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Witaj Drogi Czytelniku!
Bieżący zeszyt Postępów Astronomii jest przygotowany przez nowy zespół redakcyjny. Tym numerem 
wita się więc z Czytelnikami nowa redakcja. Poprzednia redakcja wielokrotnie już tę zmianę zapowia
dała i żegnała się z Czytelnikami. W bieżącym numerze czyni to też Pani Bożena Czerny. Czujemy w 
tych pożegnaniach ich ogromne przywiązanie do Postępów i nostalgię rozstania. Postępy do ostatnich 
dni ich pracy redakcyjnej były ich „dzieckiem" i o to dziecko dbali do końca. Teraz to dziecko oddają w 
inne ręce (objęcia) i nic dziwnego, że są tym faktem zatroskani. Ale przecież nie oddają tego dziecka 
ludziom sobie obcym i nieznanym. Oddają je ludziom, którym los Postępów nie był i nie jest obojętny. 
Niektórzy z nowego zespołu pracowali dla Postępów już w czasach, kiedy Oni jeszcze nie urodzili się 
dla Astronomii. Dziękujemy im za ich wkład w rozwój pisma i pełną poświęcenia pracę dla popularyza
cji wśród polskiego społeczeństwa ukochanej przez nas wszystkich Astronomii. Zapewne nieje
dnokrotnie korzystać będziemy z ich doświadczenia i rad oraz tekstów przybliżających różne problemy 
współczesnej astronomii.

Przejmujemy więc pismo w ciągle doskonalącej się formie, służące czytelnikom ciekawymi 
artykułami, przybliżające najnowsze osiągnięcia i odkrycia astronomiczne, bogato ilustrowane. 
Będziemy starali się nic z tych walorów nie zatracić. Nie chcemy wprowadzać żadnych rewolucyjnych 
zmian. A zmiany jakie będą nieuchronnie zachodziły, będą odbiciem naszych dążeń do lepszego 
służenia sprawie ASTRONOMII, lepszego zaspokajania potrzeb czytelników, dojrzewania nas jako 
zespołu redakcyjnego. Zmiany będące odbiciem normalnej ewolucji, której podlega każdy żywy orga
nizm, a właśnie chcemy, aby Postępy Astronomii były takim żywym organizmem. Astronomia jest zwier
ciadłem kultury, a my będziemy się starali kulturę astronomiczną szerzyć i rozwijać wśród wszystkich 
warstw naszego, polskojęzycznego, społeczeństwa. Chcemy służyć astronomom, tym którzy zdoby
wają wiedzę o Wszechświecie bezpośrednio zadając mu pytania, aby dowiadywali się z lektury 
„Postępów” o rozwoju wiedzy astronomicznej na obszarach innych niż na bezpośrednio przez nich 
uprawianych poletkach. Chcemy służyć szerokim rzeszom nauczycieli fizyki i astronomii i innych nauk 
oraz miłośnikom astronomii, którzy przejmują wiedzę o Wszechświecie uzyskaną przez astronomów 
i przekazują ją milionom uczniów i młodych obywateli naszego Kraju pomagając im zrozumieć i polu
bić otaczający nas świat. Liczymy na to, że właśnie ta młodzież będzie uważnym i wiernym czytelnikiem 
naszego kwartalnika. Chcemy wreszcie służyć wszystkim ciekawym otaczającego nas świata. Zarówno 
tym, którzy poszukują zrozumienia zachodzących w nim zjawisk przyrodniczych, jak i tym, którzy chcą 
po prostu wiedzieć jak on wygląda, czy wręcz jaki jest on piękny.

Oddawany do rąk czytelników numer otwiera artykuł Kevina Krisciunasa z Centrum Astronomii w 
Hilo na Hawajach przedstawiający warunki pracy i pierwsze wyniki astronomiczne uzyskane najwięk
szym obecnie na świecie teleskopem na Mauna Kea. Kevin poproszony przez nas o artykuł dla 
Postępów uznał, że niedawny jego artykuł w „Sky and Telescope" jest tak dobry, że lepszego na razie 
nie napisze i najlepiej byłoby skorzystać z tego właśnie artykułu. Za zezwoleniem Redakcji „Sky and 
Telescope" oraz autorów zdjęć i dokumentów tam publikowanych przybliżamy więc naszym czytel
nikom atmosferę i wyniki obserwacji na Hawajskim szczycie astronomicznym. Z  problemami 
współczesnej rachuby czasu zapoznaje nas artykuł Kazimierza Borkowskiego z Torunia. To już trzecia 
i ostatnia część tryptyku PA o czasie. Artykuł Leszka Błaszkiewicza sprowadza nas na Ziemię i wpro
wadza w świat meteorytów, a Jadwiga Biała przedstawia olsztyńską kolekcję tych wysłanników 
Kosmosu. Jak zwykle prezentujemy wyniki obserwacji teleskopem kosmicznym Hubble'a. HST 
obchodzi piątą (już!) rocznicę wprowadzenia na orbitę. Składamy mu najlepsze życzenia urodzinowe 
i prezentujemy szereg najnowszych rezultatów badawczych. W kąciku „astronomia w szkole" piszemy 
o wysiłkach zarówno polskich jak i europejskich astronomów zmierzających do poprawienia nauczania 
astronomii w szkołach oraz o wynikach grudziądzkiego Ogólnopolskiego Młodzieżowego Seminarium 
Astronomicznego. Polskie Towarzystwo Astronomiczne ufundowało główną nagrodę tego Seminarium. 
Publikujemy też zadania najbliższej Olimpiady Astronomicznej. Z  krajowego podwórka przedstawiamy 
również świeżo uruchomiony, najdroższy instrument polskiej astronomii, oddany przez budowniczych 
w ręce astronomów w październiku 1994 roku, toruński radioteleskop o średnicy 32 metrów. 
Publikujemy też wyniki rozpisanej wśród czytelników „Postępów" ankiety oceniającej nasze pismo, oraz 
wspomniany felieton pożegnalny Bożeny Czerny „Baba z wozu...”. Czy naprawdę Pani wierzy, Pani 
Bożenko, że jak taka baba z wozu, to nowym koniom będzie choć trochę lżej ? My tak nie sądzimy... 
Życzymy przyjemnej lektury
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ANKIETA POSTĘPÓW ASTRONOMII -  WYNIKI

Na naszą ankietę zamieszczoną w PA 2/94 i PA 3/94 odpo
wiedziały łącznie 164 osoby. Wielu ankietowanych podzieliło 
się z nami swoimi uwagami na dodatkowych kartkach, za co 
szczególnie dziękujemy. Ogólnie Postępy oraz ostatnie zmiany 
podobają się i większość Państwa pragnie, by pismo ukazywało 
się częściej. Pozostaje nam żywić gorącą nadzieję, iż podobnie 
myślą pozostali.

Pięć pierwszych punktów ankiety pozwoliło nam dowie
dzieć się czegoś więcej o samych Czytelnikach. Znaczną więk
szość, bo aż 91% stanowią mężczyźni. No cóż, widocznie panie 
mają bardziej przyziemne zainteresowania i od astronomii wolą 
np. -  astronomów! (przyp. MaMi). Najmłodszy czytelnik liczy 
sobie lat 11, a najstarszy... 93! Dominują jednak ludzie młodzi.

Prawie połowa ankietowanych (47%) mieszka w dużych 
miastach, co oznacza dla nas tylko jedno: w małych miejs
cowościach mało osób wie o Postępach. Z doświadczenia 
wiemy, że tam wręcz więcej osób ma czas zajmować się tak 
mało praktyczną (czytaj: mało dochodową) dziedziną wiedzy 
jaką jest astronomia (nie mylić z astrologią!).

Jeśli chodzi o wykształcenie, to przeważa średnie -  44.5%. 
Należy tu jednak wziąć pod uwagę fakt, że wielu z nich to obec
nie studenci, oraz fakt, iż wszystkie osoby deklarujące wyksz
tałcenie podstawowe jeszcze się kształcą.

Czym zajmują się nasi respondenci, zwłaszcza Ci, którzy 
okres nauki mają już za sobą? Przede wszystkim pracują 
(47.6%), a różnorodność podawanych zawodów jest bardzo 
duża (lekarze, urzędnicy, wojskowi, przedsiębiorcy, prawnicy, 
artyści, duchowni, stolarze, rolnicy, etc.). Jednak najwięcej jest 
nauczycieli (fizyki) i elektryków (ciekawe, czy Ten Najważniej
szy też nas czyta?).

Do członkostwa w Polskim Towarzystwie Astronomicznym 
przyznały się tylko 3 (słownie: trzy) osoby! Za to do Polskiego 
Towarzystwa Miłośników Astronomii należy 36.6% czytel
ników. 20 osób deklaruje przynależność do innych towarzystw 
i klubów astronomicznych, w czym rej wiodą „komeciarze” 
i „meteorytowcy”.

Zdecydowana większość Czytelników otrzymuje nasze pis
mo w prenumeracie (82,9%). Nikt z ankietowanych nie czyta 
PA w czytelniach (widocznie tam nie pozwalają wyciąć an
kiety).

Przeszło połowa czyta Postępy od momentu pojawienia się 
ich w nowej, bardziej popularnej formule, tj. od 1991 roku 
(53.6%). 25 ankietowanych czyta PA dłużej niż 4 lata.

88,4% czyta PA regularnie (o ile można tak powiedzieć przy 
nieregularnym ukazywaniu się pisma, co nie omieszkała więk
szość Państwa nam słusznie wytknąć), natomiast sporadyczny 
kontakt z PA miało 4.9% ankietowanych.

Z odpowiedzi na dziewiąty punkt ankiety wynika, że Po
stępy czytane są w większości przez jedną tylko osobę (61.6%), 
a 24.1% egzemplarzy trafia jeszcze w drugie ręce. 4.9% egzem
plarzy naszego pisma ma zaszczyt bycia czytanych przez więk
sze gremia.

Oprócz Postępów Astronomii nasi Czytelnicy czytają 
jeszcze (z pism zawierających tematykę astronomiczną) przede 
wszystkim „Uranię” (53.7%), „Wiedzę i Życie” (50%), „Świat 
Nauki” (34%) oraz „Vademecum Miłośnika Astronomii” 
(23.2%).

54.3% ankietowanych stwierdza przydatność PA w pracy 
lub nauce, co nas oczywiście bardzo cieszy, a aż 78% uważa 
poziom prezentowanych w PA zagadnień za właściwy (zbyt 
trudny, 5.5%; zbyt łatwy, 6.1%)

Ocena dotychczasowych działów i cykli była bardzo wyso
ka (patrz histogram obok). W zaproponowanej przez nas skali 
od 1 do 6, najwyżej uplasował się Teleskop Kosmiczny 
Hubble’a (1 -  0%, 2 -  0%, 3 -  7%, 4 -  32%, 5 -  47%, 6 -  14%). 
Najniżej wypadały teksty z założenia kontrowersyjne, które 
otrzymały skrajne oceny, stąd niższa średnia: Poradnik Miłośni

cy Astronoma (1 -  2%, 2 -  8%, 3 -  22%, 4 -  18%, 5 -  20%, 
6 -  7%).

Gwiazdy, pulsary, kwazary, czarne dziury, etc. -  to właśnie 
to, co naszych czytelników interesuje najbardziej i najlepiej, by 
tematy owe ujęte były w formie artykułów przekrojowych.

Zdaniem Państwa w „Postępach Astronomii” za dużo jest: 
historii (18.3% głosów), prezentacji ośrodków i sylwetek 
(6.7%), oraz najoględniej mówiąc, tematyki krajowej -  zwła
szcza Torunia, ale to nie nasza wina, że istotnie w toruńskiej 
astronomii sporo się ostatnio dzieje. Za mało jest: kosmologii 
(10.4%), nowości (7.9%), tematyki miłośniczej (7.9%), plane- 
tologii (6.7%), astronautyki (4.9%).

Czytelnicy zdecydowanie opowiadają się za obecnym opra
cowaniem graficznym (88% odpowiada TAK) oraz okładką i 
winietą (90%). Najbardziej podzielił respondentów świadomy 
„kij w mrowisko” poprzedniej redakcji, żart rysunkowy (akcep
tuje 53%, nie akceptuje 16%, nie ma zdania 31%) oraz komen
tarze i artykuły wstępne (57% -  TAK, 8% -  NIE, 35% nie ma 
zdania).

W uwagach „redaktorskich” często sugerują Państwo 
-  oprócz poprawy regularności ukazywania się pisma -  także 
zwiększenie objętości i ilości kolorowych stron, a także częs
totliwości ukazywania się „Postępów” , co wynikało również z 
odpowiedzi na pkt 21 ankiety. Z naszej strony możemy tylko 
rzec, iż są to również marzenia redakcji -  niestety, nie wszystko 
od nas zależy. Są również propozycje wprowadzenia działu 
informacji o nowościach wydawniczych z dziedziny astronomii, 
drukowania algorytmów komputerowych, mapek nieba i infor
macji o aktualnych zjawiskach na niebie (w kwartalniku?; w 
miesięczniku jak najbardziej!), przedruków z prasy zagranicznej 
(to już jest w tym numerze) i wiele innych, stanowiących cenny 
materiał dla nowej redakcji!

Zgodnie z obietnicą, wśród czytelników podających swoje 
dane personalne na przysłanych ankietach, rozlosowaliśmy 5 
bezpłatnych prenumerat PA na bieżący rok. Jeśli ktoś z 
wylosowanych opłacił już prenumeratę, to ma automatycznie 
zagwarantowaną bezpłatną prenumeratę na 1996 rok. A oto 
szczęśliwcy:

Jarosław Bandurowski z Zabrza,
Mieczysław Maziarz z Legnicy,
Wacław Sałaban z Wrocławia,
Ryszard Siwiec ze Szczecina,
Paweł Zimnowodzki z Włodawy.

Jeszcze raz dziękujemy Wszystkim, którzy zadali sobie trud 
odpowiedzi na naszą ankietę.

Oprać. Jacek Drążkowski
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Materiały dotyczące wyników ob
serwacji Teleskopu Kosmicznego 
Hubble’a uzyskano dzięki uprzej
mości dra F. Duccio Macchetto, 
przedstaw iciela E uropejskiej 
Agencji Kosmicznej (ESA) w 
Space Telescope Science Institute 
w Baltimore (USA).
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Teleskop Kecka 
w rękach astronomów
Kevin Krisciunas
Wyobraźmy sobie, że mamy możliwość zobaczenia w działaniu podczas pogodnej, rozgwieżdżonej no
cy, największego na świecie teleskopu o mocy zbierającej światło czterokrotnie większej od teleskopu 
na Mount Palomar. Wyobraźmy sobie, że oglądamy na ekranie obraz nieba, na którym gwiazdy 21 
wielkości gwiazdowej są obiektami o „średniej” jasności...

TELESKOP KOSMICZNY H UBBLE’A
Młodość galaktyk (11), HST obserwuje ciała Systemu Słonecznego (12), 
Uran, jego pierścienie i księżyce (34), Pluton -  Charon (35)

Astronomia a technika atomowa
Kazimierz M. Borkowski
Kiedyś astronomia niepodzielnie dominowała w dziedzinie konserwacji czasu. Tę sytuację zmieniły 
radykalnie współczesne wzorce atomowe. I chociaż dobrze wiemy, że dla astronomicznych pomiarów 
czasu nie było i nie będzie zagrożenia, to pewną otuchą może napawać istnienie możliwości powrotu 
dominującej roli tej królewskiej nauki w aspekcie dostarczania najprecyzyjnieszej skali czasu.

Meteoryty
Leszek P. Błaszkiewicz
Współczesna meteorytyka, czyli nauka zajmująca się badaniem meteorytów, powstała wraz z wyda
niem w 1794 roku przez E. F. Chladniego publikacji, w której znalazło się stwierdzenie, że najbardziej 
prawdopodobne jest pozaziemskie pochodzenie meteorytów. Pogląd ten w niedługim czasie zyskał 
wielu zwolenników, a prowadzone współcześnie badania w pełni potwierdzają te XVIII-wieczne przy
puszczenia.

Meteoryty w Olsztyńskim Planetarium...
Jadwiga Biała
Mając, unikatowy eksponat materii pozaziemskiej pomyślano o stworzeniu kolekcji skał pochodzących 
z innych ciał Układu Słonecznego. Fragmenty takich skał nie muszą być przywożone na Ziemię, one 
same na nią spadają w postaci meteorytów. Stąd też mówi się, że badanie meteorytów jest najtańszą 
formą badania ciał Układu Słonecznego, a same meteoryty są sondami kosmicznymi ubogich.

Alexis obserwuje! (33), Spadek meteorytu Baszkówka (33), 
Bardzo Duży Teleskop ESO w tarapatach (36)

2
37

41
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Ankieta PA -  wyniki
Astronomia w szkole: A stronom ia w szk ole  p o lsk iej..., 
Nauczanie astronom ii w  Europie, Grudziądzkie
Seminarium Astronomiczne, XXXIX Olimpiada Astronomiczna 
Sylwetki: Wiesław Wiśniewski 
W kraju: Toruński radioteleskop 32 m
Esej, felieton: Baba z wozu, koniom lżej
Jeszcze raz o historii Obserwatorium Krakowskiego

ZDJĘCIA NA OKŁADCE PRZEDSTAWIAJĄ:
na p ie rw sze j stron ie  -  m eteoryt „B aszków ka" należący d o  P ań stw ow ego  Instytutu G eolog iczn ego  H' W arszaw ie (szerze j 
p isze  na ten tem at A n drzej P ilsk i w  rozm aitościach , str. 33 ), fragm en t kopuły Teleskopu K ecka w raz z w ykonanym  przez  
te leskop zd jęc iem  soczew ki g raw itacyjn ej M G 11 3 1 + 0 4 5 6  (b liższe  inform acje w  artykule K evin a  K risciunasa , str. 4 ); 
na osta tn ie j stron ie  -  w  p e łn e j krasie  -  antenę 32-m etrow ego  radioteleskopu  znajdu jącego  się  w  P iw n icach  p o d  Toruniem  
(pa trz notka „ W  KRAJU" str. 44 )
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.. Król gór teleskop na Mauna Kea -  rozpoczyna prace

Teleskop Kecka
w rękach astronomów

Kevin Krisciunas

zdjęcia Philip Rosenberg

NOWE OBRAZY 
W PODCZERWIENI

Pierwsze prawdziwie naukowe wyniki 
otrzymane z teleskopu Kecka zostały 
opublikowane 1 stycznia 1994 r. w 
Astrophysical Journal Letters. Astro
nomowie użyli w dniach 20 -  27 marca 
1993 r. detektora bliskiej podczerwieni 
NIRC (ang. Near InfraRed Camera) do 
badania obiektów na granicy obser
wowanego Wszechświata.

NIRC, którego projekt i konstrukcja 
są autorstwa Keith M atthews i 
B. Thomasa Soifera (Caltech), działa 
na falach o długości od 1 do 5 mikro
nów i składa się z 65536 indowo -  an
tymonowych elementów CCD, ułożo-

cym się na wysokość 4150 m szczycie 
Mauna Kea. I była to tylko zwykła noc. 
Noc jak każda inna!

Kosztujący 94 min dolarów teleskop 
Kecka jest pierwszym z kilku plano
wanych reflektorów o średnicach 8 -  
10 metrów i pozostanie jedynym w peł
ni działającym do końca XX wieku. Ze 
względu na olbrzymią światłosiłę jest 
on bezapelacyjnie najlepszym na świe- 
cie instrumentem do badań spek
troskopowych słabych gwiazd i silnie 
przesuniętych ku czerwieni widm 
galaktyk i kwazarów.

Teleskop Kecka posiada 10-metro- 
we zwierciadło główne złożone z 36 
sześciokątnych segmentów w systemie 
Ritcheya -  Chretiena. Pierwsze obrazy 
przy użyciu tego teleskopu otrzymano 
24 listopada 1990 r., kiedy to zain
stalowanych było tylko 9 z 36 segmen
tów zwierciadła. Doświadczenie to 
potwierdzało ogólną koncepcję wyko-

Wyobraźmy sobie, że mamy możli
wość zobaczenia w działaniu podczas 
pogodnej, rozgwieżdżonej nocy, naj
większego na świecie teleskopu o mocy 
zbierającej światło, czterokrotnie więk
szej od teleskopu na Mount Palomar. 
Wyobraźmy sobie, że oglądamy na 
ekranie obraz nieba, na którym gwia
zdy 21 wielkości gwiazdowej są obiek
tami o „średniej”  jasności. W marze
niach dołączmy do teleskopu ważący 8 
ton spektrograf za 4.1 min dolarów o 
rozmiarach 5.5 m na 4.25 m. Wyo
braźmy sobie wreszcie, że gdy całość 
gotowa jest do użytku, komputer 
mówi: „Otwórz szczelinę obserwacyj
ną, Hal”. Doświadczyłem tego podczas 
wizyty 20 marca 1994 r. na wznoszą-

nania autorstwa Jerry Nelsona i prze
konało Fundację W. M. Kecka do 
sponsorowania kolejnego, identy
cznego 10-m etrow ego teleskopu, usy
tuowanego w odległości 85 m na pół
noc od pierwszego.

Pierwszy teleskop Kecka -  zwany 
też Keck I -  został oficjalnie oddany do 
użytku 7 listopada 1991 r., mimo że os
tami segment zwierciadła zainstalo
wano dopiero 14 kwietnia 1992 r. Bu
dowa Kecka II postępuje szybko i pier
wsze testy planowane są na koniec 
1996 r.

Co zatem będą mogli zrobić astro
nomowie z teleskopem Kecka i trzema 
wbudowanymi w jego ognisku instru
mentami?

Fot. 1. Błyszcząca, biała kopuła największego na świecie optycznego teleskopu. Już 
niedługo zakończone zostaną prace i na szczycie Mauna Kea staną imponujące bliź
niaki. Astronomowie używający w pełni obecnie operatywnego Kecka I już cieszą się z 
daty otwarcia całego kompleksu.
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Fot. 2. 10-metrowe, główne zwierciadło Teleskopu Kecka składa się z 36 sześciokąt
nych segmentów. Powyżej wsporników znajdują się platformy Nasmytha, gdzie umie
szczone są ważące 8 ton specjalne kamery i spektrograf.

nych w matrycy 256 na 256 sztuk. 
Ponadto oprócz możliwości otrzymy
wania obrazów, NIRC może być 
używany do uzyskiwania widm o małej 
rozdzielczości.

Gdy NIRC obserwuje obiekty roz
ciągłe, CCD odbiera także fotony z 
gorących obszarów nieba. W związku z 
tym, aby zapobiegać nasyceniu posz
czególnych detektorów, zwykle stosuje 
się tylko 20-sekundowe ekspozycje. W 
przypadku ekstremalnie słabych obiek
tów, może zostać wykonana znaczna 
ilość ekspozycji tego samego pola, 
które następnie składa się i dodaje.

Najodleglejszy aktualnie znany 
obiekt to kwazar PC 1247+3406 z prze
sunięciem ku czerwieni (ang. redshift) 
z = 4.897. Wielkość ta oznacza, że 
światło odbierane przez nas zostało 
wyemitowane zaledwie miliard lat po 
W ielkim W ybuchu. Soifer i jego 
współpracownicy otrzymali na fali o 
długości 2.2 mikrona obraz otoczenia 
kwazara wraz z pięcioma innymi 
obiektami o dużym przesunięciu ku 
czerwieni. Takie zgrupowane badania 
są interesujące, gdyż z powodu odle
głości, obiekty te mogą być drogo
wskazem do prastarych gromad galak
tyk, formujących się gromad, bądź re
gionów wzmożonego powstawania 
gwiazd. Poprzez wykrywanie źródeł 
podczerwieni tak słabych jak 22 wiel
kości gwiazdowej, obserwacje te dos
tarczyły pierwszych niezależnych po
twierdzeń wcześniejszych przypusz
czeń, dotyczących względnej liczby 
najsłabszych galaktyk. Wiele spośród 
nowych obiektów na obrazach otrzy
manych z NIRC jest bardzo czerwo
nych. Następnie sprawdza się czy są to 
galaktyki o dużym przesunięciu ku 
czerwieni. Przy pomocy teleskopu 
Kecka odkryto w podczerwieni grupę 
obiektów, które nigdy dotąd nie były 
obserwowane w świetle widzialnym.

Najodleglejsze znane galaktyki 
(z = 3.8) zostały po raz pierwszy wy
kryte na falach radiowych. James 
R. Graham (University of California, 
Berkeley) i jego współpracownicy uży
li NIRC do badania układu 4C41.17 w 
gwiazdozbiorze Woźnicy i sąsiednich 
obiektów. Stwierdzili, że 4C41.17 skła
da się z pojedynczego jądra w środku 
i cienkiego emitującego łuku rozcią
gającego się w odległości 85000 lat 
świetlnych od centrum. Ponieważ świa
tło obiektu o długości fali 2.2 mikrona

przy takim przesunięciu ku czerwieni 
odpowiada niebieskiemu światłu w 
innych galaktykach, astronomowie 
wykazali, że 4C41.17 ma niebieską jas
ność absolutną w przybliżeniu dziesię
ciokrotnie większą niż Droga Mleczna.

Jeden z najbardziej interesujących 
obiektów, odkryty w 1983 r. przez sa
telitę do badań w podczerwieni IRAS 
(ang. InfraRed Astronomical Satellite) 
ma oznaczenie FSC 10214+4724. 
Znajduje się on w gwiazdozbiorze 
W ielkiej Niedźwiedzicy (jego z = 
2.286) i jest jednym z najjaśniejszych 
obiektów we Wszechświecie. Układ 
ten zawiera gaz molekularny o masie 
ok. 300 mld mas Słońca oraz pył w 
ilości ok. 1 mld mas Słońca. Przyj
mując taką ilość budulca, możemy 
sobie wyobrazić, jak intensywny musi 
być proces powstawania gwiazd w tym 
obiekcie. Keith Matthews ze współpra
cownikami zastosował NIRC do bada
nia FSC 10214+4724 i stwierdził, że

obiekt ten złożony jest co najmniej z 
trzech oddzielnych składników 
tworzących kompaktną grupę o łącznej 
jasności stukrotnie większej od zna
nych dziś dużych galaktyk spiralnych.

Ostatni z niedawno opublikowanych 
artykułów autorstwa Jamesa Larkina 
(Caltech) i współpracowników, doty
czy soczewki grawitacyjnej MG 
1131+0456 w gwiazdozbiorze Lwa. Z 
powodu grawitacyjnego ugięcia świa
tła, odległy, jasny obiekt jak np. kwa
zar, może być obserwowany jako (zwy
kle niewidoczna) galaktyka, co zdarza 
się wtedy, gdy leży ona na tej samej 
linii widzenia. MG 1131+0456 jest 
pierwszym z odkrytych obiektów, w 
którym rozciągły płat odległego radio
źródła został „ugięty” przez zakłó
cającą galaktykę do pełnego pierś
cienia. Obrazy z NIRC na falach 1.2 i 
2.2 mikronów nie tylko ujawniły po raz 
pierwszy soczewkującą galaktykę, lecz 
także pokazały, że odległe radioźródło
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jest czerwieńsze od najbardziej poczer
wienionych kwazarów. Skrajna barwa 
jest spowodowana najprawdopodobniej 
przechodzeniem światła kwazara przez 
pył w soczewkującej galaktyce.

POSZUKIWANIE  
BRĄZOWYCH KARLÓW

Jeśli potrzebujesz uzyskać widma, po
wiedzmy -  30 galaktyk w odległej gro
madzie lub 30 słabych gwiazd z gro
mady kulistej, to najlepszym instru
mentem do tego jest spektrograf obra
zowy o małej rozdzielczości LRIS 
(ang. Low Resolution Imaging Spec

trograph). Skonstruowany pod kie
runkiem J. Beverly Oke’a i Judith 
G. Cohen (Caltech), działa od niebie
skiej części widma w zakresie od fal 
widzialnych (3800A) do bliskiej pod
czerwieni (1.1 mikrona). Wyposażony 
w warstwową kamerę CCD o matrycy 
2048 na 2048 elementów, posiada 
LRIS ponad 4 miliony oddzielnych 
detektorów. Ponadto ze zdolnością 
uzyskiwania 30 widm jednocześnie, 
może być używany do uzyskiwania 
obrazów optycznych z rozdzielczością 
zbliżoną do fotograficznej.

W czasie pisania tego artykułu LRIS 
był nie w pełni przetestowany, ale zo

stał użyty w październiku 1993 r. przez 
Oke’a, Cohena i ich współpracowni
ków z Caltechu -  Jeremy’ego R. Moul- 
da i Neilla Reida do spektroskopowych 
badań słabego obiektu, kandydata na 
brązowego karła PC 0025+0447 w 
gwiazdozbiorze Ryb. Brązowe karły, 
zaraz po czarnych dziurach, proto- 
gwiazdach i pozasłonecznych układach 
planetarnych są Świętym Graalem no
woczesnej astronomii obserwacyjnej. 
Jeśli istnieją, mogą stanowić pomost 
między obiektami jowiszopodobnymi i 
gwiazdami. Brązowe karły o masach 
mniejszych niż 8% masy Słońca, nie 
mają w swych jądrach warunków,
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Fot. 3. U góry na lewo: Kwazar oznaczony symbolem PC 1247+3406 w Psach Gończych jest najodleglejszym znanym obiektem. Jego 
światło, przesunięte ku czerwieni o z=4.9, dociera do nas niejako z głębi czasu, widzimy bowiem stan kwazara zaledwie miliard lat po 
Wielkim Wybuchu. Obraz ten, zarejestrowany na fali 2.2 mikrona, uzyskano dzięki kamerze bliskiej podczerwieni NIRC (Near Infrared 
Camera) Zdjęcie pokazuje samego kwazara, położonego w centrum obrazu i otaczające go odległe galaktyki o jasności w podczerwieni 
19-21 magnitudo. Czas ekspozycji wynosił 37 minut
U góry w środku: Pole o średnicy 45 sekund łuku pokazuje obiekt 4C 41.17, którego przesunięcie ku czerwieni wynosi 3.8. Jest to jedna 
z najbardziej odległych galaktyk (patrz: suplement str. 10). Na fali 2.2 mikronów galaktyka ukazuje swe jądro otoczone rozciągającym 
się na 85 tysięcy lat świetlnych emitującym polem w kształcie łuku. Obraz ten pokazuje efekt 40-minutowej pracy Kecka wyposażonego 
w NIRC. U góry po prawej: Innym, ważnym w astronomii obiektem jest galaktyka FSC 10214+4724 w Wielkiej Niedźwiedzicy, zaob
serwowana po raz pierwszy przez satelitę IRAS (Infrared Astronomical Satellite). Obiekt ten jest najjaśniejszą znaną galaktyką we 
Wszechświecie, Przedstawiona tu 27-minutowa ekspozycja na fali o długości 2.2 mikrona, została wykonana z użyciem NIRCa i obja
wia trzy składniki obiektu (na prawo od centrum obrazu). Zdjęcie pokazuje pole o średnicy kątowej 30 sekund.
Rząd dolny. Soczewka grawitacyjna MG 1131+0456 w gwiadozbiorze Lwa była po raz pierwszy zarejestrowana na falach radiowych. 
Jak widzimy na fotografii (po lewej), na mapie wykonanej techniką VLA na fali o długości 20 centymetrów, emisja pochodząca od 
odległego kwazara została „w yg ię ta" przez niewidoczną galaktykę tworząc obraz pierścienia wokół niej o średnicy 2.2 sekund łuku. 
Spojrzenie na ów obiekt w podczerwieni nastręcza wieku kłopotów Na fali o długości 1.27 mikrona ( pośrodku), pył zasłaniającej galak
tyki całkowicie maskuje kwazara. Jednak na fali 2.2 mikrona (po prawej), światło kwazara przenika galaktykę, ale jest podzielone i ma 
podwójną strukturę.
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Fot. 4. Najgłębsze spojrzenie teleskopu, najsłab
sze znane galaktyki. Spektrograf LRIS odkrył tę 
gromadę galaktyk z przesunięciem ku czerwieni 
szacowanym na 0.8. Przedstawione pole zajmuje 
2 minuty kwadratowe. Gromada została znalezio
na w pobliżu superjasnej galaktyki FSC 
10214+4724.

potrzebnych do zapoczątkowania syn
tezy jądrowej. Niska dzielność promie
niowania jaką posiadają, pochodzi 
głównie z kolapsu grawitacyjnego, 
dlatego muszą one być słabe i bardzo 
czerwone. W ielu astronomów jest 
przeświadczonych, że brązowe karły 
zostaną znalezione, zaś inni wierzą, że 
będą one stanowić znaczną część masy 
galaktyk.

