa- 
ne jądro jest kompresowane do gorą
cego obiektu o średnicy około 20 km 
z cienką atmosferą, w skład której 
wchodzi wodór i być może cięższe 
jony — taka atmosfera znajduje się 
w polu grawitacyjnym 100 mld razy 
silniejszym niż ziemskie.

Obiekty takie, o gęstości większej 
niż miliard ton na objętość łyżeczki do 
herbaty, nazywane są gwiazdami neu
tronowymi, ponieważ wydaje się, że 
złożone są głównie z neutronów. Choć 
obiekty te badane są od ponad 30 lat, 
ich natura jest wciąż nieznana.

Nie jesteśm y nawet pewni, czy 
gwiazdy neutronowe złożone są z neu
tronów — powiedział Divas Sanwal 
z Penn State. Równie dobrze mogą być 
one zbudowane z pionów, kaonów czy 
nawet ze swobodnych kwarków.

Jednym ze sposobów ograniczania 
możliwych rodzajów materii jest po
miar siły grawitacji na powierzchni 
gwiazdy neutronowej poprzez obser
wowanie skutków działania grawita
cji na promienio
wanie X bardzo 
blisko powierzch
ni gwiazdy. We
dług teorii grawi- 
tacji E insteina, 
przyciąganie foto
nów przez pole 
grawitacyjne pro
wadzi do zmniej
szenia energii fo
tonów  (w zrasta 
długość fali pro
mieniowania). Po
miar tego grawita
cyjnego redshiftu 
(przesunięcia ku 
czerwieni, ku dłuż
szym falom) wiąże 
masę gwiazdy z jej 
promieniem i po
zwala na spraw

dzenie teorii z różnymi możliwymi 
wartościami gęstości materii.

Zespół naukowców rozważał kilka
naście możliwych wyjaśnień cech ab
sorpcji obserwowanych w 1E 1207. 
Moc i energia obserwowanego pro
mieniowania X czyniła je jednak nie
prawdopodobnymi, a to z powodu 
przeszkadzającej materii między- 
gwiazdowej lub absorpcji wywołanej 
elektronami lub jonami krążącymi 
w silnym polu magnetycznym. Naj
bardziej prawdopodobna hipoteza 
mówi, że obserwowane własności 
spowodowane są absorbowaniem  
promieniowania X przez jony helu 
w polu magnetycznym silniejszym 
od ziemskiego pola magnetycznego 
o około 100 bilionów (1014) razy. 
W takim przypadku grawitacyjny red- 
shift redukuje energię promieniowa
nia Roentgena o 17%.

Grupa Pavlova obserwowała 1E 
1027 przy pom ocy spektrom etru 
umieszczonego na satelicie CHAN
DRA — Advanced CCD Imaging 
Spectrometer — 6 stycznia 2000 i 5 
stycznia 2002 r., za każdym razy przez 
około 30 000 sekund (8,3 godz.).

K. Zawada

Artystyczna wizja obiektu 1E 1207.4-5209 — gwiazda neu
tronowa z gorącą plamą polarną i silnym polem magnetycz
nym (fioletowe linie). Gwiazda neutronowa znajduje się w od
ległości około 7000 lat świetlnych od Ziemi. Załączony wy
kres pokazuje oczekiwane (przerywana linia) i obserwowane 
(ciągła linia) widmo promieniowania X pochodzącego z go
rącej plamy. Nachylenia w widmie obserwowanym wskazuje 
na absorpcję (pochłanianie) promieniowania przez gaz w at
mosferze gwiazdy neutronowej.
Ilustracja: CXC/M.Weiss; Wykres: NASA/PSU/G.Pavlov i in.
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nicy stronomii 
obserwują: Burzliwy żywot komety 

C/2000 WM1 (LINEAR)

Zdjęcie wykonane przez Leszka Marcinka (Lublin) 
w dniu 20 listopada 2001 (ob. SONNAR 4/300, film 
Konica 400, eksp. 12 min.)

Kometa C/2000 WM1 (LINE
AR) została odkryta w ra
mach programu LINEAR na 

zdjęciach wykonanych 16 grudnia 
2000 r. jako obiekt o jasności 17,8m. 
Wkrótce została także znaleziona na 
zdjęciach wykonanych 16 i 18 listo
pada 2000 r. Już 20 grudnia T.B.Spahr 
(USA) zaobserwował otoczkę o śred
nicy 10” oraz szeroki, słaby warkocz
o długości 10”—20” i kącie pozycyj
nym (PA) 45°. Pierwsza paraboliczna 
orbita nowej komety wyznaczona 
przez znanego badacza orbit kometar- 
nych Briana Marsdena wskazywała, że 
22 stycznia 2002 r. przejdzie ona przez 
peryhelium w odległości jedynie 0,55 
j.a. od Słońca, osiągając jasność 4ra.

Przez całą wiosnę i lato kometa 
powoli jaśniała, osiągając l l m na po
czątku października 2001 r., a pod 
koniec miesiąca już 9,5m. Kometa jaś
niała coraz szybciej i pod koniec li
stopada osiągnęła już ok. 6m. W poło
wie listopada wielu obserwatorów 
zauważyło cienki, skierowany ku 
Słońcu anty warkocz, będący jak wia
domo efektem geometrycznym rzuto
wania materii pyłowej otaczającej gło
wę komety na sferę niebieską przy 
określonej konfiguracji kometa-Słoń- 
ce-Ziemia. Obserwowano także zło
żone struktury w głowie komety.

Kometa C/2000 WM1 systematycz
nie kierowała się na południe i w po
łowie grudnia jej obserwacja z półku
li północnej stała się niemożliwa. 
Wraz z oddalaniem się od Ziemi jas
ność komety powoli spadała, jednak 
efekt ten był kompensowany wzros
tem jej jasności własnej, związanym 
ze zbliżaniem się do Słońca. W mo
mencie przechodzenia przez peryhe
lium w dniu 22 stycznia 2002 r. jasność 
komety oceniano na ok. 6,2m. Od tego 
momentu jej jasność powinna spadać 
jeszcze szybciej, jednak ku zdumie
niu obserwatorów nastąpił wybuch, 
który w ciągu kilku zaledwie dni 
zwiększył jasność komety aż do 2,5m, 
w związku z czym stała się ona pięk
nym widowiskiem niebieskim, wi

docznym z łatwością gołym okiem. Po 
wybuchu jasność komety ponownie 
zaczęła powoli spadać. Gdy pojawiła 
się znów na niebie północnym w mar
cu 2002 r. miała jasność zaledwie 7m. 
Od tego czasu jasność komety spada
ła już „zgodnie z planem”.

Najbliżej Ziemi, w odległości za
ledwie 0,316 j .a. kometa C/2000 WM1 
znalazła się 3 grudnia 2001 r., czyli 
w okresie, gdy kończyła się jej wi
dzialność na półkuli północnej. Nie 
licząc opisanego wcześniej rozbłysku, 
był to jednocześnie okres jej najwięk
szej jasności (ok. 5m).

Ostatecznie wyznaczone elementy 
orbity komety są następujące:

T0 = 2002 styczeń 22,6734 TT 
q =0,555330 j.a. 
e = 1,000262 
(o =276,7731°
Q = 237,8958°
i =72,5520°

(elementy kątowe podane dla epoki 
2000).

Jak widać z powyższych elemen
tów, kometa krąży po orbicie hiperbo- 
licznej, czyli byłaby to jej pierwsza 
wizyta w pobliże Słońca. Nie zapomi
najmy jednak, że jest to orbita tzw. 
oskulacyjna, będąca efektem oddzia
ływań grawitacyjnych planet oraz 
efektów niegrawitacyjnych1. Aby zna
leźć odpowiedź na pytanie, skąd po
chodzi kometa, należałoby wyznaczyć 
jej tzw. orbitę pierwotną. Jest to o tyle 
istotne, że kometa C/2000 WM1 
w dniu 27 lutego 2002 r. przecięła or
bitę Ziemi2. W miejscu tym Ziemia 
znalazła się 19 maja 2002 r. Niestety, 
nastąpiło to już kilka miesięcy po prze
locie komety, tak więc deszczu mete
orów pochodzących z obecnego „prze-

1 Tzw. efekty niegrawitacyjne w ruchu ko
mety są związane z odrzutem materii wy
pływającej z centrów aktywnych na po
wierzchni jej jądra.

2 Gdyby wtedy była w tym miejscu Ziemia, 
to mielibyśmy wspaniałe widowisko niebie
skie, a nawet mogłoby nam grozić zderze
nie z kometą!
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Tabela 1
Obserwator Miejscowość Użyty sprzęt
Jacek Adamik Zręcin L150 B50 E
Jan Bartnikiewicz Białystok L110B50 L200
Jerzy Bohusz Brwinów L250
Wojciech Burzyński Czarna Białostocka L200 L110 B60
Kazimierz Czernis Moletai (Litwa) B50
Antoni Chrapek Nehrybka L350
Grzegorz Duszanowicz Akersberga (Szwecja) L150
Marcin Filipek Jerzmanowice L165B100 B50 L330
Krzysztof Grączewski Izabelin L300 B40
Piotr Guzik Krosno L150 B50E
Adam Kisielewicz Lublin B50
Tomasz Krzyt Warszawa L240
Maciej Kwinta Kraków R80
Marian Legutko Gliwice B40
Paweł Maksym Łódź L90 L150
Leszek Marcinek Lublin B50
Jerzy Marcinek Lublin B50
Paweł Paczkowski Serock L210
Mieczysław Paradowski Lublin B50
Aleksandra Pilecka Gdynia L90
Jacek Powichrowski Białystok L200 L110 B60 B50
Zbigniew Rzepka Lublin B60
Piotr Sadowski Pcim L110 B60
Henryk Sielewicz Slabada (Litwa) R120
Marcin Siekierko Michałowo L200 L150
Mieczysław Sikora Lublin B80
Ryszard Siwiec Szczecin B60
Emilian Skrzynecki Krosno L250
Jarosław Smysło Busko Zdrój B50 L130
Jerzy Speil Wałbrzych B50
Patryk Szczerba Kraków B50
Tomasz Ściężor Kraków B67 B60
Mariusz Średziński Kleosin L200
Mariusz Świętnicki Zręcin L250
Dariusz Tober Lublin B60
Łukasz Walec Stalowa Wola L200
Robert Włodarczyk Częstochowa L180L150 B60

Oznaczenia: B — lornetka, R — refraktor, L — newton, M — maksutow, 
T— schmidt—cassegrain, C — cassegrain, E — oko. Liczby oznaczają 
średnicę instrumentu w milimetrach

lotu” nie należało się spodziewać i rze
czywiście nie nastąpił. Gdyby jednak 
kometa już niegdyś do nas zawitała...

W Sekcji Obserwatorów Komet 
PTMA otrzymaliśmy obserwacje od 
37 obserwatorów, którzy wykonali 
łącznie 242 ocen jasności, 239 pomia
rów średnicy otoczki oraz 232 ocen 
stopnia kondensacji. Wykonano także 
60 obserwacji warkocza. Obserwacje 
wykonane można podzielić na dwie 
serie: pierwszą, w 2001 r. oraz drugą, 
po powrocie komety na naszą półkulę 
w 2002 r.

W tabeli wypisani są obserwatorzy, 
którzy nadesłali nam swoje obserwa
cje. Obserwatorzy, nie będący człon
kami SOK, napisani są kursywą.

A oto autorzy niektórych rekordów 
(I seria — 2001 r., II seria — 2002 r.): 

pierwsza obserwacja (I seria) (26 
IX 2001) — Jacek Powichrowski, 

ostatnia obserwacja (I seria) (9 XII
2001) — Jerzy Marcinek, Piotr Sa
dowski, Tomasz Ściężor,

pierwsza obserwacja (II seria) (8 III
2002) — Dariusz Tober,

ostatnia obserwacja (II seria) (18 V 
2002) — Mariusz Świętnicki3, 

najdłuższa seria (2 6 IX 2001 — 11 
V 2002) — Jacek Powichrowski, 

najwięcej nocy obserwacyjnych: 38 
— Jacek Powichrowski.

Przegląd wyników jak zwykle roz
poczniemy od analizy krzywej blasku. 
Jak wiemy, znacząca część „życia” 
komety nie została objęta obserwacja
mi SOK — po prostu kometa nie była 
wtedy widoczna na naszej półkuli. 
W celu zapełnienia tej luki do posia
danych obserwacji SOK (czarne kwa
draty — 242 obserwacje) dodano tak
że obserwacje Sekcji Kometarnej 
Brytyjskiego Towarzystwa Astrono
micznego (BAA — białe kwadraty — 
843 obserwacje). Poniżej przedstawio
no postać podstawową krzywej — po
nad tysiąc ocen jasności sprowadzone 
do standardowej średnicy teleskopu 
6,84 cm przedstawione są w funkcji 
czasu. Widać, jak na tle obserwatorów 
BAA korzystnie prezentują się obser
watorzy SOK — z nielicznymi wyjąt
kami różnice jasności komety widzia
nej oczyma różnych obserwatorów nie

3 Stan na 25 maja 2002 r.; oddalająca się 
kometa może być nadal obserwowana przez 
zaawansowanych miłośników astronomii.

przekraczają l m, co jest wynikiem do
brym (średnie odchylenie standardo
we oceny jasności można ocenić na 
0,5m). Wyraźnie widać, że maksy
malną jasność równą w przybliżeniu 
5,5m kometa osiągnęła ok. 7 grudnia 
2001 r., czyli w okresie maksymalne
go zbliżenia do Ziemi. Jednocześnie 
widać, że do tego momentu jasność 
obserwowana pokrywała się z jasno
ścią przewidywaną (linia przerywana) 
(rys. 1).

Widać niestety także, że najciekaw
sza część „życia” komety rozgrywała 
się poza naszymi oczami. Pomimo że 
kometa powinna nadal nieznacznie 
jaśnieć, wyraźnie widoczny jest spa
dek jasności i 25 stycznia 2002 wyno
siła ona już tylko 6™. Jednak już 26

stycznia widoczny jest gwałtowny 
wzrost jasności i 30 stycznia kometa 
osiągnęła aż 2,8m. Oznacza to, że 
w ciągu pięciu dni jasność komety 
wzrosła prawie dwudziestokrotnie! 
Jest to klasyczny wręcz przykład wy
buchu komety. Po wybuchu jasność 
komety C/2000 W M1 zaczęła „plano
wo” spadać, jednak przy nieco wyższej 
wartości od pierwotnie przewidywa
nej.

W celu uchwycenia ogólnego sen
su zmian blasku oczyszczono krzywą 
blasku z fałszującego wpływu zmien
nej odległości komety od Ziemi. Ob
serwowaną jasność komety redukuje
my do tzw. jasności heliocentrycznej 
mA (zabieg ten ma sens taki, jak gdy
by pomiary jasności danej komety
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byłyby przeprowadzane w stałej od
ległości 1 j.a. od niej). Obserwacje tak 
zredukowane przedstawia poniższy 
rysunek4 (rys. 2).

Przypomnijmy, że zależność jasno
ści heliocentrycznej komety od loga- 
rytmu jej odległości od Słońca powin
na mieć charakter liniowy, zgodnie 
z klasyczną formułą:

m = H(l 51og D  2,5 n log r 

gdzie:
m —  jasność obserwowana,
H0 — jasność absolutna (1 j.a. od 

Słońca i 1 j.a. od Ziemi),
D  —  odległość od Ziemi
r —  odległość od Słońca
n —  czynnik określający aktyw

ność komety (a właściwie jej „podat
ność” na cieplne promieniowanie sło
neczne).

Jak widać, w przypadku komety 
C/2000 WM1 do powyższego zbioru 
punktów m ożna dopasować cztery 
odcinki prostoliniowe:

1. Przed 10 grudnia 2001 r.
W tym okresie jasność komety ros

ła zgodnie z prognozami i można ją  
opisać parametrami:

H0 = 7,5m± 0 , l m 
n = 3,8 ± 0,1

Wielkość jasności absolutnej wska
zuje na średnicą jądra równą ok. 6 km 
(pamiętajmy, że jest to górna granica 
tej wartości), co jest wielkością prze
ciętną dla większości komet. Także 
wartość czynnika n jest typowa dla 
komet długookresowych.

2. Od 11 grudnia 2001 do 21 stycz
nia 2002 r.

W tym  okresie jasność  kom ety 
można opisać przy pomocy parame
trów:

H0 = 7,6m± 0 , lm 
n = 2,1 ±0,1

Jak  w idać , ja sn o ść  ab so lu tn a , 
a więc albedo jądra nie uległo zmia
nie, spadła natomiast znacząco wiel
kość n, co oznacza zmniejszenie ak
tywności jądra na płynące ze Słońca

4 Wartości ujemne na osi poziomej oznaczają 
okres przed osiągnięciem peryhelium, do
datnie —  po. Pionowa przerywana linia 
wyznacza położenie peryhelium. Proszę 
zwrócić uwagę na zbieżność wybuchu ko
mety z momentem osiągnięcia peryhelium.

c iep ło . M oże to 
oznaczać, że „zatka
niu” uległo jakieś 
aktywne centrum na 
powierzchni jądra.

3. Od 22 stycz
nia do 30 stycznia 
2002 r.

Jest to okres wy
buchu, który oczy
wiście nie może być 
opisany powyższą 
formułą. Możliwe, 
że nastąpiło gwał
towne, wybuchowe 
uaktywnienie cen
trum  aktyw nego,
„zatkanego” w po
przednim okresie.

4. Po 31 stycznia 2002 r.
W tym okresie jasność komety moż

na opisać przy pomocy parametrów:

H0 = 6,3m± 0 ,lm 
n = 5,4 ±0,1

Jak widać, wzrosła zarówno war
tość jasności absolutnej (czyli albedo 
jąd ra), jak  też aktyw ność komety. 
Mamy prawdopodobnie do czynienia 
z sytuacją analogiczną do pierwszego 
etapu aktywności komety, gdy zbliża
ła się ona do Słońca. Tym razem jed 
nak na powierzchni jądra czynne jest 
silne centrum aktywne, a wypływają
ca z niego jasna materia zwiększyła al
bedo jądra.

W celu zweryfikowania postawio
nych tez należy zbadać zmienność 
pozostałych parametrów.

Pierwszym z nich jest obserwowa
na średnica głowy komety. Początko
wo miała ona średnicę jedynie 2 ’, po 
czym wraz ze zbliżaniem się komety 
do Ziemi wzrosła do wartości ponad 
20’ w połowie grudnia 2001 r., gdy 
kometa była najbliżej Ziemi. Wielkość 
ta następnie zaczęła systematycznie 
spadać aż do 1’ w maju 2002 r. W okre
sie opisanego wcześniej wybuchu nie 
nastąpiła wyraźna zmiana średnicy 
głowy, co oznacza, że nie wprowadził 
on do otoczki znaczących ilości świe
żej materii.

Aby poprawnie zinterpretować po
wyższe spostrzeżenia, należy wyzna
czyć rzeczywistą średnicę głowy ko
m ety, uw zględn ia jąc  je j zm ienną 
odległość od Ziemi. Okazuje się, że 
średnica głowy komety początkowo 
była stała i w ynosiła 200 tys. km.

W połowie października rozpoczął się 
jej liniowy wzrost i w połowie listo
pada osiągnęła 400 tys. km. Wielkość 
tę  u trzy m ała  do p oczą tku  m arca 
2002 r., gdy rozpoczął się jej spadek 
ponownie do wartości ok. 200 tys. km. 
Także i w tym przypadku nie jest wi
doczny okres wybuchu.

Kolejnym parametrem opisującym 
wygląd komety jest stopień konden
sacji otoczki DC (rys. 3). Ocena tej 
wielkości zawsze sprawia obserwato
rom wiele kłopotów, jednak w przy
padku omawianej komety wyraźnie 
widoczny jest systematyczny wzrost 
od ok. 3 we wrześniu 2001 r. do 7 
w drugiej połow ie stycznia  2002. 
Przypomnijmy, że duże DC oznacza 
obecność aktywnych centrów w środ
ku głowy komety, tak więc wartość 7 
w tym okresie niewątpliwie należy 
wiązać z opisanym wcześniej wybu
chem i hipotetycznym centrum aktyw
nym na powierzchni jądra. Następnie 
widoczny jest bardzo szybki spadek 
DC aż do wartości równej 1 w maju 
2002 r., co niew ątpliw ie w iąże się 
z utratą aktywności („wyczerpywa
niem zasobów”) omawianego centrum 
aktywnego.

Wielu obserwatorów widziało war
kocz komety C/2000 W M 1. Jego dłu
gość rosła systematycznie i w momen
cie „ p rz e jśc ia ” kom ety  na n iebo  
południow e w ynosiła praw ie 1,5°. 
Długość warkocza rosła jednak nadal 
i na początku lutego 2002 r. wynosiła 
już ponad 3°. Jednocześnie w związ
ku z wybuchem wzrosła także jego 
jasność i stał się wyraźną ozdobą oma
wianej komety. Niestety, w ciągu lu
tego warkocz systematycznie zanikał
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i na nasze niebo kometa powróciła już 
praktycznie pozbawiona tej ozdoby. 
Po uwzględnieniu zmiennej odległo
ści komety od Ziemi oraz zmiennej 
konfiguracji Słońce-kom eta-Ziem ia 
można zobaczyć, jak  zmieniała się li
niowa długość warkocza w przestrze
ni (rys. 4). Jak widać o pojawieniu się 
warkocza można mówić od początku 
listopada, gdy w krótkim czasie roz
winął się na długość ok. 4 min km. 
W ielkość ta utrzymywała się aż do 
opisywanego wcześniej wybuchu, gdy 
długość ta gwałtownie wzrosła do ok. 
10 min km, aby następnie stosunko
wo szybko prawie całkowicie zanik
nąć. Oznacza to, że materia wyrzuco
na w czasie w ybuchu stosunkow o 
szybko uległa rozproszeniu.

Jak wiadomo, każda kometa posia
da dwa rodzaje warkoczy: gazowy 
(plazmowy) i pyłowy. Jaki był obser
wowany w naszym przypadku? W roz
wiązaniu tego problemu może nam

pomóc zmienność kąta fazowego PA 
warkocza (rys. 5). Pam iętajm y, że 
warkocz plazmowy jest zawsze skie
rowany w przybliżeniu w kierunku 
odsłonecznym. Na przedstawionym 
wykresie PA kierunku odsłonecznego 
wyznaczone jest linią ciągłą. Jak wi
dać, praktycznie wszystkie obserwa
cje SOK z 2001 r. odbiegają znacznie 
od teoretycznego przebiegu PA. Ozna
cza to, że wtedy był obserwowany nie
wątpliwie warkocz pyłowy, co więcej, 
prawdopodobnie część obserwatorów 
widziała tzw. przeciwwarkocz —  war
kocz pozornie skierowany w stronę 
Słońca, w rzeczywistości będący efek
tem rzutowania geometrycznego war
kocza pyłowego w płaszczyźnie orbi
ty komety. Wydaje się natomiast, że 
warkocz gazowy w ogóle nie był ob
serwowany (wynika to z analizy zdjęć 
komety). Może to oznaczać kometę 
„suchą”, o niskiej zaw artości pary 
wodnej w materii jądra.

Podsumowując, można stwierdzić, 
że C/2000 W M 1 (LINEAR) była bar
dzo dobrym przykładem zwyczajnej 
komety długookresowej, która w y
buchła. Zwykle wybuchy tego rodza
ju  zachodzą dla komet krótookreso- 
wych, zwiększając ich jasność od np. 
20m do 13m, co nadal pozostawia je  
niemożliwymi dla obserwacji przez 
przeciętnego miłośnika astronomii. 
Tym razem każdy mógł taki wybuch 
zobaczyć na własne oczy. Niestety —  
każdy, lecz na półkuli południowej...

Warto jeszcze wspomnieć, że po
w racająca na nasze niebo w iosną 
2002 r. kometa C/2000 WM1 dołączy
ła do grona obserwowanych wtedy 
czterech innych komet, z których dwie 
można było zobaczyć gołym okiem 
[C/2002 C l (Ikeya-Zhang) i C/2002 
FI (U tsunom iya)]. Ta „kom etarna 
wiosna 2002” jest jednak tematem na 
odrębny artykuł.

Tomasz Ścięior
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WYBIERAMY KAMERĘ WIDEO

Historia filmu sięga końca XIX w., kiedy to bracia 
A i L. Lumiere 28 grudnia 1895 r. zaprezentowa 
li publicznie swój film. Od tych pionierskich wyda

rzeń minęło całe stulecie XX w., w którym technika filmowa 
osiągnęła ogromny postęp. Kamery filmowe początku ubieg
łego wieku były drewnianymi skrzynkami, w których krył 
się napędzany ręcznie mechanizm przesuwający perforowaną 
taśmę filmową ruchem skokowym. Z przodu kamery znaj
dował się obiektyw o ściśle określonej ogniskowej. W póź
niejszych latach pojedyncze obiektywy zastąpione zostały 
obiektywami rewolwerowymi, składającymi się z kilku obiek
tywów. Takie rozwiązanie dawało operatorowi więcej moż
liwości, gdyż za pomocą jednej kamery można było filmo
wać obiektywami o różnych ogniskowych. Na początku lat 
czterdziestych XX w. filmy czarno-białe, używane od sa
mego początku kinematografii, były stopniowo wypierane 
przez filmy kolorowe, oparte na procesie subtraktywnym 
TECHNICOLOR. Kolejnym przełomem w technice filmo
wej było zastosowanie w kamerach elektronicznych przetwor
ników obrazu — matryc CCD. Lata 80-te XX w. były przeło
mowe nie tylko z powodu zastosowania nowych technologii 
-— kamery oparte o CCD ( kamery wideo), ale przede wszyst
kim z powodu wielkiego sukcesu komercyjnego, jakim były 
i są kamery CCD. Można powiedzieć, że „bitwę o rynek” 
wygrały kamery wideo, praktycznie eliminując tradycyjne 
kamery filmowe.

W chwili obecnej jest dostępnych kilkadziesiąt modeli ka
mer wideo pracujących w różnych systemach, zarówno ana
logowych, jak i cyfrowych. Każdy z systemów wideo ma 
swoje wady i zalety, ale niewątpliwą zaletą, z którą tradycyj
na błona filmowa nie może rywalizować, jest fakt, iż taśma 
magnetyczna (umieszczona w kasecie) może być wielokrot
nie zapisywana. Poza tym koszty kaset wideo są stosunkowo 
niskie, zwłaszcza kaset systemu VHS. Koszt 4-godzinnej ka
sety VHS jest porównywalny z kosztem filmu małoobrazko
wego. Kolejną, wspólną zaletą kamer wideo, pracujących 
w różnych systemach, jest możliwość natychmiastowego 
obejrzenia efektu naszej pracy w wizjerze kamery, ekraniku 
LCD, w który coraz częściej wyposażane są kamery, lub w te
lewizorze.

Podstawowe zalety (z) i wady (w) popularnych systemów 
wideo:
• VHS (z: duża popularność, dostępność osprzętu, stosun

kowo niewielki koszt kamer i kaset, bardzo długi czas re
jestracji (do 4 h); w: duża waga i rozmiary kamer, niska 
jakość obrazu (rozdzielczość, kolory), niska jakość kolej
nych kopii)

• S-VHS (z: wyższa jakość obrazu (rozdzielczość przekra
cza 400 linii), rozdzielenie sygnałów luminancji i chromi
nancji, bardzo długi czas rejestracji (do 4 h), podwyższo
na jakość kopii; w: duża waga i rozmiary kamer, wysoki 
koszt kamer i kaset, brak bezpośredniej współpracy ka
mer S-VHS z urządzeniami obsługującymi system VHS, 
np. z popularnymi magnetowidami VHS)

• VHS-C (z: niewielka waga i rozmiary kamer wynikają 
z zastosowania mniejszych kaset; kasety tego systemu 
mogą być odtwarzane na popularnych magnetowidach 
VHS poprzez zastosowanie specjalnego adaptera-kasety; 
w: krótki czas nagrywania (do 1 h), wysoki koszt kaset, 
niska jakość obrazu (rozdzielczość, kolory), niska jakość 
kopii)

• S-VHS-C (z: mała waga i rozmiary kamer, stosunkowo 
wysoka rozdzielczość obrazu (przekracza 400 linii), roz
dzielenie sygnałów luminancji i chrominancji, dobra ja
kość kolejnych kopii; w: krótki czas rejestracji, wysoki 
koszt kaset, wysoki koszt kamer, brak współpracy z urzą
dzeniami pracującymi w systemie VHS)

• Video 8 (z: małe rozmiary i waga kamer, długi czas reje
stracji (do 2 h), wyższa jakość obrazu oraz kolejnych ko
pii niż w systemie VHS; w: brak bezpośredniej współpra
cy z urządzeniami VHS)

• Hi8 (z: małe rozmiaiy i waga kamer, długi czas rejestra
cji (do 2 h), większa jakość obrazu (rozdzielczość, kolo
ry), popularność i dostępność osprzętu; w: brak bezpośred
niej współpracy z urządzeniami VHS)

• Digital8 (z: małe rozmiary i waga kamer, półprofesjonal
na jakość obrazu, długi czas rejestracji (2 h), stosunkowo 
niewielki koszt kaset, możliwość odtwarzania kaset na
granych w systemie Video 8 lub Hi8; w: brak bezpośred
niej współpracy z urządzeniami VHS)

• Mini DV (z: niewielkie rozmiary i waga kamer amator
skich, profesjonalna jakość obrazu (wysoka rozdzielczość, 
regulowane nasycenie barw), długi czas rejestracji (do 2 
h), doskonała jakość kopii; w: wysokie koszty kamer i kaset, 
brak bezpośredniej współpracy z urządzeniami VHS). 
System wideo determinuje ogólną jakość obrazu. Nato

miast decydujący wpływ na końcowy efekt, komfort pracy 
oraz kreatywne możliwości ma kamera wideo. Obecnie pro
ducenci kamer CCD, tacy jak SONY, PANASONIC, JVC czy 
CANON wkładają wiele wysiłku, aby nawet najprostsze 
modele zawierały wiele przydatnych funkcji czy efektów, któ
re jeszcze kilka lat temu można było znaleźć w kamerach 
półprofesjonalnych. Jednak z punktu widzenia filmowania 
obiektów astronomicznych większość dostępnych efektów 
cyfrowych jest zbędna.

Czym powinna charakteryzować się kamera wideo mają
ca rejestrować obiekty astronomiczne? Bardzo istotnym ele
mentem kamery jest obiektyw, który powinien mieć możli
wość ręcznego ustawiania ostrości oraz jak najszerszy zakres 
ogniskowych. Jest to bardzo istotne, gdyż w amatorskich ka
merach wideo nie można wymieniać obiektywów. Faktem 
jest, iż dostępne są specjalne nasadki zwiększające lub zmniej
szające ogniskową obiektywu, jednak stosunkowo drogie, 
a jakość obrazu uzyskanego za pomocą nasadki nakręconej 
na obiektyw jest wyraźnie słabsza niż samego obiektywu. Pro
ducenci obok wartości optycznego powiększenia (dochodzą
cego do 25x) często podają również wartość powiększenia 
cyfrowego, które osiąga wartość 300—400 razy! Cyfrowe
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powiększenie polega na elektronicznym powiększeniu otrzy
manego obrazu, co powoduje znaczny spadek ostrości i kon- 
trastowości. Wielkość cyfrowego powiększenia nie wpływa
jąca znacząco na jakość obrazu, nie powinna przekraczać 
1,5—2*. Producenci poza krotnością powiększenia obiekty
wu podają również rzeczywisty zakres ogniskowych oraz 
efektywny, porównywalny z formatem małoobrazkowym. Na 
przykład kamera SONY TRV87E wyposażona jest w obiek
tyw o zakresie ogniskowych 3,6— 72 mm (20x), co odpo
wiada zakresowi ogniskowych 41— 820 mm dla formatu klat
ki 24 x 36 mm.

Kamery wideo, którymi chcemy filmować obiekty astro
nomiczne, powinny posiadać również dużą czułość (<1 luk- 
sa), jak największe rozmiary matrycy CCD oraz możliwość 
ręcznego sterowania ekspozycją (czas ekspozycji, przesło
na). Bardzo przydatną funkcją występującą w niektórych ka
merach jest tzw. wolna migawka, która umożliwia filmowa
nie z długimi czasami ekspozycji. Kamera SONY TRV87E 
posiada cztery wartości długich czasów ekspozycji: 1/25, 
1/12, 1/6 oraz 1/3 sekundy. Czas ekspozycji wynoszący 1/3 
sekundy umożliwia zarejestrowanie gwiazd o jasnościach do 
8,5 mag.! Większość kamer nie posiada tej funkcji, toteż naj
dłuższy czas ekspozycji, wynoszący na ogół 1/50 sekundy,
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umożliwia zarejestrowanie tylko najjaśniejszych gwiazd. Poza 
jasnymi gwiazdami kamery wideo umożliwiają także filmo
wanie faz Księżyca, największych kraterów na Księżycu 
(obiektywy o zakresie 20—25x), tarczy Słońca oraz grup plam 
(przez specjalny filtr), zaćmień Słońca i Księżyca oraz najja
śniejszych planet. Podczas filmowania pamiętajmy o wyłą
czeniu automatycznego ustawiania ostrości. Niezbędnym ele
mentem wyposażenia kamery przy realizacji filmów  
astronomicznych jest statyw wideo, który powinien być moż
liwie ciężki i stabilny. Podczas filmowania zimą pamiętajmy
0 szybkim zużywaniu się akumulatorków kamery, zwłaszcza 
jeśli korzystamy z wbudowanego ekranika LCD.

Możliwości amatorskiej kamery wideo wydatnie wzrosną 
jeśli połączymy ją z teleskopem (projekcja okularowa). Ta
kie wykorzystanie kamery CCD pozwoli uzyskać duże po
większenia, rzędu 200— 500x, odpowiadające ogniskowej 
10—25 metrów dla formatu małoobrazkowego. Tak duże po
większenia umożliwiają filmowanie gór i kraterów na Księ
życu, wielu detali na powierzchniach planet, takich jak Jo
wisz, Saturn czy Mars, faz Wenus i Merkurego, zakryć gwiazd
1 planet przez Księżyc oraz najjaśniejszych układów podwój
nych gwiazd.

Wiesław Skórzyński

HST obserwuje:
Zdjęcie zrobione przez Kosmiczny Tele
skop Hubbie’a pokazuje jedną z najdziw
niejszych znalezionych do tej pory wy
dłużonych mgławic planetarnych -  młodą 
mgławicę Henize 3-401. Naukowcy uwa
żają, że mgławice te są kluczem do zro
zumienia, w jaki sposób Wszechświat 
wzbogacił się o pierwiastki ciężkie, dla
tego też są one intensywnie badane. Jed
nak wciąż nie do końca rozumiemy, dla
czego idealnie okrągła gwiazda mogła 
przekształcić się w tak dziwnie wygląda
jącą mgławicę.

Nadzwyczajne zdolności obserwacyj
ne teleskopu Hubble'a pokazały, że jest 
to najbardziej wydłużona mgławica pla
netarna wśród do tej pory odkrytych. 
Zdjęcie pokazuje dwa bardzo długie wy
pływy ze skomplikowanąnitkowatą struk
turą i postrzępionymi końcami. Po raz 
pierwszy widzimy centralną gwiazdę od
powiedzialną za wspaniałe oświetlenie 
mgławicy.

Mgławica Henize 3-401 przechodzi 
teraz przez bardzo krótko trwającą fazę 
(krótką w sensie astronomicznym) i nie 
ma zbyt wielu podobnych obiektów w po
bliskiej przestrzeni, aby móc przeprowa
dzić podobne badania. Za kilka tysięcy 
lat centralna gwiazda wyczerpie swoje 
paliwo jądrowe i stanie się zimnym, gas
nącym białym karłem.

Chociaż mgławice planetarne istnieją 
w wielu kształtach, jednak często są wy
dłużone (bipolarne). Astronomowie nie są

zgodni co do przyczyn takiego kształtu. 
Jedni twierdzą że potrzebna jest druga 
gwiazda, towarzysz krążący dookoła 
gwiazdy centralnej, aby utworzyć podob
ne do dżetów wypływy gazu. Inni uwa
żają, że silne pola magnetyczne są 
w stanie spowodować taki lejkowaty wy
pływ gazu.

Europejscy astronomowie analizo
wali obrazy z teleskopu Hubble’a oraz 
z kilkunastu innych teleskopów, m.in. In
frared Space Observatory (ISO) i Inter
national Ultraviolet Explorer (IUE), ale 
trudno jest im zrozumieć pochodzenie 
tej mgławicy. Pedro Garcia-Lario z ESA 
ISO Data Centre w Hiszpanii mówi: „Ba
damy gwiazdy w krytycznym momencie 
ich życia -  gdy umierają. Naszym naj
większym zadaniem jest dokładne zro
zumienie tego, jak umierające gwiazdy 
rozprzestrzeniają we Wszechświecie tak

wielką ilość wyprodukowanego materia
łu. W jaki sposób idealnie sferyczna 
gwiazda może przejść gwałtowną me
tamorfozę, aby stać się tak wydłużonym 
obiektem jak Henize 3-401? Jest to klu
czowe pytanie, na które musimy odpo
wiedzieć, jeśli chcemy zrozumieć jak, 
pod względem chemicznym, rozwijała 
się nasza Droga Mleczna.”

Mimo trwających intensywnych ba
dań nad mgławicą Henize 3-401, jej włas
ności i pochodzenie pozostają nadal ta
jemnicą.

Mgławica znajduje się w konstelacji 
Carina (Kil, niebo południowe) w odległo
ści około 10 000 lat świetlnych. Pokazane 
zdjęcie jest kompozycją trzech ekspozycji 
uzyskanych z Hubble Wide Field Planeta
ry Camera 2 12 czerwca 1997 roku.

K. Zawada
Fot. ESA, Pedro Garcia-Lario
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Oprawa lustra głównego

Ważnymi elementami konstrukcji teleskopu są 
oprawy części optycznych. W przypadku tele
skopu zwierciadlanego problemów technicz

nych dostarcza zamocowanie lustra głównego. Ma ono 
dosyć duże rozmiary i znaczny ciężar. Zwierciadło w opra
wie musi zachowywać stały kierunek swej osi optycznej 
względem pozostałych elementów optycznych teleskopu, 
nie może zmieniać w istotny sposób swego kształtu, a jed
nocześnie musi jak gdyby „pływać” na podporach. Szkło 
jest stosunkowo sztywnym materiałem, ale narzucone przez 
falową naturę światła warunki zachowania kształtu po
wierzchni zwierciadła są bardzo ostre.

Doświadczony szlifierz, miłośnik astronomii, potrafi 
nadać powierzchni odbijającej zwierciadła bardzo precy
zyjny kształt. Na przykład, jeśli odchyłka frontu fali świetl
nej odbitej od zwierciadła nie przekracza A/10, to sama 
powierzchnia odbijająca jest obarczona błędem dwa razy 
mniejszym: 1/20, co odpowiada 0,000028 mm dla A = 
0,00056 (światło zielone).

Oprawa zwierciadła musi zapewnić zachowanie tej do
kładności. Uginanie się lustra pod własnym ciężarem po
winno być znikomo małe. Traktując zwierciadło jako ciało 
doskonale sztywne, wystarczy podeprzeć je  w trzech 
punktach symetrycznie rozłożonych pod nim. Ciałem ta
kim zwierciadło jednak nie jest. Jako płyta szklana po
siada ono pew ną elastyczność, tym w iększą im mniejsza 
jest jego grubość w stosunku do średnicy. Jeśli lustro ma 
niewielką średnicę i jest odpowiednio grube, to podpar
cie na trzech punktach jest zupełnie wystarczające. Jed
nak w miarę zwiększania rozmiarów zwierciadła, a tym 
samym jego ciężaru, konieczne staje się zwiększenie licz
by podpór.

Liczbę koniecznych podpór i ich rozmieszczenie dla 
zwierciadła w zależności od jego rozmiarów, grubości i ro
dzaju szkła ustala tzw. „Reguła Coudera”, określająca sto
pień ugięcia w danych warunkach cylindrycznej płyty 
szklanej. D. Maksutow podaje następującą wersję tej re
guły:

d = K x — x  
E h2

xcos z (1)
y

o =  c „x (2)

gdzie symbol o  też określa sztywność zwierciadła, z tym 
że a  = 1 jest tu wartością graniczną. Dla a  < 1 zwierciadło 
jest zbyt cienkie dla danego sposobu podparcia, a dla a > 1 
zwierciadło posiada odpowiedni zapas sztywności. Cn speł
nia tę samą rolę co K  w równaniu (1) z tym, że wartości Cn 
zostały ustalone doświadczalnie na podstawie badań prze
prowadzonych przez A. Coudera. Rozpatrując najmniej 
korzystne ustawienie zwierciadła przy z = 0 i kładąc o  = 1, 
znajdujemy hmin ze wzoru (2), czyli minimalną grubość 
lustra przy danym sposobie podparcia.

=  D2 d
C E

(3)

Ze względu na rozmiary zwierciadeł stosowanych w te
leskopach amatorskich wystarczy rozpatrzyć podparcie na 
3, 6, 9 i 18 punktach. Odpowiednie współczynniki Cn są 
następujące:

C3 = 580 C9 = 7500 C 18 = 50000

Są one tak dobrane, by nie nastąpiło zauważalne pogor
szenie jakości obrazów gwiazd, wywołane uginaniem się

gdzie:
D  —  średnica zwierciadła, h —  grubość zwierciadła, 

d  —  gęstość szkła, E  —  moduł Younga dla danego szkła, 
z  —  to kąt między kierunkiem pionu a osią symetrii zwier
ciadła (rys. 1). Współczynnik K  zależy od sposobu pod
parcia zwierciadła i zastosowanego systemu jednostek.

Człon dIE charakteryzuje mechaniczne właściwości 
zwierciadła, a (D4/h2) określa jego geometryczną sztyw
ność przy danych rozmiarach, sposobie podparcia i nachy
lenia do pionu. Można powiedzieć, że określona zostaje 
w ten sposób wspomniana elastyczność zwierciadła.

Przy konkretnych obliczeniach wygodnie posłużyć się 
zmodyfikowaną postacią wzoru (1):
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szkła. Dla Pyrexu d  = 2,25, E  = 6200. D  i h są w milime
trach.

Wstawiając te wartości do wzoru (3), możemy ułożyć 
tabelki z D i h minimalnym.

