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TELESKOP
KOSMICZNY
HUBBLEA obserwuje

GWIEZDNE CMENTARZYSKO

Białe karły w gromadzie kulistej M4. Z lewej: zdjęcie z teleskopu naziemnego. Pole widzenia 
wynosi 47 lat świetlnych. Z prawej: zdjęcie wykonane przez kamerę szerokokątną WFPC2 
Teleskopu Kosmicznego Hubble’a. Pole widzenia wynosi 0.63 roku świetlnego. W kółkach 
zaznaczono widoczne białe karły (patrz artykuł pt. „Gwiezdne cmentarzysko" na str. 154).

RADIOGALAKTYKI

Obrazy radiogalaktyk (od lewej) 3C368, 3C324, 3C265 w zakresie widzialnym uzyskane 
Teleskopem Hubble’a z nałożonymi izofotami radiowymi uzyskanymi z VLA (patrz str. 157).



Drodzy Czytelnicy,
Naszym zamiarem było dostarczenie Państwu tego zeszytu w okresie, gdy stacja GALILEO zbliżała się 
do Jowisza i wprowadzała do jego  atmosfery aparaturę badawczą w tzw. próbniku. N iestety nie udało się 
nam zdążyć na czas. Ale otw ierający ten zeszyt artykuł Krzysztofa ZIÓŁKOW SKIEGO z Centrum  
Badań Kosmicznych PAN w Warszawie przybliża nam sukcesy, porażki i oczekiwania związane z tą 
niezwykłą stacją kosmiczną. Przy okazji przypom inamy najważniejsze param etry opisujące najw ięk
szą planetę naszego Systemu Słonecznego i je j satelity.

Kończący się rok przyniósł nam sensacyjne doniesienia o odkryciu nowego systemu planetar
nego. Astronom owie szwajcarscy w 1994 roku rozpoczęli długofalowy program poszukiwania planet 
wokół około 140 gwiazd podobnych do Słońca. Posługują się metodą spektroskopową, m ierząc prędko
ści radialne gwiazd i szukając ich cyklicznych zmian. Spodziewali się uzyskać pierwsze wiarygodne 
rezultaty po około kilku lub kilkunastu latach. Takie bowiem byłyby okresy zmian Vr, gdyby wokół 
obserwowanej gwiazdy znajdował się obiekt w ielkości Jowisza i w podobnej odległości od swej gwia
zdy, ja k  Jowisz je s t odległy od Słońca. Z wielkim zaskoczeniem wykryli, że jedna  z obserwowanych  
gwiazd, 51 Peg, wykazuje cykliczne zmiany w okresie zaledwie 4.2 dnia. Cóż to za planeta obiega swoje 
słońce w tak małej odległości? Piszemy o tym na str. 158.

Bardzo się cieszymy, że Janusz SYLW ESTER z Pracowni Centrum Badań Kosmicznych PAN  
we W rocławiu zechciał przedstaw ić Czytelnikom „Postępów Astronom ii” przełomowe wyniki badań koro
ny Słońca z pokładu japońskiego satelity YOHKOH (str. 166). Opis obserwowanych zjawisk i ich 
interpretacja uzupełnione są pięknymi, najnowszymi zdjęciam i górnych warstw atm osfery naszej dzien
nej gwiazdy.

Burzom na Słońcu towarzyszy zwykle szereg zjawisk geofizycznych na Ziemi. Ale oprócz 
zjawisk naturalnych, fizycznych, może pojawić się też wiele zjawisk innej zgoła natury - pisze o nich 
Radosław  REK z Centrum Badań Kosmicznych w Warszawie w artykule o pew nej burzy magnetycz
nej i... o tym, co z tego wynikło (str.162). O polu magnetycznym Słońca z pom iarów  ULYSSES-a 
i wietrze słonecznym piszem y też na str. 159-160.

Dział „Teleskop Kosm iczny Obserwuje’’ je s t chyba ulubionym działem naszych Czytelników. 
Często chwalicie Państwo prezentowane tam rezultaty badań i piękne obrazy Kosmosu. Nie brakuje  
ich też i w tym zeszycie. Zamieszczamy również parę ciekawych doniesień z najnowszych badań 
w rubryce „Rozm aitości’’

Wiele miejsca pośw ięcam y naszym krajowym wydarzeniom astronomicznym. Informujemy 
o uruchomieniu nowego radioteleskopu w Krakowie (str. 176) i o jubileuszu 40 - lecia Planetarium  
Śląskiego (str. 178). Przypominamy też postać wybitnego polskiego astronoma i organizatora nauki 
polskiej, profesora Stefana Piotrowskiego. Sylwetkę Profesora kreśli Jego uczeń i następca „na kate
drze ”  pro fesor Uniwersytetu Warszawskiego, Kazim ierz STĘPIEŃ. O aktualnych zainteresowaniach 
naukowych polskich badaczy Kosmosu i programie ich badań mówi zestawienie przyznanych 
ostatnio „grantów" Komitetu Badań Naukowych (str. 183).

W  nowej naszej rubryce „Na półce z książkam i” w syntetycznej formie przypom inam y o warto
ściowych książkach astronomicznych na polskim  rynku wydawniczym. W obec postępującej powo
dzi przeróżnych wydawnictw astrologicznych chcemy służyć naszym Czytelnikom inform acją o tym, 
gdzie mogą znaleźć rzetelne treści mówiące o stanie wiedzy współczesnych nauk astronomicznych.

