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ometa Shoemaker - Levy 9 (1993 e) zgodnie z przewidywaniami, o któ
rych pisaliśmy w poprzednim zeszycie, w ciągu kilku lipcowych dni bom
bardowała „powierzchnię” Jowisza. Efekty tych zderzeń przeszły
lik najśmielsze oczekiwania i ich obserwacje mogą stanowić bezcenny
wkład zarówno do poznania natury komet jak i kolejnych warstw atmosfer planet olbrzymów. Jest to największa kosmiczna katastrofa, jaką udało się do tej pory ściśle
przewidzieć i którą można było pieczołowicie śledzić i obserwować. Opóźnienie
zeszytu pozwoliło nam zamieścić obszerny artykuł Andrzeja Woszczyka na ten
temat. Czy Ziemi również grozi podobny kataklizm? Do tego nawiązują kolejne tek
sty: donosy, felieton Ewy Kuczawskiej oraz bogaty, choć kontrowersyjny materiał
zebrany przez Krzysztofa Włodarczyka i dwóch amatorów z Krakowa, Janusza
Płeszkę i Tomasza Ściężora, na temat tzw. wydarzenia jerzmanowickiego. Czy
mieliśmy rzeczywiście do czynienia z meteorytem, czy ze zjawiskami wtórnymi po
przelocie bolidu, czy wreszcie ze zwykłą ale gwałtowną burzą, wcale nie jest pewne.
Materiał jest jednak cenny ze względu na staranne udokumentowanie zjawiska
(zapisy sejsmografów, specjalna spektroskopia próbek, zeznania świadków), że przy
okazji tego co wydarzyło się na Jowiszu zdecydowaliśmy się go opublikować.
Unikatowe zdjęcia skały sprzed zdarzenia pokazują, że tam naprawdę coś „huknęło”,
a córka mieszkającego obok rolnika, bardzo się nam podoba. Dziękujemy za te zdję
cia!
Kolejny temat niniejszego zeszytu też nawiązuje do kosmicznych katastrof, tym
razem jednak nie dotyczących upadku lecz gwałtownej ekspansji otoczek
wybuchających gwiazd nowych. Oczywiście wcześniej, ta wybuchająca termojądrowo materia musiała być zaakreowana na powierzchnię białego karła w układzie
podwójnym, ale to już zupełnie inna sprawa a pytanie co było najpierw, ekspansja
czy spadek, przypomina słynne pytanie o jajko i kurę. O gwiazdach nowych pisze
Michael Friedjung z Paryskiego Instytutu Astrofizycznego, jeden z najlepszych spe
cjalistów od otoczek gwiazdowych na świecie. Artykuł jest, w pewnym sensie,
owocem rozwijającej się ostatnio współpracy astronomów polskich i francuskich,
zainicjowanej przez Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika w Warszawie
i właśnie Instytut Astrofizyczny w Paryżu.
Przed masywnymi czarnymi dziurami w centrach kwazarów i jądrach aktywnych
galaktyk, jak się wydaje, nie ma ucieczki. Naprawiony Teleskop Kosmiczny przyjrzał
się dokładnie centrum galaktyki M87 i można chyba powiedzieć, że taką czarną dziu
rę odkrył.
Zeszyt ukazuje się niestety znowu z kilkumiesięcznym opóźnieniem, zarówno z
winy będącej w wiecznych rozjazdach naukowych Redakcji, jak i Zarządu PT A, który
nie przekazał w uzgodnionych terminach pieniędzy za druk poprzedniego zeszytu.
Redakcja sama doszła do wniosku, że najwyższy czas (po 4 latach działalności) ją
zmienić. Ciekawe czy Zarządowi i członkom PTA nie nasuwają się myśli o innych
zmianach? Z ubolewaniem natomiast stwierdzamy, że na ponad 100 przesłanych
nam do tej pory ankiet, tylko 3 pochodzą od członków Towarzystwa. Czyżby
astronomów Postępy w gruncie rzeczy nie obchodziły? Jeszcze raz gorąco zachę
camy wszystkich Czytelników do wypełnienia i przesyłania ankiet. Przy okazji dzięku
jemy za przysyłane zarówno słowa krytyki, jak i ciepłe wyrazy sympatii.
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ZDJĘCIA NA OKŁADCE PRZEDSTAWIAJĄ...
na pierw szej stronie - kolorowy obraz fragm entu Jowisza, będący kom pozycją zdjęć wykonanych Tele
skopem Kosm icznym w trzech filtrach. Na pow ierzchni widać osiem śladów p o upadku fragm entów
kom ety PIShoem aker-Levy 9. Wszystkie ślady zmieniają kształty i ewoluują w skali czasow ej godzin
i dni. W ięcej informacji na tem at tej kosm icznej katastrofy, spisanych przez Andrzeja W oszczyka, znaj
dzie Czytelnik wewnątrz numeru na str. 100.;
na ostatniej stronie - widok W ieży Braniborskiej vt>Zielonej Górze. N a tarasie, na szczycie wieży zain
stalowany je st 25-cm teleskop używany do pokazów nieba. W projektach wieża ta m iałaby być fr a g 
mentem kom pleksu Zielonogórskiego Centrum Astronomicznego. N a stronie 135 Stanisław W rona p re
zentuje historię i dzień dzisiejszy zielonogórskiej astronomii.
98

Postępy Astronomii 3/1994

W NUMERZE:

100 Bombardowanie Jowisza
Andrzej W oszczyk
Ostatnio astronomowie wiele dyskutowali na temat prawdopodobieństwa upadku na Ziemię dużego meteoroidu i nawet zderzenia Ziemi z planetoidą. A tu natura przedstawia nam rzeczywisty scenariusz takiego
zdarzenia i jego skutków! Czyi na niebie nie dzieją się rzeczy, które nawet nie śniły się filozofom?

krótkie nowinki z różnych dziedzin astronomii:
Bolid Tunguski, Bolid Aliende, Meteoryty na Antarktydzie, Murchison, Ahnighito,
Cenniejsze niż złoto, Meteoryt Hoba, Mikrometeoryty (110), Krater w Arizonie, Krater we
Fromborku?, Mapa kraterów ziem skich (111)

ii3

Gwiazdy kataklizmiczne zwane nowymi
Michael Friedjung
Od czasu do czasu, słaba zazwyczaj gwiazdka jaśnieje w widzialnym zakresie widma o czynnik rzędu 10 000.
Jasność wizualna naszej gwiazdy nowej - bo o niej tu mowa - dość szybko osiąga maksimum, by następnie,
już w znacznie dłuższej skali czasowej, powrócić do stanu pierw otnego. A zatem mimo mylącej nazwy, gwiaz
da nowa, tak naprawdę, wcale nie jest taka nowa.

TELESKOP KOSMICZNY HUBBLE’A
Nowa Cygni 1992, „ G ” i „D ” na Jow iszu (120), Odkrycie czarnej dziury w jądrze
galaktyki M87? (121)

112 Wspomnienia:

CZŁOWIEK NA KSIĘŻYCU

OBSERWACJE: Zdarzenie w Jerzmanowicach w oczach

miłośnika astronomii (124), Bolid nad Jerzmanowicami (133),

135

W KRAJU: Wieża Braniborska

138

Rozstrzygnięcie konkursów

139 Gdzie i ja k kupić POSTĘPY ASTRONOMII
140

dzyŁs-tniJzów

142 Esej, felieton: GWIEZDNE WOJNY
144 W KRAJU: Granty
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Kometa Shoemaker-Levv 9 ..gwiazda” roku 1994
Kometa Shoem aker-Levy 9 była naprawdę wyjątkową kometą. Została odkryta
z rozczłonkowanym jądrem 24 marca 1993 roku, a ju ż w maju tego samego
roku było wiadomo, że nie krąży wokół Słońca, ja k wszystkie znane dotychczas
komety, ale je st „satelitą” Jowisza. Po raz pierwszy zetknęliśmy się z taką
kometą. Jakby tego było mało, parę miesięcy później, Brian Marsden z M inor
Planet Center w Cambridge (USA) odkrył, że odległość peryjowium w czasie
najbliższego przejścia komety w sąsiedztwie Jowisza w lipcu 1994 r. będzie
mniejsza od promienia Jowisza, czyli kometa zderzy się z tą planetą. A to ju ż
jest sensacja dużego kalibru. Ostatnio astronomowie wiele dyskutowali na
temat prawdopodobieństwa spadku na Ziemię dużego meteoroidu i nawet
zderzenia Ziemi z planetoidą. A tu Natura przedstawia nam rzeczywisty sce
nariusz takiego zdarzenia i jeg o skutków! Czyż na niebie nie dzieją się rzeczy,
które nawet nie śniły się filozofom ?
Fot. 1. Kometa Shoemaker-Levy 9 w
drodze do Jowisza (patrz również
rozladówka).

Montaż zdjęć Jowisza i komety.
Zdjęcie Jowisza zostało uzyska
ne w dniu 18 maja 1994 przy
pomocu szerokokątnej kamery
planetarnej 2 (W FPC -2) tele
skopu kosm icznego H ubble’a.
O dległość planety od Ziem i
w ynosiła w tedy 670 min km.
W ykonano 3 „c z a rn o -b ia łe ”
zdjęcia w św ietle niebieskim ,
zielonym i czerwonym i złożono
je w jeden obraz zgodnie z
krzywą czułości spektralnej oka
ludzkiego. Otrzymaliśmy w ten
sposób obraz Jowisza w „praw
dziw ych ” kolorach. R ozdziel
czość szczegółów struktury
chmur sięga 320 km.
Ciem na plam a na tarczy
Jowisza to cień jego satelity lo,
który widoczny jest na prawo od
swego cienia na tle pasa chmur.
Niebieska i czerwona poświata
odpow iednio na w schodniej i
zachodniej kraw ędzi planety
spow odow ana je st obrotem
Jowisza między ekspozycjami w
barwach niebieskiej i czerwonej.
Zdjęcie komety zostało wy
konane w świetle czerwonym w
dniu 17 maja 1994. W tedy 21
lodowych fragm entów komety
rozpościerało się na przestrzeni
1.1 min km (3 razy odległość
Ziem ia - Księżyc). Trzeba było
wykonać aż 6 ekspozycji kame
rą W F P C -2 w zdłuż trajektorii
komety aby objąć jej wszystkie
fragmenty.
Skala w zględna w ielkości
Jowisza i komety oraz ich ką
towa separacja zostały zm ie
nione dla celów ilustracyjnych.
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Bombardowanie
Jowisza
Andrzej Woszczyk
Rzeczywiście, zjawisko komety Shoe
m aker-Levy 9, oraz historia jej powsta
nia i śmierci w katastrofie kosmicznej
są niezwykłe. Pierwsze informacje o
tym obiekcie, jego parametry dyna
miczne i możliwe scenariusze zderze
nia komety z Jowiszem przedstawiły
„Postępy Astronomii” w nr 2/94 (prof.
G. Sitarski). Przypomnijmy, że przewi
dywane zderzenie komety P/Shoemaker-Levy 9 miało nastąpić (i nastąpi
ło!) na niewidocznej z Ziemi stronie
globu Jowisza w dniach od 16 do 22
lipca 1994 na południowej półkuli (sze
rokość jowiszograficzna 1 = - 44°). Na
skutek szybkiej rotacji planety (okres
obrotu 9h50m ) już po półtorej godzinie
miejsca zderzenia miały pojawiać się
na widocznej z Ziemi tarczy Jowisza, a
cztery godziny później przechodzić
przez centralny południk planety. Będą
widoczne z Ziemi więc „jedynie jakieś
ślady w atmosferze Jowisza, o ile po
kilku godzinach jeszcze pozostaną” takie było najczęściej prezentowane pe
symistyczne zdanie. Skutki zderzenia
jądra kometamego z atmosferą Jowisza
przerosły jednak wszelkie oczekiwania.
Ślady upadków pozostały w atmosferze
naszej największej planety nie tylko w
skali czasowej godzin, ale i wielu dni.
Efekty zderzenia zależą oczywiście od
rozmiarów poszczególnych fragmen
tów jądra, ich gęstości i prędkości w
chwili zderzenia. Z tych parametrów

znana była tylko prędkość, ogromna
zresztą, bo wynosząca 60 km/sek. O
rozmiarach poszczególnych jąder wno
sić można było tylko pośrednio, oce
niając ich jasność i przyjmując jakąś
„rozsądną” wartość albedo. Ale jak tu
wyznaczyć ten param etr skoro po
szczególne jądra otoczone są kokonem
pyłu? Korzystając z dotychczasowej
wiedzy w tej materii i zakładając albe
do 0.04 (takie jakie miało jądro komety
Halleya) oceniono, że poszczególne
fragmenty mają średnice co najwyżej
od kilkuset metrów do około 4 km.
Gdyby albedo było większe, rozmiary
jąder będą mniejsze, a więc i efekty
zderzenia też znacznie mniejsze.
Rozważania teoretyczne prowadziły na
ogół do wniosku, że gęstości materii w
poszczególnych jądrach są w granicach
od 0.4 do 0.9 g/cm 3 . Ale czy wszystkie
są zwartymi bryłami, a nie np. sku
piskami wielu małych bryłek? E. Asphaug z NASA i W. Benz z Obserwa
torium Stewarda w Tucson wręcz uwa
żali, że poszczególne fragmenty jądra
komety Shoem aker-Levy 9 są właśnie
aglomeratami luźnych bloków meteo
rytow ych i ich spadek na Jow isza
spowoduje tylko spektakularny deszcz
jasnych bolidów.
Dziś jesteśm y już po tej kosmicznej
katastrofie, po upadku sznura kometamych pereł na największą planetę
Systemu Słonecznego. I też po intensyPostępy Astronomii 3/1994
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Fot. 2. Panoramiczne zdjęcie komety P/Shoemaker-Levy 9. Fotografia została uzyskana elektronicznie 17 maja 1994 w świetle czer
wonym (to samo zdjęcie zostało wykorzystane w montażu fot.1) przy pomocy kamery W FPC -2 teleskopu Hubble’a. Widoczne jest
21 fragmentów komety. Kometa była wówczas w odległości 660 min km od Ziemi.

wnych i skoordynowanych obserwa
cjach tego zjawiska. Ślady zderzenia
obserwowano z powierzchni Ziemi i z
orbit okołoziemskich, a samo zderzenie
ze stacji kosm icznych G A LILEO ,
VOYAGER 2 i ULYSSES znajdują
cych się w przestrzeni międzyplane
tarnej. Obserwowano w skrajnym ultra
fiolecie, promieniowaniu widzialnym,
podczerwonym, mikrofalowym i radio
wym. Słowem w prawie wszystkich
dziedzinach widm a. O bserw uje się
ciągle jeszcze (przełom sierpnia i
września), teraz w nadziei uchwycenia
efektów spadku na Jowisza drobnej
materii rozproszonej wzdłuż orbity ko
mety. Pierw sze podsum ow anie ob
serwacji zderzenia komety z Jowiszem
nastąpiło w czasie Kongresu M iędzy
narodow ej U nii A stronom icznej w
Hadze w sierpniu 1994. Zorganizo
wano specjalne dwie półdniowe sesje
pośw ięcone om ów ieniu pierwszych,
jeszcze gorących i niepełnych, zaled
wie w stępnych rezultatów . Był to
prawdziwy festiwal nowych i unika
towych, ale czasem i kontrowersyjnych
danych, z których niewiele było do
tychczas w łaściw ie zredukow anych
i zinterpretowanych. Z tych powodów
i niniejszy artykuł nie może być kom 
pletnym opisem zjawiska, a jest szki
cem przedstawiającym skrótowo pier
wsze, spisane na gorąco, prawie bez
pośrednio po pracowitych dniach i no
cach obserwacji, rezultaty. Jak bardzo
niepełne są dane jakim i obecnie dys
ponujem y niech św iadczy fakt, że
mamy dopiero zaledwie kilka poje
dynczych obrazów jedynego świadka
bezpośrednich upadków kom ety na
Jowisza uzyskanych przez sondę kos
miczną GALILEO. Stacja ta obser
wowała całe zjawisko z najbliższej ze
Postępy Astronomii 3/1994

wszystkich „obserwatorów” odległości
(240 min km), zarejestrowała je na
swoich pokładow ych „m agnetow i
dach” i będzie powoli, aż do stycznia
1995, przekazyw ała je na Ziem ię.
Niemniej jednak już na listopad 1994
planowana jest kolejna, kilkudniowa
konferencja naukow a poświęcona

Fot. 3. Ewolucja najjaśniejszego
obszaru komety P/S-L 9 w ( okre
sie od 1 lipca 1993 do 30 marca
1994. Górne zdjęcie (jeszcze
przed naprawą Teleskopu Kos
micznego) pokazuje podwójność
centralnego,
najjaśniejszego
obiektu. Odległość kątowa obu
fragmentów jest 0” .3, więc dla
ziemskich teleskopów był to obiekt
pojedyńczy. Na prawo od niego
znajduje się lekko wydłużony
obiekt, ledwo widoczny z powodu
aberracji sferycznej teleskopu.
Zdjęcie środkowe uzyskane 24
stycznia 1994, po naprawie tele
skopu Hubble'a, pokazuje, że 2
najjaśniejsze fragmenty znajdują
się teraz w odległości 1" i że 2
słabsze fragmenty są znacznie le
piej widoczne i przesunięte w sto
sunku do dwóch pierwszych. Świa
tło wokół najsłabszego fragmentu
nie jest tak skoncentrowane jak
wokół innych i jest wydłużone w
kierunku ogona komety.
Zdjęcie dolne uzyskane 30 marca
1994 pokazuje, że najsłabszy
obiekt praktycznie zniknął, a jego
„towarzysz” zaczął rozpadać się na
dwie części. Takie dzielenie się
poszczególnych „jąder" komety
zmniejsza oczywiście siłę wybu
chu, jakiej możemy się spodziewać
w czasie upadku komety na
Jowisza. Jednak większość frag
mentów jądra komety P /S -L 9
okazało się obiektami dość trwały
mi i nie ulegała rozpadowi w czasie
przeszło rocznego okresu obser
wacji, od odkrycia do zderzenia z
Jowiszem (patrz również rozkła
dówka)

rezultatom badań tego niezwykłego
zjawiska niebieskiego, a na grudzień
zbiorowe wydanie pierwszych analiz
materiałów obserwacyjnych .
M usim y uśw iadom ić sobie, że
zjawisko, którego byliśmy świadkami
w lipcu 1994 dostarczyło nowej wiedzy
w następujących dziedzinach:
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Fot. 4. Obraz upadku pierwszego fragmentu komety P/S-L 9, fragmentu „A”, na Jowisza. Zdjęcie zostało wykonane przy pomocy
kamery W FPC -2 teleskopu Hubbie’a w świetle fioletowym (410 nm) w dniu 16 lipca 1994 o 21h 32m UT czyli w półtorej godziny po
przewidywanym upadku. Miejsce zderzenia jest widoczne jako ciemna smuga i półksiężycowy cień w lewej, dolnej części obrazu.
Rozmiary tych śladów sięgają kilku tysięcy km. Kometa wpadła do atmosfery Jowisza od strony południowej z kierunku widocznej
smugi, pod kątem ok. 45° do pionu w tym miejscu. Półksiężycowaty cień może być pozostałością po opadnięciu na górne warstwy
chmur materii „wybitej” z nich w czasie penetracji komety wgłąb atmosfery Jowisza oraz cząsteczek pochodzących z rozpadu
spadającego fragmentu jądra komety.

- wewnętrznej struktury i składu
jądra kometamego;
- składu i struktury głębszych warstw
atmosfery jowiszowej;
- wewnętrznej struktury Jowisza;
- ogólnych efektów związanych
z takim zderzeniem.
Nie jest to jednak wiedza, którą już w
kilka zaledwie tygodni po tragicznej
śmierci komety posiadamy. M usimy ją
wydobyć dopiero z bezprecedensowej
ilości danych, które zostały zebrane w
czasie trwania zjawiska, poprzez ich
uważną ocenę i analizę naukową, która
wymaga pewnego czasu.
Choć wszystkie te problemy są bar
dzo ważne z naukowego punktu widze
nia, to ostatni punkt tej listy musi
stanowić przedmiot szczególnego zain
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teresow ania m ieszkańców Ziem i z
czysto praktycznych powodów. W ielo
krotnie już bowiem komety i meteoryty
zderzały się z Ziemią i możliwe są
podobne zderzenia w przyszłości. Ba,
możliwe jest nawet zderzenie Ziemi z
asteroidem przed czym astronomowie
od pewnego czasu lojalnie przestrze
gają. Lipcowa katastrofa kosmiczna
stanowi wielką demonstrację natural
nych sił przyrody i raz jeszcze dowo
dzi, że komety rzeczywiście zderzają
się z planetami. Bezpośrednim efektem
tego zjawiska była... decyzja Izby R e
prezentantów Stanów Zjednoczonych
przyznająca NASA dodatkowe środki
na poszukiwania asteroidów i komet,
które mogą zagrażać Ziemi.
Pierwszym problemem z jakim zet
knęli się wszyscy potencjalni obserwa
torzy zderzenia komety z Jowiszem był
m oment zderzenia. Co parę dni obli
czane były nowe elementy orbit po
szczególnych fragmentów i nowe efe
merydy. Na parę godzin przed spad
kiem na Jowisza pierwszego fragmen
tu, P. W. Chodas i D. K. Yeomans z Jet
Propulsion Laboratory w Pasadenie
podali „końcową”, ostateczną efemery
dę, która przew idyw ała m om enty
zderzenia obu ciał z dokładnością
±0.003 dnia, czyli ok. 4.5 min. (Tab. 1).

Rzeczywiste momenty zderzeń miały
miejsce na ogół od kilku do kilkunastu
minut później niż czas przewidywany.
Powodem tego faktu były dwie przy
czyny. Pierwsza polegała na precyzji
wyznaczenia położenia poszczegól
nych jąder komety wśród gwiazd. Jądra
kometame nie były widoczne bezpo
średnio, a otoczone chmurą pyłu pre
zentowały się jako rozmyte plamy.
Drugim powodem była precyzja, z jaką
znaliśmy współrzędne gwiazd, wzglę
dem których wyznaczana była pozycja
kom ety. W spółrzędne tych gwiazd
pochodziły z Guide Star Catalog, kata
logu ok. 20 min gwiazd używanego do
sterow ania teleskopu kosm icznego.
Średnio pozycje gwiazd w tym kata
logu mają dokładność 0.3 sek. łuku, ale
poszczególne gw iazdy m ogą mieć
błędy pozycji sięgające 1 sek. łuku. I to
jest uważane za podstawowy powód,
dlaczego przewidywany czas zderzenia
był o kilka minut wcześniejszy niż czas
rzeczywistego upadku poszczególnych
fragmentów komety na Jowisza. W
czasie samego spadku poszczególnych
fragmentów D. Yeomans liczył przewi
dywane momenty upadków na Jowi
sza kolejnych fragmentów wykorzys
tując pomiary (głównie w podczer
wieni) ich położenia w bardzo bliskich
Postępy Astronomii 3/1994

odległościach od
Jowisza (niektóre
jądra obserwowa
no na godzinę
przed upadkiem)
dokonywane
przez wielu astro
nom ów. W ten
sposób pow sta
wały coraz to bar
dziej
„finalne”
efem erydy. Pozderzeniowa ana
liza danych dos
tarczyła informa
cji o zderzeniach
z
dokładnością
±1.5 minuty.
Jak już powie
dzieliśm y wyżej,
kometa P /S -L 9
obserwowana by
ła z Ziemi i prze
strzeni kosm icz
nej we wszystkich
chyba przedzia
łach długości fali.
W tej akcji miały
swój udział pra
Fot. 5. Ewolucja obszaru upadku fragmentu „A” komety P/S-L 9 z biegiem czasu. Zdjęcia b - f pokazują kolej
wie wszystkie du
no obrazy obszaru upadku fragmentu „A" w 19,5, 59,6, 90,4, 109,5 i 129,5 godzin po dokonaniu zdjęcia a.
że obserw atoria
Zdjęcia a, c i e pokazują miejsce upadku na krawędzi obrazu planety gdzie geometria widzenia powoduje
astronom iczne i
wzmocnienie struktury jasnych chmur. Ślad po upadku jądra „A” pozostawał widoczny w atmosferze Jowisza
radioastrono
przez około 2 tygodnie.
miczne oraz rze
sze m iłośników
śnie upajały się faktem, że zderzenia
astronomii na całym ziemskim globie. realizacji ich południowobiegunowego
Obserwatoria na południowej półkuli eksperymentu w podczerwieni (SPI- rzeczywiście nastąpiły i że są tego śla
były wyraźnie uprzywilejowane dogo REX), parokrotnie zaskoczeni zostali dy i to jakie! Później dopiero przycho
dniejszym położeniem Jowisza na nie (w czasie obserwacji) nagłą i gwałto dziła ocena samego zjawiska i próba
bie (deklinacja Jowisza -1 0 °), ale chy wną śnieżycą. Trzeba było odkopywać interpretacji tego co rzeczyw iście
ba najdzielniej pracowali obserwatorzy teleskop ze śniegu i prowadzić obser obserwowano.
Trzeba od razu pow iedzieć, że
w antarktycznym obserwatorium poło wacje przy silnym wietrze i tempe
obserwowane efekty zderzeń były bar
żonym dokładnie na biegunie połud raturze -6 0 ° C.
Doniesienia o pierwszych obserwa dzo źle skorelowane z wcześniejszą
niowym. Żyli i pracowali w warunkach
permamentnej polarnej nocy, a podczas cjach zderzeń przede wszystkim rado oceną wielkości poszczególnych jąder.
0 ile np. fragment „A ” dostarczył pew
ną ilość dość spektakularnych zjawisk,
Moment upadku
Fragment
M oment upadku
Fragment
to już znacznie jaśniejszy od niego
UT
UT
1 uważany za większy fragment „B”
całkowicie
prawie zawiódł oczekiwa
N
20d10h20m02s
A
16d19h59m40s
nia i efekty jego zderzenia były tak
17 02 54 13
20 15 11 55
P (P2)
B
słabe, że nie widział ich nawet teleskop
20 19 31 43
17 07 02 14
Q (Q2)
C
5-m etrow y na M t Palomar. Nie najjaś-

D
E
F
G

H
K
L

17
17
18
18
18
19
19

11
15
00
07
19
10
22

47
05
29
28
25
18
08

00
31
21
32
53
32
53

Q (Q1)
R
S
T
U
V
W

20
21
21
21
21
22
22

19
05
15
18
21
04
07

59
25
10
03
48
16
57

10
56
22
45
30
53
36

Tab. 1. Przewidywane momenty zderzeń komety Shoemaker-Levy 9 z Jowiszem w/g
„finalnej” efemerydy P. W. Chodasa i D. K. Yeomansa z 16 lipca 1994.
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Czas w sekundach od północy UT 18 lipca 1994
Rys. 1. Krzywa blasku wybuchu związanego ze spadkiem jądra „H” w promieniowaniu
podczerwonym (ok. 10 (im ) otrzymana w Europejskim Obserwatorium Południowym
w dniu 18 lipca 1994 ok. 19h26m UT.

niejszy fragment „G” natomiast spo
wodował skutki najbardziej spektaku
larne. O śladach tego upadku, Clark
R. Chapman, znakomity astrofizyk z
Arizony i Znawca ciał Układu Słonecz
nego (w czasie zderzenia lider zespo
łów obserwujących Jowisza ze stacji
GALILEO i na teleskopie 2.1 m na Kitt
Peak) rozesłał do obserwatorów tego
zjaw iska specjalne „ośw iadczenie”.
Jako znawca wszystkich chyba histo
rycznych opisów obserwacji Jowisza,
opisów H ooke’a i Cassiniego, relacji
19 i 20-w iecznych obserwatorów za
wartych w kronikach Brytyjskiego To
warzystwa Astronomicznego i obser
wator Jowisza od czasów swojej mło
dości, pragnął stwierdzić, że upadek
jądra „G” wywołał na tarczy Jowisza
„the most visually prominent discrete
spot ever observed on Jupiter” i że
jesteśmy świadkami prawdziwie histo
rycznego momentu. Spodziewano się
jeszcze silniejszych „wrażeń” w czasie
spadku największego i najjaśniejszego
fragmentu komety, fragmentu „Q”, ale
niestety, ten upadek nie spełnił oczeki
wań. Natomiast fragment „L” spowo
dował dość jasny rozbłysk, a ślad po

jego upadku trwał przez wiele tygodni.
Stosunkowo niewielki fragment „W ”
uderzył w jasny pas planety, gdzie
atmosfera była już podgrzana wcześ
niejszym i kolizjam i i spowodował
gigantyczny rozbłysk, który szybko, po
7 sekundach, zgasł.
Żaden z w cześniejszych modeli
mającego nastąpić zjawiska nie był cał
kowicie poprawny. Najbliższy obser
wowanej rzeczywistości był chyba mo
del Kevina Zahnle’a z NASA i Mordecai-M arka MacLowa z Chicago. M o
del ten przewidywał wejście monolity
cznego jądra kom etarnego w głąb
atmosfery, jego rozgrzanie i wybuch
wynoszący na i nad „powierzchnię”
planety gorącą materię z wnętrza jej
atmosfery zmieszaną z pozostałościami
wybuchu jądra kometarnego.
Najpiękniej historię zderzenia ko
mety P/Shoemaker-Levy 9 z Jowiszem
przedstaw iają prezentowane w tym
zeszycie Postępów Astronomii zdjęcia
w ykonane teleskopem kosmicznym
Hubble’a 1). Obszerne komentarze za
warte w podpisach do tych zdjęć sta
nowią dość wyczerpujący opis obser
wowanych zjawisk.
W szystkie zderzenia nastąpiły pra
wie w tym samym miejscu planety
względem jej środka. Wszystkie frag
menty zbliżały się do planety od jej po
łudniowej strony i wpadały do atmo
sfery pod kątem około 45°. Miejsce
upadku było położone na szerokości
planetograficznej południowej 44°—
poza fotografiami 6, 7, 9.
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-4 5 ° i od 4° do 9° w długości za
wschodnim brzegiem tarczy Jowisza
widzianej z Ziemi, po jego nocnej stro
nie. Ponieważ Jowisz obraca się dooko
ła własnej osi, miejsca upadku utwo
rzyły plamisty pas wokół planety.
Scenariusz zjawiska wyglądał nastę
pująco. W momencie upadku T{) nastę
pował rozbłysk widoczny tylko ze sta
cji GALILEO. Po 1 minucie rozbłysk
ten był widoczny z Ziemi na skutek
odbić w atmosferze Jowisza. Po następ
nych 5 minutach pojawiał się dla obser
watorów z Ziemi wierzchołek pióro
pusza (po angielsku: plume) materii
wyrzuconej w czasie wybuchu. Pióro
pusz ten był całkowicie widoczny na
krawędzi tarczy Jowisza już po 10 mi
nutach, aby w ok. 20 minut po wybu
chu osiągnąć swój maksymalny blask
w podczerwieni, a po 60 minutach swe
największe rozprzestrzenienie. Zapa
dający się pióropusz tworzył płaską
strukturę nazwaną „naleśnikiem”, która
trwała przez szereg dni i powoli roz
pływała się w atmosferze. Rozmiary tej
płaskiej struktury były nieraz porówny
walne lub nawet większe od rozmiarów
Ziemi. Obserwowano je dla wszystkich
fragmentów zderzającej się komety, z
wyjątkiem fragmentów „T” i „U”. Nie
które z pióropuszy osiągały wysokość
ok. 2000 km powyżej warstwy amonia
kalnych chmur jowiszowych. W sto
sunku do wcześniejszych modeli, pió
ropusze albo wznosiły się na większe
wysokości, albo pozostawały bardziej
nieprzezroczyste, a więc łatwiej odbi
jające światło słoneczne niż przewidy
wano. Są dowody na to (np. obecność
nadtonowych emisyjnych pasm CO w
zakresie 2.2 - 2.4 |im , czy obserwacje
w zakresie 10 mikrometrów), że były to
struktury gorące, w których temperatu
ra dochodziła nawet do tysięcy stopni,
ale stosunkowo szybko opadała. Roz
kład tej temperatury z długością fali nie
odpowiadał rozkładowi energii ciała
doskonale czarnego, miał raczej cha
rakter płaski i wskazywał na to, że stru
ktury te były utworzone z zamarznię
tych cząstek gazowych.
W różnych długościach fali zja
wisko tu opisane miało trochę inny
przebieg. W szczególności np. pióro
pusz „opadał” szybciej w dłuższych
falach podczerwonych niż w krótszych
i był przezroczysty w zakresie optycz
nym i ultrafioletowym.
W zakresie optycznym i w UV wi
dzieliśmy natomiast struktury podobne
do kraterów w chmurach jowiszowych.
Obserwowano też pierścienie tworzące
Postępy Astronom ii 3/1994
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Rys. 2. Struktura wewnętrzna Jowisza i protil jego atmosfery.