D2Dla 3 punktów: h . = ------mm 1250

D 50 60 80 100 150 200 250

^m in 2 2,9 5,1 8 18 32 50

D 2
U  Id U UU11MUW. /IV  min 3 7 8 0

D 150 200 250 300 350 400 450

h mm 6 10,6 16,5 23,8 32,5 42,3 53,6

D 2
L/ia y  uuiiivLuw . n —

ł  mm 4 5 4 6

D 250 300 350 400 450 500 550

h . mm 14 19,8 27 35,2 44,6 55 66,6

Dla 18 punktów :/; =
D2

11738

D 4 0 0 450 500 550 600 650 700

h min 13,6 17,3 21,3 25,8 30,7 36 41,7

W przypadku szkła typu Kron, które jest cięższe od Py
rexu, jego gęstość i moduł Younga wynoszą odpowiednio: 
d  = 2,53, E = 7000. Formuły na h . będą następujące:

= W (3 punkty), 
m,n 1267,3

Dh .  = (6 punktów),
m,n 3794,5

D2
Hmin = 4557 (9 punktów),

D 2h . = (18 punktów).
m,n 11766,2

Punkty podparcia, na których zwierciadło spoczywa, 
muszą być rozmieszczone w określony sposób. Przy pod
parciu w 3 i 6 punktach miejsca podparcia mogą być roz
mieszczone blisko krawędzi płyty zwierciadła, co 120 lub 
60 stopni względem jego środka, (rys. 2 i 3). Jeśli punk
tów podparcia jest 9 lub 18, sposób rozmieszczenia jest 
bardziej skomplikowany Stosowną metodę podał J.H. Hin- 
dle. Polega ona przede wszystkim na ustaleniu tzw. okrę
gów równowagi —  (ang. Radii o f  equilibrium), na których 
są umieszczone punkty podparcia. (cdn .)

Lucjan Newelski, Tomasz Krzyt

/B ASTRO-BIT
Oprogramowanie i materiały astronomiczne

Ireneusz Włodarczyk 
ul. Rewolucjonistów 15/13 
42-500 Będzin

tel.:(0-32) 761-29-46 e-mail: astrobit@ka.onet.pl

Rys. 2

Rys. 3
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Listopad
Słońce

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

W nocy z 19 na 20 listopada nastąpi półcieniowe za
ćmienie Księżyca, widoczne w Polsce.

Dane dla obserwatorów Słońca (na 0h UT)

Data 2002 P[°] B0 [°] Lo n
XI 1 24,54 4,40 26,06

3 24,19 4,19 359,69
5 23,82 3,98 333,32
7 23,41 3,77 306,95
9 22,97 3,55 280,58

11 22,50 3,33 254,22
13 22,00 3,10 227,85
15 21,47 2,87 201,48
17 20,90 2,63 175,12
19 20,31 2,39 148,75
21 19,69 2,15 122,39
23 19,04 1,91 96,02
25 18,37 1,66 69,66
27 17,66 1,41 43,30

XI 29 16,94 1,16 16,94
XII 1 16,18 0,91 350,59

P — kąt odchylenia osi obrotu Słońca mierzony od 
północnego wierzchołka tarczy;
B0, L0 — heliograficzna szerokość i długość środka 
tarczy;
2d23h26m i 30d06h51m — heliograficzna długość środ
ka tarczy wynosi 0°.

Księżyc
Bezksiężycowe noce będziemy mieli w na początku 

miesiąca, bowiem kolejność faz Księżyca jest w tym mie
siącu następująca: nów 4d20h35m, pierwsza kwadra 
11d20h52m, pełnia 20a01h34m i ostatnia kwadra 27d15h46m. 
W perygeum Księżyc znajdzie się 4 listopada o 0h48m, 
a w apogeum 16 listopada o 11 h30m.

Planety i planetoidy
Merkury znajduje się na niebie w pobliżu Słońca i jest 

niewidoczny.
W połowie miesiąca nad ranem staje się możliwa ob

serwacja Wenus jako „Gwiazdy Porannej" o jasności -4 m. 
W ciągu miesiąca wysokość planety nad południowo- 
wschodnim horyzontem rośnie, osiągając pod koniec listo
pada 19° (na początku świtu cywilnego, tzn. ok. godzinę 
przed wschodem Słońca). W tym czasie planeta na niebie 
oddala się od Słońca, zwiększając swoją fazę przy maleją
cej średnicy. W połowie listopada przez teleskop można 
obserwować tarczę Wenus o średnicy prawie 1 ’ i fazie rów
nej zaledwie 0,08, natomiast pod koniec miesiąca wielko
ści te wynoszą odpowiednio 40” i 0,20.

AD

Rys. 1. Wenus i Mars nad wschodnim horyzontem (w War
szawie) na początku świtu cywilnego w listopadzie i grud
niu 2002 (około godziny przed wschodem Słońca)

Także nad ranem powyżej Wenus (na wysokości 20° 
nad horyzontem) można obserwować Marsa jako „gwiaz
dę" o jasności zaledwie 1,8m. Planeta oddala się na niebie 
od sierpniowej koniunkcji ze Słońcem, znajdując się nadal 
„po drugiej stronie” Słońca względem Ziemi, w związku 
z czym jej tarcza ma średnicę zaledwie 4” i obserwacja ja 
kichkolwiek szczegółów powierzchniowych jest praktycz
nie niemożliwa.

W drugiej połowie nocy możemy obserwować Jowisza 
świecącego na granicy gwiazdozbiorów Raka i Lwa z jas
nością -2 ,2m. Przez teleskop można obserwować zjawi
ska w układzie księżyców galileuszowych planety, w szcze
gólności ich wzajemne zakrycia związane z unikalną kon
figuracją płaszczyzny równikowej Jowisza względem Zie
mi.

Także w drugiej połowie nocy w gwiazdozbiorze Byka 
widoczny jest zbliżający się do opozycji Saturn świecący 
z jasnością-0 ,3m. Duża wysokość planety nad horyzon
tem ułatwia teleskopowe obserwacje struktur w jej atmos
ferze oraz układu pierścieni, w szczególności „Przerwy Cas- 
siniego” (do jej zobaczenia wystarczający jest teleskop
0 średnicy 10 cm przy powiększeniu 100').

Wieczorem, ok. 25° nad południowym horyzontem 
w gwiazdozbiorze Koziorożca, można obserwować Urana
1 Neptuna jako „gwiazdy" o jasnościach odpowiednio 5,8m 
i 7,9m.

Pluton znajduje się na niebie zbyt blisko Słońca i jest 
niewidoczny.

W listopadzie w pobliżu opozycji znajdują się jasne pla
netoidy:

(1) Ceres, (jasność 8,1m). 7 XI: 0h38,2m, -10°15’; 17 XI: 
0h34,2m, -9°48 ’; 27 XI: 0h32,4m, -9°05 ’.

(18) Melpomene, (jasność 8,7"). 7 XI: 0h23,0m, -1 3°56'; 
17 XI: 0h26,1m, -13°17’; 27 XI: 0h32,2m, -12°08'.

Meteory
Od 1 października do 25 listopada promieniują mete

ory z kompleksu Taurydów, związanego z kometą 2P/Enc- 
ke: Południowe Taurydy (STA) i Północne Taurydy (NTA).
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Radianty meteorów leżąw  gwiazdozbiorze Byka i m ająod- 
powiednio współrzędne: rekt. 3h28m, deki. +13° oraz rekt. 
3h52m, deki. +22°. Maksimum aktywności STA przypada 5 
listopada, natomiast NTA 12 listopada. Meteory z obu ro
jów sąjasne i powolne, co czyni je łatwymi celami dla astro- 
fotografii amatorskiej. Dodatkową zachętą do obserwacji 
tych meteorów są stosunkowo często pojawiające się jas
ne bolidy. Tegorocznym obserwacjom meteorów nie bę
dzie przeszkadzał Księżyc m iędzy nowiem i p ierwszą 
kwadrą.

Od 14 do 21 listopada prom ieniują meteory z roju Leo
nidów (LEO), związanego z kometąTempel-Tuttle. Radiant 
meteorów leży w gwiazdozbiorze Lwa i ma współrzędne: 
rekt. 10h08m, deki. +22°. Maksimum aktywności przypada 
19 listopada. W związku z niedawnym powrotem macie
rzystej komety nadal możliwa jest zwiększona aktywność 
roju, a niektóre prognozy przewidują deszcz Leonidów w ła
śnie w tym roku. Z proponowanych momentów deszczu: 
17X1,20h; 19X1, 3h50m; 19X1,10h36m, obserwatorów w Pol
sce może zainteresować jedynie drugi. Niestety obserwa
cjom meteorów bardzo będzie przeszkadzał Księżyc w peł
ni, jednak możliwe są jasne bolidy, które częściowo zre
kompensują tę niedogodność.

*  *  ★

1d21h33m Gwiazda zmienna zaćmieniowa Algol (/? Per) osiąga 
minimum jasności. Jasność gwiazdy spada od 2,1m do 3,4m. 

2d18h Złączenie Marsa z Księżycem w odl. 4°.
3d18h31m Gwiazda zmienna d Cep (cefeida) osiąga maksimum 

jasności (3,5m).
4d Księżyc Saturna Tytan w maksymalnej elongacji wschodniej. 
4d02h44m Gwiazda zmienna zaćmieniowa WW Aur osiąga mini

mum jasności. Jasność gwiazdy spada od 5,8m do 6,6m.

4d03h27,8m W układzie księżyców galileuszowych Jowisza zacho
dzi częściowe zakrycie lo (I) przez Europę (II) trwające 6 min. 
Jasność układu spada o 0,39m.

4d06h Złączenie Wenus z Księżycem w odl. 9°.
4d09h Złączenie Merkurego z Księżycem w odl. 2°.
4d17h Złączenie Merkurego z Wenus w odl. 6°.
4d12h Uran nieruchomy w rektascensji.
5d00h Minimalna libracja Księżyca (3,7°) w kierunku Mare Austra- 

le (oświetlone).
7d19h09m Gwiazda zmienna £ Gem (cefeida) osiąga maksimum 

jasności (3,6m).
9d03h18m Gwiazda zmienna <3 Cep (cefeida) osiąga maksimum 

jasności (3,5m).
10d22h Złączenie Neptuna z Księżycem w odl. 5°.
11 d11h Maksymalna libracja Księżyca (9,4°) w kierunku Mare 

Humboldtianum (oświetlone).
12d Gwiazda zmienna długookresowa R Peg (miryda) (23h06,6m, 

+10°32’) osiąga maksimum jasności (7,8m).
12d Księżyc Saturna Tytan w maksymalnej elongacji zachodniej.
12d05" Złączenie Urana z Księżycem w odl. 5°.
12d23h05,0m W układzie księżyców galileuszowych Jowisza za

chodzi częściowe zakrycie Europy (II) przez Callisto (IV) trwa
jące 6 min. Jasność układu spada o 0,32m.

14d Gwiazda zmienna długookresowa R And (miryda) (00h24,0m, 
+38°35’) osiąga maksimum jasności (6,9m).

14d03h Merkury w koniunkcji górnej ze Słońcem.
16d21h50m Zakrycie brzegowe gwiazdy 89 Psc (5,3m) przez brzeg 

Księżyca zbliżającego się do pełni. Linia zakrycia brzegowe
go ciągnie się od punktu o współrzędnych <p = 50°25’ N, X = 
16°16' E, do punktu o współrzędnych <f> = 53°25’ N, A = 23°43’ 
E, przechodząc 3 km na południowy-wschód od Łodzi, 13 km 
na północny-zachód od Warszawy i 5 km na północny-za- 
chód od Białegostoku.

Rys. 2. Konfiguracja galileuszowych księżyców Jowisza w li
stopadzie 2002 (I -  lo, II -  Europa, III -  Ganimedes, IV -  Cal
listo). Przerwa w trasie księżyca oznacza przebywanie satelity 
w cieniu planety. Zachód na prawo od środkowego pasa (tar
czy planety), wschód na lewo

Rys. 3. Konfiguracja pięciu najjaśniejszych księżyców Saturna 
w listopadzie 2002 (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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17d22h46m Gwiazda zmienna £ Gem (cefeida) osiąga maksimum jasności 
(3,6m).

19d Gwiazda zmienna długookresowa V Cas (miryda) (23h11,6m, +59°42’) 
osiąga maksimum jasności (7,9m).

19d/20d Półcieniowe częściowe zaćmienie Księżyca widoczne w Europie, Afry
ce, zachodniej i północnej Azji, prawie całej Afryce, Ameryce Północnej 
i Południowej i całym Atlantyku. W Polsce zaćmienie widoczne przy dużej 
wysokości Księżyca nad horyzontem. Zaćmienie rozpocznie się o 23h32m

zbioru Wieloryba w listopadzie i grudniu 2002 (zaznaczone gwiazdy do 10m)

(19 XI), zakończy o 4h01m (20 XI). Maksymalna 
faza zaćmienia półcieniowego wyniesie 0,886.

19d13h Wenus nieruchoma w rektascensji.
19d15h Minimalna libracja Księżyca (3,2°) w kierun

ku Sinus Iridium (zacieniona).
19d20h53m Gwiazda zmienna ó Cep (cefeida) osiąga 

maksimum jasności (3,5m).
20d Księżyc Saturna Tytan w maksymalnej elongacji 

wschodniej.
20d17h46m Zakrycie brzegowe gwiazdy tu2 Tau (5,3m) 

przez brzeg Księżyca w pełni. Linia zakrycia brze
gowego ciągnie się od punktu o współrzędnych 
<p = 50°21’ N, A = 17°17’ E, do punktu o współ
rzędnych ip = 54°20’ N, A = 22°11’ E, przecho
dząc 12 km na północny-zachód od Opola i 17 
km na północny-zachód od Łodzi.

21d Gwiazda zmienna długookresowa R Gem (miry
da) (07h07,4m, +22°42’) osiąga maksimum jasno
ści (7,1m).

21d21h17,1m W układzie księżyców galileuszowych 
Jowisza zachodzi częściowe zakrycie lo (I) przez 
Europę (II) trwające 6 min. Jasność układu spa
da o 0,15m.

22d11h52m Słońce wstępuje w znak Strzelca, jego 
długość ekliptyczna wynosi wówczas 240°.

22d12h Złączenie Saturna z Księżycem w odl. 3°.
24d Gwiazda zmienna długookresowa R Leo (miry

da) (09h47,6m, +11 °26’) osiąga maksimum jasno
ści (5,8m).

24d20h04m Gwiazda zmienna zaćmieniowa Algol (fi 
Per) osiąga minimum jasności. Jasność gwiaz
dy spada od 2,1m do 3,4m.

24d23h44m Gwiazda zmienna zaćmieniowa HU Tau 
osiąga minimum jasności. Jasność gwiazdy spa
da od 5,9m do 6,7m.

26d07h Złączenie Jowisza z Księżycem w odl. 5°.
26d20h Maksymalna libracja Księżyca (8,8°) w kie

runku krateru Schickard (oświetlony).
26d20h09m Gwiazda zmienna zaćmieniowa WW Aur 

osiąga minimum jasności. Jasność gwiazdy spa
da od 5,8m do 6,6m.

27d01h05m Gwiazda zmienna zaćmieniowa HU Tau 
osiąga minimum jasności. Jasność gwiazdy spa
da od 5,9m do 6,7m.

27d02h Odkrycie gwiazdy rj Leo (3,6m) przy ciemnym 
brzegu Księżyca w ostatniej kwadrze, widoczne 
w całej Polsce (Szczecin 2h06m -  Lublin 2h12m).

28d Księżyc Saturna Tytan w maksymalnej elongacji 
zachodniej.

28d02h23m Gwiazda zmienna rj Aql (cefeida) osiąga 
maksimum jasności (3,5m).

28d02h23m Gwiazda zmienna £ Gem (cefeida) osią
ga maksimum jasności (3,6m)

28d21h31,5m W układzie księżyców galileuszowych 
Jowisza zachodzi częściowe zaćmienie lo (I) 
przez cień Europy (II) trwające 7 min. Jasność 
układu spada o 0,27m.

28d23h37,2m W układzie księżyców galileuszowych 
Jowisza zachodzi częściowe zakrycie lo (I) przez 
Europę (II) trwające 6 min. Jasność układu spa
da o 0,08m.

29d02h26m Gwiazda zmienna zaćmieniowa HU Tau 
osiąga minimum jasności. Jasność gwiazdy spa
da od 5,9m do 6,7m.
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Rys. 4. Przebieg półcieniowego zaćmienia Księżyca na Ziemi 20 listo
pada 2002 [wg F.Espenak -  NASA/GSFC]

Momenty kontaktom
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CJi M kalendarz astronomiczny 2002

Grudzień
Słońce

Słońce w swym ruchu rocznym po ekliptyce zmierza 
w kierunku punktu przesilenia zimowego: 22 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 6h22m, zachodzi o 14h27m, 22 grudnia 
wschodzi o 6h43m, zachodzi o 14h25m, a 31 grudnia wscho
dzi o 6h45m, ale zachodzi o 14h32m.

W dniu 4 grudnia nastąpi całkowite zaćmienie Słońca, 
niewidoczne w Polsce.

Dane dla obserwatorów Słońca (na 0h czasu UT)

Data 2002 P [° ] B0 [°1 L-o [°]

XII 1 16,18 0,91 350,59
3 15,40 0,65 324,23
5 14,60 0,40 297,87
7 13,78 0,14 271,52
9 12,93 -0 ,12 245,17

11 12,07 -0 ,37 218,81
13 11,19 -0 ,63 192,46
15 10,30 -0 ,88 166,11
17 9,39 -1 ,14 139,76
19 8,46 -1 ,39 113,41
21 7,53 -1 ,64 87,06
23 6,58 -1 ,89 60,71
25 5,63 -2 ,14 34,37
27 4,67 -2 ,38 8,02
29 3,70 -2 ,63 341,68

XII 31 2,73 -2 ,86 315,34
2003 I 2 1,76 -3 ,10 289,00

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

B0, L0 — heliograficzna szerokość i długość środka 
tarczy;

27d14h37m —  heliograficzna długość środka tarczy 
wynosi 0°.

Księżyc
Bezksiężycowe noce będziemy mieli na początku grud

nia, bowiem kolejność faz Księżyca jest w tym miesiącu 
następująca: nów 4d07h34m, pierwsza kwadra 11 d15h48m, 
pełnia 19d19h10m i ostatnia kwadra 27d00h31m. W perygeum 
Księżyc znajdzie się 2d08h51m, w apogeum 14d03h58m i po
nownie w perygeum 30d01h03m.

Planety i planetoidy
Pod koniec miesiąca, wieczorem, nisko nad południo- 

wo-zachodnim horyzontem można próbować dostrzec Mer
kurego, który pod koniec zmierzchu cywilnego (ok. godzinę 
po zachodzie Słońca) osiąga wysokość zaledwie 5° świe
cąc z jasnością ok. 0m. Przez teleskop można zobaczyć tar
czę planety o średnicy 7", w fazie zbliżonej do kwadry.

Na porannym niebie nadal jaśnieje Wenus jako „Gwiaz
da Poranna” . Przez cały miesiąc planeta utrzymuje stałą 
wysokość nad horyzontem równą ok. 20° (na początku

a n
Rys. 6. Merkury nad zachodnim horyzontem (w Warsza
wie) pod koniec zmierzchu cywilnego w grudniu 2002 i stycz
niu 2003 (około godziny po zachodzie Słońca)

świtu cywilnego, tj. ok. godzinę przed wschodem Słońca), 
rośnie natom iast je j e longacja  od S łońca. W grudniu 
w związku z oddalaniem się od Ziemi średnica tarczy We
nus powoli maleje, przy rosnącej jednocześnie fazie (pod 
koniec miesiąca średnica wynosi 30” przy fazie 0,4).

W pobliżu Wenus, w odległości zaledwie 2°, można 
zobaczyć Marsa świecącego jednak z jasnością jedynie 
+1,6m. Planeta nadal znajduje się daleko od Ziemi i przy 
średnicy tarczy 4,5” obserwacja szczegółów powierzchnio
wych jest właściwie niemożliwa.

Nadal w drugiej połowie nocy możemy obserwować 
Jowisza na granicy gwiazdozbiorów Raka i Lwa jako „gwiaz
dę” o jasności aż -2 ,5 m. Przez teleskop zobaczymy tarczę 
planety o średnicy 44”, co ułatwi obserwację zmian zacho
dzących w atmosferze Jowisza nawet w niewielkich tele
skopach amatorskich. Przez teleskopy można także ob
serwować coraz częściej wzajemne zakrycia i zaćmienia

P. EsptnaK NAS AJ GSFC - TAK m 9 M o .y 2 7

Rys. 7. Przebieg całkowitego zaćmienia Słońca na Ziemi 4 
grudnia 2002 [wg F. Espenak -  NASA/GSFC]

Zeinin./WeiAin 
kontakty półcienia 

P I «  04:51:U.7 UT 
P i -  06:55:14.7 UT 
P3 -  08:06:55.1 UT 
P 4 «  10:11:00.2 UT

ZeiNn./Wewn. 
kontakty cienia 

Ul = 05:50:19.5 UT 
U l = 05:50:48.7 UT 
U3 = 09:11:30.6 UT 
U4 = 09:11:55.6 UT
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księżyców galileuszowych, co jest związane z 
coraz lepszym „wycelowaniem ” płaszczyzny 
równikowej planety w kierunku Ziemi.

Przez całą noc w gwiazdozbiorze Byka mo
żemy obserwować Saturna o jasności -0 ,4 m. W 
grudniu planeta znajduje się w opozycji do Słoń
ca, dzięki czemu przez teleskop zobaczymy jej 
tarczę o średnicy prawie 21”. W tym samym 
czasie układ pierścieni Saturna osiągnie roz
piętość aż 46” przy dużym nachyleniu ich płasz
czyzny do Ziemi, co ułatwi znacznie dostrzeże
nie tzw. „Przerwy Cassiniego” nawet przez te
leskopy amatorskie. Taki sam teleskop umożli
wi zobaczenie księżyców Saturna: Tethys (9,9m), 
Diony (10,1m), Rhei (9,4m), Tytana (8,0m) i lape- 
tusa (od 10,0m w maksymalnej elongacji za
chodniej do 11,3m w m aksym alnej e longacji 
wschodniej).

Urana i Neptuna można próbować obser
wować wieczorem na początku miesiąca nisko 
nad południow o-zachodnim  horyzontem . W 
grudniu widzialność obu planet systematycznie 
pogarsza się i pod koniec miesiąca ich obser
wacja (zwłaszcza Neptuna) staje się praktycz
nie niemożliwa).

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

W grudniu w pobliżu opozycji znajdują się 
jasne planetoidy:

(1) Ceres, (jasność 8,6m). 7 XII: 0h32.9m, -  
8°07’; 17 XII: 0h35.6"\ -6 °5 8 ’; 27 XII: 0h40.3m, -  
5°40'.

(4) Westa, (jasność 7,6m). 7 XII: 12h04,0m, 
+ 5 ° 3 1 17 X II: 12h17 .1m, + 4 °4 0 ’ ; 27 X II: 
12h29,1m, +3°59’.

(20) Massalia, (jasność 8,5m). 7 XII: 5h10.8"\ 
+21 °56 ’ ; 17 X II: 5h0 0 ,2m, +21°39 ’ ; 27 XII: 
4h50,7m, +21°23’.

Rys. 10. Trasa planetoidy (4) Westa na tle gwiazd gwiazdozbioru Panny w grud
niu 2002 (zaznaczone gwiazdy do 9m)

Meteory
Od 26 listopada do 15 grudnia promieniują 

m eteory z roju ch i-O rion idów , zw iązanego 
z kompleksem Taurydów (XOR). Radiant meteorów leży 
w gwiazdozbiorze Byka i ma współrzędne: rekt. 5h30m, deki. 
+23°. Maksimum aktywności XOR przypada 2 grudnia. 
Strumień jest wizualnie słaby, jednak stosunkowo aktywny 
teleskopowo. Tegorocznym obserwacjom meteorów nie bę
dzie przeszkadzał Księżyc w nowiu.

Od 7 do 17 grudnia prom ieniują meteory z roju Gemini- 
dów (GEM) związanego z planetoidą (prawdopodobnie „wy
gasłą" kometą) 3200 Phaeton. Radiant Geminidów leży 
w gwiazdozbiorze Bliźniąt i w momencie maksimum ak
tywności w dniu 14 grudnia ma współrzędne rekt. 7h28m, 
deki. +33°. Warunki obserwacyjne Geminidów w tym roku 
są nie najlepsze w związku z Księżycem między I kwadrą 
i pełnią.

Na początku grudnia można podjąć próby obserwacji 
meteorów z roju Monocerotydów (MON) związanego z ko
m etą D/Mellish (1917 F1). Meteory promieniują w okresie 
od 27 listopada do 17 grudnia 2002 z radiantu położonego 
w gwiazdozbiorze Jednorożca o współrzędnych rekt. 6h40m. 
deki. +8°. Są to meteory zwykle słabe, jednak wcześnie

w grudniu 2002 (zaznaczone gwiazdy do 9m)

zachodzący Księżyc w okresie maksimum (9 grudnia) ułat
wi znacznie obserwacje tego słabo zbadanego roju.

1d10h Złączenie Marsa z Księżycem w odl. 3°.
1d14h Złączenie Wenus z Księżycem w odl. 2°.
1d21h21m Gwiazda zmienna zaćmieniowa WW Aur osiąga mini

mum jasności. Jasność gwiazdy spada od 5,8m do 6,6m.
3d02h Minimalna libracja Księżyca (2,5°) w kierunku Mare Austra- 

le (zacienione).
3d22n33m Gwiazda zmienna i] Aql (cefeida) osiąga maksimum jas

ności (3,5m).
4d Całkowite zaćmienie Słońca widoczne głównie na Oceanie In

dyjskim. Całkowita faza zaćmienia widoczna także w połu
dniowej Afryce. Maksymalna faza całkowita równa 1,024 bę
dzie trwała 1 m08s i nastąpi o godzinie 7h31m w punkcie o współ
rzędnych <p = 39°S, A = 59°E. Fazy częściowe zaćmienia wi
doczne będą w południowej części Oceanu Indyjskiego, pra
wie całej Afryce, części Antarktydy i zachodniej Australii.
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4d21h Jowisz nieruchomy w rektascensji.
5d04b Złączenie Merkurego z Księżycem w odl. 0,6°.
5d23h16m Gwiazda zmienna <5 Cep (cefeida) osiąga maksimum 

jasności (3,5m).
5d23h53.5m W układzie księżyców galileuszowych Jowisza zacho

dzi częściowe zaćmienie lo (I) przez cień Europy (II) trwające 
8 min. Jasność układu spada o 0,44m.

6d Księżyc Saturna Tytan w maksymalnej elongacji wschodniej.
6d01 h58.1m W układzie księżyców galileuszowych Jowisza zacho

dzi częściowe zakrycie lo (I) przez Europę (II) trwające 5 min. 
Jasność układu spada o 0,04m.

6d06h Złączenie Wenus z Marsem w odl. 1,5°.
6d22h33m Gwiazda zmienna zaćmieniowa WW Aur osiąga mini

mum jasności. Jasność gwiazdy spada od 5,8m do 6,6m.
7d22h10.0m W układzie księżyców galileuszowych Jowisza zacho

dzi częściowe zakrycie Callisto (IV) przez lo (I) trwające 13 
min. Jasność układu spada o 0,18m.

8d08h Złączenie Neptuna z Księżycem w odl. 5°.
9d10h Maksymalna libracja Księżyca (9,0°) w kierunku Mare Hum- 

boldtianum (oświetlone).
9d14h Złączenie Urana z Księżycem w odl. 5°.
10ai2 h Pluton w koniunkcji ze Słońcem.
10d19h Zakrycie gwiazdy r2 Aqr (4,2m) przez ciemny brzeg Księ

życa w pobliżu pierwszej kwadry, widoczne w całej Polsce 
(Szczecin 19h49m -  Lublin 19h58m).

11d02h47m Gwiazda zmienna rj Aql (cefeida) osiąga maksimum 
jasności (3,5m).

11d23h45m Gwiazda zmienna zaćmieniowa WW Aur osiąga mini
mum jasności. Jasność gwiazdy spada od 5,8m do 6,6m.

12d00h58m Gwiazda zmienna zaćmieniowa Algol (/S Per) osiąga 
minimum jasności. Jasność gwiazdy spada od 2,1m do 3,4m.

13d02h18,0m W układzie księżyców galileuszowych Jowisza za
chodzi obrączkowe zaćmienie lo (I) przez cień Europy (II)

trwające 9 min. Jasność układu spada o 0,58'".
14d Gwiazda zmienna długookresowa W And (miryda) (02h17,6m, 

+44° 18’) osiąga maksimum jasności (7,4m)
14d Księżyc Saturna Tytan w maksymalnej elongacji zachodniej.
14d21h46m Gwiazda zmienna zaćmieniowa Algol (fi Per) osiąga 

minimum jasności. Jasność gwiazdy spada od 2,1m do 3,4m.
16d02h06.7m W układzie księżyców galileuszowych Jowisza za

chodzi całkowite zakrycie lo (i) przez Callisto (IV) trwające 7 
min. Jasność układu spada o 0,67m.

16d16h51m Gwiazda zmienna ó Cep (cefeida) osiąga maksimum 
jasności (3,5m).

17d Gwiazda zmienna długookresowa R Crv (miryda) (12h19,6m, 
-19o15’) osiąga maksimum jasności (7,5m).

17d Gwiazda zmienna długookresowa U Ori (miryda) (05h55,9m, 
+20o11’) osiąga maksimum jasności (6,3m).

17d00h Minimalna libracja Księżyca (3,0°) w kierunku Sinus Iri
dium (zacieniona).

17d00h57m Gwiazda zmienna zaćmieniowa WW Aur osiąga mini
mum jasności. Jasność gwiazdy spada od 5,8m do 6,6m.

18d06h Saturn w opozycji do Słońca.
19d15h Złączenie Saturna z Księżycem w odl. 3°.
20d04h45,9m W układzie księżyców galileuszowych Jowisza za

chodzi obrączkowe zaćmienie lo (I) przez cień Europy (II) 
trwające 11 min. Jasność układu spada o 0,72m.

20d17h Odkrycie gwiazdy e Gem (3,2m) przy ciemnym brzegu Księ
życa w pobliżu pełni, widoczne w całej Polsce (Krosno 17h25m 
-G dańsk 17h31m).

20d20t’59,8m W układzie księżyców galileuszowych Jowisza za
chodzi częściowe zakrycie lo (I) przez Europę (II) trwające 13 
min. Jasność układu spada o 0,21m.

20d22h28,0m W układzie księżyców galileuszowych Jowisza za
chodzi częściowe zakrycie lo (I) przez Europę (II) trwające 
poniżej 1 min. Jasność układu spada o 0,11m.

Rys. 8. Konfiguracja galileuszowych księżyców Jowisza w grud
niu 2002 (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

» W I
2  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  1 8 - - - - - - - - - - -\ O l u
3 -----------------------------------------—  1 9 ~ ”

4   X  - - - - - - - - - - - - - - - -  2 0 - - - - - - - - - - -

5   6 — \ - - - - - - - - - - - -  2 1 - - - - - - - - - - -

6  ----------------- 2 2 -----
7   ■ f  )  ) V I  2 3 - - - - - - - - - -

8   - i 4 - 4 -- - - - - - - - - - - -  2 4 - - - - - - - - - - -

9   4 - ^ 4 -- - - - - - - - - - - - - - -  2 5 - - - - - - - - - - -  

1 0 \ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - \ ¥ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  2 6 - - - - - - - - - - -W ill \  /

1 1 - V - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  2 7 - - - - - - - - - - -  

1 2 - - - - - V  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  2 8 - - - - - - - - - - -

1  3  \ f ~ f v - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  2 9 - - - - - - - - - - -

1 4 — % - ( - ■ ) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  3 0 - - - - - - - - - - -

1 5  K  > i - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  3 1 - - - - - - - - - - -

1  6  \  \  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  3 2 - - - - - - - - - - -

Rys. 9. Konfiguracja pięciu najjaśniejszych księżyców Saturna 
w grudniu 2002 (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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20d22h28,1m W układzie księżyców galileuszowych Jowisza lo (I) 
„wraca się” i ponownie jest zakrywana przez Europę (II). Tym 
razem zakrycie trwa 1 min. Jasność układu spada o 0,13m.

21d Gwiazda zmienna długookresowa R Ser (miryda) (15h50,7m, 
+15°08’) osiąga maksimum jasności (6,9m).

21d Gwiazda zmienna długookresowa RS Lib (miryda) (15h24,3m, 
-22°55’) osiąga maksimum jasności (7,5m).

21d18h Odkrycie gwiazdy k Gem (3,7m) przy ciemnym brzegu 
Księżyca w pobliżu pełni, widoczne w całej Polsce (Krosno 
18h32m-G dańsk 18h39m).

22d Księżyc Saturna Tytan w maksymalnej elongacji wschodniej.
22d01h14,4m Słońce wstępuje w znak Koziorożca, jego długość 

ekliptyczna wynosi wówczas 270°; rozpoczyna się zima astro
nomiczna.

22d01h38m Gwiazda zmienna d Cep (cefeida) osiąga maksimum 
jasności (3,5m).

23d Gwiazda zmienna długookresowa T Aqr (miryda) (20h49,9m, 
-5°09’) osiąga maksimum jasności (7,7m).

23d00h15,0m W układzie księżyców galileuszowych Jowisza za
chodzi obrączkowe zakrycie Ganimedesa (III) przez Europę
(II) trwające 8 min. Jasność układu spada o 0,23m.

23d12h Złączenie Jowisza z Księżycem w odl. 4°.
23d18h39m Gwiazda zmienna zaćmieniowa HU Tau osiąga mini

mum jasności. Jasność gwiazdy spada od 5,9m do 6,7m.
24d03h52,8m W układzie księżyców galileuszowych Jowisza za

chodzi częściowe zakrycie Callisto (IV) przez lo (I) trwające 6 
min. Jasność układu spada o 0,17m.

24d04h Maksymalna libracja Księżyca (8,0°) w kierunku krateru 
Schickard (oświetlony).

25d01h45,1m W układzie księżyców galileuszowych Jowisza za
chodzi częściowe zakrycie Callisto (IV) przez Ganimedesa
(III) trwające 9 min. Jasność układu spada o 0,08m.

25d20h00m Gwiazda zmienna zaćmieniowa HU Tau osiąga mini
mum jasności. Jasność gwiazdy spada od 5,9m do 6,7m.

26d03h02,9m W układzie księżyców galileuszowych Jowisza za
chodzi częściowe zakrycie lo (I) przez Ganimedesa (III) trwa
jące 17 min. Jasność układu spada o 0,06m.

26d06h Merkury w maksymalnej elongacji wschodniej od Słońca 
równej 20°.

27d03h21m Gwiazda zmienna zaćmieniowa WW Aur osiąga mini
mum jasności. Jasność gwiazdy spada od 5,8m do 6,6m.

27d21h21m Gwiazda zmienna zaćmieniowa HU Tau osiąga mini
mum jasności. Jasność gwiazdy spada od 5,9m do 6,7m.

28d02h56,1m W układzie księżyców galileuszowych Jowisza za
chodzi częściowe zakrycie lo (I) przez Europę (II) trwające 
15 min. Jasność układu spada o 0,06m.

29d22h42m Gwiazda zmienna zaćmieniowa HU Tau osiąga mini
mum jasności. Jasność gwiazdy spada od 5,9m do 6,7m.

30d Księżyc Saturna Tytan w maksymalnej elongacji zachodniej.
30d01h Złączenie Marsa z Księżycem w odl. 1°.
30d05h54,8m W układzie księżyców galileuszowych Jowisza za

chodzi częściowe zakrycie Ganimedesa (III) przez Europę 
(II) trwające 29 min. Jasność układu spada o 0,20m.

30d09h Złączenie Wenus z Księżycem w odl. 2°.
30d19h Minimalna libracja Księżyca (2,0°) w kierunku Mare Fe- 

cunditatis (zacienione).
30d20h38,2m W układzie księżyców galileuszowych Jowisza za

chodzi częściowe zaćmienie lo (I) przez cień Europy (II) trwa
jące 13 min. Jasność układu spada o 0,58m.

30d21h12,4m W układzie księżyców galileuszowych Jowisza za
chodzi częściowe zakrycie Ganimedesa (III) przez Callisto
(IV) trwające 13 min. Jasność układu spada o 0,28m.

Rys. 12. Mapa gwiazdozbioru Woźnicy do obserwacji gwiazdy 
zmiennej zaćmieniowej WW Aur (6h32m27,2s, +32°27'18”) (typu 
Algola). Podane jasności gwiazd porównania (pole widzenia wy
nosi 15°, północ u góry)

Rys. 13. Mapa gwiazdozbioru Byka do obserwacji gwiazdy zmien
nej zaćmieniowej HU Tau (4h38m15,8s, +20°41’05”) (typu Algola). 
Podane jasności gwiazd porównania (pole widzenia wynosi 15°, 
północ u góry)

UWAGA: Mom enty w szystkich z jaw isk podane są 
w czasie uniwersalnym UT (Greenwich).

Aby otrzymać datę w obowiązującym w listopadzie 
i grudniu w Polsce „czasie zimowym”, należy dodać 1 go
dzinę.

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 w i
doczne w Polsce.

Opracował T.Ściężor

238 U R A N IA  -  Po s t ę p y  A s t r o n o m ii 5/2002



astronomia i muzyka

V A N G E  L I S Z Vangelisem na Marsa

M Y T H O D E A
M U M l  r O R  I I I I  N \ s \  M I S S I O N ;  2 0 0 1  MARS  OIłYSSfcY

Jego prawdziwe nazwisko to Evan- 
ghelos Odyssey Papathanassiou. 
Urodził się 29 marca 1943 r. w Volos, 
w Grecji. Zajął się muzyką jako czte
rolatek i już dwa lata później wystąpił 
przed publicznością, prezentując 
własną kompozycję.

Prawdziwa kariera tego muzyka 
zaczęła się w latach 60. od występów 
z grupą „Aphrodite's Child” i trwa nie
przerwanie do dziś. W tym czasie ar
tysta zdążył m.in.: założyć własne stu- 
dio nagran iow e, zdobyć Oscara 
(w 1982, za muzykę do filmu „Rydwa
ny ognia”) i nagrać słynną płytę „A Tri
bute to El Greco” (z Montserrat Caballe 
i Konstantiosem Paliatsarasem), któ
ra była sprzedawana wyłącznie przez 
National Gallery jako dzieło sztuki.

W 1976 r. ukazała się płyta „Albedo 
0,39” zawierająca takie „kosmiczne” 
utwory, jak „Pulstar”, „Mare Tranquilli- 
tatis” (z wkomponowanymi dialogami 
astronautów na Księżycu), „Sword of 
Orion”. Tytułowy utwór „Albedo 0,39” 
kończący album został zbudowany 
w oparciu o monotonną recytację pa

rametrów ciała kosmicznego zwane
go... Ziemią. Tąwłaśnie płytą Vange- 
lis trafił na listy przebojów, a singel 
z utworami „Pulstar” i „Alfa” był jednym 
z najlepiej sprzedawanych w tamtym 
okresie!

Ostatnio Vangelis zajął się także or
ganizacją artystycznej strony dużych 
imprez, np. przekazania przez Grecję 
ognia olimpijskiego Australii w związ
ku z Igrzyskami Olimpijskimi w Syd
ney, a ostatnio skomponował muzykę 
do mistrzostw świata w piłce nożnej Ja- 
ponia-Korea 2002.

W lipcu 2001 r. Vangelis spełnił swe 
artystyczne marzenie: we wspaniałej 
atmosferze Olimpijskiej Świątyni Zeu
sa w Atenach zaprezentował światu 
swoją symfonię chóralną „Mythodea”.

Podczas tego wielkiego widowiska 
wystąpiły słynne sopranistki Kathleen 
Battle i Jessye Norman, którym towa
rzyszyła orkiestra, 120-osobowy chór 
i aż 20 perkusistów. Sam Vangelis za
grał na organach elektronicznych.

Polska telewizja pokazała koncert 
z prawie rocznym opóźnieniem, w póź
nych godzinach nocnych. Na szczęś
cie „Mythodea” ukazała się na nośni
kach VHS i DVD, a sama muzyka — 
na kasetach MC i płytach CD wyda
nych przez Sony Musie Polska.

„Mythodea” połączyła kulturę an- 
tycznąz technologią przyszłości NASA 
oraz zdjęciami Marsa i została oficjalną 
muzyką tow arzyszącą m isji Mars 
Odyssey.

Misja ta rozpoczęłą się 7 kwietnia 
2001 r., gdy z Przylądka Canaveral na 
Florydzie wystartował statek kosmicz
ny NASA, który szczęśliwie dotarł do 
Czerwonej Planety 24 października 
tegoż roku. Celem misji było przepro
wadzenie obserwacji planety, klimatu, 
zbadanie jej historii geologicznej, oraz, 
przede wszystkim, poszukiwanie wody 
i śladów życia.

Vangelis wierzy w inne cywilizacje. 
„Byłoby wielkim samolubstwem i igno
rancją sądzić, że jesteśmy jedyni” — 
powiedział muzyk w wywiadzie, które
go udzielił Piotrowi Iwickiemu dla „Ga
zety Wyborczej”. Artysta zdradził, że 
— mimo iż nie lubi koncertów — chęt
nie odwiedziłby Polskę: „Czasem łapię 
się, że z uwagą czytam artykuły pra
sowe o waszym kraju”.

Międzynarodowa popularność twór
czości Vangelisa oraz jego zafascyno
wanie Wszechświatem sprawiły, że 
Centrum Małych Planet Międzynarodo
wej Unii Astronomicznej w Cambridge 
w USA nazwało jego imieniem jedną 
z planetoid leżących między Marsem 
a Jowiszem. „Vangelis” jest oddalony 
od Słońca o 274 min mil i ma całkiem 
przyzwoite towarzystwo: „Beethove- 
na", „Mozarta” i „Bacha”.

oprać. J.D.

Więcej informacji można znaleźć m.in. 
na stronach: http://mars.jpl.nasa.gov/ 
odyssey i http://mythodea.com

INFORMACJE O PRENUMERACIE URANIbPA
Prenumerata na rok 2002 (6 zeszytów) kosztuje 42 zł (zagraniczna 70 zł). 
Cena pojedynczego zeszytu 8,50 zł. Wpłaty prosimy kierować na konto:

Polskie Towarzystwo Astronomiczne 
BIG Bank Gdański S.A. o/Toruń 

Nr 44 11602202-55305241

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

Karolina Wojtkowska 
Centrum Astronomii UMK 

ul. Gagarina 11, 87-100 Toruń

E-mail: urania@astri.uni.torun.pl 
tel/fax (0-56) 611 30 14 / 611 30 08
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relaks z  Uranią Jaką to mgławica ?

W zeszycie „Uranii-PA” nr 3 z br. zamieściliśmy 
krzyżówkę z kometą. Rozwiązaniem krzyżów
ki była nazwa pokazanej na zdjęciu w tle ko

mety, a zarazem nazwisko jej odkrywcy: HYAKUTAKE. 
Wszyscy miłośnicy astronomii zostali zasmuceni wiado
mością z kwietnia br. o śmierci tego zasłużonego odkryw
cy komet.