N iestety musimy zanotować smutny fakt odejścia niektórych astronom ów - przypom inam y ich 
postacie w krótkich notatkach „In Memoriam”.

Zeszyt zamykamy tradycyjnym felietonem.

Życzę Państwu przyjemnej lektury i Wszystkiego Najlepszego w Nowym 1996 Roku.

Andrzej Woszczyk

Toruń, w grudniu 1995
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Rocznik Astronomiczny - Ankieta

(Imię i nazwisko, nazwa instytucji, adres, fax, e-mail)

1. Chcę otrzymywać Rocznik
a) bez efemeryd............................................................  D
b) z efemerydami przesłanymi

1 )jakoe-m ai l  !
2).na dyskietce....................................................... D
3) w formie w ydruku............................................. □

2. Nasza instytucja otrzymuje Rocznik na zasadzie 
wymiany, którą chcemy kontynuować.........................  L

3. Chciałbym/chcielibyśmy otrzymywać Rocznik 
bezpłatnie (uzasadnienie).............................................. D

4. Liczba egzem plarzy.......................................................  I

Podpis.....................................

Prosimy o wypełnienie i wysłanie powyższej ankiety 
pocztą, e-mailem łub faksem na adres Redakcji. __^

Od redakcji 
Rocznika Astronomicznego 
Obserwatorium Krakowskiego

Wydany i przygotowany do dystrybucji 
Rocznik Astronom iczny  

Obserwatorium  Krukowskiego
nr 67 na rok 1996 jest ostatnim ukazującym się w 
dotychczasowej postaci.
Przy powszechnym obecnie dostępie do komputerów, 
zamieszczane W Roczniku  efemerydy minimów (ma
ksimów dla gwiazd typu/?/? Lyr), liczone na każdą noc, 
nie są już  tak przydatne obserwatorom jak  uprze
dnio. Zdecydowano więc usunąć je z głównego wy
dania pozostawiając część zasadniczą, ą mianowicie 
listy gwiazd zaćmieniowych i gwiazd typu/?/? Lyr wraz 
z bieżącymi elementami blasku, tzw. Annotations oraz 
niezbędne dane bibliograficzne. Pozwoli to w  najbliż
szej przyszłości na poszerzenie list o dalsze gwiazdy z 
systematycznie kontrolowanymi elementami blasku w 
oparciu o bazę momentów minimów dla gwiazd zaćmie
niowych znajdującą się w Krakowie i dane z Odessy 
dla gwiazd typu RR Lyrae.

Niemniej, efemerydy minimów (maksimów) liczone 
na dany rok:

1. będą dostępne w sieci komputerowej World Wide 
Web, pod adresem:

http://www.oa.uj.edu.pl/ktt
w PostScriptcie lub kodzie ASCII począwszy od 1 
grudnia poprzedzającego roku. Pod tym adresem, zna
leźć będzie można pełny tekst Rocznika, jak  również 
informacje o krakowskiej bazie momentów minimów.

2. m ogą zostać przesłane na w yraźną prośbę pocztą 
komputerową, lub za dodatkową opłatą w  wysokości 
2.5 zł, na dyskietce lub w postaci wydruku.

Dystrybucję Rocznika  prowadzi redakcja. Cena nu
meru 67 na rok 1996 wynosi 5.8 z ł + koszty wysył
ki 1.2 zł = 7.0 zł. Dokonanie wpłaty m ożliwe jest 
bezpośrednio w redakcji lub przekazem  pocztowym. 
Przewidywana cena Rocznika  nr 68 na rok 1997 wy
nosi 4.8 z ł+1 .2 zł = 6.0 zł plus ew entualnie podany 
wyżej koszt efemeryd.

Zainteresowanych bardzo prosimy o wypełnienie ankie
ty (obok), która pomoże redakcji w przygotowaniu 
planu wydawniczego w roku przyszłym.

Redakcja Roczniku Astronom icznego
Obserwatorium Astronom iczne UJ
ul. Orla 171
30-244 Kraków
e-mail: sac@ ou.uj.edu.pl
fax: (+48-12) 25-13-18
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148 Galileo - sukcesy, 
porażki, oczekiwania
Krzysztof Ziolkowski

O sondzie kosmicznej mówi się ju ż  od  wielu lal. Przeznaczona do wszechstronnych badań Jowisza, 
miała być wystrzelona z  Ziemi za pomocą prom u kosmicznego w  połowie 1986 roku. Oczekiwano, 
ze  po przelocie kolo planetoidy (29) Amphitrite - ju ż  w  grudniu 1988 roku rozpocznie pracą ja ko  
sztuczny satelita największej planety. Tragiczna katastrofa Challengera w  styczniu 1986 roku  
pokrzyżowała te plany. Start sondy m ógł nastąpić dopiero w 1989 roku, a na osiągnięcie przez  
nią Jow isza trzeba było aż sześciu lat.