się i rozchodzące, często asymetrycz
nie, od m iejsca upadku. Centralny
„otwór” krateru wydawał się bardzo
głęboki, był bardzo ciemny, zawierał
bowiem materiał o bardzo małej zdol
ności odbijania promieniowania ultra
fioletowego.
C harakterystycznym fenom enem
obserwowanym w czasie spadku kome
ty P /S -L 9 na Jowisza był brak zjawisk
podobnych do spadku meteorytów w
ziemskiej atmosferze - śladów „spada
jących gwiazd”. Były natomiast roz
błyski związane z wybuchami poszcze
gólnych jąder i fontanny materii wy
rzucanej wysoko w atmosferę (opisane
powyżej pióropusze) oraz chm ury
tworzące się z opadającej po wybuchu
materii. Spodziewano się, że zacho
dzące na planecie w ybuchy znajdą
swoje odbicie w zm ianach jasności
księżyców Jowisza. Duże nadzieje wią
zano z obserwacjam i tego zjawiska
zwłaszcza na charakteryzującym się
dużą zdolnością odbijającą lodowatym
satelicie Europa. W istocie jednak chy
ba nie zanotowano żadnego wiarygod
nego stwierdzenia takiego faktu. Dla
jednego ze zderzeń obserwowano trwa
jącą kilka minut zmianę koloru satelity
Io, ale to spowodowane było nie przez
rozbłysk w czasie zderzenia, ale raczej
przez rozwijający się pióropusz. W kil
ku przypadkach, w czasie upadku nie
których fragmentów obserwowano w
podczerw ieni jak gdyby podw ójny
wybuch. Najpierw pojawiał się wstęp
ny wybuch o małej mocy (prekursor)
Postępy Astronomii 3/1994

trwający kilka sekund, a gdy on prawie
zupełnie osłabł następował spektaku
larny, silny błysk trwający kilkanaście
sekund. Rys. 1 przedstawia krzywą bla
sku takiego zjawiska obserwqwanego
w Europejskim Obserwatorium Połu
dniowym (ESO) w podczerwieni, na
fali ok. 10 mikrometrów, w .czasie
spadku jądra „H”. Po 15 minutach od
upadku fragmentu „H ” jasność po
wierzchniowa pióropusza w paśmie 9.1
- 10.4 (xm osiągnęła wartość 50 razy
większą od jasności planety. Natomiast
jego całkowita jasność była porówny
walna z jasnością Jowisza, a średnica
osiągnęła 20 tysięcy kilom etrów .
N ajefektow niej zjawisko prekursora
wystąpiło przy spadku fragmentu ,,K”
na fali 2.3 mikrometra.
Bardzo ważnym i ciekawym zagad
nieniem było pytanie, jak głęboko jądra
kometame mogą penetrować w atmos
ferę Jowisza zanim eksplodują. Jeśli
poszczególne fragmenty byłyby duże i
monolityczne, mogłyby wejść głębiej,
a ich wybuchy spowodować wydosta
nie się na powierzchnię i do stratosfery
Jowiszy, materii jego wnętrza, a w
szćzególności hipotetycznej wody
zawartej w głębszych pokładach chmur
tej planety. Ta materia mogłaby być
m ierzalna spektroskopowo. Głęboka
penetracja mogłaby również spowo
dować falę sejsmiczną, która po przejś
ciu przez wnętrze planety dawałaby
widoczne efekty na powierzchni. Gdy
by natomiast poszczególne fragmenty
komety były luźnymi skupiskami brył

materii meteorytowej, spowodowałyby
raczej efekt bliższy zjawisku deszczu
meteorytów, bez znaczącej penetracji
wgłąb planety. Lipcowe obserwacje
pokazały jasno, że mieliśmy do czynie
nia raczej z monolitycznymi jądrami w
postaci zwartych brył materii, której
gęstość wynosiła ok. 0.5 g/cm3 (jak
śnieg zmieszany z pyłem i ściśnięty w
twardą śnieżkę). Niemniej jednak frag
menty „B”, „F”, „U” i „V” wydają się
dość zagadkowe. Jest zaledwie kilka
marginalnych komunikatów o efektach
ich upadków na Jowisza. Zapewne
więc nie wszystkie fragmenty jądra
kom ety P /S hoem aker-L evy 9 były
takie same. M onolityczne jądra często
przebijały warstwy chmur krystalicz
nego NH3, ale nie naruszyły najgłębiej
położonych warstw HzO.
Schem atycznie naszą wiedzę o
strukturze wewnętrznej Jowisza i jego
atmosfery przedstawia Rys. 2. Jesteśmy
przekonani, że Jowisz musi posiadać
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ciągle jeszcze skład pierwotnej mgła
wicy, z której utworzył się System
Słoneczny, bowiem masa planety jest
dostatecznie duża, aby utrzymać
wszystkie pierwiastki, lekkie, w tym i
wodór. Dotychczasowe wyznaczenia
stosunku obfitości wodoru do helu na
Jowiszu dają w granicach błędu taki
sam stosunek jak na Słońcu. Tak samo
jest ze stosunkami węgla do wodoru i
azotu do wodoru uzyskanymi z poz
nanej obfitości metanu (CH4) i amo
niaku (NH3) w atmosferze Jowisza.
Ponadto wydaje się, że stosunek ilości
deuteru do wodoru jest tego samego
rzędu co w ośrodku międzygwiazdowym.
Jowisz jest kulą gazową, której pod
stawowymi składnikami są wodór
(82%) i hel (17%). Pozostałe związki
stanowią zaledwie około 1% składu tej
planety. W jej wnętrzu, na głębokości
zaledwie kilka tysięcy kilometrów po
niżej widocznej warstwy chmur, ciśnie
nie staje się tak wielkie, że wodór
zmienia swój stan z gazowego na
płynny. Jeszcze głębiej ten płynny wo
dór przyjmuje własności metaliczne. W
samym centrum planety znajduje się
małe, lodowato-skaliste jądro, a jego
temperatura sięga 30 tysięcy stopni.
Oprócz amoniaku i metanu, których
obecność jako głównych składników
atmosfery Jowisza była znana od daw
na, odkryto w atmosferze tej planety,
na ogół w niewielkich ilościach, nastę
pujące związki: H20 , PH3, HCN, GeH4,
CO, c 2h 2, c 2h 4, c 2h 6, 13c h 4, HD
i CH3D. W tej atmosferze, na poziomie
ciśnienia około 1 do 0.1 bara znajduje
się dolna podstawa najwyższej warstwy
chmur utworzonych głównie z krysz
tałków NH3. Górną granicę tych chmur
(poziom ciśnienia około 100 milibarów) uważamy za „powierzchnię” pla
nety. Niżej, na poziomie ciśnienia rów
nym paru barom (około 50 km głębiej)
znajduje się kolejna warstwa chmur,
tym razem złożona z krystalicznego
NH4SH. Związek ten jest zapewne
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pochodną amoniaku (NH3) i siarczku
wodoru (H2S). Najgłębiej, około 100
km (kilka, do 10 barów) pod „powierz
chnią” zalegają chmury, których głów
nym składnikiem jest woda w postaci
kryształków lodu lub nawet płynnych
kropel.
Mamy więc dość precyzyjne pojęcie
0 głębokości jaką w atmosferze Jowi
sza penetrowały jądra komety. Były to
głębokości na poziomach ciśnień się
gające od milibarów do najwyżej kilku
barów. Natomiast pozostające na tarczy
Jowisza plamy, czasem nawet tak wiel
kie jak słynna „Czerwona Plama” (na
ogół większe w UV niż w IR), na przy
kład chmury CH4 powstałe po upadku
fragmentu „A” zalegały dużo wyżej w
atmosferze, na poziomie kilku miliba
rów. Upadek fragmentu „A ” praw
dopodobnie nie sięgnął nawet poziomu
chmur NH3, gdyż amoniak nie został
wyrzucony do stratosfery przez eksplo
zję jądra. Ślady po upadku fragmentu
„A” pozostawały w atmosferze Jowisza
przez 2 tygodnie.
Jaką była materia wyrzucana z
Jowisza w czasie kometamych wybu
chów? Odpowiedzieć na to pytanie
miały obserwacje spektroskopowe.
Myślą przewodnią tych obserwacji
była chęć uchwycenia zmian, poprzez
pomiary linii widmowych czułych na
zmianę składu chemicznego atmosfery
Jowisza. Obserwacje te prowadzone
różnymi metodami i w różnych zakre
sach spektralnych stwierdziły występo
wanie w śladach zderzeń następujących
atomów: Na, Li, Mg, Mgll, Mn, Fe, Si,
Sili i S oraz molekuł CH4, NH3, H2, N2,
CO, H20 , HCN, CH2, H2S, CS, CS2,
S2, CH3D, OH+ i H3+. Obfitość po
szczególnych gazów zmieniała się od
miejsca do miejsca sugerując z jednej
strony, że różne fragmenty komety
penetrowały atmosferę Jowisza do róż
nych głębokości, a z drugiej, że frag
menty te różniły się między sobą.
Większość zauważonych zmian i „no
wych” w atmosferze Jowisza atomów
1 molekuł może być wytłumaczona
poprzez obecność w niej materii kometamej. Linie atomowe na przykład
pochodzą zapewne ze wzbudzenia ma
teriału zawartego w jądrach komety.
Niektóre z tych pierwiastków (z wyjąt
kiem litu) obserwuje się w czasie bar
dzo wielkich zbliżeń komet do Słońca.
Typowym przykładem jest tu kometa
Ikeya-Seki (1965 VIII), która przeszła
w odległości zaledwie około 0.04 jed
nostki astronomicznej od naszej dzien
nej gwiazdy. Wodę odkryto w pióro

puszu fragmentów „G” i „K ” w stratosferze Jowisza. Występowała od mo
mentu pojawienia się odpowiednich
pióropuszy i znikała po około 30 minu
tach. H20 na pewno pochodzi z kome
ty, podobnie jak OH+ (co dodatkowo
jest silnym argumentem za kometamą
naturą spadającego ciała), a H2S raczej
z drugiej warstwy chmur jowiszowych,
choć też niedawno odkryto ten związek
w widmach komet. S2 prezentował
silne pasma absorpcyjne w zakresie
X 255 - 293 nm. NH3 jest zwykle uwa
żany za molekułę macierzystą dla
obserwowanych w kometach rodników
NH2 i NH, ale przecież jest to też
główny składnik atmosfery Jowisza.
Wzmocnienie natężenia pasm NH3,
H2S i S mogło być wynikiem ogrzania
i odparowania chmur NH4SH i NH3.
Jeżeli siarka pochodziłaby z komety, to
powinniśmy oczekiwać zwiększenia
obfitości molekuł zawierających węgiel
i tlen. Wodór molekularny H2 obserwo
wany był w jego liniach kwadrupolowych, a H3+ w postaci bogatej struktu
ry linii emisyjnych wokół X 3.534
mikrometra. Struktura rotacyjna widma
tego jonu wskazywała na temperaturę
ok. 1000 stopni i podlegała dramaty
cznym zmianom. Szerokość połówko
wa obserwowanych linii widmowych
wskazuje na turbulencje rzędu od 2 do
5 km/s, (wyjątkowo do 10 km/s) w
obszarach występowania odpowied
nich emisji. Niektóre z obserwowanych
molekuł nie były wcześniej znane ani w
atmosferze Jowisza, ani w kometach.
Ich pojawienie się związane jest
niewątpliwie z bombardowaniem
Jowisza przez kometę. Niektóre jądra
miały chyba dużą zawartość węgla.
Poszukiwano i nie znaleziono nastę
pujących związków: SO, S 0 2, CO+,
CH3OH i HC3N.
W czasie upadków ostatnich frag
mentów komety obserwowano poja
wienie się na podczerwonych zakre
sach fal struktur na północnej półkuli
Jowisza, dokładnie na przeciw dużych
śladów upadków na półkuli połu
dniowej. Chociaż jest możliwość, że są
to fale sejsmiczne, które prze
wędrowały przez planetę, na ogół
uważa się, że struktury te zostały
utworzone przez materiał wyniesiony
na skutek eksplozji w górne warstwy
atmosfery, który został przetrans
portowany do północnej półkuli przez
bardzo silne pole magnetyczne
Jowisza. Spowodowało to aktywność
zorzową w tych małych szerokościach
planetograficznych. Zjawisko podobPostępy Astronomii 3/1994
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F ot. 6. P ió ro p u s z m a te rii w i
doczny podczas uderzenia frag
m e n tu „ A ” (S te rn e u n d W e ltraum 10/94).
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F o t. 7. P ió ro p u s z m a te rii w i
doczny podczas uderzenia frag
m e n tu „ G ” (S te rn e un d W e ltraum 10/94).
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„ G ” k o m e ty S h o e m a k e r-L e v y 9 na
Jow isza. N a jsiln iejszy ślad pozostał
po u p a d k u fra g m e n tu „ G ” , k tó r y
n a stąpił 18 lipca o 7h28m UT. Frag
m ent ten w padł do atm osfery Jowisza
od strony południow ej pod kątem 45°
w s to s u n k u d o p io n u w m ie js c u
upadku i sp o w o d o w a ł „w y rz u t” ma-

Hi

te rii z Jo w isza w kie ru n k u p rz e c iw 
nym do k ie ru n k u u p a d ku . M niejszy
ślad na lewo od śladu fragm entu „G ”
został utw orzony w dniu 17 lipca 94 o
11h45m UT przez upadek fragm entu

^

4*

„D ” .
Obraz lewy zosta ł uzyskany przez
filtr zielony (555 nm) w 1 godzinę i 45 m in ut po zderzeniu się fragm entu „G ” z planetą. Ślad fragm entu „G " ma centralną
ciemną plamę, której średnica w ynosi ok. 2500 km. Plama ta jest otoczona koncentrycznym i ciem nym i pierścieniam i: cienki,
wewnętrzny pierścień ma średnicę 7500 km, a zewnętrzny, gruby pierścień ma średnicę 12000 km czyli je st tak duży jak glob
ziem ski. Ten półksiężycow aty obiekt został oczyw iście utw orzony przez m aterię wyrzuconą w ysoko do stratosfery Jowisza
wczasie eksplozji spow odow anej upadkiem fragm entu „G ” . Praw dopodobnie składać się może z drobnych cząsteczek siarki
pow stałych w czasie eksplozji. Natom iast cienki pierścień wewnętrzny może być falą rozchodzącą się od m iejsca w ybuchu.
Prawy obraz pokazuje ten sam region w św ietle podczerw onym pasm m etanu (889 nm). Ciemna przestrzeń w o kół jasnego
m iejsca upadku zdradza obecność chm u r m etanow ych, które absorbują św iatło słoneczne na fali 889 nm. M iejsce upadku
ukazuje się jako bardzo jasna plama z pow odu odbicia św iatła słonecznego od m ateriału, g łów n ie aerozoli, w yrzu con ych
znacznie powyżej w arstw chm ur m etanowych.

Fot. 9. Sekwencja czterech zdjęć pokazująca upadek fragm entu „W ” . Zdjęcia w ykonano 22 lipca 1994 z pokładu sondy kos
m icznej GALILEO (Sterne und W eltraum 10/94).

Fot. 10. Obrazy Jowisza w świetle ultrafioletowym. Przedstawione tu obrazy zostały uzyskane
kamerą planetarną W FPC -2 Teleskopu Kosmicznego Hubble’a odpowiednio w widzialnym świetle
ultrafioletowym (UV 310 - 360 nm) i w tzw. dalekim ultrafiolecie FUV (140 - 210 nm) w odstępie
20 minut w dniu 17 lipca 1994 około godz. 19—tej UT. Widzimy na nich ślady po miejscach upadku
fragmentów (od lewej do prawej strony) „C”, „A” i „E” odpowiednio w 12, 23 i 4 godziny od momen
tu zderzenia. Ciemna plama lekko powyżej i na lewo od środka dysku to satelita Jowisza lo.
Słynna Wielka Czerwona Plama (jej rozmiary sięgają 13 x 20 tys km) znajduje się blisko wschod
niego brzegu planety na obrazie w UV.
W obu barwach widzimy planetę w świetle odbitym przez atmosferę. Światło fioletowe (UV)
sięga do górnej w arstw y chm ur jow iszow ych, natom iast daleki ultrafiolet (FUV) osiąga tylko
stratosferę około 100 km powyżej warstwy chmur. Ziarnista struktura obrazu Jowisza w FUV jest
spowodowana słabym blaskiem planety w tej barwie. W rejonach biegunowych planety, zarówno
na północnym jak i południowym biegunie, na obrazie w FUV widzimy jasne obszary zorzowe. To
świecenie powstaje, gdy naładowane elektrycznie wysokoenergetyczne cząstki z magnetosfery
jow iszow ej zderzają się z m olekularnym w odorem w w ysokiej atm osferze. Zorze sąsiadują
bezpośrednio z ciemnymi obszarami wokółbiegunowymi. Te obszary są świadectwem występowa
nia tam mgieł.

JOWISZ
17 lipca 1994 19:00 UT

Fiolet (3360 A)

Ultrafiolet (1600 A)

W w idzialnym UV m iejsca upadku fragm entów kom ety w idoczne są jako ciem ne plam y z
półcieniowymi (dyfuzyjnymi) otoczkami. W świetle FUV miejsca upadku wydają się większe i ciem
niejsze. Spowodowane to jest faktem, że światło FUV jest bardziej czułe na małą nawet ilość
cząsteczek oraz być może również tym, że poziome wiatry w wysokiej atmosferze Jowisza mają
większą szybkość. Głębsza czerń tych miejsc jest też spowodowana obecnością większej ilości
molekuł absorbujących w dalekim UV oraz rozproszonych mgieł i pyłów. Materiał ten jest zapewne
złożony z gazów pochodzących z niższej atmosfery Jowisza, jak również lotnych produktów roz
padu komety. W czasie uderzenia komety w Jowisza produkty zderzenia zostały niewątpliwie
wybite z głębszych warstw atmosfery planety i wyrzucone do jej stratosfery i termosfery. Ponadto
pozostały w wyższych warstwach atmosfery, wzdłuż trajektorii spadających ciał, produkty ablacji
poszczególnych fragmentów jądra kometarnego i otaczających je pyłów i gazów.
Śledzenie rozwoju ciemnych plam na obrazach w FUV dostarczyło po raz pierwszy informacji o
wielkości i kierunkach wiatrów wiejących w górnych warstwach atmosfery Jowisza. Natomiast
m onitorow anie obszarów zorzow ych przez kam ery W F P C -2 i FOC teleskopu kosm icznego
prowadzone było w nadziei znalezienia wpływów przejścia komety przez magnetosferę jowiszową
i zmian spowodowanych przez nią w górnej atmosferze. Efekty tych zmian mogą być związane ze
zmianami w promieniowaniu radiowym Jowisza.
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nej natury zostało też zaob
serwowane 45 minut po
upadku fragmentu „K”, ale
w ultrafiolecie i bliżej
bieguna północnego. Ba
dania w zakresie podczer
wonym wskazują, że bar
dzo drobne cząsteczki pyłu
pozostają zawieszone w
atmosferze, wysoko nad
miejscami upadków, przez
wiele tygodni. Wysoka
atmosfera stygła zwykle do
normalnej temperatury w
czasie paru dni, natomiast
w niższej atmosferze miejs
ca upadku pozostawały
długo trochę cieplejsze niż
ich okolice.
Przewidywano zmiany
w emisji radiowej Jowisza
gdy kometamy pył wtar
gnie do jego atmosfery, ale
przy spadku pierwszych
kilku jąder nie było do
niesień o zauważeniu takich
efektów. Dopiero przy
upadku fragmentu „G” zau
Fot. 11. Obraz Jowisza z dnia 21 lipca 1994 po upadku na tę planetę wielu fragmentów komety
ważono znaczne zmiany.
P/S-L 9. Widocznych jest 8 śladów zderzeń. Od lewej strony do prawej mamy: na skraju planety,
Na 31 minut przed przewi
ledwo widoczny ślad po upadku fragmentów „E” i „F”, następnie w formie wieloramiennej gwiazdy
dywanym momentem upad
ślad na miejscu upadku fragmentu „H”, dalej słaby ślad po upadku drobnego „N”, „Q1”, małego „Q2"
i „R”, a na prawym skraju kompleks fragmentów „D" i „G”. Ten ostatni kompleks ukazuje również
ku w Chinach i w Indiach
rozległą „mgłę” sięgającą aż do krańca obrazu planety. Wszystkie te ślady zmieniają swe kształty,
obserwowano silny, trwa
ewoluują, w skali czasowej godzin i dni. Zdjęcie kolorowe zostało uzyskane ze złożenia czarno-bia
jący około godziny, wy
łych zdjęć zrobionych w pasmach 410, 555 i 953 nm. Jego zdolność rozdzielcza jest lepsza niż 200
buch na częstościach dekakm na planecie.
metrowych (20 - 26 MHz).
Zinterpretowano go jako
VOYAGER 2 obserwował Jowisza tej planety ani jej rotacji wokół osi.
emisję cyklotronową, gdy dużych roz
miarów fragment „G” wpadał z dużą od 8 lipca do 17 sierpnia 94 ultrafiole Żaden z padających fragmentów nie
prędkością do dolnej magnetosfery towym spektrometrem w zakresie X od przebił się do środka planety, ani nie
Jowisza. Moc wybuchu była na po 50 do 170 nm. Wstępna analiza tych spowodował na niej wybuchów nuk
ziomie jasności galaktycznego promie obserwacji nie wykryła żadnych zna learnych. Nie miała też ta katastrofa
niowania tła. Gdy jądro „G” przecho czących śladów rejestracji zderzeń żadnego wpływu na życie na Ziemi,
dziło przez magnetosferę Jowisza komety z Jowiszem. Odległość Voya- jeśli nie liczyć nie przespanych nocy i
obserwowano również emisję linii gera 2 od Jowisza w czasie obserwacji pracowitych dni tych istot, które pilnie
Mgll. Generalnie, w czasie upadków wynosiła przeszło 6 miliardów kilo śledziły ten niezwykły spektakl. Ale
nasze rozumienie fizyki atmosfery Jo
poszczególnych fragmentów komety metrów.
Nie obserwowano żadnych zmian w wisza i fizyki jej zderzenia z innym
na Jowisza mieliśmy średnio niewielki
(20 do 30 %) wzrost promieniowania pyłowych pierścieniach Jowisza, ani w ciałem będzie musiało ulec gruntownej
torusie związanym z satelitą Io wypeł rewizji. W nowej analizie będziemy
synchrotronowego tej planety.
ULYSSES obserwował Jowisza ze nionym materiałem będącym rezul musieli uwzględnić zarówno wszystko
swej drogi nad południowy biegun tatem aktywności wulkanicznej tego to co obserwowaliśmy, jak i to czego,
Słońca w częstościach radiowych od •satelity. Spadek komety na Jowisza nie wbrew przewidywaniom, nie zdołaliś
1 kHz do 1 MHz przy pomocy swego spowodował żadnych zaburzeń orbity my dostrzec w lipcowym widowisku.
bardzo czułego odbiornika fal radio
wych i plazmowych (URAP). Stwier
A ndrzej W oszczyk - astrofizyk z Instytutu A stronom ii U M K w Toruniu - z praw dziw ą p asją
dził dużą aktywność (ale nie wycho
pośw ięcił półtora m iesiąca sw ojego cennego, profesorskiego czasu na pieczołow ite zbieranie
dzącą poza „normę”) zarówno Jowisza
inform acji na tem at opisanego w artykule w ydarzenia. Iście benedyktyńska to była praca , gdyż
w tym czasie niedostępne były jakiekolw iek inne publikacje przeglądow e, utonąć natom iast
jak i Słońca w tym zakresie promie
m ożna było w pow odzi suchych, często ze sobą sprzecznych kom unikatów i inform acji. P oza
niowania, ale nie zarejestrował emisji
tym A u to r artykułu zajm ow ał się ostatnio (niekoniecznie zgodnie z w łasną w olą) intensyw ną
radiowych związanych ze spadkami
hodowlą kociąt rasy... europejskiej czarnej, p ręgow onej i łaciatej. G dyby ktoś z C zytelników
zechciał zaopiekow ać się którym ś z przem iłych dachow ców , na pew n o ucieszy to P rofesora.
poszczególnych jąder (nawet jądra
„G”).
Postępy Astronomii 3/1994
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Bolid Tunguski
Ten najsłynniejszy bolid zaobserwowano
ran k ie m 30 czerw ca 1908 ro k u n a
Syberii. W ybuch nastąp ił w atmosferze
1 nie pozostaw ił żadnego k ra te ru ani
większych odłamków, jedynie m ikrosko
powej w ielkości kropelki zastygłego
m ateriału oraz wielkie połacie powalo
n ych drzew. P rzypuszcza się, że bolid
ten był fragm entem komety Encke’go.
E. K.

Bolid Allende
Allende spadł w nocy 8 lutego 1969 r, w
stanie C hihuahua, Meksyk. Był widocz
ny n a całym południu USA. Rozpadł się
w locie n a tysiące odłamków. Nazajutrz
zeb ran o praw ie 2 tony m eteorytów .
Okazało się, że należą do rzadkiej grupy
chondiytów węglistych.
E. K.

identyczny ze skałam i księżycowymi, tak
więc mogą być one odpryskami z u p ad 
ków meteorytów n a powierzchnię nasze
go n atu ra ln eg o satelity. Podobnie też
inny m eteoryt znaleziony n a A ntarkty
dzie je s t p osądzany o m a rsjań sk ie
pochodzenie.
E. K.

Murchison
Niebywałym zbiegiem okoliczności był w
1969 roku spadek chondrytu węglistego
w M urchison (Australia) i równoczesne
przygotowania laboratoriów am erykańs
kich do b ad a n ia g ru n tu księżycowego.
Wyniki b a d a n ia tego m eteo ry tu dały
wręcz rewelacyjne rezultaty! Wykryto w
n im tak ie związki organiczne jak:
węglowodory, kwasy tłuszczowe i dwukarboksylowe, alkohole, aldehydy, am i
ny 1 aminokwasy. Tych ostatnich ziden
tyfikowano przeszło 70 z czego tylko 19
spotyka się n a Ziemi. Ze w zględu n a
zaw artość wody (ok. 12%) podejrzew a
się kom etam e pochodzenie tego m eteo
rytu.

Obecnie ceny u handlarzy m eteorytam i
kształtują się w przedziale od jednego do
k ilkudziesięciu dolarów za gram! Naj
droższe s ą chondryty z grupy SNC po
dejrzane o m arsjański rodowód. Okruch
takiego m eteo ry tu (shergottyt Zagami,
3 gramy) m ożna zobaczyć w Polsce tylko
w Planetarium Olsztyńskim.
J . D.

Meteoryt Hoba

J.D .

M eteoryty
na
Antarktydzie
O kazuje się, że rajem dla zbieraczy
meteorytów je st Antarktyda, gdzie m ete
oryty „zbierają się sam e”. Ruch lodowca
napotyka czasem n a blokadę skał, które
go wypychają do góry, lód subllm uje pod
wpływem silnych wiatrów, a obecne w
nim ew en tu aln ie grudki m eteorytów

Ahnighito
Ahnighito, inaczej „Namiot” je s t znany
Eskim osom z północnej G renlandii co
najm niej od ro k u 1818. Jeg o m a sa
wynosi 34 tony. P rzypuszcza się, że
spadł n a Ziemię 10000 la t tem u. Jego
m niejsze odłam ki znane są pod nazw ą
„żelazo z Cape York", k tó re służyło
E skim osom od n iepam iętnych czasów
do wyrobu ostrzy h arpunów i noży. W
1897 roku podróżnik R obert E. Pery
zdołał p rzetran sp o rto w ać kolosa do
brzegu, załadować n a swój statek i prze
wieźć do Nowego Jorku. Nawigacja pod
czas tej podróży była bardzo u tr u d 
niona, bowiem kom pas odmawiał posłu
szeństwa, kiedy n a pokładzie była ta k a
góra żelaza.
E. K.

Cenniejsze
niż złoto
a k u m u lu ją się w jedn ym praktycznie
m iejscu. Dzięki tem u n a A ntarktydzie
zeb ran o ju ż wiele tysięcy „czarnych
kamieni", a w tym szereg rzadkich oka
zów: cztery spośró d nich m ają skład
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W 1920 roku, gdy profesor biologii
Harvey Nininger rozpoczynał kolekcjo
nowanie meteorytów, Ich cena wynosiła
około jednego dolara za fu n t (453.6 g).

Największy n a św iecie pojedynczy
egzemplarz m eteorytu, wciąż leży częś
ciowo zagrzebany w m iejscu swojego
u p a d k u - n a farm ie n iedaleko Grootfontein, północna Namibia. Jego waga to
66 ton, zbudowany je st głównie z żelaza,
rozmiary: ok. 3m x 3m x lm . Znaleziony
został w 1920r. Bardzo g ru b a sko ru p a
rdzy świadczy, że sp ad ł on tysiące lat
tem u. Nie je s t on stow arzyszony z
żadnym kraterem , co być może m ożna
tłum aczyć bardzo m ałym k ątem u p a d 
ku.
E. K.

Mikrometeoryty
Je śli ja d łe ś dziś n a obiad sa łatę, to
praw dopodobnie zjadłeś kilka m eteory
tów” - powiada prof. Donald Brownlee z
Univ. of W ashington, zajm ujący się
pyłem poch o d zen ia pozaziem skiego.
B ardzo m ałe ziaren k a m aterii, np. z
warkoczy kom et, bardzo szybko w ytra
cają swoją prędkość ju ż w zewnętrznych
w arstw ach ziemskiej atm osfery i wobec
tego sp a d a ją bardzo powoli, bez zja
w iska świecenia czy też topienia się ich
zew nętrznej w arstew ki. Na co dzień
sp ad ają n a Ziemię setki ton m ateriału
meteorytowego i w łaśnie 99% tej ilości
Postępy Astronom ii 3/1994

to pyłki nie przekraczające rozm iaram i
ziarenek piasku. Je d n ą z metod zbiera
n ia pyłów pochodzenia kosmicznego je st
w ystaw ianie sp ecjalnych ta śm sa m o 
przylepnych z pokładów sam olotów
lecących n a dużej w ysokości. In n a
m etoda to przeciąganie silnymi m agne
sam i po d nie o ce an u dla schw ytania
mikrometeorytów zawierających żelazo.
E. K.

Mapa kraterów
ziem sk ich

Krater
w A rizonie
całkowitej m asie rzędu ton. Do tego celu
użyto wówczas urządzenie będące spry
tn ą kom b in acją siew nika rolniczego i
silnych elektromagnesów.
E. K.