Nagrody książkowe wylosowały dwie panie: Iwona Fi-

I lipek z Jerzmanowic i Teresa Rosiak z Warszawy. Gratu
lujemy. Książki wyślemy pocztą.

Tym razem, zamiast krzyżówki, proponujemy zabawę 
w odgadywanie. Fragmenty jakich znanych obiektów mgła
wicowych (wszystkie były prezentowane na łamach „Ura
nii-PA” !) przedstawiają zamieszczone obok zdjęcia? Od
powiedzi —  numery zdjęć i nazwy obiektów —  prosimy 
przysyłać na kartach pocztowych lub pocztą elektroniczną 
(adresy na s. 195) do końca października br. Uwaga, osoby 
nie będące prenumeratorami „Uranii-PA”, aby wziąć udział 
w losowaniu nagród, muszą przysłać odpowiedź na karcie 
pocztowej z załączonym kuponem konkursowym.

Ciekawe strony internetowe...
O ile jeszcze stosunkowo niedawno astronomowie mog

li obserwować planety (i inne obiekty Układu Słoneczne
go) jedynie z oddali, to w chwili obecnej dysponujemy 
znacznie bardziej dokładnymi obrazami ich powierzchni. 
Dziś proponuję udać się pod adres:

http://maps.jpl.nasa.gov 
David Seal umieścił tu przede wszystkim mapy planet 

(m.in. olbrzymie mapy Marsa i Księżyca). W oparciu o ma
py działa tzw. Symulator Układu Słonecznego. Przy jego 
pomocy można zobaczyć dla wybranego momentu, np. Jo
wisza widzianego z powierzchni Io czy z pokładu sondy 
Cassini lub Galileo. Oprócz czasu można zdefiniować pole 
widzenia, w jego obrębie zobaczyć gwiazdozbiory czy or
bity planet i ich księżyców. Mapy są zbliżone do „orygi
nału” na ile to możliwe, jednak nie nadają się do celów 
naukowych z różnych względów —  poczynając od tak try
wialnego jak  duża dynamika zmian atmosferycznych na 
Jowiszu, a kończąc na „białych plamach” (wypełnionych 
odpowiednią teksturą) w niektórych rejonach. Mimo to 
warto popatrzeć! (rs)

f l p  i spyglass on the c osmos. Select your planetary system of choice and download 
maps, or browse the surface features of your favorite planet or satellite!

detail.: - more information about how these maps wtie made «nil what they ihould be 
used for

Hiyhrtl if  soluW. nlap.' • for CO experts with large hard dnves only'
Feedback. - if you h«ve comments, or questions about this site that can't be answeied by the

pages above
; - noteworthy links and he>t picks of these pages
>vei 11 million tats, and 300.000 hosts servedl

Tier (i e the fine print) though » ■my of these textures hav<i been stitched together directly from
•riafl, they should not be 'used for scientific analysis Many of

images have blank spots where no 
y altered for aesthetic appeal For si

iniages have been taken, a 
>me bodies, no global uiap

lome have also been enhanced and

atmospheric dynamic;

,y reasonably mgn resolution images i ui.e riuio; iviaps or me 
id Uranus) and Titan aie merely meant to be representative, 
i will change the body's appearance daily

tumUMaaus
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®  •  Coj-obi w „Galerii Uranii” zdjęcie japońskiego miecza 
zwane J^feitaną? Otóż jego tsuba^/ykonana została z... 
meteorynrzelaznego Gibeon, którecjo wielkie ilości znaj
dowane są do dzisiejszego dnia na terenie Namibii i pół
nocnej częścPRPA. Katana została wykonana przez Ry
szarda Dudka z Lidzbarka Warmińskiego 
Fot. Jerzy Puszcz Jf* _____ «_________

Henryk Sielewicz z Litwy przysłał, 
dwa zdjęcia wykonane w kwietniu br. 
Pierwsze przedstawia motyw, który 
ostatnio ćżęsto gościł na łamach 
n&szej Galerii — kometa C/2002 C1 
()keya^^ll%)wtpwarzysfl^ie galak
tyki #131 (3,kwfejnia, f = 50 mm/1,7, 
eksp. 30 s; P S fr ^ O ^ A ) . Drugie 
zdjęciir*ukazuje kolejną zorzę po
larną, jaką autor miał okazję widzieć 
i fotografować w czasie bieżącego 
cyklu aktywności słonecznej (17 
kwietnia, f =s28 mm/2,8 + filtr UV, 
eksp. 30 s, Fuji 200 ASA)

U R A N I A * : ;
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* • *  •* * * • 

Dymiąca galaktyka 
• NGC 4388 "

Galaktyka NGC 4388 wchodzi w skład najbliższej nam gromady galaktyk, Gromady Virgo. Jest odległa od 
nas o 60 njjn lat światła. Posiada jasne jądro, wysyłające dużo więcej energii niż galaktyki nomifflne, 
i dlatego została sklasyfikowana jako galg^tyka aktywna. Ale to zdjęcie wykonane japońskim#telesKopem i 
Subanf$la Mua Kea niespodziewanie pokazało, że galaktyka jest spowita olbrz$mi^(o rozmiarach 10TD 
tys. lat światła) chmurą gazową. Jedna z hipotez stwierdza, że ten gaz został wyrwany ze środka galaktyki 
NGC 4388, gdy ta przechodziła przez o'środejji międzygalaktyczny w gromadzie, a inna, że jest pozostałością 
mniejszej galaktyki, kfóra została rozerwana jłtjzez większą NGC 4388, gdy ta znalazła się w jej pobliżu. 
Potrzebrfś są cJblsze obserwacje dl£i zrozunrfflfflftia tego zjawiska i dróg ewolucji galaktyk wewnątrz ich 
masywnych gromad. „ , .$»

Fot. Suprime-C^m, Teleskop Subar^ NOAJ

ii
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■ Krótka historia powstania Wszechświata
■ Jakie są szanse detekcji fal grawitacyjnych? 

Właściwości ^wiazd AGB z linii maserowych -,

mm





Szanowni i Drodzy Czytelnicy,
Sygnalizowaliśmy Państwu już wcześniej naszą trudną sytuację finansową.
Zmiany na lepsze nie nastąpiły i aby móc w dalszym ciągu przybliżać 
Państwu świat gwiazd i galaktyk, musimy podnieść cenę naszego pisma. Jest 
to dla nas bardzo bolesną koniecznością. Teraz pojedynczy zeszyt będzie 
kosztował w prenumeracie 9,00, a w sprzedaży 10,00 zł. Nie jest to jeszcze cena równowagi -  
w dalszym ciągu będziecie Państwo otrzymywać czasopismo, które faktycznie kosztuje dużo więcej. 
Ciągle jeszcze spodziewamy się dotacji ze strony instytucji odpowiedzialnych w Polsce za stan 
nauki i transmisji je j wyników do społeczeństwa: Komitetu Badań Naukowych, Polskiej Akademii 
Nauk, Ministerstwa Edukacji oraz innych światłych donatorów.

Cóż możemy ofiarować Państwu w zamian? Na pewno jeszcze większą troskę o wysoki poziom 
merytoryczny i graficzny, punktualność ukazywania się i szerszą otoczkę edukacyjną na naszych 
stronach internetowych. Już teraz serwis edukacyjny PTA, oprócz doniesień o najnowszych 
wynikach badań, odpowiada na indywidualne pytania, astronomiczny słownik internetowy daje 
definicje i wyjaśnienia dotyczące różnych terminów i pojęć, notki biograficzne o polskich 
astronomach i polskich obserwatoriach astronomicznych, a nawet o tegorocznych astrofizycznych 
noblistach.

Niniejszy zeszyt przynosi artykuły o powstaniu Wszechświata (Z. T. Dworak), o perspektywach 
odkrycia fa l grawitacyjnych (K. Belczyński), o naturalnych maserach i astro fizyce tkwiących 
w nich gwiazd (L. Błaszkiewicz). Są to bardzo gorące tematy współczesnej astrofizyki. Do nich 
zaliczają się też krótsze notatki o odkryciu polaryzacji mikrofalowego promieniowania tła, 
o odkryciu kwazarów, które powstały wtedy, gdy Wszechświat był jeszcze bardzo młody,
0 INTEGRAL-u, czyli kosmicznym teleskopie promieniowania gamma, który w październiku ma 
być wprowadzony na orbitę wokółziemską i o odkryciu największego obiektu Pasa Kuipera.

O polskiej aparaturze pracującej na ukraińskim 2-metrowym teleskopie pisze J. Krełowski, 
a o amatorskich obserwacjach komet wiosną 2002 r. T. Sciężor. W. Skórzyński doradza, jaki 
wybrać cyfrowy aparat fotograficzny, a L. Newelski jak  zamocować lustro główne teleskopu.
K. Rochowicz przybliża Państwu gwiazdy typu widmowego F, a J. Domański przedstawia nowe 
propozycje ćwiczeń astronomicznych i wirtualnych obserwacji na wielkich teleskopach na lekcjach 
fizyki z astronomią.

Kalendarzyk astronomiczny przedstawia niebo już roku 2003. Będzie to rok obfitujący 
w rzadkie i efektowne zjawiska astronomiczne, możliwe do obserwacji przez miłośników 
astronomii.

Życzę więc Państwu pogodnego nieba i przyjemności z kontaktów z gwiaździstym niebem
1 naszym czasopismem.

Andrzej Woszczyk

Toruń, w październiku 2002 r

/ bibliotekaN
( Uniwersytecka )
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czytelnicy piszą... ISI e | 03
DZIEŃ 17 WRZEŚNIA BR. na
pewno przejdzie do historii z po
wodu zjawiska, jakie tego dnia 
nastąpiło, a raczej tego, co się 
wokół niego wytworzyło. Owe
go dnia miało dojść do zakrycia 
jasnej gwiazdy co1 Tau (5,5 
mag.) przez planetoidę (345) 
Tercidina. Polscy „zakryciowcy” 
zrzeszeni w SOPiZ PTMA wy
konują rocznie kilkadziesiąt ob
serwacji zakryć gwiazd przez 
planetoidy, ale tak jasna gwiaz
da zakrywana bywa raz na kil
ka, a nawet kilkanaście lat. Za
krycie miało przebiegać przez 
zakryciowo aktywny obszar na
szego globu, jakim jest Europa 
środkowa i zachodnia. Pierwot
nie efemerydy zakładały, że cień 
rzucany przez planetoidę bę
dzie przebiegał od Ukrainy po
przez Polskę, Niemcy po pół
nocną Francję.

W Polsce pas zakrycia (oko
ło 100 km szerokości) przebie
gał od Rzeszowa po Wał
brzych. Obecnie dziedzina za
kryć gwiazd przez planetoidy 
jest na tyle rozwinięta, że w 
miarę możliwości na kilka czy 
kilkanaście dni przed zakry
ciem wykonuje się astrometrię 
planetoidy, aby uściślić prze
bieg pasa zakrycia.

Tak było i tym razem. Na 
około 2 tygodnie przed zakry
ciem napłynęły pocztą kompu
terową efemerydy last minute. 
W nich Jan Manek ogłosił, że 
pas zakrycia przesunął się na 
południe i przebiega od połu
dniowej Rosji przez Ukrainę, 
Rumunię, Słowację, Węgry, Au
strię, Niemcy do Francji.

W związku z tą informacją 
zawrzało w Internecie. Nade
szły też inne obliczenia, zgod
ne jednak z przewidywaniami 
J. Manka.

Cały zakryciowy świat zo
stał więc zaalarmowany po
przez centralę „Planoccult”, 
z którą większość planetoidal- 
nych zakryciowców posiada 
stały kontakt poprzez Internet.

Od niedawna, gdy daje się 
tak precyzyjnie określić pas za
krycia, zakryciowcy starają się 
w nim znaleźć, co w efekcie po
zwala wyznaczyć nie tylko do
kładną pozycję planetoidy, ale i 
jej kształt. Polscy zakryciowcy 
przygotowali się do asekuracyj
nej obserwacji w naszym kraju. 
Koordynator d/s zakryć plane- 
toidalnych w Sekcji Obserwacji 
Pozycji i Zakryć PTMA L. Bene- 
dyktowicz ogłosił, że możliwy 
jest wyjazd do pasa zakrycia w 
rejon południowej Słowacji czy

Węgier. Wraz z kol. M. Filipkiem 
udał się do zaprzyjaźnionego 
obserwatorium w Rimawskiej 
Sobocie. Należy przypomnieć, 
że w dziedzinie zakryciowej 
Polska i Słowacja ściśle ze sobą 
współpracują.

W ten sposób polscy obser
watorzy wzięli udział w bezpre
cedensowej akcji o skali, jakiej 
jeszcze nie było. Nie tylko Po
lacy udali się na ekspedycję 
obserwacyjną. Byli tacy, co 
przebyli do pasa zakrycia 800, 
a nawet 1500 km. Jeden ze 
znanych słowackich zakryciow
ców przeprowadził udaną ob
serwację z tarasu szpitala, w 
którym przebywał ze świeżo 
złamaną nogą. Szpital znajdo
wał się w pasie zakrycia.

Zjawisko obserwowano od 
płd. Rosji po Francję. Objawiła 
się niezwykła solidarność 
i współpraca obserwatorów 
wszystkich wymienionych 
wcześniej krajów. Nigdy jesz
cze tak wielu nie obserwowało 
tak specjalistycznego zjawiska. 
Po obserwacji w Internecie roz
szalała się istna burza, podzię
kowania i gratulacje, w tym rów
nież i dla naszych obserwato
rów PTMA. Może warto tu 
wspomnieć, że w astronomii do 
spraw zakryć powołana jest in
stytucja „International Occulta- 
tion Timing Association”, której 
członkiem jest SOPiZ PTMA. 
W Europie działa też oddział 
IOTA o nazwie „European Aste- 
roidal Occultation Network".

Wstępnie potwierdziły się 
przewidywania zjawiska, a już 
19 września pojawił się pierw
szy diagram ukazujący kształt 
planetoidy. Oczywiście wyniki 
obserwacji są analizowane 
i niebawem należy się spodzie
wać dokładnego opracowania 
całości tematu. Zostanie to 
opublikowane w „EAON 
NEWS” w „Materiałach SOPIZ” 
oraz w Internecie na stronach 
EAON i SOPiZ (http:// 
awa.mat.agh.edu.pl/~sopiz/).

Leszek Benedyktowicz 
Kraków

Szanowny Panie Profesorze, 
To ja — L.Gładyszewski, ten 

„czepiający się poprawności” w 
„Uranii-Postępach Astronomii”. 
W ostatnim, piątym numerze, 
na s. 203 znajduję artykuł p. 
K. Zawady, w którym stosuje 
określenie „REDSHIFT” i czyni 
to wręcz z zamiłowaniem do 
tego wyrazu. Pojawia się on 5 
razy. A już bardzo uroczo wy-

Tu może być reklama Twojej Firmy!
Nasz cennik jest następujący:
cała strona kolorowa: 1000,00 zł
cała strona czarno-biała: 400,00 zł
Przy mniejszych formatach dla stron czarno-białych:
1/2 s.: 300,00 zł
1/4 s.: 200,00 zł
1/8 s.: 100,00 zł —  ten rozmiar traktujemy jako 
najmniejszy „moduł” . Podobnie jest ze stroną kolo
rową.
Istnieje możliwość negocjowania warunków.

Zapraszamy na nasze łamy!

Kupię
Sprzedam
Zamienię
Nawiążę kontakt...
Kupię CIEKAWE, nagrane 
na kasetę magnetofonową 
rozm owy o gw iazdach, 
czarnych dziurach, galakty
kach, innych planetach, itp. 
Jerzy. P.Box 160, 3441 
Royken, Norwegia

Sprzedam kompletne roczni
ki URANII w twardej oprawie 
z lat 1989-1996 oraz wszyst
kie numery z roku 1997, ale nie 
oprawione.
Paulina Ziółkowska, Aleja Po
koju 7/17, 42-207 Częstocho
wa, tel: 0 xxxx 34 323 1451 lub 
609606574

W tej rubryce zamieszczamy bezpłat
nie ogłoszenia naszych Czytelników 
(do 250 znaków).

gląda ODMIANA tego wyrazu, 
np. w postaci: „redshiftcie”. Wy
śmiewam na wykładach dla 
studentów tę formę, twierdząc, 
że „przodują” w tym żargonie 
pracownicy naukowi, nie mają
cy nic wspólnego z wykłada
niem studentom, z dydaktyką. 
A w Polskim Towarzystwie Fi
zycznym istnieje sekcja (komi
sja) NAZEWNICTWA fizyczne
go i — wydaje mi się, że po
prawność językowa wzrosła 
podczas pracy tej komisji. 
Uprzejmie proszę o przekaza
nie mych uwag Autorowi.

Proszę przyjąć wyrazy sza
cunku

Longin Gładyszewski
IF UMCS, Lublin

Red. Dziękujemy Panu Pro
fesorowi za czujność i troskę 
o poprawność merytoryczną i 
językową „Uranii-Postępów  
Astronomii”. Oczywiście, prze
oczyliśmy „redshift", pewnie też 
z powodu bardzo słonecznego 
lata i wakacyjnej, a mimo to po
śpiesznej, atmosfery pracy. 
Przepraszamy Pana Profeso
ra oraz P. T. Czytelników i obie
cujemy poprawę.

Szanowny Panie Profeso
rze! W artykule p. doc. Krasiń
skiego o teorii względności w 
U PA 5/2002 wkradł się błąd, 
który autor powtarza 2 razy: na 
rys.1 iw  tekście. Prędkość ob
rotu peryhelium Merkurego 
wynosi 10 (dziesięć) razy mniej 
niż podaje autor. Czyli nie 
5599,747100 lat, ale około 
5607100 lat, czyli około 5,607 
rok, jak pokazał dawno temu 
Leverrier, następnie Laskar, a 
co również wynika z moich ba
dań ruchu wiekowego peryhe
lium Merkurego. Natomiast po
prawki relatywistyczne wy
noszą około 437100 lat (jak po
prawnie pisze autor), co bar
dziej daje pogląd na mierzone 
różnice. Ponadto prędkość ob
rotu elipsy nie jest odwrotnie 
proporcjonalna do promienia 
orbity, jak pisze autor. Jest to 
może wniosek wynikający z 
paru wybranych orbit. Szerzej 
napiszę o tym niebawem w 
mojej pracy poświęconej rezo
nansom wiekowym planetoid 
zagrażających Ziemi. Poza tym 
artykuł bardzo mi sie podoba. 
Serdecznie pozdrawiam.

Ireneusz Włodarczyk

Sprostowanie
W poprzednim zeszycie „Uranii-PA” zmieniliśmy imię autorki tek
stu o obiektach Pasa Kuipera z Katarzyny na Małgorzatę. Autorkę 
i Czytelników serdecznie przepraszamy
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244 Krótka historia powstania Wszechświata
T. Zbigniew Dworak
Czy Wszechświat (Kosmos) naprawdę kiedyś powstał? Chyba tak, ponieważ istnieje
my; inaczej bowiem musielibyśmy powziąć przedziwne podejrzenie, iż jesteśm y  —  na 
przykład  —  „snem szaleńca, śnionym nieprzytomnie... "

248 Jakie są szanse detekcji fa l grawitacyjnych?
Krzysztof Belczyński
Dowód istnienia fa l  grawitacyjnych dostarczyli Russell A. Hulse i Joseph H. Taylor i za 
to otrzymali Nagrodą Nobla w 1993 r. A le czy ich źródłem są wybuchy supernowych 
z  powstającymi w  nich gwiazdami neutronowymi, gwiazdy podwójne, w których skład  
wchodzą gwiazdy neutronowe lub czarne dziury czy też supermasywne czarne dziury 
w jądrach galaktyk? Może ju ż  wkrótce tego się dowiemy.

252 Właściwości gwiazd AGB czytane z linii 
maserowych
Leszek P. Błaszkiewicz
W pewnych momentach swojego życia gwiazdy o małych masach i dużych rozmiarach 
stają się źródłem silnych wiatrów gwiazdowych i tracą dużo sw ej masy. Powstająca 
w ten sposób rozległa otoczka je s t środowiskiem, które możemy poznawać na falach  
radiowych dzięki zjawisku emisji wymuszonej i akcji maserowej w  nich zachodzącej. 
Tą drogą możemy też wyciągać wnioski dotyczące fizyk i gwiazdy centralnej.

258 Kawałek Polski na Kaukazie
Jacek Krełowski
Polska aparatura zainstalowana na ukraińskim teleskopie służy do wspólnych badań 
materii międzygwiazdowej. Felieton Autora przybliża nam niektóre realia obserwacji 
astronomicznych i życia w  tym bliskim nam kraju.

■ M  HST obserwuje: Odległe planetoidy (okł. II); M 51 — kosmiczny 
wir (wid. I)

262 elementarz Uranii: Typ widmowy F
265 w kraju: Sprawozdanie z szóstych bieszczadzkich spotkań dyskusyj

nych „Fale elektromagnetyczne ELF w astrofizyce, geofizyce i medy
cynie” (265); PTMA informuje... (279)

266 astronomia w szkole: O modelowaniu na lekcjach astronomii ciąg 
dalszy

268 P.T. M iłośnicy Astronomii obserwują: Kometama wiosna 2002 r. 
273 w skrócie : Antarktyczni obserwatorzy wykryli polaryzacją mikrofa

lowego promieniowania tła (273); ESA bada wpływ Słońca na klimat 
na Ziemi (274); Wszechświata nie zbudowano w jeden dzień! (275); 
INTEGRAL (286); Indiański bóg w Pasie Kuipera (286)

276 poradnik konstruktora teleskopu : Oprawa lustra głównego, cz.II
278 poradnik obserwatora: Wybieramy aparat cyfrowy
280 kalendarz astronomiczny 2003: styczeń — luty
287 astronomia i muzyka: Mandarynkowy sen o Marsie (i nie tylko)
288 relaks z Uranią: krzyżówka 
288 ciekawe strony internetowe

NA OKŁADCE: Mgławica planetarna IC 4406
Jak kolista gwiazda może utworzyć kwadratową mgławicę?

Oczywiście mgławica nie jest kwadratowa, a to, co widzimy, uwarunkowało je j ustawie
nie w stosunku do kierunku naszego widzenia: to prawdopodobnie cylinder, na który pa
trzymy „z boku". Gdybyśmy widzieli ją  „z góry”, wyglądałaby podobnie jak  mgławica 
„ Pierścień ”. Gorący gaz wypływa przez końce cylindra, a włókna ciemnego pyłu i moleku
larnego gazu zdobiąjego ściany. Odpowiedzialna za tę strukturę gwiazda znajduje się w środ
ku i zapewne za kilka milionów łat ukaże się jako słabnący biały karzeł.

Obraz utworzono w sztucznych barwach przez nałożenie zdjęć wykonanych teleskopem 
kosmicznym Hubble 'a w czerwcu 2001 i styczniu 2002 r.
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Czy Wszechświat (Kosmos) 
naprawdę kiedyś powstał?  
Chyba tuk, ponieważ 
istniejemy; inaczej bowiem  
musielibyśmy powziąć 
przedziwne podejrzenie, 
iż jesteśm y  —  na przykład  
—  „snem szaleńca, 
śnionym nieprzytom nie... ”

Artykuł ten, jako  
przeglądowy i pom ocniczy % 
do wykładu monograficznego 
„ Wybrane zagadnienia 
Z historii nauki i techniki”, 
został napisany w ramach 
badań własnych A GH.

Krótka historia 
powstania 
Wszechświata

Wpraw dzie sam początek 
świata może być na różny 
sposób tłumaczony (w za

leżności od przekonań danego czło
wieka —  nawet uczonego), jednak 
spośród wielu przypuszczeń najsolid
niejsze podstawy ma hipoteza tzw. 
Wielkiego Wybuchu (Big Bang) na
zwanego tak, początkowo ironicznie, 
przez jej przeciwników, którym jed
nak niezbyt się powiodła próba ośmie
szenia tej „eksplozywnej” idei powsta
nia W szechświata, a nazwa Wielki 
Wybuch została ogólnie przyjętym ter
minem naukowym (astronomicznym, 
kosmologicznym, fizycznym) i popu
larnym.

Uznanie W ielkiego W ybuchu za 
początek powstania Wszechświata sta
ło się możliwe głównie z powodu na
stępujących argumentów (a właściwie 
dowodów):

1 —  dzięki słynnemu odkryciu tzw. 
„ucieczki galaktyk” (przez Edwina 
Powella Hublle’a w 1929 r.) i kwaza- 
rów;

2 —  odkryciu tzw. promieniowa
nia szczątkowego tła kosm icznego 
(przez Arno Penziasa i Roberta Wil
sona w 1964 r.), jakie pozostało po 
bardzo gorącym Wszechświecie w je 
go pierw szych chw ilach istnienia, 
kiedy eksplodow ał z oślepiającym  
błyskiem;

3 —  oceny tzw. pierwotnej nukleo- 
syntezy, czyli powstania pierwszych 
pierwiastków z Tablicy Mendelejewa
— wodoru (prawie 70%) i helu (po

nad 20%);

4 —  teorii tzw. superunifikacji czte
rech zasadniczych oddziaływań fi
zycznych.

Kolejno opiszemy w miarę dokład
nie i wytłumaczymy wszystkie cztery 
punkty. Zauważmy zarazem, że nawet 
stwierdzenie: „na początku było Sło
wo” i „Słowo stało się ciałem (mate
rią)” wcale się nie kłóci z nauką, po
nieważ oznacza ono ni mniej, ni więcej 
jak tylko to, iż na początku była In
formacja, która w jakiś sposób zaini
cjowała początek W szechświata —  
właśnie ów Wielki Wybuch, który zda
rzył się około 15 mld lat temu.

Nie należy przecież wyobrażać so
bie, że Wszechświat wybuchł jak, nie 
przymierzając, granat. Właściwie to 
wszelkie porównania zawodzą... Do 
najpopularniejszych objaśnień należą: 
rozdymanie się balonika, na którym 
naniesione są punkty obrazujące ga
laktyki, które „uciekają” od siebie, 
czyli każda od każdej; drugi model to 
rosnące ciasto, w które mniej więcej 
regularnie powtykano rodzynki —  
w m iarę jak  ciasto (pod wpływem  
drożdży) rośnie, rodzynki przedsta
wiające galaktyki również oddalają się 
od siebie (każda od każdej) —  i nie 
ma wyróżnionego środka.

Najpierwotniejszy Wszechświat sta
now ił n iem al zerow ej ob ję tośc i 
zgęstek superm asywnej pram aterii 
(o stanie której nic prawie nie wiemy) 
odznaczający się ogrom ną, niemal 
nieskończenie wielką temperaturą (czy- 
li świat narodził się z „wysoką go-
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rączką”). Ten dziwny stan nazywamy 
osobliwościąpoczątkową. W miarę roz
szerzania się Wszechświata i zmniej
szania tej ogromnej gęstości, jego tem
peratura prom ieniowania spadała 
i obecnie wynosi niespełna 3 K (czyli 
zaledwie około minus 270°C). To właś
nie promieniowanie (wypełniające cały 
Wszechświat), którego wartość okre
ślono najpierw teoretycznie, zostało 
odkryte w 1964 r., co zostało podane 
w punkcie 2.

Następnie, kiedy — jak to kosmo
logowie mówią — temperatura pier
wotnego Wszechświata spadła do paru 
tysięcy stopni, promieniowanie oddzie
liło się od materii oraz powstały pierw
sze najprostsze pierwiastki: wodór i hel. 
I ponownie obliczenia teoretyczne zgo
dziły się z wynikami obserwacji, co 
zostało podane w punkcie 3.

Największy kłopot mamy jednak 
z punktem czwartym. Jak wiadomo, 
znamy cztery podstawowe oddziały
wania fizyczne:

—  grawitacyjne, które wiążą z sobą 
duże masy i dzięki którym mogą ist
nieć galaktyki, układy gwiazd, ukła
dy planetarne (w tym — przede 
wszystkim Słoneczny);

•— elektromagnetyczne, które wiążą 
ze sobą ciała obdarzone ładunkiem 
elektrycznym i dzięki którym istnieją 
np. atomy oraz molekuły;

— silne albo jądrowe, krótkozakre- 
sowe, dzięki którym istniejąjądra ato
mowe, ponieważ są to siły wiążące 
protony z neutronami;

—  słabe, w których udział biorą 
osobliwe, niemal bezmasowe cząstki 
elementarne zwane neutrinami i które 
przejawiają się w promieniotwórczym 
rozpadzie jąder atomowych.

Dwadzieścia kilka lat temu Glasho- 
wowi Sheldonowi, Abdusowi Salamo- 
wi i Stevenowi Weinbergowi udało się 
uzyskać połączone oddziaływania 
elektrosłabe (za co otrzymali Nagro
dę Nobla w 1979 r.), czyli scalić w jed
no oddziaływania słabe oraz elektro
magnetyczne. Nie bez powodu uważa 
się zatem, iż do tego oddziaływania 
powinno się udać dołączyć oddziały
wania silne (co nazywa się Teorią 
Wielkiej Unifikacji), a następnie — 
grawitacyjne, czyli otrzymać super- 
unifikację. Niestety, teorie te są dopie
ro w stadium początkowym, a w do

datku dla ich późniejszego sprawdze
nia doświadczalnego brak nam po pro
stu energii. Niemniej jednak sądzi się, 
iż to właśnie w prakosmosie, w owej 
osobliwości początkowej, wszystkie te 
siły były złączone w jedno oddziały
wanie.

Na temat stanu tej pierwotnej oso
bliwości niewiele można już powie
dzieć, ponieważ załamuje się w niej 
cała znana współcześnie fizyka. Nie
którzy nazywają tę „pramaterię w oso
bliwości” Ylemem, czyli „pierwszą 
substancją” albo też pierwotnym pra- 
atomem. Stanowi ją  nadgęsty Obiekt, 
w którym i gęstość, i temperatura osią
gają niemal nieskończenie wielką war
tość, natomiast jego rozmiary są nie
mal zerowe. Być może ten Obiekt 
wybuchł właśnie dlatego, że fizycznie 
nie można osiągnąć nieskończonych 
wartości.

Razem z pramaterią w początkowej 
osobliwości „zwinięta” była cała prze
strzeń i nie istniał praktycznie upływ 
czasu. Tak więc z powstaniem Wszech
świata zaczęła powstawać nie tylko 
obecna materia, lecz również prze
strzeń i czas! Jest to bardzo ważne 
stwierdzenie: bowiem wynika z niego, 
że bez materii nie może być ani prze
strzeni, ani też czasu (co częściowo 
wiedzieliśmy już z teorii Einsteina, któ
ry wprowadził pojęcie czasoprzestrze
ni tworzonej przez materię).

Coś pewnego na temat naszego 
Kosmosu możemy powiedzieć dopie

ro od tzw. ery Plancka, po upływie nie
wyobrażalnie małego ułamka sekun
dy (10 ^4 s) od „początku świata” (któ
ry nastąpił ok. 15 mld lat temu), kiedy 
to grawitacja odłączyła się — w bli
żej nieznany sposób — od pozostałych 
oddziaływań fizycznych i prawszech- 
świat zaczął się rozszerzać.

Stało się to jednak w dość nieocze
kiwany, wręcz fantastyczny sposób, 
przy którym wszystkie pomysły twór
ców science fiction zupełnie bledną. 
Mianowicie już w 10~32 s od Wielkie
go Wybuchu Wszechświat nagle prze
szedł przez fazę raptownego rozszerza
nia się, tzw. inflacji (zob. Urania-PA, 
nr 5/2002), w okamgnieniu zwiększa
jąc swoje rozmiary aż 1030 razy! (brak 
nam po prostu określenia dla tak 
ogromnej liczby: jedynki z trzydzie
stoma zerami).

Teoria inflacji została wprowadzo
na do kosmologii, żeby wyjaśnić pew
ne niepokojące koincydencje (zbież
ności) oraz przedziwny charakter 
obserwowanego obecnie Wszechświa
ta, który jest, jak się okazuje, jedno
rodny (czyli taki sam w każdym punk
cie), izotropowy (taki sam w każdym 
kierunku), wreszcie... niemal płaski. 
Oznacza to mniej więcej, iż nadal nie 
wiemy, jaki będzie koniec Wszech
świata: czy będzie rozszerzał się 
wiecznie, czy znowu stanie osobliwo
ścią, tj. czy „zamknie się w sobie”. 
Zadziwiające jest to, iż owa nieświa
domość co do losów Wszechświata

Artystyczna wizja wczesnego etapu kształtowania się Układu Słonecznego. Do
minuje w nim obłok kometarny, którego pozostałością jest m.in. Pas Kuipera

Rys. Hardy
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trwa —  retrospektywnie ujmując —  
już ponad 15 mld lat. Co więcej, in
flacja zakłada obecność próżni fizycz
nej (w odróżnieniu od pustki!), która 
ma własne stany energetyczne. Może 
też istnieć tzw. „próżnia fałszywa” 
o ujemnym ciśnieniu i odpychającej 
grawitacji. Właśnie w taki sposób ten 
wczesny, młody Wszechświat w fazie 
inflacji realizował niejako marzenia 
twórców SF o antygrawitacji.

Następnie w miarę upływu czasu, 
zmniejszania się gęstości i temperatu
ry, ja k  rów n ież  ro zsze rzan ia  się 
Wszechświata nadal odłączały się od 
siebie kolejne oddziaływania: silne, 
słabe, elektromagnetyczne.

R elik tam i w czesnego  stad ium  
Wszechświata mogą być tzw. struny 
kosmiczne —  obiekty jeszcze bardziej 
egzotyczne od próżni fizycznej. Są to 
najprawdopodobniej efekty przejścia 
fazowego przestrzeni, analogicznego 
do przejścia fazowego wody ciekłej w 
lód. Istnieje sześć teorii strun, a każda 
jest inna. W każdym razie próbuje się
—  przyjmując ich obecność (o wyso
ce zadziwiających cechach: wysokiej 
temperaturze, nadgęstości, podświetl- 
nych prędkości, przenoszenia potęż
nych prądów elektrycznych, dotąd nie 
obserwowanych, a tylko wydeduko- 
wanych) —  wyjaśnić powstawanie 
niektórych realnych obiektów nasze
go Uniwersum, np. galaktyk, obecność 
nieświecącej masy, wszystkie wysoce 
aktywne obiekty (od cząstek subele- 
mentamych do kwazarów, a nawet...

monopoli magnetycznych). Te ostat
nie jednak okazały się tylko mrzonką. 
Niestety, również same struny (posia
dające p rzecież  tak zadziw ia jące  
z punktu naszej fizyki własności) są 
uważane przez wielu astronomów je 
dynie za „wymysł teoretyczny” (spój
ny tylko wewnętrznie) albo będące 
„najprawdopodobniej bez znaczenia”, 
czyli poniekąd twory science fiction...

Powróćmy do klasycznego, stan
dardowego modelu ewolucji Wszech
św ia ta , p o tw ie rd zo n eg o  rów nież  
dzięki rozmaitym misjom astronau- 
tycznym!

Po upływie około 10 s od początku 
świata jego rozmiary przekroczyły już 
rozciągłość (we wszystkich kierun
kach) naszego Układu Słonecznego, 
inflacja osłabła bądź wręcz zanikła, 
gęstość zmalała do ok. 10 000 ton/m3, 
a tem peratura spadła do 10 mld K. 
Nastała tzw. era promieniowania, po
nieważ główną składową tego wczes
nego Wszechświata było promienio
wanie elektromagnetyczne, które jako 
ostatnie odłączyło się od pozostałych 
oddziaływań fizycznych.

Minął początkowy raptowny etap 
ewolucji, czyli rozwoju Wszechświa
ta. Tempo jej zm niejszyło się, ale 
Kosmos nadal się rozszerzał, będąc 
niemal całkowicie wypełniony pro
m ien iow aniem , a potem  rów nież 
plazmą, czyli w ysokotem peraturo
w ym  z jo n iz o w a n y m  gazem . To 
w owym gorącym i nieprzezroczystym 
dla promieniowania gazie rozchodzi
ły się różnej długości fale akustyczne,

czyli przemieszczające się zagęszcze
nia i rozrzedzenia materii.

Okazało się więc, że Wszechświat 
nie tylko potężnie rozbłysnął, ale po
wstał również z ... wielkim hukiem! 
(zresztą wyrażenie Big Bang oznacza 
również „wielki hałas”). Ten „zamro
żony krzyk Wszechświata” zaobser
wował satelita astronomiczny COBE 
jako zaburzenia wspomnianej wyżej 
temperatury promieniowania tła ko
smicznego. Zdarzyło się to wtedy, kie
dy promieniowanie „odłączyło się” od 
materii —  temperatura spadła poniżej 
3000 stopni i powstały neutralne ato
my wodoru, a gęstość zmniejszyła się 
już do niewyobrażalnie małej warto
ści, ponieważ rozmiary Wszechświa
ta (ciągle jeszcze gazowego) wzrosły 
do ponad 10 000 000 lat świetlnych. 
Stało się to po upływie około 1 000 000 
lat od początku świata.

Następnie, po upływie mniej wię
cej miliarda lat od początku świata, 
zaczęły pow staw ać z pierw otnego 
wodoru oraz helu galaktyki (skupia
jące się z reguły w gromady). Proces 
ten jest jeszcze niedostatecznie roz
poznany. Wielki obłok gazowy proto- 
galaktyki uległ —  na skutek szybkie
go ruchu wirowego —  znacznem u 
spłaszczeniu (chociaż znamy również 
galaktyki elipsoidalne i nieregularne
—  tych ostatnich jest najmniej). Wie
my również, że z ogromnych obłoków 
gazowych, na które dzieliła się proto- 
ga lak tyka , zaczęły  się  form ow ać 
gwiazdy —  i to wcale nie pojedynczo! 
Jako pierwsze, co najmniej 14 mld lat

Metainżynieria środowiska kosmicznego?
Osobliwie znamienna i zarazem wysoce kontrowersyjna okazała się tzw. „ostateczna” zasada antropiczna agre
sywnie pretendująca do wyjaśnienia wszelkich paradoksów, koincydencji i specyficznych „zbiegów okoliczności” 
obserwowanych we Wszechświecie oraz mająca już bezpośrednie przełożenie do kwestii istnienia życia oraz 
cywilizacji „tu i teraz”, na Ziemi (a być może — tylko „tu i teraz”!), utrzymując, iż cały Kosmos istnieje właśnie po to, 
aby na Ziemi mogła pojawić się biosfera i inteligencja (?).

Jednak przyjęcie najsilniejszej wersji zasady antropicznej oznacza już teleologię. Czyżby zatem istnieje Ktoś, 
kto „zabawia się" w metainżynierię środowiska kosmicznego? Tego rodzaju teleologia nie ma jednak nic wspólne
go z teologią. Ponadto tak pojmowana celowość istnienia Wszechświata, chociaż jej intencje są zacne, prowadzi 
do niepokojących wniosków. Czy naprawdę można traktować serio przypuszczenie, iż — ujmując w największym 
skrócie: Wielki Wybuch (w którym około 15 mld lat temu powstała materia i energia wraz z czasoprzestrzenią), 
pierwotna nukleosynteza, powstawanie galaktyk, narodziny w nich gwiazd, eksplozje supernowych, powstanie 
Układu Słonecznego, Ziemi, jej ewolucja geologiczna i chemiczna, dryf kontynentów — wszystko to zdarzyło się 
tylko po to, żeby pojawiło się i ewoluowało życie, aż do powstania człowieka włącznie? Więc cały ten ogromny 
Wszechświat zawierający niewyobrażalną ilość materii w różnej postaci istnieje od wielu, wielu miliardów lat wy
łącznie po to, aby na niewyobrażalnie małej drobince Kosmosu, pyłku zagubionym w przeogromnej przestrzeni, 
mógł pojawić się i obserwować to wszystko człowiek? Czy rzeczywiście trzeba było aż tak wysoce i wszechstron
nie zorganizowanego środowiska kosmicznego, żeby mogło zaistnieć nasze mikroskopijne w tej skali środowi
sko?
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Kosmiczne struny, czyli kłopoty z wyobraźnią
Chcąc sobie wyobrazić czteroprzestrzeń (wszystko jedno, czy to czasoprzestrzeń, czy przestrzeń tylko geome
tryczną), musimy odwołać się do analogii z przestrzenią dwuwymiarową „zanurzoną” w trzecim wymiarze, czyli 
np. powierzchnią kuli. Istoty dwuwymiarowe, „płaszczaki", żyjące na tej powierzchni z trudem zrozumiałyby ideę 
krzywizny przestrzeni oraz to, że ich rzekomo „płaski’’ dwuwymiarowy świat istnieje naprawdę w trzecim wymia
rze, chociaż bez wątpienia zauważyłyby dziwną właściwość swego świata: wyruszając „prosto” przed siebie po 
pewnym czasie wróciłyby znowu do punktu wyjścia! Można też przeprowadzić analogię z sześcianem — jego 
rzutem (prostopadłym) na płaszczyznę jest kwadrat; sześć kwadratów ułożonych w kształcie krzyża na płaszczyź
nie da w efekcie — jeśli pięć kwadratów uniesiemy („zwiniemy") w trzecim wymiarze — właśnie sześcian. Podob
nie „rzutem” czterosześcianu w przestrzeń trójwymiarową będzie normalny sześcian, ale rozwinięcie czterosze- 
ścianu (w trzech wymiarach) będzie stanowiło figurę złożoną z ośmiu sześcianów i Bóg raczy wiedzieć, jak mamy 
ją  złożyć...

Otóż okazuje się, iż wcale to nie jest tak proste: w miarę wzrostu liczby wymiarów kolejna przestrzeń musi 
istnieć nie po prostu w przestrzeni o jeden wymiar większej Qak w przypadku zakrzywionej przestrzeni dwuwymia
rowej istniejącej w trójwymiarowej), lecz w przestrzeni o większej niż jeden liczbie wymiarów od rozpatrywanej 
i poważnie podejrzewa się, że czasoprzestrzeń (geometryczno-fizyczna) powinna być zanurzona w przestrzeni 
siedmiowymiarowej (!) — cokolwiek mogłoby to oznaczać.

Stąd właśnie bierze się zainteresowanie opisanymi tu strunami kosmicznymi, które — być może — umożliwią 
nam zrozumienie, jaka jest geometria naszego świata, chociaż do unaocznienia pozostanie jeszcze długa droga 
(podobnie jak wiemy, że elektrony poruszają się w przestrzeni konfiguracyjnej: potrafimy ją  matematycznie opisać, 
ale nie potrafimy sobie jej wyobrazić).

temu, powstały tzw. gromady kuliste 
— sferyczne skupiska gwiazd liczące 
od kilkudziesięciu tysięcy do 10 min 
składników. Jedna z nich jest niemal 
widoczna nieuzbrojonym okiem, a już 
na pewno przez lornetkę. Jest to gro
mada kulista M 13 w gwiazdozbiorze 
Herkulesa, do której została wysłana 
słynna „depesza z Arecibo” komuni
kująca o naszym istnieniu.