TELESKOP KOSMICZNY HUBBLE'A
Gwiezdne cmentarzysko (154)
Dżety optyczne w radiogalaktykach (156)

162 Pewna burza magnetyczna...
Radosław Rek

W październiku 1995 roku miały miejsce dwie burze magnetyczne. Nieścisłości zaw arte w  komu
nikacie NASA rozsyłanym pocztą elektroniczną zwróciły moją uwagę na jed n ą  z  nich. Celem ni
niejszego artykułu je s t wyjaśnienie, co wtedy naprawdę miało miejsce.

166 Obserwacje Yohkoh...
Janusz Sylwester

Yohkoh dokonuje obsenvacji Słońca wykorzystując zespół teleskopów i spektrometrów skonstruo
wanych w Japonii, USA i Wielkiej Brytanii. Przebieg misji kontrolowany je s t przez japoński Instytut 
Badań Kosmicznych i Astronautycznych (ISAS).

IcrtllEtUjÓi Nowa planeta? (158), ULYSSES (159), 
Wiatr słoneczny a oscylacje Słońca (160)

Materiały dotyczące wyników obsenva
cji Teleskopu Kosmicznego llubble'a 
uzyskano dzięki uprzejmości doktora 
F. Duccio Macchctto, przedstawiciela 
Europejskiej Agencji Kosmicznej 
(ESA) w Space Telescope Science In
stitute w Baltimore (USA).

146 Od redakcji Rocznika Astronomicznego
175 Ze zjazdów i konferencji: Powstawanie i ewolucja gwiazd podwójnych...
176 W kraju: Nowy radioteleskop w Krakowie, 40 lat Planetarium w Chorzowie 
183 Granty KBN
1 84 Sylwetki: Profesor Stefan Piotrowski
1 86  In Memoriam: Umierajągwiazdy, odchodzą astronomowie
1 88  Recenzje: Na półce z książkami

Astronomia. Przewodnik po Wszechświecie
1 90 Felieton: Profesorski Kot, czyli wspomnienia Złego Kustosza
1 92 Indeks artykułów i autorów

ZDJĘCIE NA OKŁADCE PRZEDSTAWIA:
artystyczną wersję przelotu sondy GALILEO w pobliżu jowiszowego księżyca lo, które
go powierzchnia wykazuje niezwykłą wręcz aktywność geologicznąze spektakularny
mi wybuchami wulkanów włącznie.
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B ędąc u kresu podróży i na początku 
głównego etapu całej misji, GALILEO  bu
dzi obecnie coraz w iększe zainteresow a
nie. W arto w ięc prześledzić jego  do
tychczasow e sukcesy i porażki oraz w ska
zać na oczekiw ania, które z p racą  tej son
dy łączą  liczne zespoły badawcze.

Projekt GALILEO

je s t dziełem  am erykańsk iej agencji ko
sm icznej N A SA , ale w  jego  przygotow a
niu i realizacji m ają także znaczący udział 
naukow cy i technicy z Francji, K anady, 
N iem iec, Szwecji, Taiw anu i Wielkiej Bry
tanii. W przeciw ieństw ie do czterech sond 
kosm icznych, które dotychczas badały Jo
w isza podczas bliskich przelotów  kolo nie
go (P ioneer 10 i 11 w  latach 1973 i 1974 
oraz V oyager 1 i 2 w  1979 roku), G A LI
LEO praw ie dw a lata spędzi w  otoczeniu 
planety śledząc jej atm osferę i w arstwy po
w ierzchniow e oraz m agnetosferę i księ
życe.

Misja GALILEO

rozpoczęła się 18 października 1989 roku 
w yniesieniem  na orbitę okoloziem ską- za 
pom ocą prom u kosm icznego A tlantis w 
jego  rejsie nr STS-34 - sondy z dw ustop
niow ą rak ie tą  przeznaczoną do skiero
w ania statku kosm icznego z geocentrycz- 
nej orbity parkingowej ku planecie W enus. 
Jego lot z  Ziemi do W enus odbyw ał się 
po heliocentrycznej orbicie eliptycznej
o m im ośrodzie 0.198 i w ielkiej pólosi 0.83 
j.a . Z bliżenie sondy do W enus w dniu 10 
lutego 1990 roku na odległość około 16 
tys. km od pow ierzchni planety, było 
okazjąn ie  tylko do pierw szego uruchom ie
nia niektórych przyrządów , ale przede 
w szystkim m iało na celu taką zm ianę tra
jektorii sondy, aby m ogła się ona znaleźć 
znow u w  pobliżu Ziemi. Przyspieszona od
działyw aniem  graw itacyjnym  W enus, po
ruszała się teraz po orbicie o m im ośrodzie 
0.294 i w ielkiej półosi 0.989 j.a . P rzelot 
koło Ziem i nastąpił 8 grudnia 1990 roku 
w  odległości zaledw ie 960 km od po
w ierzchni. Podobnie jak  w przypadku 
W enus, duże zbliżenie sondy do Ziemi 
m iało na celu przede w szystkim  jej gra
w itacyjne przyspieszenie. Jego wynikiem  
była taka zm iana trajektorii lotu, że GA
LILEO  poruszał się teraz po orbicie helio
centrycznej o m im ośrodzie 0.430 i w iel
kiej pólosi 1.59 j.a . Po trw ającym  dw a lata 
okrążeniu Słońca sonda znow u znalazła 
się blisko Ziemi i 8 grudnia 1992 roku prze
leciała w  odległości tylko 303 km od jej 
pow ierzchni. Tym  razem  oddziaływ anie 
graw itacyjne naszej planety zw iększyło 
prędkość sondy do 39 km/s, co spow odo