Ten najsłynniejszy k ra te r meteorytowy
pow stał jakieś 50000 lat temu. Znajduje
się on w pobliżu kanionu Diablo, pomię
dzy m iejscow ościam i W instow a F lag
staff. Ma szerokość ok. 1 km, otoczony
jest wałem o wysokości 37 m w sto su n 
k u do otaczającej go równiny i 175 m w
sto s u n k u do dna. Do jego p o w stan ia
przyczyniła się fala uderzeniow a tow a
rzysząca spadkowi bryły żelazoniklowej
o w adze 3 0 0000 to n i rozm iarze 400
metrów, lecącej z prędkością ponad 30
k m /s. Siła w ybuchu wynosiła 15 m ega
ton. W latach trzydziestych, w obszarze
kilkudziesięciu kilom etrów wokół k ra 
te ru , zebrano odłam ki m eteorytu o

Krater
we Fromborku?
M eteorytowe pochodzenie dom nie
m anych k rateró w from borskich po
dokładnym przyjrzeniu się im przez
geologów, okazało się tylko pobożnym
życzeniem. A szkoda!
J . D.

Przypuszczalnie wkrótce po ostygnięciu
skorupy naszej planety jej powierzchnia
była w rów nym sto p n iu „upstrzona"
krateram i co dzisiejszy Księżyc. Potem
jednakże erozja i ruchy tektoniczne za
częły zamazywać brzegi kraterów. Tylko
trzy n aście sp o śró d k rateró w za zn a
czonych n a m apie je s t bezsprzecznie
zw iązanych z m eteorytam i, a nie n a
przykład ak ty w n o ścią w u lkaniczną.
Je d n a k również i pozostałe zaznaczone
k rate ry m ożna zaliczyć do m eteo ry to 
wych, pomim o że nie znaleziono w ich
sąsiedztwie odłamków oryginalnych m e
teorytów, ponieważ zawierają one specy
ficzne k ry ształk i kw arcu, p ow stające
jedynie pod ciśn ien iem 2 0 0 0 0 razy
przew yższającym ciśn ien ie atm o sfe
ryczne. In n ą p o szlak ą może być też
specyficzny k sz ta łt sto żk a k ra te ru ,
świadczący o obecności silnej fali u d e 
rzeniowej. Bardzo sta re k ratery , któ re
zdążyły ulegnąć silnej erozji uw idacznia
ją się dopiero n a zdjęciach lotniczych.
E. K.
d o n o sili
Ewa K uczaw ska
J a c e k D rążkow ski

Meteorite impact structures
Known

Probable

Diameter

26 km-75 km
Poplgay,
)U.S.S.R.

KAALIJARVI.
U.8.S.R..11 km
MORASKO,
POLAND'

AUSTI

jfh-Katunki,

VEEVERS,
AUSTRALIA—
.08 km

Atlantic
O cean

DALQARANQA^
AUSTRALIA

.021 km
TEKTITE FIELD

CAMPO DELCIELO,
ARGENTINA
.09 k r n j * ^

Postępy Astronomii 3/1994

Na m apce zaznaczone z o s ta ły
p o la tek ty łó w (TEKTITE FIELD),
c z y li d ro b n y c h frag m en tów
ro z to p io n y c h , zie m s k ic h skat
w yrz u c o n y c h w p rz e s trz e ń
na sk u te k e k s p lo z ji m ete oru .
Czasem s p ad ają one z pow ro tem
na Ziem ię. M ają s z k lis tą s tru k tu rę
i k ro p lis fe kształty.

ANTARCTICA
Vredefort,
South Africa
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Wspomnienia
Tab. 1.
Program Apollo - część 1

statek

Z ałoga

CZŁOWIEK NA KSIĘŻYCU
D ata lotu

Cel

Apollo-1

-----

26.02.66

lot balistyczny

Apollo-2

-----

5.07.66

lot balistyczny

27.01.67

pożar statku na
wyrzutni, śmierć
załogi

Apollo-3

V. Grissom
E. White
R. Chaffee

Apollo-4

—

9.11.67

orbita sat. wokół
Ziemi

Apollo-5

-----

26.12.67

LM na orbicie
wokół Ziemi

Apollo-6

—

4.04.68

orbita sat. wokół
Ziemi

Apollo-7

W. Schirra,
R. Cunningham
D. Eisele

11-22.10.68

j.w. ( bez lądownika księżycowego
-L M )

Apollo-8

F. Borman
J. Lovell
W. Anders

21-27.12.68

lot wokół
Księżyca, bez LM

Apollo-9

J. McDivitt
D. Scott
R. Schweickart

3-13.03.69

Apollo+LM na
orbicie satelitarnej
Ziemi

Apollo-10

Th. Stafford
E. Cernan
J. Young

18-26.05.69

pełen scenariusz
lotu na Księżyc,
lecz bez lądowania

0 locie n a Księżyc ludzie marzyli od tysiącleci, we wszystkich
chyba kulturach są podania o człowieku n a Księżycu. Za pier
wszy realny krok ku realizacji tych m arzeń uw aża się zdanie
wypowiedziane w miesiąc po locie Gagarina, 26 m aja 1961 r.,
przez prezydenta J . F. Kennedy'ego przed kongresem am ery
kańskim : "...this nation should com mit itself to achieving the
goal, before th is decade is out, of landing a m an on the Moon
and returning him safely to th e Earth." {... te n naród powinien
postawić sobie cel, aby przed końcem tej dekady człowiek
wylądował n a Księżycu i bezpiecznie wrócił n a Ziemię .} Ten
najśmielszy w dziejach nauki zam iar ochrzczono imieniem
boga Słońca - Apollo. I choć prezydent nie dożył tej chwili, to
słowo jego stało się ciałem. Po ośm iu latach 20 lipca 1969 roku
ślad ludzkiej stopy,czy raczej masywnego buciora, został
odciśnięty n a srebrnym globie.
Ze wzruszeniem wspominamy ta m tą noc, ja k pełni napięcia
przed ekranam i telewizorów, oczekiwaliśmy opóźniającej się
transm isji prosto z Księżyca. Orzeł ju ż tam wylądował , o godz.
20:17:43 UT, w tum anie pyłu, w świetle Słońca i własnych
reflektorów. W jego wnętrzu znajdowali się dwaj ludzie, o któ
rych dziś myślał cały świat - Neil Arm strong i Edwin Aldrin.
Trzeci uczestnik wyprawy, Michael Collins krążył sam otnie
wokół Księżyca w kabinie statk u Apollo - 11. W nerw ach, nie
wiedząc dlaczego zaplanowany w najdrobniejszych szczegółach
program się nie zaczyna, zaciskając kciuki, obawialiśmy się
najgorszego. Wreszcie je st obraz, skaczący i zaśnieżony, wśród
trzasków trudno zrozumieć słowa, ale to nikom u nie prze
szkadza. Neil A rm strong trochę niezgrabny w wielkim, trójwarstwowym kombinezonie, schodzi po drabince, staje n a talerzowatej stopie Orła, kilka centymetrów dzieli go od Księżyca
1nagle, niespodziewanie w skakuje z powrotem n a drabinkę. Co
się stało? - miliony serc n a Ziemi zamarło. Dużo później do
wiemy się, że A rm strong chciał tylko sprawdzić, czy łatwo b ę
dzie wrócić . A co napraw dę przeżywał ? Za chwilę stoi ju ż n a
Księżycu, porusza się jakby w zwolnionym tempie, skacze. J e s t
godzina 2:56 UT, u n a s w stał ju ż nowy dzień, noc m inęła
niepostrzeżenie. I jeszcze to słynne zdanie, które ponad sek u n 
dę leciało z Księżyca, by za pomocą telewizji obiec potem całą
Ziemię:
„To m ały k ro k dla człow ieka - w ielki d la lu d zk o ści."

Tab. 2.
Program Apollo - część II
Loty załogowe na Księżyc

Statek

Z ałoga

Data lotu
na K sięży cu

C zas pobytu

A pollo-11 N. Armstrong
Eagle
E. Aldrin
M. Collins

16.07.-24.07.69

20.07-21.07
(21g36m)

Apollo-12
Interpid

Ch. Conrad
A. Bean
R. Gordon

14.11.-24.11.69

19.11-20.11
(31g31m)

Apollo-14
Antares

A. Shepard
E. Mitchell
S. Roosa

31.01.-09.02.71

05.02-06.02
(33g31m)

Apollo-15
Falkon

D. Scott
J. Irwin
A. Worden

26.07.-07.08.71

30.07-02.08
(66g55m)

A pollo-16
Orion

J. Young
Ch. Duke
Th. Mattinghly

16.04.-27.04.72

21.04-24.04
(71g06m)

07.12.-19.12.72

11.12-14.12
(74g59m)

Apollo-17 E. Cernan
Challenger H. Schmitt
R. Evans
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To zdanie-legenda zawarło w sobie wszystkie emocje sprawców
i świadków tamtego wydarzenia, pracę pół miliona anoni
mowych naukowców, techników i robotników i godną podziwu
sprawność i odwagę astronautów , którzy poważyli się stanąć
n a Księżycu. J e s t w nim też tragiczna śmierć załogi Apollo-3,
który spłonął n a wyrzutni i Wigilia Bożego Narodzenia 68 roku
spędzona sam otnie przez śmiałków z Apollo-8 n a orbicie
księżycowej, pierwszych ludzi, którzy n a w łasne oczy oglądali
„plecy” Księżyca.
W planach program u Apollo było jeszcze dziewięć lotów, aż
do Apollo-20 ( miejscem lądowania ostatniej wyprawy miał być
krater Kopernik ). J a k wiemy, ze względu n a cięcia budżetowe,
skończyło się n a Apollo-17. Ogółem 12 ludzi było n a Księżycu
( Apollo-13 ze względu n a awarię dostał rozkaz powrotu n a
Ziemię bez lądowania - i ja k tu nie wierzyć w przesądy ?), spę
dzili n a nim w sum ie 160 godzin, pozostawiając wiele przy
rządów pomiarowych ( i nie mniej odpadków ).Długość sp a
cerów wzrosła od 100 m, które pieszo przebyli pierwsi lunonauci, do 35 km, które n a pojeździe Rover przemierzyła załoga
Apollo-17. Na Ziemię przywieziono prawie 400 kg skał księży
cowych, wykonano ponad 30 tysięcy zdjęć .
Od pamiętnego lotu Apollo-11 mija w tym roku ćwierć wie
ku. Zainteresowanie naszym satelitą przez te lata jakby zm ala
ło. Sondy kosmiczne badają inne planety i ich księżyce. Ale os
tatnio znowu zaczyna się mówić o naszym sąsiedzie i to w kon
tekście jego zasiedlenia. Jak że ciekawe perspektywy otwierają
się przed n au k ą (interferometr o bazie Ziemia - Księżyc, radio
teleskopy n a odwróconej stronie uwolnione od szumów z nie
zliczonych nadajników n a Ziemi, obserwacje pełnego zakresu
widma - to tylko część przykładów z naszej dziedziny). Póki co,
kilku cwaniaków sprzedaje parcele księżycowe, wysyłając n ai
wnym certyfikaty własności. Czy kiedykolwiek u d a się „księ
życowym obszarnikom" stanąć n a swoich działkach?
Pierwszy krok został postawiony przed 25 laty, kiedy przyj
dzie czas n a skok ludzkości?
(ej)
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Aczkolwiek mniej widowiskowe niż ich „ wielkie siostry” supernowe, klasyczne gwiazdy nowe są wciąż ekscytujące...

Gwiazdy
kataklizmiczne
zwane nowymi
Michael Friedjung
Wstęp
Od czasu do czasu, słaba zazwyczaj
gw iazdka, jaśnieje w w idzialnym
zakresie widma o czynnik rzędu 10000
(10 wielkości gwiazdowych!). Jasność
wizualna naszej gwiazdy nowej - bo o
niej tu m owa - dość szybko osiąga
m aksim um , by następnie, ju ż w
znacznie dłuższej skali czasowej, po
wrócić do stanu pierwotnego. A zatem,
mimo mylącej nazwy, gwiazda nowa,
tak naprawdę, wcale nie jest taka nowa.
Jasność gw iazdy nowej przechodzi
przez różne charakterystyczne stadia
rozwoju. D. B. McLaughin podzielił
typową krzywą blasku wybuchu klasy
cznej nowej na 8 takich stadiów (rys.l),
które m niej więcej oddają zm iany
zachodzące w gwieździe. Wystarczy
spojrzeć na tę krzyw ą, aby sobie
uśw iadom ić, że zjaw isko w ybuchu
nowej je st dość skom p
likowane. Różne nowe będą
przechodziły przez te same
stadia rozwoju w różnym
tempie; niektóre tak szybko,
że zyskały miano szybkich
nowych, inne - rozwijają się
na tyle powoli, że nazwano
je powolnymi. W yniki ostat
nich lat sugerują przynależ
ność różnych typów - szyb
kich i powolnych - nowych,
do różnych populacji gwiaz
dowych:
szybkie nowe
wydają się bardziej skupiać
w płaszczyźnie G alaktyki
niż te powolne.
W raz ze zmieniającą się
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jasnością zmienia się i widmo nowej.
We wczesnych stadiach spadku blasku,
linie w idm owe będą miały bardzo
skomplikowane profile, złożone z częś
ci absorpcyjnej i emisyjnej (rys. 2.),
które można wytłumaczyć superpozy
cją składników o różnych przesunię
ciach Dopplera, pochodzących z poru
szających się z różnymi prędkościami
warstw otoczki wyrzuconej w czasie
wybuchu. Absorpcyjne składniki pro
fili linii widmowych będą zanikały w
miarę spadku blasku nowej, a widmo
odrzuconej otoczki będzie coraz bar
dziej przypominało widma mgławic
gazowych. Tę ekspandującą mgławicę,
zwykle daleką od symetrii sferycznej, z
w idocznym i czapam i polarnym i i
pierścieniam i rów nikow ym i, można
zobaczyć na zdjęciach wykonanych z
dostatecznie dużą przestrzenną zdol
n o śc ią ro z d z ie lc zą (Fot. 1. i p ie r

w sza s tro n a w kładki). Świecenie
m aterii otoczki stopniow o zanika,
pozostawiając widoczny obiekt central
ny.
Obecnie panuje przekonanie, że tym
centralnym obiektem jest oddziałujący
układ podwójny gwiazd, należący do
klasy układów
kataklizm icznych.
Zauważmy, że znakomita część prac
pośw ięconych gw iazdom kataklizmicznym jest dziełem polskich astro
nomów. Oprócz klasycznych nowych,
do układów kataklizmicznych należą
jeszcze tzw. „nowe karłowate” i gwiaz
dy „nowopodobne”. Nowe karłowate
charakteryzują się znacznie łagod
niejszymi wybuchami, o amplitudach
rzędu kilku wielkości gwiazdowych,
pojawiających się w odstępach cza
sowych rzędu tygodni, podczas gdy
gwiazdy nowopodobne przypominają
w pewnym stopniu klasyczne nowe
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dugośćfali
Rys. 2. Profil linii H -d e lta nowej V533

kilkadziesiąt lat po wybuchu. Definicja
układu kataklizmicznego (rys. 3.) za
kłada obecność chłodnego składnika,
zwykle zbliżonego do normalnej gwia
zdy ciągu głów nego, o rozm iarach
przekraczających maksymalną objętość
jaką może mieć gwiazda w układzie
podwójnym nie tracąc masy. Materia
wypływa z tego składnika poprzez tzw.
w ew nętrzny punkt L agrange’a. Ta
materia jest następnie przechwytywana
przez tow arzysza - białego karła,
zanim jednak osiągnie jego powierzch
nię, traci swój moment pędu w dysku
akrecyjnym , chyba, że biały karzeł
posiada silne pole magnetyczne. Pole
m agnetyczne m oże zniszczyć wew
nętrzne części dysku, akrecja odbywa
się wtedy poprzez kolumny akrecyjne,
a jeżeli pole jest bardzo silne, może w
ogóle uniemożliwić powstanie dysku z taką sytuacją spotykamy się w ukła
dach typu AM H er (inaczej: polarach).
Dysk akrecyjny w gwiazdach nowych,
o ile w ogóle może powstać, jest zwyk
le odpowiedzialny za optyczne pro
mieniowanie, emitowane wiele lat po
wybuchu nowej. Po zakreowaniu pew
nej ilości materii składającej się głów
nie z wodoru - na powierzchni białego
karła dochodzi do gwałtownej eksplo
zji termonukleamej, w czasie której
zew nętrzne w arstw y białego karła
zostają odrzucone, a m y m ożemy
podziw iać kolejną gw iazdę now ą
pojawiającą się na nocnym niebie. Po
wyczerpaniu się - zwykle dość szyb
kim - paliwa wodorowego, na powrót
zaczyna się powolna akrecja materii z
chłodnego składnika układu, by kiedyś
- w przypadku klasycznych nowych
trwa to wiele tysięcy lat - znów na
krótko m ogła rozbłysnąć gw iazda
nowa.
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Trzeba jednak pod
kreślić, że mimo ogólnej
zgody co do - opisanego
powyżej - scenariusza
prowadzącego do wybu
chu nowej, na szczegó
łowy opis procesów fi
zycznych jakie wówczas
zachodzą, wciąż jeszcze
czekamy. Zdarza się, że
niektóre fakty obserwa
cyjne są ignorowane
przez teoretyków, zwła
szcza, gdy nie pasują
Her.
do... pracowicie oblicza
nych modeli. W następ
nych rozdziałach zajmiemy się fizy
czną interpretacją właśnie takich fas
cynujących detali wybuchów i cech
gwiazd now ych charakteryzujących
długie okresy pomiędzy wybuchami.

Co mówią nam obserwacje
wybuchów gwiazd nowych?
Ogrom ny postęp technologiczny w
technikach obserw acji astronom icz
nych w ostatnich dekadach, umożliwia
jący pomiary w całym zakresie widma
elektromagnetycznego, od fal radio
wych, poprzez podczerwień, zakres
optyczny i ultrafiolet, aż do twardego
promieniowania X i gamma, przyniósł
znaczący postęp w badaniach nowych.
Jednym z ważnych odkryć sprzed
mniej więcej 20 lat, jest stwierdzenie,
że po osiągnięciu optycznego maksi
mum, całkowita dzielność promienio
wania nowej maleje znacznie wolniej
niż jasność wizualna. W tym okresie,
prom ieniow anie jest em itow ane na
coraz krótszych długościach fali, tak,

że maksimum rozkładu energii w wid
mie przesuwa się z zakresu optycznego
do ultrafioletu, a następnie do zakresu
promieniowania X. Rys. 4. przedstawia
to zjawisko dla nowej FH Ser, a rys. 5.
- dla nowej V1668 Cyg. dzielność pro
mieniowania nowej V1668 Cyg zmie
niała się bardzo powoli, na przestrzeni
tygodni, a gdyby uwzględnić promie
niowanie w dalekim ultrafiolecie i za
kresie rentgenowskim, w którym nie
prowadzono obserwacji, okazałoby się,
że dzielność promieniowania tej nowej
pozostawała praktycznie niezmieniona
znacznie dłużej. Całkowita dzielność
promieniowania nowej wydaje się być
bliska lub nieco powyżej tzw. „granicy
Eddingtona”; jeżeli jasność gwiazdy
przekracza tę w ielkość graniczną,
ciśnienie promieniowania przewyższa
siły grawitacji i gwiazda rozpada się!
Gw iazdy now e obserw ow ane kilka
dekad po wybuchu są zwykle dużo
słabsze, aczkolwiek obserwacje nowej
GQ Mus (1983), wykonane w zakresie
rentgenowskim przez ROSATa, poka
zują, że dzielność promieniowania tej
nowej nie zmieniła się znacznie w cią
gu dziesięciolecia, jakie upłynęło od jej
wybuchu.
Łatwo zrozumieć co takie zacho
wanie oznacza, jeżeli się zauważy, że
rozkład energii w widmie nowej (w
tym wypadku FH Ser), we wczesnym
stadium po optycznym maksimum, nie
różni się istotnie od w idm a ciała
doskonale czarnego. To zaś oznacza, że
prom ieniow anie je st em itow ane z
gorącej, nieprzezroczystej pow ierz
chni, inaczej fotosfery, która - po
osiągnięciu przez now ą optycznego
maksimum - kurczy się. Kiedy tempo
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bo zm ienia się z czasem , ale być m oże,
n ie d o sta tec zn a zd o ln o ść ro zd zielcza
dostępnych w idm nie pozw ala w ykryć
obecności różnych w arstw . N ajnow sze
w y n ik i p o d o b n y ch p o ró w n ań w idm
now ej V 1974 C yg (1992) w ykonanych
p rzed optycznym m aksim um , pokazują
in n ą sy tu ację. P rę d k o ści ek sp an sji
otoczki są duże n a dużych odległo
ściach radialnych i m ałe w pobliżu cen
trum . T aki rozkład prędkości
m oże być skutkiem fali u d e
rzeniow ej pow stałej w począt
_ (a) dzień 8.4
kow ej fazie w ybuchu. O toczki
n ow ych w yrzucone przed m a
k sim u m , p rze w a żn ie m ają
n iższe p ręd k o śc i n iż w iatr;
zatem m o żn a o czekiw ać, że
w iatr w ym iecie w olniej poru
szającą się otoczkę i w efekcie
sy m e try cz n a
w zględem
p o w sta n ie cie n k a w arstw a,
obiektu centralnego odpow ie
°
w ew nątrz której m oże pow stać
dzialnego za w ybuch, m am y
gorąca plazm a. Istnieją d ow o
do czynienia z tzw. „profilem
(c) dzień 29.6
40
dy obserw acyjne, że znaczna
typu P C ygni” , złożonym z
b
c zęść, o ile n ie w ięk szo ść,
centralnej em isji i przesunię
w yrzuconej m aterii, w końcu
tej w stronę krótkofalow ą ab
0 znajdzie się w takiej w arstw ie,
sorpcji. W praw dzie założenie
której prędkość pok ry w a się z
sym etrii sferycznej je st trochę
40
p rędkością ekspansji m gław i
na w yrost, w idać jed n ak w
cy, podczas gdy obserw acje
jaki sposób obecność różnych
0
radiow e dw óch now ych ró w 
w arstw prow adzi do pow sta
nież w ykazały obecność gorą
nia złożonych profili linii w
cej plazm y. N ie je s t jed n ak
w id m ach g w iazd n o w y ch
łatw o w yjaśnić obecność w ielu
(patrz ram ka). W arunki fizy
(być m oże naw et bardzo w ie
czne w różnych w arstw ach są
lu) w arstw . R óżne niestabil
ró żn e i dlateg o n atęż en ia
1000
6000 5000
4000
3000
2000
ności m o g ą prow adzić do pow 
odpow iadających im składni
cługośćfali (A)
sta w an ia o d d zieln y c h o b ło 
ków linii m ogą się też różnić,
ków , n ie zb ę d n e są je d n a k
a naw et w niektórych w arst
Rys. 4. Rozkład energii w widmie nowej FH Ser (w/g
szczegółow e rach u n k i hy d ro 
w ach dana linia m oże w ogóle
Gallaghera i Code, 1970). Dni są liczone od 14 lutego
dynam iczne, aby to potw ier
nie pow staw ać. Szczegółow e
1970, 0h UT. Krzyżyki odpowiadają tym samym danym,
dzić.
badania dostarczają szeregu
ale z nowszą kalibrabracją.
Inną zadziw iającą strukturą
arg um entów p rze k o n y w u ją
w id o czn ą n a rys. 5., g odną
cych, że w e w czesnych sta
uw agi, je st nagły w zrost jasn o ści w
diach po optycznym m aksim um , w arst cznie), podczas gdy w idoczna gorąca
podczerw ieni, dość częsty w gw iaz
pow ierzchnia odpow iada praktycznie
wy o w ysokim stopniu jonizacji i zara
dach now ych. Jest on spow odow any
zem najw yższych prędkościach, są zlo  stacjonarnej fotosferze rozdętego b ia
kondensacją pyłu (stałych ziaren) w
kalizow ane w najgłębszych, co n a j łego karła. N iestety, trudno to pogo
w yrzuconej m aterii, który silnie absor
m niej częściow o przezroczystych o b  dzić z obserw acjam i.
buje prom ieniow anie krótkofalow e, a
Przedstaw ione tu rozw ażania m ożna
szarach, w pob liżu gorącej „ pow ierz
zw ery fik o w ać, p o ró w n u jąc o b se r następnie reem ituje je w podczerw ieni.
ch n i”. A zatem to, co nazw aliśm y
w ow ane w idm a z policzonym i profila Jeżeli pyłu je s t dużo, w iększość pro
„p o w ie rz c h n ią ” n o w ej, pow staje w
m ieniow ania optycznego m oże zostać
mi linii i w idm em ciągłym m odelow ej
ekspandującej m aterii, nie tak, ja k foto
now ej. O statnie w yniki takiego porów  zaabsorbow ana — tłum aczy się w ten
sfera w norm alnej gw ieździe, gdzie
sposób obserw ow ane w niektórych n o 
prędkości są niew ielkie. T akie rozu nania w idm ultrafioletow ych uzyska
w ych głębokie m inim a krzyw ych blas
ny ch po o p ty czn y m m ak sim u m z
m ow anie p row adzi do w niosku, że
ku (rys. 1). Z analizy w idm podczer
rachunkam i m odelow ym i, opartym i na
niem al na pew no w now ej zachodzi
w onych w ynika, że skład chem iczny
w
ciąż
bardzo
uproszczonych
założe
ciągły w yjzut m aterii w postaci nie
pyłu m oże być bardzo zróżnicow any niach,
potw
ierdzają
istnienie
w
iatru,
p rzezroczystego (grubego optycznie)
grafit, krzem iany, itd. - naw et dla tej
którego
prędkość
i
tem
po
w
ypływ
u
sła
w iatru, aczkolw iek nie w szyscy astro

spadku m ocy prom ieniow ania je st niż
sze niż tem po kurczenia się fotosfery,
k ażda jed n o stk a pow ierzchni em ituje
w ięcej energii, tem peratura fotosfery
ro śn ie, em itu ją c p ro m ie n io w an ie o
coraz krótszych długościach fali.
Spróbujm y teraz odpow iedzieć na
pytanie o naturę pow ierzchni now ej. W
ty m celu m u sim y się d okładniej
przyjrzeć w idm u. W spom nieliśm y ju ż
w cześn iej, że p ro file linii
w idm ow ych składają się ze
składników em isyjnych i ab
40
sorpcyjnych. M ożem y przy
jąć, że każdy ze składników
a b so rp c y jn y ch p o ch o d zi z
0
w arstw y w yrzuconej z jakąś
prędkością. Jeżeli, dodatko
40
w o, w arstw a ta je st sferycznie

nom ow ie się z tą o p in ią zgadzają.
Prędkość tego w iatru je st rzędu pręd
kości w yn ik ającej z m ak sy m aln eg o
przesunięcia (w skutek efektu D opple
ra) ab so rp cy jn y ch sk ład n ik ó w lin ii
w idm ow ych. N iektórzy astronom ow ie,
przeciw ni takiej interpretacji, zakła
dają, że przynajm niej w bardzo w czes
nych fazach rozw oju w ybuchu now ej,
w iatr je st przezroczysty (cienki opty

1g5

Postępy Astronomii 3/1994

115

samej nowej! Fizyczne przyczyny tego
zjawiska są słabo znane. Kondensacja i
destrukcja pyłu zachodzi w wielu sytu
acjach astrofizycznych i badania oto
czek gwiazd nowych, m ogą być bardzo
pomocne w pełnym zrozumieniu tych
procesów. Co więcej, niektóre składni
ki meteorytów mogły powstać z ziaren
pyłu uformowanych w materii wyrzu
conej przez nowe.
Bardzo ważne wskazówki dotyczące
fizyki pochodzą z oceny składu chemi
cznego, w oparciu o natężenia linii
widmowych. Najłatwiej to zrobić dla
linii pow stających w ekspandującej
mgławicy, zwłaszcza gdy dysponuje
my jednoczesnym i obserwacjam i w
optycznym i ultrafioletowym zakresie
widma. Skład chemiczny zmienia się
od nowej do nowej, różniąc się często
znacznie od składu chemicznego Słoń
ca, zwłaszcza niewielką nadwyżką helu
oraz znaczną nadwyżką węgla, azotu i
tlenu. Czasem występuje również zna
czna nadobfitość neonu i magnezu.
Wprawdzie kondensacja pyłu w otocz
ce może doprowadzić do usunięcia
niektórych pierw iastków z plazmy
tworzącej m gław icę, tym niem niej
wydaje się, że wspomniane anomalie
składu chemicznego są realne. W róci
my jeszcze do tej interpretacji.
Cechy gwiazd nowych
długo po wybuchu
Chociaż nowe wiele lat po wybuchu są
mniej widowiskowe - również i to sta
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4
5 8 10 15 20 30 40 60 80100 150200 30C
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zanych, choć nie
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charakteryzuje się
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Rys. 5. Krzywe zmian strumieni energii, emitowanych w
mi am plitudam i
różnych zakresach widma, przez nową V1668 Cyg. Numeracja
w ybuchów, po
dni zaczyna się 7 września 1978, 12h UT. Ultrafiolet (UV)
rów nyw alnym i z
odpowiada zakresowi długości fal 114-329 nm, zakres opty
czny (opt): 329-1200 nm, podzczerwień (IR): 1.2-19.5 mm.
amplitudami wy
Strumienie zostały poprawione na wpływ poczerwienienia
buchów nowych
międzygwiazdowego. (W/g Stickland i in. 1981).
karłowatych.
W przypadku
klasycznych gwiazd nowych, ich abso tej fazie głównym źródłem promienio
lutna dzielność promieniowania (po wania w optycznej części widma, musi
prawiona na efekt odległości), zmie leżeć w płaszczyźnie orbity (lub bardzo
rzona kilkadziesiąt lat po wybuchu, jest blisko niej). Można wówczas zmiany
skorelowana z nachyleniem orbity do dzielności promieniowania z nachyle
linii widzenia obserwatora. Kiedy na niem orbity, zrozumieć jako pozorną
układ patrzymy niemal w płaszczyźnie zmianę jasności dysku o mniej więcej
orbity, „stara” nowa wydaje się dużo stałej absolutnej mocy promieniowania
słabsza niż wówczas, gdy patrzymy na w tym stadium rozwoju nowej, ogląda
nią z góry. Wydaje się, że wspomniany nego pod różnymi kątami. Zarazem,
wcześniej dysk akrecyjny, który jest w aby dysk miał mniej więcej stałą jas-