Otrzymane ze spektrografu LRIS 
widmo PC 0025+0447 jest zdomino
wane przez emisyjne linie atomowego 
wodoru i emisyjne pasma tytanu i tlen
ku wanadu. Jasność gwiazdy w barwie 
czerwonej wynosi 22.4 wielkości gwia
zdowe, natomiast w niebieskiej części 
widma ma jasność mniejszą niż 24 
wielkość gwiazdowa. Jeśli gwiazda ta 
jest młodym brązowym karłem, to jej 
widmo powinno ujawnić absorpcyjny 
dublet litu o długości fali 6707A. 
Uzyskane dzięki LRIS widma, dają 
tylko górną granicę obfitości litu — o 
rząd wielkości niższą niż oczekiwana 
dla brązowych karłów.

Analizy pokazują, że gwiazda ta 
posiada aktywność chromosferyczną 
podobną do gwiazd z gromady otwartej 
Hiady, które są o ok. 700 milionów lat 
starsze. Sugeruje to, że PC 0025+0447 
jest wystarczająco gorąca, by być słabą 
gwiazdą ciągu głównego i że prze
twarza część swego pierwotnego litu. 
Wobec tego nie jest to, prawdopodob
nie, brązowy karzeł.

MÓWIĄCY 
SPEKTROGRAF

Wielkim instrumentem, przed
stawionym na początku ar
tykułu jest spektrograf wyso
kiej rozdzielczości typu 
echelle HIRES-a (ang. High 
Resolution Echelle Spectro
graph), zbudowany na Uni
wersytecie Kalifornijskim w 
Santa Cruz, pod kierunkiem 
Stevena S. Vogta. Oddanie 
do użytku HIRES-a, podob
nie jak i LRIS, podkreśla 
fakt, że oczekiwaną, najwięk
szą korzyść przyniesie teles
kop Kecka na polu badań 
spektroskopowych. Obrazy o 
najwyższej rozdzielczości 
otrzymujemy obecnie z Te
leskopu Kosmicznego Hub- 
ble’aH ST (ang. Hubble Spa

ce Telescope). Jednak HST jest reflek
torem o średnicy tylko 2.4 m. Teleskop 
Kecka ze swoją 17-krotnie większą 
powierzchnią zbierającą jest znacznie 
lepszy do mierzenia przesunięć ku 
czerwieni słabych i odległych galaktyk 
czy kwazarów.

HIRES, podobnie jak LRIS, także 
bazuje na warstwowej kamerze CCD 
złożonej z detektorów rozlokowanych 
w matrycy 2048 na 2048, posiłkowanej 
trzema interferometrami schodkowymi 
(echelle) o wysokiej 
dyspersji. Jego 75-cm 
kamera (f/10), zapro
jektowana przez Har- 
lana Eppsa, składa 
się z dwóch dużych 
soczewek korekcyj
nych, metrowego, 
lekko sferycznego 
zwierciadła i wyrów- 
nywacza pola. Ten 
ogromny układ nie 
jest przytwierdzony 
do głównego teles
kopu; spoczywa on 
na jednym z pomo
stów Nasmytha, do
kąd światło jest do
prowadzane poprzez 
oś wysokości teles
kopu.

Nie dość, że HI
RES umie mówić do 
astronomów, to mo
że także rozwiązy

wać własne problemy. Codziennie na
pełniany jest ciekłym azotem, a jeśli 
główny zbiornik zostanie opróżniony, 
poinformuje o tym bądź przez głośnik 
komputera, bądź też wysyłając list 
pocztą elektroniczną do centrum ste
rowania w Waimea. Jeśli nikt nie odpo
wie, komputerowy komunikat zostanie 
przesłany do Kalifomi. Vogt porównu
je to do „dokuczającego dziecka, śle
dzącego mnie w wirtualnej przestrzeni 
sieci komputerowej”.

Nie można jednak powiedzieć, że 
HIRES źle się sprawuje. Vogt i spółka 
przeznaczyli 10 pogodnych nocy na 
testowanie tego instrumentu i działa on 
od samego początku bez zarzutu. Nau
kowy wyścig rozpoczął się niezwłocz
nie, a pierwsze wyniki były spodzie
wane jeszcze w 1994 roku.

GWIAZDY W NOWYM ŚWIETLE

Jednym z naukowych powodów do 
zbudowania HIRES-a, było zastoso
wanie go do pomiarów obfitości berylu 
w słabych, ubogich w metale karłach w 
galaktycznym halo. Beryl -  pierwiastek 
o liczbie atomowej 4 -  został wypro
dukowany w małych ilościach podczas 
Wielkiego Wybuchu. Gwiazdy znacz
nie mniej masywne od Słońca, choćby 
nawet powstały w czasie formowania 
się naszej Galaktyki, powinny posiadać 
pierwotną obfitość berylu, ponieważ

czerwony siatka
dyfrakcyjna
echelle

szczelina

siatka
dyfrakcyjna

soczewki
korekcyjne

zbiornik 
płynnego 
azotu

f t

zwierciadło
kamery

Rys. 1. Teleskop Kecka z ważącym 8 ton spektrografem 
wysokiej rozdzielczości HIRES, zainstalowanym na prawej 
platformie Nasmytha. Instrument ten jest tak dalece zau
tomatyzowany, że sam stawia diagnozy i dba o swoje utrzy
manie. Jeśli zaś potrzebna jest interwencja człowieka, 
HIRES posiada zdolność informowania astronomów 
poprzez mówienie do nich.
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Długość fali (A)

Rys. 2. Część widma obiektu PC 0025+0447 z Ryb, który jest kandydatem na brązo
wego karta. Widmo otrzyma! Jeremy R. Mould przy użyciu LRIS. Biorąc pod uwagę 
nieobecność dubletu litowego na 6707A, astronomowie wnioskują, źe gwiazda ta 
prawdopodobnie nie jest brązowym kartem, ale chłodną gwiazdą ciągu głównego.

palą one swe nuklearne paliwo zbyt 
wolno, by mieć tego pierwiastka wię
cej. Pomiary obfitości berylu w karłach 
z halo mogą rozszerzyć naszą wiedzę o 
nukleosyntezie podczas W ielkiego 
Wybuchu, kosmologię oraz wiedzę o 
chemicznej i dynamicznej historii 
Galaktyki.

Ann M. Boesgard (University of Ha
waii) i jej współpracownicy już poka
zali, na co stać HIRES-a. Otrzymali oni 
widma jednokrotnie zjonizowanego 
berylu gwiazdy HD 184499 o jasności 
6m,6 z gwiazdozbioru Łabędzia. Wy
kryto dwie interesujące linie o długości 
3130 i 3131A w tak dalekim ultrafiole
cie, że z powodu absorpcji atmosfe
rycznej nie można ich było obserwować 
z góry niższej niż Mauna Kea.

HIRES ma także zostać użyty do 
badania kandydatów na brązowego 
karła. Geoffrey W. Marcy (San Fran
cisco State University) i jego współpra
cownicy obserwowali HHJ 3 i HHJ 14, 
dwie gwiazdy z Plejad o najmniejszych 
masach. Z dzielności promieniowania 
można wnioskować, że masy tych 
obiektów mieszczą się w granicach od 
0.05 do 0.06 mas Słońca. Lecz, podob
nie jak PC 0025+0447, żadna gwiazda 
nie ujawnia obecności litowego dubletu 
absorpcyjnego. Zatem nadal nie ma 
brązowych karłów.

HIRES może być użyty do niez

miernie dokładnego wyznaczania pręd
kości radialnych chłodnych gwiazd. 
Ostatnio Marcy ze współpracownikami 
uzyskali widma gwiazdy typu Słońca -  
107 Piscium (z gwiazdozbioru Ryb, 
jasność 5m.2, typ widmowy K1V). 
Wykonywano je co 75 sekund w czasie 
6 godzin w celu badania oscylacji w 
atmosferze gwiazdy, podobnych do 
5-minutowych oscylacji obserwowa
nych na Słońcu. Po analizie dane po
winny być dokładniejsze niż 100 cen
tymetrów na sekundę. To jest zaczątek 
nowego rozdziału -  astrosejsmologii. 
W przyszłości bardzo dokładne pomia
ry prędkości radialnych będą użyte do 
poszukiwania planet wokół jasnych 
gwiazd.

ŚLADY NIEWIDZIALNEGO

Miałem możliwość zobaczenia tele
skopu Kecka w działaniu podczas po
godnej nocy. Vogt i jego współpracow
nicy mierzyli prędkości radialne gwiazd 
19 i 20 wielkości gwiazdowej należą
cych do pobliskiej eliptycznej galakty
ki karłowatej Leo II. Zanim zbudowano 
Kecka, potrzeba było aż trzech godzin 
do obserwacji jednej z owych gwiazd 
przy pomocy 5-metrowego teleskopu 
palomarskiego. Obecnie astronomowie 
używający HIRES-a zużywają na to 
zaledwie 10 minut.

Wspomiani wyżej obserwatorzy po
szukiwali grawitacyjnych przejawów 
istnienia ciemnej materii. Rozumowa
nie jest proste; prędkość radialna zmie
niająca się w granicach od 3 do 4 km/s 
(w stosunku do średniej prędkości ra
dialnej galaktyki) mogłaby wskazywać 
na obecność bardzo niewielkiej ilości 
ciemnej materii w Leo II. Jeśli nato
miast rząd zmian prędkości jest więk
szy, wtedy potrzebna jest duża ilość nie
widzialnej masy, powstrzymującej ga
laktykę przed rozpadem, gdyż świecące 
gwiazdy i gaz nie są w stanie tego 
zapewnić. Wstępne badania zespołu 
Vogta dają dyspersję w okolicach 7 - 8  
km/s. Sugeruje to w takim razie, że 
eliptyczne galaktyki karłowate, takie 
jak Leo II, zawierają wiele ciemnej 
materii, podobnie jak galaktyki spi
ralne.

Kluczowym projektem wykorzys
tującym HIRES-a jest badanie linii 
absorpcyjnych w widmach kwazarów. 
Linie takie są widoczne, gdy względnie 
chłodne obłoki gazu rozpościerają się 
wdłuż drogi światła pochodzącego od 
odległego źródła promieniowania. 
Linie absorpcyjne nie tylko wykazują 
istnienie układu chmur, ale także 
pozwalają na dokonanie pomiarów 
przesunięcia ku czerwieni gazu, który 
je tworzy. Najprostszą do obserwacji 
jest linia Lyman a  wodoru na 1216 A. 

Kwazar o z = 4.9 posiada w swoim 
widmie las linii Lyman a  powstający 
przy przechodzeniu światła przez setki 
zakłócających obłoków wodoru. Inne, 
pospolite linie, przydatne w badaniach, 
pochodzą od węgla, chromu, krzemu i 
cynku. Uzyskane poprzez badanie linii 
widmowych obfitości atomów o róż
nym przesunięciu ku czerwieni, dają 
możliwość próby spojrzenia na procesy 
zachodzące w gwiazdach w różnych 
epokach, pozwalają spojrzeć w prze
szłość do momentu odpowiadającego 
największemu przesunięciu ku czer
wieni obserwowanych śladów obło
ków.

Jeden z najbardziej fascynujących 
rezultatów otrzymanych przy pomocy 
HIRES-a, pochodzi od zespołu kiero
wanego przez Antoinette Songaila. 
Zmierzyli oni zawartość deuteru (cięż
kiego wodoru) w widmach odległych 
kwazarów.

Powstanie deuteru wiąże się z 
Wielkim Wybuchem, jednak jest on sy
stematycznie zużywany w procesach
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Keck II nabiera realnych kształtów
Budowę bliźniaka Teleskopu Kecka, nazwanego Keck II, zapowie
dziano w kwietniu 1991 roku, kiedy to Fundacja W. M. Kecka przy
znała 74.6 milionów USD na pokrycie kosztów konstrukcji. Budowę 
rozpoczęto rok później. Kopuła (na zdjęciu z lewej) została poma
lowana latem ubiegłego roku. 10-metrowy teleskop zostanie skom
pletowany do końca 1996 roku.

W kierunku wskazówek zegara mamy od góry: grudzień 
1992: rozpoczęcie prac; lipiec 1993: wznosi się kopuła; lis
topad 1993: oczekiwanie na malarzy.

nuklearnych, zachodzących w gwiaz
dach. W związku z tym, jego obfitość 
w znacznie przesuniętych ku czerwieni 
obiektach (galaktykach i kwazarach) 
i starych gwiazdach jest taka jak wów
czas, gdy W szechświat był młody. 
Można w takim razie, badając ilość 
deuteru, sprawdzić scenariusz Wielkie
go W ybuchu. Najlepsze poprzednie 
oceny, z pomiarów w Galaktyce, da
wały wyniki mówiące, że 1 atom 
deuteru powstawał na każde 24000 ato
mów wodoru z błędem oceny o czyn
nik 2. Rezultaty uzyskane przez Son- 
gaila i współpracowników dają wynik 
sześciokrotnie większy: 1 atom deuteru 
przypadł na każde 4000 atom ów 
wodoru.

Ponieważ deuter jest szybciej zuży
wany, gdy gęstość barionów (protonów 
i neutronów) wzrasta, przeto średnia

gęstość materii barionowej musi być z 
grubsza trzykrotnie mniejsza niż pier
wotnie sądzono. Normalna materia -  
tworząca nas i Ziemię -  może stanowić 
tylko 1 procent gęstości krytycznej, po
trzebnej do zatrzymania ekspansji 
Wszechświata. W takim wypadku, jeśli 
przyjmiemy pulsujący model Wszech
świata, kolosalny odsetek wszechobec
nej materii-musi znajdować się w egzo
tycznych stanach, takich jak WIMPsy, 
aksiony, czy też inne tajemnicze cząs
tki. Dla tych, którzy nie dręczą się my
ślami o zbyt małej gęstości Wszech
świata, obecne rezultaty są potwierdze
niem przekonania o wiecznej jego 
ekspansji.

Inny, ważny wynik dotyczący sce
nariusza Wielkiego Wybuchu, związa
ny jest z pomiarami kosmicznego pro
mieniowania tła w różnych epokach.

(Promieniowanie tła jest pozostałością 
pierwotnej, ognistej fazy W ielkiego 
Wybuchu, która miała miejsce jakieś 
15 miliardów lat temu.) Obecnie tem
peratura ta, zmierzona przez satelitę 
COBE (Cosmic Background Explorer), 
wynosi 2.73 K. Teoria W ielkiego 
W ybuchu orzeka prostą zależność 
pomiędzy temperaturą tła i przesunię
ciem ku czerwieni z :

7=2.73(l+z)
Poprzez pomiary temperatury tła z 
widm kwazarów o dużym przesunięciu 
ku czerwieni, teoria Wielkiego Wybu
chu mogłaby być umocniona. Jeśli tem
peratura tła byłaby niższa niż ta wyz
naczona z przedstawionego wzoru, lub 
może wszędzie (niezależnie od prze
sunięcia ku czerwieni) wynosiłaby 
2.73 K, wtedy możnaby odrzucić teorię 
Wielkiego Wybuchu i przywrócić do
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wstępna górna granica 
uzyskana z badań Q1331+170

górna granica 
uzyskana z badań .

1 2 3
przesunięcie ku czerwieni (z)

Rys. 2. Jeżeli teoria Wielkiego Wybuchu jest poprawna, 
temperatura kosmicznego promieniowania tła była w 
przeszłości wyższa (odpowiada to większemu prze
sunięciu ku czerwieni), jak pokazuje to linia ciągła na dia
gramie. Z obserwacji linii atomowych pochodzących ze 
struktury subtelnej w widmach kwazarów, możemy sza
cować temperaturę Wszechświata w minionych 
epokach. Dowodem przeciwko Wielkiemu Wybuchowi 
może być każdy punkt znajdujący się pod linią ciągłą. 
Jak dotychczas jednak nie ma takiego punktu.

łask teorię Stanu Stacjonarnego!
Rozprawa grupy działającej pod 

kierunkiem Songaila przedstawia naj
lepsze dotychczas wyniki z dziedziny 
astronomii, zwanej termometrią kos
miczną. Astronomowie mierzyli linie 
absorpcyjne jednokrotnie zjonizowa- 
nych atomów węgla. Celem wyjaśnie
nia, elektrony atomu fluktuują pomię
dzy niewiele różniącymi się poziomami 
energetycznymi, tworzącymi tzw. stru
kturę subtelną musimy wiedzieć też, że 
absorpcja jest bardzo precyzyjnym 
wskaźnikiem temperatury. W przypad
ku, gdy w kwazarze Q 0636+68 z 
wynosi 2.9034, linie węgla dają górny 
wynik 13.5 K (wynik otrzymany z 
przytoczonej wcześniej relacji wynosi 
10.7 K).

Trzy odrębne grupy astronomów 
zbierają dane dotyczące innego kwaza- 
ra (Q 1331+170, z = 1.776), pochodzą
ce z HIRES-a. Są to zarejestrowane w 
maju i kwietniu ultrafioletowe linie 
spektralne należące do neutralnego 
węgla, przesunięte efektem Dopplera 
do części niebieskiej widma. Ostate
czne rezultaty nie zostały jeszcze opub
likowane, ale możemy już być pewni, 
że górna granica nie wykracza poniżej 
pewnej magicznej linii opisującej tem
peraturę w scenariuszu W ielkiego

Wybuchu. Innymi sło
wy Big Bang żyje nadal 
i ma się dobrze.

JE SZ C Z E  DUŻO 
DO ZROBIENIA

Dzięki doskonałym in
strumentom zainstalo
wanym na najwięk
szym w świecie tele
skopie optycznym as
tronomowie czują duże 
podniecenie (niekiedy 
być może nawet na gra
nicy szaleństwa) i pró
bują realizować projek
ty, które sprawiały tru
dność lub były niemo
żliwe do zrealizowania 
na mniejszych instru
mentach. Jeszcze dzie
sięć lat temu wielu as
tronomów musiało so
bie myśleć: „gdybym tylko miał większy 
teleskop...”. Teraz już mają, lecz 
konkurencja do otrzymania czasu ob
serwacyjnego jest wielka. Wiele pro
jektów otrzymuje tylko jedną noc ob
serwacyjną, jednak dzięki wielkości 
Kecka, dane, które kiedyś zbierano 
przykładowo dwa tygodnie, teraz moż

na zebrać w znacznie krót
szym czasie.

Nasuwa się tu pytanie, 
czy Keck zdoła wyelimi
nować z gry na polu astro
nomii optycznej i podczer
wonej wszystkich? Z całą 
pewnością nie. Inne tele
skopy posiadają bardzo 
dobre instrumentarium, a 
przy tym nie są tak nie
dostępne jak Keck. Pod
czerwony Teleskop Bry
tyjski -  UKIRT (usy
tuowany także na szczycie 
Mauna Kea) może uzyski
wać widma wysokiej roz
dzielczości w zakresie od

1 do 5 mikronów. Następne drzwi sta
nowią Teleskop Kanadyjsko -  Francu
sko -  Hawajski, czy też NTT (New 
Technology Telescope) w Europejskim 
Obserwatorium Południowym, w La 
Silla (Chile), gdzie astronomowie mo
gą uzyskać obrazy wysokiej rozdziel
czości przy pomocy systemu optyki 
adaptatywnej. W Anglo-Australijskim 
Teleskopie (Siding Spring, Australia) 
zainstalowany jest spektrometr o roz
dzielczości dziesięciokrotnie lepszej 
niż HIRES.

Reasumując jednak sprawę, muszę 
stwierdzić, że obecnie Keck zajmuje 
pierwsze miejsce na liście pod nazwą: 
chcę-teleskopu-takiego-jak-ten.

Tłumaczył L. Błaszkiewicz

Kevin Krisciunas jest astronomem pracu
jącym w Centrum Astronomicznym w Hilo na 
Hawajach. Jego praca dotyczy gwiazd zmien
nych, centrum Drogi Mlecznej, a takie his
torii astronomii.

Jego artykuł ukazał się w Sky&Telescope 
911994 i za zezwoleniem redakcji tego cza
sopisma przedstawiamy go naszym Czytel
nikom.

długość fali [A]
Rys. 2. Zamontowany przy Kecku HIRES dostarcza 
niesłychanych szczegółów w widmach ultrafiole
towych.
U góry: Najlepsze przed Teleskopem Keck I widmo 
karła z halo galaktycznego -  HD 184499 -  otrzymano 
4-metrowym teleskopem. Widmo to w sposób nie
dostateczny pokazuje dwie absorpcyjne linie berylu.
U dołu: Widmo tej samej gwiazdy uzyskane dzięki 
HIRESowi wyraźnie owe linie oddziela.

SUPLEMENT: GALAKTYKA O Z=4.25

Już po napisaniu tego artykułu dokonano niesamowitego odkrycia przy pomo
cy teleskopu Kecka. Lacy i jego współpracownicy zmierzyli przesunięcie ku 
czerwieni radiogalaktyki 8C 1435+63, które wynosi 4.25. To niebywałe 
odkrycie najdalszej ze znanych galaktyk stanowić może duży krok w poz
nawaniu historii wczesnego Wszechświata, szczególnie epoki w której 
zachodziło formowanie się galaktyk. Spinrad i inni obserwowali ową galaktykę 
używając spektroskopu LRIS. Stwierdzili wiele podobieństw struktury w 
paśmie optycznym do morfologii źródła radiowego. Ponadto wyciągnęli wnios
ki mówiące, że obserwowany obiekt może być wczesną fazą rozwoju galaktyk 
obecnie klasyfikowanych jako cD.
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obserwuje
TELESKOP 

KOSMICZNY 
HUBBLE’A

HAPPY BIRTH—DAY TELESKOPIE KOSMICZNY
W dniu 24 kuńetnia 1995 roku mija piąta rocznica wprowadzenia na orbitę 
okołoziemską Teleskopu Kosmicznego, który jest najwspanialszym instru
mentem astronomicznym ze wszystkich dotychczas zbudowanych. Został on 
nazwany imieniem Eduńna Hubble’a, pioniera i znakomitego badacza 
ekstragalaktycznych przestrzeni Kosmosu a przy tym wspaniałego człoimeka. 
Postępy Astronomii od samego początku pojawienia się nowych u nas 
możliwości technicznych szeroko korzystały z  przepięknych zdjęć uzyska
nych Teleskopem Kosmicznym Hubble’a i przybliżały Wszechświat widziany 
jego okiem polskiemu czytelnikowi. Mamy specjalną rubrykę „Teleskop 
Kosmiczny Hubble’a obserwuje” i jesteśmy przekonani, że przez kolejne lata 
rubryka ta dostarczać nam będzie nie tylko nowej wiedzy o otaczającym nas 
świecieplanet, gwiazd i galaktyk, ale także wielu wspaniałych wrażeń arty
stycznych, pokazując piękno tego śuńata. Żyj nam jak najdłużej Teleskopie 
Kosmiczny! Wiemy, że Twoja służba astronomiczna została zaplanowana na 
15 lat. W ciągu tych lat będziesz jpoddawany kuracjom mającym na celu 

usunięcie chorych lub zmęczonych części i zastąpienie ich nowymi, lepszymi, bardziej wydajnymi. Pierwsza 
taka kuracja odbyła się ju ż  w 1993 roku. Widzisz teraz lepiej, dokładniej i dalej. W lutym 1997 roku otrzymasz 
dwa nowe instrumenty: spektrograf dający obrazy i mogący obserwować wiele obiektów równocześnie oraz 
kamerę podczerwoną, a w listopadzie 1999 najnowszej generacji kamerę znacznie zwiększającą Twoje 
możliwości obserwacji i przekazywania nam piękna Wszechświata. Każdego prawie dnia dokonujesz 
ciekawych odkryć. Wiele z  Twych odkryć ju ż  zmieniło nasze dotychczasowe widzenie i rozumienie 
Wszechświata. Ale ciągle czekamy na Twe kolejne odkrycia, abyśmy mogli coraz lepiej rozumieć otaczający nas 
Kosmos i być dumni z  tego, że w tak pięknym otoczeniu przypadło nam żyć.

Żyj nam ja k  najdh iżej i b ą d ź  zdrów , w span ia ły Teleskopie Kosmiczny!.

fes

Młodość
galaktyk

Teleskop Hubble’a po naprawie w grudniu 
1993 r. niemal codziennie dostarcza no
wych obrazów odległych zakątków Wszech
świata. Obrazów doskonałej jakości, nie
osiągalnej za pomocą teleskopów na po
wierzchni Ziemi. Szczególnie interesujące 
są zdjęcia dalekich galaktyk. Ukazują one 
bowiem te obiekty we wczesnych etapach 
rozwoju, a porów nanie ich wyglądu z 
galaktykami w naszym sąsiedztwie pozwala 
bezpośrednio śledzić przemiany ewolu
cyjne galaktyk różnych typów.

Jak wiemy, zgodnie z prawem Hubble’a 
przesunięcie widma ku czerwieni jest miarą 
odległości świecącego obiektu. Teleskop 
Hubble’a umożliwia obserwacje niezmier
nie słabych galaktyk o znacznych prze
sunięciach widma. "Na podstawie szeregu 
zdjęć galaktyk w szerokim zakresie prze
sunięć możemy wywnioskować, kiedy w 
przeszłości zachodziły procesy, które 
doprowadziły do powstania obiektów obec

nie określanych jako galaktyki eliptyczne 
i spiralne.

Pomiar widma obiektów odległych, a 
zatem słabych, często jest niezm iernie 
uciążliwy. Trzeba pamiętać bowiem, że 
wyznaczenie przesunięcia widma wymaga 
rejestracji stosunkowo dużej liczby foto
nów, co pociąga za sobą znaczne wydłu
żenie czasu naświetlania zdjęcia. Sytuacja 
staje się kłopotliwa, jeżeli widmo obiektu 
nie zawiera wyraźnych linii (absorpcyjnych 
lub emisyjnych). Dla obiektów ledwo wi
docznych na zdjęciach w ogóle nie jesteś
my w stanie dokonać pomiaru widma. Ale 
nawet w przypadku najdalszych galaktyk 
sytuacja nie jest beznadziejna. Często zda
rza się, że galaktyki tworzą zgrupowania w 
przestrzeni, które możemy stosunkowo 
łatwo rozpoznać na zdjęciach jako obszary 
o podwyższonej gęstości galaktyk. Jeżeli 
szczęśliwym trafem jednym z obiektów 
składowych takiej gromady jest wyjątkowo 
jasna gigantyczna galaktyka, lub kwazar -  
źródło światła wielokrotnie silniejsze od 
najjaśniejszych galaktyk -  można sto
sunkowo łatwo wyznaczyć ich przesunięcie 
widma ku czerwieni (również za pomocą 
teleskopów na Ziemi), a tym samym wyz
naczyć odległość do całej gromady galak
tyk. Dogodna sytuacja do pomiaru prze
sunięcia widma zachodzi również w przy
padku, gdy galaktyka znajduje się na

drodze między nami a jasnym, bardziej 
odległym kwazarem. A bsorpcja światła 
kwazara przez rozrzedzony gaz znajdujący 
się w galaktyce, lub je j bezpośrednim  
otoczeniu produkuje wąskie, a przez to 
wyraźne linie absorpcyjne w widmie 
kwazara o przesunięciu ku czerwieni odpo
wiadającym odległości galaktyki.

Zdjęcia okolic osobliwej radiogalaktyki 
3C324 oraz kwazara Q0000263 stanowią 
doskonałą ilustrację opisanej procedury. 
Galaktyka z liniami emisyjnymi identy
fikowana z radioźródłem 3C324 ma prze
sunięcie ku czerwieni z = 1.2. Oznacza 
to,że obserwowane obecnie światło z tego 
obiektu zostało wysłane, gdy wiek Wszech
świata stanowił około 0.3 wieku obecnego. 
Liczne galaktyki grupujące się w pobliżu 
3C324 są zatem co najmniej trzy razy 
młodsze niż galaktyki znane nam obecnie. 
Ich wygląd jest zastanawiający. Bardzo 
niewiele członków gromady wokół 3C324 
można określić jako normalne galaktyki 
spiralne podobne np. do naszej Drogi 
Mlecznej. Niektóre silnie wydłużone twory 
być może są takimi galaktykami oglądany
mi „z profilu”, ale większość obiektów nie 
przypomina swym kształtem regularnych 
dysków tak charakterystycznych dla bliskich 
galaktyk spiralnych. Patrząc na wiele z nich 
ma się w rażenie, że stanowią zdefor
mowane i „pow yginane” pozostałości
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zderzeń między członkami gromady, a siły 
grawitacyjnego oddziaływania doprowa
dziły do powstania licznych struktur niere
gularnych i prawdopodobnie nietrwałych. 
Jednak oprócz tych wraków katastrof kos
micznych, które -  jak przypuszczamy -  
stanowią swego rodzaju „rozbite egzem
plarze” galaktyk spiralnych, istnieją i „mają 
się dobrze” galaktyki eliptyczne. Ich regu
larna budowa do złudzenia przypomina 
galaktyki eliptyczne występujące obficie w 
bliskich gromadach galaktyk. Co więcej, 
czerwona barwa (również charakterystycz
na dla galaktyk eliptycznych o małym z) 
świadczy, że galaktyki te zawierają na ogół 
gwiazdy stosunkowo stare. A to oznacza, że 
galaktyki te uformowały się niemal „zaraz” 
po Wielkim Wybuchu; musiały bowiem 
mieć czas na zestarzenie się.

Gdy patrzymy na galaktyki kilka mi
liardów lat starsze niż te z otoczenia 3C324, 
ale wciąż o kilka miliardów lat młodsze od 
naszej Galaktyki, dostrzegamy znajome 
kształty galaktyk eliptycznych, które przez 
cały czas obserwacji zachowały praktycznie 
niezmieniony wygląd. Natomiast galaktyki 
spiralne nie występują jeszcze w swej 
„skończonej” formie; niemniej coraz częś
ciej możemy dostrzec obiekty z wyraźnym 
jądrem otoczonym strukturą przypomi
nającą ramiona spiralne, choć na ogół 
jeszcze nie w pełni ukształtowane.

Przebieg ewolucji galaktyk staje się 
bardziej wyraźny, gdy porównujemy obser
wacje opisane powyżej z najdalszymi gala
ktykami, jakie udało się dotychczas zareje
strować przez HST. W pobliżu linii widze
nia do kwazara Q0000263 o przesunięciu 
widma z = 4.11 znajduje się galaktyka o 
przesunięciu z = 3.33, co odpowiada zaled
wie 1/10 wieku Wszechświata. Kształt 
widma tej galaktyki wskazuje na zachodze
nie gwałtownych procesów gwiazdotwór- 
czych. Czyż jesteśmy zatem świadkami 
powstawania galaktyk? Być może niek
tórych -  tak. Na innych jednak zdjęciach 
widać galaktykę w porównywalnym wieku, 
której kształt i rozkład jasności jest podob
ny do „zwykłych” galaktyk eliptycznych. A 
to oznacza, że przynajmniej niektóre galak
tyki eliptyczne uformowały się jeszcze 
wcześniej.

Z samego tylko porównania obrazów 
galaktyk w różnych chwilach ich życia 
zaczyna wyłaniać się mniej spójny obraz 
kolejnych etapów ewolucji tych obiektów. 
Nie obserwujemy jeszcze samych narodzin 
galaktyk, ale jesteśmy świadkami czasów 
niewiele późniejszych. Przypuszczamy, że 
galaktyki eliptyczne i spiralne początkowo 
niewiele się różnią. Oba typy przechodzą 
gwałtowną fazę tworzenia gwiazd, która 
stosunkowo szybko, prowadzi do ukształ
towania się „dojrzałej” galaktyki eliptycz
nej, lub jądra przyszłej galaktyki spiralnej. 
Materia znajdująca się w zewnętrznych 
obszarach galaktyki nie wzięła udziału w
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tym procesie i stanowi zaczątek ramion spi
ralnych. Do uformowania się jednak tych 
ostatnich galaktyka potrzebuje trochę spo
koju. Nie może w tym czasie zderzać się z 
innymi obiektami, gdyż oddziaływania gra
witacyjne z intruzami zakłócają pole gra
witacyjne galaktyki i niszczą rodzącą się 
strukturę spiralną. W obszarach o mniejszej 
gęstości galaktyk stosunkowo rzadko do
chodzi do bliskich spotkań między nimi i 
szanse na powstanie galaktyki spiralnej w 
ciągu kilku miliardów lat są całkiem duże. 
Natomiast w gromadach galaktyk, gdzie co 
paręset milionów lat galaktyki wpadają na 
siebie z prędkościami rzędu 1000 km/s 
otoczki pyłow o-gazow e są nieustannie 
niszczone. Zderzenia obłoków gazu prowa
dzą do powstawania fal uderzeniowych, 
które stymulują proces tworzenia nowych 
gwiazd, ale ani gaz, ani młode gwiazdy nie 
są w stanie stworzyć regularnych dysków z 
ramionami spiralnymi. Tłumaczy to dobrze 
obserwowany również obecnie brak galak
tyk spiralnych w centralnych częściach gro
mad. Andrzej Sołtan

HST
obserwuje
ciała
System u
Słonecznego

Nasze najbliższe kosmiczne sąsiedztwo, 
ciała Systemu Planetarnego, są częstym 
obiektem badań Teleskopu Kosmicznego 
Hubble’a. W jednym z poprzednich nume
rów Postępów Astronomii widzieliśmy 
przepiękny reportaż z przebiegu zderzenia 
komety P/Shoemaker Levy 9 z Jowiszem. 
W oddzielnej notatce w bieżącym numerze 
omawane są wyniki badań tym teleskopem 
Urana i Plutona. W ciągu ostatniego roku
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Odległa gromada galaktyk wokół radiogalaktyki 3C324. Na tym jednym z najdalej się
gających wgłąb Kosmosu zdjęciu wykonanym przez Teleskop Hubble'a widać setki 
rozrzuconych w przestrzeni galaktyk. Część z nich tworzy gromadę, do której należy 
również 3C324. Niewiele galaktyk -  członków gromady można jednoznacznie skalsy- 
fikować jako galaktyki spiralne. Być może niektóre wydłużone obiekty są właśnie takimi 
galaktykami widzianymi z boku, ale większość galaktyk ma nieregularnr kształty świad
czące o częstych zderzeniach z innymi członkami gromady. Gromada zawiera jednak 
również galaktyki eliptyczne przypominające kształtem i barwą obecnie istniejące galak
tyki tego typu. Fakt, że w idmie tych obiektów dominuje kolor czerwony, świadczy, że 
większość gwiazd to obiekty stare, które musiały powstać stosunkowo szybko po 
Wielkim Wybuchu. Po prawej stronie pokazano trzy powiększone fragmenty: na górze 
-  kilka galaktyk powiązanych siłami grawitacyjnymi, w których widać pewne podobieńst
wa do galaktyk spiralnych, w środku -  grupa galaktyk niezmiernie podobna do 
współczesnych nam galaktyk eliptycznych, na dole -  osobliwa galaktyka znana pod 
nazwą radioźródła 3C324.