wało, że jej now a orbita 
he lioccn tryczna m iała mi- 
mośród 0.688 i w ielką pół- 
oś 3.14 j.a . Lecąc po tej 
o rb ic ie  (k tó re j o d leg ło ść  
aphelium  była rów na 5.31 
j.a .) m ogła ju ż  ona osią
gnąć Jow isza (rys. 1).
T ak  sk o m p lik o w a n y  to r  
przelotu sondy GALILEO  z 
Z iem i do Jow isza okazał 
się optym alny w  w arunkach 
startu w  1989 roku. D ługo
trw ałość lotu była ceną  za 
spore oszczędności energe
tyczne jak ie  uzyskano dzię
ki naturalnem u zw iększaniu 
prędkości sondy w wyniku 
jej zbliżeń do planet (jedne
go do W enus i dw óch do 
Ziem i). To zaś było bardzo 
istotne zw ażywszy, że w  
m om encie  s ta rtu  sonda 
GALILEO miała i tak ogrom
n ą  masę ponad 2.5 tony, 
z  czego na aparaturę ba
daw czą przypadało zaledwie 
148 kg i aż 925 kg na 
paliw o do silników  rakie
tow ych niezbędnych do jej 
sterow ania (GALILEO  ma 13 silników: 
jeden  główny o sile ciągu 400 niutonów  i 
12 pom ocniczych o sile ciągu 10 niuto
nów; cała misja wymaga trzech dużych ma
new rów  i około 60 m ałych zm ian kursu 
i orientacji aparatu).
Szeroko zakrojony

program badawczy

sondy realizow any je s t za pom ocą 16 
przyrządów, z których 6 znajduje się na po
kładzie próbnika m ającego zanurzyć się 
w  atm osferę Jowisza. Do najw ażniejszych 
należy kam era (o ogniskowej 1.5 m i polu 
w idzenia 0.5 ) um ożliw iająca fotografo
w anie przez różne filtry pow ierzchni sa
telitów  i obłoków  planety z rozdzielczo
śc ią  rzędu 1 km. W łasności fizyczne i 
skład chem iczny atm osfery planety oraz 
pow ierzchni satelitów  galileuszow ych ba
dać b ęd ą  spektrom etry  podczerw ieni i 
nadfioletu. Pole m agnetyczne Jow isza i 
jego  fluktuacje będzie m ierzone przez 
specjalny m agnetometr. Do analizy skła
du i pom iaru energii, obfitości oraz roz
kładu przestrzennego w  otoczeniu planety 
jonów  oraz w ysoko- i niskoenergctycz- 
nych elektronów  i protonów  służą różne 
detektory plazmowe. Spektrom etr fal pla
zm ow ych przeznaczony je s t do detekcji i 
analizy fal elektrom agnetycznych. Sonda 
je s t też zaopatrzona w detektor pyłu do 
rejestracji oraz pom iarów  prędkości, masy

i ładunku drobin pyłu kosm icznego o 
rozm iarach subm ikronow ych. Próbnik at
m osferyczny został natom iast w yposa
żony w  instrum enty do pom iaru tem pera
tury, ciśnienia, gęstości i składu chem icz
nego atm osfery Jow isza w  funkcji odle
głości od środka planety, w  specjalny 
detektor do analizy obfitości helu, w  tzw. 
nefelom etr czyli aparat do badania rozpra
szania światła słonecznego na cząsteczkach 
atm osfery oraz w  przyrządy przeznaczo
ne do pom iaru tem peratury, natężenia i in
nych w łasności fizycznych prom ieniow a
nia Słońca w nikającego w  atm osferę Jo
wisza.
Spośród w ielu skom plikow anych urzą
dzeń o p rzy rządow an ia  pom ocniczego  
um ożliw iającego funkcjonow anie sondy 
najw iększe em ocje w zbudziła

sprawa uruchomienia głównej anteny.

M ająca służyć do przekazyw ania na Zie
mię w szystkich danych pom iarow ych an
tena kierunkow a dużego zysku, przypom i
nająca kształtem  i konstrukcją  parasol o 
średnicy 4.8 m, podczas startu m usiała być 
złożona. Było to podyktow ane nic tylko jej 
w ielkością, ale także troską o nie naraża
nie jej delikatnej struktury na ew entual
ne uszkodzenia intensyw nym  prom ienio
w aniem  słonecznym  w czasie przebyw a
nia sondy w  okolicach W enus. R ozpo
starc ie  an teny  m iało  n astąp ić  podczas

P o s tę p y  A s t ro n o m i i  4 /1 9 9 5 149



JOWISZ
Największa planeta Układu Słonecznego, okrąża 
Słońce po prawie kołowej orbicie w odległości po
nad pięciokrotnie większej niż odległość Ziemi od 
Słońca; jego średnia prędkość orbitalna wynosi 13 
km/s, a okres obiegu wokół Słońca trwa prawie 
12 lat. Chociaż masa Jowisza stanowi zaledwie 
tysięczną część masy Słońca, to jednak jest 318 
razy większa od masy Ziemi. Średnica jego globu 
przewyższa średnicę Ziemi mniej więcej 11 razy i 
wynosi 143 tys. km. Średnia gęstość Jowisza jest 
więc czterokrotnie mniejsza od średniej gęstości 
Ziemi i wynosi 1.3 g/cm . Planeta szybko rotuje 
wokół osi niemal prostopadłej do płaszczyzny swej 
orbity: pełny obrót wykonuje w ciągu niespełna 10 
godzin i jest to najkrótszy okres rotacji wśród 
wszystkich dziewięciu planet. Konsekwencją szyb
kiego obrotu jest stosunkowo duże spłaszczenie 
globu Jowisza: stosunek różnicy jego promienia 
równikowego i biegunowego do wartości promie
nia równikowego jest równy 1/16, podczas gdy w 
przypadku Ziemi wynosi on około 1/300.