Profil typu P Cygni
Taki profil linii widmowej powstaje w wyniku
nałożenia się emisji i absorpcji po stronie
niebieskiej (co odpowiada krótszym długoś
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ciom fali). Obiekt, znajdujący się w centrum
otoczki, emituje promieniowanie w szerokim
zakresie widma, jednorodnie we wszystkich
kierunkach. Otaczająca go, rozszerzająca się
otoczka świeci w wybranych liniach w id
mowych. W skutek efektu Dopplera, te części
otoczki, które oddalają się od obserwatora
emitują promieniowanie przesunięte ku czer
wieni, a te, które się zbliżają - przesunięte ku
fioletowi. Prowadzi to do poszerzenia linii wid
mowej. Warstwy otoczki leżące pomiędzy
obserwatorem a źródłem promieniowania w
jej centrum, zbliżające się do obserwatora,
pochłaniają promieniowanie emitowane przez
to źródło i powstaje linia absorpcyjna, po fiole
towej stronie emisji.
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I ty możesz obserwować
gwiazdy nowe!
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Obserwacje gwiazd nowych mogą stanowić
wdzięczne pole do popisu dla miłośników as
tronomii. Aby to zrobić wystarczą tylko dwie
rzeczy, bardzo wielka pasja i nawet zupełnie
niewielka luneta. To właśnie jest w przypad
ku pana Jerzego Speila z W ałbrzycha,
którego krzywą blasku Nowej Cygni 1992
tutaj prezentujemy. Czytelnik z łatwością
znajduje na niej (krzywa pokrywa okres
ponad 500 dni od wybuchu) charakterysty
czne fazy wybuchu omawiane w artykule
Michaela Friedjunga. Jerzy Speil dzieli się od
czasu do czasu swoimi doświadczeniami
i materiałami pomocniczymi (mapki, jasności
gwiazd porównania) na łamach „Uranii”, a w
ramach Polskiego Towarzystwa Miłośników
Astronom ii działa Sekcja Obserwatorów
Gwiazd Zmiennych (Jerzy Speil, Zamek
Książ ul. Piastów Śl. 3, 58-306 Wałbrzych).
Ilość dużych, profesjonalnych teleskopów,
przeznaczonych często do bardzo specja
listycznych zadań zawsze będzie mnjejsza
od Hości ciekawych gwiazd na niebie. To
ogromna szansa dla miłośnika astronomii!
Są na świecie (USA, Francja) organizacje,
które wysiłkiem często wieluset obserwa
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torów amatorów tworzą bardzo istotny wkład
do nauki w patrolowaniu wielu nieprzewidy
walnych zjawisk wśród ogromnej menażerii
gwiazd zmiennych wszelkiej maści. Czytel
nicy często zwracają się do nas (choćby w
nadsyłanej nam ankiecie) by Postępy
Astronomii podjęły się koordynacji (mapki,
efemerydy, informacje o odkryciach etc.)
działań amatorów miłośniczej obserwacji
nieba. Kto wie, może w przyszłości Redakcja
ulegnie takiej pokusie.
Na koniec warto zaznaczyć, że również
odkrycie wielu gwiazd nowych i podobnych
nieprzewidywalnych zjawisk na niebie, częs
to przydarzało się amatorom, podczas gdy
astronomowie częściej dziś śledzą ekran
komputera, niż żywe niebo. Do takiego
odkrycia może wystarczyć trochę szczęścia
i bardzo dobra znajomość nieba. Gdyby coś
takiego przydarzyło się któremuś z naszych
Czytelników, najlepiej powiadomić któryś z
najbliższych ośrodków astronomicznych chociażby skorzystać z podanych w stopce
numerów telefonów instytucji goszczących
Redakcję „Postępów Astronomii”.
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ność absolutną, tem po przepływ u
materii - akrecji - w dysku, zanim
osiągnie ona pow ierzchnię białego
karła, też nie może ulegać wahaniom.
Dyski nowych karłowatych są słabsze,
co oznacza niższe tempo akrecji w
dysku, a więc jeżeli spadek jasności
now ych klasycznych będzie się
utrzymywał dostatecznie długo, mogą
się one w końcu stać now ym i
karłow atym i. Zgodnie z niektórym i
teoriami, jasność dysku akrecyjnego
może osiągnąć bardzo niski poziom, a
naw et m ożliw e je st w ystępow anie
długotrw ałych okresów pom iędzy
kolejnymi wybuchami, kiedy dysk w
ogóle znika - mówimy wtedy, że nowa
zapada w stan „hibernacji”. Obserwa
cyjne przesłanki tych teorii są jednak
nieprzekonywujące.
Trzeba również zauważyć, że nie
które nowe są zbyt jasne lub zbyt słabe,
jak na swoje nachylenia orbit. Taki nie
dobór jasności może być spowodowa
ny częściową lub całkowitą destrukcją
dysku przez pole magnetyczne. Z kolei
nadwyżka jasności, może wynikać z
kontynuacji pewnych procesów, bez

pośrednio związanych z wybuchem,
który kiedyś tam miał miejsce.
Modele i teorie
Pomimo powszechnej zgody co do me
chanizmu odpowiedzialnego za wybu
chy gwiazd nowych, nie jest łatwo zbu
dować model takiego wybuchu, objaś
niający wszystkie fakty obserwacyjne.
Ciągły wypływ wiatru, sugerowany
przez obserwacje, można najprościej
wyjaśnić napędzaniem przez ciśnienie
promieniowania. Wydaje się, że wiatr
jest nieprzezroczysty, a z oceny ciś
nienia prom ieniow ania wynika, że
przyspieszanie wskutek ciśnienia wy
wieranego przez promieniowanie jest
najefektywniejsze na dużych głębokoś
ciach, znacznie poniżej widocznej
gorącej „powierzchni”. Pod tym wzglę
dem, wiatr powinien istotnie różnić się
od w iatru norm alnych gorących
gwiazd, których wiatry są cienkie opty
cznie (przezroczyste), z w yjątkiem
pewnych linii widmowych. Uważa się,
że w iatry z gorących gwiazd są
napędzane przez ciśnienie promienio

Fot. 1. Obraz otoczki nowej DQ Her w linii H-alfa, uzyskany 15 sierpnia 1984, za
pomocą kamery CCD i 2.2-metrowego teleskopu w Calar Alto (Hiszpania). Zdjęcie
uzyskano dzięki uprzejmości H. W. Duerbecka.
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wania zaabsorbow anego właśnie w
tych liniach widmowych. Minimalna
moc prom ieniow ania, konieczna by
wywołać wiatr tak intensywny jak to
się obserwuje w nowych, musi być
bliska granicznej wartości Eddingtona
(określonej wcześniej). W ostatnich la
tach udało się wykazać, że jasność
nowych może być powyżej granicy
Eddingtona, w takim razie jednak nie
może tak być w całej gwieździe, aby
nie doprowadzić do jej całkowitego
rozpadu. Nie jest łatwo spełnić fpn
ostami warunek, bez założenia, że ta
dodatkowa energia jest wytwarzana w
pobliżu obszaru, w którym wiatr jest
przyspieszony. Dokładna wartość gra
nicy Eddingtona zależy od wydajności
absorpcji na jednostkę masy materii
wiatru (czyli tzw. współczynnika nieprzezroczystości). R achunki M ariko
Kato, uwzględniające najnowsze oceny
współczynników nieprzezroczystości,
pokazują, że w pewnych zlokalizowa
nych obszarach, dzielność promienio
wania przekracza granicę Eddingtona,
przyspieszając w iatr do prędkości
takiego rzędu jak to się obserwuje.
Trzeba również podkreślić, że to
warzysz białego karła też oddziałuje na
wiatr. W klasycznych nowych, odle
głość między składnikami jest niewiel
ka i powinien on się znajdować w
pobliżu obszaru, w którym wiatr jest
przyspieszany. U kłady podw ójne o
większych separacjach, w których biały
karzeł przechwytuje materię z wiatru
chłodnego olbrzym a1*, mają inne ce
chy. Niektóre nowe powrotne, o du
żych separacjach między składnikami,
wykazują wyrzut materii napędzany
początkową falą uderzeniową, ale nie
przejawiają żadnych śladów istnienia
nieprzezroczystych wiatrów po wybu
chu. Z kolei białe karły w „nowych
symbiotycznych”, mają wiatry, które są
albo przezroczyste, albo tylko zaczy
nają być nieprzezroczyste zaraz po
wybuchu. Mimo tych przesłanek, opar
tych głównie na różnicach pomiędzy
układami o różnych separacjach, me
chanizm oddziaływania towarzysza na
wiatr z białego karła pozostaje niewy
jaśniony.
1) Układy takie, zwane gwiazdami symbiotycznymi zostały opisane w PA 2/91 str. 81
(red).
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Rachunki teoretyczne pokazują rów
nież, że do gwałtownej eksplozji termonukleamej na powierzchni białego
karła nie dochodzi, jeżeli tempo akrecji
jest zbyt wysokie, wyższe niż około
10-9 mas Słońca/rok. Z prostej teorii
dysków akrecyjnych, w połączeniu z
obserwowanym i jasnościam i starych
gwiazd nowych wynika, że w więk
szości takich układów tempo akrecji
jest wyższe, czasem nawet znacznie.
W prawdzie teoria dysków ma swoje
słabe punkty, ale nawet dolne granice
tempa przechwytu materii oszacowane
w oparciu o dane ultrafioletowe są zbyt
wysokie. W śród proponowanych wyja
śnień jest i takie, że chłodny składnik w
pierwszych latach po wybuchu traci
dużo więcej materii niż w znacznie
późniejszych okresach, wskutek ogrza
nia jego powierzchni w czasie wybu
chu nowej. Następujący później spadek
tempa utraty masy może w efekcie
doprowadzić do co najmniej umiarko
wanej „hibernacji” (już omówionej, z
obserwacyjnego punktu widzenia, w
poprzednim rozdziale).
W niektórych nowych, reakcje termonukleame na powierzchni białego
karła m ogą odbywać się w sposób
ciągły, w efekcie prowadząc do oświe
tlenia i ogrzania otaczającego go dysku
akrecyjnego. Zgodnie z obowiązującą
teorią, taka nowa miałaby jasność nie
wiele poniżej granicy Eddingtona. No
wa QU Mus (1983), bardzo jasna w za
kresie X, mimo iż od wybuchu upły
nęło 10 lat, może być takim przypad
kiem. Jeszcze większą zagadką jest
now a HR Del (1967), która jest
wprawdzie dużo jaśniejsza niż więk
szość znanych gw iazd now ych w
podobnym stadium - ćwierć wieku po
w ybuchu, jed n ak znacznie poniżej
granicy Eddingtona. Być może czegoś
istotnego wciąż naszym teoriom braku
je...
Od strony teoretycznej eksplozją term onukleam ą na powierzchni białego
karła zajmowało się wielu astrofizy
ków, m.in. G. Shaviv, W. M. Sparks,
S. Starrfield i J. W. Truran. Wielkim
sukcesem opracowanej przez nich teo
rii, jest stwierdzenie, że gwałtowne
eksplozje szybkich nowych, wymagają
nadobfitości pierwiastków grupy C, N,
O, ostatnio w pełni potwierdzone przez
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Rys.6. Tory ewolucyjne gwiazd nowych po osiągnięciu optycznego maksimum
blasku. Każda krzywa odpowiada innej masie białego karta, zwykle podanej z
prawej strony. Ciągła krzywa odpowiada fazie bez nieprzezroczystego wiatru, a
kropkowana - fazie, w której taki wiatr występuje.

wyznaczenia składu chemicznego w
oparciu o obserwacje nowych. Ta nadobfitość może być wynikiem przemie
szania zaakreowanej materii z materią
białego karła. Materia bardzo masy
wnych białych karłów powinna być
wzbogacona w cięższe pierwiastki gru
py Ne, Mg - co tłumaczy występowa
nie nowych z nadwyżką tych właśnie
pierwiastków. Jak dotąd zapropono
wano kilka m echanizm ów takiego
mieszania, na ostateczne rozwiązanie
przyjdzie więc znów poczekać. Ra
chunki teoretyczne również przewi
dują, że masy białych karłów w szyb
kich nowych są dużo wyższe niż w
nowych powolnych. W ynik ten znajdu
je potwierdzenie w fakcie, że szybkie i
powolne nowe należą do różnych po
pulacji gwiazdowych. Biorąc jednak
pod uwagę liczne założenia modeli,
rzecz wymaga dalszych badań.
W następstwie eksplozji termonukleamej, zewnętrzne warstwy białego
karła powinny ulec ekspansji. Pojawia
się nieprzezroczysty (optycznie gruby)
wiatr , który po jakimś czasie zanika,
osłaniając gorącą powierzchnię białego
karła. W yniki rachunków modelowych
w ykonanych przez M ariko Kato,

potwierdzają te oczekiwania. Na rys. 6.
można zobaczyć zmiany temperatury
powierzchni i mocy promieniowania
białego karła w czasie wybuchu, a
także fazy, w których powinno się
obserwować nieprzezroczysty wiatr.
Reasumując, ostatnie lata przyniosły
znaczny postęp w zrozumieniu pro
cesów fizycznych prowadzących do
wybuchu nowej, jednocześnie pojawiły
się nowe problemy do rozwiązania.
Warto również pozostać nieco scepty
cznym nawet w odniesieniu do tych
rzeczy, w które w ierzą specjaliści.
Natura potrafi nas jeszcze niejednym
zadziwić, a historia nauki potrafi przy
toczyć wiele takich niespodzianek...
(z j. ang. tłum . J. M ik o łajew sk a)

Dziwne koleje losu sprawiły, że Michael
Friedjung, posiadacz brytyjskiego pasz
portu, od ponad trzydziestu lat pracuje w
Instytucie Astrofizycznym w Paryżu. Jest
wybitnym specjalistą w dziedzinie mode
lowania i interpretacji procesów zacho
dzących w otoczkach osobliwych gwiazd,
takich jąk gwiazdy nowe, symbiotyczne etc.
Praca nad artykułem została częściowo
wykonana w ramach programu współpra
cy polsko - francuskiej PICSICNRS nr 198
„Astronomie Pologne".
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Nowa Cygni 1992
Na w kładce pokazujem y dwa uzyskane Teleskopem
Kosmicznym obrazy otoczki wokół Nowej Cygni 1992 (V
1974 Cyg). Nowa wybuchła 18 lutego 1992. Obraz z lewej
strony uzyskano 31 maja 1993, 467 dni po wybuchu i - co
daje się od razu zauważyć - przed opisaną w zeszycie 1/94
PA, naprawą teleskopu. Obraz po prawej stronie wykonano
już naprawionym teleskopem, 13 stycznia 1994. Widoczna
w postaci pierścienia otoczka, w rzeczywistości ma postać
ekspandującej, w przybliżeniu sferycznej bańki, będącej
wynikiem eksplozji termonukleamej na powierzchni białego
karła w układzie podwójnym (patrz artykuł M. Friedjunga w
tym zeszycie). W projekcji na płaszczyznę nieba najwięcej
atomów cienkiej optycznie (przezroczystej) otoczki układa
się wzdłuż widocznego pod największym kątem brzegu
bańki - stąd widzimy otoczkę w postaci pierścienia. Jest to
efekt zupełnie odwrotny niż obserwowana optycznie gruba
(nieprzezroczysta) powierzchnia sferyczna (np. fotosfera
Słońca i gwiazd), gdzie z widocznych pod największym
kątem brzegowych fragmentów powierzchni dociera do
obserwatora najmniej promieniowania, widocznego jako
pociemnienie brzegowe.
Ekspandujące wzdłuż promienia widzenia fragmenty
otoczki zamanifestują się natomiast w obserwacjach spek
troskopowych dając przesunięte ku fioletowi linie absorbcyjne zbliżającej się do obserwatora i widocznej na tle gorą
cego centrum, części otoczki. Oczywiście przesunięcie ku

„G” i„D ”
na Jowiszu*)
Zdjęcia na wkładce obok przedstawiają miejsce upadku frag
mentów „D” i „G” komety Shoemaker-Levy 9 na Jowisza.
Najsilniejszy ślad pozostał po upadku fragmentu „G”, który
nastąpił 18 lipca o 7h28m UT. Fragment ten wpadł do atmos
fery Jowisza od strony południowej pod kątem 45° w sto
sunku do pionu w miejscu upadku i spowodował „wyrzut”
materii z Jowisza w kierunku przeciwnym do kierunku upad
ku. M niejszy ślad na lewo od śladu fragmentu „G” został
utworzony w dniu 17 lipca 1994 o l l h45m UT przez upadek
fragmentu „D”. Ten sam obszar sfotografowany przez filtr
zielony i w paśm ie m etanu przedstaw ia czarno-biała
fotografia 8 na str. 107.

obserwuje
fioletowi daje bezpośredni pom iar prędkości ekspansji
otoczki w dowolnej chwili. Znając tę prędkość oraz porów
nując uzyskane w odstępie 7 miesięcy kątowe rozmiary oto
czki można bezpośrednio wyznaczyć jej bezwzględne rozmi
ary oraz odległość do nowej. I tak, widoczna na zdjęciach
otoczka zwiększyła swoją średnicę w ciągu siedmiomiesięcznego odstępu między obserwacjami z ok. 800 jednostek
astronomicznych w maju 1993, do ok. 1030 jednostek astro
nomicznych w styczniu 1994. Nowa w Łabędziu jest odległa
od nas o 10430 lat świetlnych (3.2kpc).
Uderzającą pozostałością po wybuchu jest widoczna na
pierwszym zdjęciu „belka” gorącej materii przebiegająca w
poprzek pierścienia. Po siedmiu miesiącach struktura ta
wydaje się być już zupełnie niewidoczna. Do tej pory nie jest
jasne czy obserwowana poprzeczka jest reliktem rozpro
szonego w płaszczyźnie orbity układu podwójnego dysku
akrecyjnego, czy wręcz przeciwnie, prostopadłych do niej
biopolarnych dżetów. Podobne struktury wiąże się na ogół z
silnym polem magnetycznym białego karła, na którym
nastąpił wybuch termonukleamy - porównaj zdjęcie otoczki
starej nowej (DQ Her) w artykule M. Friedjunga. Możliwość
bezpośredniej obserwacji ewolucji otoczek gwiazd nowych
we wczesnych fazach po wybuchu przy pomocy Teleskopu
H ubble’a, była dyskutowana na niedawnym Sympozjum
Międzynarodowej Unii Astronomicznej „Compact Stors in
Binaries” (zwarte obiekty w układach podwójnych) podczas
ostatniego Kongresu Unii w Hadze. Rozstrzygnięć idzie
czas...

(m)
Zdjęcie z prawej strony pokazuje ten sam obszar Jowisza
w kolorach naturalnych, tzn. takich jakie odbierałoby nasze
oko. Obraz jest kombinacją kilku zdjęć „czarno-białych”
uzyskanych przy pomocy wąskowstęgowych filtrów w
różnych dziedzinach widma widzialnego. Miejsce upadku
komety jest położone na południowej półkuli Jowisza na sze
rokości jowiszograficznej ok. - 44 stopnie.
Zdjęcie z lewej strony jeszcze raz pokazuje ten sam
obszar Jowisza, ale po komputerowej redukcji poprawiającej
krzywiznę dysku planety, pozwalającej na spojrzenie na
pozostawione po upadku komety ślady en face, tak jakby
znajdowały się bezpośrednio nad głową obserwatora. Kolory
zostały odtw orzone z trzech oddzielnych ekspozycji
„czarno-białych” w pasmach 410, 555 i 953 nm. Na tym
obrazie można dojrzeć szczegóły górnych warstw chmur
Jowisza o rozmiarach mniejszych niż 200 km. Jowisz był
wtedy w odległości 769 min. km od Ziemi.

’>Tytuł pochodzi od Naczelnego.

(aw)

ZDJĘCIA N A ROZKŁADÓWCE PRZEDSTAWIAJĄ...
fotom ontaż h istorii kom ety Shoem aker - L evy 9 p r z e d zderzeniem z Jow iszem . Te sam e zdjęcia w w ersji
czarno - b ia łej i z szerokim i opisam i znajdują się w ew nątrz artykułu A n drzeja W oszczyka str. 100 - 109.
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czarnej dziury
w jądrze galaktyki M87 ?
Obserwacja Teleskopem Kosmicznym H ubble’a
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pozostaje stała (jest to tzw. płaska krzywa rotacji), a przy
zbliżaniu się do samego centrum prędkość spada praktycznie
do zera.
Z badań nad dynamiką gwiazd w jądrach galaktyk elip
tycznych takich jak M87 wiadomo, że typowe prędkości
powinny wynosić około 150 km/s, nie więcej. Istnienie pręd
kości ponad trzykrotnie wyższych oznacza, że potencjał
grawitacyjny w centrum jest znacznie większy niż zazwy
czaj, czyli że jest tam nadspodziewanie silna koncentracja
masy, dziesięciokrotnie przekraczająca typowe gęstości. Tak
znaczącą koncentrację masy przewidziano teoretycznie w
przypadku, gdy w centrum znajduje się masywna czarna
dziura. A zatem tą dodatkową masą jest ukryta w jądrze
czarna dziura!
Tak znaczne prędkości gazu oznaczające dominację pola
grawitacyjnego czarnej dziury nad polem grawitacyjnym
gwiazd w odległości kilkudziesięciu parseków pozwala na
szybkie i proste przeliczenie prędkości gazu na masę. Oto
wynik: 3 miliardy mas Słońca!
Niespodzianka? No, nie całkiem. Bowiem nie przypad
kiem prowadzono właśnie obserwacje jądra galaktyki M87.
Powiedzieć trzeba raczej, że to spełnienie marzeń specja
listów od aktywnych jąder galaktyk.
Tak jak i inne aktywne galaktyki, M87 jest dobrze
widoczna na niebie w niemal wszystkich zakresach widmo-

Sensacyjne doniesienie o odkryciu czarnej dziury obiegło
pod koniec maja całą prasę. A właśnie nie dalej jak w po
przednim numerze Postępów zamieściliśmy artykuł o wielo
letnich i nie całkiem konkluzyw nych poszukiw aniach
czarnych dziur w układach gwiazdowych (M. Czerny, PA
1/1994). A tu taka niespodzianka zupełnie z innej strony!
Ponieważ jednak czarnej dziury jako takiej zaobserwować
się nie da, to co właściwie zaobserwowano?
27 lutego otrzymano obrazy jądra galaktyki M87 przy
pomocy nowej (naprawionej) szerokokątnej kamery (Wide
Field Planetary Camera-2). Obraz obejmował obszar o roz
miarze około tysiąca lat świetlnych, a zdolność rozdzielcza
pozwalała sięgać nawet na odległość zaledwie kilkunastu lat
świetlnych od samego centrum. Rozkład jasności wskazał,
że w jądrze znajduje się wyraźnie wyodrębniający się
gazowy dysk czy pierścień (patrz zdjęcie na wkładce).
Ford i Harmes, członkowie zespołu obser
wacyjnego, po przeanalizowaniu otrzymane
go obrazu postanowili dokonać uzupełniają
cych obserwacji przy pomocy drugiego z
przyrządów Teleskopu Kosmicznego —spek
trografu.
Obserwacja spektroskopowa pokazała, że
dysk jest zjonizowanym gazem o temperatu
rze ok. 10 000 K. Silne linie emisyjne wodoru
pozwoliły na wykonanie także jednowym ia
rowej mapy prędkości gazu w oparciu o efekt
Dopplera (patrz zdjęcie na rozkładówce).
I na tym właśnie polega odkrycie: roz
szczepienie linii emisyjnych we wskazanych
miejscach oznacza, że prędkość wirowania
gazowego dysku, zm ierzona w odległości
zaledwie 60 lat świetlnych od centrum, osiąga
zawrotną wartość 550 km/s!
To nie są prędkości typowo spotykane w
galaktykach. Słońce na przykład obiega cen
trum naszej Galaktyki z prędkością 125 km/s.
Gwiazdy bliższe centrum też nie mają więk
szych prędkości, ponieważ galaktyka to nie
Układ Słoneczny. Planety oczywiście tym
Fot. 1. Zdjęcie M87 wykonane przy pomocy szerokokątnej kamery Teleskopu
szybciej krążą, im bliżej Słońca jest ich orbi
Kosmicznego 1 czerwca 1991, w zakresie bliskiej podczerwieni. Na zdjęciu
ta, ponieważ są wtedy głębiej w potencjale
widać wyraźnie wychodzący z jądra dżet oraz silny ogólny wzrost jasności
grawitacyjnym. Natomiast w galaktyce jako
powierzchniowej przy zbliżaniu się do centrum. Taki rozkład gwiazd wskazuje,
całości za potencjał grawitacyjny w danej
że w jądrze uformowała się masywna czarna dziura, o masie około 2.6 miliarda
odległości od centrum odpowiada zasadniczo
mas Słońca. Silna emisja z samego centrum to jednak nie tylko światło gwiazd,
tylko m asa położona wewnątrz orbity. W
ale i świecenie gorącej plazmy w bezpośrednich okolicach czarnej dziury; tam
też następuje formowanie sie spektakularnego dżetu, rozciągającego się na od
sumie efekt zm niejszania się odległości i
ległość 5000 lat świetlnych od jądra. Na zdjęciu widać także pojedyncze jasne
masy ku centrum w sporej mierze kompensują
plamki; to gromady kuliste M87, każda licząca od 100 tysięcy do miliona gwiazd.
się. W efekcie wartość prędkości gwiazd i
gazu w sporym zakresie odległości od jądra
Postępy Astronom ii 3/1994
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wych. Jest silnym źródłem rentgenowskim, a obrazy uzy
skane w 1980 r. przy pomocy satelity EINSTEIN pokazały,
że rentgenowsko świeci zarówno samo jądro, jak i dżet. M87
jest zarazem jednym z najsilniejszych punktowych źródeł
radiowych na niebie i w tej postaci znana jest pod nazwami
Virgo A lub 3C 274.
M87 - aktywna galaktyka
Messier 87 jest olbrzymią galaktyką eliptyczną leżącą prak
tycznie w centrum pobliskiej gromady galaktyk w gwiaz
dozbiorze Panny, odległej o 52 miliony lat świetlnych. Jest
to trzecia pod względem jasności galaktyka w tej gromadzie
(patrz zdjęcie na wewnętrznych stronach okładki). Jej masę
oszacowano na 300 miliardów mas Słońca. Ale nie to jest
powodem ogrom nego zainteresow ania tym obiektem.
Wszystko zaczęło się w 1918 r„ kiedy amerykański astro
nom H. D. Curtis odkrył jasny, doskonale widoczny w świe
tle widzialnym dżet mający swój początek w jądrze galakty
ki. Znacznie później podobny dżet odkryto w kwazarze 3C
273. M87 pozostaje jednak najbliższą aktywną galaktyką z
jasnym, optycznym dżetem.
Aktywność wykazywana przez tę galaktykę musi mieć
swoje źródło energii. Powszechnie uważa się, że aktywność
jąder galaktyk jest spowodowana opadaniem materii na ma
sywną czarną dziurę (o masie miliona - miliarda mas Słońca)
znajdującą się w jądrze takiej galaktyki. Szczegóły tego pro
cesu nie są dobrze rozumiane od strony fizycznej, a sama
hipoteza wymaga bezpośredniego potwierdzenia - znalezie
nia tejże czarnej dziury!

centracji masy jest spodziewany, gdy w jądrze znajduje się
czarna dziura. Decyduje o tym masa samej czarnej dziury,
jak i zwiększona koncentracja gwiazd w pobliżu centrum
wymuszona przez jej grawitacyjne oddziaływanie (patrz
rys. 1). Modelowanie dynamiki wskazywało na obecność
czarnej dziury o masie około 5 milardów mas Słońca, wynik
budził jednak szereg wątpliwości.
Następny zdecydowany krok naprzód został zrobiony już
w pierwszej fazie obserwacji przy pomocy Teleskopu Kos
micznego. Zdjęcia wykonane przed naprawą teleskopu przy
pomocy szerokokątnej kamery (Wide Field Planetary Ca
m era-1) przez Toda Lauera ze współpracownikami (patrz
fot. 1.) pozwoliły zajrzeć w znacznie bliższe otoczenie sa
mego centrum niż było to możliwe we wcześniejszych
obserwacjach. Na zdjęciu obok widać dżet oraz silną kon
centrację gwiazd w kierunku centrum i bardzo jasny obszar
w samym sercu galaktyki. Gęstość gwiazd przewyższa tam
co najmniej 300 razy wartość oczekiwaną dla typowej galak
tyki eliptycznej i jest ponad tysiąckrotnie wyższa niż gęstość
gwiazd w otoczeniu Słońca. Porównując zmierzony profil
jasności z modelowymi przewidywaniami rozkładu gwiazd
oszacowano masę centralnej czarnej dziury na 2.6 milarda
mas Słońca, w zgodzie z poprzednim oszacowaniem.
Podobne profile jasności charakteryzują kilka innych po
bliskich galaktyk, badanych wcześniej przy użyciu telesko
pów naziemnych, a następnie Teleskopu Kosmicznego. Bar
dzo dobrym przykładem galaktyki kolejnej galaktyki elipty-

Dotychczasowe polowania na czarną dziurę w M87
Pierwsze sugestie o obecności czarnej dziury w centrum
jądra M87 pojawiły się już w 1978 r. Peter Young wraz z
kolegami badał zależność gęstości gwiazd od odległości od
centrum. W yniki wykazały anomalną nadwyżkę jasności ją 
dra w porównaniu ze zwykłymi galaktykami eliptycznymi
(rys. 1 i 2). Ponadto obserwacje spektroskopowe wykazały,
że dyspersja prędkości radialnych gwiazd wzrasta dramaty
cznie w kierunku jądra. Taki wzrost prędkości, a zatem kon☆

☆

L * .

I

W/
/

1

☆ ☆

Rys. 1. Schematyczne przedstawienie rozkładu gwiazd w jądrze
galaktyki w przypadku braku rnasywnej centralnej czarnej dziury
(po lewej) oraz przy jej obecności (po prawej). Działanie pola
grawitacyjnego czarnej dziury sprawia, że liczba gwiazd w
obszarze centralnym (o umownie zaznaczonym promieniu) jest
znacznie podwyższona, większe są też prędkości ruchu gwiazd.
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Rys. 2. Odmienność rozkładu gwiazd w przypadkach obecnoś
ci oraz braku centralnej masywnej czarnej dziury powoduje
również odmienność spodziewanych profili jasności. I tak w
jądrze galaktyki bez czarnej dziury spodziewamy się prakty
cznie płaskiego profilu w całym jądrze, natomiast obecność
czarnej dziury powoduje nadwyżkę jasności tuż przy samym
centrum, rodzaj wierzchołka (ang. cusp). Trzeba jednak zaz
naczyć, że takie wyniki otrzymuje się przyjmując, że jądro jest
sferycznie symetryczne i nie ma silnie wyróżnionej osi rotacji.
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TELESKOP
KOSMICZNY
HUBBLE’A

obserw uje
cznej, podejrzanej o posiadanie w jądrze masywnej czarnej
dziury jest M 32 (fot. 2).
Najnowsze obserwacje Teleskopem Kosmicznym Hubble’a, wskazujące na istnienie czarnej dziury o masie około
3 milardy mas Słońca, otrzymane tym razem nie z dynamiki
gwiazd, ale gazu są w całkowitej zbieżności z poprzednimi
wnioskami, a zarazem dają nam coś więcej.
A ktyw ność ją d r a M 87
Odkrycie gazowego pierścienia w centrum aktywnej galak
tyki eliptycznej to uchylenie rąbka tajemnicy na temat, skąd
się bierze aktywność jądrowa. Nie wystarczy samo istnienie
czarnej dziury; świecenie musi się odbywać na koszt energii
grawitacyjnej opadającej materii. Od lat specjalistów trapił
problem, skąd wziąć tę materię. Samo istnienie czarnej dziu
ry wydaje się być stosunkowo łatwiej wyjaśnione, być może
jest to nawet pozostałość po pierwotnym okresie formowania
się galaktyki. N atom iast zasilanie czarnej dziury przez
skądinąd regularną galaktykę stanowiło problem. Gwiazdy,
po początkowym krótkim okresie zasilania czarnej dziury
zaczynają jej zręcznie unikać i pomimo
znacznej gęstości gw iazd w pobliżu
czarnej dziury tempo ich zjadania jest
niewielkie. Ale przecież mamy ten pierś
cień gazowy! Jego pochodzenie jest niez
nane, ale istnienie je st niekw estionowalne. Trzeba tylko transportować gaz
jeszcze bliżej centrum , aż do samej
czarnej dziury, której promień jest zaled
wie 0.001 roku świetlnego. W ymaga to
co praw da pozbyw ania się zbędnego
momentu pędu, ale najwyraźniej M87
jakoś sobie z tym radzi.