Zdjęcie zostało wykonane między 11 maja a 15 czerwca 1994 roku i wymagało 18 
godzin ekspozycji. Najsłabsze obiekty tu zarejestrowane mają jasność równą 29 
wielkości gwiazdowej, (fot. Mark Dickinson (STScl) i NASA)
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obserwuje
TELESKOP

KOSMICZNY
HUBBLE’A

HST służył wielokrotnie jako „międzypla
netarna stacja meteorologiczna” badająca 
zmiany klimatyczne zachodzące na naszych 
planetarnych sąsiadach. Odkrył m.in. nie
zwykłą burzę w bliskorównikowych ob
szarach Saturna i zmiany w strukturze 
chmur Neptuna, śledził różnorodne zja
wiska metenrnlnpiczne na Wenus i Marsie.

Najpewniejszym 
i najtańszym 

sposobem 

J  J zapewnienia 
sobie dotarcia 

^  do POSTĘPÓW 
ASTRONOMII 

jest prenumerata

♦  Prenumeratę można opła
cić w urzędach poczto
wych na umieszczonym 
obok przekazie

na początku lat siedemdziesiątych nastąpił 
potężny wybuch wulkanu, który spowodo
wał wzrost ilości dwutlenku siarki w całej 
atmosferze Wenus. W końcu lat 70-tych gaz 
ten został odkryty przez wenusjańskiego 
Pioniera. Od tego czasu ilość S 0 2 na Wenus 
maleje, co może znaczyć, że w ciągu ostat
nich kilkudziesięciu lat nie ma wielkoska-

♦  Prosimy o czytelne wypeł
nianie wszystkich częś
ci przekazu, a zwłaszcza 
adresu

♦  POSTĘPY ASTRONOMII 
są kwartalnikiem i można 
zaprenumerować dowolne 
zeszyty z danego rocznika 
w dowolnej ilości egzem
plarzy

♦  Cena prenumeratty na 
rok 1995 wynosi 15 zł, a 
pojedynczego zeszytu 
3,75 zł

że jest to ciało pokazujące nam najstarszy 
grunt planetarny w Systemie Słonecznym.
Jest to grunt bardzo podobny do skorupy 
ziemskiej i badacze klasyfikują tę planetkę 
jako szósty obiekt ziemiopodobny (obok 
Księżyca, Merkurego, Wenus, Ziemi i Marsa) 
w naszym Układzie. Ponadto, na skutek ja 
kiegoś zderzenia z innym ciałem, które nastą-

♦  Wszyscy prenumeratorzy, 
którzy opłacili do tej pory 
prenumeraty w wyższej 
wysokości mają już w ten 
sposób opłacony zeszyt 
1/95.

♦  Można zamawiać jeszcze 
zeszyty 2, 3 ,4  z roku 1991 
w cenie 1,5 zł oraz 1, 2 
z roku 1992 w cenie 
2,0 zł za egzemplarz, a 
także podwójny zeszyt 
3 -4 / 1992 w cenie 3,0 
zł. Dostępne są również 
wszystkie cztery zeszy
ty z 1993 i 1994 roku w 
cenie 3,0 zł za zeszyt.

planetarnych.
Badania klimatu na Marsie i Wenus 

przyniosły kilka zaskakujących wyników. 
Przede wszystkim stwierdza się znaczne 
zmiany klimatyczne na MARSIE. Ostatnie 
szczegółowe obserwacje M arsa zostały 
przeprowadzone w latach siedemdziesią
tych przez stacje kosmiczne Viking. Obec
ne obserwacje przy pomocy HST dające 
obrazy postrzępionych chmur oraz odkrycie 
występow ania i w yznaczenie obfitości 
ozonu w atmosferze Marsa wskazują, że na 
planecie tej jest obecnie zimniej, bardziej 
słonecznie (atmosfera jest bardziej prze
zroczysta) i bardziej sucho niż było około 
20 lat temu. Stacje Mariner 8 i 9 oraz Vi
king 1 i 2 trafiły na okres burz piaskowych. 
Teraz wydaje się, że nie ma silnych wiatrów 
transportujących piaski i być może sytuacja 
obserwowana w epoce Marinerów i Vikin- 
gów była sytuacją wyjątkową (patrz druga 
strona okładki).

Obserwacje spektroskopowe WENUS 
wskazują, że maleje w jej atmosferze za
wartość dwutlenku siarki. Duża obfitość te
go gazu w atmosferze może wskazywać na 
dużą aktywność wulkaniczną zachodzącą 
na powierzchni, jak  to ma miejsce na 
księżycu jowiszowym Io. Radarowe mapy 
Wenus uzyskane przez stację kosmiczną 
Magellan dają obrazy wielu wulkanów ist
niejących na tej planecie. Prawdopodobnie

ktura są całkowicie różne. Jej powierzcnma 
jest raczej gładka i pokryta grubą warstwą 
popękanych lodów H20 .
Nie wyklucza się, że 
siły pływowe Jowisza 
mogą na tyle ogrzewać 
tego satelitę, że jego sko
rupa pływa na podskór
nym oceanie wody. Spo
śród 61 zidentyfikowa
nych dotychczas księ
życów w Systemie Sło
necznym, tylko 3 sate
lity mają atm osferę.
Są to: satelita Jowisza 
Io (dwutlenek siarki), 
n a jw ięk szy  sa te lita  
Saturna Tytan (miesza
nina azotu i metanu) i naj
większy satelita Neptuna 
Tryton (mieszanina azo
tu i metanu).

Ostatnio ekipy pra
cujące teleskopem HST 
uzyskały też ciekawe 
wyniki dotyczące ma
łych planet, a w szcze
g ó ln o śc i a s te ro id y  
WESTA. Śledzono ją 
w czasie wielu jej 
„koziołkowań” w prze
strzeni i stwierdzono,

szczegółów i sprawiają, ze Westa stała się 
bardzo ciekawym obiektem badań. (aw)

Vastitas Bosealis

Elysium Mons

Syrtis
Major

Planum

Hesperia Planum

Mars w okresie opozycji w lutym 1995. Centralny południk 275°. 
Wyraźne szczegóły powierzchni planety mogły być ukazane 
dzięki wyjątkowo przeźroczystej atmosferze Marsa. Zdjęcia 
uzyskane przez E. Jamesa i S. Lee.
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K iedyś astronomia niepodzielnie domi
nowała w dziedzinie konserwacji czasu. 

Tę sytuację zmieniły radykalnie współczesne 
wzorce atomowe. I chociaż dobrze wiemy, że 
dla astronomicznych pomiarów czasu nie 
było i nie będzie zagrożenia, to pewną 
otuchą może napawać istnienie możliwości 
powrotu dominującej roli tej królewskiej 
nauki w aspekcie dostarczania najprecyzyj
niejszej skali czasu. Zależy to jednak od tego, 
czy pulsary okażą się wystarczająco stabilne.
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Wszystko 
o czasie (3) Astronomia
a technika atomowa

Kazimierz M. Borkowski

Czas efemeryd 
a czas atomowy

Niedawno Międzynarodowa Unia As
tronomiczna zdecydowała wprowadzić 
w miejsce czasu efemeryd, ET (od ang. 
Ephemeris Time) dwa inne pojęcia: 
dynamiczny czas ziemski oznaczany 
przez TDT (Terrestrial Dynamical 
Time) i dynamiczny czas barycen- 
tryczny (TDB, Barycentric Dynamical 
Time). Jednostką tych nowych skal jest 
doba składająca się ze stałej liczby 
sekund układu SI -  tych samych, które 
występują w atomowym czasie TAI. 
TDB różni się od TDT tylko efektami 
relatywistycznymi -  członami okre
sowymi (sinusoidalnymi) na poziomie 
milisekund czasu.

Sposób określenia wymienionych 
czasów wywołał sporo nieporozumień. 
Wydaje się, że przymiotnik „dyna
miczny” jest tutaj mylący, gdyż skala 
TDT nie wynika z teorii ruchu ciał nie
bieskich, lecz jest pewną mutacją czasu 
atomowego. W związku z tym propo
nuje się obecnie inną nazwę i oznacze
nie dla tego czasu: czas ziemski i TT. W 
rzeczy samej realizacja skal TT (pi
szemy w liczbie mnogiej, gdyż różne 
realizacje są kolejnymi przybliżeniami 
niedoścignionego ideału czasu jedno
stajnie upływającego) odbywa się przez 
udoskonalanie skali TAI.

Czytelnika może zdziwić stwierdze
nie o udoskonalaniu TAI. Otóż TAI 
taki, jakim jest ogłaszany w biulety
nach, jest ostateczny i nie podlega we
ryfikacji. Wszelkie uchybienia jego re
alizacji, dostrzeżone po ogłoszeniu 
relacji indywidualnych skal atomo
wych (poszczególnych wzorców)

względem niego albo też wprowadzone 
świadomie, nie mogą być już kory
gowane. Skutek jest taki, że TAI nie 
realizuje skali jednostajnej. W 1977 r. 
szybkość biegu TAI zmieniono skoko
wo o 1 0 12 w celu lepszego dostosowa
nia jego sekundy do najlepszej dostęp
nej realizacji tej jednostki zgodnie z jej 
definicją. Później wprowadzano mniej
sze korekty w miarę potrzeb (w 1990 r. 
było ich 5, każda o 0.5-10‘14). Wresz
cie, w latach 80-tych wykryto w tej 
skali sezonowe (o rocznej okresowości) 
fluktuacje o nieustalonej amplitudzie w 
granicach od kilku dziesiątych do jed
nej mikrosekundy. Są one spowodo
wane przez komercyjne wzorce ato
mowe (pierwotne wzorce nie wykazują 
takich fluktuacji, lecz ich wkład do TAI 
jest minimalny wobec przytłaczającej 
liczby około 150 wzorców komercyj
nych). W edług ostatniego raportu, 
Circular T 76 (1994 May 25), wyda
wanego przez Bureau International des 
Poids et Mesures (BIPM) — francuską 
instytucję, która po BIH (Bureau Inter
national de 1’Heure) przejęła sprawy 
koordynacji i dysseminacji (rozpow

szechniania) czasu -  w okresie marzec 
-  kwiecień 1994 r. jedna sekunda skali 
TAI wynosiła

1- 1- 1014± 2- 1014 
sekund SI na poziomie morza.

Nieliniowości skali TAI utrudniają 
stosowanie jej na szczególnie wyma
gającym polu obserwacji pulsarów i to 
głównie z tego powodu powstała chyba 
najdokładniejsza i najstabilniejsza ska
la TT(BIPM87), tj. jedna z realizacji 
TT opracowana w BIPM. Skala ta obej
muje okres od początku 1976 r. do 
końca 1986 r. i przypuszczalnie jest je 
dnostajna na poziomie pojedynczych 
mikrosekund. W ramce podajemy przy
bliżoną relację tej skali do TAI po roku 
1986. Szczegółowe zależności i kolejne 
wersje TT(BIPMyy), gdzie 1900 + yy 
oznacza rok opracowania, są dostępne 
w BIPM na życzenie.

Jylożna zaryzykować stwierdzenie, 
że TT jest atomowym przybliżeniem 
dynamicznego czasu efemeryd, ale 
różni się od ET sposobem realizacji i, 
formalnie, członami okresowymi o 
amplitudach mniejszych niż 1.7 ns (tak, 
jak różnią się TT i TDB). Czas pokaże,

Skąd wziął się czas
Stworzenie świata musiało nastąpić kiedy nawet czas był nieznany.
Czas jest manifestacją mocy Boga, dlatego nie ma on końca, ani początku, 

który możnaby zmierzyć.
Matka Weda była życzliwa dla swoich dzieci -  ludzkiej rasy. Aby uświę

cić jej pragnienia i wznieść tę rasę na wyższy poziom, ustanowiła Czas i jego 
składowe -  lata, miesiące, dni, godziny, sekundy. Nawet bogowie zostali 
związani Czasem. Jednostka, albo Dżiwi, została pochwycona przez koło 
Czasu i Przestrzeni i obraca się z nim, nie znając żadnego sposobu ucieczki. 
W istocie jest ona jednak poza zasięgiem Czasu i Przestrzeni.

-  Sathya Sai Baba
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czy skali ET -  jako chyba jedynej pra
wdziwie dynamicznej skali czasu -  
przywróci się przynależną jej tylko 
rangę. Przypomnijmy, że obserwacyjne 
wyznaczanie AT = ET -  UT1, zwłasz
cza dla dat historycznych, nie ma 
nijakiego bezpośredniego związku z 
czasem atomowym, gdyż wielkość ta 
zależy od dynamiki ciał niebieskich i 
rotacji Ziemi.

Czas pulsarowy

Znane wszystkim astronomom pulsary 
zostały odkryte w 1967 r. Są to szybko

rotujące gwiazdy neutronowe, które 
emitują wiązkę promieniowania radio
wego omiatającą całe niebo z okresem 
wynoszącym na ogół kilka sekund. 
Gdy wiązka przelatuje przez Ziemię 
obserwujemy puls. Stwierdza się dużą 
stabilność odstępu impulsów, ale także 
sporadyczne skoki (ang. glitches). W 
1982 r. odkryto wyjątkowo szybkiego 
pulsara, PSR 1937+21, o okresie zaled
wie 1.6 ms (1 ms = 10"3 s) i o wyraź
nych pulsach. Dziś palców już brakuje 
do zliczenia podobnych pulsarów 
„milisekundowych”.

Wykorzystanie potencjalnie bardzo

wysokich stabilności częstości obser
wowanych pulsów tych niezwykłych 
obiektów w charakterze wzorca czasu 
jest obecnie niepraktyczne, bowiem 
utrudnia je kilka ważnych czynników. 
Częstość pulsów zależy od ruchu 
obserwatora względem barycentrum 
(środka ciężkości) Układu Słonecz
nego, ruchu samego pulsara względem 
tegoż barycentrum i od modeli propa
gacji promieniowania (w szczególności 
poprzez ośrodek międzygwiazdowy). 
Ponadto, szybkość rotacji pulsarów (a 
więc i częstość pulsacji) bardzo wolno, 
lecz systematycznie (przypuszczalnie 
liniowo) maleje, a wartość tego spo
walniania trzeba wyznaczyć obserwa
cyjnie względem innego, stabilniej
szego wzorca. Zauważmy, że sama 
zmiana okresu pulsara już formalnie 
dyskwalifikuje go jako wzorzec czasu.

W przypadku PSR 1937+21 mo
ment pojawienia się pojedynczego 
pulsu udaje się zmierzyć z dokładnoś
cią 1 ns. Po uśrednieniu dwugodzin
nych pomiarów niepewność czasu 
odbioru impulsów maleje do rzędu 
0.1 (is. Tak dokładne pomiary poz
woliły stwierdzić, że okres oma
wianego pulsara wydłuża się w tempie 
0.5-10'19 s/s, co odpowiada względnej 
zmianie częstości 2.1-10"7 na wiek (jest 
to dziesięciokrotnie więcej niż w przy
padku zwalniania rotacji Ziemi).

Porównywano stabilność częstości 
pulsarów (po usunięciu liniowego 
dryfu) ze stabilnością skal atomowych. 
Porównania takie nie są w pełni wiary
godne, gdyż procedury wymagają do
pasowywania różnych innych para
metrów, które mogą absorbować 
pewne powolne niestabilności. Jak już 
pisaliśmy w PA 2/1992, wydaje się, że 
na odcinkach czasu rzędu roku niektóre 
z pulsarów milisekundowych mają jed
nak mniejsze fluktuacje niż najlepsze 
skale atomowe. Na takich przedziałach, 
niestabilności wzorców atomowych 
mogą zatem psuć dokładność pomia
rów obserwacyjnych. Z  drugiej zaś 
strony, pulsary mogą przyczynić się do 
poprawy długoczasowej stabilności 
atomowych skal czasu. W związku z 
wymienionymi możliwościami prowa
dzi się prace zmierzające do utworzenia 
średniej skali pulsarowej (PT).

Relacje między czasami
W okresie 1.03.1900 r. -  28.02.2100 r. kalendarza gregoriańskiego dla daty 
juliańskiej mamy:

JD = 367R
7 (* 275M

+ D +1721013.5 + UT*/24*

gdzie [...] oznacza część całkowitą 
R -  rok 
M  -  miesiąc 
D -  dzień miesiąca
(jeśli data jest brana z kalendarza juliańskiego, to do wyniku trzeba 
dodać jeszcze 13)
[(JD + 0.5) mod 7] -  dzień tygodnia
(0 -  poniedziałek, 1 -  wtorek, 3 -  środa itd.)

TDT = TT w ET 
ITT -  TDBI < 0.002s 
TT(TAI) = TAI + 32.184s
TT(BIPM87) *  TAI + 32 .1840047s + 0.0000002s cos[2ti( ^ -  1987)],

gdzie 2000 + (JD -  2451545)/365.25 jest datą w tzw. latach juliań
skich

AT  = ET -  UT1 *  25.5S( g/100 -  17.955)2
dla 900 < £<  1630; później, do 1991 r., AT< 60s 

CSE = UTC + l h 
CWE = UTC + 2h 
UTC1993 = TAI -  27s 
GPS1993= UTC1993 + 8s± 2^s 
IUT1 -  UTCI < 0.9s 
IUT1 -  UT01 < 0.035s 
1UT1 -  UT21 < 0.035s 
IUT1 — UT1RI < 0.17s 
1GAST -  GMST1 < 1.2s
GMST = 24110.54841 + 8640184.812866 T  + 0.093104 T2 -  6 .2 1 0 '6 T3 
+ UT1 [s]

gdzie T  = (JD -  2451545)/36525 
Czas miejscowy = czas Greenwich + X,

A > 0 na wschód od Greenwich.
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Czas GPS

W ciągu ostatniego dziesięciolecia GPS 
(Global Positioning System) stał się 
podstawowym narzędziem państwo
wych i międzynarodowych porównań 
zegarów atomowych. Technika ta daje 
dziesięciokrotnie lepsze dokładności 
niż z użyciem nawigacyjnego systemu 
LORAN-C (stosowanego również do 
tego celu w większości stacji służby 
czasu na Zachodzie). Dzięki temu po 
raz pierwszy najlepsze wzorce często
tliwości na świecie mogły być porów
nane w sposób godny ich dokładności. 
Dotąd technologia zegarów atomo
wych zawsze znacząco wyprzedzała 
przesyłanie czasu. Dokładność trans
feru czasu przez satelity GPS wynosi 
10 -  20 ns (1 ns =10'9 s) na odległości 
międzykontynentalne, a 2 -  3 ns wew
nątrz jednego kontynentu. Przy czasach 
uśredniania rzędu 10 dni, różnice w 
częstotliwościach wzorców są mierzo
ne na poziomie jednej części na 1014. 
Prowadzi się dalsze badania licząc na 
osiągnięcie dokładności synchronizacji 
zegarów rzędu 0.3 ns albo i lepiej.

GPS to wojskowy system nawiga
cyjny oparty o pomiary odległości do 
satelitów, na których pokładach zain
stalowano m.in. zegary atomowe (ce- 
zowe lub rubidowe). Pozwala on okreś
lać natychmiastowo i w sposób ciągły

pozycję, prędkość i 
czas w dowolnym 
miejscu na Ziemi. 
System składa się z 
trzech segmentów: 
satelitów NAVS- 
TAR wysyłających 
sygnały radiowe, 
stacji kontrolnych 
oraz użytkowni
ków.

Pierwszy statek 
GPS umieszczono 
na orbicie w lutym 
1978 r. Do końca 
1990 r. działało już 
15 satelitów: 6 na
leżących do tzw. 
Bloku I i 9 -  do 
Bloku II, dla które
go zarezerwowano 
prawo degradacji 
dokładności w ce
lach militarnych. 
Degradacja taka 
polega na zaszyfro
waniu ważniejszych 
informacji normal
nie przesyłanych w 
sygnale GPS i dos
tępnych cywilnym 
użytkownikom sys
temu. Obecnie jest 
ponad 20 satelitów

Fot. 1. Monumentalny zegar astronomiczno-figuralny w 
Bazylice Mariackiej w Gdańsku to dzieło mistrza Jana Durin- 
gera z 1470 roku. Zegar pokazuje położenie Słońca i Księ
życa na tle znaków zodiaku, fazy Księżyca, dni miesiąca i dni 
świąteczne. Widoczna na szczycie figura Adama wybija go
dziny młotem o zwisający z drzewa „wiadomości dobrego 
i złego" dzwon. Zniszczony w czasie wojennej pożogi, dzięki 
inicjatywie Społecznego Zespołu Odbudowy Zegara Astro
nomicznego jest obecnie drugim (po Wrocławiu) tego typu 
działającym w Polsce zabytkiem (fot. H. Pietkiewicz).

Wzorce atomowe na orbicie keplerowskiej
W ogólnej teorii względności współrzędna czasowa (t) za
leży od wartości pola grawitacyjnego. Dla ciał na orbitach 
keplerowskich można podać, posługując się niewielkimi 
uproszczeniami, następującą zależność wyrażającą różni
cę między t i czasem właściwym (zegara umieszczonego 
w środku ciała centralnego):

gdzie a, e i n są parametrami orbity (wielka półoś, mimo- 
śród i średnia prędkość kątowa [rad/s]), E jest tzw. ano
malią mimośrodową (ekscentryczną) wyrażającą pośred
nio (poprzez równanie Keplera) położenie ciała na orbicie 
licząc od perycentrum, zaś R -  promieniem grawitacyj
nym ciała centralnego: R = 2GM/c2 (występuje tutaj stała 
grawitacyjna G, masa tego ciała M  i prędkość światła c). 
Promień grawitacyjny Słońca ma wartość 2.954 km, a Zie
mi -  zaledwie 8.871 mm. Nietrudno jest teraz obliczyć, że 
szybkość chodu (częstotliwość) wzorca na orbicie Ziemi

wokół Słońca jest o 3i?/(4a) = 1.48-10'8 większa niż w 
środku Układu Słonecznego i że występują tutaj zmiany o 
okresie jednego roku (ściślej: roku anomalistycznego) o 
amplitudzie eR/(an) = 1.66 ms. Właśnie o ten zmienny 
przyczynek różnią się tzw. czasy dynamiczne: ziemski 
(TDT) i barycentryczny (TDB). Dodajmy, że podobny ra
chunek dla orbity Słońca wokół Galaktyki wykazuje, że u 
nas czas płynie o 0.001 szybciej niż w środku Galaktyki.

W przypadku orbit satelitów GPS (parametr a: 26559 
km) policzymy równie łatwo, że w stosunku do środka 
Ziemi czas upływa tam o 2 .5 1 0 '10 szybciej, z fluktuacja
mi amplitudy wyrażającymi się w nanosekundach. Z in
nych rachunków wiadomo, że na powierzchni geoidy (bez 
ruchu keplerowskiego) czas upływa o 7 -1 0 10 szybciej niż 
w jej środku. Widać stąd, że wzorce atomowe na GPS-ach 
powinny być przestrojone (zwiększenie częstotliwości) o 
około 4.5-1 0 10, i tak rzeczywiście uczyniono uzupełniając 
to poprawkami w zależności od położenia na orbicie 
(wynikającymi z jej ekscentryczności, tj. mimośrodu).

Postępy Astronomii 1/1995 B I B L I O T E K  A \
UNIWERSYTECKA 5

17



Praktyczne stosowanie czasów
Który z licznych czasów mamy zatem stosować w praktyce? Zależy to od sytuacji, od konkretnych zastosowań. Amatorowi-astro- 
nomowi do prowadzenia obserwacji powinien w zasadzie wystarczyć czas strefowy, CSE lub CWE (środkowo- lub wschod
nioeuropejski), uzyskany przez synchronizację lokalnego zegara do radiowych sygnałów czasu jednej z wielu stacji. Przy opra
cowywaniu obserwacji powinien on przeliczyć ten czas na czas uniwersalny (koordynowany, UTC) odejmując 1 lub 2 godziny od 
czasu strefowego. Obserwatorzy Słońca powinni posiąść umiejętność obliczania czasu słonecznego prawdziwego, gdyż to on 
rządzi położeniem Słońca względem horyzontu; np. o godzinie 12:00 tego czasu Słońce znajduje się na południku miejscowym, 
tj. najwyżej nad horyzontem. Czas prawdziwy uzyskuje się z uniwersalnego przez dodanie długości geograficznej miejsca (X, 
dodatnio liczonej na wschód od Greenwich) oraz dodanie równania czasu (odczytanego z rocznika astronomicznego). Jeśli intere
sują nas dokładności rzędu jednej sekundy, wówczas nie musimy martwić się różnicami między UTC, UTO, UT1, UT1R i UT2 
utożsamiając je po prostu z czasem uniwersalnym, UT.

Profesjonalni astronomowie mogą potrzebować czasu rotacyjnego, zatem powinni oni przeliczać UTC na UT1 dodając 
odpowiednie poprawki (nazywane DUT1 i dUTl o dokładnościach 0.1 i 0.02s, odpowiednio) odczytywane również z radiowych 
sygnałów: UT1 = UTC + DUTl + dUTl.

W celu ustawienia teleskopu na wybraną gwiazdę potrzebujemy lokalnego prawdziwego czasu gwiazdowego. Możemy go 
obliczyć na określony moment UT ze średniego czasu gwiazdowego Greenwich (GMST) dodając poprawkę na nutację (odczytu
je się ją także z rocznika) i dodając długość geograficzną miejsca obserwacji: ST = GMST + (nutacja) + A. Nasz teleskop kieruje
my na kąt godzinny 0=ST -  a  , gdzie a  jest rektascensją gwiazdy.

Przykład rachunkowy

(Zmodyfikowany przykład z Astronom ical A lm anac 1995)
Obliczyć widomy czas gwiazdowy o godzinie 9h44m30s UT 

dnia 8 lipca 1995 r. na długości 18°33'39.72" na wschód od Greenwich.

GMSTO (8 lipca o godz. 0 UT) 19h01m54.5783s

Dodać gwiazdowy równoważnik słonecznego interwału od godz. 0 do 9h44m30s 
(interwał ten pomnożony przez 1.0027379093)

GMST (o 9h44m30s UT)
Dodać poprawkę na nutację (interpolowaną na godz. 9:44:30 UT)

GAST (o 9h44m30s UT)
Dodać wschodnią długość geograficzną

Miejscowy czas gwiazdowy
Uwaga: Przy obliczaniu miejscowego średniego  czasu gwiazdowego

postępuje się tak samo, ale bez uwzględniania poprawki na nutację.

W przypadku odwrotnym, chcemy wiedzieć kiedy wybrany obiekt znajdzie się w określonym miejscu względem horyzontu. 
Musimy wtedy znać lub obliczyć jego kąt godzinny w tym miejscu. Jeśli obiekt góruje (dołuje), to wiemy od razu, że jego 0 wynosi 
0h (12h). W innych sytuacjach trzeba na ogół posłużyć się nieskomplikowanymi wzorami trygonometrii sferycznej. Z kąta godzin
nego dostajemy natychmiast lokalny czas gwiazdowy: ST = a  + 0, a stąd prawdziwy czas gwiazdowy Greenwich: GAST = ST -  
X. Od tego wyniku odejmiemy jeszcze nutację, by uzyskać czas średni, GMST. Aby teraz przeliczyć czas gwiazdowy Greenwich 
na UT musimy obliczyć, albo jeszcze raz zajrzeć do rocznika i odczytać GMSTO, tj. średni czas gwiazdowy o północy UT w 
Greenwich. Jeśli GMSTO wypadnie liczbowo większe od GMST, to oznacza, że ten ostatni przypada na następną dobę gwiazdową, 
a więc dla zachowania ciągłości należy mu zwrócić (dodać do GMST) jedną dobę, czyli 24 godziny. Teraz już bezpiecznie oblicza
my ostatecznie: UT = (GMST -  GMST0)0.997269566329, otrzymując zawsze nieujemną wartość mniejszą niż 24h. Jeśli UT 
wypadnie mniejsze niż ok. 4 minuty, to nasz obiekt prawdopodobnie (o ile nie ma znaczącego ruchu w rektascensji) jeszcze raz 
tego dnia pojawi się na tym samym kącie godzinnym (po 24 godzinach gwiazdowych czyli po 23h56m04.09s czasu średniego 
słonecznego).

W analizach wyników obserwacji powinniśmy używać czasu możliwie jednostajnego. Na bardzo długich odcinkach najlepszym 
przybliżeniem jest czas efemeryd, który dostajemy z czasu uniwersalnego przez dodanie parametru AT (odczytujemy go z tablic 
lub, dla dat sprzed 1620 r., obliczamy według jednego z dostępnych w literaturze wyrażeń analitycznych). Daty wyrażamy w efe- 
merydalnych dniach juliańskich (JED), tj. stosujemy zwykły algorytm na obliczenie JD dla kalendarzowego roku, miesiąca i dnia, 
ale godzinę UT zastępujemy obliczoną godziną ET. Miarą odległości dwóch zdarzeń w czasie jest różnica odpowiednich dni ju
liańskich: JED2 -  JEDj.

Od roku 1955 dostępna jest też równoważna efemerydalnej skala atomowa, jednak dokładniejsze niż skali ET relacje do czasu 
uniwersalnego mamy dla TAI dopiero od 1 stycznia 1961 r. (od 1972 r. są to pełnosekundowe różnice TAI -  UTC, które przed
stawiliśmy w poprzednim odcinku: PA 1/1994). Przechodząc z ET na TAI pamiętajmy jednak, że skale te są przesunięte wzglę
dem siebie o 32.184 sekundy. Jeszcze bardziej jednostajna jest skala TT w realizacji BIPM. Niestety, dostępna jest tylko od 1976 
r. Skale TT możemy traktować dokładnie tak samo jak ET, gdyż w zamyśle są one jej kontynuatorkami.

+9h46m06.0185s

4h48m00.5968s 
+0.59088

4h48m01.1876s 
+ lh14m 14.6480s

6h02m15.8356s
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Fot. 2. Znajdujący się na 
staromiejskim ratuszu w 
Pradze słynny „orloj” obej
muje aż trzy kondygnac
je. W górnej co godzinę 
ukazują się sylwetki apo
stołów, a nad nimi pieje 
kogut. Środkową zajmuje 
ruchome astrolabium na 
którym można odczytać 
aktualny znak zodiaku, 
położenie i fazy Księżyca, 
momenty wschodów i za
chodów Słońca, początki 
zmroku i pierwszego 
brzasku, deklinację Słoń
ca. Zegar pokazuje cza
sy: środkowo-europejski, 
staroczeski (godziny li
czone od zachodu Słoń
ca), gwiazdowy, a także 
według godzin „nierów
nych”. W centrum tarczy 
znajduje się uproszczone 
wyobrażenie Ziemi -  śro
dka Wszechświata w 
układzie geocentrycz- 
nym. Dolną kondygnację 
zajmuje kalendarz.

(w tym kilka zapasowych) umiesz
czonych na 6 orbitach równomiernie 
rozłożonych na niebie i nachylonych 
pod kątem 54-64° do równika. Każdy 
statek okrąża Ziemię na wysokości 
około 20 200 km od jej powierzchni w 
okresie 0,5 doby gwiazdowej, tak że po 
dwóch okrążeniach, tj. po 23 godzinach 
i 56 minutach, można go znaleźć w tym 
samym miejscu nieba.