W naszej Galaktyce powstały też 
ramiona spiralne będące zagęszczenia
mi gazu (i pyłu), najprawdopodobniej 
na skutek przebiegu w ośrodku mię
dzygwiezdnym (na początku złożone
go głównie wodoru i helu) tzw. fal 
gęstości. W ramionach spiralnych 
mamy najwięcej gwiazd młodych.

Dopiero we wnętrzu gwiazd po
wstawały kolejne pierw iastki. Te 
z gwiazd (zwłaszcza masywne), któ
re zakończyły ewolucję jako nowe 
albo supernowe, nasycały właśnie 
tymi pierwiastkami — jako gazem lub 
pyłem — przestrzeń wewnątrz Galak
tyki (jej częścią jest Droga Mleczna 
i wszystkie widoczne gołym okiem 
gwiazdy). Dodajmy jeszcze, że tylko 
podczas wybuchu gwiazdy jako super
nowej mogą powstać wszystkie pier
wiastki, do uranu włącznie. Gwiazdy 
mniej masywne, które spokojnie 
kończą swój żywot, mogą w swoim 
jądrze wytworzyć pierwiastki tylko do 
żelaza włącznie.

Potem powstawały gwiazdy następ
nego pokolenia — grupowo bądź jako

gwiazdy wielokrotne, podwójne, albo 
też pojedyncze. Niektóre z nich zno
wu, pod koniec swego istnienia, wy
buchały jako nowe lub supernowe, 
wzbogacając materię międzygwiezdną 
w ciężkie pierwiastki.

Wreszcie przeszło 5 mld lat temu, 
w odległości ponad 30 000 lat świetl
nych od środka Galaktyki, w jednym 
z jej ramion spiralnych zaczął się kur
czyć pod własną grawitacją pewien 
obłok gazowo-pyłowy. Wybuch blis
kiej supernowej przyspieszył proces 
kurczenia i nasycił obłok ciężkimi 
pierwiastkami. Po upływie około pół 
miliarda lat wybuch innej supernowej 
spowodował dalsze przyspieszenie 
kurczenia się ju ż ... protosłońca (bo to 
nim mowa!) oraz wytworzył w meteo- 
roidach — będących wtedy tzw. pla- 
netozymalami — mikrodiamenty! Od
najdujemy je  w meteorytach, które 
spadły na Ziemię.

Natomiast planetozymale to pier
wotne bryły materii w dysku protopla- 
netarnym otaczającym Słońce ponad 
4,5 mld lat temu, z których następnie 
powstały planety: w tym również Zie
mia. Jak widać, nie tylko Galaktyka 
przybrała płaski kształt, lecz również 
Układ Słoneczny — najpierw w po
staci dysku protoplanetarnego (ze 
Słońcem pośrodku). Natomiast obec
nie planety obiegają Słońce po orbi
tach nachylonych względem siebie 
pod niewielkimi kątami, czyli niemal 
w tej samej płaszczyźnie. Wyjątek sta

nowi Pluton, ale ostatnio został „zde
gradowany”. Stanowi on największy 
obiekt tzw. pierścienia Kuipera rozcią
gającego się poza orbitą Neptuna. 
W skład tego pierścienia wchodzą pla- 
netoidy i jądra komet. Poznaliśmy już 
kilkaset takich ciał.

A zatem znowu mamy w naszym 
Układzie osiem planet: cztery typu 
ziemskiego (Merkury, Wenus, Ziemia, 
Mars) i cztery olbrzymy (Jowisz, Sa
turn, Uran, Neptun), czyli niejako po 
równo...

Okazało się również, iż tak jak naj
częściej występującym pierwiastkiem 
jest wodór H2, to najczęściej wystę
pującym związkiem chemicznym jest 
H20 , czyli woda w różnych stanach 
skupienia, głównie stałym (to tylko na 
Ziemi woda występuje przeważnie 
w stanie ciekłym i jedynie na Ziemi, 
spośród znanych planet, występują 
otwarte zbiorniki wodne).

Powracając więc do początku moż
na stwierdzić, że oto powstaliśmy 
z ognia i lodu!

Dr liab. Tadeusz Zbigniew Dworak, 
profesor nadzwyczajny AGH  —  f i 
zyk, astronom, specjalista w dziedzi
nie inżynierii środowiska, a także 
pisarz S F  —  pracuje w Zakładzie 
Kształtowania i Ochrony Środowi
ska Wydziału G eodezji Górniczej 
i Inżynierii Środowiska Akademii 
Górniczo-Hutniczej w Krakowie.
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Krzysztof Belczyński Jakie są szanse

Amerykańskie obserwatorium fal grawitacyj
nych LIGO —  stacja w Hartford

detekcjifal 
grawitacyjnych ?

Wkrótce rozpoczną sw oją 
działalność pierwsze inter
ferometryczne obserwato

ria fal grawitacyjnych. Największe 
z nich to: działający już japoński in
strument TAMA, wchodzące w fazę 
testową obserwatoria niemiecko-bry- 
ty jsk ie  GEO 600 i am erykańsk ie  
LIGO oraz znajdujący się w fazie kon
strukcji włosko-francuski projekt VIR
GO. Głównym zadaniem tych telesko
pów jest bezpośrednia detekcja fal 
grawitacyjnych docierających do nas 
z Kosmosu. Posłużą one jednak rów
nież do badań zjawisk i obiektów od
powiedzialnych za sygnały grawita
cyjne oraz pozwolą nam przyjrzeć się 
bliżej najmniej poznanej sile funda
mentalnej —  grawitacji.

W poprzednich zeszytach „Uranii” 
zostały przedstawione główne idee 
astronomii fal grawitacyjnych (patrz 
„Urania” 6/2001) oraz zasady działa
nia teleskopów grawitacyjnych (patrz 
„Urania” 1/2002). W tym artykule zaj
miemy się więc próbą oszacowania 
szans detekcji fal grawitacyjnych przy 
użyciu najnowszych instrumentów.

Działanie interferometrycznych te
leskopów grawitacyjnych jest ograni
czone z jednej strony przez nieustające 
ruchy skorupy ziemskiej (aktywność 
sejsmiczna, pływy, szum cywilizacyj
ny itd.), a z drugiej poprzez bariery 
technologiczne (szumy termiczne in
strumentu czy niedoskonałości optyki 
i laserów). Szczegółowe analizy źródeł 
szumów i zakłóceń pozwoliły określić 
najczulszy zakres działania teleskopów. 
Największe szanse na detekcję będą 
miały fale grawitacyjne o częstotliwo

ściach od około kilkudziesięciu do kil
kuset herców.

Liczne obiekty astronomiczne oraz 
stowarzyszone z nimi zjawiska uwa
ża się za potencjalne źródła fal grawi
tacy jnych . N ależałoby w ym ienić: 
wybuchy supernowych, w których po
wstają gwiazdy neutronowe, układy 
podwójne gwiazd, których składnika
mi są obiekty zwarte (gwiazdy neutro
nowe oraz czarne dziury), niestabilno
ści we wnętrzach ratujących gwiazd 
neutronowych, supermasywne czarne 
dziury znajdujące się w centrach ak
tywnych galaktyk oraz stochastycz
ne zaburzenia w czasoprzestrzen i 
Wszechświata. Każdemu z tych zja
wisk możemy przypisać pewien cha
rakterystyczny rodzaj sygnału grawi
tacyjnego, o określonej częstotliwości 
oraz sile. I chociaż przew idyw ane 
przez teoretyków sygnały są obarczo
ne dużymi niepewnościami, to okazu
je  się, że układy podwójne obiektów 
zwartych są prawdopodobnie najlep
szymi potencjalnym i kandydatam i 
w poszukiwaniach źródeł fal grawita
cyjnych.

Układy podwójne obiektów zwar
tych (UPOZ), czyli ciasne pary gwiaz
dowe zawierające w różnych kombi
nacjach gwiazdy neutronow e (NS) 
oraz czarne dziury (BH) to: podwójne 
gwiazdy neutronowe (NS-NS), ukła
dy czarna dziura —  gwiazda neutro
nowa (BH-NS) oraz podwójne czarne 
dziury (BH-BH). Układy takie są efek
tem ewolucji podwójnych systemów 
gwiazdowych, zawierających masyw
ne, bardzo gorące i jasne gwiazdy. 
Masywne gęste ciała, takie jak NS czy
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BH, okrążające się wzajemnie na cias
nych orbitach, emitują, jak przewidu
je ogólna teoria względności, fale gra
witacyjne i tym samym tracą swoją 
energię orbitalną. Innymi słowy, ukła
dy takie powoli się zacieśniają, a okres 
obiegu dwóch składników nieustannie 
się zmniejsza. Na początku lat siedem
dziesiątych zeszłego wieku dwójce 
astronomów, Haulse'owi oraz Taylo
rowi, udało się zaobserwować parę 
gwiazd neutronowych i zmierzyć bar
dzo dokładnie ich okres obiegu oraz 
tempo jego skracania. Zmierzone tem
po skracania się okresu odpowiadało 
wyliczonemu z ogólnej teorii względ
ności i tym samym uzyskaliśmy, w po
średni sposób, dowód na istnienie fal 
grawitacyjnych, za co autorzy obser
wacji otrzymali w 1974 r. Nagrodę No
bla. Produkowane w ten sposób fale 
grawitacyjne są stosunkowo słabe i o 
bardzo niskiej częstotliwości, a tym 
samym ich bezpośrednia detekcja jest 
praktycznie niemożliwa. Systematycz
ne zacieśnianie się orbity powoduje, 
że obiekty zwarte obiegają się coraz 
szybciej, a sygnał grawitacyjny staje 
się coraz silniejszy i o coraz wyższej 
częstotliwości. Ostatecznie dochodzi

do katastroficznego zlania się (koale- 
scencji) dwóch obiektów zwartych, 
które prowadzi do powstania pojedyn
czej czarnej dziury o masie zbliżonej 
do masy dwóch ulegających koale- 
scencji obiektów. Istnieje, przynaj
mniej teoretycznie, szansa, że ostatnie 
kilkadziesiąt sekund z życia UPOZ 
zostanie zaobserwowane przez ziem
skie obserwatoria fal grawitacyjnych. 
Powstaje pytanie: ilu układów obiek
tów  zw artych m ożem y oczekiw ać 
w zasięgu danego teleskopu grawita
cyjnego? A precyzyjniej, ilu koale- 
scencji tego typu układów  należy 
oczekiwać, dajmy na to, w ciągu jed
nego roku obserwacji? Jeżeli będzie
my w stanie odpowiedzieć na tak po
stawione pytanie, pozwoli to nam tym 
samym określić szanse detekcji fal 
grawitacyjnych pochodzących z na
szego kosmicznego otoczenia.

P y tan ie  to  m ożna zaa takow ać  
z dwóch stron. Po pierwsze, znając 
liczbę obserwowanych UPOZ w na
szej Galaktyce, możemy próbować 
oszacować ich liczbę w przestrzeni, 
która będzie w zasięgu teleskopu gra
witacyjnego. Tego typu oszacowania 
będą jednak obarczone bardzo duży

mi błędami, jako że znamy do tej pory 
tylko 3 układy NS-NS, które są na tyle 
ciasne, że ulegną koalescencji w cza
sie życia Wszechświata. Oczywiście 
jest wiele efektów selekcji obserwa
cyjnych, które praktycznie uniemoż
liwiają nam dostrzeżenie wszystkich 
układów  N S-N S znajdujących  się 
w naszej Galaktyce. Wiele grup ba
daw czych  p ró b o w ało  o szacow ać 
w pływ efektów  selekcji i obliczyć 
prawdziwe tempo koalescencji ukła
dów NS-NS w naszej Galaktyce, ba
zując na obserwowanych 3 systemach. 
Najnowsze oceny obserwacyjne dają 
około 1— 300 koalescencji układów 
typu NS-NS na milion lat w naszej Ga
laktyce, z dużą w agą w ycen przy 
mniejszych liczbach: około 30 koale
scencji na milion lat. A co z układami 
zawierającymi czarne dziury: BH-NS 
i BH-BH? Niestety tego typu układów 
nie udało się jeszcze zaobserwować, 
choć cała nasza wiedza wskazuje, że 
muszą one istnieć, jednakże oczekuje 
się, że są one niezwykle trudne do za
obserwowania. Jak więc ocenić licz
bę koalescencji tego typu układów?

Z drugiej strony z pomocą przycho
dzi teoria opisująca formację i ewolu-

LIGO
Pierwsza runda nauko
wych obserwacji Interfero
metrycznym Laserowym 
Obserwatorium Fal Grawi
tacyjnych (Laser Interfero
meter Gravitational-wave 
Observatory— LIGO; zob. 
„Urania-PA” 1/2002, s.13) 
została zakończona 9 
września 2002 r. Przez pra
wie dwa i pół tygodnia pra
cowały wszystkie 3 jego 
składowe, czyli dwa inter
ferometry w Hanford w sta
nie Washington i jeden w 
Livingston w Luizjanie 
(USA). Teraz uczeni będą 
musieli wyłuskać świadec
twa fal grawitacyjnych z 
ziemskich drgań i elektro
nicznych szumów. A spo
dziewane źródła fal grawi
tacyjnych to „zlewające” się 
czarne dziury, asymetrycz
ne supernowe i inne gwał
townie przemieszczające 
się masywne obiekty.

Na zdjęciu stacja LIGO 
w Livingston z 4-kilometro- 
wym tunelem próżniowym
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cję układów podwójnych gwiazd. Za
łóżmy, że znamy początkową liczbę 
gwiazd w naszej Galaktyce oraz że zna
my tempo formacji gwiazd (a w szcze
gólności układów podwójnych) w hi
storii G alaktyki. W iedząc, ile jest 
gwiazd, można prześledzić ich ewo
lucję od ich powstania do chwili obec
nej, a tym samym uzyskać teoretycz
ny obraz aktualnego składu Galaktyki. 
Innymi słowy, teoria pozwala nam 
przew idzieć, w szczególności, ile 
układów zawierających gwiazdy neu
tronowe oraz czarne dziury powinno 
znajdować się w Galaktyce. Ponadto 
metoda ta pozwala ocenić własności 
oraz rozkład przestrzenny tworzonych

UPOZ, co z kolei umożliwia oszaco
wanie liczby oczekiwanych sygnałów 
graw itacyjnych rejestrow anych na 
Ziemi. Metoda ta, zwana syntezą po
pulacji, jest oparta na zasadzie Monte 
Carlo, pozwala na śledzenie ewolucji 
milionów gwiazd oraz badanie staty
stycznych właściwości poszczegól
nych populacji gwiazdowych (np. tych 
zawierających gwiazdy neutronowe 
i czarne dziury). Podobnie zresztą jak 
i wyznaczenia obserwacyjne, jest ona 
obarczona szeregiem  niepewności. 
Choć w zarysie wiemy, jak toczy się 
ewolucja gwiazdowa zarówno gwiazd 
pojedynczych, jak i podwójnych, wiele 
szczegółów nadal pozostaje niewyjaś

nionych. Wprowadza to dość znaczny 
czynnik niepewności w obliczeniach 
syntezy populacji. Jednakże w chwili 
obecnej jest to jedyna metoda pozwa
lająca oszacować liczbę występowa
nia koalescencji układów typu BH-NS 
oraz BH-BH. Najnowsze przewidywa
nia teoretyczne (metoda syntezy po
pulacji) koalescencji układów NS-NS 
w ahają się w granicach 3— 300, ze 
standardową wyceną około 50 koale
scencji tego typu układów na milion 
lat w naszej Galaktyce. Jak widzimy, 
dla systemów NS-NS, oszacowania 
teoretyczne są w zgodzie z przewidy
w aniam i obserw acyjnym i. Daje to 
szanse, że synteza populacji pozwala 
rzetelnie przewidywać liczby syste
mów UPOZ, nawet tych, których jesz
cze do tej pory nie zaobserwowaliśmy.

Przykładowa ewolucja układu po
dwójnego dwóch masywnych gwiazd, 
która może prowadzić do powstania 
układu NS-NS, jest pokazana na ry
sunku. Ewolucja gwiazd rozpoczyna 
się na Ciągu Głównym Wieku Zero
w ego. O bie gw iazdy są m asyw ne 
i znajdują się na szerokiej i silnie eks
centrycznej orbicie (faza I). Masyw- 
n iejszy składnik  układu ew oluuje 
szybciej, w zw iązku z czym jako  
pierwszy trafia na gałąź olbrzymów, 
zwiększając znacząco swoje rozmia
ry. Siły pływowe w otoczce olbrzyma 
cerkularyzują orbitę, a olbrzym eks
pandując przelew a się przez swoją 
p o w ie rzch n ię  R o c h e ’a, in ic ju jąc  
pierwszy epizod transferu masy (faza
II). Część masy traconej przez olbrzy
ma zostaje zaakreowana przez towa
rzysza, natomiast pozostała część ucie
ka z układu. Olbrzym traci całą swoją 
otoczkę i pozostaje z niego małoma- 
sywna gwiazda helowa (która stano
wiła jądro olbrzyma), natomiast sam 
układ nieznacznie się zacieśnia (faza
III). Gwiazda helowa ewoluuje bardzo 
szybko i wkrótce eksplodując w wy
buchu supernowej, tworzy pierwszą 
gwiazdę neutronową w układzie. Nie
symetryczny wybuch oraz związana 
z nim utrata masy powoduje rozciąg
nięcie orbity, która staje się na powrót 
ekscentryczna (faza IV). Następnie 
role się odwracają i tym razem druga 
gwiazda kończy swoją ewolucję na 
ciągu głównym i trafia na gałąź olbrzy
mów. Ekspansja powoduje cerkulary- 
zację orbity, a następnie drugi epizod 
transferu masy (faza V). Tym razem,

Ewolucja prowadząca do powstania układu NS-NS

M1 [Mg,] GWIAZDA 1 GWIAZDA 2 M2[MS]

(I) 12,9

(II) 12,6

(III) 2,98

(IV) 1,24

(V) 1,24

(VI) 1,82

(VII) 1,82

(VIII) 1,98

(IX) 1,98

SN Ib

-Ęki “ T 2  .J,

i

i
SN Ic

9,56

a[Rel e 

181 0,4

9,52 153 0,0

14,3 98,2 0,0

14,3 168 0,4

14,1 140 0,0

3,51 1,70 0,0

3,14 1,83 0,0

1,83 0,27 0,0

1,26 0,70 0,6

NS-NS
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Tabela 1. Przewidywana liczba detekcji dla LIGO I (rok-1)

Rodzaj Zasięg Model Zakres
układu instrumentu standardowy (wszystkie modele)

NS-NS 20 Mpc 1 x 10~2 2 x 10^ — 7 x 10-1
NS-BH 40 Mpc 2 x 10~2 2 x 10-3 — 7 x 10~2
BH-BH 100 Mpc 8 x 10"1 0 — 2
Łącznie 8 x 10-1 2 x 10-3 — 2

Tabela 2. Przewidywana liczba detekcji dla LIGO II (rok-1)

Rodzaj Zasięg Model Zakres
układu instrumentu standardowy (wszystkie modele)

NS-NS 350 Mpc 6 x 101 1 _ 4  x 102
NS-BH 700 Mpc 8 x 101 9 — 4 x 102
BH-BH 1500 Mpc 2 x 103 0 — 8 x 103
Łącznie 3 x 103 10 — 8 x 103

w odróżnieniu od pierwszego epizo
du, masy obu składników są bardzo 
różne, co powoduje dynamicznie nie
stabilny transfer masy oraz drastycz
ne zac ieśn ien ie  orb ity  (faza VI). 
W wyniku powstaje ciasny układ skła
dający się z gwiazdy neutronowej oraz 
gw iazdy helow ej (jądro  drugiego 
składnika). Gwiazda helowa ewoluuje 
ku nieuniknionej śmierci w wybuchu 
supernowej, stopniowo zwiększając 
swoje rozmiary. Układ staje się tak 
c iasny , że w pew nym  m om encie  
gwiazda helowa zaczyna się przelewać 
przez sw oją pow ierzchnię R oche’a 
i rozpoczyna się trzeci epizod trans
feru masy (faza VII). Zachodzi kolej
ne zacieśnienie orbity: z gwiazdy he
lowej zostaje tylko węglowo-tlenowe 
jądro, które w bardzo krótkim czasie 
w ybucha jako  supernowa, tworząc 
drugą gwiazdę neutronową (faza VIII). 
Tak więc po 23 min lat ewolucji po
wstaje bardzo ciasny i ekscentryczny 
układ składający się z dwóch gwiazd 
neutronowych (faza IX). Układ ten 
spędzi około 700 tys. lat, stopniowo 
zacieśniając swoją orbitę, aż ostatecz
nie ulegnie koalescencji. Oba skład
niki z le ją  się, {worząc pojedynczą 
czarną dziurę. Śmierć układu spowo
duje emisję silnego sygnału fal grawi
tacyjnych, który będzie mógł zostać 
zarejestrowany przez jeden z naziem
nych interferometrów grawitacyjnych.

Spójrzmy teraz na przewidywane 
teoretycznie, metodą syntezy popula- 
c ji, szanse  d e tek c ji koa lescen c ji 
UPOZ. Przeprowadzimy wyznaczenie 
dla detektora LIGO, który jako naj
większy daje największe szanse na 
udane obserwacje sygnałów grawita
cyjnych. Dla projektu LIGO przewi
dzian o  dw ie fazy  o p erac ji: fazę 
pierwszą LIGO I, która rozpoczyna 
działanie w bieżącym roku, oraz za
awansowaną fazę LIGO II, która roz
pocznie się za około 4 lata. W fazie 
LIGO II zostanie zwiększona znaczą
co czułość instrumentu poprzez uno
w ocześnienie optyki oraz system u 
wyciszania drgań sejsmicznych pod
łoża oraz szumów termicznych instru
mentu. Przeprowadzone obliczenia 
liczby koalescencji UPOZ w naszej 
Galaktyce należy ekstrapolować do 
odległości, do których będzie mogło 
sięgnąć LIGO w poszukiwaniu sygna
łów grawitacyjnych. Taka ekstrapola
cja musi uwzględniać rozkład galak

tyk i ilość zawartej w nich masy lub, 
innymi słowy, musi uwzględnić tem
po formacji gwiazd w widzianej przez 
instrument przestrzeni. Wyniki obli
czeń są przedstaw ione dla LIGO I 
w tab . 1, n a to m ias t d la L IG O  II 
w tab. 2. W pierwszej kolumnie poda
ny jest rodzaj UPOZ, w drugiej widzi
my zasięg instrumentu dla danego ro
dzaju  k o a le scen c ji. N a jm n ie jszy  
zasięg znajdujemy dla układów typu 
NS-NS, a największy dla systemów 
BH-BH. Czarne dziury są bardziej ma
sywne niż gwiazdy neutronowe, a ko- 
alescencje masywniej szych obiektów 
dają silniejszy sygnał grawitacyjny. 
W związku z tym detektory grawita
cyjne mogą lepiej widzieć z dalszej od
ległości koalescencje  m asyw nych 
czarnych dziur niż lżejszych gwiazd 
neutronowych. Widzimy również, że 
zasięg dla LIGO I jest znacznie mniej
szy niż dla LIGO II. Trzecia kolumna 
w tab. 1 i 2 podaje oczekiwaną liczbę 
detekcji fal grawitacyjnych pochodzą
cych z koalescencji na rok obserwacji 
dla standardowego modelu ewolucji 
gwiazdowej. Jednakże, jak już zauwa
żyliśmy wcześniej, wiele z elementów 
ewolucji gwiazd nie jest jeszcze w peł
ni poznane. Można więc skonstruować 
modele alternatywne, zmieniając pa
rametry opisujące niepewne zjawiska, 
i powtórzyć obliczenia liczby koale
scencji. W ten sposób pozw alam y 
gwiazdom ewoluować inaczej i tym 
samym dostajemy pewne oszacowanie 
niepewności wyników. W ostatniej, 
czwartej kolumnie jest podany ocze
kiwany zakres liczby detekcji fal gra

w itacyjnych, uw zględniający nasz 
brak znajomości szczegółów ewolucji 
gwiazdowej.

Okazuje się, że układy BH-BH będą 
miały największą szansę zostać zaob
serwowane przez LIGO; przewidywa
ne liczby detekcji są największe dla 
tego rodzaju układów. W tab. 1 widzi
my, że są raczej niewielkie szanse na 
detekcje fal grawitacyjnych przy uży
ciu LIGO I; standardowy model daje 
szanse na najwyżej jed n ą  detekcję 
w pierwszym roku obserwacji, jednak
że dla większości modeli oczekujemy, 
że na detekcje trzeba by czekać kilka
dziesiąt lub więcej lat. Większe szan
se ma LIGO II. Widzimy, że dla stan
dardowego m odelu oczekujem y aż 
3000 detekcji rocznie! Natomiast na
wet najbardziej pesymistyczne prze
w idyw ania z różnych m odeli dają 
szanse na co najmniej 10 detekcji rocz
nie. Pamiętajmy również, że rozważa
liśmy tylko znane nam źródła fal gra- 
w itacyjnych. A czkolw iek, jak  ju ż  
w ielokrotnie się okazyw ało, może 
nam uda się zaobserwować zjawiska, 
o których jeszcze nikomu nawet się nie 
śniło...

Dr Krzysztof Beiczynski po doktora
cie w CAMK-u w końcu 2001 r. pra
cuje w Northwestern University 
w Chicago w USA. Zajmuje się teo
rią ewolucji układów gwiazdowych 
zawierających obiekty zwarte, takie 
jak białe karły, gwiazdy neutronowe 
czy czarne dziury.
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Leszek P. Błaszkiewicz

Na drodze swej ewolucji 
malomasywne gwiazdy 
przechodzą etap, 
kiedy w ich wnętrzach 
występują pulsy termiczne, 
związane z reakcjami 
termojądrowymi.
Zaś zewnętrzne obszary 
często charakteryzują 
pulsacje mające związek 
z transportem energii od 
wnętrza ku powierzchni 
gwiazdy. Dodatkowo 
występuje bardzo silny 
wypływ masy z powierzchni, 
co sprzyja powstawaniu 
rozleglej otoczki 
wokólgwiazdowej.
W tym okresie gwiazdy 
znajdują się 
na Asymptotycznej 
Gałęzi Olbrzymów 
i niekiedy możemy 
obserwować w zakresie 
radiowym maserowe linie 
emisyjne powstające 
w ich otoczkach.

Właściwości 
gwiazd AGB 
czytane z linii 
maserowych
Gwiazdy AGB

Asymptotyczna Gałąź Olbrzymów 
(AGB od ang. A sym ptotic G iants 
Branch) stanow i obszar diagram u 
H-R, w którym grupują się zaawanso
wane ewolucyjnie gwiazdy o masach 
~ 0,8— 6 M0 . Są one czerwonymi ol
brzymami typu widmowego M, a ich 
temperatura efektywna wynosi około 
3000 K. Można wyróżnić trzy zasad
nicze grupy gwiazd AGB. Są to gwiaz
dy typu M ira Ceti (krócej M iry), 
zm ienne pó łregu larne  (SR  z ang. 
Semi-Regulars) oraz gwiazdy OH/IR. 
K ońcow ą fazą pobytu gw iazdy na 
AGB jest faza protomgławicy plane
tarnej (PPN z ang. Proto Planetary 
Nebulae), poprzedzającej powstanie 
mgławicy planetarnej. U podstaw ta
kiego podziału  gw iazd AGB leżą 
przede wszystkim okresowość zmian 
jasności wizualnej oraz ich amplitu
da. Ponadto dla obiektów OH/IR waż
nymi cechami są: kształt widma w za
k resie  po d czerw ien i o raz em isja  
maserowa OH 1612 MHz. Gwiazdy 
AGB m ają złożoną budowę, co jest 
przyczyną pewnych procesów zacho
dzących w ich wnętrzach.

Pulsy termiczne
Obiekty będące w fazie czerwone

go olbrzyma posiadają rozwarstwioną 
budowę wewnętrzną. W najbardziej 
wewnętrznych strefach następują re
akcje syntezy termojądrowej. Centrum 
gwiazdy AGB stanowi węglowo-tle- 
nowe jądro. Nad nim znajduje się ak

tywna warstwa helowa, w której za
chodzi synteza tlenu i węgla. Ponad 
nią istnieje nieaktywna otoczka helo
wa, a jeszcze wyżej warstwa wodoro
wa, w której występuje reakcja synte
zy helu. Wszystkie opisane warstwy 
stanowią ledwie 0,5— 1% promienia 
gwiazdy; pozostałą część stanowi kon- 
wektywna otoczka o rozmiarach na
wet kilkudziesięciu R@ (patrz rys. 1).

Ciekawie wygląda praca „central
nego reaktora” w przypadku takiej 
gwiazdy. Głównym źródłem energii 
jest synteza helu w otoczce wodoro
w ej. D oprow adza ona je d n a k  do 
zwiększenia zawartości helu w war
stwie znajdującej się głębiej, a to z ko
lei powoduje wzrost gęstości i tempe
ratury w warstw ie helowej leżącej 
bezpośrednio nad węglowo-tlenowym 
jądrem gwiazdy. Gdy zostanie prze
kroczona pewna granica masy i gę
stości tej otoczki, zaczynają się gwał
towne reakcje syntezy węgla i tlenu. 
Duża ilość energii rozpycha leżącą na 
zewnątrz warstwę wodorową i wsku
tek ochłodzenia przestaje zachodzić w 
niej synteza helu. Reakcje w otoczce 
helowej kończą się szybko —  brak 
źródła energii zmniejsza ciśnienie pro
mieniowania. Doprowadza do zapad
n ięc ia  się chw ilow o nieak tyw nej 
warstwy wodorowej do stanu pierwot
nego, czyli do momentu, gdy warunki 
pozw olą na zainicjow anie syntezy 
helu. Cały cykl zatacza koło trwające 
od kilku do kilkuset tysięcy lat (w za
leżności od masy gwiazdy) i może za
cząć się od nowa.
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Rys. 2. Schemat przedstawiający sposób uzyskiwania trójwymiarowgo obrazu 
maserów w otoczce wokół gwiazdy późnego typu na przykładzie S Persei. Spek
troskopia interferometryczna pozwala na badanie kolejnych dwuwymiarowych ob
razów otoczki związanych z daną prędkością radialną, a ilość warstw ogranicza 
tylko rozdzielczość spektralna. Zaczerpnięto z: Richards, Yates & Cohen, MNRAS, 
1999, 306, 954

Pulsacje
Z punktu widzenia obserwatora bar

dziej interesujące są pulsacje czerwo
nych olbrzymów. W iążą się one ze 
zmianami parametrów na powierzch
ni takich gwiazd w skali czasowej wy
noszącej od kilku do kilku tysięcy dni. 
Powodem pulsacji są absorpcja i emi
sja  p ro m ien io w an ia , zachodzące  
w pewnych charakterystycznych war
stwach w zew nętrznych obszarach 
gwiazdy. Ważnym czynnikiem jest tak 
zw ana nieprzezroczystość: im je st 
większa, tym więcej promieniowania 
jest absorbowanego w danej warstwie, 
jeśli zaś jest mała —  promieniowanie 
przechodzi przez taki obszar bez prze
szkód. W zewnętrznych warstwach ol
brzymów istnieją obszary o dużej nie- 
przezroczystości, które absorbując 
promieniowanie, gromadzą w sobie 
energię. Prowadzi to do zwiększenia 
rozmiarów takich obszarów, aż ener
gia zostanie zużyta i staną się na po
wrót przezroczyste dla promieniowa
nia. Wtedy zaczynają się zapadać do 
momentu, aż parametry wewnątrz tej
że warstwy uczynią ją  znowu nieprze
zroczystą. Mechanizm ów powoduje,

że rozm iary zew nętrznych warstw 
gwiazdy zmieniają się cyklicznie, po
ciągając za sobą zmiany obserwowa
nej jasności.

Wypływ masy. 
Otoczka wokół- 
gwiazdowa

G w iazdy zn a j
dujące się w fazie 
AGB są olbrzyma
mi o średnicach do
chodzących nawet 
do 2 je d n o s te k  
a s tro n o m iczn y ch  
(j.a .). W zw iązku 
z tym ciążenie na 
ich p o w ierzch n i 
jest niskie (~ 10 1 
cm/s), a to powodu- 
je  m ałą  prędkość 
ucieczki (około 40 
km/s). Ponadto pul
sacje sprzyjają wy
pychaniu materii z 
powierzchni gwiaz
dy, w wyniku cze
go gwiazdy te tracą 
masę w bardzo du
żym tempie — 10-7 
do nawet 10"* masy 
słonecznej rocznie. 
D la  p o ró w n a n ia  
Słońce w postaci

wiatru traci ledwie około 3 x 10~14 
M@/rok.

Odpływająca od gwiazdy materia to 
głównie gaz, choć powierzchnię mogą 
opuszczać także ziarna pyłu powsta
jące w chłodnej atmosferze gwiazdy 
(generalnie przyjmuje się, że pył two
rzy się w odległości do kilku promie
ni gwiazdy od powierzchni). Stosunek 
ilości gazu do pyłu wynosi przecięt
nie około 200.

Zastanówmy się przez moment, jak 
wygląda mechanizm, dzięki któremu 
odpływająca materia uzyskuje pewną 
prędkość i jak prędkość ta zmienia się 
z dystansem. Promieniowanie gwiaz
dy w pływ a 'znacząco na p o b lisk ą  
otoczkę pyłową. Powoduje ono na
grzewanie pyłu, czego wyraźnym śla
dem jest obserwowana emisja w pod
czerwieni; ciśnienie promieniowania 
przyspiesza także ziarna pyłu. Pył 
z kolei przekazuje swój pęd cząstecz
kom gazu. Gaz jest więc przyspiesza
ny w pobliżu gwiazdy, by w odległo
ściach już dość znacznych (kilkaset 
j.a.) uzyskać stałą prędkość oddalania 
się od centrum układu, która typowo 
wynosi od kilku do około 30 km/s.

Niektóre gwiazdy AGB charaktery
zuje duża zawartość tlenu (mówi się 
często  o gw iazdach  „ tlen o w y ch ” 
i „w ęg low ych”), d latego  też jeg o  
obecność w opuszczającym gwiazdę

Jądro CO

~10^cm 
(K ilk ad z ie s ią t A

Otoczka spalania H

V  Wypływ materii
1 0 -< -  1 0 - ’  B .

S t r e f a
tw o rz e n ia  a i e  
p y łu  ( k i l k a  R*)

-1013 - lO^'cm
(Od k i l k a d z i e s i ą t  
do k i lk a  t y ś .  A.u;

Masery OH

Rys. 1. Schemat będący przekrojem przez typową 
gwiazdę w fazie AGB oraz jej otoczkę. Pokazano miej
sca występowania różnych typów maserów
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gazie jest także znaczna. Bardzo bli
sko powierzchni gwiazdy obecne są 
molekuły tlenku krzemu —  SiO, nie
co dalej tlen występuje w postaci zwią
zanej z wodorem —  wody H20 . Obec
ne w przestrzeni międzygwiazdowej 
pole promieniowania ultrafioletowego 
wnika na pewną głębokość do wnętrza 
otoczki w okółgw iazdow ej. Energia 
promieniowania UV jest na tyle wy
soka, że może ono doprowadzić do 
rozbicia molekuł. Jest to powodem dy- 
socjacji wody na rodnik hydroksylo
wy OH i wodór. Proces ten następuje 
w odległości kilkudziesięciu j.a. od 
gwiazdy. Dużo dalej, bo w odległości 
nawet kilku tysięcy j.a. od gwiazdy, 
hydroksyl ulega dysocjacji na tlen i 
wodór.

R easum ując , w okół tlenow ej 
gwiazdy AGB istnieje wiele sfer cha
rakteryzujących się podwyższoną za
wartością SiO, H20  oraz OH. W tych 
właśnie obszarach (pokazanych sche
matycznie na rys. 1) istnieją warunki 
odpowiednie do wzmocnienia promie
niowania w zakresie radiowym na sku
tek wymuszania emisji —  mogą po
wstać masery wokółgwiazdowe.

1000 Jy j- y  

0

a) emisja SiC 

100 Jy
r . V ?

Si0 /*3/86 QHz
10

H20 22 GHz

-10 0 

b) emisja H2(

i 1

10 20 30

)
OH 1665/7 MHz

C)€

20 Jy 

f  /

-10 0 10 

misja OH 1665/67

k  .  J

' 20

OH 1612 MHz

HbA
-10 0 W 20 30 

d) emisja OH1612

Rys. 4. Rzeczywiste profile linii wid
mowych maserów w otoczce gwiaz
dy późnego typu

Ekspansja

V*-Ve

Emisja 
maserowa

Podstawy doty
czące emisji mase
row ej w różnych 
środow iskach zo
sta ły  o p isane  w 
„Postępach Astro
n o m ii” (1 /1996).
P rzypom nę je  w 
skrócie. Promienio
wanie maserów ko
sm icznych opiera 
s ię  na z jaw isku  
em isji wymuszonej, 
które zostało opisa
ne w 1916 r. przez 
A lberta Einsteina.
Widma molekuł za
wierają szereg p o 
ziom ów energetycz
n ych , pom iędzy  
którymi może do
chodzić do przejść 
związanych z wy
mianą energii z oto
czen iem  (są  to 
zm iany  energ ii 
w iążące  się  ze 
zmianą stanu rotacji lub(i) oscylacji 
molekuły). Wzbudzenie następuje na 
drodze absorpcji prom ieniow ania, 
zderzeń lub reakcji chemicznych w ob
łokach. Powrót do stanu podstawowe
go zachodzi głównie na skutek spon
ta n iczn e j em is ji p ro m ien io w a n ia , 
a także może być wywołany zderze
niami pomiędzy molekułami oraz in
terakcją z elektronam i. Generalnie 
okres przebywania cząsteczki w sta
nie wzbudzonym jest bardzo krótki.

Istnieją jednak stany wzbudzone, 
w których czas życia jest bardzo dłu
gi, co odpowiada małemu prawdopo
dobieństwu emisji spontanicznej —  są 
to tak zwane poziom y metastabilne. 
Prawdopodobieństwo emisji może zo
stać zwiększone, gdy molekuła znaj
dzie się w otoczeniu fotonów o odpo
w ied n ich  energ iach  (m u szą  one 
odpowiadać energii fotonu, jaki po
wstanie przy przejściu ze stanu meta- 
s tab iln eg o  do podstaw ow ego). 
W przypadku takiej emisji mówimy, 
że została ona wymuszona.

Jeśli zatem będziemy dysponować 
dużą liczbą molekuł w stanie metasta- 
bilnym oraz fotonami o odpowiednich 
energiach może nastąpić wymuszenie

Długość Fali 
- ►

V*+Ve

Rys. 3. Schematyczne wyjaśnienie powstawania podwo
jonego profilu widmowego. Prędkość radialna względem 
obserwatora jest uzależniona od rzeczywistej prędkości 
ekspansji otoczki oraz kąta 9, pod jakim widzimy dany 
obszar. Niekiedy udaje się zaobserwować także emisję 
w okolicach prędkości radialnej gwiazdy, a więc pocho
dzącą z obrzeży obserwowanej otoczki i związaną z tzw. 
wzmocnieniem tangencjalnym

emisji. Powstające fotony wymuszać 
będą następne —  strumień fotonów 
będzie rósł, w niektórych przypadkach 
nawet wykładniczo. Dodatkowym wa
runkiem powstania masera jest bliska 
zeru względna prędkość molekuł, czyli 
ich uporządkowany ruch. Jest to zwią
zane z dopplerow skim  rozm yciem  
energii. Im je s t ono m niejsze, tym 
węższe są obserwowane linie widmo
we, co stanowi szczególną cechę ma
serów.

Masery w otoczkach gwiazd
W otoczkach gwiazd tlenowych 

AGB istnieje szereg stref, w których 
występuje podw yższona zawartość 
pewnych molekuł. Z tymi obszarami 
jest związana obserwowana w dziedzi
nie radiowej emisja maserowa (rys. 1). 
Najbliżej powierzchni gwiazdy istnie
je  obszar występowania cząsteczek 
SiO, które obserwuje się głównie w 
pasmach 43 i 86 GHz. W odległo
ściach od kilku do kilkudziesięciu j.a. 
od gwiazdy znajduje się woda emitu
jąca głównie w paśmie 22 GHz. Dalej 
jest obszar występowania rodnika OH, 
rozciągający się nawet do kilku tysię
cy j.a. W strefach bliższych centrum
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Rys. 5. Przykład zmian zachodzących w profilach widmowych gwiazdy RT Vir 1667 
MHz monitorowanej na przestrzeni 14 lat. Widać wieloskładnikową, zmieniającą 
się strukturę obu części podwojonego profilu. LHC i RHC są oznaczeniem emisji 
spolaryzowanej kołowo, odpowiednio lewo- i prawoskrętnie

układu obserwuje się emisję maserową 
OH o częstotliwości 1665 i 1667 MHz. 
W odległościach znacznie większych 
znajdują się obszary, w których po
wstaje emisja 1612 MHz. Oczywiście 
tak nakreślony obraz nie oznacza, że 
w przypadku każdej gwiazdy jest moż
liwa obserwacja wszystkich rodzajów 
maserów.

Podwojenie profilów 
widmowych

Efekt Dopplera, niezwykle istotny 
dla emisji maserowej powoduje, że 
maksymalne wzmocnienie występuje 
w kierunku ruchu. W przypadku radio
astronomicznych obserwacji ekspan
dującej otoczki wokółgwiazdowej 
otrzymamy w wyniku profil widmo
wy zawierający dwa maksima. Odpo
wiadają one wzmocnieniu maserowe
mu promieniowania w bliższej nam 
części otoczki oraz części znajdującej 
się po przeciwnej stronie gwiazdy cen
tralnej. Różne prędkości radialne 
wspomnianych części otoczki powo
dują przesunięcie częstotliwości ich 
emisji w stosunku do częstotliwości 
układu nieruchomego. W rezultacie 
zaobserwujemy podwojenie profilu 
tym większe, im większa będzie pręd
kość ekspansji materii w otoczce. 
Schematycznie pokazuje to rys. 2. 
W przypadku emisji maserowej z ob
szarów bliższych gwieździe (np. emi
sja SiO czy H20), różnica prędkości 
radialnych może być zbyt mała, by 
wywołać wyraźnie widoczne podwo
jenie profilów.

Przykłady rzeczywistych widm ma
serów z otoczek wokółgwiazdowych 
przedstawione są na rys. 3.

Co wynika z badania maserów 
w otoczkach gwiazdowych

Badanie maserów w otoczkach 
gwiazd późnych typów widmowych 
(nie tylko AGB, ale także nadolbrzy- 
mów) przynosi wiele ciekawych wy
ników dotyczących fizyki emisji ma
serowej. Obserwacje linii maserowych 
są także bogatym źródłem informacji 
o gwieździe centralnej oraz jej bliż
szym i dalszym otoczeniu. Poniżej 
przytoczę kilka przykładów użytecz
ności maserów w badaniach gwiazd.