M87 i być może dalsze obserwacje to właśnie wskażą. Tyle
że wtedy pozostanie inny problem: dlaczego właściwie
miałoby powstać tak zwarte jądro (nie ma to żadnego uza
sadnienia kinematycznego) i skąd się bierze aktywność
jądrowa?
Nie wykluczone, że prawda jak zwykle leży pośrodku. To
znaczy czarne dziury rzeczywiście występują w jądrach
galaktyk, szczególnie aktywnych, takich jak M87, ale ich
masy są mniejsze niż na to wskazują wartości wyznaczane z
dynamiki gwiazd i gazu, ponieważ w tych odległościach od
centrum, gdzie dokonujemy pomiarów, masa gwiazd wciąż
jeszcze dominuje nad m asą centralnej czarnej dziury. W ięc z
tym szampanem to może po prostu trochę poczekajmy?...
B ożena C zerny
i Jo a n n a M ikołajew ska
Materiały z Teleskopu Kosmicznego Hubble’a uzyskano jak zwykle
dzięki uprzejmości dr F. Duccio Macchetto ze Space Telescope
Science Institute.

Czy to dow ód na istnienie
czarnej d ziury?
Wbrew optymistycznym zapewnieniom
autorów odkrycia, sprawa nie jest tak do
końca jasna. Staranne badania, wykona
ne ostatnio przez Johna K orm edy’ego
i Roberta M cC lure’a dla bardzo bliskiej
galaktyki M33, też podejrzanej o wy
hodow anie w jądrze czarnej dziury,
pokazują, że znaczna dyspersja prędkoś
ci i nadw yżka gw iazd w jądrze nie
stanowią wcale jednoznacznego dowodu
na istnienie czarnej dziury. W M33 auto
rzy byli w stanie badać obszary o rozmia
rach mniejszych niż jeden rok świetlny!.
Analizując w idm a gwiazd i ich pole
prędkości doszli do wniosku, że jądro
M3 3 to w rzeczyw istości niezw ykle
zwarta gromada gwiazd, trochę podobna
kinematycznie do gromady kulistej, ale
bardzo spłaszczona, raczej dyskowa i
złożona z gwiazd młodych. Masa, wyz
naczona z ruchu gw iazd, odpow iada
masie gwiazd, a nie czarnej dziury. Na
podstaw ie obecnych obserw acji nie
można wykluczyć, że podobnie jest w
Postępy Astronomii 3/1994

Fot. 2. Zdjęcie obszarów centralnych M32 (małej pobliskiej galaktyki eliptycznej,
towarzyszki M31) wykonane szerokokątną kamerą Teleskopu Kosmicznego 17
sierpnia 1991, obejmuje obszar o średnicy około 250 milionów lat świetlnych.
Gruzełkowata struktura na granicy obrazu jest zjawiskiem rzeczywistym; Teleskop
Kosmiczny wyróżnia poszczególne bardzo jasne gwiazdy. Zdjęcie wyraźnie pokazu
je wzrost jasności powierzchniowej w stronę centrum. Takiego profilu jasności
spodziewamy się, jeśli jądro zawiera masywną czarną dziurę o masie około 3 mi
liony mas Słońca.
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Zdarzenie w Jerzmanowicach
w oczach miłośnika astronomii
O t a s e r W Q C ie
Materiał, który prezentuje
my poniżej drukujemy z
mieszanymi uczuciami. Po
pierwsze, bardzo podobne
teksty tych samych autorów
już się ukazały na łamach
Młodego Technika (K. Wło
darczyk) i Uranii (T. Ściężor, J. Płeszka). Po drugie,
wielce prawdopodobne, że
opisywane zjawisko nie
miało żadnego związku z
kosmicznym pochodzeniem
i było efektownym zjawis
kiem a t m o s f e r y c z n y m .
Sprawa ta jednak wzbudziła
spore zainteresowanie
(patrz np. Wiedza i Zycie
5/93), a autorzy zebrali
bardzo interesujący i unika
towy materiał ilustracyjny,
który chyba warto przed
stawić. Obydwa teksty mają
ponadto charakter pole
miczny, co też może wzbu
dzić zainteresowanie. No i
wreszcie, nie wiemy czy był
to r z e c z y w i ś c i e up ade k
meteorytu, czy też wyłado
wanie atmosferyczne (i pio
run kulisty) być może spotę
gowane przez przelot bolidu
i front atmosferyczny. Nie
ulega jednak wątpliwości, że
kamienie spadają z nieba
nie tylko na Jowisza. Być
może to jeden z nich.
Redakcja
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Janusz Płeszka, Tomasz Ściężor
Jerzmanowice są wsią położoną 19 km
na północny zachód od Krakowa na
terenie Wyżyny Krakow sko-Często-

chowskiej. W dniu 14 stycznia (a był to
czw artek) po zachodzie Słońca od
zachodu zaczęły nadciągać gęste chmu
ry kłębiaste, któ
re w krótce po
kryły
w iększą
część nieba. N i e
padał
deszcz.
Około godziny
1855 CSE niebo
zostało rozświet
lone przez ośle
piający, trwający
ok. 3s jaskrawo
niebieski błysk.
Niektórzy świad
kowie w Krako
wie i Balicach
w idzieli w ąską
prostoliniową
smugę o barw ie
jasn o - niebies
kiej znikającą za
zachodnim hory
zontem pod ką
tem ok. 60° (z
K rakow a)
lub
90° (z Balic). Dał
się słyszeć prze
ciągły huk przypominający
strzały artyleryj
skie. Następnego
Rys. 1. Mapa okolic Jerzmanowic z zaznaczonym miejscem
dnia
lokalna pra
zdarzenia - Babią Skałą (Archiwum Instytutu Geografii WSP w
sa doniosła o sil
Krakowie).
nym wybuchu na

Relacje świadków związanych ze zdarzeniem
w Jerzmanowicach w dniu 14 stycznia 1993
Informacje od świadków wydarzenia zostały
zebrane w Jerzmanowicach i okolicznych

stosunku
Skała):

miejscowościach przez grupę miłośników

L - odległość od skały
A - azymut liczony względem skały

astronomii z Oddziału Krakowskiego PTMA
w składzie:
T. Ściężor, J. Płeszka, M. Filipek, A. Kułak.
Relacje zostały zebrane w ciągu od 7 do 30
dni od dnia zdarzenia.
Podano współrzędne obserwatorów w

do

m iejsca

zdarzenia

(Babia

Azymuty są podawane od północy przez
wschód.
Relacje

przedstawiono

w

kolejności

uzyskania.
1. LUCYNA ŚLADOWSKA
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Piorun czy meteoryt???
jerzmanowickiej „Babiej Skale”.
Jako członkowie interdyscyplinarnej
grupy składającej się z astronomów,
meteorologów, geologów i sejsmolo
gów powołanej do zbadania tego przy
padku braliśm y udział w zbieraniu
opisów zdarzenia od jego świadków.
W ielokrotnie także prow adziliśm y
badania terenow e m iejsca wypadku
mające na celu odpowiedź na pytanie:
co się zdarzyło w Jerzmanowicach 14
stycznia wieczorem ?
Po przybyciu do Jerzmanowic oka
zało się, że zniszczeniu uległ fragment
szczytowej partii tzw. „Babiej Skały”
(rys. 1), jednego z licznych w okolicy
ostańców wapiennych. Odłamki wapie
nia z niej pochodzące podziurawiły
dachy i powybijały szyby w okolicz
nych domach, pościnały gałęzie blisko
rosnących drzew. Jednocześnie w całej
wsi nastąpił chwilowy zanik napięcia w
sieci, a w niektórych domach blisko
miejsca zdarzenia uległy zniszczeniu
urządzenia do niej podłączone (telewi
zory itp.). W dwóch najbliższych do
mach uległy spaleniu wszystkie (także
nie włączone) żarówki oraz bezpieczni
ki i niektóre przewody elektryczne.
Przed ustaleniem rodzaju zjawiska
należy odpowiedzieć na kilka pytań:
1) C o w id zian o na niebie ?

Przede wszystkim należy zauważyć, że
dolny pułap chmur znajdował się wów
czas na wysokości 1400 m, tak więc
ew entualne
zjaw iska
zachodzące
powyżej m ogły być widziane tylko
przez sporadycznych obserw atorów
(zachmurzenie typu Cumulonimbus ok.
80%).
Relacje zebrane od wielu świadków
mówią o silnym, rozbłyskowym roz
jaśnieniu nieba w kolorze niebieskim.

Fot. 1,2. Obszar zniszczeń widoczny od strony południowej (u góry) i południowo wschodniej (na dole).
Strefa 1 - ubytek skały spowodowany wydarzeniem z 14 stycznia 1993; strefa 2 obszar rozluźnionej skały usuniętej w kilka dni po zdarzeniu przez miejscową ludność
ze względów bezpieczeństwa (liczne wycieczki, spacery, etc.).

(Jerzmanowice 35 A) - zebrane 23 I 1993
L = 1180 m, A = 25°
Około godziny 19 mąż zobaczył od północy niebieskie rozjaśnienie
nieba, w domu przygasł telewizor, po ok. 3 s siedząc za stołem w kuch
ni zobaczyła przemieszczającą się ok. 1 s jasnoczerwoną kulę.
W trakcie rozmowy ze świadkiem ustalono azymut początku
obserwacji na wysokości 15° nad horyzontem na 230° - 235°. Kula
zniknęła ok. 1° nad horyzontem (wzniesienie terenu) w azymucie 215°±

2° .
Oszacowano średnicę kątową kuli na 1° - 1.5°. Jednocześnie z
przelotem był przeciągły huk, a po kilku sekundach silny grzmot.
2. EDWARD ADAMCZYK (Jerzmanowice 58) - zebrane 23 I 93
L = 1850 m, A = 95°
Przed godziną 19 wychodził ze stodoły (nie od domu), gdy usłyszał
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przeciągły huk (szum), przypominający warkot samolotu. Szedł do
domu i kilkanaście metrów przed wejściem zobaczył intensywnie
niebieskie oświetlenie gruntu. Zrobiwszy dwa kroki (ok. 1.5 s) w
kierunku domu zobaczył nad prawym narożnikiem budynku (nad
przyłączem elektrycznym) złocisto - czerwoną kulę, po czym puścił
się pędem do domu tracąc kulę z pola widzienia.
W trakcie rozmowy ze świadkiem ustalono azymut obserwowanej
kuli na wysokości 35° na 210° - 215°.
3. TOMASZ ŚCIĘŻOR (Kraków, ul. Galla 12 /1 ) - zebrane 23 I 93
L = 19.8 km, A = 144° (AGH, C - 1)
Około 18“ ±5 min. usłyszał przytłumiony grzmot, zobaczył przez okno
biało - niebieską, narastającą w czasie ok. 0.7 s wąską smugę o sze
rokości ok. 5', nachyloną do horyzontu pod kątem 60° - 70° w kierunku
na południe. Smugę zaobserwowano na wysokości 15° - 20° w azy-
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Obserwacje
Kilka relacji mówi o dwóch takich
rozbłyskach zachodzących po sobie w
odstępie ok. 30 s. Oszacowana jasność
błysku w Krakowie wynosiła od -15™

do -20m , jednak oczywiście jest to tyl
ko oszacowanie na podstawie wizual
nej obserwacji ośw ietlenia Rynku
G łów nego w Krakowie. W szędzie

świadkowie stwierdzili silne rozjaśnie
nie nieba . W Krakowie i w Balicach
widziano smugę przypominającą nieco
prostoliniow ą błyskaw icę o czasie

ANALIZA RUCHU CIAŁA METEORYTOWEGO
W ATMOSFERZE
I. OPIS ZJAWISKA
Około godziny 18:55 CSE w Jerzmanowicach k. Krakowa nastąpi)
wybuch, który spowodował rozerwanie fragmentu skały o masie ok. 800
kg. Świadkowie znajdujący się w pobliżu miejsca wybuchu widzieli
jaskrawoczerwoną lub biało—żółtą kulę zmierzającą w kierunku skały.
Zjawisku towarzyszyły efekty związane z zejściem dużego ładunku
elektrycznego do ziemi.
W tym czasie widziano także przelot jasnego bolidu, jednakże wyz
naczona jego trajektoria przechodzi w najbliższym do Jerzmanowic
punkcie w odległości 13 km i na wysokości 5 km (patrz mapka).
Zjawisku towarzyszyły efekty dźwiękowe przypominające grzmoty lub
strzały artyleryjskie.
Została postawiona hipoteza („Młody Technik” 5/93 ’>), że za
zniszczenia skały odpowiedzialny jest spadek niedużego meteorytu z
kosmiczną prędkością (>2km/s).
II. ORBITA
Przy założeniu meteorytowej natury zjawiska obliczono elementy orbity
ciała dla kilku możliwych przypadków.
Przy założeniu meteorowej natury obserwowanej w Jerzmanowi
cach kuli określono parametry trajektorii „meteorytu” (przypadek I):
A = 28°
z =35°
T0= 17:55 U T 1 1993.
Określono także parametry obserwowanego wówczas bolidu (przy
padek II):
A = 240°
z =55°
T0= 17:55 U T 11993,
gdzie: A - azymut radiantu liczony od południa na zachód,
z - odległość zenitalna radiantu,
T0- moment zdarzenia.
Elementy orbity policzono dla szeregu prędkości wejścia w atmosferą
dla przypadku I.
Minimalna prędkość wynosząca 12 km/s jest prędkością nieco więk
szą od swobodnego spadku z nieskończoności, maksymalna prędkość
przy podanych parametrach wejściowych dla przypadku I wynosi 17
km/s a dla II 35km/s i odpowiada orbicie parabolicznej (komety
długookresowe).
Do dalszych rozważań przyjęto następujące prędkości wejściowe:
13.5 km/s oraz 27 km/s, co odpowiada orbicie, której aphelium mieści
się w pasie planetoid odpowiednio dla przypadku I i II (planetoidy typu
Apollo) oraz odpowiednio 17 km/s i 35 km/s (komety długookresowe).
III. PRZELOT PRZEZ ATMOSFERĘ
Dla przelotu ciała przez atmosferę przyjęto model opisany w literaturze
przez Fesenkowa i Sekaninę. Model opisuje ciało poruszające się w
ośrodku o podanych parametrach i znajdujące się pod wpływem przy
l) Tekst bardzo podobny do tego z Młodego Technika drukujemy na
str. 133.
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ciągania ziemskiego.
Jako dane wejściowe przyjęto:
- dla atmosfery model standardowy
- dla meteorytu
a) kamiennego: p=3.0 g/cm , cv =0.2 g/cal-K, Ttop = 1400° C
b) żelaznego: p=7.8 g/cm , cv =0.1 g/cal-K, Tlop = 1500° C
gdzie: p - gęstość, cv - ciepło właściwe, Tlop - temperatura topnienia.
Definiujemy współczynnik K jako współczynnik oporu dla prędkości
ponaddźwiękowych, zależny od kształtu i faktury powierzchni ciała. Dla
meteorytu Pribram określono wartość K dla różnych jego fragmentów
na 0.55 do 1.2, dla meteorów z roju Perseid na ok. 2, minimalną
możliwą wartość określa się na 0.4. Tak więc do dalszych obliczeń
przyjmujemy trzy wartości K: 0.4,1.0, 2.0.
Definiujemy także współczynnik m jako część energii kinetycznej
traconej na topienie meteorytu. Z licznych obserwacji określono wartość
m na 0.0123.
Całkując odpowiednie równania ruchu otrzymujemy parametry toru
ciała na kolejnych etapach jego lotu.
IV. OMÓWIENIE WYNIKÓW
Analizując otrzymane wyniki można zauważyć, że ciała o małej masie
początkowej ulegają wyhamowaniu (wytracają większość swojej pręd
kości kosmicznej) na dużych wysokościach (powyżej 10 km), po czym
dalej spadają swobodnie osiągając na powierzchni Ziemi prędkość
kilkudziesięciu m/s. Jednocześnie wysokość zgaśnięcia bolidu jest
rzędu 20 km. Ciała o dużej masie początkowej osiągają powierzchnię
Ziemi z prędkościami kosmicznymi. Masa końcowa ciała zależy prakty
cznie tylko od jego masy początkowej, prędkości początkowej oraz
ciepła właściwego. Niemożliwy jest spadek na Ziemię ciała o małej
masie i małej prędkości początkowej (przypadek I) z prędkością kos
miczną (>2 km/s).
Dla meteorytu kamiennego minimalna masa mogąca spaść z pręd
kością 12 km/s wynosi (K = 0.4, z - odchylenie toru od pionu):
dla v0 =13.5 km/s : Mmin = 3600 kg (z=35°) 1 .
dla v0 =17 km/s
: Mmin = 2300 kg (z=35°) /
1
dla v0 =27 km/s
: Mmln = 2300 kg (z=55°)
ii
dla v0 =35 km/s
: Mmiri = 800 kg (z=55°)
J
Analogicznie dla meteorytu żelaznego:
dla v0 = 13.5 km/s : Mmin = 360 kg (z=35°)
1
i
dla v0 =17 km/s
: Mmin = 270 kg (z=35°)
J
dla v0 =27 km/s
: Mmin = 100 kg (z=55°)
n
dla v0 =35 km/s
: Mmin = 8 kg (z=55°)
/
Jednocześnie można zauważyć, że dla przypadku I prędkości
zderzenia z Ziemią wynoszące kilka lub kilkanaście km/s posiadają
ciała o masie końcowej równej co najmniej kilkaset kg. Dla przypadku II
(obserwowany bolid) masa ta może być znacznie mniejsza.
W celu określenia wiarygodności powyższych danych należy przed
stawić kilka rzeczywistych spadków i porównać z przedstawionymi
wynikami:
W dniu 17 maja 1990 roku niedaleko miasta Sterlitamak (Rosja)

\

\
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Piorun czy meteoryt???
trwania rzędu sekund, zakończoną kulą
ognistą, w Chrzanowie dwa błyski na
niebie od strony Jerzm anowic, w
Zawoji (70 km od Jerzmanowic !) być

m oże bolid, jednak prawdopodobnie
godzinę wcześniej i w nieco innym, niż
Jerzmanowice azymucie, w Szklarach
rozjaśnienie na niebie, w Rudawie

zaobserwowano uderzenie w Ziemię „ognistego bolidu”. Meteoryt
żelazny utworzył krater o średnicy 10 m, całkowita masa znajdująca się
w miejscu upadku jest szacowana na 1500 kg. Prędkość uderzenia
meteorytu określa się na 2 do 3 km/s przy prędkości początkowej 15 do
18 km/s. Z przedstawionego modelu wynika, że dolot meteorytu
żelaznego o masie 1500 kg z prędkością 12 km/s następuje dla
współczynnika K=0.6, co odpowiada wartości wyznaczonej np. dla
meteorytu Pribram lub Lost City.
Wykres przebiegu hamowania w atmosferze dla tego przypadku jest
przedstawiony na wykresie.
W dniu 30 stycznia 1868 w pobliżu Pułtuska spadł deszcz meteory
tów kamiennych. Całkowitą spadłą masę ocenia się na ok.8000 kg.
Bolid zgasł na wysokości ok.18 km. Analizę utrudnia fakt, że meteoryt
uległ rozpadowi jeszcze przed wytraceniem resztek prędkości kos
micznej. jednak z przedstawionego powyżej modelu wynika, że meteo
ryt kamienny o masie końcowej 8000 kg przy założonym współczynniku
K=2 gaśnie jako bolid na wysokości ok.15 km. Prędkość końcowa dla
takiej masy przy prędkości początkowej 14 km/s wynosi ok.120 m/s.
Analogicznie prawidłowe wyniki otrzymuje się także dla meteorów z
roju Perseidów.
Należy stwierdzić, że omawiany model dobrze opisuje rzeczywiste
przeloty meteorytów w atmosferze.

V. PODSUMOWANIE
Obserwacja zniszczeń skały prowadzi do wniosku, że w wyniku
wybuchu zostało zniszczone ok. 800 kg skały. Przy prędkości meteory
tu 2 km/s prowadzi to do masy ok. 0.5 kg.
Jak jednak wynika z przedstawionych rozważań dla przypadku I
niemożliwy jest dolot ciała o tej masie do powierzchni Ziemi z prędkoś
cią kosmiczną. Prędkość dolotu równa 2-3 km/s wymaga masy koń
cowej -równej kilkuset do kilku tysięcy kg, co przy uderzeniu w skałę
dałoby nieporównywalnie większe zniszczenia. Należy także zauważyć,
że analiza materiału pochodzącego z miejsca zdarzenia oraz z jego
okolic nie doprowadziła do znalezienia jakichkolwiek pewnych śladów
materii pochodzenia kosmicznego. Rozwiązania pozytywne wymagają
niezwykłego składu meteorytu (np. złoto lub iryd) lub niezwykłego
kształtu (K=0.04).
Nie stwierdzono także w literaturze przedmiotu opisu upadku mete
orytu, który byłby podobny do opisywanego zdarzenia.
Należy jednak rozważyć problem obserwowanego wówczas bolidu
(przypadek II). W realnym dla tego przypadku zakresie prędkości
początkowych (aphelium od Marsa - 27 km/s do oo - 35 km/s) możliwy
jest dolot meteorytu do powierzchni Ziemi z prędkością kosmiczną przy
założeniu dużej (kilkaset ton) masy początkowej. Jednocześnie na dużą
masę początkową wskazywałaby duża jasność relacjonowana przez
świadków przelotu bolidu (szacowana na -15mdo -20m).
Obliczone współrzędne radiantu wynoszą około (z dokładnością

10°):
a = 8h40m
8 = +43°
Zastanawiające jest, że podane współrzędne są bardzo zbliżone do
współrzędnych radiantu roju meteorów a-Lynxidy, którego maksimum
aktywności przypada na 17 stycznia (!):
a = 9h04m
5 = +31°
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szybko zanikającą smugę na niebie, w
Skawinie przelot bolidu w kierunku
zachodnim.
Są także dwie obserwacje pocho-

Mapa okolic Krakowa z. naniesionym rzutem trasy obser
wowanego bolidu wraz z kierunkiem lotu; wierzchołek
strzałki wyznacza hipotetyczny obszar wybuchu (upadku?)
meteorytu. Uwidoczniono także położenie Jerzmanowic (-1 3
km od toru).

S te riita m a k
v0=17 k m /s
M0=20000 kg
M„= 1JOO kg
z=45

Hamowanie w atmosferze dla meteorytu Steriitamak dla
trzech wartości współczynnika K.
Rój ten, obecnie fotograficzny, był jeszcze aktywny w XIX w. Co
więcej wiąże się jego genezę z jasną kometą 1533 roku o elementach
orbity:
q = 0.25-0.33 A.U.
i = 28-30°
f i = 305°
co = 205.
Oczywiście elementy te (tak jak i podane przez nas wcześniej dla
bolidu) są bardzo przybliżone.
Czy więc możliwe jest, aby Ziemia 14 stycznia 1993 zderzyła się z
fragmentem jądra komety 1533 ? Jest to oczywiście jedna z wielu
możliwości.

T. Ściężor J. Płeszka
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Obserwacje
temperatury zarówno tra
wa w szczelinach obok
jak i szczątki organiczne
nie uległy zwęgleniu (na
leży w ziąć jednak pod
uwagę dużą wilgotność).
Nie były też widoczne
ślady oddziaływania wy
sokiej tem peratury na
pow ierzchni pobranych
próbek. Członkowie gru
py geologicznej sugerują,
że zniszczenia nie zostały
spow odow ane
udarem
mechanicznym w skałę.
Należy także nadmienić,
że zaobserw ow ano na
Fot. 3,4. Babia Skala od strony południowej 3 -4 lata przed zdarzeniem z 14 stycznia 1993 (z lewej).
powierzchni otaczającego
Na pierwszym planie p. Grzyb z córką i wnuczkiem. Dla porównania podobne współczesne ujęcie
skałę gruntu szereg krę
(z prawej). Potężny kawał skały zniknął - razem z córką (wyjechała).
tych rowków rozbiegających się prom ieniście
dzące z samych Jerzmanowic, mówiące lub szum, podobny do odgłosu lecą (rowki takie są charakterystyczne w
o obserwacji czerwonej (lub żółtej) ku cego samolotu. Część świadków sły przypadku zejścia dużego ładunku ele
li. Jeden z najbliższych świadków w szała warkot także po wybuchu.
ktrycznego do ziemi).
Jeden ze świadków (w Szklarach, 3
Jerzmanowicach tuż po wybuchu wy
W Zakładzie Mineralogii i Geoche
biegł z domu i zobaczył oddalające się km na południe od „Babiej Skały”) sły mii Akademii Górniczo-Hutniczej w
szał jak gdyby narastający gwizd, po Krakowie Andrzej i Maciej Maneccy
od skały dwa punkty świetlne.
w ykonali m etodam i XRD (X-Ray
Paru świadków widziało czerwoną którym nastąpił wybuch.
Diffractometry) i SEM-EDS (Scanning
łunę na niebie.
Electron Microscope - Energy Disper
3) Co spow odowało zniszczenia
skały?
sive Spectroscopy) badania mineralo
2) Co słyszano ?
giczne i chemiczne próbek fragmentów
Interesujące są relacje świadków na „Babia Skała” jest mocno zwietrza materiału skalnego pobranego u podnó
temat odgłosów słyszanych w tym cza łym, silnie spękanym ostańcem wa ża skały, samej skały w miejscu jej
sie. Przede wszystkim nie udało się piennym. Na skutek wybuchu zniszcze uszkodzenia oraz drobnych cząstek
ustalić, co było wcześniej — huk czy niu uległa partia szczytowa skały (ok. materii i pyłów w yseparowanych z
błysk. Nawet świadkowie z Krakowa 0.2 m 3) oraz wtórnie (na skutek gleby i płatu śniegu znajdującego się
są pewni, że najpierw usłyszeli huk, a wstrząsu) odpadło ok. 0.5 m3 , co ra kilkanaście metrów od miejsca opisy
dopiero potem zobaczyli błysk. Sprawę zem daje masę ok. 3 ton. Wyraźnie wanego zdarzenia. W zebranych do tej
komplikuje fakt, że prawdopodobnie widoczne jest, że bezpośrednie oddzia pory próbkach nie stwierdzono obec
były dwa błyski i niektórzy świad ływanie na skałę nastąpiło właśnie w ności większych okruchów materii,
kowie mogli widzieć pierwszy z nich, a partii szczytowej. Pochodzące z niej której skład chemiczny i mineralny
odłamki rozleciały się z dużymi pręd wskazywałby na jej kosmiczne pocho
inni drugi.
Mieszkańcy Jerzmanowic twierdzą kościami na odległość do 50 m. Nie dzenie. Szczegółowym badaniom pod
że tuż przed wybuchem słyszeli warkot stwierdzono oddziaływania wysokiej dawane są najdrobniejsze cząstki,

mucie ok. 250° Zniknęła za budynkiem ok. 5° nad horyzontem w azy

Kilka minut przed godziną 19 usłyszał podwójny grzmot, wyszedł

mucie 260 - 280°.
4. WIESŁAWA ŚCIĘŻOR (Kraków, ul. Galla 12 /1 ) - zebrane 23 I 93
L = 19.8 km, A = 144° (IFiM UJ)
Między 18“ a 19°° słyszała przeciągły, modulowany grzmot, a nas
tępnie zobaczyła biało - niebieskie rozświetlenie nieba.
5. KAZIMIERZ ŚCIĘŻOR (Kraków, ul. Galla 12 / 1 ) - zebrane 23 I 93
L = 18.5 km, A = 142° (al. Kijowska)

na balkon od południa (ok. 4 s) i po 10 - 12 s usłyszał słabszy, poje
dynczy grzmot.

Przed 19 usłyszał podwójny grzmot, przypominający strzały
artyleryjskie, następnie zobaczył trwajacy ok. 2 s błysk rozświetlający
zachodnie niebo. Po około 15 s usłyszał słabszy, pojedynczy grzmot.
6. JANUSZ PŁESZKA (Kraków, ul. Lelewela 3 / 6) - zebrane 23 I 93
L = 20.9 km, A = 145°
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7. ANNA FIGURA (Zawoja 246) - zebrane 24 I 93
L = 66 km, A = 195°
Po 17 (godzina niepewna) po wyjściu z domu zobaczyła białą
smugę lecącą pionowo do horyzontu w czasie ok. 1 s .W trakcie roz
mowy ze świadkiem wyznaczono azymut smugi na 330 - 335°.
Oszacowana szerokość smugi poniżej 0.5°. Smuga zniknęła za
zboczem góry ok. 8° nad horyzontem.
8. ZOFIA SZLACHTA (Jerzmanowice 371) - zebrane 30 I 93
L = 1500 m, A = 323°
Była w zamkniętym pomieszczeniu, zgasł telewizor, później był
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Piorun czy meteoryt???
zw łaszcza te o kulistych kształtach,
analizow ane chem icznie przy znacz
nych pow ięk szen iach skaningow ego
m ik ro sk o p u elek tro n o w eg o . P ośród
setek przebadanych m ikrosferul tylko
pojedyncze m ogą budzić podejrzenie
kosm icznego pochodzenia i zw iązek z
rzadkiego typu m eteorytem w ęglistym
(carbonaceus chondrite). W idm a EDS
(patrz ram ka, rys. 2) różnią się składem
ch em iczn y m a zw ła sz cza w yraźnie
dom inuje w nich Si przy m niejszej
zaw artości Al i Fe. N ieobecny je st w
nich potas, będący charakterystycznym
sk ład n ik iem pyłów p rzem ysłow ych.
B adania są kontynuow ane. T akże kil
kakrotnie przeprow adzane penetracje
terenu w prom ieniu do 2 km od skały
n ie d o p ro w a d ziły do zn alezien ia
ja k ich k o lw iek od łam k ó w skalnych
różnych od w apiennych.

4) Jakiej natury były zniszczenia
elektryczne ?

Jerzm anow ic znajduje się O bserw ato
rium Sejsm ologiczne PAN . O godzi
nie 18h58m54s i 19h00m17s zarejestro
w ano dw a zjaw iska. Po porów naniu t
zapisem burzy letniej stw ierdzono, że
są to typow e zapisy dw óch w yładow ań
atm o sfery czn y ch z to w arzy szący m i
grzm otam i, które w ystąpiły nad obser
w atorium (rys. 3 i 4). Pierw sze z tych
bliskich w y ład o w ań sp o w o d o w ało
uszk o d zen ie aparatury. R o zm o w a z
m ieszkańcam i pobliskiej w si Sąspów
pozw oliła ustalić, że rzeczyw iście tego
dnia około godziny 19 nad obserw ato
rium w ystąpiła silna burza z dw om a
w yładow aniam i. Jednocześnie należy
zauw ażyć, że w edług zgodnych relacji
św iadków w ydarzenie w Jerzm anow i
cach nastąpiło ok. 18h55m, a więc pra
w ie 5 m inut w cześniej. Z ostały zbada
ne zapisy sejsm ografów od 18h30m do
19h30m . Brak jakichkolw iek zjaw isk
sejsm icznych w tym okresie poza w y

m ienionym i pow yżej oznacza, że nie
m a zap isu ja k ie g o k o lw ie k w strząsu
sejsm icznego zw iązanego bezpośred
nio z w ybuchem na „B abiej Skale” .
Po przedstaw ieniu pow yższych fak
tów rysują się dw ie hipotezy w yda
rzenia w Jerzm anow icach: m eteo ry 
tow a oraz m eteorologiczna. R ozpatrz
m y obydw ie hipotezy:

I. HIPOTEZA
METEORYTOWA
Z godnie z n ią za pow yższe efekty od
pow iedzialny b yłby upadek m eteorytu
z resz tk o w ą p ręd k o śc ią k o sm icz n ą
(niew yham ow anego).
O bserw ow ane zjaw iska elektryczne
także m ożna w yjaśnić, w ram ach tej
hipotezy, gdy znane są przykłady po w 
staw ania silnych ładunków elektrycz
nych przy przelotach bolidów . N ależy
jednak polem izow ać z tezą przedsta-

Stw ierdzono, że zniszcze
n iu u le g ły te u rzą d zen ia,
które w m om encie w ypadku
podłączone były do sieci.
D om y, w których w ystą
piły zniszczenia są podłą
czone do tej sam ej linii prze
syłow ej przechodzącej nie
daleko skały, tak w ięc m oż
na podejrzew ać, że w łaśnie
ona przyjęła na siebie duży
ładunek elektryczny. W naj
bliższym z dom ów zaobser
w ow an o na p rze d m io ta ch
m etalow ych ognie św. Elm a.