Jedną z najbardziej intrygujących zagadek Jowi
sza jest dawno stwierdzony obserwacyjnie fakt, że 
wypromieniowuje on dwukrotnie więcej energii, 
niż otrzymuje od Słońca w jednostce czasu. Nie zna
ne jest żrodło tej dodatkowej emisji. Mimo, że skład 
chemiczny Jowisza jest zbliżony do słonecznego, 
to jednak nie mogą w nim zachodzić reakcje jądro
we przemiany wodoru w hel ze względu na zbyt 
małe ciśnienie i za niską temperaturę w jego wnę
trzu. Sądzono więc, że nadwyżka energii może 
być wynikiem kurczenia się planety (wystarczy
łoby tempo około 1 mm rocznie), które powinno pro
wadzić do zamiany energii grawitacyjnej na ener
gię cieplną. Koncepcja ta nie wytrzymała jednak 
próby czasu. Precyzyjna analiza zmian torów 
sond kosmicznych w polu grawitacyjnym Jowi
sza pozwoliła znaleźć rozkład gęstości wewnątrz 
jego globu. Okazało się, że wzrost gęstości ku środ
kowi jest tak wolny, iż wyklucza popularną dotąd 
hipotezę, że Jowisz jest kulą gazową. Najprawdo
podobniej więc jest on wypełniony ciekłym wodo
rem metalicznym otoczonym grubą warstwą cie
kłego wodoru molekularnego. Tylko w samym 
środku ma on przypuszczalnie niewielkie, ale 
skupiające około 13% masy, stałe jądro żelazo- 
wo-krzemianowe. Ściśliwość tych cieczy jest za 
mała, aby ich ewentualnym kurczeniem się moż
na było wytłumaczyć obserwowaną nadwyżkę wy- 
promieniowywanej energii. Być może więc Jo
wisz posiada jeszcze w swym wnętrzu zapas cie
pła pochodzącego z okresu kondensacji planety 
z pierwotnego obłoku okołosłonecznego.

Transport energii we wnętrzu Jowisza odby
wa się głównie drogą konwekcji. Ponieważ cie
kły wodór metaliczny jest dobrym przewodni
kiem elektryczności, więc konwekcja termiczna

wzmacnia pole magnetyczne planety. Jego natę
żenie przy powierzchni jest kilkanaście razy więk
sze niż pola magnetycznego Ziemi. Sprawia to, że 
wokół Jowisza rozciąga się ogromna magnetosfe- 
ra, sięgająca w kierunku Słońca na odległość około 
4 min km. Pole magnetyczne więzi w tzw. pasach 
radiacyjnych wokół Jowisza znaczną liczbę czą
stek naładowanych, których energia wielokrotnie 
przewyższa energię cząstek poruszających się 
wewnątrz analogicznych pasów Van Allena wokół 
Ziemi. Szybko wirujące wraz z planetą pole ma
gnetyczne działa jak akcelerator przyśpieszając 
naładowane cząstki do prędkości bliskich prędko
ści światła. Są one źródłem odbieranego na Ziemi 
promieniowania radiowego Jowisza o decymetro
wych długościach fal oraz jakby jego własnego 
„promieniowania kosmicznego”, które także docie
ra do Ziemi.

Zbudowany w znacznej części z ciekłego wodo
ru glob Jowisza otoczony jest gazową atmosferą 
złożoną przede wszystkim z wodoru i helu z 
niewielkimi domieszkami substancji bogatych w 
wodór: metanu (CH4 ), amoniaku (NH3 ) i pary 
wodnej (H20), a także acetylenu (C2H2 ), cyjano
wodoru (HCN) oraz tlenku węgla (CO). Wyraźnie 
widoczne na zdjęciach planety rówoleżnikowe 
struktury są odzwierciedleniem wpływu szybkiej 
rotacji globu na obłoki w dolnych warstwach atmo
sfery, poruszające się wskutek konwekcji wywoła
nej pochodzącym z wnętrza ciepłem. Temperatu
ra atmosfery Jowisza nad obszarem obłoków wy
nosi około 170 K. Najbardziej charakterystycznym 
tworem powierzchni Jowisza jest tzw. wielka czer
wona plama, która jest prawdopodobnie gigan
tycznym zawirowaniem w powierzchniowej war
stwie obłoków, przypominającym ziemskie cy
klony. Długowieczność i wielkość plamy sprawiają, 
że ciągle brak jest wiarygodnego wyjaśnienia, co 
może być źródłem energii podtrzymującej jej ist
nienie.