Wypływ materii
W wielu przypadkach natężenie 

emisji maserowej jest uzależnione od

gęstości materii w otoczce, a zatem po
średnio od tempa utraty masy przez 
gwiazdę. Przeto badając masery, na 
przykład emisję OH 1612 MHz, mo
żemy oszacować tempo utraty masy.

Ważne jest, iż taka metoda, bazująca 
tylko na charakterystyce emisji mase
rowej, daje wyniki zbliżone do otrzy
mywanych innymi metodami (np. ob
serw acje podczerw one CO). Na
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Poziomy energetyczne
Cząsteczki biorące udział w procesach promienistych (np. emisja) mogą 

przyjmować różne energie, co jest związane ze stanem rotacji lub oscyla
cji. Wartości energii są  ściśle określone, podobnie jak energia elektronów 
w atomach.

Zmiana stanu cząsteczki jest związana ze zmianą poziomu energe
tycznego, a towarzyszy temu najczęściej emisja lub absorpcja kwantu 
energii —  fotonu.

Reguła tego procesu jest prosta: Jeśli molekuła znajduje się w stanie 
energetycznym na poziomie E2 i przechodzi w stan niższy E v towarzyszy 
temu emisja fotonu o energii Ef = E, -  E 2. W przypadku gdy molekuła na 
poziomie E, pochłonie foton o energii Ef, wtedy przejdzie w stan E2, na 
którym energia wyniesie E2 = E, + Ef.

Energia, częstotliwość, długość fali
Wiemy, że energia przenoszona jest w pewnych porcjach (kwantach), 

a jej nośnikami są  fotony. Możemy opisywać je jak cząstki. Duży strumień 
fotonów stanowi promieniowanie elektromagnetyczne i w zależności od 
energii fotonów ma ono różne właściwości. Często miast o energii mówimy 
o częstotliwości promieniowania v, która tworzy z energią związek E = hv.

Niekiedy też, szczególnie gdy rozpatrujemy falowy charakter promie
niowania elektromagnetycznego (np. gdy mamy do czynienia z falami ra
diowymi), podajemy długość fali X. Biorąc pod uwagę, że fale elektroma
gnetyczne poruszają się z prędkością światła c, dostaniemy prosty zwią
zek: X -  c/v. Zgodnie z tym promieniowaniu OH o częstotliwości 1,6 MHz 
odpowiada fala o długości 18 cm, a promieniowaniu H20  22 GHz fala 
1,35 cm.

Prędkość radialna a częstotliwość
Prędkość wzajemna nadajnika i odbiornika fal wpływa na przesunięcie 

częstotliwości, co jest związane ze zjawiskiem Dopplera. Gdy nadajnik 
zbliża się do odbiornika, długość fali się zmniejsza (wzrasta częstotliwość 
sygnału). W przypadku oddalania się jest odwrotnie. Doskonałym przy
kładem jest zmiana tonu (częstotliwości) dźwięku syreny pojazdu w cza
sie, gdy zbliża się do nas i oddala.

W przypadku fal elektromagnetycznych, gdy mamy do czynienia z nie
wielkimi prędkościami w stosunku do układu obserwatora V r (np. w otocz
kach gwiazd późnych typów), stosujemy uproszczony wzór Dopplera:

V/c = 1 — A0/A,
gdzie A0 jest długością fali w układzie nieruchomym, a A jest obserwo- 
wanądługościąfali. Ze względu na naturę przesunięcia przyjęło się w przy
padku rozpatrywania i prezentowania widm maserów operować prędko
ścią radialną, tak jak na rys. 2, 3 i 4.

obrazach interferometrycznych, uzy
skiwanych w kilku następujących po 
sobie okresach, jest doskonale widocz
ny ruch wypływającej materii w naj
bliższych obszarach gwiazdy, gdzie 
występują masery SiO. Stąd wynika 
także wiele wniosków na temat utraty 
masy przez gwiazdę.

Budowa otoczki i je j 
dynamika

Badanie maserów jest jedną z pod
staw naszej wiedzy o budowie rozleg
łych otoczek wokółgwiazdowych oraz 
o dynamicznych procesach zachodzą
cych w obszarach powstawania emi
sji maserowej. Bardzo istotnym ele
mentem jest monitorowanie źródeł. 
Obserwacje prowadzone w długim 
okresie pozw alają na analizowanie 
zmian profilów widmowych i na wy
ciąganie wniosków dotyczących pro
cesów zachodzących w obszarze emi
sji. Obserwuje się na przykład zmiany 
prędkości radialnych poszczególnych 
składników widmowych, co jest wy
nikiem przesuwania się obszarów emi- 
sji.

Bardzo ważnym wynikiem z naj
nowszych badań otoczek wokółgwiaz
dowych je s t stw ierdzenie bardziej 
skomplikowanej budowy otoczek niż 
sądzono do niedawna. Nie są to ob
szary podobne do modelowych zało
żeń (patrz rys. 2), a więc sferycznie 
symetryczne z równomiernie rozło
żoną m aterią. N ajczęściej wypływ 
masy z gwiazdy ma charakter bipolar
ny, a otoczka to obszar oddalających 
się od gwiazdy „bąbli m aterii”, co 
znów jest najlepiej widoczne na inter
ferometrycznych przekrojach (rys. 5). 
Obszary emisji pojawiają się i zani
kają w okresie od kilku tygodni do 
wielu lat, w zależności od warunków 
fizycznych w danym obszarze otocz
ki (gęstość molekuł, warunki wzbu
dzenia). Obserw uje się gwałtowne 
powstawanie nowych obszarów emi
syjnych (tzw. wybuchy) i często rów
nie gw ałtow ny ich zanik, co daje 
możliwość badania fizyki emisji ma
serowej. Przykład ciągu widm emisji 
maserowej OH 1667 MHz pokazuje 
rys. 4. Zmiany emisji widać też dosko
nale na animowanych kompilacjach 
obrazów uzyskanych dla wielu epok 
in te rfe rom etram i rad iow ym i (np. 
MERLIN-em). (Zainteresowanych za
chęcam do odwiedzenia witryny inter

netowej : http://w w w .jb.m an.ac.uk/ 
~pdiamond/txcam2.html)

Zewnętrzne pole magnetyczne 
gwiazd

Niezwykle ważne wyniki dotyczą 
zew nętrznych pól m agnetycznych 
gwiazd AGB, a w szczególności ich 
natężenia i konfiguracji.

Pole magnetyczne obecne w rejo
nie pow staw ania prom ieniow ania, 
jego kierunek i natężenie, wpływa na 
emisję. Wiąże się to bezpośrednio ze 
zjawiskiem Zemana i tzw. Zemanow- 
skim  rozszczep ien iem  poziom ów  
energetycznych. Powstające podpo- 
ziomy energetyczne dają możliwość

zaistnienia wielu przejść prom ieni
stych w bliskim zakresie częstotliwo
ści. Powstające w takim przypadku 
promieniowanie elektromagnetyczne 
jest dodatkowo spolaryzowane. W za
leżności od konfiguracji pola magne
tycznego w stosunku do obserwatora 
będziemy rejestrować promieniowa
nie spolaryzowane kołowo lub (i) li
niowo. Współcześnie stosowane me
tody obserwacji otoczek, pozwalają na 
badanie trójw ym iarow ej struktury 
spolaryzow anej em isji m aserowej, 
a więc dają możliwość pomiarów na
tężenia pola oraz wydedukowania jego 
kształtu. Badania takie, połączone 
z obserwacjami widm w dwóch wy-
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Rys. 6. Obraz interferometryczny maserów H20  w otoczce wokół gwiazdy S Per 
uzyskany interferometrem MERLIN (dzięki uprzejmości dr Anity Richards)

miarach, prowadzone dla nadolbrzy- 
ma VX Sgr oraz W Hya pokazują, że 
rozkład pola magnetycznego w dużych 
odległościach przypomina strukturę 
dipolową. Innym istotnym wynikiem 
są obserwacje zmian polaryzacji emi
sji maserowej, które sugerują np. glo
balne zmiany kierunków pola magne- 
ty czn eg o  g w iazd  (p o d o b n ie  ja k  
w przypadku Słońca).

Rozmiary otoczek i odległości 
do gwiazd

Do niedawna (przed misją Hippar- 
cosa) badanie maserów w otoczkach 
gwiazdowych było jedną z najdokład
niejszych metod pomiaru odległości do 
gwiazd, która wciąż jest stosowana. 
Otóż, zakładając sferyczna symetrię 
otoczki i korelację zmienności strumie
nia radiowego ze zmiennością w zakre
sie widzialnym, można badać zapóźnie- 
nia pomiędzy zmianami zachodzącymi 
w bliższej i dalszej części otoczki. Me
toda jest słuszna dla promieniowania 
1612 MHz oraz, jak się przypuszcza, 
dla emisji OH 1665 MHz. Zmienność 
natężenia linii maserowych jest bo
wiem zależna od źródła wzbudzania 
molekuł —  promieniowania podczer
wonego najbliższych okolic gwiazdy 
centralnej, którego intensywność zmie
nia się cyklicznie w rytm zmian jasno
ści wizualnej. Technicznie metoda po
lega na wyznaczeniu różnicy czasowej 
pomiędzy zmianami w obu składnikach 
podwojonego profilu. Łatwo w ten spo
sób uzyskać liniową średnicę obszaru 
emisji maserowej. Mając dodatkowo 
rozmiary kątowe takiej otoczki, co uzy
skuje się z obserwacji interferom e
trycznych (z minimalnym błędem), wy

znaczenie odległości sprowadza się do 
najprostszej trygonometrii.

Schematy ewolucyjne gwiazd
Tempo wypływu materii, gęstości 

poszczególnych cząsteczek w ekspan
dującej otoczce i jej rozmiary są uza
leżnione od zaawansowania ewolucyj
nego gwiazdy. Tym samym warunki 
fizyczne potrzebne dla zaistnienia 
emisji maserowej pochodzącej od po
szczególnych molekuł zależą także od 
tego czynnika. Przedstawia to tak zwa
na „chronologia Lewisa”, opracowa
na na podstawie licznych obserwacji 
(tabela poniżej).

Zależność ta pokazuje w przybli
żeniu, jak  przebiegają zmiany emisji 
maserowej w funkcji zaawansowania 
ew olucyjnego na A sym ptotycznej 
Gałęzi Olbrzymów. Bardzo subtelne 
niekiedy różnice pomiędzy poszcze
gólnym i typam i gwiazd AGB (np. 
gwiazdy półregularne typu SRb od 
M ir oddziela tylko amplituda zmian 
jasności wizualnej: dla M ir > 2m,5) 
mogą być niewystarczające dla po
prawnego sklasyfikowania gwiazdy. 
Bazując jednak na schematach ewo
lucyjnych emisji maserowej z otocz
ki można w sposób niemalże pewny 
zakw alifikow ać gw iazdę do danej 
grupy i określić jej status ewolucyj
ny. Przykładem niech będzie wspo
mniana już W Hya, wcześniej trakto
wana jako  SRb. Obecnie, na bazie 
długoterminowych obserwacji radio
wych maserów OH 1665 i 1667 MHz 
jest pewne, iż należy ona do grupy 
gwiazd typu Mira Ceti.

Ciąg ewolucyjny związany z emisją maserową w otoczkach gwiazd póź
nych typów widmowych, zwany od nazwiska pomysłodawcy „chronologią 
Lewisa”. T oznacza obecność danego typu masera, N —  brak emisji ma
serowej

Aktywność maserów
Okres Zmiany SiO Woda OH65/67 OH1612

1 Masery SiO T N N N
2 Dod Woda T T N N
3 Dod OH65/67 T T T N
4 Dod OH1612 T T T T Typ I
5 OH65/67 słabną T T T T Typ II
6 Utrata OH65/67 T T N T
7 Utrata wody T N N T
8 Utrata SiO N N N T PPN
9 Dod OH65/67 N N T T Typ li

10 Silne OH65/67 N N T T Typ i
11 Zanik maserów N N N N PN (za;

Dr Leszek Błaszkiewicz jest absol
wentem studiów magisterskich i dok
torskich na Uniwersytecie Mikołaja 
Kopernika w Toruniu. Obecnie jest 
adiunktem na Uniwersytecie War
mińsko-Mazurskim w Olsztynie.
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Kawałek Polski 
na Kaukazie

Droga M29 wiedzie z Rostowa 
nad Donem aż do słynnej sto
licy naftowej —  Baku. Zaczy

na się więc nad Morzem Czarnym, 
a kończy —  nad Kaspijskim. Po dro
dze piętrzy się bariera potężnych gór 
Kaukazu. Bramą Kaukazu zwykło się 
nazywać port lotniczy „Mineralnyje 
Wody”; całe miasto wyrosło tu wokół 
lotniska i zakładów naprawczych sa
molotów. Za czasów byłego Związku 
Radzieckiego port ten tętnił życiem, 
przewalały się tu tłumy spragnionych 
wypoczynku obywateli wielkiego kra
ju. Dostanie się do (niewielkiego) bu
dynku portu i dalej —  do samolotu —

I--------------------------

graniczyło z cudem. Dziś jest tu do
syć sennie; niewielu ludzi pojawia się 
w porcie lotniczym, zwanym szumnie 
„międzynarodowym” (z racji połącze
nia turystyczno-handlowego ze Stam
bułem). Od pewnego czasu stoją tu 
wszakże porządne ławeczki dla pod
różnych i sporo bardzo kolorowych 
kiosków, a jakość posiłków w bufecie 
nie budzi zastrzeżeń. Dostanie się do 
budynku wymaga jednak sforsowa
nia przeszkody —  żołnierza o „bura
czanym” spojrzeniu i cywila w czer
wonej opasce na rękawie; żadne do
kum enty nie budzą zaufan ia  tych 
dżentelmenów, a biegłość w posługi-

podwójna piramida El-Rys. 1. Kopuła 2-metrowego teleskopu na Terskole. W tle —  
brusu; z prawej —  hotel dla personelu (w budowie)
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Rys. 3. Autor we wnętrzu spektrografu, przy mozaice dwu siatek; wiązka światła 
pada na nie pod kątem 63,5°

waniu się mową Puszkina i związane
go z tym regionem Lermontowa —  
tym bardziej.

No, ale na razie przylecieliśmy właś
nie w ten legendarny region i witamy 
się z naszą „eskortą”. Gościnność lu
dzi Kaukazu jest przysłowiowa, więc 
przylatujący do M ineralnych W ód 
może liczyć na delegację powitalną. 
Zresztą—  coś zrobić trzeba, bo do celu 
naszej podróży jeszcze kawałek drogi. 
Wjeżdżamy zatem na M29 i ruszamy 
na południowy wschód. Zanim zdąży
my się rozpędzić, wyrasta przed nami 
kolejne miasto, będące w części kuror
tem —  to Piatigorsk. Zaraz na wjeź- 
dzie drogow skaz kieru je  w stronę 
miejsca niefortunnego pojedynku Ler
montowa. Przyjechaliśmy późnym wie
czorem, więc jest ciemno. Nie brak 
wszakże jasno oświetlonych, otwartych 
sklepów i kiosków; na wszelki wypa
dek zaopatrujemy się w pewną ilość 
wiktuałów —  w górach może być z tym 
trudniej. Za Piatigorskiem robi się pu- 
ściej, ale na drodze sporo samochodów 
—  w końcu to licząca się trasa. Nieste
ty —  wielu kierowców ponad miarę 
oszczędza żarówki, więc samochody 
wyłaniają się z ciemności jak „prividie- 
nija” (duchy). Na wszelki wypadek za
pinam dobrze pasy...

Obszar Kaukazu podzielony jest na 
szereg „republik” . M ają one swoich 
prezydentów, no i granice. Na wjeździe 
do republiki Kabardino-Bałkarskiej 
wita nas zatem przejście graniczne wy
posażone w bariery i transporter opan
cerzony. Poza tym —  jak na każdym 
posterunku GAIS (Giavnaja Avtoin- 
spekcja), tzn. nasz kierowca wysiada 
(po wyjęciu ze schowka kolejnych pa
czek papierosów) i „odprawa” przebie- 
gajak po maśle. Z resztąw tę stronęjest 
lepiej, bo samochód ma rejestrację Ka- 
bardino-Balkarską, a niepisana umowa 
nakazuje „sztrafować” jedynie sąsia
dów i przypadkowych przyjezdnych. 
Stan każdego z nich jest z reguły uzna
ny za „wskazujący na spożycie”. Moż
na się oczywiście „postawić”, ale wte
dy trzeba się liczyć z wycieczką do 
miejscowej polikliniki na badanie krwi, 
a potem kilkugodzinną gościnę na ko
misariacie w oczekiwaniu na wynik. 
Zwyczajowy „podarunek” wychodzi 
więc taniej. W K abardino-B ałkarii 
można jeździć bez pasów; nasz kierow
ca odpina je  natychmiast, my wolimy 
jednak zachodni obyczaj...

Droga prowadzi na wielkie rondo 
usytuowane na wysokości miasta Bak- 
san. Tutaj znajduje się początek drogi 
o długości 104 km w głąb doliny rze
ki o tej samej nazwie. Skręcamy za
tem  w praw o i jed z iem y  w zdłuż 
spienionej rzeki, pośród szybko wzno
szących się ścian doliny. W tej dolinie 
jest wieś Zajukowo, podobno najdłuż
sza w Europie (13 km). To czy Kau
kaz to jeszcze Europa, czy już Azja 
stanowi kwestię sporną. Wydaje się 
wszakże, że mieszkańcy tej liniowej 
wsi, w której o ile wjedzie się „w po
rę”, to trzeba dołączyć do wielokilo
metrowego pochodu krów wzdłuż je 
dynej u licy/drogi, czują się raczej 
Europejczykami, choć z drugiej stro
ny wyznają islam ... W dolinie Baksa- 
nu jest też miasto —  Tymauz —  nie
szczęsna  o fia ra  p rzem ian , jak ich  
doświadcza Rosja. Za czasów radziec
kich wydobywano wokół miasta rudy 
wolframu i molibdenu; wokół —  to 
znaczy na zboczach doliny —  gospo
darka rynkowa doprowadziła zakłady 
wydobywcze do bankructwa. Na zbo
czach pozostały wszakże ogrom ne 
hałdy skały plonej. 18 lipca 2000 r. 
woda deszczowa rozmyła owe hałdy. 
10 min ton kamieni i błota runęło na 
miasto, wybijając wśród budynków 
przerażającą ulicę. Ponadto lawina 
przegrodziła wartką rzekę, a to z ko
lei zaowocowało powodzią. Pomoc 
centralna wylądowała (na ogół) w kie
szeniach miejscowych notabli, a mia
sto przeraża księżycowym krajobra
zem i poziomem bezrobocia...

Za Tymauzem miast ani większych 
wsi już nie ma. Dookoła coraz bardziej 
strome zbocza. Zaczynają się też ku
rorty, na ogół w dość opłakanym sta
nie. Liczba kuracjuszy spadła bardzo 
znacznie. Widać porzucone budowy. Za 
to pejzaż coraz piękniejszy. Dolina koń
czy się miejscowościami Elbrus i Ter- 
skoł —  właściwie to dawne małe wio
ski zamienione w miejsca wypoczynku. 
Tutaj także zapuściła korzenie instytu
cja o nieco zabawnej nazwie: Mieżdu- 
narodnyj Centr Astronom iczeskich  
i Mediko-Ekologiczeskich Nauk —  cel 
naszej podróży. Na ów Centr składa się 
niewykończony budynek na brzegu 
rwącej rzeki, trzy (chyba) mieszkania 
w bloku i obserwatorium na tzw. Pik 
Terskoł. Jak się można domyślać, me
dyków i ekologów ta piękna dolina 
oglądała dość dawno, jeśli w ogóle. Ale 
obserwatorium rzeczywiście działa. 
Właściwie „Pik” Terskoł to nie jest 
osobna góra. To raczej plateau na zbo
czu Elbrusu —  najwyższej góry Kau
kazu i —  zależnie od punktu widzenia 
—  może i Europy. Miejsce, w którym 
zdecydowano się na budowę obserwa
torium Akademii Nauk Ukrainskoj So- 
cjalisticzeskoj Sovietskoj Riespubliki 
znajduje się na w ysokości 3100 m 
n.p.m. Ale w tej okolicy nie robi to 
większego wrażenia. Dookoła wznoszą 
się ściany znacznie wyższe, a w szcze
gólności potężna, podwójna, biała pi
ramida Elbrusu (rys.l).

Na Terskole obserwacje prowadzo
no już w połowie lat 70-tych XX w., 
ale jedynie przy użyciu małych (60 cm)
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teleskopów. Budowa teleskopu o śred
nicy 2 m zbiegła się z rozpadem Związ
ku Radzieckiego i wobec tego trwała 
dość długo. Ukraińska Akademia Nauk 
cierpi na brak funduszy jeszcze bardziej 
od swej rosyjskiej odpowiedniczki i do
piero zjednoczenie wysiłków doprowa
dziło do montażu i uruchomienia tele
skopu —  ostatniego takiego produktu 
zakładów Karl-Zeiss-Jena. Od kilku lat 
teleskop działa, a przyzwoite warunki 
klimatyczne czynią go instrumentem 
wcale użytecznym. Wyposażenie tele
skopu w aparaturę do badań widmo
wych dokonało się za sprawą „unii” 
z rosyjskim Specjalnym Obserwato
rium Astrofizycznym (SAO, tam gdzie 
stoi teleskop 6 m ongiś największy na 
świecie). Szef Laboratorium Coude, 
Faig Musajew, zbudował tu spektrograf 
typu echelle —  z pew nością jedną 
z bardziej udanych tego rodzaju kon
strukcji na świecie. Zdecydowałem się

umieścić tu właśnie kamerę CCD o sen
sorze 1257 na 1167 pikseli i tak na Kau
kazie pojawił się kawałek Polski.

Spektrograf typu echelle, zamonto
wany na Terskole (jeg° starszy brat- 
bliźniak znajduje się w SAO i zasilany 
jest metrowym teleskopem Zeissa) jest 
instrumentem przeznaczonym do uzy
skiwania trzech różnych rozdzielczo
ści (rys. 2). W oryginale oznaczało to 
R = 45 000 przy ogniskowej 450 mm, 
R = 80 000 przy F = 875 mm i R = 
150 000 przy F = 1900 mm; ta ostatnia 
konfiguracja wymagała także znaczne
go rozciągnięcia rzędów widma (w kie
runku prostopadłym  do dyspersji) 
i praktycznie nigdy nie była użyta.

Dwie pierwsze wersje możliwości to 
właściwie jeden spektrograf, gdzie roz
dzielczość zależy po prostu od ognisko
wej kamery. W wersji oryginalnej była 
tam jedna siatka echelle, co poważnie 
ograniczało możliwości aparatury, gdyż

średnica padającej na nią wiązki skoli- 
mowanego światła była od siatki więk
sza. Kolejną więc polską inwestycją 
było dokupienie drugiej siatki, co 
umożliwiło uniknięcie wspomnianych 
strat światła (rys. 3).

Jeśli zastosować najmniejszą moż
liwą rozdzielczość (R=45 000), to całe 
widmo utworzone przez spektrograf 
mieści się na sensorze CCD, podzielo
ne na ponad 80 rzędów. W zakresie nie
bieskim zachodzą one znacznie na sie
bie, w podczerw ieni —  zaledw ie 
przylegają. Tym niemniej instrument 
daje możliwość uzyskania w jednej 
ekspozycji całego widma w zakresie od 
ok. 3500 do ponad 10 000 A. To ideal
ne urządzenie do dokonywania przeglą
dów struktur widmowych w szerokim 
zakresie długości fal. Przy jego pomo
cy wykonano najbardziej rozległy prze
gląd tzw. rozmytych linii międzygwiaz- 
dowych  i sporządzono ich katalog 
zawierający blisko 300 struktur. Inne 
znakomite zastosowanie to poszukiwa
nia struktur widmowych o jednakowym 
pochodzeniu, a znacznie różnych dłu
gościach fali. Trwa obecnie szeroki 
projekt poszukiwania widm skompli
kowanych molekuł w przestrzeni mię
dzy gwiazdowej. Złożone molekuły 
zdradzają się zazwyczaj jedną dość 
silną i wieloma słabymi strukturami 
widmowymi. Rejestracja ich wszyst
kich w jednej ekspozycji ma niebaga
telne znaczenie: zapewnia jednolite wa
runki obserwacji wszystkich struktur 
i nader skutecznie oszczędza czas. Jed
nak pasma molekularne mają również 
strukturę wewnętrzną, która też może 
umożliwić ich identyfikację. Tutaj jed
nak rozdzielczość R = 45 000 okazała 
się niewystarczająca. Próby obserwa
cji z R = 80 000 były niezbyt udane: 
wydłużenie ogniskowej kamery to tak
że redukcja projekcji szczeliny spek
trografu na sferę niebieską z 2" do 1". 
Seeing na Terskole rzadko bywa tak do
bry. W tej sytuacji pojawiła się tam 
kolejna polska inwestycja: mozaika 
trzech siatek, na które wiązka pada pod 
kątem 81°! Powiększyło to rozdziel
czość do R=120 000 dla F = 450 mm, 
przy zachowaniu projekcji szczeliny na 
niebo równej 2" (rys. 4).

Po tej ostatniej modernizacji spek
trograf na Terskole stał się instrumen
tem wyjątkowym. Niełatwo znaleźć 
gdzie indziej instrument o podobnej 
rozdzielczości, pozwalający przy tym

echelle

Rys. 2. Schemat spektrografu MAESTRO (typu echelle) pracującego na Terskole
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Rys. 5. Międzygwiazdowe pasmo Phillipsa molekuły C2 obserwowane spektrografem na Terskole z rozdzielczością R=120 000 
w widmie gwiazdy £ Per. Struktury powstałe w warunkach skrajnie niskiej gęstości i temperatury są niezwykle wąskie

na uzyskanie tak szerokiego zakresu 
długości fal, a w dodatku zachowują
cy tak szeroką szczelinę w projekcji 
na sferę niebieską. Ten ostatni czyn
nik ma znaczenie kapitalne, zważyw
szy, że teleskop jest, wedle współcze
snych kryteriów, dosyć skromnych 
rozmiarów. W zasięgu aparatury pozo
stają przy tej konfiguracji wszystkie 
obiekty z Katalogu Jasnych Gwiazd i to 
przy zachowaniu wysokich wymagań 
odnośnie uzyskiwanego stosunku sy
gnału do szumu.

Aparatura na Terskole mogłaby stać 
się jeszcze bardziej wydajna. Zamon
towana tu przed laty kamera CCD ma

po pierwsze zbyt mały sensor. Przy R = 
120 000 trzeba go przestawiać aż w trzy 
położenia, aby pokryć całe widmo. Po
nadto jest to chip typu „front illumina
ted”, a więc o raczej skromnej czuło
ści: ok. 20% wydajności kwantowej 
w zakresie niebieskim i podczerwonym 
do 43% w zakresie żółtym. Dostępne 
obecne kamery oferują wydajność po
nad 80° i to bez istotnych zmian całym 
zakresie widma. Zainstalowanie takiej 
kamery z większym sensorem (4096 na 
2048 pikseli) pozwoliłoby na rejestra
cję całego zakresu widma z rozdziel
czością R = 120 000 w jednej ekspo
zycji i przyśpieszyło proces zbierania 

danych o cały rząd 
wielkości.

Widma o rozdziel
czości R = 120 000 
pozwalają na analizę 
profili struktur wid
mowych i pozwalają 
na niezmiernie pre
c y z y jn e  p o m ia ry  
prędkości radialnych 
gwiazd. Dla szeregu 
możliwych do obser
wacji struktur w id
mowych obecnie do
stępna rozdzielczość 
jest jedyną szansą ich 
skutecznej rejestracji. 
Dotyczy to np. linii 
powstających w ato
mach i m olekułach 
między gwiazdowych 
—  ich profile są tak 
wąskie, że mniejsza 
rozdzielczość powo- 
du je  n i e u c h r o n n e  
blendowanie i trudno-

stawia jedyną do tej pory rejestrację 
międzygwiazdowego pasma Phillipsa, 
należącego do molekuły C2, z rozdziel
czością R = 120 000. To bardzo ważny 
związek chemiczny: dłuższe lub krót
sze łańcuszki atomów węgla wchodzą 
w skład znakomitej większości obser
wowanych radiowo molekuł między- 
gwiazdowych. Ale czysto węglowe łań
cuszki nie m ogą być obserwowane 
radiowo z racji symetrycznego rozkła
du ładunku wew nątrz. Obserwacje 
z rozdzielczością jak na rys. 5 są za
tem bardzo istotne, gdyż tylko one po
zwalają ustalić obfitość molekuły bę
dącej zapewne „cegiełką” do budowy 
związków bardziej złożonych i ustalić 
warunki fizyczne w badanym obłoku.

Aparatura pracująca na Terskole to 
kawałek Polski na odległym Kaukazie. 
Dokonane tam w ciągu ostatnich 6 lat 
inwestycje pozwoliły na zbudowanie 
rozległej bazy widm gwiazd gorących, 
a na jej bazie —  opublikowanie blisko 
20 prac badawczych, które wywarły 
znaczący wpływ na zrozumienie przez 
nas fizyki ośrodka międzygwiazdowe
go. Ale ani aparatura, ani badacze nie 
powiedzieli jeszcze ostatniego słowa. 
Jeśli powiedzie się projekt zainstalo
wania tam kamery CCD z dużym sen
sorem i o podw yższonej czułości, 
z pewnością zaowocuje to ciekawymi 
danymi i w konsekwencji —  publiko
wanymi pracami badawczymi.

Rys. 4. Konstruktor spektrografu, Faig Musajev, wraz 
z autorem przy mozaice trzech siatek, na które wiązka 
pada pod kątem 81°. Zdjęcie wykonano w sierpniu 
2001 r.

Jacek Krełowski je s t profesorem  
astrofizyki w Centrum Astronomii 
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. 
Przedmiotem jego badań je st fizy
ku materii między gwiazdowej.ści identyfikacji i po

miarów. Rys. 5 przed-
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elementarz Uranii

Typ widmowy F

W naszym przeglądzie typów 
widmowych znajdujemy 
się w środku obowiązującej 

do niedawna sekwencji OBAFGKM 
(o dołączonych na końcu typach L i T 
pisaliśmy w „Uranii-PA” 2/02). Właś
nie tu przebiega granica między wczes
nymi (OBA) a późnymi (GKM) typa
mi widmowymi. Jak się przekonamy, 
nie jest ona czysto umowna, ma swoje 
fizyczne uzasadnienie.

Zacznijmy jednak jak zwykle od 
rzutu oka na rozgwieżdżone niebo. 
Jedną z jaśniejszych gwiazd, którą 
możemy podziwiać jesienią i zimą, jest 
Procjon — podolbrzym typu widmo
wego F5. Najsłynniejsza bodaj wśród 
gwiazd — Polarna — to z kolei nadol- 
brzym typu F8. Choć jej wygląd na nie

bie raczej rozczarowuje większość 
osób, warto pamiętać, że w rzeczywi
stości jest to obiekt 6000 razy jaśniej
szy od naszej Dziennej Gwiazdy. Nie
daleko Polarnej możemy odnaleźć 
jeden z niezwykłych obiektów w świe- 
cie gwiazd — to p  Cassiopeiae, poło
żona jakieś 3° na płd.-zach. od /? Cas. 
W maksimum blasku jest gwiazdą 
czwartej wielkości (jej jasność abso
lutna sięga wówczas -10 mag.!), ale 
amplituda zmian przekracza 2 mag.; 
również jej typ widmowy może się 
zmieniać aż do M4. Więcej na jej te
mat można się dowiedzieć z artykułu 
w „Postępach Astronomii” 4/91.

Karły ciągu głównego sąjuż na tyle 
jasne, że gołym okiem widać ich na nie
bie około 500. Jak na ironię, najjaśniej

sza — a Hydri —  świeci blaskiem led
wo 2,9 mag.; taka sama jest jasność 
y Virginis — to jednak układ dwóch 
bliźniaczych gwiazd typu F0 o blasku 
3,7 mag. każda.

W typie widmowym F stopniowo 
słabną liczne linie pojedynczo zjonizo- 
wanych metali (w tym H i K wapnia) 
oraz ostatecznie zanika pasmo G mo
lekuły CH. Coraz wyraźniej zaznaczają 
się linie wodoru. Kryteria klasyfikacyj
ne opierają się m.in. na porównaniu na
tężeń linii Cal 422,7 nm oraz Ha.

Typ widmowy F jest swego rodzaju 
przejściowym, jeśli chodzi o dwie cha
rakterystyki gwiazd — ich prędkość ro- 
tacji oraz procesy produkcji energii. 
Zacznijmy od reakcji jądrowych. We 
wnętrzu Słońca synteza helu odbywa 
się głównie w cyklu proton-proton 
(w skrócie p-p). Z kolei masywne 
gwiazdy ciągu głównego typów OBA 
dokonują syntezy helu w cyklu węglo
wym (CNO). Przejście odbywa się 
w sposób ciągły — w gwiazdach typu 
widmowego F oba cykle są niemal rów
nie efektywne. O przewadze cyklu 
CNO decyduje ostatecznie m.in. zawar
tość węgla, który jest katalizatorem tej 
reakcji syntezy helu. Dla słonecznego 
składu chemicznego cykl CNO bierze 
górę nad cyklem p-p w podtypach 
F0-F2, przy masie gwiazdy około 1,6 
razy większej od masy Słońca.

Druga istotna zmiana dotyczy rota
cji pojedynczych gwiazd na ciągu 
głównym. Porównując prędkości linio
we na równiku, mielibyśmy dla gwiazd 
typu G wartości rzędu 5 km/s, około 
30 km/s dla F5, 100 km/s dla F0, aż do 
przeszło 200 km/s w typie B. Jak się 
wydaje, to raczej szybka rotacja jest 
naturalną cechą młodych gwiazd (co 
potwierdzają badania gromad otwar
tych). Nawet gwiazdy późnych typów 
widmowych rotują początkowo stosun
kowo szybko, jednak zachodzące w ich 
wnętrzach procesy konwekcji oraz to
warzyszące im pola magnetyczne, wy
muszając ruch plazmy, prowadzą do 
stopniowego wyhamowywania rotacji.

Na diagramie HR (rys. 1) obserwu
jemy wyraźnie, jak w typie widmowym 
F gałąź olbrzymów zbliża się do ciągu

Rys. 1. Diagram HR dla gwiazd typów widmowych 
F i G (wg J.B. Kaler)
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głównego. Jasność absolutna olbrzy
mów osiąga minimum w podtypie F4; 
gwiazdy ciągu głównego wcześniej
szych typów oddalone są od gałęzi ol
brzymów zaledwie o ok. 1 mag.

Wkraczamy właśnie w samo serce 
krainy gwiazd zmiennych. Pas niesta
bilności ciągnie się na diagramie HR 
od jasnych nadolbrzymów typu G po
przez olbrzymy i karły ciągu główne
go F aż do białych karłów A. Choć 
przebieg zmian bywa różny dla po
szczególnych grup gwiazd, zjawiskiem, 
które je wywołuje, jest we wszystkich 
przypadkach pulsacja. Za te regularne 
zmiany rozmiarów, a co za tym idzie 
— temperatury i jasności gwiazd— od
powiedzialna jest leżąca na odpowied
niej głębokości tzw. warstwa drugiej jo
nizacji helu, przez którą trudniej jest 
przedrzeć się płynącemu z jądra ku po

wierzchni strumie
niowi fotonów. Ich 
nacisk sprawia, że 
delikatny stan rów
nowagi pomiędzy 
grawitacją a ciśnie
niem promieniowa
nia zostaje na jakiś 
czas naruszony — 
aż do chwili, gdy 
wskutek ekspansji 
gęstość  m aterii 
zmaleje tak, że foto
ny swobodnie prze

płyną i z kolei na jakiś czas bierze górę 
grawitacja, dopóki nie przeciwstawi 
się jej zwiększone ciśnienie promie
niowania — po czym 
cały cykl się powtarza.

Wśród nadolbrzy
mów klasy F odnaj
dziemy cefeidy, zwane 
też — od prototypu ca
łej grupy — zmienny
mi typu d Cephei (lub 
cefeidami klasycznymi 
albo długookresowy
mi). Odznaczają się 
one stosunkowo duży
mi amplitudami zmian 
blasku (rys. 2), rzędu 
1—2 mag., choć zda
rzają się i amplitudy 
znacznie mniejsze, ok.
0,1 mag. Najkrótszy 

znany okres 
cefeidy to 
niespełna 
półtora dnia 
(V473 Lyr),
a najdłuższy — prawie trzy 
miesiące (BP Her); najczęś
ciej spotykane okresy za
wierają się w przedziale od 
3 do 30 dni. Dzięki dużej ja
sności absolutnej (-2 do -6 
mag.), stosunkowo dużej 
amplitudzie zmian blasku 
oraz dobrze określonej za
leżności okres-jasność ab
solutna (rys. 3), zmienne te 
odgrywają kluczową rolę 
w wyznaczaniu odległości 
galaktyk.

W tym samym obszarze 
diagramu HR co klasyczne 
cefeidy znajduje się też gru

elementarz Uranii

pa zmiennych typu W Virginis. Mają 
one podobne okresy i amplitudy zmian 
jasności, ale odróżniają się od cefeid 
kształtem krzywych zmian blasku 
(mają wyraźne garby na gałęzi wzno
szącej lub opadającej krzywej blasku), 
a przede wszystkim przynależnością do 
starej populacji gwiazd (kiedyś nazy
wano je cefeidami II populacji). Gwiaz
dy W Vir spotkać można w dużych od
ległościach od płaszczyzny Galaktyki, 
a także w gromadach kulistych. I one 
spełniają zależność okres-jasność 
(rys. 3), z tym że nachylenie tej zależ
ności jest mniejsze niż dla cefeid, a ja
sności absolutne są dla tych samych 
okresów o 1-—2 mag. słabsze.

W obszarze olbrzymów głównego 
pasa niestabilności spotkamy też 
gwiazdy typu RR Lyrae, zwane niekie
dy cefeidami krótkookresowymi. Ich 
rozkład przestrzenny oraz częsta obec
ność w gromadach kulistych dowodzą 
przynależności do populacji II. Krzy
we blasku przypominają swym kształ
tem odpowiednie krzywe dla cefeid, 
jednak różnią się od nich większą roz
maitością i znacznie krótszymi okresa
mi: zawierają się one w większości 
w przedziale 0,2— 1 dnia (najdłuższy 
sięga 2,4 dnia) z maksimum rozkładu 
okresów ok. 0,5 dnia. Podstawowe typy 
krzywych blasku są przedstawione na 
rys. 4.

Rys. 4. Typowe krzywe blasku gwiazd RR Lyrae

0.1 1 10 100 
Okres (dni)

Rys. 3. Zależność okres — jasność absolutna dla kla
sycznych cefeid, gwiazd typu W Virginis oraz zmien
nych typu RR Lyrae
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Część pasa niestabilności przylega
jącą do ciągu głównego zajmują gwiaz
dy d Scuti, zwane dawniej cefeidami 
karłowatymi. Ich okresy zmian są bar
dzo krótkie (poniżej 0,3 dnia), a ampli
tudy bardzo małe (często poniżej 0,3 
mag.). Zwykle wyróżnia się wśród nich 
dwie podgrupy: gwiazdy Al Velorum 
oraz SX Phoenicis. Natomiast w obsza
rze najmniejszych jasności głównego 
pasa niestabilności odnajdziemy już 
białe karły, a wśród nich zmienne typu 
ZZ Ceti. Ponieważ większość mieści 
się już w obrębie typu widmowego A, 
więcej na ich temat następnym razem.

Zwróćmy uwagę na olbrzymią roz
piętość jasności gwiazd w obrębie typu 
widmowego F, sięgającą 25 mag., tj.

odpowiadającą stosunkowi jasności 
1:10 miliardów. Wśród najjaśniejszych 
obiektów odnaleźlibyśmy m.in. słynną 
rj Carinae, której poświęcony był od
rębny artykuł w „Uranii-PA” 5/01. 
Równie egzotyczne odpowiedniki znaj
dowane są też w innych galaktykach, 
np. w M 33.

Z jeszcze dwoma punkcikam i 
w górnej części prezentowanego dia
gramu HR (rys. 1) wiążą się ciekawe 
historie. Pierwszy — e Aurigae — to 
niezwykły układ zaćmieniowy, odle
gły o ok. 4500 l.św.; głównym skład
nikiem jest nadolbrzym typu F0 po
nad 100 tys. razy jaśniejszy od Słońca. 
Jego promień 2000 razy przewyższa 
słoneczny, tak że umieszczony na

miejscu Słońca w naszym układzie 
zamknąłby w swym wnętrzu sześć pla
net — do Saturna włącznie! Okrąża go 
widoczny tylko w podczerwieni towa
rzysz, który co 27 lat przesuwa się 
przed nadolbrzymem, powodując spa
dek jego jasności o jedną wielkość 
gwiazdową. Ponieważ jest on otoczo
ny gigantycznym dyskiem akrecyj- 
nym, utworzonym z materii wypływa
jącej z nadolbrzyma, zaćmienie trwa 
prawie dwa lata (!). Ostatnie rozpoczę
ło się w lipcu 1982 i zakończyło 
w czerwcu 1984, a samo minimum — 
czyli faza całkowita — trwało przez 
cały rok 1983. Jak łatwo policzyć, na
stępne zaćm ienie rozpocznie się 
w 2009 r.

Drugi interesujący obiekt, położony 
na diagramie HR w bezpośrednim są
siedztwie £ Aur — to R CrB, prototyp 
stosunkowo nielicznej grupy gwiazd, 
wykazujących zmienność blasku po
dobną do przedstawionej na rys. 5. 
Gwiazdy te na ogół wykazują charak
terystyki widmowe olbrzymów i nad- 
olbrzymów o typach późniejszych od 
F5. Co prawda ich jasność może w tym 
czasie ulegać nieregularnym waha
niom, ale zwykle nie przekraczają one 
dziesiątych części wielkości gwiazdo
wej. Natomiast w sposób nieregularny, 
co kilka lat, gwiazdy te raptownie 
zmniejszają swą jasność o ok. 4 mag. 
Spadek blasku trwa zwykle około mie
siąca, zaś powrót do poprzedniej ja
sności — znacznie dłużej. Zgodnie 
z najstarszą hipotezą takie obniżenie 
jasności może być wynikiem przesło
nięcia gwiazdy przez gęsty obłok cząs
tek pyłu węglowego w górnych war
stwach jej atmosfery.