5) Czy zarejestrowano
wstrząs sejsmiczny?

Fot. 5,6. Unikatowe ujęcie otrzymane przez p. Guta i wykonane z 4 - metrowej zaspy zimą
1963/1964 z kierunku północno - zachodniego (z lewej). Dla porównania podobne współczesne
ujęcie (z prawej). Skutki zdarzenia z 14 stycznia są bardzo wyraźnie widoczne.

W odległości ok. 3 km od

grzmot.
9. PP. GRZYBOWIE (Jerzmanowlce165) - zebrane 30 I 93
L = 120m, A = 180°
Byli w pomieszczeniu. Około 19 usłyszeli silny huk (szum i gwizd).
Odczuli silny wstrząs gruntu. Potem okazało się, że zegar wahadłowy
zatrzymał się o godzinie 18 *7 (nieznana jest dokładność zegara).
Równocześnie z hukiem w domu wybuchły puszki elektryczne i
przepaliły się wszystkie żarówki (nawet wyłączone). Przepaleniu uległy
wszystkie bezpieczniki oraz przewód telefoniczny biegnący wzdłuż
zachodniej ściany budynku. Do wnętrza domu wdarł się intensywny,
ostry zapach. Po około 4 minutach była kilkuminutowa intensywna
burza gradowa. Rano okazało się, że dachy zostały podziurawione
przez kamienie wapienne.
10. PP. GUTOWIE (Jerzmanowice 170) - zebrane 30 I 93

Postępy Astronomii 3/1994

L = 110 m, A = 300“
Byli w pomieszczeniu. Przed 19 usłyszeli silny, przeciągły huk, w
domu na metalowych przedmiotach (np. kran, garnki) pojawiły się
ognie. Za oknami zauważono czerwony błysk. Syn słyszał dwa huki,
nie widział błysku. Uszkodzona została instalacja elektryczna
(odymione ślady wokół gniazdek i żyrandola, spalone bezpieczniki
oraz pracujące urządzenia elektryczne: wyciąg kuchenny, telewizor
i video). Wybite zostały szyby w oknach i podziurawione dachy.
11. PP. KOZEROWIE (Jerzmanowice 169) - zebrane 30 I 93
L = 120 m, A = 270°
Byli w pomieszczeniu. Około 19 usłyszeli olbrzymi huk, za oknem
pojawiła się czerwona jasność oraz gęste, szare zadymienie. Po
wybiegnięciu na podwórze syn zobaczył oddalające się w kierunku
Krakowa dwa świecące obiekty. W tym czasie jeszcze spadały odłamki
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Obserwacje
wioną w nr 5/1993 „Młodego Techni
ka” (nieco zmienioną wersję tekstu K.
W łodarczyka drukujemy na str. 133) w
artykule „M eteoryt nad Jerzmanowi
cami”, że za zdarzenie odpowiedzialne
jest małe ciało o kilkukilogramowej
(2 kg) masie i prędkości kilku (3.5)
km/s. Czy zdarzenie takie (tzn. dolot do
powierzchni Ziemi małego ciała z dużą
prędkością) jest możliwe ? W ydaje się,
że nie. Z istniejących modeli lotu ciała
w atmosferze wynika, że wyhamowa
niu w atmosferze nie podlegają ciała o
dużej m asie (kilkaset i więcej kg)
i prędkości początkowej do 22 km/s.
Takie meteoryty rzeczywiście uderzają
w Ziemię z prędkościami wynoszącymi
kilka lub kilkanaście km/s. W wyniku
uderzenia powstaje krater wybuchowy.
Przykładem może być np. znany krater
w Arizonie. M ożna także dodać, że za
chodzi to jed y n ie dla m eteorytów
żelaznych (np. Sterlitam ak 1990).
M eteoryty kam ienne ulegają rozpa
Widmo EDS (Energy Dispersive Spec
troscopy) otrzymywane jest w mikro
skopie elektronowym w oparciu o
zjawisko fluorescencji rentgenowskiej.
W wyniku bombardowania próbki wiązką
elektronów wzbudzane jest emisyjne
promieniowanie rentgenowskie - każdy
pierwiastek będący składnikiem próbki
wysyła charakterystyczne dla siebie (jak
linie papilarne człowieka) promienio
wanie. Promieniowanie to rejestrowane
jest na widmie - wykresie zależności
intensywności promieniowania od jego
energii. Analiza wykonywana jest z
mikroobszaru o powierzchni mniejszej
od 1. Badania wykonano aparatem umo
żliwiającym wykrycie wszystkich pier
wiastków o masie atomowej większej od
masy atomowej węgla przy zawartości
ponad 0.1% wagowo.
Maciej Manecki
Zakład Mineralogii i Geochemii AGH

Rys. 2. U góry obraz z mikroskopu skaningowego próbki zebranej z płata śniegu
kilkanaście metrów od Babiej Skały. Poniżej przedstawiono widma SEM-EDS trzech
wskazanych próbek (w kolejności od lewej). Brak potasu, charakterystycznego dla
zanieczyszczeń przemysłowych może sugerować pozaziemskie pochodzenie dwóch
pierwszych próbek. Charakterystyczna kulka oznaczona nr 3 jest typową cząstką
pochodzenia przemysłowego, podobnie jak wszystkie pozostałe cząstki pokazane na
obrazie z mikroskopu skaningowego i mają podobne widma SEM-EDS (z prawej).

dowi w trakcie lotu wywołując efekt
deszczu meteorytów (np. Pułtusk 1868,
Mbale [Uganda] 1992).
Meteoryty o masie wejściowej małej
(kilkanaście kg) ulegają szybkiemu
wyhamowaniu w atmosferze i od wy
sokości 20-30 km spadają z prakty
cznie stałą prędkością wynoszącą za
ledwie kilkadziesiąt do kilkuset m/s.

wapienia. Uszkodzona została instalacja elektryczna oraz włączony
telewizor. Wybite zostały szyby, kilka kamieni wpadło do mieszkania,
Jeden uszkodził lodówkę. Podziurawione zostały dachy i przechylony
płot.
12. PP. BIENIOWIE (Jerzmanowice 171) - zebrane 30 I 93
L = 120 m, A = 305°
W czwartek pod koniec serialu „Pokolenia" (przed 19) nastapił prze
ciągły huk, potem stała się czerwona jasność. Zostały powybijane
szyby oraz podziurawione dachy. Potem był słyszany słabszy grzmot.
Potem nadszedł silny wiatr i intensywny, krótki deszcz z gradem. W
domu uszkodzony został włączony telewizor i spalone bezpieczniki.
13. MAREK CHOCHÓŁ (Szklary 25) - zebrane 30 I 93
L = 4150 m, A = 225°
Szedł drogą. Usłyszał przeciągły szum i gwizd. Po około 1 s zoba
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Analogicznie zachowują się także pro
dukty rozpadu dużych brył.
Należy jednak nadmienić, że żaden
ze świadków w Jerzmanowicach nie
widział uderzenia bolidu w skałę.
Wszystkie dostępne nam obserwacje
bolidu (który wtedy niewątpliwie ob
serwowano!) pozwalają na odtworze
nie jego toru lotu kilkanaście kilome-

czył błysk oraz zanikające rozjaśnienie na niebie. Podczas błysku
nastąpił zanik napięcia w sieci. Po około 2 s usłyszał dwie silne deto
nacje, z czego pierwsza była silniejsza. Odczuł silny wstrząs gruntu.
Około pól godziny później była burza z błyskawicami.
14. (SĄSPÓW 36) - zebrane 30 I 93
L = 2150 m, A = 36°
Słyszano przeciągły huk, przypominający przelot niskiego samolo
tu, po ok. 2 s widoczne było białe rozświetlenie nieba, przygasło
światło na ok. 1 s, po 8 - 15 s słyszano silny grzmot. Po około 4 min
od błysku przyszła gęsta czarna chmura, padał silny grad z deszczem
i zaobserwowano dwa silne wyładowania w odstępie ok. 1 min w kie
runku Ojcowskiego Parku Narodowego (A = 110°). Burza trwała zaled
wie kilka minut.
15. (ZABIERZÓW, CZĘŚĆ WSCHODNIA) - zebrane 7 II 93
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Piorun czy meteoryt???

Rys. 3. Dwa pierwsze fragmenty sejsmogramów
obejmują zaobserwowane wyładowanie burzowe o
godzinie 18h58m54s CSE (u góry) i 19h00m11s CSE
(w środku). Dla porównania pokazano (najniżej)
zarejestrowane tym samym sejsmografem, ale w
innym czasie (w czerwcu 1993) przykład innego
podwójnego wyładowania atmosferycznego (w
środku kadru) z nieco wcześniejszym zapisem
tąpnięcia górniczego na Śląsku (w górnej - lewej
części kadru).

trów na południe stycznie do
Jerzmanowic.
Na podstawie obserwo
wanej jasności błysku przy
realnym zakresie prędkości
można oszacować masę po
czątkową obiektu na 20 do
50 ton. W zależności od m a
teriału m eteorytu oraz od
w artości
współczynnika
oporu
aerodynam icznego
końcowa masa przy upadku
powinna wynosić od 0.2 do
2 ton przy prędkości koń
cowej od 100 do 300 m/s.
I rzeczywiście są to liczby
zgodne ze znanymi spadka
mi m eteorytów ja k np.
Sichote-A lin, Pribram. W
przypadku
Jerzm anowic
wielokrotne przeszukiwania
terenu w promieniu do 2 km
od „Babiej Skały” nie dopro
wadziły do znalezienia ja
kiejkolwiek materii pocho
dzenia pozaziemskiego* co
wskazywałoby na małą masę
końcową meteorytu. Jednak
przy małej masie zniszczenia
skały wymagają dużej (rzędu
3 km/s) prędkości. Oznacza
to po pierwsze olbrzym ią
(10000 krotną) utratę masy
w trakcie lotu (niespotykana
ablacja, także żaden deszcz
meteorytów nie został zaob
serwowany)
oraz
słabe
hamowanie aerodynamiczne
(co przy tak dużej ablacji
wydaje się całkowicie niere
alne). Rozwiązania, w któ
rych ciało o małej masie
uderza z prędkością kos
miczną w skałę otrzymuje
się bądź dla niezwykłej gęs-

L = 11.5 km, A = 158°
Przed 19 usłyszano grzmot a następnie zobaczono błysk od strony
zachodniej.
16. (ZABIERZÓW, CZĘŚĆ ZACHODNIA) - zebrane 7 II 93
L = 9.9 km, A = 174° .
Po 18 byl widziany silny błysk oraz słyszano silny grzmot na półn.
- zach., po chwili dał się słyszeć słabszy grzmot.
17. (RUDAWA, PRZYSTANEK PKS) - zebrane 7 II 93
L = 9.8 km, A = 196°
Wieczorem widziano biały błysk, po czym słyszano grzmot, po ok.
20 min była burza z błyskawicami.
18. (BRZEZINKA) - zebrane 7 II 93
L = 7.5 km, A = 189°
Około 19 słyszano krótki, silny grzmot, podobny do lotniczego.
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Rys. 4. Zapis sejsmogragiczny typowe
go trzęsienia Ziemi (u góry), upadku
meteorytu na powierzchnię Księżyca (w
środku) i fale sejsmiczne wywołane
upadkiem Meteorytu Tunguskiego obej
mujący ok. 50 minut trwania zjawiska
(na dole).

tości meteorytu (złoto lub iryd) bądź
dla w spółczynnika oporu aerodyna
micznego zbliżonego do współczynni
ka oporu dla dziobów samolotów hiperdźwiękowych.
Obydwa te warianty wydają się m a
ło praw dopodobne. Jednocześnie w
obu tych przypadkach masa początko
wa ciała wynosiłaby zaledwie kilkanaś
cie do kilkudziesięciu kg, co nie wywo
łałoby obserwowanego błysku na nie
bie.
Należy także dodać, że w literaturze
meteorytowej nie są znane przykłady
upadków m eteorytów przypom inają
cych zdarzenie w Jerzmanowicach.

II. HIPOTEZA
METEOROLOGICZNA
Zgodnie z nią za wydarzenie w Jerz
manowicach odpowiedzialny jest zes
pół efektów burzow ych, a przede
wszystkim silnego wyładowania linio
wego oraz stowarzyszonego z nim pio
runa kulistego.

19. (SIEDLEC) - zebrane 7 II 93
L = 8.6 km, A = 218°
Wieczorem widziano błysk, w tym momencie przygasło światło, po
okołol min nastąpił grzmot.
20. TADEUSZ KUBECZKA (Żbik) - zebrane 7 II 93
L = 9.6 km, A = 221°
Między 18 a 19 zobaczył błysk i jednocześnie usłyszał huk. Spoj
rzawszy w niebo zobaczył podłużne rozjaśnienie na niebie. W trakcie
rozmowy ze świadkiem ustalono, że rozjaśnienie zobaczył na wyso
kości 45° w azymucie 5°.
21. (MIĘKINIA) - zebrane 7 łl 93
L = 12.3 km, A = 248°
Około 19 (zaczynała się „Dobranocka”) usłyszano huk, na moment
zanikł sygnał TV. Inny świadek ok. 19 widział podłużne silne roz-
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Jakie argumenty przemawiają za tą
hipotezą?
Pierwsza połowa stycznia była niez
wykle ciepła jak na tę porę roku. Spo
wodowało to szereg anomalii pogodo
wych w tym także burz połączonych z
wyładowaniami atmosferycznymi. W
dniu 14 stycznia nad Polską prze
chodził system frontów atmosferycz
nych związany z niżem znad cieśnin
duńskich. Około godziny 12 nad Kra
kowem przeszedł chłodny front atmos
feryczny. Na jego tyłach uformował się
wtórny front chłodny. Po jego stronie
południow ej znajdow ało się ciepłe
pow ietrze, po północnej chłodne.
W zdłuż frontu obserw ow ano liczne
burze. Około godziny 19 (rys. 5) front
ten przesuwając się na południowy
wschód znalazł się na północ od
Krakowa (Jerzmanowice!). Wykonane
o godzinie 19 zdjęcie satelitarne
pokazuje liczne chmury kłębiaste (bu
rzowe) w tym rejonie. Także relacje
świadków mówią o nadejściu gęstych,
czarnych chm ur przed relacjonowanym
zdarzeniem. W ieczorem i w nocy tego
dnia zarejestrow ano także burze w
Jerzmanowicach i okolicznych miejs
cowościach.
Około 15 minut przed zdarzeniem w
Jerzmanowicach z lotniska w Balicach
pod Krakowem zaobserwowano uno
szący się powoli pod chmurami (pułap
1400 m) piorun kulisty.
Kula obserwowana przez świadków
nad skałą m ogła być właśnie piorunem
kulistym powstałym w efekcie zaist
niałego wcześniej wyładowania linio
wego, które odparowało zawartą w
szczelinach skały w odę pow odując
gwałtowny wybuch.
Podobne zniszczenia budynków lub
skał są podawane w literaturze meteo
rologicznej.

Legendo .i zabory
— Ironl chłodny

Btylkawica
—

14.01.1993 r. godz.18GMT

Rys. 5. Sytuacja m eteorologiczna w Polsce w dniu 14 stycznia 1993 o godzinie
19h00m CSE (Archiwum Instytutu M eteorologii i Gospodarki W odnej w Krakowie).

Oczywiście w tym przypadku jasne
byłyby zarówno zniszczenia elek
tryczne urządzeń włączonych do sieci
elektrycznej, ja k też relacjonowane
przez świadków kręte płytkie bruzdy
rozchodzące się promieniście od skały.
Należy także nadmienić, że „Babia
Skała” je st jednym z najwyższych
punktów w okolicy.
Dziś wydaje się, że żadna z hipotez
z osobna nie jest w stanie wyjaśnić ca
łości przebiegu zjawiska. Prawdopodo
bnym się wydaje, że pośrednio wybuch
w Jerzm anowicach związany jest z
przelotem jasnego bolidu w obszarze
frontu chłodnego z komórkami burzo
wymi. Znany jest efekt separacji ładun
ku w bezpośrednim otoczeniu bolidu, a
przy obserwowanej dużej jego jasności

jaśnienie nieba koloru czerwonego, nie słyszał huku. W trakcie roz
mowy ze świadkiem ustalono azymut rozjaśnienia na około 90°±30°.
Rozjaśnienie było widoczne na wysokości 15 - 30° nad horyzontem.
22. (PRZEGINIA) - zebrane 7 II 93
L = 5.5 km, A= 308°
Wieczorem widziano błysk, zaraz potem było słychać przeciągły
huk.
23. JOANNA CHOCHÓŁ (Żbik 77) - zebrane 13 II 93
L=10.1 km A = 220°
Po 18 słyszała dwa bardzo silne, następujące kilka sekund po
sobie, huki.
24. STANISłAW PAPIERZ (Pisary 122) - zebrane 13 II 93
L = 9.9 km, A = 198° (Rudawa)
Przed 19 zobaczył błysk, podniósł wzrok i ujrzał zanikającą,
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chmury Cumulonimbui

a zatem i masie możliwe jest oddzia
ływanie wyindukowanego, w ten spo
sób ładunku na pobliską komórkę bu
rzową, co mogło wywołać silniejsze
niż zwykle wyładowanie atmosferycz
ne. Tak więc wydaje się, że za bezpo
średnie zniszczenie fragmentu „Babiej
Skały” odpowiedzialne jest silne wyła
dowanie liniowe, jednakże geneza jego
zdaje się wskazywać na przyczynowy
związek z przelatującym bolidem.
Przy opracowaniu artykułu wyko
rzystano materiały znajdujące się w:
A rchiw um Zakładu M ineralogii
i Geochemii AGH w Krakowie,
Archiwum Instytutu Geografii WSP
w Krakowie,
Archiwum Instytutu M eteorologii
i Gospodarki W odnej w Krakowie.

podłużną smugę znikającą za dachem domu. Po chwili usłyszał, pojedynozy, głośny grzmot. Po chwili słyszał jeszcze drugi, słabszy grmot.
W trakcie rozmowy ze świadkiem ustalono czas zanikania smugi na
1 - 2 s, azymut na wysokości około 15° na 335°±10°.
25. p. FERDEK (ta zy 33) - zebrane 13 II 93
L = 2150 m, A = 214“
Wracał do domu. Prószył śnieg, gdy nagle zobaczył oślepiający
biały błysk, trwający 1 - 2 s. Po około 5 s usłyszał silny grzmot,
zatrzęsła się ziemia i przygasły światła. Po przejściu około 30 m (ok. 30
s) widział drugi słabszy błysk i równocześnie usłyszał słabszy grzmot.
W trakcie rozmowy ze świadkiem ustalono azymut pierwszego błysku
na 300 - 330° oraz wysokość około 40°.
26. p. SZCZEPAŃSKA (Lazy) - zebrane 13 II 93
L = 1000 m, A = 186°
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Bolid
nad Jerzmanowicami
Krzysztof Włodarczyk
Wieczorem 14 stycznia 1993 r. tuż przed
godziną 19:00 czasu środkowoeuropej
skiego w Jerzmanowicach nastapiła
eksplozja, która częściow o zniszczyła
wapienną Babią Skałę. Odłamki skalne
zostały rozrzucone z dużą siłą w promie
niu 150-200 m, powodując zniszczenia
w okolicznych zabudowaniach. Oprócz
szkód mechanicznych wystąpiły bardzo
silne impulsy elektryczne niszczące sieć
telefoniczną oraz przewody sieci elek
trycznej i sprzęt powszechnego użytku
(odbiorniki TV, m agnetowidy etc.).
D w ie osoby zamieszkałe w odległości
około 1 km od Babiej Skały widziały tuż
przed wybuchem bardzo jasną kulę
ognistą, początkowo jaskrawoczerwoną
a później ciemnoczerwoną, poruszającą
się bardzo szybko po linii prostej. Przelot
trwał około 1 sek po czym nastąpił silny
błysk i ogłuszajacy huk eksplozji. W e
dług opinii mieszkańców Jerzmanowic
przed wybuchem nie było silnego wiatru
i niebo było pogodne. Wkrótce po eks
plozji, gdy zaniepokojeni mieszkańcy
okolicznych domów wybiegli na zew
nątrz, odczuli bardzo silny powiew wia
tru. W rejonie położonym na północ od
Babiej Skały (w Jerzmanowicach, Sąspowie i Ojcowie) wystąpił krótkotrwały
opad gradu połączony z dwoma wyłado
waniami atmosferycznym i zarejestro
wanymi w Obserwatorium Sejsm olo
gicznym na obrzeżach Ojcowskiego Par
ku Narodowego. Obserwowane w ów 
czas zjawiska meteorologiczne zostały
powszechnie uznane za niewielką lokal
ną burzę. Potwierdza to zdjęcie sateli
tarne wykonane o godzinie 18:00 GMT.
Gdyby ograniczyć się tylko do zjawisk
meteorologicznych, wybuch w Jerzma

nowicach
mógłby
być interpretowany
jako skutek wyłado
wania atmosferycz
nego towarzyszące
go burzy. Taka inter
pretacja nie tłuma
czy jednak innych
zjawisk obserwowa
nych tego wieczoru w
odległości kilkudzie
sięciu kilometrów od
Jerzmanowic. Otóż w
K r a k o w ie
p rze d
19:00 widziano tak
że przelot bardzo jas
nej kuli o g n iste j,
Babia Skałka i obcięte wierzchołki drzew rosnących od strony
koloru b ia ło -n ie zachodniej (fot. Marcin Filipek).
b ie sk ie g o , przypo
minającej
meteor.
Przelot trwał około 3 sekund. W pew
zrobiło się jasno jak w dzień. Wkrótce w
Krakowie były słyszane dwa bardzo
nym momencie na Rynku Głównym
silne huki przypominające przelot samo
lotu naddźwiękowego. Kulę ognistą
widziano w ów czas także w Zawoi,
v - 1 3 .5 k m * d t T-21000K
Chrzanowie, Szklarach i Rudawie. W
\
m --!J
Szklarach słyszano charakterystyczny
\\ T -J 8 0 0 K
świst i dostrzeżono świecący ślad, który
w ciągu kilku sekund rozproszył się w
atmosferze. Relacje wszystkich naocz
T“ 2800K m - - 1 4 v-3.5km *iek
Jerzmanowice
nych świadków są zbieżne - kula ognista
bardzo szybko zmierzała w kierunku
----- <§EE$*
Jerzmanowic, poruszając się po linii
prostej nachylonej pod kątem 45-55° do
płaszczyzny horyzontu. Dzięki relacji z
Rudawy można wyznaczyć azymut lotu
kuli ognistej - A = 193 -197° (azymut
Rys. 1. Ostatnie trzy sekundy lotu „mete
astronomiczny liczony od południa wy
orytu jerzmanowickiego" oglądane z
nosił zatem 13-17°). Przelot ten mógł
Krakowa.
być spowodowany spadkiem meteorytu.
Jego prędkość na wysokości 100 km!)

Jechała z mężem samochodem do domu. Około 19 ogarnęła ich
oślepiająca, biało-żółta jasność, równocześnie dał się słyszeć pot
worny huk (zatrzęsło samochodem). Po przejechaniu odcinka drogi
(30 - 40 s) widziała na niebie, znacznie słabszy błysk i słyszała
znacznie słabszy huk.
27. p. ŚWIERK (Miękinia 35) - zebrane 19 II 93
L = 12.3 km, A = 252“
Była w domu, oglądała TV, było przed „Dobranocką" (między 1 8 45
a 19). Zobaczyła jasny, niebieski błysk, trwający około 2 s lub więcej o
narastającej jasności. Zaciekawiona zjawiskiem wyszła na zewnątrz
(trwało to około 10 s) usłyszała słabnący dźwięk podobny do odgłosu
samolotu (szum, jak gdyby wiatr przewracał drzewa). Grzmotu nie
słyszała. W trakcie rozmowy ze świadkiem ustalono azymut błysku na
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150°± 20° na wysokości 10“. Średnicę rozjaśnienia na niebie oszcaowano na około 40°.
28. p. IRENA SMORĄG (Balice 1/8) - zebrane 3 VII 93
L = 13.7 km, A = 171“
Była z koleżanką w jej mieszkaniu 25 m obok swojego domu. Po 18
usłyszała huk. Po około 20 - 30 s dał się słyszeć drugi, o wiele sil
niejszy huk, przypominający przekroczenie bariery dźwięku. Po tym
huku wraz z koleżanką wybiegły na taras. Spojrzawszy na wschód
zobaczyła prostoliniową smugę, dużo szerszą niż lotniczy ślad kon
densacyjny, zanikającą w czasie około 2 s. W czasie rozmowy ze
świadkiem ustalono azymut początku i końca smugi na 60 - 70° przy
wysokości od 10“ (od horyzontu) do 60° (krawędź dachu ganku).
29. p. TERESA BISKUPSKA (Balice 1/7) - zebrane 3 VII 93
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nad Ziem ią była stosunkowo niewielka i
w ynosiła około 13.5 km /sek a m asa nie
przekraczała 20 kg. D la tak małej pręd
kości początkow ej podczas ukośnego
przelotu przez atm osferę nie został
wyham ow any i z prędkością końcow ą
około 3.5 km /sek uderzył w Babią Skałę.
A nalizując obserw acje ostatnich 3 se
kund przelotu (rys. 1) otrzym ujem y masę
końcow ą bliską 2 kg, temperaturę 2800
K i ciśnienie 90 atm osfer za frontem fali
uderzeniow ej. Jeśli przyjąć kulisty
k ształt m eteorytu otrzym ujem y jego
prom ień r ~ 5.5 cm i gęstość około 3.4
g/cm 3 . M ógł to więc być pospolity m ete
oryt kam ienny (chondryt). W zetknięciu
z Babią Skałą nastąpiła silna eksplozja
rów now ażna w ybuchowi około 1 kg ni
trogliceryny. Na m iejscu m ożna do dziś
oglądać charakterystyczne efekty dzia
łania fali uderzeniowej równo obcięte
gałęzie pobliskich drzew (fot.) i znisz
czenia po stronie przeciwnej do kierunku
lotu będące skutkiem tzw. skumulowa
nej fali uderzeniowej. Z m eteorytu odpo
w iedzialnego za w szystkie szkody nie
powinno pozostać praktycznie bez śladu
- chyba, że wcześniej rozpadł się na kil
ka części. Poszukiw ania pow inny więc
objąć obszar położony wzdłuż kierunku
lotu. Z analizy efektów świetlnych obser
w ow anych przez naocznych świadków
w ynika, że promień kuli ognistej wynosił
około 85 - 95 cm, a więc był co najmniej
trzykrotnie większy od maksymalnych
rozm iarów tzw . pioruna kulistego.
Przyjm ując podane wartości nachylenia
trajektorii i azymutu oraz czas i współ
rzędne m iejsca wybuchu: 14 stycznia
1993 godz. 17:56 UT, szerokość geogra
ficzną 50.209° i długość 19.767° otrzy
m ujem y następujące elem enty orbity
'• Sposób wyznaczenia takiej wysokości Czytel
nik znajdzie w okienku ,Astronomia w Szkole
PA 1/94 str. 32. Łatwość z jaką autor wyciąga
wnioski nie tylko co do wysokości, ale prędkoś
ci, masy etc. wzbudzi zdziwienie i kontrowersje
(nie ma pewności, że to naprawdę meteoryt!).
Redakcja PA po raz kolejny korzysta z tego, że
nie jest Nature i publikując ten materiał, zachęca
do polemiki i dyskusji (przyp. red.).

kierunku azymutu 245°. Efekty elektro
heliocentrycznej meteorytu: półoś 2.25
jednostki astronom icznej, m im ośród
foniczne m ogły wyw ołać powszechne u
0.563, nachylenie 0.3°, węzeł 114.1°
mieszkańców Jerzm anow ic powiązanie
i odległość peryhelium 6.8°. Byłoby to
wybuchu z katastrofą lotniczą. Tym cza
więc typowe ciało planetoidalne, jakich
sem nie zarejestrowano wówczas w oko
wiele odkrywa się w okolicach Ziemi.
licy żadnego przelotu samolotu.
Przelot meteorytu w ywołuje charak
Spadki meteorytów zdarzają się bar
dzo rzadko i z pow odu wspomnianych
terystyczne efekty elektryczne i elektrofoniczne. Za frontem fali uderzeniowej
efektów tow arzyszących przez długi czas
powstaje rozległy obszar silnej jonizacji
były błędnie interpretow ane jako zjawis
naładowany ujemnie (tworzący rozciąg
ka atmosferyczne. Dopiero niespełna 200
nięty ślad) i obszar ładunku dodatniego
lat temu uwierzono, że są to zjawiska
wokół spadajacego ciała. Mamy więc
związane z m aterią pozaziemską.
szybko poruszający się dipol elektrycz
W szystkie efekty m ogą w ięc być
ny. Pow stają wówczas bardzo silne prą należycie w yjaśnione przez hipotezę
dy o natężeniu kilku milionów amperów,
meteorytową.
które w zależności od warunków lokal
P. S. Po analizie relacji naocznych
nych mógł powodować zniszczenia w
świadków otrzymałem dla meteorytu z
sieci elektrycznej i telefonicznej. Czasem
Jerzmanowic następujące elementy orbity,
obserwuje się charakterystyczne świece
które doskonale odpowiadają parametrom
nie przedmiotów metalowych, tzw. ognie
pewnej planetki typu Apollo oznaczonej
św. Elm a - zauważone w jednym z
symbolem 6344 P -L i zagubionej od kilku
mieszkań w pobliżu miejsca wybuchu.
lat: a = 2.58927, e = 0.621, i = 0.12°. to =
Powstający ładunek może czasem wy
114°. Q = 6.15° (epoka 1950). Zastanawia
wołać szereg wyładowań atmosferycz jące jest to, że wyznaczona orbita zrzu
nych, co także obserwowano. W reszcie
towana na płaszczyznę ekliptyki (rys. 2)
dwukrotnie przecina orbitę Ziemi - w
pył rozpraszającego się w atmosferze
meteorytu pow oduje szybką kondensację
miejscach odpowiadających położeniom 14
stycznia i około 30 stycznia. Przy niewiel
pary wodnej, co wywołuje opad deszczu
lub gradu. Podobne zjawiska m eteoro kim przesunięciu węzła otrzymujemy wręcz
logiczne towarzyszyły spadkowi słyn doskonałą zgodność z obserwacjami przelo
nych meteorytów w Białymstoku (1827),
tu słynnego meteorytu Pułtuskiego z 30 sty
Pułtusku (1868) i Ratyniu (1880). Efek cznia 1868 roku. Czy to jest przypadek, czy
ty elektrofoniczne wywołuje fala elek też na podanej orbicie znajdowała się platrom agnetyczna o niskiej częstotliwości
netka 6344 P -L z licznymi okruchami karadiowej, która generuje dźwięk przy
mienynmi, z których jeden spadł nad Nar
pominający szum lub warkot samolotu.
wią - a drugi, niewielki w Jerzmanowicach
Efekty akustyczne słyszane są wówczas
125 lat później?
równocześnie z przelo
tem meteorytu. Obser
wator w Szklarach był
świadkiem takich efek
tów. W idział także ślad
przelatującej kuli ogni
stej szybko rozpraszają
cy się w atm osferze.
Przyczyniły się do tego
bardzo silne w iatry
osiągające wg inform a
cji uzyskanej w IMGW
prędkość od 20 do 65
Rys. 2. Rzut orbity „meteorytu jerzmanowickiego” na
m/sek na wysokości 1.5
płaszczyznę ekliptyki.
- 16 km i wiejące z