Prawie wszystkie pracownie pro
wadzące służbę czasu wyposażone są w 
świetnie spisujące się, w pełni zauto
matyzowane odbiorniki GPS. Mówi 
się, że główną ich wadą jest czynienie 
pomiarów zbyt łatwymi, co rozleniwia 
obserwatorów ...

Czas GPS jest skalą ciągłą, od 5 sty
cznia 1980 r. zsynchronizowaną z 
dokładnością jednej mikrosekundy z 
czasem UTC(USNO), tj. realizacją 
czasu UTC w United States Naval 
Observatory (z kolei ta realizacja różni 
się od UTC na ogół mniej niż o 1 (as). 
Do skali GPS nie wprowadza się se
kund przestępnych, przeto do drugiego 
półrocza 1994 r. różnica względem 
UTC narosła do 10 s (GPS -  UTC; róż
nica TAI -  GPS wynosi ok. 19 s). Syg
nał NAVSTAR-ów niesie zakodowaną 
informację o aktualnej poprawce ze
gara satelity względem czasu GPS, a 
także informację o czasie UTC(USNO) 
z dokładnością 100 ns.

Analogiczną do GPS -  owej jest 
skala oparta na danych z rosyjskich 
sputników nawigacyjnych GLONASS.

Statków tych jest obecnie kilka, ale 
docelowo ma ich być 24. Już teraz jed
nak system rosyjski stał się zmorą 
radioastronomów z powodu silnych 
zakłóceń obserwacji w liniach OH. W 
związku z tym na arenie międzynaro
dowej prowadzone są intensywne 
działania zmierzające do poprawienia 
konstrukcji aparatury sputników. Na

szczęście pozytywne nastawienie 
strony rosyjskiej skłania do dobrych 
rokowań.

Nasze dni są policzone

Każdy dzień roku ma swój numer; np. 
1 lutego nosi numer 32. Także każdy 
rok ma swój numer porządkowy w 
ciągu zaczynającym się w określonym 
momencie. Często taki albo inny mo
ment w czasie, Zwłaszcza w długo- 
skalowych rachubach kalendarzowych, 
nazywamy epoką co można rozumieć 
jako synonim daty. Epoka początkowa 
systemu liczenia lat, to era. Wydawać 
by się mogło, że prowadzenie numera
cji lat jest rzeczą prostą, podobnie jak 
określanie c h ro n o lo g ic zn e g o następ
stwa zdarzeń, tj. ich kolejności w cza
sie. W rzeczywistości historycy mieli 
wiele problemów przy ustalaniu jedno
litej chronologii dziejów świata. Nie
rzadko z pomocą przychodziła im 
astronomia dzięki posiadaniu metod

** Słowa: chronologia, chronometr, chroniczny, 
kronika, pochodzą od greckiego ZPovos (chro- 
nos) oznaczającego czas.

Dlaczego juliańskie?
W wielu źródłach pisanych powtarza się, że nazwa dni juliańskich została 
nadana przez twórcę, Josepha Justusa Scaligera, ku czci jego ojca -  Juliusa 
Caesara Scaligera. W jednym z dzieł Scaligera ( de Emendatione Temporum) 
znajdujemy jego wzmiankę, iż nazwaliśmy je  juliańskimi ponieważ pasują do 
kalendarza juliańskiego, który wówczas obowiązywał. Natomiast nazwa 
kalendarza juliańskiego wywodzi się od imienia cezara Juliusa, który zrefor
mował kalendarz rzymski.

Warto też wspomnieć, że okresu juliańskiego, który leży u podstaw rachu
by dni juliańskich, nie wymyślił Scaliger. Już w XII w., ponad 400 lat przed 
Scaligerem, Roger z Herefordu pisał, że cykle: słoneczny (28-letni), 
księżycowy albo Metona (19-letni) i indykcji rzymskiej (15-letni) nie zbie
gają się przez 28x19x15=7980 lat i jego numeracja tych cykli dla 
poszczególnych lat jest identyczna ze Scaligerową. Jednakże, sama nazwa i 
jawne wyliczenie początkowej daty (4713 r.p.n.e.) pochodzą od Scaligera i to 
on pierwszy wykorzystał tę rachubę w szczegółowych badaniach chronolo
gicznych.
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określenia ścisłej daty zanotowanego w 
annałach zjawiska niebieskiego.

Skąd te trudności? Otóż w staroży
tności niemal każdy naród miał swój 
kalendarz, a kronikarze zapisywali wy
darzenia zgodnie z aktualnie przyjętą 
erą. Ponieważ znanych jest ponad 200 
różnych er, to łatwo sobie wyobrazić 
łamigłówkę oczekującą badacza, który 
ma w ręku historyczny dokument z 
datą określoną w nieznanej mu erze.

Systemy stosowane na co dzień do 
wskazania punktu w czasie są niewy

godne z naukowego punktu widzenia, 
głównie ze względu na niejednakowe 
„jednostki”. Pomijając nawet nierówne 
miesiące, same już lata naszego po
wszedniego kalendarza liczą albo 365, 
albo 366 dni. W innych systemach ka
lendarzowych bywają jeszcze większe 
nieregulamości (np. lata 12- i 13-mie- 
sięczne). Jest oczywiste, że tego typu 
skala czasu jedynie z tego tylko po
wodu nie jest jednostajna.

W pewnym sensie, każdą z omó
wionych wcześniej skal czasu można 

rozciągać dowolnie da
leko w przyszłość i 
przeszłość. Jeśli jednak 
liczymy interwały cza
su w setkach czy tysią
cach lat, wtedy na ogół 
niepraktyczne jest ro
zróżnianie między ska
lami różniącymi się mi
lisekundami czy też 
członami krótkookre
sowymi. Najczęściej 
używa się skali czasu 
uniwersalnego (ściślej: 
UT1), czasu efemeryd 
oraz, rzadziej, czasu 
gwiazdowego Green
wich.

Astronomowie od 
setek lat używają syste
mu zwanego dniami 
albo datami juliański
mi, JD (Julian Day 
number), w których ka
żdy dzień ma swój nu
mer dziesiętny. Numer 
zero (epoka początko
wa) ma moment połu
dnia uniwersalnego 
(12h UT1) w dniu, któ
ry w kalendarzu juliań
skim (powszechnie sto
sowanym w okresie od 
45 r. pji.e. do 1582 r.) 
nosi datę 1 stycznia 
4713 r. p.n.e. Część ułam
kowa daty juliańskiej 
pomnożona przez 24 
wyraża liczbę godzin, 
jakie upłynęły od połu
dnia związanego z 
częścią całkowitą daty.

Czas letni w Polsce
W Nr 1/1994 PA, na str. 18 za
mieściliśmy tabelę obowiązywa
nia czasu letniego, do której 
wkradły się błędy powstałe z 
winy autora. Oto poprawione i ua
ktualnione dane wg M onitora 
Polskiego.

r m d h m d h

1980 IV 6 1 _ IX 28 1
1981 III 29 1 - IX 27 1
1982 III 28 1 — IX 26 1
1983 III 27 1 - IX 25 1
1984 III 25 1 - IX 30 1
1985 III 31 1 - IX 29 1
1986 III 30 1 — IX 28 1
1987 III 29 1 - IX 27 1
1988 III 27 2 - IX 25 2
1989 III 26 2 - IX 24 2
1990 III 25 2 - IX 30 2
1991 III 31 2 - IX 29 2
1992 III 29 2 - IX 27 2
1993 III 28 2 - IX 26 2
1994 III 27 2 - IX 25 2
1995 III 26 2 — IX 24 2

W tym wygodnym systemie nie ma 
w ogóle lat ani miesięcy, a jednostką 
jest doba średnia słoneczna, której dłu
gość jest (chciałoby się rzec: niestety) 
zależna od rotacji Ziemi. W przypadku 
obliczania momentów historycznych 
zjawisk astronomicznych posługujemy 
się rachubą analogiczną, lecz z uży
ciem jednostki (doby) o stałej długości 
równej 86 400 sekund atomowych. 
Oznacza to, że taka data juliańska, 
zwana efemerydalną, na początek doby 
bierze zawsze południe czasu efemeryd 
(12h ET), a jej związek z wcześniej 
omówioną wyraża się przez niezbyt 
dobrze znaną dla czasów historycz
nych, a wspomnianą wcześniej wiel
kość AT.

Gdy znamy datę juliańską w połu
dnie wybranego dnia, to już bardzo 
łatwo obliczymy dzień tygodnia: jeśli 
JD dzieli się bez reszty przez 7, to dzień 
jest poniedziałkiem, przy reszcie rów
nej jedności jest to wtorek itd. Znacznie 
trudniej jest wskazać dzień tygodnia 
mając datę zwykłego kalendarza (tzn. 
dzień, miesiąc i rok). Opracowano w 
tym celu szereg dość wygodnych algo-

Fot. 3. Konstrukcja mechanizmu zegara sztrasbur
skiego, w odróżnieniu od poprzednich, bazuje już na 
heliocentrycznej teorii ruchu planet, a znajdujący się u 
podstawy zegara globus odzwierciedla ruchy gwiazd 
uwzględniając ruchy bieguna wokół osi ekliptyki. Zegar 
wskazuje czas średni miejscowy, czas strefowy, czas 
prawdziwy słoneczny, dane dotyczące ruchów Słońca 
i Księżyca (łącznie z momentami zaćmień). Tu również 
atrakcję stanowią ruchome postacie apostołów i anioł
ków, a godziny wydzwania swymi kośćmi figura śmierci. 
Warto wspomnieć, iż jedną z ozdób tego zegara jest 
słynny portret Kopernika pędzla Stimmera (obecnie 
kopia).
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Wieki Islamu zostały policzone!
W teologii Islamu wiek tej religii wynosi tylko 1400 lat. Era muzułmańska 
liczy się od ucieczki Mahometa z Mekki 16 lipca 622 r. (JD1948440). 
Okazuje się, że ponieważ lata kalendarza muzułmańskiego są krótsze od roku 
zwrotnikowego (mają średnio po 354.37 dni), w tamtej rachubie obecnie 
minęło już nawet więcej niż 14 stuleci. W 1995 r., 13 maja o zachodzie 
Słońca, rozpocznie się 1416 h. (rok od hegiry). Zatem około 15 lat wcześniej 
(dokładniej: 9 listopada 1980 r.) skończył się 14—ty wiek ery muzułmańskiej. 
Prorok Mahomet zapewniał swoich wyznawców, że pod koniec 14—tej 
hizary Bóg pośle na świat Nadistotę, którą nazwał Mahdi (Przewodnik). 
Przekazał on też liczne (rzędu setki) znaki rozpoznawcze identyfikujące 
Hazrat Mahdiego (spisano je w 16-tym tomie Bihar al-Anwar) i stwierdził, 
że Muzułmanie, w odróżnieniu od Chrześcijan i wyznawców innych religii, 
z powodu swego wówczas zepsucia nie poznają się na Nim. Wspomniane 
znaki rozpoznawcze nieomylnie wskazują na Sathya Sai Babę.

rytmów i tabel zwanych wiecznymi 
kalendarzami.

W literaturze nieastronomicznej 
spotkać można (np. u lana Wilsona w 
Umyśle poza czasem) opisy zdumie
wających fenomenów natury -  ludzi, 
którzy potrafią bez zastanowienia po
dać dzień tygodnia usłyszawszy datę 
kalendarzową. Ciekawe, że ich „prze
liczanie” odbywa się zgodnie z kalen
darzem gregoriańskim -  nawet dat 
sprzed 1582 r., kiedy ten kalendarz 
jeszcze nie istniał. Czytelnikom pole
camy jednak stosowanie algorytmu na 
obliczanie daty juliańskiej z daty kalen
darzowej (podajemy go tutaj w ramce 
na str.16).

Czytelnik z pewnością nie popełni 
nieostrożności pomylenia pojęcia daty 
kalendarza juliańskiego z datą juliań
ską, bo choć te nazwy podobnie 
brzmią, wyrażają oczywiście zupełnie 
różne rzeczy. Reguły wymienionego 
kalendarza są bardzo podobne do 
współczesnego gregoriańskiego (ta 
nazwa pochodzi od reformatora 
papieża Grzegorza XIII), z tym że lata
mi przestępnymi są tam wszystkie po- 
dzielne przez 4, gdy w naszym nie są 
przestępnymi lata setkowe niepo
dzielne przez 400 (takie jak 1900 i 
2100). Obecnie oba kalendarze biegną 
równolegle (i będzie tak aż do roku 
2100), ale daty juliańskie następują 13 
dni po gregoriańskich (kiedy w na
szym kalendarzu mamy dzień 14 da
nego miesiąca, to w juliańskim jest 
wtedy dzień 1). Warto też zapamiętać, 
że jeśli mówią nam o dacie jakiegoś 
zdarzenia sprzed 15 X 1582 r. bez 
specyfikacji kalendarza, to powinniśmy

2) Najprawdopodobniej liczba dni w tygodniu 
pochodzi z ćwierci tego okresu, od jednej kwa
dry do drugiej.

domyślać się, że chodzi o kalendarz 
juliański. Nie oznacza to bynajmniej, 
że podana data stanowi sztywną 
granicę. Wręcz przeciwnie: wiele kra
jów wprowadziło nowy styl (tak nazy
wano kiedyś kalendarz gregoriański w 
odróżnieniu od juliańskiego, albo 
starego stylu) w wiele lat, a niekiedy 
wieków po ogłoszeniu bulli papieskiej 
(w Rosji trzeba było dopiero Włodzi
mierza Lenina by zaakceptowano 
kalendarz gregoriański).

Prócz dotąd wymienionych kalen
darzy znamy dziesiątki innych. Ogólnie 
można je  sklasyfikować w trzech gru
pach: kalendarze słoneczne liczą bar
dziej lub mniej dokładnie lata zwrot
nikowe (takimi są stary i nowy styl), 
kalendarze księżycowe mają u pod
stawy miesiąc svnodvcznv2) od jednego 
nowiu do następnego (29.268 -  29.838 
doby, średnio około29.53 dnia), a 
księżycowo-słoneczne godzą oba spo
soby licząc miesiące synodyczne, ale 
dostosowując ich liczbę w roku do 
długości roku zwrotnikowego. W y
różniającymi się przykładami dwóch

ostatnich kategorii są kalendarze: 
muzułmański i hebrajski (żydowski).

Trzeba przyznać, że reguły kalen
darza gregoriańskiego rzeczywiście 
bardzo dobrze oddają naturalną dłu
gość roku zwrotnikowego (współ
cześnie liczy on 365.2422 dni „ato
mowe”, a rok kalendarzowy to 365 dni 
plus 97 przestępnych na 400 lat, tj. 
średnio 365.2425 dni), dzięki czemu 
początki poszczególnych pór roku nie 
wędrują po kalendarzu mając dość 
dobrze ustalone daty. Wiele zastrzeżeń 
budzi natomiast wielce nieregularna 
konstrukcja wewnętrzna naszego ka
lendarza: nierówne miesiące, kwartały i 
półrocza, ruchome dni tygodnia i ru
chome święta kościelne. Narody Zje
dnoczone (wpierw Liga Narodów, 
potem ONZ) próbowały wybrać do 
powszechnego stosowania jeden z wie
lu projektów kalendarza światowego, 
lecz nie uzyskano zadowalającej zgod
ności reprezentantów różnych państw. 
Największą popularność zdobył sobie 
projekt przewidujący równe kwartały 
(po 91 dni) i 1 lub 2 (w latach przestęp
nych) dni bez daty i poza rachubą dni 
tygodnia (byłyby świątecznymi i przy
padałyby corocznie po 30 grudnia oraz, 
w latach przestępnych, po 30 czerwca). 
Każdy kwartał zaczynałby się w nie
dzielę i miesiącem 3 1-dniowym, a po
zostałe dwa miesiące liczyłyby po 30 
dni. W propozycji tej największy sprze
ciw budzi przerwanie ciągłości rachun
ku dni tygodnia, która dotąd utrzymy
wana była bez zakłóceń od niepamięt
nych czasów. ■

Czas w innych światach
Czytelnik nie powinien przyjmować teorii pewnych myślicieli-matema- 
tyków z początku tego wieku, którzy sądzą że czwarta współrzędna (ponad 
trzy współrzędne oficjalnie używane w trygonometrii) jest czasowa! Nie jest 
to tak, gdyż chociaż czas istnieje też na wyższych płaszczyznach, ma on tam 
całkiem inne znaczenie i nie można go w pełni przyrównać do czasu ziem
skiego.

-  Mouni Sadhu, Samadhi
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Meteoryty
Leszek P. Błaszkiewicz

Wstęp historyczny

W spółczesna m eteorytyka, czyli 
nauka zajmująca się badaniem meteo
rytów, powstała wraz z wydaniem w 
1794 roku przez E. F. Chladniego pub
likacji, w której znalazło się stwierdze

nie, że najbardziej prawdopodobne jest 
pozaziemskie pochodzenie meteory
tów. Pogląd ten w niedługim czasie 
zyskał wielu zwolenników, a prowa
dzone współcześnie badania w pełni 
potwierdzają te XVIII-wieczne przy
puszczenia.

Zanim jednak nauka doszła do zgod
nego zaakceptowania wyżej podanych 
zdań na temat pochodzenia „kamieni z 
nieba”, opinia uczonych była podzie
lona i przeszła sporą metamorfozę na 
przestrzeni wieków, a większość myśli
cieli w ogóle nie dawała wiary donie
sieniom o spadkach na Ziemię ciał z 
nieba.

I tak, w starożytności, a potem także 
w średniowieczu, meteoryty uważano 
po prostu za fragmenty opoki niebie
skiej, które krusząc się na skutek 
gniewu bożego, spadały na Ziemię 
(rys.l.). Okres oświecenia przyniósł ra
dykalną zmianę poglądów, które nadal 
jednak odbiegały od obecnych. Dla 
przykładu, spadki meteorytów utożsa
miane były z pewnymi procesami py- 
łotwórczymi w atmosferze oraz z wy
buchami wulkanów (obserwowano 
tzw. bomby wulkaniczne). W 1792 ro
ku A. L. Lavoisier w jednej ze swych 
prac przypuszczał, że meteoryty to 
ziemskie skały przeobrażone w wyniku 
uderzeń piorunów.

Kilkadziesiąt lat później ugrunto
wało się wspomniane na początku 
przekonanie o pozaziemskim pocho
dzeniu meteorytów, a jego popraw
ność, poparta obserwacjami spadków 
i stosownymi obliczeniami, nie podle
gała dyskusji.

Meteoroidy

Prowadzone przez lata obserwacje na
ziemne oraz misje sond międzyplane
tarnych dowiodły, że oprócz Słońca 
i garści planet wraz z księżycami, nasz 
Układ Planetarny zbudowany jest z 
ogromnej ilości małych ciał: planetoid 
i komet, a także pyłu międzyplanetar
nego.

Zdecydowana większość planetoid 
krąży po mało ekscentrycznych orbi
tach, w obszarze między drogami, po 
których ruch swój odbywają Mars i Jo
wisz ( 2 - 4  A.U.). Istnieje liczna grupa 
planetoid krążących po silnie spłasz
czonych elipsach (Hidalgo, Apollo,
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Rys. 1. średniowieczne wyobrażenie spadku meteorytu. Rycina związana z deszczem 
meteorytów w 1505 roku. (Z książki M. Żbika „Tropem tunguskiej katastrofy”, W-wa 
1989).
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Meteoryty inaczej...
Znany amerykański „łowca meteorytów” Robert A. Haag ma różne pomysły 
na zwiększenie zainteresowania meteorytami. Jednym z nich było wypro
dukowanie limitowanej (1000 egzemplarzy) ilości medali ze stopionego 
meteorytu żelaznego Canyon Diablo. Zdobywane w ten sposób fundusze 
służą pozyskiwaniu innych, rzadziej spotykanych okazów.

Prezentowany egzemplarz pochodzi z prywatnej kolekcji Jerzego Puszcza, (jd)

Amor) oraz w punktach libracyjnych 
układu Słońce -  Jowisz.

Duże zagęszczenie planetoid powo
duje liczne kolizje, a w ostateczności 
rozdrabnianie się tych ciał.

Komety, to ciała związane ze znaj
dującym się na skraju Układu Słonecz
nego obłokiem Oorta. Pojawiają się w 
wewnętrznych częściach Układu spo
radycznie, najczęściej zmuszane od
działywaniem wielkich planet. Naj
nowsze badania komet (głównie kome
ty Halleya) dowiodły, że ciała te w zde
cydowanej części tworzy lód (33% 
H20 , 26% H2CO i inne) oraz, w około 
15% -  pył i większe kawałki materii o 
masach od 1 do 104g.

Procesy fizyczne działające destruk
cyjnie na komety podczas ich zbliżania 
się do Słońca powodują, że pozostaje 
trwały ślad bytności tych ciał, a mia
nowicie rój uwolnionych z lodowych 
okowów brył, z czasem rozmywający 
się wzdłuż całej orbity komety, oczy
wiście jeśli jest to orbita zamknięta.

Tak więc, na skutek fragmentacji w 
pasie planetoid oraz działalności ko
met, powstaje wiele ciał o rozmiarach 
od milimetrów do metrów, które rzu
cone do wewnątrz Układu Słonecz
nego, poruszając się w pobliżu Ziemi, 
jednak poza jej atmosferą, noszą miano 
meteoroidów.

Wzajemne przestrzenne ustawienie 
orbit Ziemi i meteoroidu może wywo
łać sytuację, w której bryła materii kos
micznej narusza atmosferę ziemską. 
Pomijając wszystkie pośrednie przy
padki, możemy zastanowić się w jakich 
granicach mieści się prędkość mete
oroidów względem Ziemi.

Prędkość Ziemi na orbicie wynosi 
około 30 km/s, natomiast maksymalna 
prędkość meteoroidu, to III prędkość 
kosmiczna, czyli około 42 km/s. Mo
żemy zatem meteoroidy podzielić w 
pierwszym przybliżeniu na:
1. meteoroidy spotkaniowe Vlmax ~ 72

km/s,
2. meteoroidy doganiane V2 < 30 km/s,
3. meteoroidy doganiające V3max » 12

km/s,
gdzie V, to oczywiście prędkość wzglę
dem Ziemi.

Zjawisko meteorowe

Wchodzący w atmosferę ziemską mete
oroid na skutek jej działania, podlega 
szeregowi procesów, tworząc zjawisko 
meteorowe. Zawarte w poprzednim 
paragrafie wywody doprowadzić nas

mogą do prostego podziału meteorów 
na sporadyczne i związane z rojami 
meteoroidów, których orbita okresowo 
przecinana jest przez krążącą wokół 
Słońca Ziemię.

Ciała meteoroidowe o masach w 
przedziale od 10'13g do 10‘6g tworzą 
tzw. mikrometeoryty, z wolna opada
jące na powierzchnię Ziemi. Ich gęstoś
ci wynoszą od 0.4 do 4 g/cm3. Jeśli 
masa meteoroidu przekracza 10"6g, 
wtedy możemy je zaobserwować ra- 
darowo, a gdy mają odpowiednią pręd
kość początkową i wejdą w gęste war
stwy atmosfery, także i optycznie.

Tarcie atmosfery ziemskiej wywołu
je silnie hamujące działanie. Wyzwolo
na w tym procesie energia zamienia się 
na ciepło oraz jonizuje cząstki atmos
fery w pobliżu przelatującej bryły 
materii. Wydajne grzanie doprowadza 
do obtapiania zewnętrznych części 
ciała i parowania materii, czyli zja
wiska ablacji. Wszystkie te procesy 
ujawniają się na zewnątrz pod postacią 
tzw. śladów. Pojawiają się one na wy
sokości 120 -  80 km nad powierzchnią 
Ziemi. Ślady, będące najczęściej wyni
kiem świecenia zjonizowanych cząstek 
atmosfery, znikają bardzo szybko. W 
pewnych przypadkach, gdy mamy do 
czynienia z bolidem, czyli bardzo jas
nym meteorem, ślady utrzymują się 
dłużej.

W szczególnych przypadkach do
chodzić może także do rozpadu i frag
mentacji większych brył naruszających 
atmosferę. Niektóre obserwacje foto

graficzne sugerują, że rozpadowi ulega 
nawet około 30% meteorów.

Opór i destrukcyjne działanie atmos
fery sprawiają, że praktycznie wszys
tkie ciała wchodzące w nią, a których 
prędkości początkowe przekraczają 20 
-  22 km/s, ulegają całkowitemu zni
szczeniu i opadają na powierzchnię 
Ziemi jako pył. Każdego roku Ziemi 
przybywa w ten sposób 1-2x10'5 kg 
(dopuszcza się spadki ciał wchodzą
cych w atmosferę z prędkością nawet 
50 -  60 km/s, ale ich początkowa masa 
powinna w takim przypadku wynosić 
tysiące ton). Bryły o prędkościach 
mniejszych mogą w wyjątkowych oko
licznościach dotrzeć do powierzchni 
Ziemi, jednak ich masa w trakcie 
przelotu przez atmosferę maleje bardzo 
znacznie (10-100 razy).

Opór cząstek atmosfery może 
doprowadzić do całkowitego wyha
mowania prędkości kosmicznej ciała. 
Obszar, w którym następuje płynne 
przejście do spadku swobodnego, nosi 
nazwę obszaru zatrzymania. W 
obszarze tym gaśnie świecenie ciała i 
rozpoczyna się proces chłodzenia, a 
zmieniona zewnętrznie działaniem 
atmosfery bryła materii kosmicznej 
zmierza ku Ziemi. Powstają wtedy 
osmalenia i często tworzą się charak
terystyczne odciski, tzw. regmaglipty.

Upadki meteorytów

Dla dużych ciał, które uległy fragmen
tacji, wysokość obszaru zatrzymania
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jest różna dla różnych części. Dopro
wadza to do powstania deszczu meteo
rytów czyli brył materii kosmicznej 
dolatujących do Ziemi, a przyziemienie 
poszczególnych odłamków następuje w 
obszarze o kształcie najczęściej elipty
cznym, z wielką półosią skierowaną 
zgodnie z pierwotnym kierunkiem lotu 
bryły. Obszar przyziemienia w takim 
spadku grupowym nazywamy elipsą 
rozrzutu.

W przypadku, gdy obszar zatrzyma
nia znajduje się na pewnej wysokości 
nad Ziemią, prędkość końcowa meteo
rytu spowodowana jest tylko spadkiem 
swobodnym i można wykazać, że uza
leżniona jest tylko od masy końcowej 
meteorytu. (Można to przedstawić pro
stą zależnością: V = 35.5-(Af)1/6, gdzie 
M -  masa końcowa meteorytu. Naj
mniejszą prędkością jest tzw. prędkość 
geocentryczna, czyli około 11.2 m/s). 
Ciało upadając, w zależności od pręd
kości i masy końcowej, powoduje pow
stanie dołka lub krateru uderzenio
wego, którego rozmiary tylko niez
nacznie przekraczają średnice upada
jących ciał.

Zgoła inaczej wygląda sytuacja, gdy 
obszar zatrzymania umiejscowiony jest 
pod powierzchnią Ziemi. W takim wy
padku przyziemienie meteorytu nastę
puje z prędkością kosmiczną. Pow
stające kratery uderzeniowe mają śred
nice dużo większe od rozmiarów mete
orytów.

Nie w pełni wyhamowane większe 
ciała, przelatując przez atmosferę 
pchają przed sobą poduszkę sprężo
nego powietrza, która tworzy się na 
czole bryły. W momencie przyziemie
nia powietrze to zostaje wprasowane w 
grunt i czasami może dojść do gwał
townego, wybuchowego rozprężenia 
go -  następuje eksplozja. Powstaje

wtedy krater wybuchowy. Ogólnie 
ślady po spadkach meteorytów noszą 
nazwę astroblem, a więc gwiezdnych 
ran i na całej kuli ziemskiej można 
wskazać wiele miejsc, w które uderzyły 
„okruchy” materii kosmicznej (patrz -  
mapka w PA 3/94).

Podczas wybuchu meteorytu ciśnie
nie w epicentrum dochodzi do setek at
mosfer, a temperatura osiąga nawet do 
kilku tysięcy stopni. Część skał ziems
kich ulega roztopieniu i wyrzuceniu si
łą eksplozji do atmosfery. Powstałe 
podczas stygnięcia tak zmienionej 
materii szkliwa noszą nazwę tektytów i 
są odnajdywane w wielu miejscach na 
Ziemi. Wiek tych okruchów, zawiera
jących głównie S i04, szacowany jest, 
w zależności od miejsca odnajdywania, 
od setek tysięcy do dziesiątków milio
nów lat (istnieje hipoteza o pozaziem
skim pochodzeniu tektytów).

Meteoryty

Materia kosmiczna spadająca na Zie
mię pod postacią różnej wielkości brył 
(meteoryty) była badana już w XVIII 
wieku. Od tamtego czasu prowadzono 
liczne analizy, które doprowadziły do 
poznania zarówno struktury, jak i 
składu chemicznego meteorytów. 
Doprowadziło to do obecnie stosowa
nego podziału wewnątrz czterech pod
stawowych grup:
1) kamienne -  chondryty (gęstość 

2-3.6 g/cm3),
2) kamienne -  achondryty (gęstość 

podobnie jak wyżej)
3) żelazne (gęstość około 7.7 g/cm3),
4) żelazno -  kamienne (gęstość około 

5.5 g/cm3).
Zajmijmy się teraz bardziej szcze
gółowym omówieniem wspomnianych 
powyżej grup meteorytów.

Chondryty

Należą one do najczęściej znajdowa
nych meteorytów na Ziemi, a cechą 
wyróżniającą je spośród innych są 
chondry (chondrule), które wraz ze 
sklejającą je matrycą tworzą te ciała. 
Chondry to małe, krzemianowe ziarna, 
najczęściej symetrycznie kuliste, a 
niekiedy o nieregularnych kształtach, 
poutykane w całej masie chondrytu. 
Mogą one stanowić niekiedy nawet 
75% masy meteorytu.

Zarówno chondrule, jak i spajająca 
je matryca zbudowane są w prze
ważającej części z piroksenów rombo
wych ((M gfe^ip^, oliwinu ((Mgfe^SD^ 
oraz plagioklazów, które stanowią sze
regi izomorficzne 2 związków: albitu 
(NafAlSijOg]) i anortytu (Ca[Al2Si20 8]), 
czyli skaleni sodowo-wapniowych. 
Pozostałą (niewielką) część masy ciała 
tworzą siarczki i metal rodzimy (stopy 
Fe-Ni).

Pirokseny dzielimy ze względu na 
zawartość w nich związku FeO, na trzy 
grupy, czego wynikiem jest też podział 
chondrytów:
1. enstatynowe (E) -  zawierają enstatyt 

(<5 % FeO),
2. oliwinowo-bronzytowe (H) -  za

wierają bronzyt (5-14% FeO), do 
20% Fe-Ni, oraz troilit (FeS).

3. oliwinowio-hiperstenowe (L) — za
wierają hipersten (>14%FeO), do 
10% Fe-Ni, a także, jak poprzednie, 
około 5% FeS.

4. amfoteryty (LL) -  meteoryty tej 
grupy są najsilniej utlenione. Pier
wotnie zaliczano je do achondrytów, 
jednakże wnikliwsze badania uja
wniły w ich strukturze chondrule.

Odrębną grupę chondrytów stanowią
5. Chondryty węgliste (C) -  zawierają 

nawet do 4% węgla, utlenione że- 
lii /o .  g ło w n ie  w postaci nadającego 
charakterystyczną, czarną barwę 
magnetytu (Fe30 4), którego zawie
rają nawet do 25%, oraz serpentyn 
(Mg3S i0 6(0H )4). W chondrytach 
węglistych typów C2, C3 i C4 od
najdujemy również wodę (H20), tę 
związaną chemicznie, jak i hydrata- 
cyjną, czyli związaną w grupy OH w 
sieciach krystalicznych krzemia
nów.

Trzy przed momentem wspomniane ty
py chondrytów węglistych posiadają w 
swej strukturze oliwinowe i pirokseno- 
we chondrule, a skład matrycy dopeł
niony jest przez spinel (MgAl20 4), 
melilit (Ca2MgSi20 7) i korund (A120 3),

Meteoryty inaczej...
Właściciel prezentowanego na po
przedniej stronie meteorytowego 
medalu sam zajmuje się cięciem i ob
róbką kamieni z nieba (i nie tylko), a 
najnowszym jego pomysłem jest 
pokazana na zdjęciu meteorytowa 
biżuteria z uwidocznionymi figurami 
Widmanstattena (oktaedryt drob
noziarnisty Gibeon). (jd) 

(fot. J. Puszcz)

24 Postępy Astronomii 1/1995



Meso -  Madaras

chondrytySain -  Mesmin

Pavlovka (howardyt)

Meteoryty z kolekcji Narodowego Muzeum Historii Naturalnej w Paryżu 
(zdjęcia zaczerpnięte z The Cambridge Atlas of Astronomy)
Posiepy Astronomii 1/1995

Serra de Mage (eukryt)



METEORYTY
z kolekcji olsztyńskiej

ILAFEGH 009, chondryt E6/7

HUGHES 005, howardyt

ŁOWICZ, mezosyderyt

MILLBILLILLIE, achondryt (eukryt)

INDOCHINIT, tektyt

'postępy
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ESQUEL, pallasyt
SIKHOTE -  ALIN, oktaedryt IIB
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CHONDRYTY ACHONDRYTY

^3
\

ZELAZNO -  KAMIENNE ŻELAZNE

r
L

-  siarczki -  krzemiany -  metal rodzimy

Rys. 2. Podział meteorytów ze względu na zawartość minerałów.

glossular (C a jA ^ S iO ^ ) i perowskit 
(CaTi03).