Gdyby ktoś odniósł wrażenie, że 
tylko gwiazdy zmieniające blask są dla 
astronomów interesujące, to spieszę 
z kontrprzykładem . Mniej więcej 
w samym środku pasa niestabilności 
na diagramie HR, w pobliżu samej 
<5 Cep, odnajdziemy zupełnie nie 
zmieniającą swego blasku gwiazdę a 
Aqr. Jej obecność w tym miejscu przy
pomina nam, że pomimo wszystkich 
naszych wysiłków, by świat gwiazd 
umieścić w ramach stosunkowo pro
stych i eleganckich teorii, jego różno
rodność chyba nigdy nie przestanie nas 
zadziwiać, (kr)
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Rys. 5. Zmiany jasności gwiazdy R CrB w ciągu 100 lat
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Masery w otoczce 
wokół S Persei

Rektascencja  względna (m il isekundy łuku)

Dokładne umiejscowienie «plamek» maserowych w całej otoczce wokół gwiazdy S Persei. Kolory oznaczają 
umiejscowienie przestrzenne poszczególnych plamek maserowych (ich prędkość radialną względem obserwa
tora), co wiąże się z omawianym w tekście «poniebieszczeniem» i «poczerwienieniem» w podwojonym profilu 
widmowym. Ilustracja powstała na bazie obserwacji interferometrem MERLIN (dzięki uprzejmości dr Anity Ri-
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Zmierzona planetoida 2002 NY40
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Prezentowane zdjęcia w ykonał F ranc iszek Chodorow sk i 
z Ko lon ii K s iężyno k. K leosina, a przedstaw iają one otocz
kę komety C1 Ikea-Zhang zakrywającą gwiazdę SAO  30811 
(9,2 mag.). Z jaw isko to miało m iejsce 4 maja br. P ierwsze 
zdjęcie było w ykonane o godz. 22.32, a drugie w 8 m inut 
później. Obie ekspozycje trwały po 3 min każda. Użyto 
filmu Kodak Gold 400 i obiektywu Sonnar 4/300.

ołfranii

i

- . ,

Oba zd jęc ia  zosta ły  zosta ły  m ocno  pow iększone  i w ykadrow ane w ce lu  lep szego  ukazan ia  zjaw iska. 
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Mgławica Kokon

Mgławica Kokon (1C 5146) jest obszarem tworzenia się gwiazd powstałym po zapadnięciu się części 
gęstej chmury molekularnej. Pozostała po tym procesie chmura pyłu i gazu otacza znajdującą się 
w środku gromadę gwiazd. Promieniowanie gorących młodych gwiazd znajdujących się wewnątrz 
rozproszy tę materię i za jakiś czas gromada uwolni się od gęstej materii międzygwiazdowej swego 
matecznika.

Mgławica IC 5146 znajduje się w odległości 1300 lat światła. To zdjęcie zostało uzyskane 3,6 m 
teleskopem francusko-kanadyjskim na Mua Kea na Hawajach w r. 2000.

W.IV U R A N I A  r M <»



w kraju

Siódme bieszczadzkie spotkania dyskusyjne:
„Pola elektromagnetyczne ELF w astrofizyce, geofizyce i medycynie”

Spotkania dyskusyjne —  zgodnie 
z wieloletnią już tradycją w okre
sie najkrótszych nocy —  odbyły 

się w Dwemiczku na Rusinowej Pola
nie w dniach 20-23 czerwca 2002 r. Przy 
niezwykle sprzyjającej aurze w Dwer- 
niczku stawiło się 17 osób (na 25 zapo
wiedzianych) z następujących ośrodków 
naukowych: Uniwersytetu z Wiednia, 
AGH, Akademii Rolniczej z Krakowa, 
Instytutu Fizyki UJ, Instytutu Geografii 
UJ, Politechniki Rzeszowskiej, Obser
watorium Astronomicznego UJ oraz za
proszeni goście —  sympatycy rezonan
su Schumanna. Dzięki uprzejmości 
Państwa Krystyny i Stanisława Rusinów 
mieliśmy do dyspozycji —  jak zwykle
—  obszerny i niezwykle wygodny pen
sjonat oraz doskonałe wyżywienie.

Ogółem wysłuchaliśmy 15 wykła
dów, że nie wspomnę o niekończących 
się dyskusjach wieczornych przy gwiaz
dach i ognisku.

Oto wykładowcy i tytuły zaprezen
towanych wystąpień:

Andrzej Kułak —  „Jak Słońce prze- 
straja rezonator globalny”

Stanisław Zięba —  „Wyniki obser
wacji rezonansu Schumanna —  lata 
1995-2000. Omówienie pracy przesła
nej do JGR”

Paweł Turkowski —  „Słabe pola ma
gnetyczne 50 Hz w Polsce”

Janusz Młynarczyk — , Analiza pro
pagacji fal krótkich na wybranej trasie” 

Andrzej Kułak —  „Łączność radio
wa w zakresie ELF”

Jadwiga Donatowicz —  „GONG —  
heliosejsmologia”, „Gong Symphony—  
Paul Ruders”

Maria Inglot-Siemaszko —  „Porów
nanie wartości indukcji B mierzonych 
w budownictwie w Rzeszowie z budow
nictwem USA (wg raportu NIEHS)” 

Krzysztof Wohlfeld —  „Czy analiza 
rezonansu Schumanna jest miernikiem 
zmian klimatu?”

Andrzej Kułak —  „Impulsy i fale na 
powierzchni Ziemi”

Dawid Owsiak —  „Badanie charak
terystyk pracy modelu układu sprzężo
nych komórek węzła zatokowo-przed- 
sionkowego”

Grzegorz Michałek— „CME— wy
rzuty plazmy z korony słonecznej” 

Anna Odzimek —  „Jonosferyczny 
rezonans fal Alfvena”

Elżbieta Szwajczak —  „Ciekłokry
staliczny aspekt w stawach człowieka—  
wpływ ELF na ich funkcjonowanie” 

Michał Ostrowski —  „UHE promie

ni kosmicznych, a możliwości ich ob
serwacji w zakresie ELF”

Adam Michalec —  „70 lat radioastro
nomii”.

W czasie tegorocznego spotkania 
bieszczadzkiego udało się nam powita
nie lata (21 VI o godz. 15.24). Ponadto 
aura obdarzyła nas niezwykle piękną, 
ciepłą i słoneczną pogodą, rekompen
sując zeszłoroczne wybryki. Niewielki 
deszcz spadł rano w sobotę 22 VI 
w godz. 8.00 do 8.25, ale nie przeszko
dził w planowanych zajęciach.

Czas przeznaczony na spotkanie 
z przyrodą bieszczadzką i wzajemną 
wymianę myśli— zdaniem uczestników
—  zbyt szybko dobiegł końca, zatem do 
zobaczenia i usłyszenia za rok.

Adam Michalec

Uczestnicy VII spotkania dyskusyjnego w Dwemiczku, na Rusinowej Polanie.

Na rozkładówce:
Mgławica Kocie Oko (NGC 6543) to jedna z najlepiej znanych i najpiękniejszych mgła
wic planetarnych (zob. U-PA 3/2001). Ten obraz (w sztucznych barwach) przetworzono 
tak, aby ukazać jej rozległe, lecz ekstremalnie słabe halo materiału gazowego o średni
cy ponad trzech lat świetlnych. Obserwacje zostały dokonane przy pomocy 2 m  telesko
pu nordyckiego NOT na Wyspach Kanaryjskich. Kolor czerwony oznacza światło em i
towane przez atomy azotu, a za kolor zielony i odcienie niebieskiego jest odpowiedzialne 
światło wysyłane przez atomy tlenu.

Mgławice planetarne to ostatnie stadium życia gwiazd podobnych do Słońca. Ich 
wiek jest szacowany na ok. 10 tys. lat. Natomiast niedawno odkryta materia wokół 
niektórych mgławic planetarnych (halo), pochodząca ze wcześniejszych okresów „ak
tywności” w czasie ewolucji gwiazdy centralnej, ma ok. 50— 90 tys. lat.

o %
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astronomia w szkoło

O modelowaniu na lekcjach astronomii 
ciąg dalszy

Czy uczeń liceum z Pociewia Dolnego może badać 
widma gwiazd, posługując się czterometrowym te
leskopem zaopatrzonym w dodatku w spektrometr 

z detektorem CCD? Pytanie nie jest retoryczne. Może! Je
śli ty lk o  szko ła  p o siad a  p rog ram  kom pu terow y  
Clea_spe.exe. I oczywiście komputer. Zdobycie programu 
nie wymaga nakładów finansowych — jest to program kla
sy freeware.

Wymieniony program pochodzi z serii opracowanej 
przez Wydział Fizyki Gettysburg College. Do serii należą 
programy:

—  The rev o lu tio n  o f  the m oons o f  Ju p ite r  
(C leajup.exe),

—  The ro tation  o f  M ercury using  D oppler radar 
(Clea_mer.exe),

—  The flow energy out o f  the Sun (Clea_sun.exe),
—  P h o to e lec tr ic  p h o to m etry  o f  the P le iad es 

(Clea_pho.exe),
—  The Hubble redshift distance relation (Clea_hub.exe),
—  The classification o f stellar spectra (Clea_spe.exe),
—  Large scale structure o f  the Universe (Clea_lss.exe),
—  Radio astronomy o f pulsars (Clea_pls.exe),
—  Toolkit for CDD astrometry (Clea_ast.exe),
—  Binary stars light curves: findeb and findperiod 

(Clea_bin.exe) —  tylko dla Macintosha,
—  The height o f  lunar mountains (Clea_lun.exe) —  

pracuje pod DOS-em.
Informacje o programach można uzyskać pod adresem:
http://w w w .gettysburg.edu/academ ics/physics/clea/

CLEAhome/html.
W poprzednim artykule („Urania -  Postępy Astrono

mii” nr 2/2002) mówiliśmy o doświadczalnym modelo
waniu sposobów uzyskiwania przez astronomów infor
m acji o badanych  ob iek tach . Tym razem  będzie  
o komputerowym modelowaniu pracy astronoma na przy
kładzie programu Clea_spe.exe.

Po uruchomieniu programu ukazuje się ekran pokaza

ny na rys. 1. Z menu wybieramy Log in ... Ukazuje się 
okno Student Accouting. W pierwszym okienku wpisuje
my: Instructor i wciskamy OK. Pojawia się okno tytułowe 
programu. Z rozwijalnego menu Run wybieramy Take 
Spectra. Ukazuje się nowe okno (rys. 2). Klikamy myszką 
na Dome. Otwiera się kopuła teleskopu. Możemy teraz 
z menu Fields... wybrać pole do obserwacji. Korzystając 
z przycisków N, S, E, W, naprowadzamy teleskop na wy
braną gwiazdę. Jeśli znamy współrzędne żądanej gwiaz
dy, wybieramy Set Coordinates. Po wpisaniu współrzęd
nych teleskop zostanie naprowadzony automatycznie. 
Klikamy na klawiszu Monitor. Widzimy teraz wybraną 
gwiazdę w szczelinie spektrografu. Jeśli naprowadzenie 
nie jest dokładne, poprawiamy je. Uruchamiamy Take 
Reading. Ukazuje się nowe okno (rys. 3). Z menu wybie
ramy Start. Zaczyna się zbieranie fotonów. Wyniki nano
szone są na wykres. Standardowo wykorzystywany jest 
teleskop o średnicy 0,4 m (16” ) z Obserwatorium w Get- 
tysburgu. Z menu Telescope możemy jednak wybrać tele
skop KPNO o średnicy 0,9 m (36” ) a nawet teleskop Maya- 
lla  o śred n icy  4 m (1 5 8 ” ). O ba z n a jd u ją  się  
w Obserwatorium Kitt Peak w Arizonie. Z reguły są one 
zajęte i wyświetlana jest informacja, kiedy będą dostępne. 
Uzyskane widmo możemy zapisać do pliku (Save). Bę
dzie to plik Nolog***.csp. Wybieramy Return (powrót do 
poprzedniego okna).

Zakończyliśmy pierwszą część pracy (obserwacyjną). 
Możemy teraz przejść do opracowania wyniku obserwa
cji. Z menu Run wybieramy Classify Spectra, pojawia się 
nowy ekran. Z menu Load wybieramy Unknown Spectra a 
następnie Saved Spectra. Wybieramy zapisane przez nas 
widmo. Zostaje ono wyświetlone na środkowym wykresie 
(rys. 4). Widmo możemy powiększać (Zoom In, Out) i prze
suwać (<=, =>). Klikając myszką na dowolnym punkcie 
wykresu, powodujemy wyświetlenie (w okienkach u dołu 
ekranu) odpowiadającej temu punktowi długości fali i in
tensywności. Z menu Load wybieramy Atlas o f Standard

CLEA Exeicise - Stellai SpedIra
J & lr  Run W i r ,J> IMS!**; Suit

Dome | op<=r» ■ ■

O
_ n J

D a d i n a t s i o n  L o o ł l  T ®  • 3 6

3 2 d  2 9 ' Set Coordinates
Monitor | •  q  K

CLEA E xerc ise  - S łe lla i S p e c tia

Login...

A PRODUCTION OF
Quit Help

Contemporary Laboratory 
Experiences in Astronomy

Department of Physics, Gettysburg College 
Gettysburg, PA, 17325
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astronomia w szkole

Spectra i z otw artego okienka M ain Sequence. 
Otwiera się kolejne okienko (rys. 5) zawierające widma 
od 0 5  do M5. Aby nie zasłaniało głównego ekranu, spro
wadzamy je  do ikony. Dwa pierwsze widma pojawiły się 
na wykresach górnym i dolnym. Korzystając z klawiszy 
Up i Down, wyszukujemy widmo najbardziej podobne do 
badanego (MO V). Wracamy do Atlas o f Standard Spectra 
i wybieramy Luminosity near M2. W okienku (rys. 5) po
jawi się zawężony zakres widm. Sprowadzamy je  również 
do ikony. Włączamy Difference. Na dolnym wykresie na
niesione zostają dla poszczególnych długości fal różnice 
in ten sy w n o śc i w idm a s tan d ard o w eg o  i badanego . 
Wyszukujemy widmo najmniej różniące się od badanego. 
W opisywanym przypadku będzie to widmo typu M3 III. 
Określiliśmy typ widmowy badanej gwiazdy. Jakie infor
macje o badanej gwieździe dzięki temu uzyskaliśmy? To 
temat na ewentualny kolejny artykuł (a może nawet kil
ka).

Można też identyfikować poszczególne linie widmowe. 
Pomocą może być Spectral Line Table z menu Load. Pro
gram pozwala też wyświetlać widma jako czarno-białe 
„zdjęcia” fotograficzne (rys. 6). W tym celu należy z menu

/BASTRO-BIT
Oprogramowanie i materiały astronomiczne

Ireneusz Włodarczyk 
ul. Rewolucjonistów 15/13 
42-500 Będzin

tel.:(0-32) 761-29-46 e-mail: astrobit@ka.onet.pl

Luminosity near M2

Config wybrać Display Grayscale „Photo”. Program po
siada też niezłą pomoc. Oczywiście w języku angielskim.

Czytelnik, który spotkał się kiedyś z opracowywaniem 
widm uzyskiwanych na kliszach fotograficznych, z pew
nością doceni, jak  bardzo tę czynność usprawniło zastoso
wanie detektorów CCD.

Juliusz Domański
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obserwują: Kometama
część I  wiosna 2002 r.

/
*

Fot. 1. Kom eta C/2002C1 (Ikeya- 
Zhang), Leszek  M arcinek (Lublin), 
3 kwietnia 2002, Fuji Press 800, 300/4, 
eksp. 10 min

U T SU N O M IY A

Fot. 2. Kometa C/2002F1 (Utsunomiya), 
Leszek Marcinek (Lublin), 29 kwietnia 
2002, Fuji Press 800, 300/4, eksp. 10 s

Dla obserwatorów komet wiosna 
2002 r. zapowiadała się intere
sująco. Oczekiwano powrotu 

na nasze niebo komety C/2000 W M 1 
(LINEAR)1. Ponadto już od roku zbli
żał się do Słońca niezwykle ciekawy 
obiekt C/2001 O G 108 (LONEOS), któ
ry właśnie w tym okresie powinien zna
leźć się w zasięgu teleskopów amator
skich. Nikt się jednak nie spodziewał, 
że po 350 latach nieobecności właśnie 
teraz powróci do nas kometa obserwo
wana przez Jana Heweliusza w 1661 r., 
demonstrując piękny, widoczny gołym 
okiem warkocz. Co więcej, została ona 
odkryta nie przez systemy automa
tyczne, jak LONEOS czy LINEAR, 
lecz przez m iłośników  astronom ii, 
otrzym ując ostatecznie oznaczenie 
153P/Ikeya-Zhang. Wkrótce okazało 
się, że miłośnicy astronomii nie próż
nują i w zasięgu teleskopów amator
skich znalazła się kolejna świeżo 
odkryta kometa, C/2002 E2 (Snyder- 
-Murakami). Jak by tego było nie do
syć, znany japoński miłośnik astrono
m ii S .U tsunom iya odkrył kom etę 
oznaczoną następnie C/2002 FI (Utsu
nomiya), która nie ustępowała pod 
względem jasności i urody komecie 
Ikeya-Zhang (przez jakiś czas widnia
ły zresztą jednocześnie na porannym 
niebie), jednak jej niskie położenie nad 
horyzontem znacznie utrudniało ob
serwacje.

Jak widać, na wiosennym niebie 
mogliśmy obserwować w sumie aż pięć 
stosunkowo jasnych komet, co sprawi
ło, że w Sekcji Obserwatorów Komet 
PTMA (SOK) dostaliśmy lekkiej „za- 
dyszki”, zwłaszcza że kilku obserwa
torów uzupełniało tę listę o kilka jesz
cze słabszych obiektów!

1 Opracowanie obserwacji komety C/2000 
WM1 (LINEAR) zamieszczono w „Ura- 
nii-PA” 5/2002

Pora na podsumowanie tej „kome- 
tamej wiosny” widzianej oczami obser
watorów SOK.

W tab. 1 przedstawiono dane okreś
lające liczbę obserwatorów oraz wyko
nanych obserwacji poszczególnych ko
met.

Jak widać, najjaśniejsza z opisywa
nych komet 153P/Ikeya-Zhang zgro
madziła przy teleskopach kilkudziesię
ciu obserwatorów, którzy wykonali 
łącznie ponad tysiąc obserwacji. Pod 
tym względem w historii SOK ta ko
meta znalazła się na trzecim miejscu 
[po C/1995 (Hale-Bopp) i C /1990 KI 
(Levy)]. Okazało się, że słabsze kome
ty („teleskopowe”) są obserwowane 
przez ok. 20 obserwatorów, podczas 
gdy kometę „lornetkową” obserwuje 
już kilkadziesiąt osób (wyjątkiem jest 
C/2002 F I, jednak tutaj w obserwa
cjach przeszkadzało bardzo niskie po
łożenie nad horyzontem).

Kolejna tabelka (tab. 2) przedstawia 
„rekordzistów” w poszczególnych tra
dycyjnych kategoriach SOK dla opisy
wanych komet {kursywą wypisani są 
obserwatorzy, nie będący członkami 
SOK). Jak zaraz zobaczym y, p o 
wszechność dostępu do Internetu spra
wia, że polscy obserwatorzy podejmują 
obserwacje komet tuż po ich odkryciu.

W tab. 3 wypisani są obserwatorzy, 
którzy nadesłali nam swoje obserwa
cje. Obserwatorzy, nie będący członka
mi SOK, napisani są kursywą.

A nalizę zachowania poszczegól
nych komet zacznijmy od najefektow
niejszej, 153P/Ikeya-Zhang.

Kometa 153P/Ikeya-Zhang została 
odkryta w ieczorem  1 lutego 2002 
w gwiazdozbiorze Wieloryba niezależ
nie przez trzech miłośników astrono
mii. Pierwszym z nich o godzinie 9:50 
UT był Kaoru Ikeya (Japonia, 25 cm 
teleskop, pow. 39x), który opisał ko
metę jako rozmyty obiekt o jasności
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Tabela 1 <§>T-s.

s>

Liczba: ££ U & <yu

obserwatorów 49 21 14 16
ocen jasności 1080 86 53 42
pomiarów średnicy otoczki 1073 85 53 42
ocen stopnia kondensacji 1037 84 49 38
obserwacji warkocza 642 0 0 25

9,0m o średnicy 2 ’. Półtorej godziny 
później kom etę dostrzeg ł D aqing 
Zhang (Chiny, 20 cm teleskop), ocenia
jąc ją  na 8,5m przy średnicy 3’. Trze
cim odkrywcą był Paulo M. Raymun- 
do (Brazylia, 25 cm teleskop), który 
ocenił kometę na 7,5m przy średnicy 5’. 
Jako pierwsza kometa odkryta w pierw
szej połowie lutego 2002 r. otrzymała 
oznaczenie C/2002 C l (Ikeya-Zhang).

Już 2 lutego S. Nakano (Japonia) 
i B.Marsden (USA) niezależnie wyzna
czyli pierwszą paraboliczną orbitę ko
mety. Kilka dni później stało się jednak 
jasne, że orbita komety nie jest parabolą, 
lecz wydłużoną elipsą. Stwierdzono, że 
jest bardzo podobna do orbity jasnej 
komety z 1532 r. (C/1532 R ł). Czy rze
czywiście powróciła do nas obserwowa
na wtedy jasna kometa?

Rosnąca liczba obserwacji sprawi
ła, że pod koniec lutego Nakano wy
znaczył popraw ioną orbitę komety 
Ikeya-Zhang i postawił hipotezę o jej 
związku z odkrytą w 1661 r. przez Jana 
Heweliusza kometą C /1661 C l. Kolej
ne pomiary i obliczenia potwierdziły tę 
hipotezę. Co więcej, udało się potwier
dzić tożsam ość omawianej komety 
z kometami obserwowanymi w latach 
877 (Europa, Chiny) i 1273 (Japonia, 
Korea). Postawiona równość C/877 = 
C/1273 = C /l661 C l = C/2002 C l po
zwoliła na zaliczenie komety Ikeya- 
-Zhang do grupy komet okresowych 
i przydzielenie oznaczenia 153P/Ikeya- 
-Zhang. Jednocześnie stała się ona ko
metą okresową o najdłuższym znanym 
okresie obiegu wokół Słońca równym 
aż 367 lat.

Najbliżej Ziemi, w odległości zale
dwie 0,404 j.a. kometa Ikeya-Zhang 
znalazła się 29 kwietnia 2002, jednak 
maksymalną jasność osiągnęła ok. mie
siąc wcześniej, czyli w okresie przecho
dzenia przez peryhelium. Warto wspo
mnieć, że w swojej drodze po niebie 
kometa mijała w niedużej odległości ta
kie „atrakcje”, jak galaktyka M31 w An
dromedzie czy gromada kulista M l3 w 
Herkulesie, co pozwalało na wykony
wanie wielu pięknych fotografii!

Ostatecznie wyznaczone elementy 
orbity komety są następujące:

T0= 2002 marzec 18,9828 TT 
q =  0,507168j.a. 
e = 0,990112 
w  =  34,6752°
Q = 93,3704° 
i= 28,1194°
(elementy kątowe podane dla epoki 

2000.0)

Przegląd wyników jak zwykle roz
poczniemy od analizy krzywej blasku. 
Widowiskowość komety i związana 
z tym duża liczba nadesłanych obser
wacji sprawiła, że tym razem wystarczą

dane SOK, które bardzo dokładnie wy
pełniają okres widzialności komety.

Na rys. 1 przedstawiono postać pod
stawową krzywej —  ponad tysiąc ocen 
jasności sprowadzone do standardowej 
średnicy teleskopu 6,84 cm przedsta
wione są w funkcji czasu. Kometa była 
obiektem jasnym i skondensowanym, 
przez co stosunkowo łatwym do oceny 
— z nielicznymi wyjątkami różnice jas
ności komety widzianej oczyma róż
nych obserwatorów nie przekraczają 
l m, co jest wynikiem bardzo dobrym 
(średnie odchylenie standardowe oce
ny jasności można ocenić na 0,4m). 
Pierwotne prognozy przewidywały, że 
Ikeya-Zhang osiągnie maksymalną jas
ność 5m (linia przerywana), jednak na 
szczęście pod koniec marca osiągnęła 
ona aż 3m, co sprawiło, że była z łatwo
ścią w idoczna nawet w warunkach 
miejskich.

Już na omawianym wykresie można 
zauważyć, że jasność komety zmienia
ła się w sposób „gładki” —  brak jest ja 
kichkolwiek gwałtownych zmian jasno
ści. W celu określen ia  charakteru 
rzeczywistych zmian jasności komety

Tabela 2
153P/lkeya-Zhang C/2001 OG108 C/2002 E2 C/2002 F1

pierwsza obserwacja 3 II 2002 14 II 2002 15 III 2002 26 III 2002
M. Świętnicki 
J. Adamik 
P. Guzik 
M. Reszelski

J. Powichrowski 
W. Burzyński 
K. Grączewski 
(4 II, M. Reszelski)

K. Czernis J. Powichrowski
M. Siekierko
(21 III, M. Reszelski)

ostatnia obserwacja 30 VII 2002 11 V 2002 11 V 2002 4 V 2002
K. Grączewski J. Powichrowski J. Powichrowski J. Powichrowski
P. Guzik M. Siekierko M. Siekierko T. Ściężor 

(17 VI, M. Reszelski)

najdłuższa seria 4 II -  30 VII 2002 14 11-11 V 2002 16 111 — 11 V 2002 26 III — 4 V 2002
K.Grączewski 
(311— 30 VII, P. Guzik)

J. Powichrowski J. Powichrowski J. Powichrowski

najwięcej nocy 66 15 10 7
obserwacyjnych T. Ściężor 

(80, P. Guzik)
A. Chrapek J. Powichrowski 

(19, M. Reszelski)
T. Ściężor 
(8 — P. Guzik)
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Tabela 3
Użyty sprzęt

Obserwator Miejscowość 153P/lkeya-Zhang C/2001 OG108 C/2002 E2 C/2002 F1

Jacek Adamik Zręcin E L317 B60 L317 - L140
Andrzej Balcerek Wronki B60 - - -
Robert Bańkowski Sanok B50 B60 - - -
Jan Bartnikiewicz Białystok L200 B60 L200 L200 -
Wojciech Burzyński Czarna BiałostockaL200 B60 L200 - -
Kazimierz Czernis Moletai (Litwa) E B50 R120 R150 R150 L340 B110
Franciszek Chodorowski Białystok L110 L200 B30 B50 R60 L200 -
Antoni Chrapek Nehrybka B60 R68 L350 L350 L350 L350
Grzegorz Duszanowicz Akersberga (Szwecja) B50 B60 - -
Marcin Filipek Jerzmanowice B50 B66 L330 L330 B50 B66
Lesław Golas Przyszowice B50 - - -
Krzysztof Grączewski Izabelin E B40 R50 L300 L300 - -
Piotr Guzik Krosno E L150 L200 B40 B50 L150 L150B50 L150
Marcin Jarski Obliźniak B60 - - -
Piotr Kezwoń Jasienica B50L150 L150 L150 -
Krzysztof Kida Tropy Elbląskie B60 L250 - B60
Adam Kisielewicz Lublin B50 B60 L200 - - B60
Janusz Kosiński Wyszków B50 L80 - - -
Maciej Kwinta Kraków E R80 - - -
Marian Legutko Gliwice B40 R70 - - -
Paweł Maksym Łódź E B50 L150 L150 L150 -
Leszek Marcinek Lublin B50 B60 M100 - - B50
Jerzy Marcinek Lublin B40 B50 B60 B80 - - -
Bernard Markowski Ostrów Wlkp. B60 R67L110 - - -
Piotr Ossowski Ostrów Wlkp. B60 L110 - - -
Mieczysław Paradowski Lublin E B50 B60 - - -
Aleksandra Pilecka Gdynia B40 B50 - - -
Jacek Powichrowski Białystok B50 B60 L200 L200 L200 B60 L200
Maciej Reszelski Szamotuły E L410 B50 B60 L410 L410 B60 L410
Zbigniew Rzepka Lublin B60 - - -
Piotr Sadowski Pcim E R30 B50 L110 L110 L110 L110
Henryk Sielewicz Slabada (Litwa) B60 - - B60
Marcin Siekierko Michałowo B35 B40 B60 L150 L150 L200 L150 L200 L150 L200
Mieczysław Sikora Lublin B60 B80 - - B60
Ryszard Siwiec Szczecin B60 - - -
Emilian Skrzynecki Krosno R60 - - -
Jarosław Smysło Busko Zdrój B50 L130 - - -
Jerzy Speil Wałbrzych B50 B80 L150 - - -
Patryk Szczerba Kraków B50L120 - - -
Robert Szczerba Sieradz EB60 - - -
Tomasz Ściężor Kraków E B60 B67 M100 B67 L330 - B60 B67
Mariusz Średziński Kleosin B50 L200 L200 -
Mariusz Świętnicki Zręcin B50 R65 L250 L250 L250 R65
Dariusz Tober Lublin B50 B60 R60 L200 L200 - -
Aleksander Trębacz Niepołomice B50 - - -
Paweł Turek Kraków B50 - - -
Łukasz Walec Stalowa Wola R50 L200 - L200 -
Piotr Wirkus Lębork E B30 R65 - - -
Robert Włodarczyk Częstochowa B60L150L180 L150L180 - -

Oznaczenia: B — lornetka, R — refraktor, L — newton, M — maksutow, T— schmidt-cassegrain, C — cassegrain, 
E — oko. Liczby oznaczają średnicę instrumentu w milimetrach.
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należy oczyścić krzywą zmian z fałszu
jącego wpływu zmiennej odległości ko
mety od Ziemi. Obserwowaną jasność 
komety redukujemy do tzw. jasności he- 
liocentiycznej mA (zabieg ten ma sens 
taki, jak gdyby pomiary jasności danej 
komety były przeprowadzane w stałej 
odległości 1 j.a. od niej). Obserwacje tak 
zredukowane przedstawia poniższy ry
sunek2 (rys. 2).

Przypomnijmy, że zależność jasno
ści heliocentrycznej komety od logaryt- 
mu jej odległości od Słońca powinna 
mieć charakter liniowy, zgodnie z kla
syczną formułą:

m = H0 5 log A 2,5n log r

gdzie:
m — jasność obserwowana,
Hfl —  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 (a właściwie jej „podatność” na 
cieplne promieniowanie słoneczne).

Przede wszystkim można zauważyć, 
że zmiany jasności przed i po peryhe- 
lium były analogiczne i można je  do
pasować odcinkami prostoliniowymi, 
które opisuje się parametrami:

H0 = 6,6m ± 0,1m 
n = 3,l ±0,1

Wielkość jasności absolutnej wska
zuje na średnicą jądra równą ok. 10 km. 
Pamiętajmy jednak, że jest to górna gra
nica tej wartości— w przypadku komety 
153P obserwowane było jednak także 
gwiazdopodobne jądro, czyli „kokon”

2 Wartości ujemne na osi poziomej ozna
czają okres przed osiągnięciem peryhe- 
lium, dodatnie —  po. Pionowa przerywa
na linia wyznacza położenie peryhelium.

materii otaczający bezpośrednio skali- 
sto-lodowe (a właściwie pyłowo-śnież- 
ne) jądro komety. Było ono słabsze o ok. 
4m od całkowitej jasności otoczki, co 
daje w efekcie średnicę jądra równą ok. 
2 km. Należy to uznać za wielkość bar
dzo zbliżoną do rzeczywistej. Jedno
cześnie obecność gwiazdopodobnego 
jąd ra  świadczy o obecności na po
wierzchni jądra wydajnych centrów 
aktywnych. Niewątpliwie kometa Ikeya- 
Zhang nie wykazywała żadnych obja
wów zmiennej aktywności, obserwowa
nych niedawno w przypadku komety 
C/2000 WM1 czy C/2001 A2. Charak
ter zmian jasności omawianej komety 
jest typowy dla komet okresowych, po
jawiających się kolejny raz w pobliżu 
Słońca. Także wartość czynnika n jest 
typowa dla komet długookresowych, 
wskazując na stosunkowo słabą zależ
ność aktywności komety od zmiennej 
energii płynącej ze Słońca.

Równie istotnym dla obserwatorów 
parametrem jest tzw. jasność powierzch
niowa Sa, ponieważ to od niej zależy, 
jak kometa wyróżnia się na tle nieba. 
W przypadku komety 153P na począt
ku lutego jej jasność powierzchniowa 
wynosiła 10m0  (wielkość gwiazdowa 
„rozmyta” na kwadrat o boku 1 ’), czy
li kometa mogła być łatwo obserwowa
na spoza miasta, lecz trudno zauważal
na z obszarów miejskich. Wielkość ta 
szybko rosła i w drugiej połowie marca 
osiągnęła 6mO ,  przez co obserwacja 
komety z miasta nie sprawiała trudno
ści. Potem jednak zaczęła się „rozmy
wać” i na początku lipca jej jasność po
w ierzchniow a osiągnęła  zaledw ie 
12mO ,  przez co jej obserwacja z mia
sta stała się niemożliwa.

Jednym z ważnych parametrów każ
dej komety jest obserwowana średnica

jej otoczki. W przypadku 153P począt
kowo miała ona wartość jedynie 5’, po 
czym rosła aż do prawie 0,5° w pierw
szych dniach maja 2002, co pokrywa się 
z okresem największego zbliżenia ko
mety do Ziemi. Średnica głowy zaczę
ła potem systematycznie spadać ponow
nie do ok. 5 ’ w sierpniu. A naliza 
pomiarów średnicy otoczki pozwala 
stwierdzić, że możemy mówić o trzech 
składowych otoczki. Najbardziej we
wnętrzna, obserwowana przez wszyst
kich obserwatorów osiągnęła maksy
malną średnicę ok. 5’. Otoczona była 
składową słabszą widoczną jedynie 
w lepszych warunkach obserwacyjnych, 
która osiągnęła prawie 20’ średnicy. 
Najbardziej zewnętrzna składowa (ok. 
0,5° średnicy) była widziana jedynie 
przez najbardziej doświadczonych ob
serwatorów w bardzo dobrych warun
kach obserwacyjnych.

Aby stwierdzić, czy nie wystąpiły 
gwałtowne zmiany średnicy otoczki 
związane np. z wyrzutem świeżej mate
rii z jądra, należy wyznaczyć rzeczy
wistą średnicę głowy komety, uwzględ
niając jej zmienną odległość od Ziemi. 
Okazuje się, że w całym okresie obser
wacyjnym była ona praktycznie stała 
i wynosiła dla omawianych wcześniej 
składowych kolejno 100 tys., 300 tys. 
i 600 tys. km. Potwierdza to hipotezę 
o jednostajnej em isji m aterii z po
wierzchni jądra.

Kolejnym parametrem opisującym 
wygląd komety jest stopień kondensa
cji otoczki DC. Ocena tej wielkości za
wsze sprawia obserwatorom wiele kło
potów, jednak w przypadku omawianej 
komety widoczny jest wyraźny linio
wy początkowo wzrost od 4 do 8 (a na
wet 9), a następnie spadek do zaledwie 
0,5 (rys. 3). Maksymalną wartość DC

log(r)-log(ro)
Rys. 2
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Data 2002
Rys. 3

Data 2002
Rys. 4

osiągnęło dokładnie w okresie przejścia 
komety przez peryhelium. Przypomnij
my, że duże DC oznacza obecność ak
tywnych centrów w środku głowy ko
mety, tak więc opisany przebieg zmian 
tego parametru oznacza ich systema
tyczne uaktywnianie na powierzchni ją 
dra wraz ze zbliżaniem się komety do 
Słońca, a następnie przygasanie na od
dalającej się komecie.

Bardzo efektowną ozdobą komety 
Ikeya-Zhang był jej warkocz, do które
go dostrzeżenia wystarczyła najprostsza 
lornetka, a nawet nieuzbrojone oko. Jego 
pierwsze obserwacje pojawiły się w po
łowie lutego, jednak obserwowana dłu
gość warkocza szybko rosła i na począt
ku kwietnia osiągnęła ponad 6° (rys. 4). 
Wydaje się, że ok. 20 kwietnia warkocz 
zmalał do zaledwie 1°, aby ponownie 
wydłużyć się w kilka dni później, jed
nak może być to efekt gorszej pogody. 
Wydaje się, że podobnie jak w przypad
ku otoczki można mówić o dwóch skła
dowych: wyraźniejszej, która osiągnęła 
3° i dłuższej, subtelniejszej, widzianej 
tylko w bardzo dobrych warunkach ob
serwacyjnych. Warkocz miał formę

wąskiej, prostej „miotełki”, jednak na 
początku kwietnia można było także za
uważyć składową szerszą, zakrzywioną. 
W kolejnych tygodniach był coraz krót
szy i w połowie maja zaniknął. Niektó
rzy obserwatorzy opisywali go w tym 
okresie jako szeroką, słabą poświatę. 
Z połowy czerwca pochodzi ponownie 
kilka obserwacji warkocza.

Po uwzględnieniu zmiennej odległo
ści komety od Ziemi oraz zmiennej kon
figuracji Słońce-kometa-Ziemia można 
zobaczyć, jak zmieniała się liniowa dłu
gość warkocza w przestrzeni. Okazuje 
się, że maksymalną długość równą ok. 
12 min km warkocz osiągnął pod ko
niec marca. Około 20 kwietnia długość 
warkocza zmalała do 4 min km i pozo
stała taka aż do połowy czerwca.

Jak wiadomo, każda kometa posiada 
dwa rodzaje warkoczy: gazowy (pla
zmowy) i pyłowy. Już analizując zmien
ność długości warkocza w czasie moż
na podejrzew ać, że inny w arkocz 
obserwowano od lutego do kwietnia (ew. 
maja), a inny w połowie czerwca 2002 r. 
Aby się upewnić, można przeanalizować 
zmienność kąta fazowego PA warkocza 

(rys. 5). Pamiętajmy, 
że warkocz plazmo
wy jest zawsze skie
rowany w przybli
żen iu  w k ie ru n k u  
odsłonecznym . Na 
przedstawionym wy
kresie PA kierunku 
odsłonecznego wy
znaczone jest linią 
c iąg łą . W idoczne 
jest, że aż do połowy 
maja był obserwowa
ny warkocz gazowy 
o PA odsłonecznym, 
je d n a k  w szy stk ie

późniejsze obserwacje wskazują raczej 
na w arkocz pyłowy, o czym może 
zresztą świadczyć jego wygląd (szero
ka, słaba poświata). Należy także zauwa
żyć, że już na początku maja część ob
serwatorów widziała warkocz o PA 
zdecydowanie różniącym się od odsło
necznego, opisując go jednocześnie rów- 
nieżjako słabą, szeroką poświatę. Moż
na sobie zadać pytanie: czemu część 
obserwatorów widziała jedynie warkocz 
pyłowy, a część warkocz gazowy? Wy
jaśnieniem może być różna wrażliwość 
oczu obserwatorów na różne obszary 
widma światła widzialnego —  warkocz 
gazowy ma barwę niebieskawą, pyłowy 
żółtawą. Na ich widzialność silnie wpły
wa także tło nieba —  z obszarów miej
skich łatwiejszy do zauważenia jest war
kocz pyłowy.

Opierając się na powyższych obser
wacjach, można zrekonstruować „żywot” 
komety 153P/Ikeya-Zhang. Była to ko
meta, która wielokrotnie wcześniej przy
bywała w pobliże Słońca i zachowywała 
się w sposób „przewidywalny”. Wraz ze 
zbliżaniem się do Słońca rozpoczęła się 
sublimacja substancji lotnych z kilku cen
trów aktywnych na powierzchni jądra (o 
tym, że było ich kilka, świadczą zdjęcia 
dżetów materii wytryskujących z okolic 
jądra, wykonane przy pomocy dużych te
leskopów). Po minięciu peryhelium ak
tywność centrów ponownie spadała, 
a zmniejszona zawartość szronu po
wierzchniowego spajającego wcześniej 
ziarna pyłu spowodowała, że pył ten 
zaczął się rozpraszać w przestrzeni, two
rząc obserwowany, „poświatowy” war
kocz. W lipcu aktywność centrów po
wierzchniowych spadła praktycznie do 
zera, co spowodowało spadek DC i „za
niknięcie” komety na tle nocnego nieba.

Tomasz Ścięior
Data 2002

Rys. 5
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w skrócie

Antarktyczni obserwatorzy wykryli polary
zację mikrofalowego promieniowania tła

Po przeszło 270 dniach obserwa
cji interferometrem mikrofalo
wym DASI (Degree Angular 

Scale Interferometer) udało się po raz 
pierwszy zmierzyć polaryzację mikro
falowego promieniowania tła pochodzą
cego z bardzo wczesnego okresu istnie
nia naszego Wszechświata. Gdybyśmy 
tej polaryzacji nie znaleźli, astronomo
wie musieliby cofnąć się do początków 

formułowania teorii kosmologicznych 
— mówi John E. Carlstrom z Uniwer
sytetu w Chicago, który ogłosił to od
krycie 19 września br. na konferencji 
Cosmo-02.

Kilka lat temu zespół kierowany 
przez Carlstroma umieścił w stacji po
larnej Amundsena-Scotta na biegunie 
południowym aparaturę (DASI) do po
miarów mikrofalowego promieniowania 
tła (CMB). Miejsce takie wybrano ze 
względu na panujący tam bardzo suchy 
i stabilny klimat. Odkryte w 1964 r. 
CMB pochodzi z okresu, kiedy Wszech
świat był bardzo młody i liczył ok.

300 000 lat. Do tego czasu Kosmos był 
aż tak gorący, że elektrony i jądra ato
mowe były jeszcze rozdzielone. Wyso
koenergetyczne fotony wypełniające 
wczesny Wszechświat ciągle odbijały 
się (rozpraszały) od swobodnych elek
tronów i nie mogły swobodnie poruszać 
się w przestrzeni. Ale sytuacja uległa 
zmianie, gdy Wszechświat się nieco 
ochłodził i elektrony wyłapane przez 
protony utworzyły atomy (epoka rekom
binacji). Z mniejszą liczbą swobodnych 
elektronów rozproszenia fotonów stały 
się rzadsze i promieniowanie uwolnio
ne od materii mogło już bez przeszkód 
migrować w przestrzeni. To promienio
wanie jest obecnie obserwowane w pod
czerwieni jako CMB, o temperaturze 
2,7 K. Jego badanie jest niezwykle waż
ne, gdyż niesie informację o epoce, 
w której ono powstało, a więc o wcze
snym Wszechświecie.

Celem prowadzonych na Antarkty
dzie badań było poszukiwanie niejedno
rodności tego promieniowania w posta

ci minimalnych wahań jego temperatu
ry w różnych kierunkach na niebie. Do
wodziłyby one istnienia zaburzeń gęsto
ści materii, z których później narodziły 
się galaktyki. Takie fluktuacje tempera
tury rzeczywiście wykryto interferome
trem DASI, podobnie jak w przypadku 
kilku innych eksperymentów, przepro
wadzonych zresztą wcześniej, w róż
nych ośrodkach badawczych przy uży
ciu różnej aparatury, w tym satelitarnego 
obserwatorium COBE.