L = 13.7 km, A = 171°

ciowo zachmurzone. Po pewnym czasie biegnąc zobaczył za chmura

Była wraz z poprzednio wymienioną w mieszkaniu. Po 18—tej
usłyszała huk, a po chwili rozmowy z koleżanką drugi, o wiele potęż
niejszy huk. Po w ybiegnięciu na taras popatrzyła w kierunku

mi lecącą z dużą prędkością po niebie jasną, białą kulę rozświetlającą
chmury. Za kulą ciągnęła się zanikająca szybko smuga. Nie słyszał
żadnych dźwięków. Kula znikęła za horyzontem pod kątem około 30°.

południowo-zachodnim i zobaczyła slup ognisty koloru blado-fioletowego narastający w czasie 1 - 2 s pionowo z góry zakończony kulą

Świadek stwierdził, że była ona znacznie jaśniejsza od widocznej
wtedy na południowo-zachodnim niebie planety Wenus (~4.4m).
W trakcie rozmowy ze świadkiem ustalono, że, zauważył kulę w

ognistą. Smuga zniknęła jej za lokalnym wzniesieniem gruntu. W cza
sie rozmowy ze świadkiem ustalono azymut smugi na 230 - 240°.
Obserwowała smugę od wysokości około 30° do horyzontu, czyli
około 1.5°.
30. p. PAWEŁ ROMEK (Skawina, ul. Korabnicka 134) - zebrane 12 V II93
L = 26.6 km, A = 164°
Jakiś czas po 17-tej wyszedł z psem na spacer. Niebo było częś
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azymucie 30" na wysokości 30 - 40°, zniknęła za odległym wzniesie
niem (wysokość 1°) w azymucie 325°.Czas przelotu kuli został
określony na 1.5 - 2 s. Średnicę kuli określono 1 - 2°. Z opisu świadka
wynika jasność kuli - 8 m do -12™. Jasność ta w czasie przelotu była
raczej stała. Długość ciągnącego się za kulą zanikającego śladu oce
niono na 20 - 30°.
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Przeszłość,
teraźniejszość
i przyszłość
zielonogórskiej
astronomii
Pierwszym pod względem wysokości nad poziomem morza
jest w Z ielonej G órze w zniesienie zwane dawniej
„M łyńskim W zgórzem ”, na którym od 134 lat stoi wieża
nazywana dziś Braniborską. Inicjatywa postawienia obiektu
mającego służyć wszystkim, którzy chcieliby dokładniej
zobaczyć to, co znajduje się w okolicy i co także można
dostrzec na niebie wyszła od Fryderyka Foerstera. Ten
związany z przemysłem i handlem człowiek, będący właści
cielem fabryki sukna założył w 1835 roku Stowarzyszenie
M iłośników Rozw oju Zielonej Góry. Owo, m ające
filantropijny charakter, Stow arzyszenie wykupiło teren
M łyńskiego W zgórza, w ykorzystyw any wcześniej do
uprawy winorośli. W efekcie konkursu zmieniono nazwę
wzniesienia na: „W zgórze Zielonogórskie”. Na zlecenie
Stowarzyszenia architekt doktor Gersdorf wiosną 1859 roku
przystąpił do przygotowania projektu budowy wieży mającej
mieścić kawiarnię, winiarnię oraz taras widokowy, z którego
to tarasu miano podziwiać okoliczne tereny, a nieco później
- przede wszystkim - niebo. Już 10 marca 1860 roku
nastąpiło otwarcie obiektu, który od początku swojego ist
nienia zyskał miano „rondla z maczugą” (Keulenrondell).
Syn Fryderyka Foerstera - W ilhelm - będący dyrektorem
Berlińskiego O bserw atorium A stronom icznego, zapro
ponował Stowarzyszeniu M iłośników Rozwoju Zielonej
Góry zorganizowanie pokazów nieba. Zadbał o wyposażenie
Wieży w odpowiedni sprzęt i w październiku 1887 roku
rozpoczęto chętnym, raz w tygodniu, pokazywać niebo. W
dwa lata później zaproszony przez profesora Foerstera nor
weski astronom i matematyk z uniwersytetu w Bergen Sophus Trom bolt - wygłosił cykl wykładów na temat zorzy
polarnej i magnetyzmu ziemskiego - miejscem wykładów
był także „rondel z maczugą”. Pokazy nieba prowadzono do
wybuchu I W ojny Światowej, po wojnie niestety ich nie
wznowiono. W okresie międzywojennym wieża stała się
jedną z wielu restauracji. W czasie II W ojny Światowej
służyła obronie przeciwlotniczej za punkt obserwacyjny. Po
wojnie losy obiektu były różne. Nieraz stał on pusto, nieraz
- j a k się to określało - był punktem gastronomicznym - fak
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tycznie o randze knajpy, czasem mieściły się w nim biura.
W roku 1988 odwiedził Zieloną Górę (wówczas doktor)
Janusz Gil - miał zamiar osiedlić się w tym mieście. Na
przechadzkę wybrał się z ówczesnym dziekanem W ydziału
Matematyki i Fizyki WSP. Znaleźli się także pod wieżą.
Profesor Gil nie przypomina sobie jednak, aby pierwsze
spotkanie z tym obiektem od razu zaowocowało chęcią
„robienia” w nim astronomii. Pamięta tylko dość wyczer
pującą wędrówkę (na ogół profesor preferuje jazdę, w
dodatku bardzo szybką, samochodem) i to, że zobaczył jakąś
ruinę. Następna przechadzka w okolice wieży, którą Janusz
Gil odbył ze swoim kolegą i współpracownikiem, zrodziła
już pomysł o przekształceniu ruiny w obserwatorium astro
nomiczne - historii tego obiektu młodzi naukowcy, którzy
przybyli z Rzeszowa, wówczas nie znali. Janusz Gil, o czym
miałem się dowiedzieć później, szybko, i jak się okazało
skutecznie, przystąpił do działania. W ieża była własnością
miasta. „Zawładnąć” nią chciało kilka instytucji i osób. Ktoś
chciał kupić obiekt i założyć w nim restaurację, były też
plany przeistoczenia wieży w kaplicę. Na kaplicę wieży nie
przerobiono, ale widać jakiś związek tego obiektu z niebem
był mu pisany, gdyż Urząd Miejski przekazał wieżę w
dzierżawę W SP, aby ta ją wyremontowała i przeznaczyła na
obserwatorium. Tak jak ongiś w błyskawicznym tempie
wieżę postawiono, tak również błyskawicznie, w efekcie
zabiegów Janusza Gila, wyremontowano ją. W czerwcu
1990 roku została ona przekazana powołanemu (Uchwałą
Rektora WSP) dokładnie rok wcześniej Zielonogórskiemu
Centrum Astronomii, które w zamierzeniach miało skupiać i
koordynow ać w szelkie przejaw y działalności astrono
micznej w regionie lubuskim. Uroczystego otwarcia obiektu
dokonał laureat Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki z roku
1974, odkrywca pulsarów, Sir Prof. A. Hewish. W uroczys
tościach otwarcia uczestniczyli również: wojewoda, prezy
dent miasta, ówczesny dyrektor Centrum Astronomii im.
Mikołaja Kopernika w W arszawie, prof, dr hab. W. Dziem
bowski oraz około stu najwybitniejszych astrofizyków z
całego świata będących uczestnikami zorganizowanej w tym
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Na tarasie, na szczycie Wieży Braniborskiej, zainstalowany jest
25 - cm teleskop, używany do publicznych pokazów nieba.

czasie przez prof. Gila konferencji poświęconej pulsarom.
Po otwarciu zaczęła się normalna praca. Przede wszyst
kim naukowa pod kierownictwem Janusza Gila, ale także
popularyzatorska i dydaktyczna. Warto podkreślić, że w
krótkim okresie istnienia Centrum - pod kierownictwem
prof. Gila zostały otwarte i ju ż obronione dwa doktoraty, a
prace kierowane przez niego są publikowane w najbardziej
renom ow anych
periodykach
fachowych takich jak Astronomy
and A strophysics oraz The
Astrophysical Journal. G łów ną
problem atyką badaw czą jest
prom ieniow anie radiow e pulsarów, zarówno teoria jak i ob
serwacje. Oprócz pulsarów, w
ZCA prowadzi się również bada
nia transferu promieniowania w
otoczkach gw iazdow ych, eks
tynkcji
m iędzygw iazdow ej,
upraw ia się astronom ię m ete
orową oraz historię astronomii.
Aktualnie zespół naukowy ZCA,
liczący 7 osób, przygotowuje się
do dwóch wielkich projektów,
które mogą zaowocować intere
sującymi rezultatami. Pierwszy
projekt to poszukiw anie pul
sarów w centrum Galaktyki, w
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ścisłej współpracy z MaxPlanck Institut fiir Radioastronomie
w Bonn W tym celu wykorzystany będzie 100 m radiote
leskop w Effelsbergu koło Bonn. Już teraz budowane są
wysokiej klasy, niskoszumowe odbiorniki dostosowane do
częstości 5 GHz. Tak wysokie częstości pozwolą przeniknąć
przez pył zalegający centralne części naszej Galaktyki, gdzie
jeszcze nikt nie szukał pulsarów. Być może więc już wkrótce
zostanie odkryta duża liczba pulsarów w samym sercu
Galaktyki. Ich dalsze monitorowanie i chronometraż może
doprowadzić do wykrycia różnych niewidzialnych, egzoty
cznych obiektów, być może nawet czarnych dziur. Drugim
interesującym projektem planowanym przez ZCA jest zas
tosowanie zbudowanegow Toruniu 32 m radioteleskopu do
chronometrażu niektórych pulsarów podejrzanych o tzw.
glicze, czyli gwałtowne zmiany okresu, których pomiary
dostarczają istotnych informacji o wewnętrznej budowie
gwiazd neutronowych. Obecnie budowana jest specjalna
„maszyna pulsarowa” która umożliwi dokładne pomiary cza
sów przyjścia sygnałów pulsara do obserwatorium.
Popularyzacją astronomii, a przede wszystkim pokazami
nieba, zajmuje się, liczący 70 członków, Zielonogórski
Oddział Polskiego Towarzystwa M iłośników Astronomii
kierowany niezwykle sprawnie przez inż. Henryka But
kiewicza. Dydaktyka i popularyzacja jednocześnie, zaczęła
być realizowana w postaci spotkań z uczniami szkół różnych
szczebli z całego Regionu (województwo zielonogórskie i
gorzowskie), a naw et z dalszych okolic. Przez Wieżę
Braniborską przewinęło się już kilkanaście tysięcy ludzi,
mniej lub bardziej zainteresowanych astronomią. W ramach
popularyzowania w W ieży działają także koła astrono
miczne, którymi opiekuje się niżej podpisany. Często prof.
Gil i inni pracownicy mają pogadanki w radiu —oczywiście
o tematyce astronomicznej, w miejscowej prasie ukazują się
artykuły popularyzujące astronomię - ich autorami są oczy
wiście pracownicy ZCA. Największym osiągnięciem popu
laryzatorskim jest jednak przygotow any przez J. Gila,
J. Kijaka oraz TVP (wyemitowany w ramach programu
Laboratorium czteroodcinkowy film pt. „Podsłuchiwanie
W szechświata” traktujący o badaniach astronomicznych
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prowadzonych przy pomocy największego w
pełni sterowalnego radioteleskopu świata (śred
nica zwierciadła 100 m) należącego do Instytutu
R adioastronom ii im. M axa Plancka znaj
dującego się w Bonn. Realizacja programu
telewizyjnego była możliwa dzięki temu, że
prof. Gilowi udało się namówić do współpracy
Dyrektora Instytutu M axa Plancka w Bonn,
prof. R. Wielebińskiego. Warto podkreślić, że
od września 1991 do czerwca 1993 roku prof.
Gil działał na dwóch frontach - był stypendystą
Fundacji A leksandra von H um boldta w
Instytucie Radioastronomii w Bonn i jedno
cześnie sterował działalnością Centrum - dość
często przyjeżdżał i był w ciągłym kontakcie
telefonicznym z pracownikami. Myślę, że w
działalności ZCA osiągnięciem jest również to,
iż (na razie eksperymentalnie) do IV Liceum
Ogólnokształcącego w Zielonej Górze wprowa
dzona została astronomia jako odrębny przed
miot - uczy tego przedmiotu jeden z pracowni
ków ZCA. W tymże liceum ma też zajęcia fa
kultatywne z astrofizyki prof Gil. W Wieży i na
przyległym terenie pracownicy ZCA zaczęli
organizować tzw. Pikniki Astronom iczne spotkania z m ieszkańcam i Zielonej Góry,
których celem było (i jest) nie tylko jedzenie
kiełbasek z rusztu i picie piwa, ale przede
wszystkim zapoznaw anie się z astronomią.
Bardzo znaczącym przedsięwzięciem prof. Gila
było założenie Fundacji Rozw oju Centrum
Astronomii. Zaraz po powołaniu do istnienia
(29.09.1991) Fundacja - kierowana przez J. G i
la - za pierwsze zdobyte pieniądze kupiła tele
skop o średnicy zw ierciadła 25 cm, który
wspomógł w obserwowaniu nieba inne przyrządy (fot.).
W szystko przem aw ia za tym, że to dopiero początek
zielonogórskiej astronomii. Prezes Fundacji i Dyrektor
Centrum11 zaplanował budowę całego kompleksu poświę
conego tw orzeniu i propagow aniu tej nauki (rys.).
Kluczowym elementem kompleksu będzie planetarium. Już
teraz Zakłady Carla Zeissa w Jenie przekazały Fundacji
Rozwoju Centrum Astronomii w Zielonej Górze, kopułę
planetarium o wartości 300 tys. DM. Oczywiście podsta
wową rzeczą jest sprawa pieniędzy potrzebnych do zreali
zowania pomysłu. Skąd je wziąć?
Tak się składa, że Zielona Góra leży w pobliżu Zagania,
gdzie ostatnie dw a lata swojego życia spędził wielki
niemiecki astronom i astrolog Jan Kepler (umarł gdzie
indziej - w Ratyzbonie). Kepler zaś, co do tego nie ma
żadnych w ątpliw ości, to jeden z najw ybitniejszych
astronomów czasów nowożytnych. Jak wiadomo od 1991
roku istnieje Fundacja W spółpracy Polsko-Niemieckiej,
której celem - najogólniej rzecz ujmując - jest jednoczenie
kulturowe i nie tylko kulturow e narodów polskiego i
niemieckiego. Cel chwalebny, dlaczego by go zatem nie
powiązać z krzewieniem tak ponadnarodowej dziedziny
wiedzy jaką jest astronomia. O jej wpływie na rozwój
"prof. J. Gil (przyp. red.)
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współczesnej cywilizacji nie trzeba chyba nikogo przekony
wać. Prof. Gil ze współpracownikami przygotował projekt
finansowania budowy Centrum Astronomii im. Johannesa
Keplera w Zielonej Górze. Projekt zyskał poparcie wielu
wybitnych uczonych, wielu organizacji naukowych, jak
również Władz Miasta i W ojewództwa oraz władz sąsied
nich obszarów niemieckich. Został on złożony Fundacji
Współpracy Polsko - Niemieckiej25. Mamy nadzieję, że
Fundacja dostrzegając obustronne korzyści - Niemców i
Polaków - projekt zatwierdzi i w zasadniczym stopniu,
współdziałając z zielonogórską Fundacją Rozwoju Centrum
Astronomii, sfinansuje. Gdy to się stanie, budowa będzie
zw ykłą form alnością. Centrum A stronom ii zacznie
„promieniować” działalnością nie tylko na Region, ale także
na całą Europę Środkowo - Wschodnią. Prognozy mogą się
wydawać idealistyczno - optymistyczne. Tak naprawdę są
one, w efekcie profesjonalnego podejścia do sprawy, po
prostu zwyczajne - realistyczne.
Stanisław Wrona
2) Fundacja zw róciła się niedaw no do Polskiego T ow arzystw a A stro
nom icznego o zaopiniowanie projektu budow y Centrum (chodziło głównie
o planetarium). Zarząd T ow arzystw a N IE poparł projektu. M am y nadzieję,
że kolejnym sukcesem Zarządu (po likwidacji astronom ii w program ach
szkolnych, likwidacji wykładów PTA ) nie będzie likw idacja Postępów
Astronom ii (red.).
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„Uniwersały” do wzięcia
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w dostępach
Rozstrzygnięcie konkursów

Pomimo ogromnej jak na nasze możliwości reklamy (chociaż przysporzyła ona nam wielu nowych
prenumeratorów, którzy po prostu dowiedzieli się o istnieniu Postępów) czytelnicy nie uwierzyli,
że w łatwy sposób mogą stać się posiadaczami 25cm „uniwersała” w systemie Cassegraina.
Ten teleskop mógł się stać własnością praktycznie każdej grupy miłośników astronomii,
oddziału PTMA, szkoły, czy grupy studentów! Wiedzieliśmy, że ruch miłośniczy jest
w Polsce w zasadzie w rozsypce i nie przypadkowo jako minimalną ilość prenu
merat w konkursie na prenumeratę zbiorową podaliśmy bardzo niską liczbę ■
pięć! Nie przypuszcza
liśmy, że jest aż tak źle:
do konkursu przystąpiła
tylko
JEDNA
grupa
prenumeratorów,
zgłaszając zaledwie 6
nazwisk. Jedna z tych
_____
osób okazała się niestety
nie być prenumeratorem, ale pozostałe 5 (minimalna liczba!) spełniało jednak warunki konkursu. Miło nam wobec tego ogłosić, że nagrodę w Konkursie
na prenumeratę zbiorową PA w roku 1994 w postaci 25 cm teleskopu Cassegraina ufundowanego i wykonanego przez firmę U niw ersał otrzymuje
T o w a rzy s tw o P rzyjació ł P lanetarium i O b serw atorium A stro n o m iczn eg o w e From bo rku w składzie:

M arcin B are, Piotr G rzyw acz, Lech Jaszo w sk,i Jaro sław B an durow ski, K rzysztof Socha
Dużo więcej kłopotów przysporzył nam drugi Konkurs: ile wizerunków Alberta Einsteina było opublikowanych w Postępach Astronomii w roku 1993?
Czytelnicy uparcie wietrzyli w konkursowym pytaniu jakiś redakcyjny podstęp. Rzeczywiście przez pomyłkę znalazł się w pytaniu nieszczęsny rok 1993,
pierwotnie bowiem chcieliśmy zapytać o wizerunki Einsteina we wszystkich „nowych” Postępach Astronomii, od 1991 roku. Naszym asem w rękawie miało
być zdjęcie grupy astronomów i fizyków z Getyngi (PA1/93 str.12) gdzie po prawej stronie Władysława Dziewulskiego red. Mikołajewska (już po
wydrukowaniu) rozpoznała Alberta Einsteina. Powtórnie zwróciliśmy się z tym do pani profesor Wilhelminy Iwanowskiej, która potwierdziła „tak to może
być on' z tym, że zdjęcie pochodzi prawdopodobnie z roku 1907 (a nie1903) a więc drugiego pobytu Dziewulskiego w Getyndze. Wielu naszych kolegów
powołując się na rzekomo pamiętne zdjęcia Einsteina z tego okresu zastrzegło, że to jednak nie Einstein. Pomimo to opublikowane zdjęcie ma niewątpli
wie charakter unikatowy i historykom nauki pozostawiamy jego datowanie, analizowanie czy w tym czasie Dziewulski i Einstein mogli przebywać razem
w Getyndze, etc. Jak sądzimy interesująca może być próba zidentyfikowania pozostałych postaci tego dystyngowanego chociaż wesołego towarzystwa
(powiększony fragment zdjęcia - patrz str. 98.).
Na konkurs nadesłano 84 odpowiedzi. O dziwo, aż 7 osób rozpoznało Einsteina na omawianym wyżej zdję
ciu. 8 osób uznało, że podstęp mieści się w dacie i odszukało Einsteina w „słoneczku” na rysunku Jacka
Drążkowskiego na str. 131 PA 3 - 4/92, który to zeszyt faktycznie ukazał się już w roku 1993. Aż 10 osób
uznało za Alberta Einsteina postać siedzącą przy komputerze na str. 181 w PA 4/93. Kilka osób
wyszukało wszystkie wizerunki Einsteina w PA od 1991 roku, co było naszą pierwotną intencją.
Dwie osoby podeszły do zagadnienia metaforycznie i poza podobiznami wyszukało po kilka
naście fragmentów tekstów nawiązujących do konkursowej postaci, a więc Einstein jako autor
teorii względności, Einstein jako odkrywca soczewkowania grawitacyjnego, etc. Dwóch innych
czytelników znalazło nawet (w jednym 36, w drugim 37) przypadków występowania słowa
„Einstein” w Postępach z roku 1993. Wszystkie te i pozostałe odpowiedzi zidentyfikowały w niewątpliwy
sposób Einsteina na dwóch rysunkach Jacka Drążkowskiego na str. 74(PA 2/93) i str. 146(PA 4/93), cho
ciaż nie mogliśmy również odrzucić odpowiedzi czytelniczki, która rozpoznała tylko ten pierwszy rysunek,
jako że zeszyt 4/93 ukazał się faktycznie dopiero w styczniu 1994 (co nam kilku czytelników nie omiesz
kało wypomnieć). W rezultacie zdecydowaliśmy się dopuścić do losowania wszystkie 84 odpowiedzi
konkursowe. „Dziewczyna w słomkowym kapeluszu” zdecydowała się odsłonić drugą połowę twarzy
(dalszych odsłon nie będzie z dużą szkodą dla czytelników, nad czym ubolewa Naczelny) i
wylosowała:
Nagrodę główną, teleskop Uniwersała, model 9 ufundowany przez firmę M IZ A R z Grudziądza dla:
R oberta N o w akow skiego z Rzeszowa
oraz pięć dodatkowych nagród pocieszenia (prenumeraty 1995) dla:
S ław o m ira Greli z Tych
M arcin a C ikały z Proszowic
G rzegorza P od górskieg o z Gdyni
W iesław a Łu szczka z Bielawy
M ariana G ajo sa z Opola
Serdecznie gratulujemy wylosowanych nagród, a następnej redakcji życzymy bardziej precyzyjnego i
szczęśliwego określania warunków ewentualnych konkursów. O miejscu i czasie odbioru nagród
poinformujemy zainteresowanych listownie.
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ANKIETA
Prosim y zakreślić odpow iedni kwadrat
lub w pisać inform ację

Najpewniejszym
i najtańszym spo
sobem zapewnie
nia sobie dostępu
do POSTĘPOW
ASTRONOMII
jest prenumerata
♦

P re n u m e ra tę m o żn a opłacić w
u rz ę d a c h pocztow ych n a
um ieszczo n y m o b o k przekazie

♦

P rosim y o czytelne w ypełnienie
w szy stk ich części p rzek azu ,
a zw łaszcza a d re s u

♦

POSTĘPY ASTRONOMII s ą k w ar
taln ik iem i m o ż n a z a p re n u m e ro 
w ać dow olne zeszyty danego
ro czn ik a w dow olnej ilości
egzem plarzy

♦

C en a p re n u m e ra ty n a ro k 1994
w ynosi 120.000 zł, a p o jedyn
czego zeszy tu 3 0 .0 0 0 zł

♦

W szyscy p ren u m erato rz y , którzy
opłacili do tej po ry p re n u m e ra ty
w wyższej w ysokości m a ją ju ż w
te n sp o so b opłacony zeszyt 1 /9 5

♦

C en a p re n u m e ra ty n a ro k 1995
w ynosi 15 0 .0 0 0 zł, a p o jedyn
czego zeszy tu 3 7 .5 0 0 zł

♦

M ożna zam aw iać jeszcze zeszyty
2, 3, 4 z ro k u 1991 w cenie
15.000 zł o raz 1, 2 z ro k u 1992
w cen ie 2 0 .0 0 0 zł za egzem plarz,
a tak że podw ójny zeszyt
3 - 4 /1 9 9 2 w cenie 3 0 .0 0 0 zł.
D o stęp n e s ą rów nież w szystkie
cztery zeszyty 1 -4 /1 9 9 3 w cenie
3 0 .0 0 0 zł za zeszyt.

♦

K oszt przesyłki w k ra ju je s t
w liczony w k o sz t p re n u m e ra ty

♦

C en a p re n u m e ra ty do k rajó w e u 
ro p ejsk ich je s t zw iększona o 75%

♦

C en a p re n u m e ra ty do krajów
p o zaeu ro p ejsk ich je s t zw iększona
o 150%

♦

♦

W ysyłka Postępów A stronom ii
do krajów p o zae u ro p ejsk ich
będzie realizow an a p o cztą lo t
niczą
W płaty m o żn a dokonyw ać n a
konto: Polskie Towarzystwo
Astronomiczne, PKB S.A.
O/Grudziądz, 653248-19826132

3.

5.

6.

7.

8.

10 .

11

12.

13.

14

15

16.

R ek lam acje
d otyczące p ren u 
merat prosim y kie
row ać b ezp o śred 
nio do dystrybuto
ra pod adresem:

Sławomir
Kruczkowski,

u l. K u le rs k ie g o 11,
8 6 -3 0 0 G ru d z ią d z ,
te l. (0-51) 3 3 5 4 9
w . 38.
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17.

Wiek............... Płeć:
□
kobieta
□
mężczyzna
Miejsce zamieszkania:
□ wieś
□ miasto do 30 tys. mieszkańców
□ miasto od 30 do 100 tys. mieszkańców
□ miasto powyżej 100 tys. mieszkańców
Wykształcenie:
□ podstawowe
□ średnie
□ wyższe
Zawód wykonywany..........................................................................
Dla niepracujących:
□ uczeń □ student □ gospodyni domowa
□ rencista, emeryt
□ bezrobotny
Przynależność do towarzystw, klubów astronomicznych:
□ PTA □ PTMA
□ inne (jakie?)...........................................
W jaki sposób otrzymujesz PA obecnie?
□ poprzez prenumeratę
□ kupuję w planetarium, obserwatorium astronomicznym w ....
□ kupuję w księgarni w ..................................................................
□ dostaję z drugiej ręki
□ czytam w czytelni, bibliotece w .................................................
Od jak dawna czytasz PA?
od 1 - 2 lat
O dopiero zacząłem
dłużej niż cztery lata
□
od 1991 roku
Czy czytasz PA regularnie?
□
sporadycznie
□ tak
□
prawie zawsze
Ile osób czyta poza Tobą każdy numer?
□ tylko ja sam
□ jedna osoba
□ więcej niż 5 osób
Jakie inne czasopisma zawierające tematykę astronomiczną czytasz oprócz PA?

□
□

Czy PA są Tobie przydatne?
w pracy: □ często
□ rzadko □ wcale
w nauce: □ często
□ rzadko □ wcale
inaczej (jak?):...............................................................................................................
Jaki jest Twoim zdaniem poziom prezentowanych w PA zagadnień:
□ zbyt trudny
□ zbyt łatwy
□ właściwy
□ trudno powiedzieć
Jak oceniasz w PA stałe działy i cykle?
(0 - niepotrzebny, 1 - zły, 2 - słaby, 3 - może być, 4 - dobry, 5 - bardzo dobry,
6 - świetny, N - nie czytałem)
umykające fenomeny obserwacyjne
a rtykuły.....
miłośnicza fotografia n ie b a .....
do n o sy .....
Teleskop Kosmiczny Hubble’a .....
poradnik miłośnicy astronom a......
astronomia w s z k o le ......
w k ra ju .....
esej, fe lie to n ......
«■ sylw e tki.....
plakat, rozkładów ka.....
*■ listy czytelników .....
«■ w yw iad y......
Jakiej tematyki jest Twoim zdaniem w PA:
za mało:....................................................................................................... .............
za dużo:.....................................................................................................................
Jaka tematyka interesuje Ciebie najbardziej?
□ Układ Słoneczny
□ historia astronomii
□ Słońce
□ kosmologia
□ gwiazdy, pulsary, etc.
□ mechanika nieba
□ Galaktyka
O obserwacje amatorskie
□ czarne dziury, kwazary, etc.
□ inne (podać ja kie ? ).............................................................................................
Jakie formy prezentacji tych zagadnień chciał(a)byś widzieć częściej w PA?
□ artykuły przekrojowe
□ szczegółowe opracowanie wąskich zagadnień
□ krótkie noty informacyjne
□ komentarze do aktualnych wydarzeń
□ felietony, eseje
□ reportaże
□ wywiady z astronomami
□ prezentacja prac amatorskich
□ inne (jakie?)..........................................................................................................
Czy podoba się Tobie w PA:
□ nie
□ trudno
opracowanie graficzne: □ tak
□ tak
□ nie
□ trudno
okładka, winieta PA:
□ nie
□ trudno
□ tak
żart rysunkowy:
artykuły wstępne
□ nie
□ trudno
i komentarze redakcyjne: O tak

18. C zy uważasz, że zmiana papieru, na którym drukowane są PA wyszta na lepsze?
□ tak
□ nie
□ trudno powiedzieć
19. C zy Twoim zdaniem należy rozkładówkę (plakat) drukować na grubszym papierze i nie
zszyw ać z całym zeszytem ?
□ tak
□ nie
□ trudno powiedzieć
20. C zy kupował(a)byś PA gdyby były pismem pełnokolorowym, o większej objętości, ale
odpowiednio droższe?
□ tak
□ nie
□ trudno powiedzieć
21. C zy chciał(a)byś, aby PA ukazywały się jako:
□
kwartalnik
□
dwumiesięcznik □
miesięcznik
22. C o byś zmieniła(a) w P A będąc ich redaktorem?

W

Postępach Astronomii 42/2 ukazał się był
esej Prof, dr hab. Konrada Rudnickiego.

Opublikowany został w dziale Podstępy Astrono
mii co, moim zdaniem, zwalnia od obowiązku pole
mik na temat, czym się zajmowano na Krakow
skich Szkołach Kosm ologicznych, w których swój
istotny wkład miało również Polskie Towarzystwo
Astronom iczne. Uw ażam jednak, że nie można
zostaw iać bez odpowiedzi sprawy, kto był organi
zatorem pierwszej Szkoły Kosm ologicznej PTA,
zwanej wtedy Szkołą Astrofizyki Relatywistycznej.
W nekrologu Doc. dr Ja n a Jerzego Kubikowskiego
(PA tom XVII z. 2 str. 170) Antoni Opolski pisze

23. Inne uwagi dotyczące P A (można dołączyć na osobnej kartce i wysłać razem z ankietą
w kopercie.

.... Jan Kubikowski brał udział jako organizator
i wykładowca letnich szkół: Astrofizycznej w Li
manowej i Astrofizyki Relatywistycznej w Opolu".
O pisując szkoły kosm ologiczne Konrad Rudnicki
(PA tom X X V z. 2 str. 139) w rubryce główny or
ganizator podaje: J. Kubikowski, A. Zięba. Koń

,-----

t

tu za g ią ć

czą c swoje spraw ozdanie z drugiej szkoły K os
mologicznej Piotr Flin pisze (PA XIX z. 2 str. 190):
1

„Letnie Szkoły Kosm ologii, zainicjowane przez

!

!

i

i

-------- tu skleić

Doc. dr Jana Kubikowskiego (którego pam ięć z e 
brani w chwili otwarcia Szkoły uczcili minutą mil
czenia)...".
Ponieważ wydarzenia, o których piszę odbyły
się dawno temu, bo w 1968 roku, myślę, że dla

Nadawca:

lepszego zapam iętania pew ne fakty z historii
naszego Towarzystwa należy przypomnieć.