Wszystkie wymienione powyżej 
grupy chondrytów dzielimy także ze 
względu na wielkość i wyrazistość 
chondr na sześć typów petrograficz
nych:
1 -  brak chondr, matryca nieprzezro

czysta,
2 -  wyraźne, matryca nieprzezroczysta,
3 — bardzo wyraźne, matryca jw.,
4 -  wyraźnie zaznaczone na przezro

czystej matrycy,
5 -  wyraźnie zarysowane na przekrys-

talizowanej matrycy,
6 -  słabo określone na przekrystalizo-

wanej matrycy (patrz tab.l).

Achondryty

Achondryty w zbiorach światowych 
stanowią nieliczną grupę, bo tylko 
około 15% wszystkich aerolitów. W 
przeciwieństwie do chondrytów nie 
posiadają w swej strukturze chondrul, a 
w składzie chemicznym wykazują brak 
żelaza metalicznego i troilitu. Swoim 
składem i budową przypominają ziem
skie skały magmowe: gabro i bazalty, 
w których skład wchodzi m.in. pi- 
roksen, oliwin, plagioklaz i augit 
((M g,Fe)2[(Si,A l)20 6]).

U podstaw współczesnego podzia
łu achondrytów leży zawartość wapnia 
(Ca). I tak meteoryty o zawartości 
0-5% CaO, uważane są za. ubogie w 
ten pierwiastek, a do grupy tej należą:
1. aubryty, czyli achondryty enstaty- 

towe (nazwa wskazuje na główny 
składnik, który w tym przypadku 
jest enstatyt),

2. diogenity, czyli achondryty hiper- 
stenowe,

3. chassignity, czyli achondryty oli- 
winowe,

4. ureility, czyli achondryty oliwinowo
-  pigeonitowe.

Achondryty bogate w wapń to te, które 
zawierają 2-25% CaO, a zaliczamy do 
nich:
1. angryty, a więc achondryty augito- 

we,
2. nakhlity, a więc achondryty diopsy- 

towo -  oliwinowe,
3. eukryty, a więc achondryty pirokse- 

nowo -  oliwinowe,
4. howardyty, a więc achondryty piro- 

ksenowo -  oliwinowe.

Meteoryty żelazne

Meteoryty żelazne należą do najczęś

ciej znajdowanych meteorytów i sta
nowią ponad 30% wszystkich okazów, 
a w zbiorach światowych przewyższają 
je liczebnie tylko omówione już chon- 
dryty. Skład chemiczny tych ciał to w 
przeważającej mierze stopy żelaza z ni
klem:
-  kamacyt -  stop (Fe, Ni), o zawarto

ści do 7.5% Ni, zwany żelazem bel
kowym, a w nomenklaturze tech
nicznej żelazem a.

-  taenit -  stop (Fe, Ni), o zawartości 
powyżej 7.5% Ni, zwany żelazem

wstęgowym, a w nazewnictwie tech
nicznym żelazem y.

Ponadto w skład meteorytów żelaznych 
wchodzi kobalt Co (do około 0.5%), 
oraz troilit, schreibersyt ((Fe,Ni)3P), 
cohenit (Fe3C), grafit i krzemiany.

Powszechnie stosowany jest podział 
meteorytów żelaznych na trzy grupy, 
ze względu na zawartość niklu. I tak 
wyróżniamy:
1. heksaedryty (H) -  zbudowane głów

nie z kamacytu w postaci dużych 
kryształów -  heksaedrów (niekiedy

Grupa
chemiczna 1 2 3 4 5 6

E E3 E4 E5 E6

H H3 H4 H5 H6

L L3 L4 L5 L6

LL LL3 LL4 LL5 LL6

C

Tab. 1. Powi

Cl

ązanie skła

C2

du chemicz

C3

nego i typó

C4

w morfolog cznych chc ndrytów.
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Nazwa Wzór

Oliwiny
-  fajalit Fe2[Si04]
-  forsteryt Mg2[S i04]
Pirokseny rombowe (Mg,Fe)2Si2Oó
-  enstatyt < 5% FeO
-  bronzyt 5 -  14% FeO
-  hipersten > 14% FeO
Pirokseny klinowe (Mg,Fe,Ca)2Si2Oó
Plagioklazy Na[AlSi20 8]-Ca[Al2Si20 g]
Diopsyt (Ca,Mg)[Si2Oó]
Grossular Ca3Al2(S i04)3
Perowskit CaTi03
Augit (Mg,Fe)2[(Si,Al)20 6]
Magnetyt F e 3 ° 4
Troilit FeS
Kamacyt (Fe,Ni), do 7.5% Ni
Taenit (Fe,Ni), >7.5% Ni
Schreibersyt (Fe,Ni)3P
Cohenit Fe3C

Tab. 2. Minerały najczęściej spotykane w meteorytach.

stanowią wielki monokryształ kama- 
cytu). Wypolerowane przekroje 
uwidaczniają często linie Neuman- 
na, czyli zespół delikatnych linii 
uwidaczniających się na trawionych 
kwasem powierzchniach przecięcia, 
które mogą być efektem wysoko
ciśnieniowej metamorfozy. Zawar
tość Ni wynosi w heksaedrytach 
5-6%.

2. Oktaedryty (O) -  stanowią najlicz
niejszą grupę meteorytów żelaz
nych. Zbudowane są z kamacytu 
i taenitu, a zawartość Ni stanowi w 
nich 6-14%. Belki kamacytu i płytki 
taenitu ułożone są równolegle do 
ścian kryształu, który tworzą -  okta- 
edru. Wolne przestrzenie pomiędzy 
nimi wypełnia plessyt (zrosty żelaza 
i niklu). Wzajemne ułożenie belek i 
płytek uwidacznia się na polerowa
nych i trawionych kwasem przekro
jach pod postacią wyraźnie zaryso
wanych, przecinających się struktur 
zwanych figurami Widmanstattena.

Istnieje ponadto wewnętrzny, 
strukturalny podział oktaedrytów ze 
względu na grubość belek kamacy
tu. Wyróżniamy przeto następujące 
klasy (w nawiasach grubość struktur 
kamacytowych): bardzo grubostruk- 
luralna (> 3.3 mm), grubostruktural- 
na (1.3 -  3.3 mm), średniostruktural- 
na (0.5 -  1.3 mm), drobnostruktural- 
na (0.2 — 0.5 mm), bardzo drobno- 
strukturalna (<*0.2 mm), plessytowa 
(< 0.2 mm).

3. Ataksyty (D) -  meteoryty bardzo 
nieliczne, w których zawartość niklu 
często przekracza 20%. Zbudowane 
głównie z taenitu, a przy niższych 
zawartościach Ni głównie z plessy- 
tu. Struktura ataksytów jest bezładna 
i nieuporządkowana.

W meteorytach żelaznych znajdują się 
śladowe ilości pierwiastków takich jak 
gal (Ga), german (Ge) i iryd (Ir). Sta
nowi to podstawę coraz powszechniej 
stosowanego podziału ze względu na 
zależności między zawartością Ni i wy
mienionych pierwiastków. Wyodrę
bniono 14 grup, oznaczanych w litera
turze cyframi rzymskimi od I do IV w 
połączeniu z wielkimi literami alfabetu 
łacińskiego, np. IIC, IVA etc.

Meteoryty żelazno -  kamienne

Ostatnia z omawianych grup meteory
tów cechuje się niezwykłą rzadkością. 
Okazy meteorytów żelazno -  kamien
nych są nieliczne, a wyróżniającą je ce

chą jest równowaga fazy metalicznej z 
fazą krzemianową w stosunku mniej 
więcej 1:1. Spotyka się dwie podsta
wowe grupy meteorytów żelazno -  
kamiennych:
1. pallasyty -  ich budowa przypomina 

gąbkę kamacytowo -  taenitową po
siadającą strukturę oktaedrytową (a 
więc dającą figury Widmanstattena), 
wypełnioną ziarnami oliwinów,

2. mezosyderyty -  stanowią klasę po
średnią między meteorytami kamien
nymi i żelaznymi. Zbudowane są z 
masy krzemianowej i wtrąconych w 
nią ziaren i zrostów żelazo -  ni
klowych. Fazę krzemianową stano
wią głównie pirokseny i plagio- 
klazy, które swoją strukturą przypo
minają achondryty.

Najbardziej ogólny podział meteory
tów ze względu na zawartość mine
rałów (krzemianów, siarczków i metalu 
rodzimego, czyli żelaza i niklu) przed
stawia rysunek 2.

Dlaczego badamy meteoryty?

Ta część poświęconego meteorytom ar
tykułu powinna być, logicznie rzecz 
biorąc, najbardziej rozbudowana i naj

zasobniejsza w treść. Ze względu jed
nak na ograniczoną ilość miejsca spró
buję zarysować ledwie problemy bez, 
w miarę możliwości, wdawania się w 
szczegóły.

Datowanie meteorytów (głównie 
chondrytów węglistych) w oparciu o 
metody wykorzystujące zawartość w 
ich składzie pierwiastków promienio
twórczych, szczególnie metodami ru- 
bidowo -  strontową i uranowo -  oło
wiową, daje wyniki w granicach 4.4 -  
4.7 miliardów lat. Stawia to meteoryty 
(chondryty) w szeregu najstarszych 
i najbardziej pierwotnych obiektów w 
Układzie Słonecznym. Wiemy już 
dzięki badaniom materii kosmicznej, że 
pierwotnie pył i drobne ziarna grupo
wały się tworząc trzymane grawitacją 
zlepki -  planetezymale. Zdajemy so
bie też sprawę z faktu, że chondrule 
i pewne rodzaje ziaren w chondrytach 
powstały w wyniku działania wysokich 
temperatur, matrycę zaś tworzą mine
rały niskotemperaturowe. Jak doszło do 
wspólnej koncentracji tych dwóch ro
dzajów materii jest dla nas nadal tajem
nicą. Niemniej warto przytoczyć dwie 
najpopularniejsze koncepcje powstania 
chondrytów. Jedna łączy ten rodzaj me-
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Planetoida Westa a meteoryty
W  październiku 1960 roku w Zachodniej Australii odnotow ano spadek m ete
orytu, nazwanego od miejsca spadku M illbillillie. Ciało to w aży 631 gram  
i ma wymiary 9.6 cm x8.1 cm x8.7 cm. N ajciekaw sze jest jednak  to, iż ten 
kam ienny meteoryt je s t najprawdopodobniej odłam kiem  w iększego ciała, a 
mianowicie planetoidy W esta. Potw ierdziły to w pełni badania w idm a tej 
asteroidy, prowadzone pomiędzy 28 listopada i 1 grudnia 1994 roku przy 
pomocy Teleskopu Kosm icznego H ubble’a. W esta odległa była w tedy 252 
m iliony km  od Ziem i. Pod koniec grudnia 1994 roku gdy W esta znalazła się 
o 16 m ilionów km bliżej naszej planety, obserwacje przejęła inna Kam era 
zam ontowana na H ST, dająca obrazy dużej rozdzielczości oraz 3.6-m etrow y 
teleskop Południowego Obserwatorium  Europejskiego w Chile (ESO). O ba 
instrumenty swymi wynikam i potw ierdziły i uściśliły poprzednie rezultaty.

Prowadzone badania spektroskopowe m eteorytu M illbillillie w ykazały 
ponad w szelką w ątpliw ość, że je s t on odłam kiem  planetoidy W esta. 
Świadczą o tym  między innymi:
-  identyczny profil w idm ow y piroksenów, będących głów nym  składnikiem  
meteorytu i powierzchniowych warstw planetoidy,
-  układ i rodzaj ziaren, dających charakterystyczne albedo.

Podobne cechy jak  W esta i w spom niany m eteoryt, posiadają liczne drob
ne ciała odkryte wokół W esty. Sugeruje to pewien schemat, w edług którego 
W esta jest największym odłamkiem pozostałym z kosmicznej katastrofy więk
szego ciała. Na podstawie badań albeda obracającej się W esty dokonanych 
przez HST, stwierdzono istnienie sporej „w yrw y” na pow ierzchni tej plane
toidy (patrz zdjęcie na 3 stronie okładki). Przypom nijm y, że planetka ta ma 
średnicę 525 km, a w idziane na niej szczegóły struktury powierzchni m ają 
rozm iary około 80 km.

Powyższe inform acje potw ierdzają teorie pochodzenia m eteorytów , które 
zostały przedstawione w tekście artykułu.

teorytów z procesam i zachodzącym i w 
protoplanetam ym  dysku, druga zaś teo
ria początek chondrytów  widzi w top
nieniu, parow aniu i kondensacji skał 
podczas w ysokoenergetycznych zde
rzeń. Świadczyć o tym  może charak
terystyczna m ikrostruktura, bogata w 
kanaliki, pęcherze i vugi, często wypeł
nione pozostałościam i po procesach 
udarowych (produkty kondensacji par i 
aerozoli, tworzące kryształy na ścian
kach). Badanie m eteorytów  żelaznych, 
ich struktury krystalograficznej i skła
du, może wiele powiedzieć o warun
kach w jakich  powstały i m etam orfozie 
te rm icznej, k tó ra  je  ukształtow ała. 
Okazało się bowiem , że szerokość be
lek kam acytu i zawartość niklu w taeni- 
cie wiele może powiedzieć o tempie 
stygnięcia. I tak, m odelow anie m ate
m atyczne oparte o prawa dyfuzji i doś
w iadczenia m etalurgiczne, dają czas 
stygnięcia w granicach od dziesiątych 
części stopnia do kilkunastu stopni na 
m ilion lat, w zależności od rodzaju 
meteorytu. W arunki takie m ogły zaist
nieć np. we wnętrzach ciał o średnicach 
100 -2 0 0  km.

Pow yższe w yw ody doprow adzają 
do prostego i logicznego w niosku, że 
chondryty pow stały z niewielkich brył 
m aterii zm ienionej tylko w niewielkim 
stopniu, natom iast achondryty, m eteo
ryty żelazno -  kam ienne i żelazne są 
w ynik iem  m etam orfozy  term icznej 
i g raw itacy jnego  rozw arstw ien ia w 
ciałach znacznie w iększych (najcięższe 
żelazo i nikiel osadziły się w środku, 
najlżejsze zaś krzem iany w ypłynęły na 
zewnątrz).

R ów nie ciekaw ym  zagadnieniem , 
frapującym  badaczy m eteorytów  są 
anom alie w ilości izotopu tlenu 160 ,  
w ystępującego w pew nych w ysoko
tem peraturow ych inkluzjach, które są 
składnikiem  chondrytów  (nawet o 5% 
więcej). Izotopy takie powstawać m ogą 
tylko w procesach nukleosyntezy, np. 
podczas wybuchu supernowej i dlatego 
niektórzy naukow cy zajm ujący się kos- 
m ogonią sugerują, że taki w ybuch miał 
m iejsce n iedaleko  form ującego  się 
Układu Planetarnego.

O prócz wniosków czysto teoretycz
nych, w ysnuw anych  przez badaczy 
m eteorytów  na tem at początków istnie
nia U kładu Słonecznego, m eteoryty 
stanowią sporą pom oc dla naukowców 
zajm ujących się planetoidam i. Badając 
bow iem  ilość św iatła odbitego w 
funkcji długości fali, czyli albedo, dla 
planetoid i znajdow anych meteorytów, 
m ożna odnaleźć pew ną paralelę. Istnie
je wiele odpow iedników  wśród m eteo

rytów, dzięki którym  m ożna wniosko
wać o składzie m ineralnym  pow ierz
chni planetoid. Podział planetoid ze 
względu na albedo jest szeroki i dlatego 
przedstawię tylko najbardziej charak
terystyczne grupy. Planetoidy C, naj
częściej spotykane w pasie planetoid,

m ają albedo odpow iadające chondry- 
tom  węglistym. G rupie planetoid S, 
stosunkowo jasnych, przypisano m ete
oryty żelazno -  kam ienne i bogate w 
żelazo chondryty. O statnią z klas są 
planetoidy M , których spektrum  odpo
wiada m eteorytom  metalicznym .

Meteoryty inaczej...

Ztoty zegarek, którego tarcza została wykonana z wytrawionej płytki meteorytu 
Toluca (oktaedryt gruboziarnisty IA) to robota pewnego szwajcarskiego zegarmis
trza. Zdjęcie pochodzi z „Field Guide of Meteorites’’ Roberta A. Haaga. (jd)
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I wreszcie ostatni argum ent, który 
przytoczę w tej części artykułu. M e
teoryty badane są dlatego, że do dzisiaj, 
z m ałym i wyjątkam i, stanowią jedyny, 
szeroko dostępny m ateriał pochodzenia 
pozaziem skiego. Ludzka zaś chęć poz
nania i w ysuw ania daleko sięgających 
wniosków, leżąca u podstawy naszego 
gatunku, podsyca jeszcze m otywację 
badaczy meteorytów.

Związki organiczne 
w chondrytach węglistych

Z w iązki organiczne w m eteorytach 
znajdow ano już  w pierwszej połowie 
X IX  w ieku. Jednym  z pierw szych 
uczonych, który badał pod tym  wzglę
dem  m eteoryty, był szwedzki chemik 
J. Berzelius. W  swym laboratorium  za
jął się w 1834 roku badaniem  chondry- 
tu węglistego (sklasyfikowanego póź
niej jako  C2) o nazwie Alias, który 
spadł w 1806 roku we wsi o tej samej 
nazwie, niedaleko francuskiego m iasta 
St. E tienne de Lolm. W ielkie było zdzi
wienie Berzeliusa, gdy okazało się, że

około 1% masy m eteorytu stanowią 
związki węgla, a dalsza analiza w yka
zała, iż gros z tych substancji, to zw ią
zki organiczne. Podobne wyniki labo
ratoryjnych badań chondrytów węglis
tych uzyskali w 1859 roku F. W eiler, 
oraz inny badacz meteorytów, francus
ki chem ik P. Berthelot, w 1868 roku. 
W tedy jednak nie zwrócono szczegól
nej uwagi na uzyskane wyniki.

Prawdziwą rewelację na światło dzien
ne w ypuścili dopiero w iele lat póź
niej, bo w roku 1961, dwaj am erykańs
cy naukowcy B. Nagy i G. Claus, 
którzy zajęli się badaniem  związków 
węgla obecnych w spadłym 14 m aja 
1864 roku we F rancji m eteorycie 
Orqueil. W ykryli oni wiele związków, 
będących na Z iem i podstaw ow ym i 
„cegiełkami życia”, między innymi 18 
am inokwasów, łańcuchy polim erowe 
w ęglow odorów , kw asów  karboksy
lowych, alkoholi, aldehydów i keto
nów, a także aminy i heterocykle azo
towe, etc.

Podobne rewelacje posypały się w 
owym okresie jak  z rękawa. B. Timo-

fiejew „odkrył ponow nie” w leningra- 
dzkim m uzeum  spadły w 1889 roku na 
U krainie m eteoryt M igei. N astępnie 
przyszła kolej na spadły w 1931 roku w 
Afryce chondryt w ęglisty Ivuna, nie 
będący, jak  przekonali się N agy i 
Claus, wyjątkiem , jeśli chodzi o zaw ar
tość związków organicznych.

N ajbardziej chyba w iarygodne 
w yniki przyniósł rok 1969, kiedy to w 
lutym  w stanie V ictoria w Australii 
spadł chondry t w ęglisty  k lasy C2, 
nazwany od m iejsca spadku M urchi
son. Dokładnie odizolow any (aby nie 
m ieć szansy „zarażenia się” życiem  
ziem skim ), został przew ieziony  do 
USA, do laboratoriów przygotowanych 
na przy jęcie grun tu  księżycow ego. 
Uzyskane wyniki potw ierdziły i uści
śliły te uzyskane wcześniej. W  m eteo
rycie M urchison znaleziono 2% C i 
0.16%  Ni, a każdy gram  substancji m e
teorytu zawierał 0.000015 g samych 
am inokwasów (odkryto glicynę, alani
nę i kwas glutam inowy). W yodrębnio
no również wchodzące w skład łańcu
chów DNA i RNA, a odpowiedzialne 
za kod genetyczny puryny i inne N  — 
heterocykle, pirymidyny.

w<"7vsikie wvżej wspom niane, jakże 
■ '"-•j-n  cHWvria. przyw ołują na 

mysi wysuwane juz w XIX wieku hi
potezy dotyczące tzw. pansperm i. Po
chodzenie życia jest na tyle w ielką ta
jem nicą i budzi tak wiele kontrowersji, 
że daje to spokojne m ożliwości fan
tazjowania na ten temat. D laczego za
tem nie przypuścić, powołując się na 
znajdow ane w m eteorytach związki 
organiczne, że w zam ierzchłej prze
szłości Z iem ia została życiem  „zara
żona”?

Niestety, ten scenariusz należy w yk
luczyć, gdyż badanie recem atu (sto
sunku ilości cząstek D (dextra -  pra- 
woskrętnych) do L  (laeva -  lewoskręt- 
nych)), udow adnia niezbicie abioge- 
niczne pochodzenie zw iązków  węgla w 
chondrytach w ęglistych. Zdecydow ana 
większość związków  wykazuje znacz
ne odstępstw a od czystej chiralności. 
Chiralność to asym etria w budowie 
cząstek polegająca na jednakow ości 
cząstki i je j odb ic ia  lustrzanego. 
Substancje pochodzenia biologicznego 
są czyste chiralnie, a wszystkie cząstki 
w ykazują skręcenie w lew ą stronę. 
Zw iązki organiczne pochodzenia nie- 
biologicznego tw orzą roztwory recemi- 
czne (a więc złożone z cząstek zarówno 
lewo -  jak  i prawoskrętnych). Badając 
zjawisko chiralności L. Pasteur do
wiódł, że naruszenie lustrzanej symetrii 
w recem icznym  świecie je s t nie tylko

Meteoryty inaczej...

Najprawdopodobniej w epoce żelaza skrzętnie wyzbierano leżące na po
wierzchni Ziemi żelazne kamienie, by przemienić je  w różne użyteczne przed
mioty: broń, narzędzia, etc... W illiam M oran ze stanu M aryland (USA), sto
sując starożytną technologię, wykonał z m eteorytowego żelaza ostrze noża. 
W celu usunięcia zanieczyszczeń przetapiał metal aż dziesięć razy. W arto w 
tym  m iejscu przypom nieć, iż dzięki dom ieszce niklu żelazo z kosm osu jest 
nierdzewne, (wg. National G eographic 9/86). (jd)
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przywilejem, ale i podstawową cechą 
życia, a lewoskrętna czystość chiralna 
jest naturalną linią demarkacyjną od
dzielającą przyrodę żywą od nieoży
wionej (oczywiście istnieją wyjątki 
potwierdzające regułę, np. symetrycz
nie zbudowany aminokwas -  glicyna). 
Ponadto szereg meteorytowych amino
kwasów nie tylko nie wchodzi w skład 
żywych organizmów, a w ogóle jest na 
Ziemi wcale nie znanych.

Badania nad istotą i rozwojem życia, 
prowadzone w licznych laboratoriach 
na całym świecie pokazały, że wiele ze 
znajdowanych w meteorytach związ
ków węgla można wytworzyć np. po
przez działanie na odpowiedni układ 
promieniowaniem ultrafioletowym lub 
podwyższoną tempetaturą. Jednak 
pytanie dlaczego życie jest chiralnie 
czyste pozostaje bez odpowiedzi. ■
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Wymienione w tekście związki organiczne.

Przedstawione poniżej związki złożone są z tzw. rodników, czyli reszt węglo
wych, oznaczonych literą R, połączonych z określoną grupą funkcyjną.
1. Aminokwasy: RCH — COOH

n h 2
2. Węglowodory alifatyczne:

alkany: CnH2n+2 
alkeny: CnH2n 
alkiny: C„H2n_2

3. Węglowodory aromatyczne (zawierają pierścień węglowy, np. benzen):
c6h 6

4. Kwasy karboksylowe: R — COOH
5. Kwasy dikarboksylowe: HOOC — R — COOH
6. Kwasy hydrokarboksylowe: R — OHCOOH
7. N -  heterocykle:

pirymidyny
puryny (składnik RNA i DNA)

8. Aminy:
pierwszorzędowe RNH2 
drugorzędowe R2NH 
trzeciorzędowe R3N

9. Amidy: RCONH2
10. Alkohole: ROH
11. Aldehydy: RCHO
12. Ketony: RCOR

Jeszcze raz o zdarzeniu w Jerzmanowicach
W  związku ze znacznym opóźnieniem druku artykułu „Zdarzenie w Jerzmanowicach w 
oczach miłośnika astronomii” PA 3/94 nastąpiły zmiany w cytowaniu źródeł niektórych 
zamieszczonych ilustracji. I tak:
str.124, R ys.l. jest -  (Archiwum Instytutu Geografii W SP w Krakowie; powinno być  
-  (K.Bąk, W.Cabaj, G.Haczewski „G eom orfologiczno-geologiczna charakterystyka 
skutków zjawiska w Jerzmanowicach”, Materiały Instytutu M eteorologii i Gospodarki 
Wodnej -  w druku)
str. 132, Rys.5. jest -  (Archiwum Instytutu M eteorologii i Gospodarki Wodnej w 
Krakowie); powinno być -  (M.Horawska, B.Obrębska-Starklowa, Z.Olecki, J.Trepiń- 
ska, Z.Ustrul „Meteorologiczna interpretacja zjawiska atmosferycznego w Jerzmano
wicach”, Materiały Instytutu M eteorologii i Gospodarki W odnej -  w druku).

Chondryt węglisty Allende zawiera ziarna materii tworzącej 
kiedyś mgławicę, z której wyłonił się Układ Słoneczny -  
chondry, oraz starsze od nich o kilka milionów lat inkluzje 
bagate w wapń i glin, określane skrótem CAI (Carbon -  and 
Aluminium -  rich Inclusions). Te trudnotopliwe związki, 
widoczne na zdjęciu w postaci jasnych, nieregularnych 
wrostków, mogły tworzyć się podczas energetycznych 
wybuchów powodowanych opadaniem materii na powierzch
nię młodego Słońca.

Spadek tego meteorytu 8 lutego 1969 roku, podobnie jak 
spadek meteorytu Murchison (patrz -  Donosy PA 3/94), był 
niebywałym zbiegiem okoliczności dla laboratoriów 
szykujących się do bezpośrednich badań księżycowego grun
tu. Tu również stwierdzono obecność wielkiej ilości amino
kwasów.

(fot. J. Puszcz)
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METEORYTY
w Olsztyńskim 
Planetarium 
i Obserwatorium 
Astronomicznym
Jadwiga Biała

uwidocznić figury Widmanstattena lub 
pokazać, że pewne meteoryty takiej 
struktury nie mają. Jako polskie okre
ślamy meteoryty, które spadły lub zo
stały znalezione na ziemiach będących 
w granicach Polski po 1945 roku. Stąd 
niektóre meteoryty mają niemieckie 
nazwy, i dlatego nie ma w tym zbiorze 
meteorytów z kresów wschodnich. W 
„polskiej” części kolekcji są meteoryty 
z obu wielkich deszczów meteoryto
wych: chondryt o liw inow obronzyto- 
wy (H 5) Pułtusk i mezosyderyt Ło
wicz. Z meteorytów żelaznych są: okta- 
edryty gruboziarniste (IA) Morasko 
oraz Seelasgen (Przełazy). Pozyskanie 
do kolekcji innych meteorytów, które 
kiedyś spadły bądź zostały znalezione 
na ziemiach polskich jest bardzo 
trudne.

Druga część kolekcji ilustruje po
chodzenie meteorytów.

Chondryty węgliste zawierają ziarna 
pyłu, które niezmienione przetrwały od 
początku formowania się Układu Sło
necznego. Są ziemistej barwy i zawie
rają wodę związaną w minerałach, wę
giel, związki organiczne i tlenki żelaza. 
Pochodzą z planetoid uformowanych w 
niskiej temperaturze z udziałem ziaren 
lodu i rozgrzanych tylko do temperatu-

Wstęp

Popularyzacja wiedzy o meteorytach w 
Olsztyńskim Planetarium i Obserwato
rium Astronomicznym rozpoczęła się 
na początku 1991 roku. Wcześniej, w 
roku 1973, Planetarium otrzymało 
okruchy gruntu księżycowego z próbek 
przywiezionych na Ziemię przez załogę 
statku Apollo 11.

Mając unikatowy eksponat materii 
pozaziemskiej pomyślano o stworzeniu 
kolekcji skał pochodzących z innych 
ciał Układu Słonecznego. Fragmenty 
takich skał nie muszą być przywożone 
na Ziemię, one same na nią spadają w 
postaci meteorytów. Stąd też mówi się, 
że badanie meteorytów jest najtańszą 
formą badania ciał Układu Słoneczne
go, a same meteoryty są sondami kos
micznymi ubogich.

Zgromadzona kolekcja meteorytów 
od roku 1991 jest eksponowana na sta
łej wystawie „Materia z Kosmosu”.

Wystawa jest tylko jedną z form po
pularyzacji wiedzy o meteorytach. 
Chcemy uczynić z Olsztyńskiego Pla
netarium i Obserwatorium Astrono
micznego centrum informacji o meteo
rytach. U nas nie tylko można zobaczyć 
jak wyglądają meteoryty, ale także do

wiedzieć się, jak ich poszukiwać i jak 
rozpoznawać. Za znaleziony i dostar
czony meteoryt można w Olsztyńskim 
Planetarium otrzymać nagrodę. Dla mi
łośników meteorytów wydawany jest 
biuletyn „Meteoryt” oraz zorganizo
wany jest Klub Kolekcjonerów Meteo
rytów.

W Olsztyńskim Planetarium stwo
rzono bazę danych o meteorytach znaj
dujących się w kolekcjach polskich. W 
przyszłości planuje się wydanie książ
kowe Katalogu Meteorytów w Polskich 
Kolekcjach.

Dydaktyczna 
Kolekcja Meteorytów

Olsztyńska kolekcja meteorytów skła
da się z kilku części: meteoryty polskie, 
zbiór ilustrujący pochodzenie meteory
tów, zbiór prezentujący różne typy me
teorytów oraz zbiór tektytów.

Chcemy, aby w kolekcji było możli
wie wiele rodzajów meteorytów. 
Ażeby w pełni ukazać strukturę wew
nętrzną meteorytów oraz różnice w ich 
budowie, okazy są przecięte i wypole
rowane. W przypadku meteorytów że
laznych, powierzchnie przecięcia są 
wytrawione roztworem kwasu, aby

Meteoryty kamienne

Pułtusk, chondryt H5 Tuxtuac, chondryt (LL5) Mount Egerton, achondryt, aubryt
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ry umożliwiającej stopienie lodu. Po
dejrzewa się, że niektóre chondryty wę- 
gliste pochodzą z jąder komet. W kole
kcji znajdują się dwa chondryty węgli- 
ste: Allende (CV3) oraz Murchison 
(CM2).

Chondryty pochodzą z planetoid, 
które nigdy nie zostały rozgrzane do 
temperatury umożliwiającej stopienie 
skał. Planetoidy te formowały się bliżej 
Słońca i w wyższych temperaturach niż 
planetoidy chondrytów węglistych. 
Najbliżej Słońca formowały się plane
toidy macierzyste chondrytów enstaty- 
towych o najwyższej zawartości żelaza. 
Przykładami różnych chondrytów są 
meteoryty: Boolka (H 5), Gao (H 4), Hol
brook (L 6), Tenham (L 6) i Bjurbóle
(L4).

Kilka typów meteorytów pochodzi z 
planetoid, które po uformowaniu się 
zostały ogrzane do temperatury umo
żliwiającej stopienie i dyferencjację. W 
wyniku tych procesów powstało meta
liczne jądro, płaszcz i skorupa. Frag
mentami skorupy są meteoryty kamien
ne achondryty (Camel Donga, Mill- 
billillie). Z granicy między płaszczem a 
jądrem pochodzą meteoryty żelazno- 
kamienne pallasyty (Admire). Zaś 
jądro stanowią meteoryty żelazne 
(Sikhote-Alin).

Dwa rodzaje meteorytów pochodzą 
z planetoid, które po uformowaniu się 
zostały rozbite i ponownie zlepione z 
okruchów. Meteoryty kamienne achon
dryty howardyty (Hughes 005) zlepio
ne są z okruchów skał, zaś meteoryty 
żelazno-kamienne mezosyderyty (Ło
wicz, Estherville) zawierają wymie
szane i zlepione okruchy skał i żelaza.