Jednak dwa lata temu grupa badaczy 
na biegunie południowym zmodyfikowa
ła interferometr DASI, przystosowując go 
do badania polaryzacji promieniowania 
CMB. Przypuszczenie, że CMB może 
być spolaryzowane, zostało po raz pierw
szy wysunięte przez Martina Reesa 
w 1968 r. Obecnie ten efekt jest precy
zyjnie przewidywany przez teorię infla
cji, która zakłada gwałtowne rozszerze
nie się Wszechświata w pierwszej 
sekundzie po Wielkim Wybuchu.

Światło słoneczne oraz wielu innych 
obiektów jest niespolaryzowane — to 
znaczy płaszczyzna drgań fali świetlnej 
jest losowo zorientowana. Jednak np. 
rozpraszanie fotonów na elektronach 
prowadzi do polaryzacji światła, czyli

'fr, l ilB M B B il______ 2 2 3 0 __I ___ p  .
Obraz przedstawia intensywność (w odcieniach szarości) i polaryzację (czarne kres
ki) mikrofalowego promieniowania tła. Ciemniejsze obszary odpowiadają rejonom o niż
szych temperaturach, a jaśniejsze o wyższych, lecz różnice te są bardzo małe, 
ok. 0,0003 K. Długość czarnych kresek odpowiada amplitudzie sygnału spolaryzowa
nego, a ich kierunek — kierunkowi polaryzacji. Mapa obejmuje obszar nieba 5°x5°. 
Białe koło reprezentuje zdolność rozdzielczą interferometru DASI

Grupa badaczy, którzy za pomocą interfero
metru DASI (z tyłu) wykryli polaryzację pro
mieniowania tła
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określenia płaszczyzny drgań fali. Gdy 
we wczesnym Wszechświecie docho
dziło do częstych zderzeń fotonów 
z elektronami, to po kilku takich rozpro
szeniach w różnych kierunkach wypad
kowa polaryzacja fali była zerowa. Jed
nak w epoce rekombinacji, uwolnione 
od materii promieniowanie „zapamięta
ło ” stan po laryzacji w m om encie 
ostatniego rozproszenia. Istniejące nie
jednorodności w rozkładzie materii do
prowadziły do powstania fluktuacji po
laryzacji, którą obecnie powinniśmy 
zaobserwować w mikrofalowym pro
mieniowaniu tła.

Fluktuacje polaryzacji CMB okaza
ły się jednak niezwykle trudne do wy
krycia, gdyż są 10-krotnie słabsze od 
zmian temperatury CMB. I właśnie po 
raz pierwszy udało się je  odkryć na An
tarktydzie. Wykryto je po przeszło 270

dniach obserwacji interferometrem mi
krofalowym DASI. Podczas ekspery
mentu prowadzonego przez grupę astro
nomów z Uniw ersytetu w Chicago 
obserwowano dwa obszary na niebie, 
o rozmiarze kilku stopni każdy. Wykry
ta polaryzacja dobrze odpowiada war
tości przewidywanej przez teorię infla- 
cji. Poniew aż polaryzacja zaw iera 
informacje o kierunku, niesie znacznie 
więcej wiadomości o warunkach panu
jących we wczesnym Wszechświecie 
niż rozkład zaburzeń temperatury CMB, 
badany do tej pory. Zaletą polaryzacji 
jest to, że bezpośrednio opisuje dynami
kę młodego Wszechświata —  mówi 
Carlstrom.

Według Michaela Turnera z Uniwer
sytetu w Chicago detekcja polaryzacji 
otwiera nowe okno na badanie naj
wcześniejszych momentów istnienia

Wszechświata i daje możliwości odpo
wiedzi na trudne pytania, które są jesz
cze przed nami.

Odkrycie to (jeśli zostanie potwier
dzone w innych eksperymentach) stano
wi zatem następny, ważny kamyk do 
budowli naszej w iedzy o ewolucji 
Wszechświata, potwierdzając popraw
ność dotychczasowego szkieletu. Apa
ratura DASI nie jest jednak w stanie 
wykryć jeszcze bardziej subtelnej struk
tury polaryzacji CMB, którą— według 
teorii inflacji —  odcisnęły fale grawita
cyjne. Takie odkrycie i definitywną we
ryfikację teorii młodego Wszechświata 
umożliwi być może następna generacja 
czułych instrumentów umieszczonych 
na pokładach sztucznych satelitów. Naj
bliższa tego rodzaju misja Planck zapla
nowana jest na 2007 r.

opr. K. Chyży

ESA bada wpływ Słońca na klimat na Ziemi

Meteorolodzy nie będą mogli 
dłużej traktować Ziemi jako 
.odizolowanego układu. Tak 

długoterminowe, jak i codzienne zmia
ny pogody wskazują na jej związek z ak
tywnością słoneczną. Dlatego uczeni in
tensywnie badają naturę tego związku. 
Trzy sondy kosmiczne Europejskiej 
Agencji Kosmicznej (ESA) —  SOHO, 
Cluster, Ulysses —  dostarczyły danych, 
które pozwalają badać wpływ aktywno
ści słonecznej na ziemski klimat. Te ba
dania to pierwszy krok na drodze do 
stworzenia nowego typu prognozy po
gody —  kosmicznych wiadomości po
godowych.

Aby Słońce mogło wywoływać zmia
ny w ziemskiej pogodzie, samo musi się 
też jakoś zmieniać. Jednakże w zakresie 
fal widzialnych Słońce pozostaje nad
zwyczaj niezmienne. Dane satelitarne 
pokazały, że dramatyczne zmiany Słoń
ca zachodzą poza tym wąskim zakresem. 
Dla przykładu, Słońce emituje zmienia
jący się wiatr cząstek naładowanych; 
zmienia się również uwalniane przez 
Słońce, a niewidzialne dla nas promie
niowanie ultrafioletowe. Zmienność 
Słońcajest spowodowana zmiennym za
chowaniem słonecznego pola magne
tycznego. M agnetyczne zachowanie 
Słońca zmienia się w cyklu 11-letnim,

przechodząc od słonecznego minimum do 
słonecznego maksimum. W szczycie cyk
lu (ostami był w zeszłym roku) wiatr sło
neczny jest bardzo burzliwy, ponieważ 
eksplozje na powierzchni Słońca wyrzu
cają cząsteczki ze wzmożoną intensyw
nością. Energia uwolniona w czasie ta
kich eksplozji może być 66 mld razy 
większa od energii wyzwolonej przy 
zrzuceniu bomby na Hiroshimę. Te pro
cesy mogą być również źródłem zmien
nej emisji w ultrafiolecie.

Słoneczna flota statków ESA uważ
nie obserwuje te procesy z kilkunastu 
punktów w Kosmosie. Podmuchy sło
necznego wiatru uderzają w pole magne
tyczne Ziemi. Kwartet satelitów ESA — 
Cluster —  śledzi te efekty blisko Ziemi, 
podczas gdy Ulysses patroluje Słońce na 
pochylonej orbicie daleko od płaszczyz
ny wyznaczanej przez planety, aby uzys
kać globalne spojrzenie na wiatr słonecz
ny. Również satelita SOHO (NASA/ 
ESA) ma cały czas „na oku” naszą 
dzienną gwiazdę.

Naukowcy rozważają trzy mechaniz
my, które mogą wytłumaczyć związek 
między Słońcem a ziemskim klimatem. 
Po pierwsze, zmienna emisja słonecz
nego promieniowania ultrafioletowego 
wpływa na produkcję ozonu w ziemskiej 
atmosferze, zmieniając naszą warstwę

ozonową. Po drugie, podmuchy wiatru 
słonecznego wpływają na elektryczne 
własności górnych warstw ziemskiej at
mosfery, co w jakiś sposób wpływa na 
stan dolnych warstw. Po trzecie, w cza
sie słonecznego minimum wiatry sło
neczne są słabsze, co pozwala na łatwiej - 
sze przeniknięcie ziemskiej atmosfery 
przez galaktyczne promieniowanie kos
miczne (ang. skrót GCR). GCR składa 
się z cząstek, które są cięższe i bardziej 
energetyczne niż cząstki niesione przez 
wiatr słoneczny. Uczeni wierzą, że ruch 
GRC stwarza warunki sprzyjające for
mowaniu się chmur na niewielkich wy
sokościach nad Ziemią. Wciąż jest nie
znane znaczenie tych mechanizmów ani 
to, czy są wzajemnie powiązane. Bada
nia trwają.

ESA rozważa obecnie rozwój sieci 
serwisów, które informowałyby o kos
micznej pogodzie. Takie informacje mog
łyby uzupełniać klasyczne prognozy 
pogody. W ich skład wchodziłyby kos
miczne przewidywania pogody, baza 
danych kosmicznych zdarzeń mających 
wpływ na pogodę oraz komputerowe 
modelowanie fizycznych procesów, któ
re może ju ż  wkrótce pom ogą nam 
w podjęciu decyzji, gdzie spędzić sło
neczne wakacje.

opr. K. Zawada
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Wszechświata nie zbudowano w jeden dzień!

Ewolucja Wszechświata we wczes
nych etapach jego istnienia spę
dzała sen z powiek astronomów 

przez wiele lat. Obserwacje wskazują, 
że gigantyczne czarne dziury o masach 
rzędu 109 mas Słońca powstały około 
miliard lat po Wielkim Wybuchu. Ze
branie tak olbrzymiej masy w tak krót
kim czasie jest porównywalne z wybu
dowaniem okazałego pałacu w jeden 
dzień.

Stuart B. Wyithe i Abraham Loeb 
(Harvard-Smithsonian Center for Astro
physics) wyjaśniają ten paradoks nastę
pująco: światło biegnące od większości 
najodleglejszych kwazarów jest wzmac
niane przez materię znajdującą się na 
drodze promieniowania. Efekt ten, po
legający na zakrzywieniu toru promieni 
świetlnych przez masywne obiekty, na
zywamy soczewkowaniem grawitacyj
nym. Z tego powodu czarne dziury znaj
dujące się we wnętrzu kwazarów wydają 
się być 10— 100 razy większe niż są 
w rzeczywistości! Zatem można powie
dzieć, że zamiast pałacu budujemy 
zwykłą szopę, na co jeden dzień może 
zupełnie wystarczyć.

Kwazary są znakomitymi obiektami 
pozwalającymi badać wczesne etapy 
ewolucji Wszechświata, ponieważ ich 
jasność jest wystarczająco duża, aby do
strzec je z tak znacznych odległości 
(światło od nich biegnie do nas miliar
dy lat). Tak dużej mocy mogą dostar
czać tylko supermasywne czarne dziu
ry, znajdujące się w centrach odległych

galaktyk. Pochłaniając olbrzymie ilości 
gazu, wypromieniowują jednocześnie 
olbrzymie ilości energii w postaci świat
ła. Możemy oszacować minimalną masę 
czarnej dziury, mierząc ilość emitowa
nego przez nią światła. Im masywniej- 
szy obiekt, tym jaśniej świeci — wyjaś
nia Stuart Wyithe.

W ciągu ostatnich kilku lat astrono
mowie odkryli kwazary powstałe wy
jątkowo dawno temu (tzn. w czasie gdy 
Wszechświat był bardzo młody). Ich 
odległość można wyznaczyć za pomocą 
pomiaru przesunięcia linii w ich wid
mach: znany powszechnie efekt Dopple
ra ujawnia się także w przypadku fal 
świetlnych. Im bardziej poczerwienio
ne widmo, tym większa jest prędkość 
oddalania się obiektu. A zgodnie z pra
wem Hubble’a im większa prędkość 
oddalania się, tym większa odległość. 
Ostatnim krokiem w naszym rozumo
waniu jest stwierdzenie oczywistego 
faktu, że im obiekt jest dalej, tym dłuższą 
drogę musi pokonać światło biegnące do 
obserwatora, a zatem musiało wcześniej 
„wyruszyć” w drogę. Podsumowując: 
pomiar przesunięcia ku czerwieni po
zwala oszacować wiek źródła.

Pomiary takie wskazują na wiek nie
których kwazarów rzędu miliarda lat (od 
Wielkiego Wybuchu). Pomiary natęże
nia docierającego do nas światła pozwa
lają stwierdzić, że masy tych kwazarów 
są równe ok. 3 mld mas Słońca. Odpo
wiedź na pytanie ,jak w tak krótkim 
czasie może narodzić się tak masywna

czarna dziura” stanowi nie lada wyzwa
nie dla naukowców. Panowie S. Wyithe 
i A. Loeb większą jasność odległych 
kwazarów przypisują wspomnianemu 
wcześniej soczewkowaniu grawitacyj
nemu. Skoro naprawdę kwazary nie są 
tak jasne, to znaczy, że nie są również 
tak masywne.

Obliczenia wskazują, że nawet trze
cia część kwazarów o dużych przesu
nięciach ku czerwieni (a zatem bardzo 
odległych) może być „wzmocniona” 
przez soczewki grawitacyjne. Wzmoc
nienie mocy promieniowania może być 
nawet dziesięciokrotne! Wśród poblis
kich kwazarów jedynie co setny wyka
zuje pojaśnienie na skutek soczewkowa- 
nia grawitacyjnego.

Następnym etapem badań jest prze
prowadzenie dokładnych obserwacji, 
mających na celu oszacowanie często
ści wystąpienia wzmocnienia przez 
soczewkowanie grawitacyjne. Bardzo 
często zdarza się tak, że masa powo
dująca zakrzywienie światła (np. jakaś 
galaktyka) jest zbyt mała, aby ją  bez
pośrednio zaobserwować. Jednak z całą 
pewnością wiemy z obserwacji, że 
efekt soczewkowania nie tylko wzmac
nia światło, lecz także dzieli je na kilka 
obrazów. Ich odległość kątowa jest 
zwykle bardzo niewielka (rzędu roz
miarów maleńkiej monety oglądanej 
z odległości kilku km!), ale — na szczę
ście — zauważalna przez wielkie tele
skopy naziemne lub przez kosmiczny 
teleskop Hubble’a. Planowany program 
obserwacyjny może potwierdzić prze
widywania teoretyczne dotyczące czę
stości występowania soczewkowania 
grawitacyjnego — lub wprost przeciw
nie, pokazać coś innego. Z całą pew
nością jednak pozwoli dowiedzieć się 
czegoś nowego na temat wczesnego 
Wszechświata.

Wyniki dotychczasowych badań zo
stały opublikowane w czasopiśmie 
„Naturę”, 27 czerwca br. Zespół na
ukowców z Harvard-Smithsonian Cen
ter for Astrophysics powstał dzięki 
współpracy pomiędzy Smithsonian 
Astrophysical Obserwatory oraz Har
vard College Observatory.

opr. B. Kulesza
Głębokie Pole Hubble'a —  najgłębsze czeluście Wszechświata widziane przez 
teleskop kosmiczny Hubble'a (fragment)
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Oprawa lustra głównego, cz. II

Trzeba zaznaczyć, że o ile przy podparciu w 3 i 6 punk
tach D. Maksutow proponuje umieszczanie podpór 
przy brzegu zwierciadła, to przy podparciu w 9 i 18 

punktach nie podaje dokładnego położenia pozostałych 3 
czy 6 tych punktów. Z tego powodu budujący teleskop może 
być w kłopocie.

Metoda Hindle’a podaje dokładne położenie wszystkich 
punktów podparcia dla omawianych tu czterech sposobów 
jego realizacji. Późniejszy autor rosyjski E. G. Grosswald 
już podaje promienie okręgów równowagi dla wszystkich 
omawianych tu przypadków. Wychodząc z idei Hindle’a, 
P.R. Yoder przeprowadził dokładną analizę zagadnienia, co 
dało w efekcie pewną modyfikację wartości promieni okrę
gów równowagi i wynikające z tego niewielkie przesunię
cia charakterystycznych punktów w mechanicznej konstruk
cji systemu podparcia zwierciadła.

Idea Hindle’a jest następująca.
Powierzchnię zwierciadła dzieli się umownie na pola 

w kształcie kół i pierścieni o środku umieszczonym w cen
trum zwierciadła. Punkty podparcia rozmieszczone są na 
okręgach rozgraniczających te pola. Powierzchnie pól do
brano tak, że wszystkie elementy podpierające zwierciadło 
są jednakowo obciążone. Zakładamy, że zwierciadło jest 
płytą o stałej grubości.

I tak przy 3-punktowym podparciu powierzchnię zwier
ciadła dzieli się na centralną część kołową i zewnętrzny pier
ścień w taki sposób, by pola tych figur były jednakowe. Ko
łowa granica między obu powierzchniami jest szukanym 
okręgiem „equilibrium”. Punkty podparcia usytuowane są 
na tym okręgu co 120° względem środka zwierciadła (rys. 4).

Jeśli punktów podparcia jest 6, to promień „equilibrium” 
jest taki sam jak przy trzech, a podpory rozmieszczone są 
co 60° (rys. 5).

Podpierając zwierciadło na 9 punktach, w pierwszej ko
lejności dzielimy jego powierzchnię na centralną część ko
łową i zewnętrzny pierścień tak, by powierzchnia pierście
nia była dwa razy większa od powierzchni części kołowej. 
Następnie znajduje się „equilibrium” części kołowej, trak
tując ją jak  zwierciadło z 3-punktowym podparciem. W dal
szej kolejności pierścień zewnętrzny dzielimy na dwa współ- 
środkow e p ierścien ie o jednakow ej co do w ielkości 
powierzchni. Okrąg rozdzielający te dwa pierścienie będzie 
drugim „equilibrium” tego zwierciadła. Na pierwszym okrę
gu „equilibrium” punkty podparcia rozmieszcza się co 120°, 
a na drugim co 60° (rys. 6).

Promienie okręgów równowagi przy 18 punktach pod
parcia są takie same jak przy podparciu punktowym. Ilość 
podpór na pierwszym wewnętrznym okręgu „equilibrium” 
zwiększa się do 6, a na drugim do 12. Rozstawienie ich jest 
odpowiednio co 60° i 30° (rys. 7).

Wartości promieni „equilibrium” według Hindle’a kształ
tują się następująco:

D
2V2 dla 3 i 6 punktów

D
r“ ' _ 2V6

D
V6 dla 9 i 18 punktów.

Według Grosswalda dla 3 i 6 punktów r = 0,4D, dla 9 
i 18 punktów reql = 0,18Z) i req2 = (0,41 -  0,425)£>.
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S i  =5tt  ̂ Si+Su=5in:*5jz S t-Sjt j St+Sit -Siti=Siv

Według Yodera r = 0,288D dla 3 i 6 punktów oraz r  , = 
0,211D i req2 = 0,408D dla 9 i 18 punktów.

Dotychczasowe rozważania dotyczyły zwierciadeł w for
mie pełnego walca. Jednak zdarza się często, że teleskop 
posiada złożony system optyczny i wówczas w centralnej 
części zwierciadła znajduje się otwór znacznej średnicy. Ta
kiego ubytku ciężaru nie można lekceważyć.

Dostępna literatura nie podaje sposobu rozmieszczenia 
punktów podparcia w takim przypadku. W tej sytuacji moż
na podeprzeć zwierciadło przy jego krawędzi w 3 lub 6 
punktach albo pokierować się regułą Hindle’a. Skoro po
wierzchnia lustra ma obrys o kształcie pierścienia, wtedy 
jego powierzchnię dzielimy na odpowiednią liczbę kon
centrycznych pierścieni o właściwych do tego powierzch
niach. Niektóre okręgi rozgraniczające pola to właśnie szu
kane okręgi równowagi. Sposób rozmieszczenia punktów 
podparcia jest taki sam jak poprzednio. Dane liczbowe są 
następujące:

_ o2 + P 2
eq 2V2

dla podparcia 3- i 6-punktowego;

_ Vv + D -

W ~ 2V6

dla podparcia 9- i 18-punktowego.
Czytelnik może odnieść wrażenie, że proponowane pod

parcie zwierciadła w 3 i 6 punktach przy krawędzi nie jest 
dobre. Tak nie jest. Lustra wtórne, nawet w wielkich tele
skopach jak też w celostatach teleskopów słonecznych skie

rowane są stroną odbijającą do dołu, a więc nie mogą być 
podparte od spodu. Są one zamocowane przy swojej krawę
dzi. Oczywiście jest granica średnicy, do jakiej jest to moż
liwe. Autor spotykał się z właśnie tak zamocowanymi lu
strami o średnicy 350 mm z otworem w środku, które dobrze 
spełniały swoje zadanie. Średnica ta wydaje się być górną 
granicą dla zwierciadeł w teleskopach amatorskich, gdzie 
są one zamocowane w ten właśnie sposób.

Wspomniano już, że zwierciadła stosunkowo niewielkich 
rozmiarów mają spory zapas sztywności. Skąd on się bierze?

Z przesłanek teoretycznych wynika, że zwierciadło o śred
nicy 250 mm może mieć grubość 14 mm, jeśli jest podparte 
w 9 punktach. W praktyce nigdy tak się nie robi. Podczas 
obróbki mechanicznej na zwierciadło działają znaczne siły. 
Tak cienka płyta jest zbyt wiotka, by można było nadać jej 
odpowiedni, optyczny kształt. Niedokładności mechanizmu 
podpierającego, jego ciężar, jak i znaczny udział sił tarcia 
w jego funkcjonowaniu w porównaniu do ciężaru zwier
ciadła mają ujemny wpływ na jego warunki pracy.Poza tym, 
choć cienka płyta szybciej stygnie, jednak jej podatność na 
wszelkie zmiany temperatury jest dużą przeszkodą przy 
obróbce.

Z tych względów wymienione wyżej zwierciadło o śred
nicy 250 mm powinno mieć grubość co najmniej 25 mm 
i dopiero takie możemy z sukcesem wykonać. Jest dobrą 
praktyką, by grubość płyty zwierciadła stanowiła co naj
mniej 0,1 jego średnicy. Oczywiście dotyczy to zwierciadeł 
stosunkowo niewielkich rozmiarów, jakich używają miłoś
nicy astronomii. Ich ciężar nie jest jeszcze pierwszoplanową 
przeszkodą techniczną.

Lucjan Newelski
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Wybieramy cyfrowy aparat fotograficzny

Cyfrowe aparaty fotograficzne są obecne na rynku fo
tograficznym od około 5 lat. Jest to bardzo krótko 
w porównaniu z ponad 100-letnią historią fotografii 

klasycznej. Jednak w niedługim czasie powstało tak wiele 
modeli aparatów cyfrowych, że ich spis z trudem zmieściłby 
się na dwóch kartkach formatu A4. Tempo wprowadzania na 
rynek nowych modeli dorównuje temu, z jakim mamy do czy
nienia w wypadku komputerów osobistych. Rocznie więk
szość producentów przedstawia 2—4 nowych modeli apara
tów cyfrowych.

Przed „cyfrową rewolucją” istniało kilku wiodących pro
ducentów aparatów fotograficznych. W chwili obecnej do tej 
grupy dołączyły zarówno firmy zajmujące się sprzętem kom
puterowym (Hewlett-Packard, Epson, Mustek), jak i sprzę
tem wideotelewizyjnym (Sony, Samsung, Panasonic). Fakt, 
że na rynku jest obecnych tak wielu producentów powoduje, 
że z roku na rok oferowane są modele coraz bardziej zaawan
sowane technologicznie, a ceny aparatów cyfrowych relatyw
nie maleją. Cztery lata temu aparat rejestrujący obraz z roz
dzielczością 1,2 min pikseli (1280* 1024 piksele) kosztował 
4000— 6000 zł. Dzisiaj za tę samą kwotę otrzymamy aparat 
z matrycą CCD o rozdzielczości 4— 6 milionów pikseli!

Budowa aparatu cyfrowego jest bardzo podobna do budo
wy kamery wideo. Elementem rejestrującym obraz jest mat
ryca CCD, której rozmiary są znacznie większe niż w kame
rach wideo. Średniej klasy amatorska kamera wideo rejestruje 
obraz z rozdzielczością 300—400 tys. pikseli. Natomiast śred
niej klasy aparat cyfrowy daje obrazy o rozdzielczości 2—  
— 3,3 milionów pikseli. Przekątna matrycy o rozdzielczości 
3,3 min pikseli (2048x1536) wynosi 14,1 mm, podczas gdy 
przekątna klatki filmu małoobrazkowego równa się 43,2 mm. 
Wyraźnie widać, iż pod względem rozmiarów detektory CCD 
znacznie ustępują kliszom fotograficznym. Warto przypo
mnieć, że 5 lat temu większość aparatów cyfrowych wyko
nywała zdjęcia z rozdzielczością 300 tys. pikseli (640x480), 
co odpowiadało matrycy CCD o przekątnej 6,3 mm.

Obiektywy w zdecydowanej większości aparatów cyfro
wych są na stałe wbudowane w korpus aparatu. Większość 
z nich to zoomy o niewielkim zakresie zmian ogniskowej: 
2— 3x. Niektóre firmy produkują specjalne nasadki optycz
ne (konwertery) zwiększające zakres użytecznych ognisko
wych. Na przykład firma Nikon produkuje do aparatu Cool- 
pix 990 cztery nasadki optyczne zmieniające ogniskową 
o 0,63,0,66,2 i 3 razy. Jednak koszt nasadek jest bardzo wy
soki, a oferowana jakość obrazu często nie najlepsza. Jasno
ści obiektywów zależą od tego, czy obiektyw jest stałoogni- 
skowy czy też zmiennoogniskowy i wahają się w granicach 
2— 4,5. Niewielki zakres ogniskowych, zwłaszcza w apara
cie z wbudowanym obiektywem, to spore utrudnienie, zwłasz
cza dla osób chcących wykorzystywać aparat w astro fotogra
fii. Oczywiście istnieją na rynku aparaty wolne od tej wady, 
a mianowicie aparaty cyfrowe z wymienną optyką. Nazywa
ne są często cyfrowymi lustrzankami, gdyż poza możliwo
ścią wymiany obiektywów oferują podgląd obrazu na ma- 
tówce oraz szereg funkcji dostępnych w profesjonalnych

lustrzankach. Jednak za te korzyści trzeba zapłacić od 10 000 
do 25 000 zł.

Obraz utworzony przez obiektyw i zarejestrowany przez 
matrycę CCD musi być następnie zapisany. W kamerach wi
deo nośnikiem informacji jest taśma magnetyczna, natomiast 
w aparatach cyfrowych wykorzystywane są różnego rodzaju 
karty pamięci. Najbardziej rozpowszechnione są dwa rodza
je: CompactFlash (CF) oraz SmartMedia (SM). Oba są pa
mięciami typu Flash, co oznacza, że karty te zachowują za
pisane inform acje po odłączeniu  zasilania. K arty te 
wykorzystywane są przez większość producentów aparatów 
cyfrowych: CF —  Canon, Casio, Epson, Kodak, Konica, 
Minolta, Nikon, Yashica; SM —  FujiFilm, Olympus, Ricoh, 
Toshiba. Zarówno karty CF, jak i SM są produkowane w róż
nych pojemnościach. Oczywiście im większą pojemność ma 
karta, tym lepiej, gdyż będziemy mogli zapisać więcej zdjęć. 
Karty o najmniejszych pojemnościach 8 i 16 MB będą odpo
wiednie dla aparatów rejestrujących obraz z rozdzielczością 
mniejszą niż 2 min pikseli. Natomiast aparaty cyfrowe dają
ce obrazy o rozdzielczości ponad 3 min pikseli powinny być 
wyposażone w karty o pojemności co najmniej 32—64 MB.

Czym powinien charakteryzować się cyfrowy aparat foto
graficzny, którym będziemy chcieli zarówno uwiecznić na
sze wakacje, jak i niektóre obiekty astronomiczne?

Aparat taki powinien posiadać możliwie dużą matrycę 
CCD (> 3,3 min pikseli) oraz umożliwiać ręczne ustawianie 
ostrości, czułości oraz parametrów ekspozycji, takich jak czas 
ekspozycji i przesłona. Ważne jest, aby obiektyw miał możli
wie dużą światłosiłę oraz, co naj mniej, 3 -krotny zoom optycz
ny. Niestety niewiele modeli aparatów cyfrowych z niewy- 
mienną optykąjest wyposażonych w takie obiektywy. Należą 
do nich m.in. Nikon Coolpix 995 (38— 152,4x), Sony DSC- 
F505V (38-190,5x), Sony DSC-D770 (28-140,5x), FujiFilm 
FinePix 2800 (38—228, 6x), Casio QV-8000SX (40—320, 
8x) oraz Olympus C-2100 Ultra Zoom (38— 380, 10x). Po
dany w nawiasach zakres zmiany ogniskowej odnosi się do 
formatu klatki filmu małoobrazkowego.

Istotnym parametrem aparatu jest również zakres dostęp
nych czasów ekspozycji, który powinien być jak najszerszy, 
zwłaszcza w stronę długich czasów. Czas „B” powszechnie 
obecny w lustrzankach jest rzadko spotykany w aparatach 
cyfrowych. Najtańszy aparat wyposażony w czas „B” kosz
tuje około 10000 zł (Canon EOS D30). Niestety wiele modeli 
posiada maksymalnie kilkusekundowe czasy ekspozycji, co 
wystarcza do fotografowania Księżyca i planet, ale nie gwiazd. 
W takim przypadku niezbędne są czasy ekspozycj i rzędu 15— 
— 30 s. Warto polecić aparaty firmy Casio, które oferują naj
dłuższe (poza aparatami wyposażonymi w czas „B”) czasy 
ekspozycji —  60 s!

Aparaty cyfrowe nie należą do najtańszych, ale kupno ta
kiego aparatu to inwestycja, która się opłaci, zwłaszcza oso
bom wykonującym dużo zdjęć. Do takich osób z pewnością 
zaliczają się miłośnicy fotografowania nocnego nieba. Nie
wątpliwą zaletą aparatów cyfrowych jest możliwość natych-

dokończenie na s. 288.
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PTMA informuje... w kraju

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii
Zarząd Główny -  ul. św. Tomasza 30/7, 31-027 Kraków, tel. 

0-( 10..)-12 422-38-92, poczta elektroniczna (e-mail) 
ptma@oa.uj.edu.pl

Szukajcie nas w Internecie pod adresem: 
www.oa.uj.edu.pl/~ptma/

Nasze konto bankowe:
BPH PBK SA VII/0 Kraków 11102340-402340010561 
(bank zmienił numery kont i choć jest to samo, co w roku ubie
głym, numer jest inny)

Uprzejmie informujemy wszystkich członków i sympatyków 
Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii, iż 
w roku 2003 składka członkowska wynosi 50 zł, natomiast ulgo
wa 40 zł (składka ulgowa przysługuje emerytom, rencistom, stu
dentom, uczniom oraz osobom prenumerującym ..Uranie-PA”). 
Osoby wstępujące do Towarzystwa opłacają dodatkowo wpiso
we w wysokości 5 zł. W roku 2003 prenumerata całoroczna kosz
tuje 54 zł. Natomiast pojedyncze zeszyty kosztują 10 zł plus koszty 
przesyłki.

Co daje przynależność do PTMA?
• Przede wszystkim jest się członkiem organizacji o między

narodowym znaczeniu, skupiającej znane w świecie naukowym 
osoby. /

• Można uczestniczyć czynnie w życiu społeczności astro
nomicznej, przekazując innym wyniki własnych obserwacji.

• Organizujemy spotkania z interesującymi ludźmi, niejed
nokrotnie w naszych murach goszczą naukowcy z całego świata.

• Współpracujemy z kilkoma obserwatoriami, zarówno ama
torskimi jak i zawodowymi, przez co mamy dostęp do profesjo
nalnego sprzętu obserwacyjnego dobrej klasy.

• Doradzamy naszym członkom przy zakupie sprzętu obser
wacyjnego, a także służymy wskazówkami przy własnoręcznym 
jego wykonaniu.

• Polecamy wydawnictwa i publikacje PTMA.
• Można braćludział w pracach Sekcji Obserwacyjnych, im

prezach naukowych i wyprawach PTMA.

Na terenie kraju działa 14 oddziałów PTMA, do których moż
na zgłosić się osobiście bądź listownie i zapoznać się 
z terminami spotkań i 'odczytów. Poniżej podajemy wykaz od
działów wraz z adresami i telefonami. W PTMA dla członków 
działają sekcje problemowe, w których można rozwijać swe za
interesowania. y *-• ' ,w|

Oddziały i Sekcje Towarzystwa:
(1) Białostocki-KoloniaKsiężyno4>l5-601 Białystok,e-mail: 
ptmabialystok@poczta.onet.pl, http://wburzynski.republika.pl
(2) Gliwicki -  Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych, 
ul. Jagiellończyka 21, 44-100 Gliwice, e-mail: ptmagliwi- 
ce@poczta.onet.pl, http://ptmagliwice.republika.pl
(3) Krakowski -  ul. św. Tomasza 30/7, 31-027 Kraków, tel. 
0-( 10..)-12-422-3892, spotkania poniedziałki 18.15, jest to także 
adres Sekcji Obserwatorów Komet oraz tymczasowo Sekcji Ob
serwatorów Słońca, e-mail: krakptma@vistula.wis.pk.edu.pl, 
http://vistula.wis.pk.edu.pl/~ptma
(4) K rośnieński -  ul. Lelewela 24/25, 38-411 Krosno 
z listami p. G. Kiełtyki, e-mail: ptma_krosno@poczta.wp.pl, http:/ 
/free.polbox.pl/w/wacekm/Ptmal .htm
(5) Lubelski -  Instytut Fizyki UMCS, Plac M. Skłodowskiej- 
Curie 1 p.260, 20-031 Lublin, e-mail ptmaol@tytan.umcs.lu- 
blin.pl, http://www.tytan.umcs.lublin.pl/~ptmaol
(6) Łódzki -  Planetarium, ul. Pomorska 16, 91-416 Łódź, tel. 
0-( 10..)-42-633-13-63 (jest to również adres Sekcji Obserwacji

Pozycji i Zakryć), e-mail: astromax@poczta.onet.pl, http:// 
www.planetarium.toya.net.pl/ptma/index2.htm
(7) Pomorski -  Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni, Plane
tarium Instytutu Nawigacji Hydrografii Morskiej, ul. Śmidowi- 
cza 69, 81-103 Gdynia, tel. 0-(10..)-58-556-7426, e-mail: troj- 
miasto@teleskopy.pl, http://www.astronomia.3miasto.pl/ptma/
(8) Poznański -  DK KRĄG, ul. Dmowskiego 37, 61-772 Poz
nań
(9) Puławski -  Obserwatorium, ul. Filtrowa 50, 24-100 Puławy 
tel. 0-( 10..)-81 -886-49-68, spotkania wtorek i piątek godz. 18, 
e-mail: oapulawy@poczta.onet.pl
(10) Szczeciński -  ul. Kusocińskiego 3, 70-237 Szczecin, tel. 
0-( 10.. 1-91 -422-7925. www.cosmo.prv.pl
(11) Śląski -  Planetarium Śląskie, skr. poczt 10, 41-500 Cho
rzów, tel. 0-( 10..>33^54-63-30
(12) Toruński -  CAMK, ul. Rabiańska 8, 87-100 Toruń, tel. 
0-( I0 ..)-56-621-9249, e-n\ail: ptm a@ astri.uni.torun.pl, 
www.astri.uni.torun.pl/~ptma. Spotkania w poniedziałki 17.30
(13) Warszawski -  CAMK, ul. Bałtycka 18, 00-716 Warszawa, 
tel. 0-( 10..)-22-841 -0041, spotkania w poniedziałki 17.00, e-mail 
jawil@teleskopy.pl, http://ptma.astronomia.pl Jest to również ad
res Sekcji Gwiazd Zmiennych.
(14) Zielonogórski Zielonogórskie Centrum Astronomii, Wie
ża Braniborska, ul. Lubuska 2,65-265 Zielona Góra tel. 0-( 10..)- 
68-20-2863, e-mail zca@astro.ca.wsp.zhgora.pl

Członkowie i sympatycy mogą u nas zamawiać następujące 
materiały:

1. Obrotowąmapa nieba — 6 zł
2. Mapa Księhra z diagramem faz  — 6 zl
3. Mieczysław Markowski: Uniwersytet Krakow ski jako miej

sce duchowycftinarodzin Mikołaja Kopernika — 5 zł
4. Janusz Kosiński Poradnik obserwatora meteorów— 7 zł
5. Janusz Kosiński i Bartosz Dąbrowski - Poradnik obser

watora Słońca Vr- 9 zł
6. Tomasz Ściężor — Kalendarz astronomiczny na rok 2003 

— 16 zł i
7. Tomasz Krzyt -  Poradnik obserwatora gwiazd zmiennych

8. Marek Zawilski i inni -  Poradnik obserwatora pozycji i za- 
kryć— 14 zł

9. Jacek Kruk— Dawne Stacje Obserwatorium Krakowskie
g o —  7 zł

10. Janusz KosinsW^— Zestawienie rojów meteorów — 8 zł
11. Tomasz Sciężor — Poradnik obserwatora cial Układu Sło

necznego—  11 zł

W sprawie archiwalnych numerów URANII do roku 1997 pro
simy o kontakt.

Ponadto wydajemy Materiały Sekcji Obserwacji Pozycji i Za
kryć oraz Biuletyn Naukowy Sekcji Obserwatorów Komet „Ko- 
meciarz”. Członkowie odpowiednich Sekcji otrzymują te Biule
tyny w ramach składki członkowskiej, pozostali mogąje otrzymać 
za odpłatnością po skontaktowaniu się z ZG PTMA. Również 
ukazuje się Biuletyn Sekcji Obserwatorów Słońca i Biuletyn Sek
cji Obserwatorów Gwiazd Zmiennych. Zainteresowani proszeni 
są o kontakt z ZG PTMA.

Zamówienia można dokonać, przesyłając pieniądze przeka
zem pocztowym na adres Zarządu Głównego i wyszczególnić 
w nim, o jakie pozycje chodzi. Do kosztów zamówienia należy 
doliczyć ryczałt pocztowy 3 zł (nie dotyczy to pozycji 1 i 2, tzn. 
mapy obrotowej i mapy Księżyca).
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Rok 2003
Rok 2003 będzie obfitował w rzadkie i efektowne zjawiska 
astronomiczne możliwe do obserwacji przez miłośników 
astronomii w Polsce.

W roku tym wystąpią dwa zaćmienia Słońca: obrącz
kowe (31 maja) i całkowite (23 listopada), z których pierw
sze będzie widoczne w Polsce jako częściowe o dużej fa
zie. Dojdzie także do dwóch całkowitych zaćmień Księży
ca, 16 maja i 9 listopada, widocznych w Polsce.

7 maja będzie widoczne niezwykle rzadkie zjawisko 
przejścia Merkurego na tle tarczy Słońca. Zbliżające się 
do południa Słońce pozwoli na podziwianie tego zjawiska 
także z terenu Polski.

Rok 2003 jest także rokiem „Wielkiej Opozycji Marsa” 
— w sierpniu planeta znajdzie się najbliżej Ziemi od 1924 r.

Ponadto w roku tym będzie można obserwować wza
jemne zakrycia i zaćmienia galileuszowych księżyców Jo
wisza. Konfiguracja planet umożliwiająca obserwacje tych 
zjawisk powtórzy się ponownie dopiero w 2009 r.

W 2003 roku do Słońca zbliży się 21 znanych komet, 
z których aż trzy będzie można obserwować przez tele
skopy amatorskie (w tym znaną kometę 2P/Encke).

Styczeń
Słońce

Ziemia w swym ruchu po orbicie okołosłonecznej znaj
dzie się najbliżej Słońca 4 stycznia o 5h, a zatem Słońce 
będzie wtedy w perygeum w odległości około 147 min km. 
Dni stają się coraz dłuższe. W Warszawie 1 stycznia Słoń
ce wschodzi o 6h45m, zachodzi o 14h33m, a 31 stycznia

Dane dla obserwatorów Słońca (na 0h UT)
Data 2003 P [°] B0 [°l Lo n
I 1 2,25 -2,98 302,17

3 1,28 -3,21 275,83
5 0,31 -3,44 249,49
7 -0,66 -3,67 223,15
9 -1,63 -3,89 196,81

11 -2,58 -4,10 170,48
13 -3,54 -4,31 144,14
15 -4,48 -4,52 117,81
17 -5,41 -4,72 91,47
19 -6,34 -4,91 65,13
21 -7,25 -5,09 38,80
23 -8,15 -5,27 12,47
25 -9,03 -5,45 346,13
27 -9,90 -5,61 319,80
29 -10,76 -5,77 293,47

I 31 -11,60 -5,92 267,14

P — kąt odchylenia osi obrotu Słońca mierzony od 
północnego wierzchołka tarczy;
B0, L0 — heliograficzna szerokość i długość środka 
tarczy;
23d22h43m — heliograficzna długość środka tarczy 
wynosi 0°.

AH
Rys. 1. Merkury, Wenus i Mars nad wschodnim horyzon
tem (w Warszawie) w styczniu i lutym 2003 na początku 
świtu cywilnego (około godzinę przed wschodem Słońca)

wschodzi o 6h19m, zachodzi o 15h20m. W styczniu Słońce 
wstępuje w znak Wodnika.

Księżyc
Bezksiężycowe noce będziemy mieli na początku stycz

nia, bowiem kolejność faz Księżyca jest w tym miesiącu 
następująca: nów 2d20h23m, pierwsza kwadra 10d13h15m, 
pełnia 18d10h47m i ostatnia kwadra 25d08h33m. W apogeum 
Księżyc znajdzie się w dniu 11 stycznia o 0h45m, a w pery
geum 23 stycznia o 22h34m.

Planety i planetoidy
W styczniu mamy dwa okresy widzialności Merkurego, 

jednak w obu przypadkach jego obserwacja będzie raczej 
trudna. Na początku miesiąca planetę można znaleźć wie
czorem na wysokości zaledwie ok. 4° nad południowo-za- 
chodnim horyzontem, natomiast pod koniec stycznia znaj
dziemy ją  na tej samej wysokości nad ranem nad połu
dniowo-wschodnim horyzontem (odpowiednio godzinę po 
zachodzie i godzinę przed wschodem Słońca). W obu przy
padkach w okresie maksymalnej kulminacji Merkury osiąga 
nie jasność 1m przy średnicy tarczy 9” i fazie 20°.

Wenus widoczna jest nad ranem jako „Gwiazda Poran
na” o jasności -4 m. W ciągu miesiąca warunki widzialności 
planety pogarszają się — jej wysokość nad horyzontem 
(na początku świtu cywilnego, czyli ok. godzinę przed 
wschodem Słońca) maleje od 20° do 12°. Przez teleskop 
w połowie miesiąca możemy obserwować tarczę Wenus 
o średnicy 25” w fazie zbliżonej do kwadry.

Nad ranem, niedaleko od Wenus, w gwiazdozbiorze 
Wagi można zobaczyć Marsa świecącego z jasnością za
ledwie 1,5m. Mała średnica tarczy planety (zaledwie 5”) 
praktycznie uniemożliwia dostrzeżenie przez teleskop ja
kichkolwiek szczegółów powierzchniowych.