Piotr Flin
- Kraków

R ed. O dnosim y coraz bardziej bolesne
wrażenie, że astronomów krakowskich in
teresują w yłącznie sp ra w y personalne.
C zyżby Ci, którzy je s zc ze zachowali zain
teresowanie gwiazdam i, j a k np. zmarły
niedaw no W iesław W iśniew ski, musieli
robić to poza Krakowem? Redakcja obiecu
je, że Jeśli któryś z krakow skich a s 
tronomów otrzyma Nagrodę Nobla, sam a
zainicjuje syp a n ie kolejnego kopca. Ku
pamięci..

W

Wśród podających swój adres zostanie
rozlosowanych pięć bezpłatnych prenumerat
Postępów Astronom ii na rok 1995.

ydaje mi się nieporozum ieniem , aby w
piśmie mającym w nazwie słowo „postępy”,

tak dużo miejsca pośw ięcać na historię, sylwetki
uczonych z ubiegłego wieku itp. Doszło do tego,
że w niektórych numerach tematyka tego rodzaju

tu za g iąć

zajmuje 1/3 i więcej miejsca. W to m iejsce można
zam ieścić dużo ciekaw sze artykuły, a jeśli redakcji

i

takowych brakuje, to zm niejszyć objętość pisma,
przynajmniej będzie tańsze. Nie chciałbym, aby
wzięto mnie za radykalnego przeciwnika historii.
W ręcz przeciwnie, jestem jej miłośnikiem, ale gdy
mam na nią ochotę to idę do biblioteki. Od PA
oczekuję natomiast św ieżych informacji o głębo
kiej treści.

DRUKI

3000 zł

Drogi Czytelniku!
Zwracamy się z uprzejmą
prośbą o wypełnienie zamiesz
czonej obok ankiety po wycię
ciu, odpowiednim zagięciu i
sklejeniu, wysłanie jej do nas.
Odpowiedzi na zam iesz
czone pytania będą dla nas
cenną wskazówką w dalszym
redagowaniu pisma.
O wynikach ankiety poin
formujemy na łam ach PA

Redakcja
Postępów Astronomii
ul. Chopina 12/18
87-100 TO RU Ń
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J2 ix tu (1z u Łł [ hiA ó vj
Drugim tematem grubo nadużywa

nomów i astrofizyków. Zarówno redak

niski. Jednocześnie zdaję sobie spra

tronom ia w szk o le i m iłośnicza fo

nym w P A jest tem atyka krajowa.

cja jak i autorzy są zawodowcami w

wę, że wielu czytelników nie zw iąza

tografia nieba. S zk o d a m iejsca na

Ciągnące się artykuły strona za stroną,

swoich dziedzinach. To gwarantuje czy

nych tak silnie z naukami ścisłymi bę

ogromne zdjęcia na całą stronę lub

telnikowi obcowanie z prawdziwą nauką

dzie innego zdania. Trzeba tu znaleźć

rzeczy, które pasują raczej do .Uranii",
czy „Vadem ecum miłośnika astronomii”.

serie zdjęć mających jedynie na celu

i naukowcami. Zresztą nie m oże być

kompromis, tak aby czę ść pism a nabra

Jeżeli chodzi o ogólniejsze uwagi, to

wypełnienie białych stron, których re

inaczej, bo to przecież tzw. oficjalny

ła bardziej fachowego charakteru.

brak W am konsekwencji. W iele cie

dakcji nie udało się w ciekaw szy sposób

organ PTA.

C o się tyczy poszczególnych d zia 

O czekuję śmiałych i zdecydowanych

w donosach jako zapowiedzi wydarzeń

w idziany moimi oczam i. Nagle Redak

pragnąłbym aby podejm ow ane tam

astronom icznych, zaskakujące odkry
cia, itp. Potem cisza. Tem atów dom a
gających się kontynuacji jest wiele.
Dlatego chyba lepiej by było gdyby

łów,

to

w ysoko

oceniam

cja w numerze 2/94 pisze o potrzebie

bardzo aktualne tematy były prezen

Janusz Kowalczyk
- Moszczenica

zmian personalnych i merytorycznych.

towane bardziej szczegółowo. Cie szą

Przy tym podejmuje próbę,

(list dołączony do ankiety PA)

próbę) szerokiej dyskusji na temat

opisy misji kosmicznych, w szczegól
ności HST. Jestem w dzięczny P A za

zmian w PA.

(cenną

przyszłości pisma. O sobiście martwi
ostępy kupuję od 1991 roku, czyli

mnie zapowiedź zmian personalnych

P

kawych tematów prezentowanych jest

donosy,

Taki mniej więcej jest stan obecny

wypełnić.

m ożliw ość pozn an ia polskiej astro

meru. Zm iana papieru św iadczy o pra

o obserwatoriach, placówkach nauko

widłowej ewolucji PA.

od momentu poważnych zmian, a

motywowana potrzebą poświęcenia się
nauce. C zy żb y kierow anie pism em

się orientuję obok uatrakcyjnienia szaty

miano przekazać nieprofesjonalistom?

graficznej zm ieniono jego charakter na

Obecny skład dobrze wywiązał się z

bardziej popularyzatorski, tym samym

obow iązków i reprezentow ał sp o łe

powiększając grono odbiorców. W raz z

czność astronomów. Jeśli wierzyć na

granicznych ośrodkach i o so b isto ś

tymi zm ianam i do popularyzacji a s 

słowo, to nie ponosi winy za fatalne

ciach. Przyznam się teraz, że czytanie

tronomii w Polsce weszła nowa jakość

opóźnienia.

każdego numeru zaczynam od eseju,

,godna do n aśladow ania w innych

O b ecn ie

studentem

as

samej co teraz objętości każdego nu

nomii, zarówno pod postacią artykułów

także większej dostępności pisma. O ile

jestem

pism o było dwum iesięcznikiem o tej

W szechśw iecie, jak i dzięki cyklowi

Zbigniew Kołaczkowski
-

prezentującemu sylwetki zasłużonych

(list dołączony do ankiety).

w ych i popularyzujących w ie d zę o

uczonych. Przydałoby się później za 
m ieścić takie informacje także o z a 

który najlepiej żeby pozostał w takiej

dziedzinach nauki. C o jest największą

tronomii we Wrocławiu i z mojego punk

zaletą P A ? O czyw iście to, że jest two

tu widzenia poziom przekazywanej w

Teraz trochę krytyki. Niezbyt udane

rzone p rzez profesjonalistów, astro

większości artykułów wiedzy jest zbyt

pom ysły to: poradnik miłośnicy, a s 

postaci jak obecnie.

R e d . D zię ku je m y z a listy i u w a g i
d o łą cza n e d o ankiet. N ie je s t łatw o
w s z y s tk ich zadow olić, a le u w a g i
te p o w in n y b y ć cen n ą w sk a z ó w k ą
d la d a ls z e g o re d a g o w a n ia PA.
O pra cow a n e w y n ik i a n kiety p o 
stara m y s ię zm ie ścić w z e sz y cie
4 / 94 .
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VADEMECUM

UWAGA MIŁOŚNICY ASTRONOMII !!!

Prywatne Wydawnictwo Naukowe „V EG A ” 95 - 035 Ozorków, ul. Kołłątaja 4/15 tel. (0-42) 18- 86-82.
Oferuje w sprzedaży wysyłkowej ponad 20 interesujących pozycji wydawniczych z dziedziny astronomii.
Spośród nich polecamy szczególnie:
PI ISSN 0887-6813
3 . 1I QS QO /T1
kwartalnik POPULARNONAUKOWY
1. „VADEMECUM MIŁOŚNIKA ASTRONOMII” - kwartalnik. Cena pojedynczego numeru w prenu
meracie na 1994r - 15.000 zł. Można jeszcze zakupić numery dotychczas wydane. Czasopism o z a 
wiera aktualny kalendarzyk astronomiczny, przewodnik po gwiazdozbiorach oraz wiele praktycznych
porad z zakresu obserwacji, fotografowania nieba i konstrukcji sprzętu obserwacyjnego. W prenumera
cie taniej.
2. „ATLAS NIEBA 2000” (z katalogiem gwiazd). Cena 74.000 zł. Atlas składa się z kolorowych map,
zawierających gwiazdy do 5.25m oraz liczne mgławice, galaktyki, gromady itp.
3. „ATLAS NIEBA ZODIAKALNEGO” (z katalogiem gwiazd). Cena 165.000 zł. Mapy obejmują pas
nieba o szerokości 25° ciągnący się wzdłuż całej ekliptyki. Zawiera gwiazdy do 8.5m.
4. „GWIAZDY I PLANETY- JAK JE ODSZUKAĆ POZNAĆ I POLUBIĆ”. Cena 178.000 zł. Wspaniały
przewodnik po niebie, zawierający kolorowe mapki gwiazdozbiorów wraz z opisem, kalendarz zjawisk
astronomicznych na lata 1994 - 2000 itp.
5. „SŁOWNIK SZKOLNY. ASTRONOMIA”. Cena 82.000 zł. Książka zawiera ok. 1200 haseł
stosowanych w astronomii i astrofizyce oraz wiele ilustracji
6. „ASTRONOMIA Z ASTROFIZYKĄ”. Cena 76.000 zł. Książka szczegółowo zaznajam ia z fizyczną
budową planet, gwiazd i galaktyk, przybliża mechanikę nieba itp
7. „GALAKTYKI I BUDOWA WSZECHŚWIATA”. Cena 76.000 zł. Książka przybliża zagadnienia budowy i ewolucji obiektów poza
układem Drogi Mlecznej (m. in. galaktyk, kwazarów itp.).
8. „GWIAZDY I MATERIA MIĘDZYGWIAZDOWA”. Cena 88.000 zł. Obszerna pozycja, wprowadzająca w tajniki budowy i ewolucji gwiazd
oraz innych form materii, położonych w obrębie naszej Galaktyki.
9. „SŁOŃCE - ZIEMIA”. Cena 75.000 zł. Książka dość szczegółowo wyjaśnia liczne procesy przebiegające na Słońcu i w jego okolicy, z
uwzględnieniem plam słonecznych, granulacji, pól magnetycznych itp.
10. „DZIEJE ASTRONOMII UKŁADU PLANETARNEGO”. Cena 48.000 zł. Książka w interesujący sposób wyjaśnia jak powstały kolejne
teorie budowy Układu Słonecznego, od systemu Ptolemeusza do systemu obecnego.
11. „ASTRONOMIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ”. Cena 38.000 zł. Książka przybliża podstawowe pojęcia astronomiczne, zachęca do
prowadzenia obserwacji nieba, zawiera opisy prostych pomocy naukowych.
12. „ZESTAW BARWNYCH PRZEŹROCZY”. Cena 175.000 zł. Zestaw zawiera 48 barwnych slajdów na następujące tematy: Słońce,
Księżyc, Planety, Księżyce Jowisza, Księżyce Saturna, Mgławice, Mgławice i galaktyki.
13. „OBROTOWA MAPA NIEBA”. Cena 25.000 zł. Mapa pozwala odtworzyć wygląd nieba w każdym dniu roku o dowolnej godzinie.
14. „NOMOGRAM FAZ KSIĘŻYCA”. Cena 25.000 zł. Prosta pomoc dydaktyczna, pozwalająca określić fazę Księżyca dla dowolnego dnia
roku. Zawiera mapę Księżyca.
UWAGA !
Powyższe ceny obejmują już koszty wysyłki pocztowej. Za zamówione pozycje zamawiający płaci po ich otrzymaniu. Oprócz literatury
prowadzimy także (na zamówienia) sprzedaż lunet i teleskopów oraz niektórych akcesoriów fotograficznych.
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PLAN NOWYCH „GWIEZDNYCH WOJEN”,
czyli czego się nie robi dla zbawienia planety
Tym razem chodzi o wojny na większą skalę - toczone na roz
ległych orbitach wokółsłonecznych, po których krążą komety
długookresowe, potrafiące pojawić się całkiem bez uprzedze
nia, raz na kilkaset lat, będąc dostrzeżone zaledwie na kilka
m iesięcy przed wyminięciem Ziem i; a także na trajektoriach
rzeszy planetoid, z których tylko część (około 5000) otrzymało
swoje nazwy i m iejsce w kategoriach z elem entam i orbit.
Nasza wiedza o przeciwniku je s t niewielka - ja k do tej pory
tylko dla 4 większych planetek byliśmy w stanie dokładnie wyz
naczyć masę. Około 100 znanych planetek krąży po torach
leżących w pobliżu orbity Ziemi. A ile takich obiektów nie
zostało nigdy zaobserwowanych? Szacuje się, że je s t to ok.
2000 ciał o rozmiarach rzędu kilometrów, ok. 300000 o rozmia
rach rzędu setek metrów, oraz ok. 100 milionów o rozmiarach
dziesiątków metrów, i tak dalej...
W ubiegłym roku NASA zorganizowała 2 konferencje poświę
cone metodom wykrywania, przechwytywania i niszczenia wszystkich ciał niebieskich, które zbytnio
zbliżą się w strefę ziemskiego oddziaływania grawitacyjnego. W opinii ekspertów, zderzenie Ziemi z
bryłą o średnicy 1 km może wyzwolić energię 100000 megaton, co równa się katastrofie całego
naszego globu; bryłki stumetrowe grożą jedynie katastrofą regionalną...
Załóżmy, że kilkunastokilometrowa bryła spada na nasz piękny glob. Z prawdopodobieńst
wem 2:3 wpada ona raczej do oceanu niż na ląd, lecz mimo to, efekty je j upadku z prędkością ok.
40 km/s są przerażające; błyskawicznie przecina ona skorupę ziemską i grzęźnie dopiero w tzw.
płaszczu Ziemi. Wzbudza się potężna fala na oceanie, zwana tsunami, a materiał skalny o obję
tości 10 000 metrów sześciennych jest wystrzelony w powietrze. Odsłonięcie warstwy płynnej lawy
powoduje powstanie wulkanu o kraterze posiadającym średnicę ponad 500 km. Pył i rozgrzane
gazy wystrzeliwują w atmosferę w postaci ekspandującego obłoku. Następnie, kiedy p ył wisi ju ż
nad znaczną częścią powierzchni Ziemi, światło Słońca jest blokowane, co zaburza proces fotosyn
tezy, a co za tym idzie, również i łańcuchy pokarm owe ekosystemów. Potem w grę może też
wchodzić tak modny ostatnio „efekt cieplarniany", który byłby konsekwencją wielkiej ilości pary wod
nej wyrzuconej do atmosfery przez ocean...
Na razie pow yższa apokalipsa wydarzyła się je dynie w Los Alam os (USA) w National
Laboratory, na terminalu pana Melvina Prueitt, którego bawią tak wymyślne sym ulacje kom pute
rowe... Niektórzy utrzymują jednak, że podobne wydarzenie miało ju ż miejsce 65 milionów lat temu,
tj. na początku trzeciorzędu, kiedy to nastąpiła gwałtowna zmiana w faunie i florze, wyginęły nie
tylko wszystkie gatunki dinozaurów (które i tak zdawały się być ginącą grupą zwierząt od dłuższego
już czasu), ale też pływające ichtio - i plesiozaury, latające pterozaury, naziemne stegozaury... W
sumie, wyginęło wówczas 3/4 morskich zwierząt pływających, 1/3 gatunków planktonu morskiego,
1/2 organizmów żyjących na dnie mórz, 1/6 gatunków słodkowodnych, i 1/5 zwierząt lądowych. Po
tej zagładzie gadów nastała era ssaków, które po dziś dzień nam panują.
Ale czy rzeczywiście Ziemię spotkał kiedyś taki kataklizm ? I je ś li tak, to czy m oże on się
rychło powtórzyć. No, i oczywiście czy można by przewidzieć ja k rychło? Zaczynam się obawiać,
że ten artykuł może nie zdążyć do czytelników zanim się to wydarzy... Ale być może obawiam się
zupełnie bez potrzeby, może tylko to wszystko robota dziennikarzy, którzy ju ż dawno odkryli, że
ludzie tęsknią za horrorami, że wraz z końcem zimnej wojny nuklearne apokalipsy trzeba zamienić
na jakiś nowy scenariusz i to stąd ta fala doniesień prasowych (dementowanych później) czy to o
rychłym zderzeniu Ziem i z sześciokilometrową planetką Toutatis, czy to z ponad dziesięciokilom etrową kom etą S w ift-T u ttle ’a...? A może raczej to polityka am erykańskich przem ysłow ców,
chcących nadal utrzymać maszynę zbrojeń na wysokich obrotach i w tym celu rozpowszechniają
cych informację ja koby dinozaury wyginęły nie na skutek epidemii, ani powolnych zmian klimatu,
lecz właśnie śmiercią po kolizji orbity Ziemi z jakąś irydową bryłą, co i nas ludzi rychło spotka... ?
Prawdopodobnie równie podejrzane są kręgi film-biznesu, które ostatnio wzmogły reklamę wszys-
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tkiego co się wiąże z dinozaurami, byle tylko powiększyć i tak ju ż gigantyczne dochody z super pro
dukcji p. t. „Park Jurajski”... (Zastrzegam, że mnie za ten artykuł, poza redakcją Postępów Astronomii
nikt żadnych łapówek nie obiecywał, niestety...).
Podejrzane są też niektóre agencje turystyczne, zwabiające wycieczki na Półwysep Yucatan,
zapewniając, że „Pod sobą macie państwo krater o średnicy 176 km, wybity przez kometę 65 milio
nów lat temu, a za chwilę pojedziemy do Arizony, gdzie gęsiego przespacerują się Państwo wokół
dziury w Ziemi o średnicy 800 m, a potem Ontario - 300 km krater Sudbury, sprzed2 mld lat...”, itd.
Oprócz kolejnych podejrzanych - gangów rosyjskich przemytników materiałów rozszczepial
nych - są też gangi m niej lub bardziej zorganizowanych astronom ów specjalizujących się w
kometach i planetkach, którzy mogą czerpać wymierne korzyści m aterialne z przyszłych „W ojen
Gwiezdnych”, bowiem na wspomnianych wyżej konferencjach NASA wystawili oni rachunek wobec
Kongresu USA na kwotę 50 min $ na budowę sieci sześciu 2.5 metrowych teleskopów wyposażo
nych w kamery CCD i komputery (po 3 teleskopy na każdej półkuli) oraz 10 - 115 min $ rocznie na
ich użytkowanie. Program działałby przez 10 do 25 lat, aż do wykrycia wszystkich planetek o rozmia
rach kilometrowych.
W tym miejscu wspomnieć należy, że od wielu ju ż lat prowadzi się próby wykrywania niepro
szonych gości kiedy jest ju ż „za późno", tzn. kiedy są już oni w ziemskiej atmosferze - chodzi mi tutaj
o wykrywanie meteorytów za pomocą zsynchronizowanej sieci kamer z rotującą regularnie migawką,
dzięki której tor meteoru je st rejestrowany jako seria kresek (z długości kresek szacuje się prędkość
obiektu). Metoda ta nie je st jednak zbyt efektywna. Inną metodą je st natomiast radiolokacja - dzięki
jonizacji powietrza w smudze po przelocie meteorów (smuga ta ma szerokość kilkuset metrów). Od
zjonizowanych gazów odbijają się fale radiowe. Dzięki całodobowej radiolokacji wykryto szereg
„dziennych” rojów meteorytów, w uzupełnieniu do znanych ju ż „nocnych”.
O ddzielny rachunek dla Kongresu
USA wystaw ili specjaliści od obręny kilkaset milionów dolarów na rozwój tech
nologii. Broń użyta do odchylenia toru
nieproszonego gościa zależałaby od tego
jak bardzo zdążył się zbliżyć do Ziem i czasem w ystarczy 1 megatona, a cza
sem potrzeba znacznie więcej. Ale zanim
wyleci taki ładunek, planuje się wysłać
wstępną m isję rozpoznawczą - nie, nie
dla nawiązania kontaktów dyplom atycz
nych z długo oczekiwanym i zielonymi,
niewątpliwie ludzikami, tylko dla określe
nia kształtu i ciężaru przybysza, a to po
to żeby zadecydować czy efektywniejsza
będzie eksplozja na - czy p od - p o 
wierzchnią planetki (lód wystarczy
odparować eksplozją powierzchniową, w
przeciwieństwie do np. żelaza...). Ale naj
lepsze są bom by neutronowe, bo
odparowują m ateriał bez zbędnych
odłam ków, z których każdy je s t wciąż
jeszcze potencjalnym niszczycielem p o 
l.B .'S 't
jedynczych m iast na Ziemi... Tak, neu
tronowe są oczywiście najlepsze!
Póki co, w historii ludzkości tylko jeden człowiek został odnotowany jako ofiara „kosmicznego
bom bardow ania”. Była to pan i Hewlett Hodges z Sylacauga, Alabama, USA, której lewe biodro
zostało mocno posiniaczone w 1954 roku, kiedy to około 4 kilogramowy meteoryt przebił sufit w je j
mieszkaniu. v
Więc może nie warto wytaczać armaty pod pretekstem zbawiania naszej planety? I, je ś li to
tylko pretekst, to co je st prawdziwym powodem nowych planów gwiezdnych wojen? No i wreszcie
ostatnie nasuwające się pytanie: kto za tym stoi oprócz niew ątpliw ie zielonych ludzików ...? Na
szczęście nie zestrzelili oni komety Shoemaker - Levy i mogła ona spokojnie upaść na Jowisza i nic
nikomu się nie stało!?

Ewa Kuczawska
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Astronomia w KBN
Bardzo dawno n ie podaw aliśm y w yników kolejnych
konkursów na granty Komitetu Badań Naukowych (patrz
PA 1/92 str. 41 i 2/92 str. 93). D ziś nadrabiamy to opóźnie
nie, publikując poza grantami „czysto” astronomicznymi,
wyniki konkursów na tzw. granty kosmiczne, obejmujące
głów nie eksperymenty geodezyjne i satelitarne. Przypomi
namy, że termin nadsyłania projektów badawczych na kolej
ny konkurs KBN mija 2 stycznia 1995.
REDAKCJA

GRANTY
Kierownik projektu - miejsce pracy kierownika tytuł projektu

czas
mies.

koszt
min zł

IV K O N K U R S
doc. d r h ab. Bożena C zerny - PAN Warszawa CAMK - Reprocesowanie promieniowania pierwotnego w aktywnych jądrach galaktyk
prof, d r hab. Je rz y Jakim iec - UWr Wydział Matematyki, Fizyki
i Chemii - Badanie wydzielania i transportu energii w rozbłyskach
słonecznych
prof, d r h ab. M ikołaj Jerzykiew icz - UWr Wydział Matematyki, F i
zyki i Chemii - Obserwacyjne badanie pulsacji gwiazd wczesnych
typów widmowych
m gr Ew a K uczaw ska - WSP Kraków Zakład Astronomii - Poszukiwa
nie podwójnych ciasnych jąder mgławic planetarnych
m gr T om asz K w iatkow ski - UAM Obserwatorium Astronomiczne \
Wyznaczanie parametrów fizycznych planetek zbliżających się
do Ziemi
m gr B eata M a zu r - PAN CAM K Warszawa - Gwiazdy zmienne
w gromadach
d r M ichał O strow ski - UJ Obserwatorium Astronomiczne - Symulacje
współczynnika dyfuzji przestrzennej i współczynnika dyfuzji pędowej
dla cząstek wysokich energii w turbulentnej namagnetyzowanej plaz
mie
d r Daniel R uciński - PAN Warszawa CBK - Studium rozkładu cząstek
neutralnych pochodzenia międzygwiazdowego oraz jonów pick-up
w przestrzeni międzyplanetarnej
d r Bronisław R udak - PAN Toruń Centrum Astronomiczne - Promie
niowanie gamma emitowane przez akreujące gwiazdy neutronowe
konfrontacja modeli teoretycznych z obserwacjami
doc. d r h ab. A ndrzej Sołtan - PAN CAM K Warszawa - Badanie roz
mieszczenia galaktyk w wielkiej skali
doc. d r h a b . M arek U rbanik - UJ Obsen\’atorium Astronomiczne W ertykalna struktura galaktycznych pól magnetycznych
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GRANTY KOSMICZNE
Kierownik projektu - miejsce pracy kierownika tytuł projektu

czas
mies.

koszt
min zł

III KONKURS
prof. d r hab. A ndrzej Ciołkosz - Instytut Geodezji i Kartografii Opracowanie metody interpretacji mikrofalowych zdjęć satelitar
nych
prof. d r hab. A ndrzej D rożyner - UM K Toruń - Wyznaczanie
ruchu sztucznych satelitów
d r M arek H łond - CBK PAN - ASPERA - C eksperyment kos
miczny pomiaru energetycznych jonów i atomów neutralnych w
plazmie okołomarsjańskiej

144

36

300

30
36

1100
2200

36

1050

36

1000

36

1300

36

500

36

2200

36

900

36

600

36

550

36

950

24

1075

36

1650

36

1355

36

1462

36

299

36

800

36

65

36

700

36

428

36

787

36

2500

24

160

IV KONKURS

V KONKURS
prof, d r hab. M arek Dem iański - PAN Warszawa CAMK - Chronometraż pulsarów
prof, d r h ab. P io tr Flin - WSP Kraków Wydział Matematyczno Fizyczny - Badanie własności gromad galaktyk
d r hab. A leksander Schw arzenberg - C zerny - PAN Warszawa Obserwacje akreacji gazu na kosmiczne obiekty zwarte
d r M a rian Szym czak - UMK Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii Badania własności maserów astrofizycznych
d r J a n Zalew ski - PAN Warszawa CAMK - Zmienność profili linii
widmowych w atmosferach pulsujących nadolbrzymów

prof. d r h ab . Jerzy Jakim iec - Uniwersytet Wrocławski - Konstru
kcja aparatury dla teleskopu rentgenowskiego XSPEC/SODART
d r hab. W ald em ar J a k ś - CBK PAN - Skala czasu AOS
d r Jó zef Juchniew icz - CBK PAN - Badanie fal plazmowych
w magnetosferach planet i w przestrzeni międzyplanetarnej
prof. d r hab. A ndrzej Jurew icz - CBK PAN - Badanie zawartości
domieszek gazowych i pyłów w atmosferze Ziemi m etodą sateli
tarnej spektrofotometrii w podczerwieni
d r inż. Zygm unt Langowski - Politechnika Wrocławska - Anteny
mikropaskowe dla systemów radiokomunikacji satelitarnej
d r h ab . J a n Ł atk a - CBK PAN - Przygotowanie stacji geodynamicznej wyposażonej w geodezyjne urządzenia satelitarne, dla
badań geotechniki na pograniczu płyty afrykańskiej i europejskiej
m gr Jo lan ta Nastula - CBK PAN - Krótkookresowe oscylacyjne
i zaburzenia momentu pędu atmosfery i ruchu obrotowego Ziemi
doc. d r hab. Jerzy B. Rogowski - Politechnika Warszawska Badania geodynamiczne w ramach międzynarodowej służby IGS
z wykorzystaniem satelitarnych pomiarów GPS
d r Iw ona Stanisław ska - CBK PAN - Lokalny model jonosfery
nad Europą realizowany w ramach europejskiego programu
badawczego COST 238
doc. d r hab. Jan u sz Sylwester - CBK PAN - Budowa czułego
spektrometru rentgenowskiego do obserwacji korony Słońca
prof. d r h ab . A ndrzej W . W ernik - CBK PAN - Badanie nieregu
larnej struktury plazmy jonosferycznej
prof. d r hab. Jan u sz B. Zieliński - CBK PAN - Koordynacja dzia
łań oraz organizacja bazy informatycznej i technicznej dla prowa
dzenia badań kosmicznych
prof. d r hab. Jan u sz B. Zieliński - CBK PAN - Baltik Sea Level
Project
doc. d r inż. Jan u sz Zygierewicz - Instytut Łączności - Przygoto
wanie podstaw do wprowadzenia w Polsce systemów VSAT
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doc. d r hab. W ald em ar J a k ś - CBK PAN - Badanie globalnych
zjawisk geodynamicznych oraz zmian geocentrycznej pozycji
stacji Borowiec w ramach międzynarodowego programu Interna
tional GPS Geodynamic Service
doc. d r hab. Zbigniew Kłos - CBK PAN - Fale plazmowe wzbu
dzane w górnej jonosferze Ziemi w wyniku aktywności Słońca
i naziemnej aktywności człowieka
d r W aldy K raiński - CBK PAN - Zbadanie dynamiki wirów prą
dów jonosferycznych pod kleftem
d r inż. W ojciech J . K rzysztofik - Politechnika Wrocławska - Ba
danie warunków odbioru sygnałów satelitarnych na terenie kraju
d r M arek Lehm ann - CBK PAN - Misja eksperymentu kosmicz
nego HIPPARCOS a lokalne zmiany kierunku pionu
d r Paweł O berc - CBK PAN - Oddziaływanie sondy Vega-2 z py
łem komety Halley’a i dynamika populacji pyłowych
doc. d r hab. W ojciech Pachelski - CBK PAN - M etodyka orbitalne
go nieróżnicowego opracowania pomiarów faz fal nośnych GPS
d r B a rb a ra Popielaw ska - CBK PAN - Dynamika niskoenergetycznej populacji plazmowej w ogonie geomagnetycznym i jej rola
w procesach subburzowych 787
d r M irosław R ataj - CBK PAN - Badanie wilgotności obiektów
naturalnych za pomocą pasywnych metod mikrofalowych
m g r inż. M irosław a R utkow ska - CBK PAN - Precyzyjne wyzna
czenie pozycji stacji Borowiec nr 7811 w światowym geocentrycznym systemie współrzędnych w oparciu o pomiary dalmierzem
laserowym 3 - gen.
prof. d r hab. Czesław R ym arz - W AT - Badania dynamiki atmo
sfery z uwzględnieniem zdjęć satelitarnych
d r Stanisław Schillak - CBK PAN - Wykonanie satelitarnych obser
wacji laserowych z dokładnością cm
prof. d r h ab . W anda Stodolnik-B arańska - Akademia M edyczna
w Warszawie - M orfometryczna ultrastrukturalna ocena komórek
satelitarnych zwierząt przebywających w warunkach realnej i sy
mulowanej nieważkości
d r hab. Edw in W nuk - Uniwersytet im. A. Mickiewicza - Pola gra
witacyjne planet, a ruch sztucznych satelitów i sond kosmicznych
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V KONKURS
d r M arek Banaszkiewicz - CBK PAN - GAZ-RELIKT
prof. d r h ab . A ndrzej Jurew icz - CBK PAN - Badanie gazów i py
łów w atmosferze Marsa oraz wzdłuż orbity Fobosa
doc. d r hab. Zbigniew Kłos - CBK PAN - Organizacja działań w
zakresie realizacji eksperymentów kosmicznych oraz tworzenie
nowych systemów techniki satelitarnej wspomagającej te badania
d r Zbigniew Kordylew ski - CBK PAN - Przeprowadzenie ekspe
rymentu kosmicznego z przyrządem DIOGENESS
d r M arek Siarkow ski - CBK PAN - Tomografia rentgenowska
rozbłysków słonecznych
m gr Zbigniew Zbyszyński - CBK PAN - Wzbudzanie turbulencji
jonowo-elektronowej w układzie napływających strumieni plazmy
m gr inż. Tom asz Żarnow iecki - CBK PAN - Prace przygotowaw
cze do przeprowadzenia eksperymentu COLA poszukiwań małych
komet poprzez obserwacje w nadfiolecie
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Centralna część gromady galaktyk
w Pannie (Virgo) wg Atlasu Palomarskiego (w świetle czerwonym).
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