Wokół Jowisza krąży co najmniej 16 sateli
tów (tyle dotychczas zaobserwowano). Najbar
dziej znanymi są odkryte w 1610 roku przez Gali
leusza cztery największe księżyce: lo, Europa, Ga- 
nimedes i Kallisto. Dwa pierwsze mają rozmiary i 
gęstości porównywalne do ziemskiego Księżyca, 
podczas gdy dwa pozostałe są wielkości Merkure
go, a ich gęstość jest mniejsza od gęstości wody. 
Na powierzchni lo odkryto czynne wulkany, a 
wzdłuż jego orbity (odległej od środka planety o 
prawie 6 jej promieni) stwierdzono obecność pier
ścienia plazmowego złożonego głównie ze zjonizo- 
wanych cząsteczek siarki. Jowisz otoczony jest 
ponadto słabym pierścieniem pyłowym położo
nym w płaszczyźnie równikowej, którego wyraźnie 
zarysowana krawędź zewnętrzna jest oddalona od 
środka planety o 1.8 jej promienia.
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Rys. 2. Głównej anteny sondy Galileo w kształcie 
parasola nie udało się rozłożyć.

p ierw szego  p rze lo tu  w pobliżu  Z iem i 
w g rudn iu  1990 roku. N ieste ty  p ie rw sza  
p róba o tw orzen ia  paraso la  an teny  w yko
nana 13 grudn ia  1990 roku n ie pow iodła  
się. D alsze usiłow an ia , p row adzone in
tensyw nie do kw ietn ia  następnego  roku, 
też  nic p rzyn iosły  oczek iw anego  re
zultatu . S tw ierdzono jedyn ie , żc praw do
podobn ie  3 spośród  18 żeber an teny  za
kleszczyły  się un iem ożliw ia jąc  pełne jej 
roz łożen ie  (rys. 2).
Przed następnym  zbliżeniem  do Ziemi w 
grudniu 1992 roku, dającym szanse pono
w ienia prób otw orzenia anteny, intensyw 
nie p o szu k iw an o  sp o so b ó w  u su n ięc ia  
uszkodzenia. Proponow ano np. cykliczne 
zmiany orientacji sondy w  taki sposób, aby 
m aszt anteny na przem ian ogrzew ał się i 
ochładzał, co prow adziłoby do jego  roz
szerzania się i kurczenia. Zaplanow ano też 
cykliczne urucham ianie i w yłączanie sil- 
niczka otw ierania anteny, co pow inno spo
w odow ać efekt uderzania zakleszczonych 
żeber. Testy w ykonane na odpow iednim  
sym ulatorze pokazały, że 1000 „uderzeń” 
silniczka dw ukrotnie zw iększy siłę urzą
dzenia otwierającego. W szystkie tego typu 
działania nic doprow adziły niestety do roz
łożenia anteny. Prób rozw iązania proble
mu zaprzestano na w iosnę 1993 roku, 
gdy G A LILEO  oddalił się od Ziemi i w ia
domo było, żc dalsze działania s ą ju ż  bez
skuteczne. O statecznie podejrzew a się, że 
przyczyną zakleszczenia żeber anteny był 
w yciek sm aru z m echanizm u otw ierają
cego, który nastąp ił p raw dopodobnie 
podczas przew ozu sondy sam ochodem  z 
K alifornii, gdzie była budow ana, na Flo
rydę, skąd była w ystrzeliw ana.
Strata anteny dużego zysku nie może oczy

w iście pozostać bez wpływu 
na wyniki pracy sondy. W szy
stkie informacje zebrane przez 
jej przyrządy są  przekazy w a
ne na Ziem ię za pom ocą dzia
łającej norm alnie anteny ma
łego zysku, przewidzianej pier
w otnie jedynie do sterow ania 
p racą  sondy. Jej szybkość 
przekazu danych wynosi jednak 
tylko 10 bitów na sekundę, pod
czas gdy głów na antena była 
w stanic przesyłać aż 134 tys. 
bitów  w ciągu sekundy. Prze
program ow anie systemu trans
misji danych oraz w łączenie 
do ich odbioru trzech, a nic 
jednej jak  pierw otnie p lano
wano, stacji naziem nych (w 
Kalifornii, A ustralii i H iszpa
nii), doprow adziło do zw ięk
szenia szybkości przekazu da
nych do 100-140 bitów  na 
sekundę. Dzięki tem u uda 
się praw dopodobnie  sprow a
dzić na Ziem ię około 80% da
nych pom iarow ych dotyczących atm osfe
ry Jow isza, 70% inform acji o jego  sateli
tach i mniej więcej 60%  pom iarów  ma- 
gnetosferycznych. L iczba przekazanych 
zdjęć zm niejszy się natom iast z p lano
w anych około 50 tys. do zaledwie 1500. 
M imo ograniczeń spow odow anych bra
kiem głównej anteny, sonda GALILEO, 
jeszcze  przed rozpoczęciem  realizacji 
swego głównego zadania, może się po
szczycić w ielom a sukcesami. Pomiary i ob
serwacje W enus, Ziemi i K siężyca, wy
konane podczas jej rozpędzania przez te 
planety, pozostają być m oże w  cieniu