Trzecia część kolekcji prezentuje 
różne typy meteorytów kamiennych, 
żelazno-kamiennych i żelaznych.

Wśród meteorytów kamiennych naj
liczniej reprezentowane są wspomniane 
już chondryty. W kolekcji znajdują się 
chondryty z bardzo małą zawartością 
żelaza Tuxtuac (LL5), z małą zawartoś

cią żelaza Mc Kinney (L4), Marlow 
(L5), Mbale (L5/6), Potter (L6), Nullar- 
bor Plain 008 (L6) i Forrest (b) (L 6), z 
dużą zawartością żelaza Reggane 003 
(H4), Aęfer 011 (H5), San Carlos (H5), 
Pułtusk (H5) i z bardzo dużą zawartoś
cią żelaza Ilafegh (E6/7). Z achondry- 
tów jest aubryt Mount Egerton.

M eteoryty żelazno-kam ienne w 
naszej kolekcji to: pallasyty Brenham, 
Imilac i Esquel oraz mezosyderyty 
Łowicz, Vaca Muerta i Estherville.

Liczne są również meteoryty że
lazne: heksaedryt Guadalupe y Calvo, 
oktaedryt bardzo gruboziarnisty Sik
hote-Alin, oktaedryty gruboziarniste 
Campo del Cielo, Odessa, Toluca, ok
taedryty średnoziamiste Henbury, Hid
den Valley, Tres Castillos, oktaedryt 
drobnoziarnisty Gibeon, ataksyt San
tiago Papasquiero i anomalne Mundra- 
billa, Zagora, Watson.

W kolekcji Olsztyńskiego Planeta
rium i Obserwatorium Astronomiczne
go znajdują się jeszcze tektyty. Tek- 
tyty, zwane szklanymi meteorytami to 
bryłki naturalnego szkła z obtopioną 
powierzchnią i o kształcie świadczą
cym, że przelatywały one przez atmos
ferę z dużą prędkością. Na wystawie 
eksponowane są: bediazyt, wełtawit, 
tajlandyt, indochinit, australit i tektyt 
Muong Nong.

Są też w naszej kolekcji fragmenty 
meteorytów rekordzistów: najwięk
szego meteorytu Hoba i największego 
meteorytu kamiennnego Jilin. Meteoryt 
Hoba znaleziono w roku 1920 w Na
mibii. Jest to meteoryt żelazny ataksyt 
o wadze ponad 60 ton. Meteoryt Jilin 
jest chondrytem oliwinowo-bronzyto- 
wym (H5); spadł 8 marca 1976 roku w 
Chinach, ważył 1770 kg. Jest też mete
oryt żelazny Canyon Diablo z najsłyn
niejszego krateru Barringera w Arizo
nie. Bardzo cennym i rzadkim ekspo
natem jest fragment skały marsjańskiej 
meteoryt Zagami. Jest to meteoryt ka
mienny, achondryt shergottyt.

Katalog Meteorytów 
w Polskich Kolekcjach
W  Olsztyńskim Planetarium i Obser
watorium Astronomicznym opracowa
no komputerową bazę danych o meteo
rytach w polskich kolekcjach, w tym 
również w kolekcjach prywatnych. Dla 
każdego meteorytu w bazie zapisane są 
następujące informacje: nazwa, miejsce 
znalezienia lub spadku ze współrzęd
nymi geograficznymi, data znalezienia 
lub spadku, kolekcja, waga, krótki opis 
morfologiczny, opis okoliczności zna
lezienia lub odkrycia i bibliografia ba
dań. Wszystkie podstawowe dane ze
brano badając okazy w każdej kolekcji.

Opisy okoliczności znalezienia lub 
spadku oraz badań każdego meteorytu 
wykonane są na podstawie Catalogue 
of Meteorites (1985) A.L. Graham, 
A.W.R. Bevan, R. Hutchison, na co 
otrzymano specjalną zgodę wydawcy 
British Museum Matural History. Wy
konano zdjęcia większości meteorytów 
(z wyjątkiem wątpliwych oraz tych,

Mocno podejrzany o marsjańskie 
pochodzenie 3 gramowy kawałek mete
orytu Zagami z certyfikatem szwaj
carskiego Laboratorium Meteorytowego 
w postaci tzw. micromounts.

Meteoryty żelazne

Watson Campo del Cielo Zagora
(oktaedryt anomalny IIE) (oktaedryt IA) (oktaedryt anomalny IA)

Postępy Astronomii 1/1995 31



które wydają się być zamienione i mają 
nieadekwatne opisy).

Planowane jest wydanie Katalogu 
Meteorytów w Polskich Kolekcjach w 
formie książkowej. Katalog wydany w 
roku 1964 przez dra Jerzego Pokrzyw- 
nickiego mocno się już zdeaktualizo- 
wał, a przy tym jest już praktycznie nie 
do nabycia. Nowy katalog będzie słu
żyć za podstawę do tworzenia katalo
gów poszczególnych kolekcji polskich.

Na koniec 1993 roku w polskich ko
lekcjach znajdowały się fragmenty 145 
różnych meteorytów z wszystkich kon
tynentów. Niektóre z nich reprezen
towane są przez sto kilkadziesiąt 
(Pułtusk) lub kilkadziesiąt okazów 
(Łowicz).

Wśród tych 145 meteorytów jest 81 
meteorytów kamiennych, 47 żelaznych 
i 17 Żelazno-kamiennych. Meteoryty 
kamienne to przede wszystkim chon- 
dryty: 68 meteorytów (w tym 7 chon- 
drytów węglistych) i 13 achondrytów. 
Największą wagę w kilogramach ma 
kolekcja Muzeum Geologicznego PAN 
w Krakowie, na co składają się naj
większe okazy meteorytów: Morasko, 
Łowicz, Imilac i Vaca Muerta.

Najwięcej różnych meteorytów ma 
Olsztyńskie Planetarium i Obserwato
rium Astronomiczne -  57, Muzeum Mi
neralogiczne we Wrocławiu -  53 i Muze
um Geologiczne PAN w Krakowie — 44.

W żadnej polskiej kolekcji nie ma 
następujących typów meteorytów ka
miennych: chondrytów oliwinowohi- 
perstenowych (L3), amfoterytów (LL3) 
i (LL4), chondrytów węglistych (CK4), 
chondrytów enstatytowych (E4), (E5), 
acapulcoitów, achondrytów ureilitów, 
nakhlitów, chassignitów, angrytów i bra- 
chinitów oraz jednego typu meteory
tów żelazno-kamiennych: londranitów.

Klub
Kolekcjonerów Meteorytów 
i „Meteoryt”
Klub Kolekcjonerów Meteorytów zrze

sza osoby zainteresowane meteorytami 
i posiadaczy meteorytów.

Im więcej ludzi będzie miało choćby 
jeden meteoryt, tym większa szansa, 
aby oni sami, ich krewni i znajomi, mo
gli dokładnie poznać wygląd i strukturę 
meteorytu i następnie rozpoznać mete
oryt, jeśli przypadkowo znajdą go w te
renie. W krajach, gdzie każdy mógł ku
pić meteoryt, odnajduje się wiele no
wych meteorytów, bo wiele osób wie, 
jak one wyglądają. Chcemy, aby Pol
ska przestała być krajem, w którym wsku
tek powszechnej niewiedzy nie zbiera 
się meteorytów. Po upływie ponad pół 
wieku, w roku 1993 trzech zapaleńców 
z Gliwic, członków klubu, posługując 
się wykrywaczem metali znalazło 6 ka
wałków meteorytu Morasko o łącznej 
wadze ponad 1 kg.

Celem, dla którego zorganizowano 
klub jest umożliwienie wymiany mete
orytów i informacji o nich oraz zakup 
meteorytów. Klub pomaga w nawiązy
waniu kontaktów między kolekcjonera
mi w kraju i na świecie.

Dla miłośników meteorytów od 1992 
roku wydawany jest biuletyn „Meteo
ryt”. Rocznie wychodzą cztery numery 
o objętości kilkudziesięciu stron.

Jeśli chodzi o tematykę i szatę 
graficzną, „Meteoryt” przypomina inne 
podobne wychodzące na świecie cza
sopisma: niemiecki „Meteor”, angielski 
„Impact!” oraz Nowo Zelandzki „Mete
orite!” (pierwszy numer ukazał się na 
początku tego roku).

Koordynatorem Klubu Kolekcjone
rów Meteorytów oraz redaktorem „Me
teorytu ” jest Andrzej S. Pilski, astro
nom z Planetarium we Fromborku. Po
pularyzuje on wiedzę o meteorytach nie 
tylko na łamach „Meteorytu ” i wśród 
członków Klubu Kolekcjonerów Mete
orytów, lecz także na łamach czaso
pism popularnonaukowych („Urania”, 
„Wiedza i Życie ”) oraz na odczytach. 
Dzięki jego staraniom powstało wiele

METEORYT

Najświeższy, marcowy numer kwartalni
ka METEORYT, redagowany wytrwale 
przez Andrzeja S. Pilskiego

kolekcji w planetariach i obserwato
riach oraz kolekcji prywatnych.

Zakończenie

W latach trzydziestych naszego stulecia 
w Stanach Zjednoczonych Harvey H. 
Nininger rozpoczął popularyzację wie
dzy o meteorytach. Pisał artykuły, jeź
dził z odczytami na których populary
zował meteoryty i uczył jak je  rozpoz
nawać. Stworzył kolekcję meteorytów, 
po której oprowadzał zainteresowa
nych. Jego akcja informacyjna dopro
wadziła do tego, że dzisiaj na jednego 
mieszkańca w USA przypada najwięcej 
znalezionych meteorytów, przy czym 
co trzeci meteoryt znajdują farmerzy 
podczas prac polowych.

Działalność Harveya H. Niningera 
jest wzorem dla Olsztyńskiego Plane
tarium i Obserwatorium Astronomicz
nego w zakresie popularyzacji wiedzy 
o meteorytach w Polsce.

Meteoryty żelazno -  kamienne

Łowicz
(mezosyderyt)

Imilac
(pallasyt)

Brenham
(pallasyt)
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Alexis
obserwuje

W  kw ietniu 1993 w ystrzelony został 
satelita ALEXIS przeznaczony do obser
wacji nieba w miękkich promieniach X jak 
i skrajnym ultrafiolecie. Na jego pokładzie 
znajduje się 6 teleskopów pozwalających na 
jednoczesną obserwację obszaru nieba o 
średnicy 33 stopni. Zaraz po umieszczeniu 
satelity na orbicie oderwał się jeden z czte
rech paneli baterii słonecznych-zawisł na 
kablach łączących go z korpusem satelity. 
Nie tylko zburzyło to równowagę dynami
czną stabilizowanego satelity, ale zniszcze
niu uległ również m agnetometr mający 
służyć do określania położenia ALEXIS w 
stosunku do linii sił ziemskiego pola mag
netycznego. Ponad rok zajęło stworzenie 
nowego oprogramowania pozwalającego na 
odtworzenie orientacji satelity w przestrze
ni. ALEXIS jest małym satelitą wystrzelo
nym zaledwie trzy lata po zakończeniu 
wstępnego projektu. Obserwując ciągle pra
wie połowę sfery niebieskiej ALEXIS uzu
pełnia dane uzyskane przy pomocy o wiele 
większych i bardziej skomplikowanych sa
telitów: EUVE (Extreme Ultraviolet 
Explorer) oraz ROSATa, które koncentrują 
się na obserwacjach wybranych fragmen
tów nieba.Teleskopy ALEXIS są szczegól
nie czułe na promieniowanie atomów żela
za dochodzące z rozgrzanego do miliona 
stopni lokalnego ośrodka międzygwiazdo- 
wego. Pochodzenie rozgrzanego gazu nie 
jest całkiem  jasne, podejrzewa się, że 
wypełnia on olbrzymi bąbel wydmuchany 
w ośrodku międzygwiazdowym przez blis
ki wybuch supernowej. Z  wstępnych da
nych udało się już wyznaczyć górną granicę 
obserwowanego sygnału (w rzeczywistości 
może ona być nieco niższa). Przy założeniu 
normalnej kosm icznej obfitości żelaza 
obecnie istniejące teorie mogą mieć trudno
ści z wytłumaczeniem natężenia promienio
wania. W miarę przybywania danych obser
wacyjnych mogą stać się widoczne struktu
ry ukryte prawdopodobnie w widocznym 
obecnie rozmytym tle. Dane przychodzące 
z ALEXIS są analizowane codziennie przy 
pomocy komputera. Pozwala to na wych
wytywanie zjawisk krótkotrwałych, niekie
dy unikalnych i ewentualne alarmowanie 
innych obserwatorów. I tak 18 marca zaob
serwowano nietypowy jednodniowy sygnał 
od obiektu, którego, jak dotychczas, nie 
udało się zlokalizować przy pomocy

EUVE. Inne dwa obiekty znajdujące się na 
trasie skanu zachowywały się normalnie, co 
wyklucza efekt instrumentalny. Jak dotych
czas udało się zidentyfikować około 19 zna
nych źródeł i kilka innych, nie wystę
pujących w żadnym spośród znanych kata
logów. Uzyskano m.in. unikalną krzywą 
blasku rozbłysku zmiennej kataklizmicznej 
V W Hyi.

Analizą danych, których ilość zbliżona 
jest do ilości przekazywanej przez EUVE 
zajmuje się obecnie 9 osób (w tym pięciu 
studentów). Szefem grupy jest Jeff Bloch. 
Dotychczasowe wyniki misji przedstawione 
zostały 27 marca b.r. w Berkeley na konfe
rencji MUA poświęconej astronomii w 
skrajnym nadfiolecie.

Roman Schreiber

Spadek
meteorytu
Baszkówka

Zdarzyło się to w pogodne, upalne popo
łudnie, 25 sierpnia 1994 r. tuż przed godz. 
16. Pan Krzysztof Grodzki z małej wioski 
Baszkówka przylegającej do Głoskowa 
k/Warszawy usłyszał bardzo głośny szum. 
W pierwszej chwili pomyślał, że to jeden z 
mieszkańców Głoskowa lata na motolotni 
i zaczął jej wypatrywać. Niczego jednak nie 
dostrzegł. Szum przypominał mu odgłos 
wydawany przez wirujące łopaty śmigeł (p. 
Grodzki pracował na lotnisku). Podobny 
hałas słyszały żona i sąsiadka p. Grodz
kiego, ale niczego nie dostrzegły. Pracująca 
w polu jego szwagierka obejrzała się sły
sząc hałas i zobaczyła fontannę ziemi jakieś 
200 metrów od niej. Szukając we wskaza
nym kierunku p. Grodzki odnalazł krąg 
świeżo poruszonej ziemi o średnicy ok. 1,5 
m z niewielkim dołkiem w środku. Grze
biąc w tym dołku na głębo
kości ok. ćwierć metra nat
knął się na coś twardego. Po 
chwili wykopał jeszcze lekko 
ciepły, czarny kamień wa
żący ponad 15 kg.

Dopiero pół roku później 
meteoryt ten trafił do Pań
stwowego Instytutu Geologi
cznego. Jego badaniem zajął 
się dr Marian Stępniewski, a 
pierwsza informacja o tym 
m eteorycie ukazała się w 
„Przeglądzie Geologicznym”

vol. 43, nr 3, 1995. Dokładna klasyfikacja 
meteorytu nie została jeszcze przeprowa
dzona, ale nie ulega wątpliwości, że jest to 
chondryt zwyczajny. M a podobną zawar
tość metalicznego żelaza, jak meteoryty, 
które spadły w zeszłym stuleciu koło Puł
tuska, ale jego materia była poddana w kos
mosie działaniu wyższych temperatur, które 
wprawdzie nie doprowadziły do jej stopie
nia, ale w znacznym stopniu ją  przeobra
ziły.

Największe wrażenie robi niezwykle 
bogata rzeźba powierzchni tego meteorytu. 
Pod tym względem jest to najpiękniejszy 
okaz meteorytu w polskich zbiorach i jeden 
z najpiękniejszych w zbiorach światowych. 
Jest to podręcznikowy przykład tzw. orien
towanego meteorytu, który nie koziołkował 
podczas spadania. Jego czołowa powierzch
nia przybrała charakterystyczny kształt 
spłaszczonego stożka pokrytego rozcho
dzącymi się promieniście wyżłobieniami 
wytworzonymi przez zawirowania powie
trza (patrz fot. z  dołu i zdjęcie na okładce) 
To właśnie na podstawie kształtu orientowa
nych meteorytów zaprojektowano osłony 
ablacyjne chroniące statki kosmiczne po
wracające na Ziemię. Cała powierzchnia 
pokryta jest czarną skorupą obtopieniową, 
która na przedniej stronie jest bardziej szara 
i gładka, a na tylnej matowo czarna i poro
wata. N ieliczne odpryśnięte fragmenty 
ukazują szarą materię meteorytu, w której 
pod lupą widać srebrzyste ziarenka metali
cznego żelaza i złotawe ziarenka siarczku 
żelaza -  troilitu.

Znalazca m eteorytu otrzym ał od 
Instytutu nagrodę w wysokości 13 tys. zł 
(nowych), którą brukowa prasa „podwyż
szyła” do 200 min starych złotych. Jest to 
mniej niż zwyczajowe 10% znaleźnego, 
gdyż ze względu na unikalny kształt meteo
ryt ten mógłby być wyceniony nawet na 
100 tys. dolarów. Mniejszy od niego mete
oryt, który 3 lata temu rozbił samochód w 
Peekskill w USA, został sprzedany za 69 
tys. dolarów.

Andrzej S. Pilski (fot. autor)
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TELESKOP 
KOSMICZNY 
HUBBLE’A obserwuje

URAN, 
JEGO PIERŚCIENIE 
I KSIĘŻYCE

Trzy zamieszczone obok zdjęcia Urana poka
zują ruch dwóch jasnych obłoków na północnej 
półkuli planety oraz unoszącej się wysoko nad 
powierzchnią „mgiełki” nad południowym bie
gunem planety. Zdjęcia wykonano 14 sierpnia 
1994 r., gdy Uran znajdował się w odległości 
2.8 mld km od Ziemi. Wskazane strzałkami 
szczegóły w atmosferze były poprzednio obser
wowane przez sondę Voyager 2, podczas jej 
przelotu w pobliżu planety w 1986 r. Od tego 
czasu nie były wykonywane obserwacje zjawisk 
w atmosferze Urana, gdyż szczegóły te są na 
granicy możliwości obserwacyjnych teleskopów 
naziemnych.

Teleskop Kosmiczny Hubble’a obserwował 
Urana przy pomocy szerokokątnej kamery 
planetarnej (WFPC2) przez filtr, dający mo
żliwość zarejestrowania świała odbitego od 
wysokich chmur. Umożliwiło to zaobserwowa
nie „mgiełki” nad południowymi obszarami bie
gunowymi Urana, wraz z dwiema chmurami -  
utworami o kształcie pióropuszy o średnicach 
4300 i 3100 km. Prezentowana sekwencja obra
zów ukazuje chmury (oznaczone literami A i B) 
obiegające planetę. Od wykonania pierwszego 
zdjęcia do drugiego upłynęły trzy godziny, zaś 
pomiędzy drugim i trzecim interwał wyniósł 5 
godzin.

Obserwacje ruchu wysokich chmur umożli
wiły astronomom ze Space Telescope Science 
Institute wyznaczenie okresu obiegu Urana. 
Posiłkując się wcześniejszymi obserwacjami 
sondy kosmicznej Voyager 2 ustalono, że Uran 
obraca się wokół swojej osi szybciej niż Ziemia 
i dokonuje jednego obrotu w ciągu 7 godzin i 14 
minut.

Uran, będąc jedną z czterech planet -  gazo
wych gigantów naszego Układu Słonecznego, 
niczym szczególnym się nie wyróżnia. Wyjąt
kiem jest południowy biegun planety, który 
przez część 84—letniego okresu obiegu wokół 
Słońca jest skierowany w stronę macierzystej 
gwiazdy. Dzięki wysokiej rozdzielczości i dłu
giej żywotności, Teleskop Kosmiczny może 
śledzić sezonowe zmiany w atmosferze Urana,
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KOSMICZNY
HUBBLE'A

których niezwykłość wynika właśnie z nietypowego nachylenia osi 
obrotu planety do płaszczyzny je j orbity.

Kolejne zdjęcie przedstawia Urana oraz jego układ pierścieni i 3 
księżyce. Pierścienie Urana zostały odkryte w 1977 r. podczas 
fotometrycznych obserwacji zakrycia gwiazdy o jasności 8m,8. Na 
reprodukowanym obok zdjęciu widoczne są pierścienie planety wraz 
z najokazalszym pierścieniem zewnętrznym f. Uran posiada łącznie 
11 koncentrycznych pierścieni złożonych z drobnych cząstek ciem
nej materii. Dokładna fotometria pierścieni być może pozwoli na 
wskazanie źródła lub pochodzenia cząstek tworzących pierścienie.

U dołu zdjęcia widoczne są jako łańcuchy składające się z trzech 
ogniw, trzy wewnętrzne satelity Urana. Jest to następstwo złożenia 
trzech obrazów otrzymanych co 6 minut. Księżyce widoczne na 
zdjęciu to (od lewej): Cressida, Juliet i Portia. Satelity te poruszają 
się nieco szybciej niż nasz Księżyc, dlatego zauważalnie zmieniają 
swoje położenie już w ciągu kilku minut. Dokładne pomiary pozycji 
i ruchów wewnętrznych satelitów Urana pozwoliły na dokładniejsze 
obliczenie ich orbit. Umożliwi to dalsze badania rezonansów 
pomiędzy nimi i analizę dynamiki tego ciekawego i skomp
likowanego układu. Opr.: Paweł Sobotko

UKŁAD PLUTON -  CHARON

Podwójna planeta Pluton -  Charon, nazywana tak z powodu 
dużych rozmiarów księżyca w stosuku do macierzystej pla
nety (1:2), została sfotografowana przez Teleskop Kosmiczny 
Hubble’a 21 lutego 1994 r., gdy znajdowała się w odległości 
4 .4 mld km (ok. 30 j.a .) od Ziemi. Poprawiona optyka 
teleskopu umożliwiła zaobserwowanie dwóch rozdzielonych 
i ostrych tarcz. Pozwoliło to na dokładny (z błędem poniżej 
1%) pomiar średnicy Plutona -  2320 km i Charona -  1270 
km.

Obserwacje Teleskopu Kosmicznego pokazują, że Cha
ron jest bardziej niebieski od Plutona. Oznacza to, że oba cia
ła mają różną budowę i strukturę powierzchni. Jasny blask 
Plutona wskazuje, że planeta ma na powierzchni gładką war
stwę odbijającą światło słoneczne. Szczegółowa analiza 
zdjęć ujawniła jaśniejsze obszary równoległe do równika 
planety. Wynik ten zgodny jest z wcześniejszymi modelami 
jasności, opartymi na obserwacjach fotometrycznych. Je 
dnakże niezbędne są dalsze obserwacje w celu potwierdzenia 
tej osobliwej cechy. Pluton został odkryty w 1930 r„ zaś 
Charon pozostawał nieznany aż do 1978 r. Stało się tak, 
ponieważ księżyc ten obiega planetę w niewielkiej odle

głości i obraz z teleskopów naziem
nych jest zamazany. Gdyby nasz 
Księżyc znajdował się tak blisko Zie
mi, miałby na niebie rozmiary jabłka 
trzymanego w odległości wycią
gniętej ręki. Pluton pozostaje jedyną, 
jak dotąd, nie badaną z bliska przez 
żadną sondę kosmiczną planetą sło
necznej rodziny. Zdjęcie zostało wy
konane podczas maksymalnej elon- 
gacji Charona (0",9) i jest dotychczas 
najlepszym obrazem podwójnej pla
nety, wędrującej na krańcach Układu 
Słonecznego. Wzajemna odległość 
Plutona i Charona wynosiła 19640 km. 
Wykonanie tego zdjęcia można po
równać do sfotografowania piłki ba
seballowej z odległości 64 km.

Oprać. Paweł Sobotko
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Bardzo Duży 
Teleskop ESO 
w tarapatach *

Zdjęcie Cerro Paranal na jesieni 1994 roku pokazujące stan zaawansowania robót.

Budowany przez Europejskie Obser
watorium Południowe od 1988 roku 
Bardzo Duży Teleskop VLT (Very 
Large Telescope) znalazł się w powa
żnych kłopotach formalno-prawnych. 
Najpierw Sąd Rejonowy, a ostatnio Sąd 
Najwyższy Chile nakazał wstrzymanie 
robót i zwrot terenu budowy w pier
wotnym stanie „prawowitym właści
cielom gruntu”. Ponieważ ESO nie 
podporządkowało się werdyktowi fchi- 
lijskiego sądu, w dniu 30 marca 1995 
na teren budowy wtargnęła policja 
wraz z przedstawicielami sądu w celu 
wymuszenia przerwania robót.

Budowany obecnie na Cerro Paranal 
w północnym Chile VLT ma składać 
się głównie z 4 teleskopów o średnicy 
8.2 m dających efektywną średnicę 
teleskopu równą 16 m, a rozdzielczość 
równą teleskopowi o średnicy 100 m.

Pierwsze lustro tego kolosa jest już go
towe, a teleskop Nr 1 powinien rozpo
cząć pracę jeszcze w 1995 roku. Cały 
zaś kompleks miał być gotowy do 
astronomicznej służby w 1998 roku, 
czyli jeszcze w bieżącym dziesięciole
ciu (albo, jak kto woli przed końcem 
bieżącego wieku). Tymczasem spadko
biercy rodziny Latorre, dziewiętnas
towiecznych właścicieli latyfundiów, w 
skład których wchodził wybrany przez 
astronomów grzbiet górski Cerro 
Paranal (2600 m npm.) twierdzą, że 
teren ten został im bezprawnie zabrany 
i w 1988 roku przez rząd chilijski ge

nerała Augusto Pinocheta też bezpra
wnie oddany inwestorom zagranicz
nym. Ten pogląd podzieliły wspom
niane wyżej instancje sądowe. ESO z 
kolei twierdzi, że umowa z 1963 roku 
zawarta, gdy przystępowano do budo
wy największego dzisiaj na świecie 
obserwatorium astronomicznego, daje 
i gwarantuje tej organizacji prawo do 
budowy swoich urządzeń w wybranych 
miejscach w Chile. Ponadto ESO, jako 
organizacja międzynarodowa nie po
dlega jurysdykcji chilijskiej, a akt 
policji i władz sądowych określa jako 
„harassment” i akt bezprecedensowy w 
historii stosunków między organizacją 
międzynarodową, a krajem przyjmują
cym.

Stosunki między ESO a Chile zaczy
nały się psuć już kilka lat temu, w za
sadzie krótko po upadku rządów Pino
cheta. Najpierw były to żądania typu 
związkowego dotyczące uprawnień 
personelu chilijskiego pracującego w 
ESO, później domaganie się uprzywile
jowanego dostępu astronomów chilij
skich do instrumentów ESO itp. 
Obecny konflikt jest najpoważniejszy i 
grozi znacznymi opóźnieniami, jeśli 
nawet nie przerwaniem budowy naj
większego teleskopu świata. W obliczu 
narastających konfliktów ESO myślało 
nawet swego czasu o zmianie lokaliza
cji VLT i postawieniu tego kolosa w 
Republice Południowej Afryki, która 
była zresztą u zarania ESO, na 
przełomie lat 50-tych i 60-tych roz
ważanym miejscem na budowę Euro
pejskiego Obserwatorium Astronomi
cznego.

(aw)
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Problem nauczania astronomii zajmuje umysły środowisk astronomicznych wielu krajów. Opraco
wywane przez Amerykańską Akademię Nauk na kolejne dziesięciolecia raporty o stanie astronomii, 
jej potrzebach i perspektywach, wielokrotnie podkreślały wagę nauczania astronomii dla zdrowia 
i rozwoju tej dziedziny nauki. W ostatnich dniach listopada 1994 odbyła się w siedzibie Europej
skiego Obserwatorium Astronomicznego ESO w Garching konferencja astronomów i nauczycieli z 
krajów Unii Europejskiej, której zadaniem było właśnie wyartykułowanie miejsca i roli astronomii 
w systemie kształcenia młodych pokoleń w Europie. Zaledwie kilka dni wcześniej, 19 i 20 listopa
da 1994, odbyła się w Centrum Astronomicznym im. M. Kopernika w Warszawie, zorganizowana 
przez Komitet Astronomii PAN i Polskie Towarzystwo Astronomiczne, konferencja, której celem 
było przybliżenie osiągnięć współczesnej astronomii nauczycielom fizyki i astronomii polskich szkół 
średnich. Jeszcze wcześniej, na ostatnim Zjeździe Polskiego Towarzystwa Astronomicznego w roku 
1993 poświęcono specjalną sesję naukową problemom nauczania astronomii w Polsce. Poniżej 
publikujemy opinię jednego z zasłużonych nauczycieli fizyki i astronomii, profesora Juliusza 
Domańskiego z Torunia, dotyczącą problemów nauczania astronomii w naszym Kraju oraz przed
stawiamy piórem Cecylii lwaniszewskiej deklarację w sprawie nauczania astronomii w Europie, 
jednomyślnie przyjętą na wspomnianej wyżej konferencji w Garching.
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dzin na nauczanie fizyki z astronomią 
oznacza też, że często nauczyciel ma 
pod swoją „opieką” do 500 uczniów. 
Jeśli z każdym z nich (w 35 -  40 oso
bowych zespołach) spotyka się na 1 — 2 
lekcjach w tygodniu to z całą odpowie
dzialnością mogę twierdzić, że jest to 
praca z anonimowym tłumem. Nie 
może być mowy o żadnej indywiduali
zacji, różnicowaniu wymagań, dzia
łaniach wychowawczych itp. Nie mó
wiąc też o szkolnictwie zawodowym, 
w którym skupia się nadal zdecy
dowana większość uczniów. Twier
dzę, że w Technikach (o Szkołach Za
sadniczych nie mówiąc) fizyka jako 
przedmiot praktycznie nie istnieje.

Dodajmy do tego niespotykaną nig
dy wcześniej frustrację prawie ogółu 
nauczycieli i kompletne załamanie sys
temu finansowania szkół.

Uważam też, że bitwa o astronomię 
jako oddzielny przedmiot nauczania 
została dawno przegrana. Sukcesem 
będzie utrzymanie przedmiotu o naz-

Odcinek dla posiadacza rachunku
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przedmiotu -  z astronomią,
-  nawiązać ścisłą współpracę z fizyka

mi z PTF,
-  podjąć szeroko zakrojone działania 

nad integracją nauczania obu przed
miotów.

Pierwsze dwa postulaty nie wymagają 
komentarza, trzeci wymaga bardziej 
szczegółowego sprecyzowania. W tym 
gronie, mam nadzieję, nie muszę niko
go przekonywać o płynących z inte
gracji korzyściach zarówno dla astro
nomii jak i dla fizyki (jako przedmio
tów nauczania). Nie może powtórzyć 
się sytuacja sprzed kilku lat, kiedy to 
komisja programowa składająca się z 
fizyków i astronomów uznała, że foto
metrię, jako nie niosącą istotnych infor
macji, można w kursie fizyki (z astro
nomią!) pominąć.

Popatrzmy jeszcze raz na typowy, 
szkolny kurs fizyki z astronomią. Pra
wie wszystkie bloki programowe (lub 
przynajmniej niektóre hasła w tych blo
kach) dają się doskonale powiązać.

Odcinek dla poczty
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pliny. Znów tylko dla ilustracji wywo
dów przytoczę parę przykładów: zasa
da zachowania momentu pędu -  ewo
lucja układu Ziemia -  Księżyc, dyfra
kcja na otworze -  ograniczenie zdolno
ści rozdzielczej teleskopów, moment bez
władności -  rozkład masy Księżyca (Zie
mi), przemiany energii -  wulkanizm Io.

Sporo możliwości dają też dobrze 
dobrane zadania obliczeniowe i proble
mowe.

Pewną szansę daje realizowana już 
koncepcja Ministerstwa Edukacji. W 
skrócie polega ona na wprowadzeniu 
do szkół wielu programów i podrę
czników, z których nauczyciel będzie 
mógł wybrać jego zdaniem najlepszy. 
Warunkiem koniecznym jest zawarcie 
w programie treści wymienionych w 
przygotowanej już  podstawie pro
gramowej.

Można się spodziewać, że wybiera
ne będą program y w m iarę am bitne 
i wsparte dobrym, atrakcyjnym podrę
cznikiem i bogatym zestawem mate-

Postępy Astronomii 1/1995 37



riałów pomocniczych ułatwiającym 
pracę tak nauczyciela, jak i ucznia.