Przez całą noc możemy obserwować Jowisza w gwiaz
dozbiorze Raka jako obiekt -2 ,6m. Pod koniec stycznia 
tarcza planety osiągnie największą w 2003 r. średnicę 
równą aż 45”, co jest związane z przebywaniem w pobliżu 
opozycji. Ułatwi to obserwację struktury chmur Jowisza 
nawet przez niewielkie teleskopy amatorskie, przez które 
można też obserwować zjawiska zachodzące w układzie 
galileuszowych księżyców planety. Styczeń jest kolejnym
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miesiącem, w którym możemy obserwować ich wzajemne 
zakrycia i zaćmienia. Przez większe teleskopy można pró
bować dostrzec szczegóły powierzchni tych księżyców 
(średnice kątowe ich tarcz wynoszą: lo —  1,2”, Europa — 
1,0", Ganimedes —  1,7” , Callisto —  1,5”).

Przez pierwszą połowę nocy w gwiazdozbiorze Byka 
widoczny jest Saturn jako „gwiazda” o jasności -0 ,4 m. Śred
nica tarczy planety wynosi 20”, co także w jej przypadku 
pozwoli na obserwacje struktury chmur. Oczywiście główną 
„atrakcją” Saturna jest jej system pierścieni, którego głów
ne składowe (w tym „Szczelina Cassiniego”) także są w i
doczne nawet przez niewielkie teleskopy amatorskie.

Uran i Neptun zachodzą niedługo po zachodzie Słońca 
i są niewidoczne.

Pod koniec miesiąca nad ranem, na początku świtu 
astronomicznego (dwie godziny przed wschodem Słońca) 
na wysokości 15° nad południowo-wschodnim horyzontem 
możemy próbować odnaleźć Plutona jako „gwiazdę” 13,9m, 
jednak niezbędny do tego jest teleskop o średnicy przynaj
mniej 15 cm.

W styczniu w pobliżu opozycji znajduje się planetoida: 
(4) Vesta, Qasność7,0m). 1 1:12h34,6m, +3°46’; 111:12h44,4m, 
+3°23’; 21 I: 12h52,4m, +3°19’; 31 I: 12h58,2m, +3°33'.

Meteory
W dniach od 1 do 5 stycznia promieniują Kwadrantydy 

(QUA). Maksimum aktywności spodziewane jest 3 stycz
nia. Radiant meteorów leży w gwiazdozbiorze Smoka i ma 
współrzędne rekt. 15h18m, deki. +49°. Nazwa roju pocho
dzi od nie istniejącego już na dzisiejszych mapach gwiaz
dozbioru Quadrans Muralis, umieszczonego w początkach 
XIX w. na granicy gwiazdozbiorów Smoka, Herkulesa i Wo- 
larza. Warunki obserwacji w tym roku są dobre w związku 
z Księżycem w pobliżu nowiu.

W dniach od 1 do 24 stycznia prom ieniują delta-Can- 
cridy (DCA). Maksimum aktywności spodziewane jest 17 
stycznia. Radiant meteorów leży w gwiazdozbiorze Raka 
i ma współrzędne rekt. 8h42m, deki. +20°. Warunki obser
wacji tego słabego roju w tym roku są bardzo złe w zw iąz
ku z Księżycem w pełni.

*  *  *

1d19h13m Gwiazda zmienna <3 Cep (cefeida) osiąga maksimum 
jasności (3,5m).

3d23h Złączenie Merkurego z Księżycem w odległości 5°. 
3d23h29m Gwiazda zmienna zaćmieniowa Algol (/S Per) osiąga 

minimum jasności. Jasność gwiazdy spada od 2,1m do 3,4m. 
4d Gwiazda zmienna długookresowa R Dra (miryda) osiąga mak

simum jasności (7,6m).
4d05h Ziemia w peryhelium na swej okołosłonecznej orbicie w od

ległości 147 min km od Słońca.
4d05h43,8m W układzie księżyców galileuszowych Jowisza zacho

dzi częściowe zakrycie lo (I) przez Europę (II) trwające 10 
min. Jasność układu spada o 0,05m.

4d19h Złączenie Neptuna z Księżycem w odległości 5°.
6d02h Złączenie Urana z Księżycem w odległości 5°.
6d05h Maksymalna libracja Księżyca (8,4°) w kierunku Mare Hum- 

boldtianum (oświetlone).
6d20h18m Gwiazda zmienna zaćmieniowa Algol (/9 Per) osiąga 

minimum jasności. Jasność gwiazdy spada od 2,1m do 3,4m. 
6d06h29,1m W układzie księżyców galileuszowych Jowisza zacho

dzi częściowe zaćmienie Ganimedesa (III) przez cień Europy 
(II) trwające 32 min. Jasność układu spada o 0,17m. 

6d23h24,7m W układzie księżyców galileuszowych Jowisza zacho
dzi częściowe zaćmienie lo (I) przez cień Europy (II) trwające 
16 min. Jasność układu spada o 0,46m.

7d Księżyc Saturna Tytan w maksymalnej elongacji wschodniej.

Rys. 2. Konfiguracja galileuszowych księżyców Jowisza 
w styczniu 2003 (I — lo, II — Europa, III — Ganimedes, 
IV — Callisto). Przerwa w trasie księżyca oznacza przeby
wanie satelity w cieniu planety. Zachód na prawo od środ
kowego pasa (tarczy planety), wschód na lewo

Rys. 3. Konfiguracja pięciu najjaśniejszych księżyców Sa
turna w styczniu 2003 (III — Tethys, IV — Dione, V — Rhea, 
VI — Tytan, VIII — lapetus). Zachód na lewo od środkowe
go pasa (tarczy planety), wschód na prawo
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Rys. 4. Trasa Plutona na tle gwiazd gwiazdozbioru Wężownika od lutego do 
sierpnia 2003 (zaznaczone gwiazdy do 15m)

Rys. 5. Trasa planetoidy (4) Westa na tle gwiazd gwiazdozbioru Panny w stycz
niu i lutym 2003 (zaznaczone gwiazdy do 9m)

7a04h01m Gwiazda zmienna ó Cep (cefeida) osiąga 
maksimum jasności (3,5m).

7d19h00,4m W układzie księżyców galileuszowych 
Jowisza zachodzi częściowe zakrycie lo (I) przez 
Europę (II) trwające 8 min. Jasność układu spa
da o 0,05m.

8d18h21m Gwiazda zmienna zaćmieniowa WW Aur 
osiąga minimum jasności. Jasność gwiazdy spa
da od 5,8m do 6,6m.

8d18h46,7m W układzie księżyców galileuszowych 
Jowisza zachodzi częściowe zakrycie lo (I) przez 
Ganimedesa (III) trwające 16 min. Jasność ukła
du spada o 0,08m.

8d19h45m Gwiazda zmienna >/ Aql (cefeida) osiąga 
maksimum jasności (3,5m).

9d Gwiazda zmienna długookresowa V Mon (miry- 
da) osiąga maksimum jasności (7,0m).

9d00h31,8m W układzie księżyców galileuszowych 
Jowisza zachodzi częściowe zakrycie lo (I) przez 
Ganimedesa (III) trwające 21 min. Jasność ukła
du spada o 0,08m.

10d19h03,3m W układzie księżyców galileuszowych 
Jowisza zachodzi częściowe zakrycie lo (I) przez 
Europę (II) trwające 37 min. Jasność układu spa
da o 0,14m.

1 1 d0 i h Wenus w maksymalnej elongacji zachodniej 
od Słońca w odległości 47°.

11 d20h Merkury w koniunkcji dolnej ze Słońcem.
13d01h Minimalna libracja Księżyca (3,1°) w kierunku 

Sinus Iridium (zacieniona).
13d19h33m Gwiazda zmienna zaćmieniowa WW Aur 

osiąga minimum jasności. Jasność gwiazdy spa
da od 5,8m do 6,6m.

14d02h34,0m W układzie księżyców galileuszowych 
Jowisza zachodzi częściowe zaćmienie lo (I) 
przez cień Europy (II) trwające 24 min. Jasność 
układu spada o 0,35m.

14d05h14,2m W układzie księżyców galileuszowych 
Jowisza zachodzi częściowe zakrycie lo (I) przez 
Europę (II) trwające 95 min. Jasność układu spa
da o 0,03m.

14d21h24,2m W układzie księżyców galileuszowych 
Jowisza zachodzi częściowe zakrycie lo (I) przez 
Europę (II) trwające 7 min. Jasność układu spa
da o 0,04m.

Rys. 6. Położenie i ruch własny radiantu meteorowego Kwadran- Rys. 7. Położenie i ruch własny radiantu meteorowego ó Leonidów 
tydów (QUA) w okresie od 1 do 5 stycznia (DLE) w okresie od 15 lutego do 15 marca
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15d Księżyc Saturna Tytan w maksymalnej elongacji zachodniej.
15d20h Złączenie Saturna z Księżycem w odległości 3°.
15d23h59m Gwiazda zmienna rj Aql (cefeida) osiąga maksimum 

jasności (3,5m).
16d18h54,7m W układzie księżyców galileuszowych Jowisza za

chodzi częściowe zakrycie lo (I) przez Ganimedesa (III) trwa
jące 4 min. Jasność układu spada o 0,03m.

17d00h37,8m W układzie księżyców galileuszowych Jowisza za
chodzi częściowe zakrycie lo (I) przez Callisto (IV) trwające 
11 min. Jasność układu spada o 0,50m.

1 7 d0 i h Zakrycie gwiazdy i Gem (3,2m) przez ciemny brzeg Księ
życa w pobliżu pełni, widoczne w całej Polsce (Szczecin 1 h26m 
—  Krosno 1h37m).

17d19h17,6m W układzie księżyców galileuszowych Jowisza za
chodzi częściowe zaćmienie lo (I) przez cień Europy (II) trwa
jące 72 min. Jasność układu spada o 0,45m.

17d20h29m Gwiazda zmienna £ Gem (cefeida) osiąga maksimum 
jasności (3,6m).

17d21h36m Gwiazda zmienna ó Cep (cefeida) osiąga maksimum 
jasności (3,5m).

18d04h49,6m W układzie księżyców galileuszowych Jowisza za
chodzi częściowe zakrycie Europy (II) przez Callisto (IV) trwa
jące 23 min. Jasność układu spada o 0,32m.

19d Gwiazda zmienna długookresowa R Aql (miryda) osiąga mak
simum jasności (6,1m).

19d01h01.0m W  układzie księżyców galileuszowych Jowisza za
chodzi częściowe zakrycie Ganimedesa (III) przez Callisto 
(IV) trwające 9 min. Jasność układu spada o 0,22m.

19d15h Złączenie Jowisza z Księżycem w odległości 4°.
19d22h Maksymalna libracja Księżyca (7,6°) w kierunku krateru 

Schickard (oświetlony).
20d Gwiazda zmienna długookresowa R Cas (miryda) osiąga 

maksimum jasności (7,0m).
20d11h54m Słońce wstępuje w znak Wodnika, jego długość eklip- 

tyczna wynosi wówczas 300°.
20d17h05,2m W układzie księżyców galileuszowych Jowisza za

chodzi częściowe zakrycie Ganimedesa (III) przez Europę
(II) trwające 15 min. Jasność układu spada o 0,19m.

21d23h41,0m W układzie księżyców galileuszowych Jowisza za
chodzi częściowe zakrycie lo (I) przez Europę (II) trwające 5 
min. Jasność układu spada o 0,03m.

22d22h39m Merkury nieruchomy w rektascensji.
23d Księżyc Saturna Tytan w maksymalnej elongacji wschodniej.
23d04h13m Gwiazda zmienna t] Aql (cefeida) osiąga maksimum 

jasności (3,5m).
23d21h57m Gwiazda zmienna zaćmieniowa WW Aur osiąga mini

mum jasności. Jasność gwiazdy spada od 5,8m do 6,6m.
24d18h28.0m W układzie księżyców galileuszowych Jowisza za

chodzi częściowe zakrycie Callisto (IV) przez Ganimedesa
(III) trwające 14 min. Jasność układu spada o 0,17m.

25d12h Złączenie Wenus z Plutonem w odległości 6°.
25d18h09,3m W układzie księżyców galileuszowych Jowisza za

chodzi półcieniowe zaćmienie Callisto (IV) przez cień lo (I) 
trwające 28 min. Jasność układu spada o 0,14m.

26d22h Minimalna libracja Księżyca (2,5°) w kierunku Mare Fe- 
cunditatis (zacienione).

26d22h00m Gwiazda zmienna zaćmieniowa Algol (fi Per) osiąga 
minimum jasności. Jasność gwiazdy spada od 2.1m do 3,4m.

27d02h Odkrycie gwiazdy A Lib (5,1m) przy ciemnym brzegu Księ
życa między ostatnią kwadrą i nowiem, widoczne w środko
wej i wschodniej Polsce (Wrocław 2h20m —  Olsztyn 2h23m).

27d15h Złączenie Marsa z Księżycem w odległości 0,4°.
27d19h43,9m W układzie księżyców galileuszowych Jowisza za

chodzi obrączkowe zaćmienie Ganimedesa (III) przez cień 
Europy (II) trwające 17 min. Jasność układu spada o 0,28m.

27d20h17,8m W układzie księżyców galileuszowych Jowisza za
chodzi częściowe zakrycie Ganimedesa (III) przez Europę 
(II) trwające 14 min. Jasność układu spada o 0,21m.

28d00h06m Gwiazda zmienna £ Gem (cefeida) osiąga maksimum 
jasności (3,6m).

28d19h Złączenie Wenus z Księżycem w odległości 4°.
28d23h09m Gwiazda zmienna zaćmieniowa WW Aur osiąga mini

mum jasności. Jasność gwiazdy spada od 5,8m do 6,6m.
29d18h58m Gwiazda zmienna zaćmieniowa HU Tau osiąga mini

mum jasności. Jasność gwiazdy spada od 5,9m do 6,7m.
31d Księżyc Saturna Tytan w maksymalnej elongacji zachodniej.
31d00h Neptun w koniunkcji ze Słońcem.
31d20h19m Gwiazda zmienna zaćmieniowa HU Tau osiąga mini

mum jasności. Jasność gwiazdy spada od 5,9m do 6,7m.

Luty
Słońce

Dni s ta ją  s ię coraz dłuższe. S łońce w ędru je  po części 
eklip tyki po łożone j pod p łaszczyzną  rów nika nieb ieskiego, 
ale je go  deklinacja  w zrasta w  ciągu m iesiąca od -1 7 °  do 
-8 ° ,  w  zw iązku z czym  dnia przybywa praw ie o dw ie godz i
ny: w  W arszaw ie 1 lu tego S łońce w schodzi o 6h17m, za 
chodzi o 15h22m, a 28 lu tego w schodzi o 5h25m, zachodzi 
o 16h13m. W  lutym  S łońce w stępu je  w  znak Ryb.

Dane dla obserwatorów Słońca (na 0h czasu UT)

Data 2003 P [° ] B 0 [°] L o H

II 1 -12 ,0 1 -6 ,0 0 253,97
3 -1 2 ,8 2 -6 ,1 4 227,64
5 -13 ,6 1 -6 ,2 7 201,31
7 -1 4 ,3 8 -6 ,4 0 174,97
9 -1 5 ,1 3 -6 ,51 148,64

11 -1 5 ,8 7 -6 ,6 2 122,31
13 -1 6 ,5 8 -6 ,7 2 95,97
15 -1 7 ,2 6 -6 ,81 69,64
17 -1 7 ,9 3 -6 ,9 0 43,30
19 -1 8 ,5 7 -6 ,9 7 16,96
21 -1 9 ,1 9 -7 ,0 4 350,62
23 -1 9 ,7 8 -7 ,0 9 324,28
25 -2 0 ,3 6 -7 ,1 4 297,94

II 27 -2 0 ,9 0 -7 ,1 8 271,60
III 1 -2 1 ,4 3 -7 ,21 245,26

P —  kąt odchylen ia  osi obrotu S łońca m ie rzony od 
pó łnocnego w ierzcho łka  tarczy;

B0, L0 —  he liogra ficzna szerokość i d ługość środka 
tarczy;

20d06h54m —  he liogra ficzna d ługość środka tarczy 
w ynosi 0°.

Księżyc
Bezksiężycow e noce będziem y m ieli na początku lu te

go, bow iem  ko le jność faz Księżyca je s t w  tym  m iesiącu 
następu jąca : nów  1d10h48m, p ie rw sza  kw adra 9d11 h11m, 
pełn ia 16d23h51m oraz osta tn ia  kwadra 23d16h46'1'. W  apo
g e u m  K s ię ż y c  z n a jd z ie  s ię  7 d2 1 h5 9 m a w  p e ry g e u m  
19d16h13m.

6/2002 U R A N IA  -  Po s t ęp y  As t r o n o m ii 283



kalendarz astronomiczny 2003 fY’ '^II23<ĄlTJ) :̂lTi,X, ''3ô

Planety i planetoidy
W pierwszych dniach miesiąca nad porannym południo

wo-wschodnim horyzontem można jeszcze próbować zo
baczyć Merkurego, jednak na początku świtu cywilnego 
(około godzinę przed wschodem Słońca) wznosi się on na 
wysokość zaledwie 4°, co przy jasności 0m czyni jego ob
serwacje bardzo trudnymi.

Wyżej (12° nad horyzontem) na początku miesiąca na 
porannym niebie można zobaczyć Wenus, jednak w ciągu 
lutego warunki jej obserwacji pogarszają się i pod koniec 
miesiąca wznosi się ona na wysokość już jedynie 6° nad 
południowo-wschodnim horyzontem.

Warunki obserwacji Marsa pozostają analogiczne jak 
w styczniu. Podobnie praktycznie nie ulegajązmianom wa
runki obserwacji Jowisza i Saturna. Uran i Neptun znaj
dują się na niebie w pobliżu Słońca i są niewidoczne. W po
równaniu ze styczniem poprawiają się warunki porannej 
widzialności Plutona, którego na dwie godziny przed wscho
dem Słońca można odnaleźć na wysokości już ponad 20° 
nad horyzontem.

W lutym w pobliżu opozycji znajduje się jasna planeto-
ida:

(4) Vesta, (jasność 6,6m). 10 II: 13h01,4m, +4°05’; 20 II: 
13h01,7m, +4°56’.

Meteory
W dniach od 15 lutego do 10 marca promieniują <5 Leo

nidy (DLE). Maksimum aktywności tego mało aktywnego 
roju przypada 24 lutego. Radiant meteorów leży w gwiaz
dozbiorze Lwa i ma współrzędne rekt. 7h00m, deki. +16°. 
Warunki obserwacji w  tym roku są złe w związku z Księży
cem w ostatniej kwadrze.

*  *  *

1d Gwiazda zmienna długookresowa R Cyg (miryda) osiąga mak
simum jasności (7,5m)

1d06h Złączenie Neptuna z Księżycem w odległości 5°.
2d10h Jowisz w opozycji do Słońca.
2d13h Złączenie Urana z Księżycem w odległości 5°.
2d15h Maksymalna libracja Księżyca (7,9°) w kierunku Mare Hum- 

boldtianum (oświetlone).
2d21h40,n Gwiazda zmienna zaćmieniowa HU Tau osiąga mini

mum jasności. Jasność gwiazdy spada od 5,9m do 6,7m. 
2d23h58m Gwiazda zmienna <5 Cep (cefeida) osiąga maksimum 

jasności (3,5m).
3d00h21m Gwiazda zmienna zaćmieniowa WW Aur osiąga mini

mum jasności. Jasność gwiazdy spada od 5,8m do 6,6m. 
3d05h05,5m W układzie księżyców galileuszowych Jowisza zacho

dzi całkowite zakrycie Europy (II) przez Callisto (IV) trwające
6 min. Jasność układu spada o 0,63m.

3d17h08,8m W układzie księżyców galileuszowych Jowisza zacho
dzi całkowite zakrycie lo (I) przez Callisto (IV) trwające 6 min. 
Jasność układu spada o 0,67m.

3d23h24,3m W układzie księżyców galileuszowych Jowisza zacho
dzi obrączkowe zakrycie Ganimedesa (III) przez Europę (II) 
trwające 13 min. Jasność układu spada o 0,23m.

3d23h31,8m W układzie księżyców galileuszowych Jowisza zacho
dzi obrączkowe zaćmienie Ganimedesa (III) przez cień Euro
py (II) trwające 15 min. Jasność układu spada o 0,31m.

4a01h Merkury w maksymalnej elongacji zachodniej od Słońca 
w odległości 25°.

4d23h01m Gwiazda zmienna zaćmieniowa HU Tau osiąga mini
mum jasności. Jasność gwiazdy spada od 5,9m do 6,7m.

7d Księżyc Saturna Tytan w maksymalnej elongacji wschodniej.

7d03h43m Gwiazda zmienna £ Gem (cefeida) osiąga maksimum 
jasności (3,6m).

8d01h33m Gwiazda zmienna zaćmieniowa WW Aur osiąga mini
mum jasności. Jasność gwiazdy spada od 5,8m do 6,6m.

9d00h Minimalna libracja Księżyca (3,2°) w kierunku Sinus Iridium 
(zacieniona).

11d02h27,4rn W układzie księżyców galileuszowych Jowisza za
chodzi obrączkowe zakrycie Ganimedesa (III) przez Europę 
(II) trwające 12 min. Jasność układu spada o 0,23m.

11d03h12,7m W układzie księżyców galileuszowych Jowisza za
chodzi obrączkowe zaćmienie Ganimedesa (III) przez cień 
Europy (II) trwające 14 min. Jasność układu spada o 0,34m.

12d03h Złączenie Saturna z Księżycem w odległości 3°.
13d16h56m Gwiazda zmienna rj Aql (cefeida) osiąga maksimum 

jasności (3,5m)
13d17h33m Gwiazda zmienna ó Cep (cefeida) osiąga maksimum 

jasności (3,5m).
15d Księżyc Saturna Tytan w maksymalnej elongacji zachodniej.
15d14h Maksymalna libracja Księżyca (8,2°) w kierunku krateru 

Schickard (zacieniony).
15d18h Złączenie Jowisza z Księżycem w odległości 4°.
16d06h Złączenie Marsa z Plutonem w odległości 9°.
17d22h Uran w koniunkcji ze Słońcem.
18d17h46,5m W układzie księżyców galileuszowych Jowisza za

chodzi częściowe zakrycie Ganimedesa (III) przez Callisto 
(IV) trwające 14 min. Jasność układu spada o 0,47m.

18d20h32m Gwiazda zmienna zaćmieniowa Algol (/3 Per) osiąga 
minimum jasności. Jasność gwiazdy spada od 2,1m do 3,4m.

18d20h39,0m W układzie księżyców galileuszowych Jowisza za
chodzi częściowe zaćmienie Ganimedesa (III) przez cień 
Callisto (II) trwające 19 min. Jasność układu spada o 0,39m.

19d02h03m Słońce wstępuje w znak Ryb, jego długość ekliptycz- 
na wynosi wówczas 330°.

19d02h20m Gwiazda zmienna ó Cep (cefeida) osiąga maksimum 
jasności (3,5m).

19d20h27,9m W układzie księżyców galileuszowych Jowisza za
chodzi częściowe zakrycie lo (I) przez Callisto (IV) trwające
6 min. Jasność układu spada o 0,56m.

19d22h10,7m W układzie księżyców galileuszowych Jowisza za
chodzi półcieniowe zaćmienie lo (I) przez cień Callisto (IV) 
trwające 9 min. Jasność układu spada o 0,42m.

20d21h10m Gwiazda zmienna rj Aql (cefeida) osiąga maksimum 
jasności (3,5m).

21d Gwiazda zmienna długookresowa R Tri (miryda) osiąga mak
simum jasności (6,2m).

21d05h Złączenie Merkurego z Neptunem w odległości 2°.
22d08h48m Saturn nieruchomy w rektascensji.
22d11h Minimalna libracja Księżyca (3,5°) w kierunku Mare Au- 

strale (zacienione).
23d03h Odkrycie gwiazdy k Lib (5,0m) przy ciemnym brzegu Księ

życa w kwadrze, widoczne w całej Polsce (Szczecin 3h25m — 
Krosno 3h32m).

24d Księżyc Saturna Tytan w maksymalnej elongacji wschodniej.
25d05h Złączenie Marsa z Księżycem w odległości 2°.
26d06h Odkrycie gwiazdy 0 Sgr (3,3m) przy ciemnym brzegu Księ

życa, widoczne w południowo-wschodniej Polsce (Krosno 
6h43m).

27d Gwiazda zmienna długookresowa R Aur (miryda) osiąga 
maksimum jasności (7,7m)

27d11h Złączenie Wenus z Księżycem w odległości 5°.
27d17h45,9m W układzie księżyców galileuszowych Jowisza za

chodzi częściowe zakrycie Europy (II) przez lo (I) trwające 
4 min. Jasność układu spada o 0,35m.

27d21h58,8m W układzie księżyców galileuszowych Jowisza za
chodzi częściowe zakrycie Callisto (IV) przez lo (I) trwające
7 min. Jasność układu spada o 0,13m.
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28d01h07,7m W układzie księżyców galiieuszowych Jowisza za
chodzi obrączkowe zaćmienie Callisto (IV) przez cień lo (I) 
trwające 15 min. Jasność układu spada o 0,54m.

28d01h25m Gwiazda zmienna r\ Aql (cefeida) osiąga maksimum 
jasności (3,5m).

28d15h Złączenie Neptuna z Księżycem w odległości 5°.
28d23h36.7m W układzie księżyców galiieuszowych Jowisza za

chodzi częściowe zakrycie Callisto (IV) przez lo (I) trwające 
15 min. Jasność układu spada o 0,07m.

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

Aby otrzymać datę w obowiązującym w styczniu i lutym w Pol
sce „czasie zimowym”, należy dodać 1 godzinę.

Momenty złączeń planet z Księżycem podane są dla geo- 
centrycznych złączeń w rektascensji. W  przypadku wzajemnych 
złączeń planet podano momenty ich największego zbliżenia. 
Podane są wszystkie złączenia, nie tylko widoczne w Polsce.

Opr. T. Ściężor

Rys. 8. Mapa gwiazdozbioru Smoka do obserwacji gwiazdy 
zmiennej R Dra (16h32m40,3s, 66°45’18"). Podane jasności 
gwiazd porównania (pole widzenia wynosi 7°, północ u góry)
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Rys. 9. Mapa gwiazdozbioru Kasjopei do obserwacji gwiazdy 
zmiennej R Cas (23h58m24,8s, 51 °23’20”). Podane jasności 
gwiazd porównania (pole widzenia wynosi 6°, północ u góry)

Rys. 10. Konfiguracja galiieuszowych księżyców Jowisza 
w lutym 2003 (I —  lo, II — Europa, III —  Ganimedes, IV — 
Callisto). Przerwa w trasie księżyca oznacza przebywanie 
satelity w cieniu planety. Zachód na prawo od środkowego 
pasa (tarczy planety), wschód na lewo

Rys. 11. Konfiguracja pięciu najjaśniejszych księżyców Sa
turna w lutym 2003 (III —  Tethys, IV — Dione, V — Rhea, 
VI — Tytan, VIII — lapetus). Zachód na lewo od środkowe
go pasa (tarczy planety), wschód na prawo
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w skrócie

INTEGRAL

Kiedy czytelnicy wezmą do 
ręki bieżący numer „Uranii- 
-Postępów Astronomii”, mi

sja ESA INTEGRAL (International 
Gamma Ray Astrophysics Laboratory) 
będzie już na orbicie. Ważący prawie 
cztery tony satelita został wystrzelony 17 
października o godzinie 04:41 UT z kos
modromu w Bajkonurze (znajdującego 
się obecnie na terytorium Kazachstanu). 
Obserwatorium zostało wyniesione na 
eliptyczną orbitę (nachylenie 51,6°, pe- 
rigeum 10000 km, apogeum 153 000 km, 
okres obiegu 72 godziny) na pokładzie 
rosyjskiej rakiety PROTON. Tak wybra
na orbita zapewni bardzo krótkie (10% 
czasu obiegu) pozostawanie w ziemskich 
pasach radiacyjnych, dzięki czemu przy
rządy INTEGRAL-a nie będą narażone na 
obecność strumieni naładowanych cząstek 
zakłócających obserwacje. Po około 
dwóch godzinach od startu rozwinęły się 
obydwa panele baterii słonecznych. Za
nim zaczną być prowadzone regularne 
obserwacje, satelita i znajdujące się na 
jego pokładzie przyrządy muszą przejść 
serię testów obejmujących uruchomie
nie systemów satelity jak i samych przy
rządów, ich optymalną konfigurację i ka
librację na orbicie. Według obecnych 
ocen proces przygotowania INTE- 
GRAL-a do obserwacji potrwa około 2 
miesięcy. Czytelników zainteresowa
nych szczegółami misji odsyłamy do ar
tykułu w numerze 1/1997 — widać, ile 
czasu i wysiłku trzeba włożyć w przy
gotowanie tak dużego projektu.

Dane będą procesowane i udostępnia
ne społeczności naukowej za pośrednic
twem centrum danych naukowych Inte- 
grala — Integral Scientific Data Centre 
(ISDC) — w Versoix w Szwajcarii. 
Przedtem będą odbierane z satelity za po
średnictwem dwóch stacji naziemnych— 
należącej do ES A stacji w Redu (Belgia) 
i stacji NASA w Goldstone, aby po dro
dze przejść jeszcze przez centrum kon
troli ESOC w Darmstadt.

INTEGRAL będzie prowadził ob
serwacje najbardziej energetycznych 
procesów we Wszechświecie, manife
stujących swą aktywność przede 
wszystkim z zakresie promieniowania 
gamma. W tym samym czasie będzie 
monitorowane promieniowanie w za
kresach rentgenowskim i optycznym. 
Te dodatkowe dane mają pomóc w in
terpretacji obserwacji w zakresie gam
ma. Obiekty, jakie znajdą się w obsza
rze zainteresowania INTEGRAL-a to 
m.in. gwiazdy supernowe i pozostało
ści po nich (też związane z wybuchami 
procesy produkcji ciężkich pierwiast
ków — poczynając już od tlenu), obiek
ty zwarte, takie jak gwiazdy neutrono
we, ale i masywne obiekty (czarne 
dziury) w centrach galaktyk czy kwa- 
zarów. Trzeba wspomnieć też o bły
skach gamma — zjawiskach, które 
można badać dopiero od niedawna i na 
temat których ciągle toczą się dysku
sje (proponujemy wrócić do serii ar
tykułów Tomasza Bulika i Pawła Lip
szyca „Zagadka błysków gamma”

w numerach 6/1999 i 1-2/2000). INTE
GRAL ze swoją baterią czułych instru
mentów pracujących jednocześnie 
w szerokim zakresie widmowym powi
nien dostarczyć nowych danych doty
czących tych dziwnych zjawisk. Wia
domo, że tego rodzaju misje przynoszą 
też nowe i nieoczekiwane wyniki — 
oby było ich jak najwięcej.

Przewidywany czas trwania misji to 
dwa lata, z możliwością przedłużania 
do pięciu lat.

W ciągu najbliższych trzech lat mają 
zostać wystrzelone dwie misje NASA 
poświęcone kosmicznemu promienio
waniu gamma. Mniejszy SWIFT będzie 
obserwował przede wszystkim błyski 
gamma, większy i wystrzelony później 
GLAST (planowany termin początku 
misji to rok 2005) będzie badał promie
niowanie gamma o najwyższych ener
giach.

Warto jeszcze raz przypomnieć, że 
pośród państw uczestniczących w misji 
jest również Polska — zespoły z Cen
trum Astronomicznego im. M. Koperni
ka PAN oraz z Centrum Badań Kosmicz
nych PAN brały udział w budowie/ 
testowaniu dwóch spośród czterech 
przyrządów jak i w przygotowaniu opro
gramowania analizującego i archiwizu
jącego dane misji. Polscy astrofizycy 
będą dzięki temu mieć bezpośredni do
stęp do najświeższych danych, jak rów
nież będą uczestniczyć w decyzjach do
tyczących wyboru obserwowanych 
obiektów. (r.v)

Indiański bóg w Pasie Kuipera

Obserwacje teleskopem Hub- 
ble’a obiektu oznaczonego 
symbolem 2002 LM60 wyka

zały, że jest to ciało przekraczające 
swym rozmiarem największą do tej 
pory asteroidę Ceres. Odkrywcy 2002 
LM60 nadali mu (na razie nieoficjalną) 
nazwę Quaoar od imienia boga, które
go wyznawcami było plemię Indian, 
mieszkające na terenach obecnego Los 
Angeles.

Quaoar po raz pierwszy został za
obserwowany w czerwcu tego roku 
przy pomocy Palomarskiego 48-calo- 
wego teleskopu jako obiekt o jasności

18,5 mag. Jednak dopiero przy pomo
cy teleskopu Hubble’a udało się zaob
serwować jego tarczę i wyznaczyć 
średnicę, która wynosi 1300 km, co sta
nowi wielkość przekraczającą połowę 
średnicy Plutona. Jest to pierwszy taki 
pomiar, dotychczas rozmiary obiektów 
transneptunowych były szacowane na 
podstawie ich jasności przy założeniu, 
że mają albedo kometame(0,04). Jako 
składnik Pasa Kuipera, Quaoar skła
da się prawdopodobnie, tak jak kome
ty, z mieszaniny materiału skalnego 
oraz lodu o małej gęstości. Znajduje 
się on miliard kilometrów za Plutonem

w klasycznym pasie, wielka półoś jego 
orbity wynosi 43,184 j.a., natomiast 
kąt jej nachylenia do ekliptyki wyno
si 8°. Jego okres obiegu wokół Słońca 
wynosi 288 lat, a ruch ten odbywa się 
po niemal kolistej orbicie (mimośród 
e = 0,036).

Jest to pierwsze tak duże ciało Ukła
du Słonecznego zaobserwowane od 
czasu odkrycia Plutona 72 lata temu. 
Oczekuje się, że kolejne obserwacje 
z wykorzystaniem teleskopu Hubble’a 
mogą ujawnić istnienie w Pasie Kuipe
ra nawet jeszcze większych ciał.

Katarzyna Słyk
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astronomia i muzyka

Mandarynkowy sen o Marsie (i nie tylko)

W poprzednim zeszycie Ura
nii-PA przedstawiłem dzie
ło greckiego muzyka Van- 

gelisa Papathanasiou „Mythodea”, 
które stało się oficjalną muzyką towa
rzyszącą misji Mars Odyssey. Wcześ
niejszej misji NASA na Czerwoną Pla
netę również towarzyszyła muzyka. 
Mam tu na myśli misję sondy Mars 
Polar Lander i wydaną w 1999 r. płytę 
zespołu Tangerine Dream pt. „Mars 
Polaris”.

Zespół Tangerine Dream (Manda
rynkowy Sen) powstał 35 lat temu 
w Berlinie Zachodnim. Jego założy
cielem i liderem (notabene do dnia 
dzisiejszego) jest Edgar Froese. Wspo
minałem o nim na łamach „Uranii-PA” 
3/2000. Ich druga (w liczącym już 
około 60 albumów dorobku) płyta 
nosiła tytuł „Alpha Centauri” i była 
pierwszą płytą reklamowaną jako ko- 
smishe musik (muzyka kosmiczna). 
Tytuły zawartych na niej utworów mó
wią same za siebie: Sunrise In The 
Third System, Fly And Collision O f 
Comas Sola, Alpha Centauri. Termin 
muzyki kosmicznej przylgnął do twór
czości Tangerine Dream na stałe, gdy 
muzycy prawie całkowicie porzucili kla
syczne instrumentarium na rzecz syn
tezatorów pozwalających operować 
„nieziemskimi” dźwiękami. Ich dokona
nia z pierwszej połowy lat siedemdzie

siątych XX w. uważane są za pionier
skie w nurcie tzw. muzyki elektronicz
nej (el-muzyki).

W tym czasie muzycy nie przywiązy
wali zbytniej uwagi do formalnej kon
strukcji swych dzieł, skupiając się raczej 
na poszukiwaniu nowych brzmień i two
rzeniu specyficznego klimatu — wpro
wadzania słuchacza w swoisty trans po
zwalaj ący odczuć jedność własnego

T A F IO M  D P ffltt AflDS POLflPIS

bytu z całym Wszechświatem. Nie bez 
znaczenia może być fakt, że w tym wła
śnie czasie rangę bestsellerów zyskiwa
ły książki Hoimara von Ditfurtha Dzie
ci Wszechświata i Na początku był 
wodór.

Gdy Świat zaczyna rozczytywać się 
w kolejnych „przebojach” książkowych 
Ditfurtha (Duch nie spadł z nieba, Nie 
z tego świata jesteśmy), również mu

zyka Tangerine Dream staje się bardziej 
uduchowiona, kontemplacyjna, a miej
scem koncertów często są kościoły.

Ilustracyjne walory muzyki Tange
rine Dream docenili twórcy filmowi.
0  dziwo, prawie wszystkie filmy ilu
strowane ich muzyką wcale nie były... 
kosmiczne.

W 1984 r. zespół koncertował w Pol
sce. Wraz z grupąprzyjaciół — studen
tów astronomii i fizyki UMK —  wy
brałem się na ich koncert do Łodzi. 
Chociaż miejsca przypadły nam mizer
ne, z boku sali widowiskowej, i nie 
było nam dane cieszyć się obrazami 
wyświetlanymi na wielkim ekranie, 
potężne syntezatorowe dźwięki do dziś 
pobrzmiewają nam w uszach.

Płyta „Mars Polaris”, podobnie jak
1 inne współczesne dokonania zespołu, 
niestety nie robi już takiego wrażenia. 
Elektroniczne brzmienia na stałe zago
ściły w muzyce pop, odbierając twór
com el-muzyki patent tworzenia nie
ziemskich głosów.

Mars Polar Lander, jak wiadomo, 
3 grudnia 1999 r. osiągnął marsjański 
grunt. Pięć godzin po wylądowaniu 
miał włączyć się mikrofon, który mógł
by przekazać nam prawdziwe dźwięki 
odległego świata: szum wiatru, odgło
sy burz, świsty meteorów... Nie było 
to jednak udane lądowanie.

Jacek Drąikowski

INFORMACJE O PRENUMERACIE URANII-PA
Prenumerata na rok 2003 (6 zeszytów) kosztuje 54 zł (zagraniczna 70 zł). 
Cena pojedynczego zeszytu 10 zł. Wpłaty prosimy kierować na konto:

Polskie Towarzystwo Astronomiczne 
BIG Bank Gdański S.A. o/Toruń 

Nr 44 11602202-55305241

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

Karolina Wojtkowska 
Centrum Astronomii UMK 

ul. Gagarina 11, 87-100 Toruń

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

Urania
■li

POSTĘPY ASTRONOMII
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relaks z Uranią
k
r

W zeszycie „Uranii-PA” nr 4 z br. zamieścili 
śmy krzyżówkę, której rozwiązaniem jest has
ło KOSMOLOGIA. Nagrody w po

staci programów komputerowych autorstwa 
Janusza Wilanda wylosowali: J an  Szul 
z Jarosławia i Jan  Adamski  z Sanoka.
Gratulujemy Nagrody zostaną wysła
ne pocztą.

Obecna krzyżówka nie powinna

12

stanowić problemu dla osób, które uważnie przeczy
tały ten zeszyt „Uranii”.

1. Zmiany jasności gwiazd
2. Misja przeznaczona do obserwacji 

najbardziej energetycznych procesów 
we Wszechświecie

3. Znany japoński odkrywca komet
4. Już 350 lat temu obserwował kometę 

153P
5. Bada słoneczne fale dźwiękowe
6. Ma na niego wpływ Słońce
7. Znajduje się tam „kawałek Polski”
8. Rok 2003 jest rokiem „Wielkiej Opo

zycji” tej planety
9. DASI — za jego pomocą wykryto po

laryzację promieniowania tła
10. W maju przyszłego roku przejdzie na 

tle tarczy Słońca
11. Jedna z jasnych gwiazd podziwia

nych jesienią i zimą, podolbrzym typu 
widmowego F5

12. Najpowszechniejsza teoria powstania 
Wszechświata

13. Program wykrywający planetoidy za
grażające Ziemi

13

10

11

Autor: 
Joanna Drążkowska
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Odpowiedzi prosimy przysy
łać na kartach pocztowych lub 

pocztą elektroniczną 
(adresy na s. 243) do 

końca grudnia br. 
Uwaga, osoby nie 

będące 
prenumerato
rami „Uranii- 

-PA”, aby wziąć udział 
w losowaniu nagród, 

muszą przysłać 
odpowiedź na 

karcie pocztowej 
z załączonym 

kuponem konkursowym.

Dokończenie ze s. 278.
miastowego zobaczenia efektów naszej pracy. Jeśli teleskop jest niedokładnie 
prowadzony lub zogniskowany, to po wykonaniu jednego zdjęcia będziemy mog
li dokonać odpowiednich korekt, co pozwoli uzyskać prawidłowo naświetlone 
zdjęcie. Natomiast fotografując na kliszy, będziemy mogli zobaczyć efekt naszej 
pracy dopiero po wywołaniu filmu, co na ogół ma miejsce następnego dnia, a to 
może być już za późno, zwłaszcza jeśli fotografowaliśmy zaćmienie Słońca lub 
Księżyca.

Wiesław Skarżyński

Biblioteka Główna UMK

llllllllffllllHtllilllll
300041125447

Ciekawe strony internetowe...
Dni są coraz krótsze, Słońce góruje coraz niżej, cienie są coraz dłuższe...

A może by tak coś zmajstrować? Na przykład zegar słoneczny? W naj
gorszym razie zostanie nam poczucie, ŻE WIEMY, JAK TO ZROBIĆ. 
W numerze 3/2002 naszego pisma w dziale „Astronomia w szkole” pani 
Maria Pańków podaje szereg ciekawych uwag na temat zegarów słonecz
nych — warto tam jeszcze raz zajrzeć. A teraz obiecany adres: http://web.fc- 
net.fr/frb/sundials/gb/defaut.htm

Autor witryny, Franęois Blateyron, nie tylko przedstawia różne modele 
zegarów słonecznych, ich zdjęcia, ale również udostępnia program kom
puterowy (obecnie w wersji 1.6.4) pozwalający na projektowanie własnych 
zegarów. Mnóstwo dostępnych opcji daje kontrolę nad szczegółowymi 
aspektami projektu. Zegar może zostać wydrukowany bezpośrednio na 
kartce papieru lub na kilku kartkach, które możemy następnie skleić ze 
sobą. Możemy również policzyć współrzędne odpowiednich punktów, które 
nanosimy np. na ścianę, a następnie łączymy liniami. I do tego jeszcze plik 
pomocy objaśniający niezbędne szczegóły i zawierający mnóstwo infor
macji oraz odnośników do literatury, jak i ciekawe adresy internetowe (tu 
działam na swoją szkodę, bo następnym razem będę musiał wymyśleć coś 
nowego...). Nie będę opisywał dalej szczegółowo witryny — proponuję 
tam po prostu zajrzeć, bo warto, (rs)
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