bardziej spektakularnych osiągnięć uzyska
nych za pom ocą innych sond kosm icz
nych i sztucznych satelitów . N iem niej 
jednak  w znaczący sposób przyczyniają 
się do poszerzenia rożnych aspektów  w ie
dzy o tych obiektach. Św iadczą o tym 
np. często obecnie spotykane w  rożnych 
publikacjach  naukow ych odw ołania do 
w yników  badań uzyskanych za pom ocą 
sondy G A LILEO . Pom ijając szczegóły 
do tyczące tej fazy  m isji p rzypom nijm y 
natom iast

sensacyjne poniekąd rezultaty

dalszego w ykorzystania sondy.
M iędzy pierw szym  i drugim  przelotem  
koło Ziem i G A LILEO  sięgnął w  aphe- 
lium swej ów czesnej orbity (odległym  od 
Słońca o 2.27 j.a .)  aż do pierścienia 
m ałych p lanet gdzie zbliżył się do pla- 
nctoidy (951) G aspra m ijając j ą  29 paź
dziernika 1991 roku ze w zględną pręd
kością  8 km /s w  m inim alnej odległości 
ód jej centrum  w ynoszącej 1601 km. Prze
kazane na Ziem ię zdjęcia, ukazujące po raz 
pierw szy obraz planetoidy „z bliska” , po 
tw ierdziły dotychczasowe przypuszczenia, 
że asteroidy są  bryłami o nieregular
nych kształtach, których pow ierzchnie po
kryte są  licznym i krateram i uderzeniow y
mi. R ozm iary G aspry oceniono na 36 x 22 
x 20 km. Jednym  z najciekaw szych od
kryć było stw ierdzenie istnienia pola ma
gnetycznego Gaspry.
D rugie przejście przez pierścień planeto
id, które nastąpiło  podczas ostatniego 
ju ż  etapu lotu sondy do Jow isza, stworzy-
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Tab. 1. Księżyce Jowisza

Nazwa Odkrywca Rok
odkrycia

średnia odleg
łość od Jowisza 

[km]

Okres
orbitalny

[dni]

Promień
[km]

Metis Voyager 1979 127.960 0,3 (20)*
Adrasthea Voyager 1979 128.980 0,3 12x8
Amalthea Barnard 1892 181.300 0,5 135x75
Thebe Voyager 1979 221.900 0,7 (50)
lo Galileusz 1610 421.660 1,8 1.815
Europa Galileusz 1610 670.900 3,5 1.569
Ganimedes Galileusz 1610 1.070.000 7,2 2.631
Kallisto Galileusz 1610 1.883.000 16,7 2.400
Leda Kowal 1974 11.094.000 239 (8)
Himalia Perrine 1904 11,480.000 250 (90)
Lysithea Nicholson 1938 11.720.000 259 (20)
Elara Perrine 1905 11.737.000 260 (40)
Ananke Nicholson 1951 21.200.000 631 (15)
Carme Nicholson 1938 22.600.000 692 (22)
Pasiphae Melotte 1908 23.500.000 735 (35)
Sinope Nicholson 1914 23.700.000 758 (20)

*Wartości znane z dokładnością mniejszą niż 10%
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ło okazję do kolejnego przelotu w pobli
żu asteroidy. Tym razem była to (243) 
Ida, którą GALILEO minął 28 sierpnia 
1993 roku ze względną prędkością 12.4 
km/s w minimalnej odległości od jej cen
trum równej 2391 km. Podobnie jak Ga- 
spra, Ida okazała się także nieregularną 
bryłą o rozmiarach 55 x 20 x 24 km. 
Największą sensacją było jednak dostrze
żenie satelity tej planetoidy, zarówno 
na zdjęciach wykonanych z sondy, jak i 
wśród pomiarów wykonanych jej spek
trometrem podczerwieni. Księżyc Idy, na
zwany Daktylem, równieżjest bryłąo nie
regularnych kształtach mającą rozmiary 
około 1.5 km. Okrąża on macierzystą 
planetoidę po orbicie prawdopodobnie 
kołowej o promieniu około 100 km. O 
tym, żc małe planety mogą mieć satelity 
mówiło się od dawna. Odkrycie GALI
LEO jest pierwszą bezpośrednią obser
w acją potwierdzającą te przypuszczenia. 
O dkrycie w marcu 1993 roku komety

Shoemaker-Levy 9, która w lipcu 1994 
roku zderzyła się z Jowiszem, stało się dla 
sondy GALILEO nie lada wyzwaniem. 
Okazało się bowiem, że jest ona jedynym 
narzędziem obserwacyjnym zbudowanym 
przez człowieka, które może bezpośrednio 
zobaczyć niecodzienne zjawisko. Jak pa
miętamy, uderzenia wszystkich około 20 
fragmentów komety następowało po nie
widocznej z Ziemi stronie planety. Spro
stanie temu zadaniu wymagało zmiany pro
gramu funkcjonowania sondy. Było to trud
ne w sytuacji braku głównej anteny i nie
możliwości przewidzenia z dużą dokład
nością momentów zderzeń i spodziewa
nych efektów. Ostatecznie GALILEO prze
kazał na Ziemię obrazy uderzeń w Jowi
sza trzech fragmentów komety oznaczo
nych literami K, N i W, a także rezultaty 
obserwacji - wykonanych za pom ocą 
spektrometrów podczerwieni i nadfioletu 
oraz fotopolarymetru - uderzeń fragmen
tów B, C, G, H, L, Q l, R i S. Podkreśl