Kierunek działań jest teraz wido
czny. Najważniejsze to stworzenie 
zaangażowanego, kompetentnego ze
społu fizyków i astronomów (z włącze
niem nauczycieli) i opracowanie:
-  programu,
-  podręcznika dla ucznia,
-  podręcznika (zestawu podręczników)

dla nauczyciela,
-  zestawu literatury pomocniczej, 
-z b io ru  zadań (zadań realizujących

funkcje założone w programie),
-  zbioru tekstów dydaktycznych,
-  zestawu doświadczeń pokazowych, 

co najmniej z propozycjami przy
rządów, które powinny być wprowa
dzone do produkcji,

-z e s ta w u  ćw iczeń laboratory jnych

i doświadczeń domowych,
— zestawu programów komputerowych 

wspomagających nauczanie, uczenie 
się i opracowywanie wyników do
świadczeń,

-  propozycje filmów wideo. 
Niewątpliwie jest to gigantyczna praca, 
ale tylko rzetelne jej wykonanie może 
zapewnić właściwą jakość nauczania.

Juliusz Domański

Nauczanie astronomii w Europie
W listopadzie 1994 r. Południowe Euro
pejskie Obserwatorium (ESO) w Gar- 
ching koło Monachium było organiza
torem spotkania przeszło stu nauczycie
li i astronomów z 17 krajów zachodnio
-  europejskich. Blisko tygodniowe 
warsztaty, wypełnione wykładami i 
praktycznymi pokazami, demonstracja
mi pomocy dydaktycznych, porów
naniem sytuacji w dziedzinie nauczania 
astronomii w poszczególnych krajach, 
zostały uwieńczone dwoma konkretny
mi faktami:
-  przygotowaniem deklaracji dotyczą

cej nauczania astronomii w europejs
kich szkołach średnich,

-  zawiązanie Europejskiego Towarzy
stwa Nauczania Astronomii (EAAE).

Deklaracja, jednogłośnie przyjęta przez 
uczestników konferencji, po omówie
niu historii rozwoju astronomii, przed
stawiła następujące

Cele i Zadania Dydaktyczne

1. Nauczanie astronomii powinno się 
zaczynać jak najwcześniej w szkole 
podstawowej i być kontynuowane w 
następnych klasach.

2. Kończąc swoją podstawową eduka
cję -  uczniowie powinni zapoznać 
się z pracami obserwacyjnymi, a 
także takimi problemami, jak:
a) nasze miejsce w Systemie Słone

cznym, a dalej we Wszechświecie,
b) istota budowy obserwowanych na 

niebie obiektów, jak planety, ko
mety, gwiazdy, galaktyki,

c) zarys ewolucji Ziemi, planet, 
Wszechświata.

3. Punkty 2a) -  c) powinny być specjal
nie uwzględniane przy kształceniu 
nauczycieli. Dobrą podstawą pro

gramów takiego kształcenia stać się 
mogą badania nad błędnymi pojęcia
mi o otaczającym nas świecie ucz
niów.

4. Ponieważ astronomia dostarcza uni
katowej okazji do prowadzenia bar
dzo zajmującej aktywności na wszyst
kich poziomach nauczania szkol
nego, powinno się organizować zaję
cia fakultatywne oraz zajęcia poza
lekcyjne o tematyce astronomicznej.

5. Nauczanie astronomii pozwala lepiej 
rozumieć prawa fizyki, które dotyczą 
nie tylko otoczenia człowieka, ale 
całego Wszechświata. Daje też oka
zję lepszego zrozumienia wyjątko
wego znaczenia istnienia Ziemi i 
rasy ludzkiej. Uczniowie powinni 
zdawać sobie sprawę z następstw 
jakie dla obserwacji nocnego nieba 
mogą wnieść zbyt silne oświetlenia 
i interferencja radiowa.

6. Nauczanie astronomii umożliwia 
zapoznanie się z metodą naukową, 
razem z jej niepewnościami i bra
kiem odpowiedzi na niektóre proble
my, z wzajemnym stosunkiem teorii 
i praktyki, stąd też ta nauka powinna 
u uczniów wyrobić krytyczny stosu
nek do tzw. pseudonauki.

7. Astronomia nie zna granic narodo
wych -  to samo niebo jest nad całą 
Europą, stąd też nauczanie astro
nomii przyczynia się do międzynaro
dowej współpracy nauczycieli 
i uczniów. Taka współpraca mogła
by z czasem doprowadzić do jedno
litego europejskiego kursu astrono
mii, który „pokazałby astronomię ja
ko naukę o wysiłku ludzkim, mającą 
swoje niepewności i braki w odpo
wiedziach na niektóre problemy, 
naukę o związku między ekspery

mentem, obserwacją i teorią, filo
zofię nauki i metody naukowej, 
wreszcie pokazałby oddziaływanie 
wzajemne między nauką, technolo
gią i społeczeństwem”.

Aby umożliwić wykonanie przytoczo
nych wyżej celów nauczania, uczestni
cy konferencji zaproponowali nastę
pujące

Działania Wstępne

1. Zawiązanie Towarzystwa EAAE 
zrzeszającego członków indywidual
nych i zbiorowych, reprezentowa
nego przez tymczasowy zarząd przy
gotowujący statut i regulamin.

Członkami tego Towarzystwa mo
gą stać się osoby związane z naucza
niem astronomii w Europie, wpłaca
jąc na wstępne koszty 5 ECU. Tym
czasowy Zarząd ma przygotować 
spotkanie prowadzące do ukonsty
tuowania się Towarzystwa w ciągu 
najbliższych 12 miesięcy. Towarzy
stwo ma przystąpić do wydawania 
własnego pisma „European Newsle
tter on Astronomy Teaching”, do 
którego wszyscy członkowie mogą 
przysyłać materiały mogące zaintere
sować ogół czytelników. Wydawni
ctwo ma być publikowane w regu
larnych odstępach, pierwszy zeszyt 
ma się ukazać w maju 1995 r.

2. Kształcenie nauczycieli fizyki, mate
matyki, nauki o Ziemi, geografii po
winno zawierać treści astronomicz
ne, zarówno merytoryczne jak i dy
daktyczne. Kształcenie nauczycieli 
powinno być prowadzone w formie 
studiów dla nauczycieli już pracu
jących, krótkich spotkań, letnich 
szkół, kursów korespondencyjnych,
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Grudziądzkie Młodzieżowe 
Seminarium Astronomiczne

W dniach od 22 do 25 marca 1995 odbyło się jedenaste już Ogólnopolskie 
Młodzieżowe Seminarium Astronomiczne organizowane przez Planetarium 
i Obserwatorium Astronomiczne w Grudziądzu i Olsztyńskie Planetarium 
pod „egidą” Komisji Współpracy Planetariów Polskich. Główny ciężar orga
nizacyjny tych seminariów od 23 już lat (bo były wcześniejsze seminaria, 
które miały bardziej lokalny, a nie ogólnopolski charakter) spada na panią 
mgr Małgorzatę Śróbkę-Kubiak i jej Męża z Grudziądza oraz dr Kazimierza 
Schillinga z Planetarium Olsztyńskiego. Polskie Towarzystwo Astronomicz
ne uhonorowało ich wysiłki przyznając nagrodę im. Włodzimierza Zonna za 
popularyzację astronomii na swym poprzednim Zjeździe w Warszawie w 
1993 roku (patrz PA 1/94). Na tegoroczne Seminarium zakwalifikowało się, 
po eliminacjach wojewódzkich, 47 referatów opracowanych przez 51 auto
rów ze szkół średnich w 23 województwach od Suwałk i Elbląga po Zieloną 
Górę i Wrocław i od Gorzowa Wlkp. po Chełm i Zamość. Był też jeden 
referat ucznia szkoły podstawowej z Wołomina, który uzyskał specjalne 
wyróżnienie. Referaty oceniało 7 osobowe Jury astronomów rekomendowanych 
przez Polskie Towarzystwo Astronomiczne, Polskie Towarzystwo Miłośni
ków Astronomii i Polskie Towarzystwo Astronautyczne.

Poziom referatów był bardzo wyrównany i wszyscy uczestnicy i ich 
opiekunowie zasługują na wyrazy uznania. Z niemałym trudem Jury 
wyłoniło grupę laureatów przyznając równorzędne II miejsce aż 7 osobom. 
Pierwsze miejsce, z 68 punktami na 70 możliwych, zajął uczeń Zespołu 
Szkół Technicznych w Chełmie Artur Gawryszczak. Przedstawił on referat 
i zademonstrował działanie swego programu komputerowego p.t. „Powsta
wanie struktury spiralnej w galaktykach” .

Na załączonym zdjęciu Laureat otrzymuje główną nagrodę Seminarium w 
postaci teleskopu o średnicy zwierciadła 15 cm, ufundowanego przez Polskie 
Towarzystwo Astronomiczne. Nagrodę w imieniu PTA wręcza członek Jury 
prof.dr hab. Andrzej Woszczyk, a asystuje przy tym Gospodyni Seminarium, 
mgr Małgorzata Śróbka-Kubiak. (aw)

wreszcie przez specjalne czasopis
mo. W ykładowcami powinni być 
astronomowie i doświadczeni nau
czyciele, pożądany byłby kontakt z 
obserwatorium i planetarium.

3. Zwiększenie zainteresowania ucz
niów astronomią może odbywać się 
przez organizowane olimpiady astro
nomiczne, letnie szkoły, obozy astro
nomiczne, przez ewentualną wymia

nę doświadczeń w skali europej
skiej, być m oże p rzez p rzezna
czonego do tego celu mikrosatelitę. 

4. Koniecznym staje się opracowanie 
podstawowego kursu astronomii, 
zawierającego minimalne treści dla 
osób kończących swe wykształcenie 
w szkole podstawowej, oraz uzupeł
niające treści dla szkoły średniej. 

Autorzy deklaracji pragną, aby „astro
nomia przyczyniła się do uświado
mienia młodzieży, że w obecnym wie
ku nauki i techniki, wykształcenie 
naukowe jest konieczne dla różnorod
nych wyborów, którego każdy obywa
tel musi dokonać w demokratycznym 
życiu. Co więcej, uczniowie powinni 
zrozumieć, że Ziemia jest wyjątkowym 
miejscem we W szechświecie, musi 
zatem być otaczana troską i opieką”.

Cecylia Iwaniszewska

W numerze 3/94 Postępów Astronomii 
na str. 137 ukazała się notatka redakcyj
na obarczająca Zarząd Główny Polskie
go Towarzystwa Astronomicznego winą 
za zniesienie astronomii z programów 
szkolnych, likwidacją wykładów PTA i nie
dopuszczeniem do budowy świetnie 
zapowiadającego się Centrum Astrono
micznego w Zielonej Górze. Była to 
wielce niesprawiedliwa, wręcz absurdal
na opinia, godząca w wieloletnie działa
nia kolejnych Zarządów PTA, w tym 
i obecnego, na rzecz uprawiania astro
nomii, jej nauczania i popularyzacji. W 
konkretnej sprawie Centrum Astronomi
cznego im. J. Keplera w Zielonej Górze, 
modelowanym na warszawskim Cen
trum Astronomicznym im. M. Kopernika 
Polskiej Akademii Nauk, Zarząd rzeczy
wiście nie poparł tej idei w przedsta
wionej mu do oceny formie, a to ze 
względów zarówno merytorycznych jak 
i formalnych. Powołani przez Zarząd re
cenzenci jednoznacznie stwierdzili, że 
przedłożony w tej sprawie dokument jest 
częściowo wewnętrznie sprzeczny, że 
np. brak określenia lokalnej instytucji 
deklarującej wsparcie finansowe zarów
no w czasie budowy jak i finansowanie 
jej późniejszej działalności, brak kadry 
naukowej mającej tworzyć to Centrum, 
ani, jej zaplecza itp. Nie było też żad
nego uzasadnienia dla, zdaniem recen- 
zetów, zupełnie zbędnego dla takiej in
stytucji, hotelu dla 40 osób.

Tym niemniej Zarząd PTA gorąco 
poparł ideę powołania w Zielonej Górze 
placówki popularyzacji wiedzy o Wszech
świecie wraz z Planetarium. Podobnie 
Zarząd popierał projekty innych ośrod
ków aktywnego uprawiania i popularyza
cji astronomii w Polsce i w szczególny 
sposób wyróżniał i nagradzał osoby w 
takiej działalności zaangażowane, (red)
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XXXIX OLIMPIADA ASTRONOMICZNA
PIERWSZA SERIA ZADAŃ I ETAPU  
XXXIX OLIMPIADY ASTRONOMICZNEJ
(rok szkolny 1995/96)

1. W trzech galaktykach zaobserwowano następujący 
rozkład prędkości u gwiazd poruszających się po orbi
tach kołowych w odległości r od środka galaktyki:

1. v(r) ~ i Vl, 2. v(r) ~ r, 3. v(r) = const. 

Przedyskutuj rozkład masy w tych galaktykach.

2. Określ dogodne okresy, w jakich będzie można 
przeprowadzić obserwację krateru Lansberg na Księ
życu w grudniu 1995 roku. Potrzebne dane wyszukaj 
samodzielnie.
Zakładamy dobre warunki pogodowe i pomijamy efe
kty libracji.

3. Krótko omów najważniejsze wyniki badań uzyskane 
dotychczas za pomocą teleskopu Hubble’a.

4. Obecnie układem gwiazdowym położonym najbliżej 
Słońca jest układ potrójny a  Cenłauri. Wskaż, która z 
gwiazd, leżących obecnie w odległości nie większej niż 15 
lat świetlnych, w przyszłości może się znaleźć bliżej 
Słońca niż a  Centauri. Załóż, że gwiazdy poruszają się 
w przestrzeni ze stałymi prędkościami po torach pro
stoliniowych. Dane kinematyczne gwiazd znajdują się 
w tabelce.

gwiazda R Vr gwiazda R Vr
a  Cen 4.34 3.68 -25 BD+43 <44A 11.73 2.90 +14
Gw. Barnarda 5.98 10.34 -108 Bd+59 ”1915 A 11.73 2.29 + 1
Wolf 359 7.63 4.71 +13 tC et 11.85 1.92 -16
BD+36d2147 8.23 4.78 -86 CD-36 “15693 11.94 6.90 + 10
a  CM a 8.69 1.32 -8 BD+5 ‘1668 12.26 3.73 +26
UVCel 8.79 3.36 +29 CD-39°14192 12.78 3.47 +21
Ross 154 9.59 0.72 -4 Gw. Kapteyna 12.99 8.72 +242
Ross 2 48 10.32 1.60 -81 Kruger 60 A 13.09 0.87 -24
eEri 10.76 0.98 +15 Ross 614 A 13.15 1.00 +24
Ross 128 10.94 1.40 -13 BD-12 °4523 13.36 1.18 -13
Luylen 789-6 10.94 3.25 -60 W olf424 A 14.30 1.78 -5
61 Cyg 11.16 5.22 -64 BD+50°1725 14.68 1.45 -27
aC M i
c ln d

11.36
11.44

1.25
4.69

-3
-40

CD-37°15492 14.89 6.11 +24

R -  odległość w latach świetlnych,
(i -  ruch własny wyrażony w sekundach łuku na rok,
V -  prędkość radialna w km/s.

Rozwiązania 3 dowolnie wybranych zadań należy 
nadesłać za pośrednictwem szkoły pod adresem: 
KOMITET GŁÓWNY OLIMPIADY ASTRONOMI

CZNEJ, Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne 
im. Mikołaja Kopernika, 41 -  501 Chorzów 1, skrytka 
pocztowa nr 10, do dnia 17 października 1995 r.

ZADANIA OBSERWACYJNE

1. Na podstawie podanych w tabelce efemeryd zakryć 
gwiazd przez Księżyc wyznacz z dokładnością do jed
nej sekundy moment co najmniej jednego zakrycia 
gwiazdy zaobserwowanego w Twojej miejscowości. 
Tabela zawiera kolejno: moment zakrycia dla 
Warszawy w czasie środkowoeuropejskim (miesiąc, 
dzień, godzinę i minutę), oznaczenie gwiazdy, jej 
współrzędne równikowe na epokę 1950.0: rektascensję 
i deklinację, jasność obserwowaną gwiazdy oraz wiek 
Księżyca.

moment gwiazda a S wiek
m-c d h m h m o / m doby
vm 08 21 03 44 Sgr 19 19 -17 57 4.0 11

IX 02 19 47 16 54 -19 28 6.1 7
IX 04 20 03 18 57 -18 38 6.3 9
X 29 16 14 44 Sgr 19 19 -17 57 4.0 5
X 30 17 17 9 Cap 20 18 -14 56 3.2 6

Uwaga: Tabelka zawiera przybliżone momenty zakryć 
dla Warszawy. W innych miejscowościach momenty te 
mogą się różnić o kilka minut.

2. Na podstawie obserwacji fotograficznej wyznacz 
odległość kątową Gwiazdy Polarnej od północnego 
bieguna niebieskiego.

3. Jako rozwiązanie zadania obserwacyjnego można 
również nadesłać opracowane wyniki innych własnych 
obserwacji astronomicznych prowadzonych w 1995 
roku.

Rozwiązanie zadania obserwacyjnego powinno zawie
rać: dane dotyczące przyrządów użytych do obserwacji 
i pomiarów, opis metody i programu obserwacji, stan
dardowe dane dotyczące przeprowadzonej obserwacji 
(m.in. datę, czas, współrzędne geograficzne, warunki 
atmosferyczne), wyniki obserwacji i ich opracowanie 
oraz ocenę dokładności uzyskanych rezultatów. W 
przypadku zastosowania metody fotograficznej należy 
dołączyć negatyw.

Rozwiązanie jednego zadania obserwacyjnego należy 
nadesłać wraz z rozwiązaniami drugiej serii zadań 
zawodów I stopnia -  do dnia 21 listopada 1995 r.
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SYLWETKI

W3ESŁHW
W3ŚR3EWSKJ
(1931-1994)

W dniu 28 lutego 1994 r. zmarł nagle w 
Tucson w Arizonie dr Wiesław Zyg
munt Wiśniewski, wychowanek Uni
wersytetu Adama Mickiewicza w Poz
naniu, a następnie kolejno pracownik 
Uniwersytetu Jagiellońskiego w Kra
kowie i Lunar and Planetary Laborato
ry w Tucson -  astronom czynny w róż
nych dziedzinach astronomii, a jako 
badacz polarny -  znany również ze 
swych prac obserwacyjnych z zakresu 
geofizyki.

Urodził się 2 maja 1931 r. we wsi 
Lomżyca (gm. Kupiski), w powiecie 
łomżyńskim, gdzie Jego ojciec, To
masz Wiśniewski był dyrektorem szko
ły powszechnej. Matka, Zofia z d. Ma- 
ciunas, córka wileńskiego lekarza, za
wodowo nie pracowała; osierociła 
Wiesława w 1934 r., a druga żona ojca, 
Wanda Dobkowska zmarła z począt
kiem wojny na atak serca. Wiesław 
uczył się w szkole podstawowej w 
Łomży w latach 1937-41, ale później
sze lata okupacji niemieckiej spędził w 
rejonie Augustowa, gdzie On sam i cała 
Jego rodzina, tj. ojciec i dwaj bracia, 
Tomasz i Jerzy pracowali w niebywale 
trudnych warunkach, jako robotnicy 
rolni. Pod koniec wojny, 31 stycznia 
1945 umiera ojciec; umiera również 
brat, Tomasz. Po wojnie, Wiesław -  
mając już tylko jedynego starszego

brata, Jerzego — przenosi się z ciotką, 
Eleonorą Malinowską, do Grajewa w 
woj. białostockim, gdzie w latach 
1945-48 uczęszcza do gimnazjum, 
utrzymując się ze stypendium i kore
petycji.

Po tzw. małej maturze w 1948 r. w 
Miłkowie k. Karpacza Wiesław pracuje 
jako nauczyciel (1.09.1948 -  1.07.1949). 
Jedzie następnie do Poznania, gdzie 
Jego brat, Jerzy -  późniejszy profesor 
historii (zmarły, podobnie jak  Wie
sław, w sile wieku) rozpoczynał wów
czas swą karierę naukową jako asystent 
w Instytucie Historii PAN.

Z początkiem października 1949 r. 
Wiesław zostaje przyjęty na studia 
astronomii w Uniwersytecie Adama 
Mickiewicza w Poznaniu; początkowo 
w charakterze słuchacza nadzwyczaj
nego, ale zdawszy jako ekstern  ma
turę z zakresu liceum typu matematy- 
czno-fizycznego, zyskuje w lutym 
1950 r. status słuchacza zwyczajnego. 
Niebawem podejmuje również stałą 
pracę (1.09.1951) jako nauczyciel ma
tematyki w Technikum Budowy Tabo
ru Kolejowego w Poznaniu.

Dyrektor Obserwatorium, prof. Józef 
Witkowski umożliwia Mu ukończenie 
studiów w czasie znacznie skróconym, 
gdyż Wiesław staje do egzaminu ma
gisterskiego już po 6 semestrach, ściślej 
w grudniu 1952 r. i uzyskuje tytuł ma
gistra filozofii w zakresie astronomii. 
W swojej pracy magisterskiej zajął się 
wyznaczaniem współrzędnych sceno
graficznych kraterów księżycowych.

Wobec braku wolnego etatu w Ob
serwatorium Poznańskim, Wiesław na
dal uczy matematyki w Technikum, aż 
do 2.03.1953 r., kiedy stanął wraz z 
T. M., studentem fizyki z Krakowa -  
do konkursu ogłoszonego tam w zwią
zku z asystenturą wakującą od 
1.03.1953, w Katedrze Astronomii na 
Wydziale Mat. Fiz. Chem. UJ.

Wiesław konkurs wygrał, zarówno z 
powodu wyższych kwalifikacji formal
nych, jak i opinii prof. J. Witkowskiego 
(z 17.02.1953), określającej Go jako 
człowieka zdolnego, pracowitego, za
miłowanego i wytrwałego w pracy 
naukowej.

Pracę w Krakowie rozpoczął 1 maja 
1953 r.

Fotografia zamieszczona obok, przed
stawia Wiesława w okresie, gdy prze
nosił się z Poznania do Krakowa. Póź
niej jednak, choć zmężniał, niewiele się 
zmienił; zawsze ta sama jasna cera, 
opanowana, pogodna twarz i jasnonie
bieskie oczy, patrzące przyjaźnie i uwa
żnie na rozmówcę.

Był człowiekiem towarzyskim, o za
interesowaniach szerokich, charakte
ryzujących Go jako humanistę. Obok 
kontaktów naukowych utrzymywał też 
liczne znajomości w świecie artysty
cznym -  szczególnie wśród muzyków. 
Potrafił jechać specjalnie z Krakowa do 
Poznania dla wysłuchania opery -  cze
go np. nie mógł zrozumieć Jego praco
dawca, prof. Tadeusz Banachiewicz. 
Inni nie byli natomiast w stanie zrozu
mieć, że do „czegoś takiego” można się

Wiesław Wiśniewski (w środku) na konferencji poświęconej małym ciałom Układu 
Słonecznego w Belgirate (Włochy) w czerwcu 1993. Stoją: z lewej Tadeusz Michałow
ski z Poznania, z prawej Per Magnusson z Uppsali.
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WZÓR OBSERWATORA
Moje kontakty z Wiesławem Wiśniewskim związane byty z fotometrią małych planet, którą 
to dziedziną pan Wiesław zajmował się w ostatnich latach swojego życia. Poznałem Go 
osobiście w czerwcu 1993 roku, na konferencji ACM’93 w Belgirate (Włochy). Pamiętam 
nasze rozmowy, w czasie których udzielił mi On wielu praktycznych wskazówek 
odnośnie obserwacji zarówno przy pomocy fotometru jak i CCD. Kamery CCD używał 
jedynie przy fotometrowaniu bardzo słabych planetoid o jasnościach 1 6 - 1 8  mag. Przy 
jaśniejszych obiektach preferował fotometr fotoelektryczny, z którego wyniki można było 
łatwo i szybko zredukować. Wspominał mi nawet, że robił to kiedyś w pociągu, z kalku
latorem w dłoni. Przed zakończeniem konferencji pan Wiesław pomógł mi nawiązać kon
takty z kilkoma osobami ze Stanów, zajmującymi się badaniem własności fizycznych 
małych planet. Po powrocie do Poznania dostałem też od Niego przesyłkę z mnóstwem 
publikacji na temat fotometrii CCD oraz wieloma radami odnośnie zakupu kamery.

Jesienią 1993 roku Wiesław Wiśniewski współpracował z naszą poznańską grupą 
przy obserwacjach fotometrycznych planetoidy 1572 Posnania (odkrytej w Poznaniu na 
tydzień przed rozpoczęciem przez Niego studiów astronomii w tym mieście). Gdy w sty
czniu 1994 roku przebywałem w obserwatorium Pic du Midi, okazał mi ponownie daleko 
idącą pomoc, przesyłając szereg uwag odnośnie obiektów wybranych przeze mnie do 
obserwacji. Jak się okazało, kilka z nich było już przez Niego obserwowanych. Ostatni 
list otrzymałem od pana Wiesława pod koniec stycznia 1994. Tym większe było moje 
zaskoczenie i żal, gdy niespełna miesiąc później dowiedziałem się o Jego nagłej śmier
ci.

W chwili, gdy piszę te słowa, mój kolega dr Tadeusz Michałowski przebywa w Tuc
son, pomagając przygotować do druku obserwacje Wiesława Wiśniewskiego. Z okresu 
1988-1993 uzbierało się aż 200 krzywych jasności dla ponad 100 planetoid, z czego 
większość była obserwowana po raz pierwszy. Jest to jeszcze jeden dowód ogromnego 
dorobku Wiesława Wiśniewskiego, który na zawsze pozostanie w mojej pamięci niedoś
cigłym wzorem obserwatora.

Tomasz Kwiatkowski

było przyznać Banachiewiczowi.
Nie obcy był Wiesławowi nieład 

„artystyczny”.Do rozpaczy doprowa
dzała Wiesława konieczność zestawia
nia -  od czasu do czasu -  listy wła
snych publikacji. Pojęcie robienia „ka
riery dla kariery” było Mu obce. Nie 
palił się do pracy, w której nie dostrze
gał głębszego merytorycznego sensu, 
ale nie szczędził największych wysił
ków i wyrzeczeń ze swej strony, gdy 
sens taki znalazł.

Cenił takie pozytywne cechy męskie 
jak: hart ducha, odwagę, siłę woli, ho
nor, lojalność i poczucie odpowiedzial
ności. Doświadczał sam siebie w tater
nictwie i w wyprawach polarnych. 
Wziął udział w rejsie „Podhalanina” na 
Kongres IAU w Brighton w 1970 r., 
gdzie został członkiem Unii. Roz
poczynając pracę naukową w Krako
wie w ostatnim roku życia prof. T. 
Banachiewicza, Wiesław Wiśniewski 
opiekuje się początkowo budową 5 m 
radioteleskopu, podejmuje obliczenia 
efemeryd zakryć gwiazd przez Księżyc 
na lata 1954, 1955 i obserwacje tych 
zjawisk, a także pozycyjne obserwacje 
fotograficzne planetoid oraz obserwac
je meteorologiczne. Od Banachiewicza 
otrzymuje także sugestię tematu pracy 
doktorskiej, w której miał się zająć

badaniem ruchu Komety Harringtona 
1952 II w latach 1924-1952, dla jej 
ostatecznego zidentyfikowania z 
Kometą W olf 2 (1925 I). Z dniem 
1.10.1954 r. zostaje awansowany na 
starszego asystenta.

W rok po śmierci prof. Banachiewi
cza, promotorem pracy doktorskiej 
Wiesława zostaje prof. K. Kozieł. Nie
słychanie cenne dla Wiesława okazują 
się w tej pracy warsztatowe wskazówki 
i rady prof. M. Kamieńskiego, który 
był wybitnym specjalistą w obliczaniu 
perturbacji. Jednocześnie oblicza Wie
sław rutynowo efemerydy zakryć 
gwiazd przez Księżyc, dla 5 obserwa
toriów w Polsce, na lata 1956 i 1957. 
Od 1.04.1958 r. jego starsza asystentu
ra przechodzi do świeżo utworzonej -  
w związku z przybyciem prof. E. Rybki
-  Katedry Astronomii Obserwacyjnej 
UJ. Wiesław przebywa wtedy -  od 
wiosny 1957 do jesieni 1958 -  na Pol
skiej Wyprawie M iędzynarodowego 
Roku Geofizycznego 1957 -  1959 na 
Spitsbergen. Powtórna, letnia wypra
wa, zatrzymuje Go tam od czerwca do 
września 1959 r.

W 1959 r. zakłada rodzinę, żeniąc się 
z matematyczką, mgr Marią Jaworek 
(zwaną Magdą przez rodzinę i przy
jaciół). Organizuje później jeszcze

krótki wypad naukowy do Francji w 
listopadzie 1960 r., gdzie korzystał z 
konsultacji prof. D. C halonge’a z 
zakresu spektrofotometrii gwiazdowej i 
prof. A. Lallemand’a -  z zakresu metod 
elektronicznych. W lutym 1961 r. -  
dwutygodniowa wyprawa do Bułgarii 
(Ruse), na całkowite zaćmienie Słońca 
z programem obserwacji chronokine- 
matografem i wyznaczeniem szerokoś
ci metodą Piewcowa.

W 1962 r. rodzi się Magdzie i Wie
sławowi Ich jedyny syn Wit.

W połowie listopada 1962 r. W ie
sław Wiśniewski uzyskuje w Uniwer
sytecie Jagiellońskim stopień doktora 
nauk matematyczno -  fizycznych, a w 
lutym 1963 r. zostaje adiunktem. Ale 
już od kilku lat wykonuje czynności 
techniczne i administracyjne, związane 
z nadzorem prac budowlanych przy no
wym obserwatorium astronomicznym 
na Forcie Skała. Zastępuje prof. E. 
Rybkę w obowiązkach seniora budo
wy. Dzisiejszy kształt tego obserwato
rium zawdzięczamy w znacznym stop
niu Wiesławowi Wiśniewskiemu.

W tym samym roku Wiesław wy
jeżdża do USA. W ciągu czterech lat 
pobytu w Lunar and Planetary Labora
tory w Tucson, jest angażowany kolej
no na coraz wyższe stanowiska: IX 63
-  III 64 -  konsultant -  IV 64 -  VI 65 -  
Research Associate (adiunkt); VI 65 -  
VI 67 -  Assistant Professor (docent); 
VI 67 -  Associate Professor (prof. 
nadzwyczajny). Tej ostatniej nominacji 
zresztą wówczas nie przyjął, decydując 
się na powrót do Kraju. Będzie star
tował od tego stanowiska w USA do
piero 5 lat później.

Plonem naukowym lat 1958- 1967 
są wyniki dwóch wypraw polarnych 
i prac badawczych w LPL w Tucson. 
Znajdujemy tu, głównie zbiorowe, 
sprawozdania z pomiarów radioakty
wnych zanieczyszczeń atmosfery w 
fiordzie Homsund; obserwacji zórz 
polarnych na Spitsbergenie, pomiarów 
aktynometrycznych w Hom sundzie 
i obserwacji zakryć gwiazd przez Księ
życ tamże.

Wśród prac Wiśniewskiego wyko
nanych podczas pierwszego pobytu w 
LPL wyróżniają się: pięciobarwna 
fotometria jasnych gwiazd (współau
torzy: Iriarte, Johnson i Mitchel -  Sky 
& Tel. 1965), obserwacje gwiazd pod
czerwonych (z Johnsonem i Mendozą, 
ApJ, 1965), wielobarwna (UBVRIJKL)
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fotometria jasnych gwiazd (z Johnso
nem, M itchelem i Iriarte’m; LPL 
Comm.63), obserwacje fotoelektryczne 
(UBV) gw iazd1* typu RR Lyr (z 
Fitch’em i Johnsonem; LPL Comm. 
71), promieniowanie podczerwone 
galaktyki seyfertowskiej NGC 1068 
(wspólnie z Pacholczykiem; ApJ 147, 
1967), czy inna praca w tej dziedzinie 
(współautorzy: Wing, Spinrad i John
son; ApJ 148, 1967) oraz krzywe 
blasku klasycznych cefeid w barwach 
UBVRIJKL, opublikowane w LPL 
Comm. w 1968 wraz z Johnsonem; 
wypada także wspomnieć wielobarwną 
fotometrię galaktyk seyfertowskich i 
dżetu w M 87 (z D. E. Kleinmannem -  
w AJ) i pracę na temat zależności 
polaryzacji od długości fali, opub
likowaną wspólnie z K. Serkowskim i 
T. Gehrelsem również w AJ. Zau
ważmy także, iż podczas pierwszego 
pobytu w LPL, Wiesław Wiśniewski 
brał udział w pracach nad projektem 
OAO (Orbital Astronomical Obser
vatory).

Po przeszło czteroletnim krakow
skim intermezzo, kiedy przyszło Mu 
znów czuwać nad funkcjonowaniem 
Fortu Skała, Wiesław -  zniechęcony 
brakiem swobód obywatelskich w 
ówczesnej Polsce zdecydował się 
wyjechać z rodziną na stałe do Tucson, 
gdzie podjął ponownie pracę w Lunar 
and Planetary Laboratory.

Był już wtedy wybitnym obserwa
torem, czołowym fotometrystą LPL w 
zespole dra Harolda Johnsona, 
powszechnie znanego twórcy systemu 
fotometrycznego, który do dziś stosuje 
się szeroko dla określania jasności i 
barw -  gwiazd i galaktyk. Przynajmniej 
1/4 efektywnego czasu swej pracy 
spędzał Wiesław Wiśniewski przy tele
skopach. Jego arktyczne doświadczenie 
pomagało Mu w tradycyjnym sposobie 
obserwacji. Stojąc całe noce na plat
formie obserwacyjnej teleskopu, pole
gał na swoim oku przy nastawianiu ba
danego obiektu w diafragmie foto
metru.

Wiśniewski był zawsze na pierw
szym froncie postępu obserwacyjnego

** Prace te mają znaczenie fundamentalne prakty
cznie po „wsze czasy”. W yznaczono w nich sys
tem kilku tysięcy, rozsianych po całym niebie , 
standartów jasności w podstawowym dziś sys
tem ie w ielobarw nej fotom etrii UBV RIJKL 
(red.).

w astronomii. Po śmierci H. L. John
sona, intensywnie współpracował z dr 
G. H. Rieke nad fotometrią w bliskiej 
podczerwieni -  zaczynającą się wów
czas rozwijać. W tym okresie dokonał 
pierwszej detekcji nieoczekiwanej nad
wyżki promieniowania podczerwonego 
w pewnych galaktykach -  określanych 
dziś jako „infrared galaxies”. W  latach 
80-tych, po pojawieniu się pierwszych 
detektorów ładunku elektrycznego 
(detektory CCD), znów był w czołówce 
tych, którzy rozwijali tę technikę w 
fotometrii gwiazd zmiennych, akty
wnych jąder galaktycznych, komet i 
asteroid.

Jego osiągnięcia naukowe są szeroko 
znane w świecie. Dokonał On np. pierw
szego wiarygodngo pomiaru rotacji 
jądra kometamego poprzez obserwacje 
fotometryczne komety P/Arrest w roku 
1976 (wspólnie z T. Fayem). Opraco
wał unikatową metodę fotometrii róż
nicowej małych planet, obserwowa
nych na tle zdominowanym przez sła
be gwiazdy. W ostatnich latach, aż do 
swej nagłej śmierci, poświęcał się 
głównie badaniom krzywych blasku, 
rotacji i budowy fizycznej małych 
(mniejszych niż 10 km) asteroid. 
Wyznaczył ponad 200 krzywych bla
sku tych ciał. W roku 1989 był jednym 
z pierwszych obserwatorów, którzy 
śledzili planetkę 1989 AC nazwaną 
później (4179) Toutatis. Odkrył, że 
Toutatis ma niezwykłą krzywą blasku, 
wskazującą na podwójność planetki, co 
następnie zostało potwierdzone w

obserwacjach radarowych. Obserwo
wał asteroidy (951) Gaspra i (243) Ida 
przygotowując grunt dla późniejszych 
spotkań z nimi sondy kosmicznej Gali
leo, a ostatnia Jego praca obserwacyjna 
dotyczyła asteroidy (1620) Geogra- 
phos, która miała być badana przez 
sondę kosmiczną Clementine w roku 
1994.

W marcu 1993, tuż po odkryciu 
komety Shoemaker-Levy 9, Wiesław 
Wiśniewski był jednym z pierwszych 
astronomów, który uzyskał wyśmieni
te, w dużej zdolności rozdzielczej, 
zdjęcie. Bez żadnej wątpliwości widać 
było na nim, że w istocie jest to kometa 
niezwykła -  jej jądro składało się z 
łańcucha brył spowitych pyłowym 
kokonem. Jego obserwacja była istot
nym alertem do podjęcia badań tej 
komety w największych obserwato
riach świata i przy pomocy Teleskopu 
Kosmicznego Hubble’a. A On sam pla
nował swój udział w obserwacjach zde
rzenia komety Shoemaker-Levy 9 z Jo
wiszem.

Lista publikacji naukowych W ie
sława Wiśniewskiego obejmuje ponad 
120 pozycji, indywidualnych i zespo
łowych.

Dążąc wytrwale drogą pracy dr Wie
sław Wiśniewski, zapisał się dobrze w 
pamięci, zarówno kolegów i przyjaciół, 
jak i annałach historii nauki. Mamy 
nadzieję, że jako człowiek sprawiedli
wy, znalazł również swoje miejsce w 
Pamięci Wiecznej.

Jan Mietelski, Jerzy Machalski

Zdjęcie centralnego obszaru komety Shoemaker-Levy 9, wykonane przez Wiesława 
Wiśniewskiego, 28 marca 1993 przy pomocy 2.3 metrowego teleskopu Kitt Peak w 
Arizonie. Widać wyraźnie poszczególne fragmenty jądra komety.
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W KRAJU... W KRAJU... W KRAJU... W KRAJU...

Toruński radioteleskop 32 m

UNIWERSYTET 

MIKOŁAJA KOPERNIKA 

W TORUNIU

MA ZASZCZYT ZAPROSIĆ NA

UROCZYSTOŚĆ

OTWARCIA

RADIOTELESKOPU

która odbędzie su-

,■ Katwłr/e Radioastronomii UMK 

w Piwnicach kolo Torunia

iv sobotę 22 października 1994 r. 

n j»odzir»i<’ Ift.OO

Dnia 22 października 1994 roku w Piwni

cach pod Toruniem oddany został do 

użytku radioteleskop o średnicy 32 m.

Uroczystość odbyła się pod gołym 

niebem w powiewach dość chłodnego 

wiatru. Widoczna już z daleka czasza 

nowego instrumentu robiła duże 

wrażenie - wystarczyło samo porów

nanie ze znajdującym się niedaleko 

radioteleskopem 15 metrowym.

Budowa radioteleskopu trwała 7 lat.

Projekt powstał w latach 1985-87 w 

zespole kierowanym przez inż. Z. Bu

jakowskiego (który jest też projektan

tem starszego radioteleskopu o średni

cy 15 m pracującego już w Piwnicach 

od wielu lat). Warto sobie uświadomić 

trudności jakie trzeba było pokonać w 

związku z samym technicznym aspek

tem przedsięwzięcia: prof. Harvey 

Butcher, przewodniczący Europejskie

go Konsorcjum VLBI (EVN) powie

dział, że on i jego koledzy w pewnym 

momencie nie bardzo wierzyli w 

możliwość doprowadzenia prac nad 

nowym radioteleskopem do szczęśli

wego końca.

Na sukces przedsięwzięcia złożyła 

się praca wielu ludzi. W swoim wystąpieniu gospodarz uro

czystości, prof. A. Kus - kierownik Katedry Radioastrono

mii UMK, mówił o prof. W. Iwanowskiej, prof. S. Gorgo- 

lewskim, prof. S. Łęgowskim będącym koordynatorem pro

jektu w latach 1986-1991, dr B. Krygierze - pełnomocniku 

rektora UMK d/s budowy radioteleskopu. Listę tę można 

wydłużyć dodając do niej również astronomów zagra

nicznych (jak obecnego na uroczystości dyrektora Radioa

stronomicznego Instytutu Maxa Plancka w Bonn, prof. 

R. Wielebińskiego, czy wspomnianego już prof. Butchera). 

Ludzie ci pomogli (i nadal pomagają) w uzyskaniu urządzeń 

potrzebnych do wyposażenia radioteleskopu jak i w zdoby

waniu funduszy m.in. Wspólnoty Europejskiej. Koszty 

budowy samego radioteleskopu finansowane były z budżetu 

państwa początkowo za pośrednictwem Urzędu Postępu 

Naukowo - Technicznego i Wdrożeń (lata 1986-1991) a 

następnie, w miarę przedłużania się inwestycji przez Komitet 

Badań Naukowych.

Podstawowe parametry

Radioteleskop 32 m jest urządzeniem o średnich rozmiarach, 

największy na świecie sterowalny radioteleskop znajduje się 

w Effelsbergu, natomiast w Arecibo pracuje zachowująca 

stałe położenie antena 300 m. Toruński radioteleskop jest 

jednym z większych w Europie, można przy jego pomocy 

robić już ciekawe rzeczy, jednak prawdziwa jego wartość

powinna ujawnić się po włączeniu do sieci VLBI - radiowej 

interferometrii wielkobazowej.

Wróćmy jednak do samego urządzenia. Antena ma kształt 

paraboliczny o ogniskowej 11.2 m, pracując w układzie 

Cassegraina z wtórnym lustrem hiperbolicznym o średnicy 

3,2 m uzyskuje efektywną ogniskową 97.2 m. Powierzchnię 

anteny tworzy 336 paneli umieszczonych w 7 pierścieniach. 

Spodziewana dokładność wykonania powierzchni może poz

wolić na obserwacje w zakresie fal milimetrowych; być 

może uda się zejść do 3 mm - wtedy jednak efektywna śred

nica anteny uległaby zmniejszeniu do około 20 m. Tak wiel

ka antena posiada dużą masę - obciążenie osi wysokości 

wynosi 2301. Zmiana ustawienia powoduje zmiany naprężeń 

konstrukcji, a co za tym idzie, zmienne odkształcenia po

wierzchni lustra. Można temu zaradzić wzmacniając kon

strukcję. Ale wtedy wzrasta masa a z nią i naprężenia. 

Znaleziono z tego dylematu wyjście tworząc tzw. konstrukc

je homologiczne - odkształcające się nadal pod wpływem 

naprężeń, ale w taki sposób, że kolejne figury równowagi 

czaszy są nadal paraboloidami i energia zebrana przez antenę 

trafia do dobrze zdefiniowanego ogniska. Taką konstrukcją 

jest również toruński radioteleskop. Powinna wytrzymać ona 

wiatr o prędkości dochodzącej do 55 m/s, natomiast obser

wacje będą możliwe przy prędkościach poniżej 16 m/s. 

Montaż przeprowadzono w układzie horyzontalnym, dzięki 

czemu uzyskano absolutną dokładność ustawienia zarówno 

azymutu jak i wysokości rzędu 0.001 stopnia.
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Toruń Radio Astronomy Observatory

Otwarcie toruńskiego radioteleskopu stało się okazją do od
bycia w Toruniu sympozjum poświęconego najnowszym re
zultatom uzyskanym dzięki stosowaniu techniki Interferometrii 
na Bardzo Długich Bazach.

Powyżej reprodukujemy okładkę książki powstałej z mate
riałów tego sympozjum.

czają informacji dotyczących supergęstej materii z jakiej 
zbudowane są te obiekty. Pomiary scyntylacji pulsarów poz
walają na pomiar niejednorodności gęstości elektronowej 
plazmy znajdującej się między obiektem a obserwatorem. 
Nowy radioteleskop będzie prawdopodobnie w stanie zoba
czyć około 50 pulsarów. Dla najsilniejszych spośród nich bę
dą możliwe pomiary polaryzacji poszczególnych impulsów.

Lista powyższa nie wyczerpuje możliwości radiote
leskopu -  jest to jedynie „pierwsza przymiarka”". Urządze
nie ma być dostępne dla wszystkich astronomów z ośrodków 
krajowych zainteresowanych jego wykorzystaniem. W mate
riałach ze wspomnianej narady roboczej stwierdza się, że 
priorytetowe będą programy krótkie, o testowym charak
terze, takie które mogą przynieść więcej korzyści nau
kowych niż rutynowe pomiary. Te niekiedy „zwariowane” 
programy mogłyby zostać w ten sposób wstępnie zwery
fikowane, a później być może znalazłby się dla nich czas na 
większych antenach.

Roman Schreiber

Proceedings o f  the 2nd

EVN/JJVE SYMPOSIUM

Do czego można użyć 32 m radioteleskop?

Jeszcze przed październikową uroczystością, na terenie Ka
tedry Radioastronomii UMK odbyła się w lutym 1994 r. na
rada robocza poświęcona możliwościom prowadzenia ob
serwacji przy pomocy nowego radioteleskopu. Było to pier
wsze spotkanie tego rodzaju i napewno nie wyczerpuje ono 
wszystkich możliwości. Po dyskusji którą podsumował prof. 
Wielebiński wyłoniło się kilka projektów mających obecnie 
największe szanse realizacji:
-  przede wszystkim VLBI -  możliwości włączenia nowego 

urządzenia do europejskiej i światowej sieci radioastro
nomicznej. Myśli się o przeznaczeniu na VLBI ok. 30 % 
czasu urządzenia. Obserwowane byłyby jądra galaktyk i kwa- 
zarów, masery kosmiczne, radiogwiazdy i pozostałości po 
supernowych, materia międzygwiazdowa.

-  pomiary polaryzacji na fali 6 cm pozwalające we 
współpracy z Instytutem Radioastronomicznym Maxa 
Plancka w Bonn na testowanie trójwymiarowych modeli 
galaktycznego pola magnetycznego

-  monitorowanie radioźródeł szybkozmiennych, w szcze
gólności jąder aktywnych galaktyk (AGN)

-  monitorowanie pulsarów -  pomiary chronometrażowe 
(momentów nadejścia impulsów). Podobne pomiary 
doprowadziły do odkrycia przez prof. A. Wolszczana 
planet wokół pulsara PSR 1257+12.

Pomiary przeskoków w szybkości rotacji pulsarów dostar-

Postępy Astronomii 1/1995

P.S. W dniu 19 kwietnia 1995 radioteleskop RT—32 w Obserwato
rium w Piwnicach odebrał po raz pierwszy promieniowanie radio
we. Obserwował na fali 6 cm radioźródła Cyg A i Tau A, a uzyska
ne profile radiowe tego promieniowania w pełni odpowiadają teo
retycznym charakterystykom teleskopu, (red.)

Profesor Wilhelmina Iwanowska w chwili „chrztu" radioteleskopu 
wypowiada słowa: „Nadaję ci imię Mikołaj Kopernik. Płyń po przest
worzach wielkiego Wszechświata i sław imię toruńskich radioas
tronomów i wszystkich wykonawców”.
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podstępy astronomii

Baba z wozu...
Z  westchnieniem ulgi żegnam się po czterech latach z funkcji jednej z redaktorek „Postępów 
Astronomii". Rozwód wyjdzie najprawdopodobniej na dobre tak mnie, jak i „Postępom”, bo pismo 
to wymaga w dalszym ciągu znacznych zmian, i merytorycznych, i organizacyjnych. Nowa 
Redakcja ze świeżym spojrzeniem może tu dużo zdziałać.

Natomiast nie mogę powiedzieć, że rozstaję się z „Postępami” bez żalu. Bądź co bądź, 
kawałek życia. Niestety, ze względu na wrodzoną krótką pamięć, powoli zaczynam zapominać, 
skąd się w tym wszystkim wzięłam...

Przypadek polegał na tym, że Marek Sarna, ówczesny sekretarz Polskiego Towarzystwa 
Astronomicznego (a obecny wiceprezes) miał wtedy biurko w sąsiednim pokoju. Wpadałam tam 
dosyć często na herbatę (jakoś wtedy miałam więcej czasu, za to mniej publikacji...) i tak się 
gadało o wszystkim i o niczym. Jednym z typowych tematów był problem „Postępów Astronomii” 
- znaczy, że nikt tego nie chce czytać i nikt do tego nie chce pisać, że ludzie są leniwi, że może 
nie warto pisać, że może by co z tym zrobić, ale co, i tak się przecież nie da itp. Przy pewnej 
wprawie temat można było pieścić przez trzy kwadranse. Ćwiczenie powtarzaliśmy przez czas 
jakiś, czasem przy udziale innych osób i wszystko szło dobrze, tylko raz kiedyś w pewnym mo
mencie, nie pamiętam dlaczego - może mnie głowa bolała albo w drodze do pracy autobus mi 
uciekł sprzed nosa - zirytowałam się i pomyślałam, że właściwie to można by coś NAPRAWDĘ z 
tym zrobić. Optymizmem napawał nas fakt, że poprzednia akcja (założenie Fundacji Astronomii 
Polskiej) w wykonaniu Marka Sarny, Mirka Giersza i moim, była udana.

Jak to zwykle w życiu bywa, cała sprawa wynikła w połowie z tak zwanego zapotrzebowa
nia społecznego (cóż, jeszcze się wtedy mówiło językiem minionej epoki...), a w połowie z przy
padku.

I zaczęło się. Konsultacje z władzami PT A i poprzednimi redaktorami „Postępów”, zasię
ganie opinii wszystkich, którzy się chcieli wypowiedzieć na ten temat (o ile dobrze pamiętam, to 
wypowiedziały się chyba dwie-trzy osoby, w tym Joanna Mikołajewska). Poza Joanną oraz za
chowującym optymizm Markiem praktycznie wszyscy uważali, że może i poprzednia koncepcja 
„Postępów” się przeżyła, ale na to, aby z nich zrobić ciekawe pismo dla wszystkich, sprzedające 
się na rynku, nie ma praktycznie szans.

46 Postępy Astronomii 1/1995



Przy okazji, nie bez trudności, wyjaśniło się, na czym owa poprzednia koncepcja polegała. 
Pismo zostało ufundowane w 1953 roku. W tym czasie sytuacja astronomii w Polsce była bardzo 
trudna. Dostęp do literatury światowej był bardzo ograniczony, wyjazdy zagraniczne rzadkie. 
Artykuły przeglądowe, ukazujące się w „Postępach” to dla studentów astronomii i młodych pra
cowników naukowych było niemal jedyne źródło wiedzy o tym, co się robi na świecie. Całe życie 
astronomiczne też koncentrowało się znacznie bardziej na kraju, niż teraz, za to było znacznie 
mniej ukierunkowane na wąską specjalizację. Stare „Postępy”, wydawane skromnie w kilkuset 
egzemplarzach, zawierające specjalistyczne artykuły przeglądowe, nowinki z poszczególnych 
ośrodków i materiały zjazdowe znakomicie pełniły wtedy swą rolę w środowisku.

Tak było czterdzieści lat temu. Dziś życie naukowe toczy się niemal wyłącznie w ramach 
poszczególnych zagadnień, za to w przekroju światowym  - -  choćby ze względu na powszechność 
sieci komputerowych -  a przeglądówki z danej dziedziny w języku angielskim pisane przez świa
towego specjalistę z danej dziedziny (czasami Polaka!) są powszechnie dostępne. Nie ma za
potrzebowania na pismo wydawane specjalnie dla dwustu aktywnych astronomów, w języku pol
skim. W tym sensie profesjonalna astronomia polska stopiła się z resztą astronomii światowej. 
Natomiast oczywiście polski język i kultura nadal zachowuje swą odrębność, bo jest nas wszyst
kich w końcu ponad czterdzieści milionów. Warto więc pisać o astronomii po polsku, ale adresując 
to, no może nie do czterdziestu milionów, ale tych kilku tysięcy niespecjalistów, którym astronomia 
jest bliska. To właśnie robiliśmy w ciągu tych czterech lat, i to warto robić, poszerzając tematy
cznie tradycyjną ofertę „Uranii”.

W każdym razie gdzieś pewnie w połowie 1990 roku, na bardzo poważnym zebraniu 
Towarzystwa powołała się jakimś cudem redakcja w nowym składzie (ja i Joanna Mikołajewska, 
wkrótce jednak dołączył do nas Maciek, zaciekawiony przygodą), za to z niejasnymi kompetenc
jami i celami. Okazja reformy była niepowtarzalna, jako że niespodziewanie pojawiły się pewne 
pieniądze, jakieś sto milionów złotych, w związku z likwidacją działu wydawnictw w Polskiej 
Akademii Nauk. Oczywiście na początku było najciekawiej. Wyjście z pismem ’do ludzi’ oznaczało 
rezygnację z automatyzmu drukowania przez Państwowe Wydawnictwo Naukowe w Łodzi.. 
Poprzednio wysyłało się maszynopisy do profesjonalnej redakcji, i już. Teraz przyszło zetknięcie z 
'prawdziwym drukarzem’ chcącym na interesie zarobić (przecież nie będzie instytucją chary
tatywną - ale też nie stać nas było na przepłacanie), ocena możliwości finansowych i szans 
sprzedaży w odniesieniu do nakładu i szaty graficznej, jeżdżenie po księgarniach i wtykanie 
naszego pisma do sprzedaży, i to bez przeczytania wcześniej książeczki „Mały komiwojażer" itp. 
Najciekawsze kawałki ma do opowiedzenia właśnie Maciek, który z namiotem objeżdżał Polskę i 
zdobywał księgarnie nawet w najmniejszych napotkanych po drodze miasteczkach. Skład robi
liśmy chałupniczo, ja w TEXu, Mikołajewscy w WORDzie, jak kto umiał. No i poszło. Znacznie le
piej, niż sądzili pesymiści, nieco gorzej, niż ja się spodziewałam. Trochę liczyłam na to, że Mirek 
Panek, który wtedy planował wprowadzenie ciekawego programu astronomicznego do telewizji, 
pomoże nam szerzej wylansować modę na astronomię. Tak się nie stało, bo cykl programów za
kończył się bodaj na pierwszym, a dziś Mirek jest cenionym specjalistą, jednym z niewielu w 
Polsce, o d ... inwestycji kapitałowych!

W sumie w ciągu tych czterech lat pismo przeszło znaczną ewolucję. Już w 1992 Maciek 
Mikołajewski został redaktorem naczelnym i wciągnął do współpracy Sławka Kruczkowskiego, 
który zajął się organizacją druku oraz stopniowo przejął skład komputerowy i wysyłkę. Potem po
jawiła się osobna korekta, a ostatnia „zdobycz” to konsultacja graficzna Jacka Drążkowskiego przy 
składaniu numeru. W sumie pisemko wygląda teraz bez porównania ładniej niż zeszyt pierwszy.

A jak nas widzieli Czytelnicy? Nieustanny problem opóźnień to łatwo widoczna wada dotych
czasowego funkcjonowania „Postępów", natomiast szczegółowych opinii dostarczyła ostatnia anki
eta. Zdradzę tu tylko krótko, że podobało s i ę n a t o m i a s t  nie znalazło uznania...

Co będzie dalej z „Postępami”? Zobaczymy. Ja przesiadam się na ławkę kibica. Życzę jed
nak z całego serca nowej Redakcji powodzenia, bo nie wyobrażam sobie istnienia w kraju dobrej 
astronomii bez dobrej popularyzacji osiągnięć tej dziedziny wiedzy. I powinno się udać, bo przecież 
stare polskie przysłowie mówi: „Baba z wozu, koniom lżej”...

Bożena Czerny
---------- postępki astronomów----------------------------------------------------
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Jeszcze 
o historii 
Obserwatorium 
Krakowskiego
Przyczynkarstw o nie cieszy się w praw dzie zbyt wysoką lokatą w 
ocenach „gatunków ” literackich, ale byw a czasem  nieuniknione. 
Skłoniony bow iem  -  z  jednej strony -  w łasnym  spojrzeniem  kryty
cznym  na braki m ojego artykułu (PA 3 -4 /9 3 , ss. 101—117), a - z  
drugiej strony „w yw ołany do tablicy” przez prof. K. K ozieła (PA 
4/93, s.190) ośw iadczam  co następuje:

D rogi nasz  R edaktor Naczelny m a zwyczaj przenosić do arty
kułu fragm enty pism a m u tow arzyszącego, gdzie autor np. w stydli
w ie tłum aczy się, że czegoś niestety n ie wie. W  artykule natom iast 
ośw iadczenie tego rodzaju nabiera cech „bezw stydnego” chw alenia 
się sw oją n iew iedzą -  krótko m ów iąc -  snobow ania się, by „być 
ponad to”. Podobnie, listow ne w yjaśnianie przez autora rozbież
ności dat, zw iązanych np. z przebiegiem  czyjejś kariery, a kw es
tionow anych przez R edaktora w ygląda, po przeniesieniu do arty
kułu, na natrętne rozszczepianie w łosa na czworo. N ie m am  jednak
o to pretensji do D rogiego Pana M acieja, gdyż takie m anew ry 
ożyw iają czasem  kontakt p ism a z C zytelnikam i, a na autora działają 
w ychow aw czo -  przypierając go trochę do muru.

Z gorszony zatem  swoim  -  ju ż  upublicznionym  -  niedostatkiem  
w iedzy na tem at genezy naszej krakow skiej pinakoteki, rozpoczą
łem  poszukiw ania nazw iska artystki m alarki, siostry prof. J. W it
kow skiego od ... Lozanny. M ieszkająca tam  pani d r Anna M aria 
W itkow ska, córka Profesora, poinform ow ała m nie, że ciotka jej no
siła pseudonim  T. M A R W ID , a po dalsze inform acje skierowała 
m nie do córki A rtystki, p. M arii Kęszyckiej w Poznaniu.

Dzięki niej m ogę podzielić się z C zytelnikam i wiedzą, że uta
lentow ana p lastycznie i m uzycznie Jej M atka, urodzona w Odessie, 
żyła w latach 1893-1983 . Z  prof. T. B anachiew iczem  była zaprzy
jaźniona od przyjazdu rodziny T erlicz -  W itkow skich do Polski po 
roku 1917, co praktycznie zbiegło się zresztą z term inem  jego  przy
jazdu -  rów nież „z tam tych stron”. M alarstw a i m uzyki uczyła się 
w  W iedniu i w Paryżu. Po przyjeździe do Polski była studentką 
krakow skiej A SP, początkow o w pracow ni prof. Jarockiego, a 
później prof. W . W eissa; jest postim presjonistką. O brazy je j pędzla 
znajdują się w  krajow ych m uzeach i innych instytucjach (m.in. w 
Planetarium  i O bserw atorium  A stronom icznym  w Chorzowie), ale 
są także w W atykanie, w Stanach Zjednoczonych, w Anglii, we 
Francji, w N iem czech i w Belgii. Była członkiem  ZPAP. Po zawar
ciu zw iązku m ałżeńskiego (1927) z M arcinem  Przyborow skim  
używ ała niekiedy (ale raczej po  1945 r.) podpisu: P rzyborow ska -  
M arwid. N atom iast drogiej naszej Koleżance, d r M arii Pańków  z 
K atow ic zaw dzięczam  i tę istotną inform ację, że A rtystka m iała na 
im ię M aria.

U dało mi się rów nież ustalić, że -  znajdująca się w M uzeum  
H istorycznym  M. K rakow a -  rycina, n a  podstaw ie której K. M ietel- 
ska nam alow ała obraz przedstaw iający stare O bserw atorium  K ra
kow skie (reprodukow any w m oim  artykule na  str. 103) -  jest au
torstw a J. S tojeckiego i pochodzi z pierw szej połow y X IX  w.

Co do drobiazgów , to stw ierdzam  stanowczo, że „now atorstw o” 
gram atyczne typu: „tą datę” (str. 103, u  dołu) n ie jest m ojego pom y
słu, natom iast obserw acje „geom etryczne” (s. 107, u góry) figurują 
w m oim  m aszynopisie  jak o  „geom agnetyczne”.

Praw dziw ie przykro m i jednak, że -  w ferw orze czynienia skró
tów  (do druku) w m oim  oryginalnym  referacie -  usunąłem  pewien

akapit, w którym  m.in. była w zm ianka o udziale d r W iesław a W iś
niew skiego w nadzorze budow y O bserw atorium  na Forcie Skała. 
W  ten sposób Jego nazw isko n ie znalazło się w  ogóle w tekście, w 
którym  pow inno być. To, że napisałem  przed laty  w URANII  (1985, 
nr 4, s.106) o Jego udziale w tych pracach, nie zm niejsza m ojego 
poczucia w iny obecnie.

Profesor K. K ozieł zauważa natom iast w sw oim  liście, że -  z je 
dnej strony napisałem  o nim  trochę za dużo, a z drugiej -  jakby  zbyt 
mało. To, czego -  Jego zdaniem  -  brakow ało, był łaskaw  uzupełnić 
sam, za co m ogę M u być tylko w dzięczny; d la rów now agi dodam  
jednak, że pisząc o profesorze E. R ybce też jakoś „pom inąłem ” np. 
fakt, że był On w iceprezesem  IAU, choć w Jego biografiach zawsze 
to akcentowałem.

Pewien nadm iar inform acji o przebiegu kariery prof. Kozieła 
(np. przypis n r 3 na  str. 112) w yjaśnia częściow o m oja  uwaga, 
poczyniona na w stępie tego listu; uzasadnienia natom iast w ym aga 
jakby podkreślenie daty Jego doktoratu w UJ, w 1945 r. (pod nr 
9958).

Przyznaję się w obec tego, że by ła  to z m ojej strony próba 
„bezszm erow ego” przem ycenia sprostow ania błędów  zaw artych w 
cudzych artykułach, zw iązanych z jubileuszam i pracy naukowej 
prof. Kozieła: czterdziestolecia (K. R udnicki, PA , t.X X , 1972, n r  4, 
s.365-366) i pięćdziesięciolecia (J. M asłow ski, PA , t. X X X , 1982, 
n r  3 -4 , s .3 2 1-323). W  obydw u tych tekstach znajduje się w zm ian
ka „Doktoryzow ał się ... w  1939 r.”

Ówcześni R edaktorzy PA  (Prof. S. Piotrow ski, a później doc. J. 
Stodółkiew icz) nie m ieli żadnego trudu z przekonaniem  m nie, że 
prostow anie tekstów  laudacyjnych jes t czym ś bardzo n iew dzięcz
nym  i że należałoby to zrobić raczej przy innej okazji; rozum iałem  
też pow ściągliw ość Autorów obydw u inkrym inow anych artykułów  
wobec perspektyw y podjęcia tak  niezręcznego kroku, jak  pros
tow anie inform acji otrzym anej w dobrej w ierze od Jubilata, który 
sam nie uważał za stosow ne przesłać sprostow ania.

Pozostało więc czekać -  w im ię praw dy -  na okazję. Czytelnicy
i R edakcja PA  osądzą, czy sprostow anie sform ułow ałem  w ystar
czająco „m iękko”; czy czekałem  w ystarczająco cierpliw ie (odpo
wiednio 20 lat i 10 lat) i -  czy do w ystarczająco w łaściw ej okazji. 
Cóż, m iało być dyskretnie, ale „nie w yszło”. W ydaw ało m i się, że 
dość delikatnie kładę dłoń na  „stole” , ale gdzieś ow e przysłow iow e 
„nożyce” jednak zabrzęczały. O kazuje się, że „upiększanie” historii 
jest zajęciem  na dłuższą m etę nieopłacalnym ; chodziło  tu raptem  o 
„głupie” 6 lat. Pow ody kom plikacji były w ystarczające: wojna, 
zam knięty U niw ersytet ... itd. -  każdy inteligentny Czytelnik PA  
zrozum iałby to ( a m am y tylko takich!).

Tu m oże w arto wspom nieć -  aby pogodniej zakończyć ten list -  
że doktorat N estora Polskiego T ow arzystw a A stronom icznego, 
Profesora Jana M ergentalera, figuruje w w ykazach U J pod nr 9171, 
w 1932 r.

Być m oże zainteresuje też niektórych C zytelników , że doktorat 
-  co praw da n ie astronom a -  ale osoby nam  drogiej i pow szechnie 
znanej n ie gorzej n iż M ikołaj K opernik -  m ianow icie Karola 
W ojtyły -  w idnieje w w ykazach U J pod n r 10243, w 1948 r.

Jan M ietelski

48 Postępy Astronomii 1/1995



( O

Ili i
C, -# C  • ) i»  **

j  i l  
*  * >

c c c
Powyższe zdjęcie przedstawia małą planetkę Westę ze wszystkich stron pokazywanych w czasie jej 
przeszło 320 minut trwającej rotacji. Obrazy uzyskane zostały w dniach od 28 listopada do 1 grudnia 1994 
przez dr B. Zellnera przy pomocy kamery planetarnej (WFPC-2) teleskopu kosmicznego Hubble’a. 
Planetka, której średnica wynosi 525 km, była wtedy w odległości 252 min km od Ziemi, a najdrobniejsze 
szczegóły widoczne na zdjęciach mają rozmiary około 80 km.

<D

Przedstawiany powyżej meteoryt pochodzi ze zbiorów Oddziału Meteorytowego Muzeum Zachodniej 
Australii (Nowej Anglii). Jego wymiary są natępujące: 6.9 x 8.1 x 8.7 cm , a waga 631 gramów. Badacze 
są przekonani, że meteoryt ten jest fragmentem skorupy małej planetki Westy. Składa się głównie z 
piroksenu, który jest powszechnym minerałem w skałach powstałych w procesie stygnięcia ziemskiej 
lawy. Struktura ziaren wskazuje również na fakt jego wcześniejszej fazy płynnej. Jego widmo jest też 
identyczne z widmem Westy. Spadł na Ziemię w Zachodniej Australii w październiku 1960 roku. (zobacz 
artykuły wewnątrz zeszytu)
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