my, że jedynie informacje uzyskane dzię
ki sondzie GALILEO dostarczyły wia
domości o przebiegu pierwszej minuty 
zjawiska wtargnięcia fragmentu komety z 
prędkością 60 km/s w atmosferę i war
stwy powierzchniowe Jowisza. Trudno 
więc przecenić ich znaczenie i wartość 
naukową dla opisu i zrozumienia całego 
wydarzenia. Transmisję danych dotyczą
cych zderzenia komety z Jowiszem trzeba 
było zakończyć w  styczniu 1995 roku, 
gdyż wtedy właśnie należało już rozpo
cząć przygotowania sondy do wszyst
kich operacji jowiszowych. Sądząc po do
tychczas uzyskanych rezultatach trudno 
nie uznać przygody z kometą Shoemaker- 
Levy 9 za kolejny sukces GALILEO.
W połowie 1995 roku sonda GALILEO 
poddana została manewrom decydującym 
poniekąd o

dalszym  losie misji.

Zaczęło się 12 kwietnia od drobnej ko
rekty trajektorii lotu; chodziło o to, aby 
mogła ona doprowadzić sondę już bez
pośrednio do powierzchni Jowisza. Od 
lecącej po takim torze sondy odłączono 
w dniu 13 lipca próbnik atmosferyczny (o 
masie 339 kg, z czego 30 kg przypada na 
przyrządy naukowe), który - poruszając się 
dalej samodzielnie - osiągnął Jowisza 
7 grudnia 1995 roku. Lecąc z prędkością 
47 km/s wtargnął w atmosferę planety i 
po 2 minutach aerodynamicznego ha
m ow ania rozw inął spadochron, który 
umożliwił mu zanurzanie się w głąb at
mosfery i obłoków powierzchniowych aż 
do warstwy o ciśnieniu przewyższającym 
ciśnienie przy powierzchni Ziemi mniej 
więcej 25 razy. Trwało to około 75 mi
nut; przez cały ten czas pracowały wszy
stkie przyrządy znajdujące się na pokła
dzie próbnika.
Dwa tygodnie po odłączeniu próbnika at
mosferycznego, 27 lipca 1995 roku, po raz 
pierwszy od momentu startu włączono na 
kilka minut główny silnik sondy, aby skie
rować ją  na tor umożliwiający wykonanie 
w dniu 7 grudnia 1995 roku manewru czy
niącego z niej satelitę Jowisza. W tym 
krytycznym dla powodzenia całej misji 
dniu 7 grudnia w ciągu zaledwie 7 
godzin GALILEO wszedł na orbitę wo- 
kóljowiszową, minął w odległości około 
1 000 km księżyc Io (było to jedyne zbli
żenie do tego najbardziej chyba intrygu
jącego satelity Jowisza) oraz przeleciał nad 
powierzchnią Jowisza w odległości 214 
tys. km, odbierając dane pomiarowe przy
rządów zanurzającego się w tym czasie 
w atmosferę planety próbnika. W ten spo
sób rozpoczęła się ostatnia, zasadnicza 
faza misji GALILEO. Oczekuje się, że w

Tab. 2. Zbliżenia sondy GALILEO z księżycami Jowisza

Nr orbity Księżyc Data Odległość

1 Ganimedes 1996.07.04
[km]
500

2 Ganimedes 1996.09.06 259
3 Kallisto 1996.11.04 1.102
4 Europa 1996.12.19 693
5 (bez bliskiego przelotu)
6 Europa 1997.02.20 587
7 Ganimedes 1997.04.05 3.056
8 Ganimedes 1997 05.07 1.580
9 Kallisto 1997 06.25 416

10 Kallisto 1997.10.17 524
11 Europa 1997.11.06 1.124
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Z  ostatniej chwili..
Tab. 3. P odstaw ow e dane techn iczne

Masa urządzenia [kg]

Masa ładunku użytecznego [kg] 

Masa paliwa [kg]

Długość [cm]

Źródło energii elektrycznej

Orbiter GALILEO 

2.223 

148 

925 

615

generator termo
elektryczny wyko
rzystujący energię 
rozpadu izotopów 
promieniotwórczych

Próbnik atmosferyczny 

339

30

86

bateria 
litowo-siarkowa 

(730 watogodzin)

ciągu następnych 23 miesięcy sonda 11 
razy okrąży Jowisza po różnych orbitach 
umożliwiających obserwację planety, ba
dania in situ  magnetosfery oraz zbliżenia 
do największych satelitów (w tym po trzy 
do Europy i Kallisto oraz cztery do Gani- 
medesa). Dodajmy, że bliskie przeloty 
koło księżyców galileuszowych będą 
także wykorzystywane do naturalnej mo
dyfikacji trajektorii sondy (podobnie jak 
początkowe zbliżenia do Wenus i Ziemi).

O statnia faza lotu

do Jowisza przyniosła też różne nie
spodzianki. W sierpniu 1995 roku GA
LILEO nieoczekiwanie przeszedł przez 
stosunkowo gęstą chmurę pyłu między
planetarnego. Detektor pyłowy sondy 
przez około trzy tygodnie rejestrował do 
20 tys. drobin na dobę, podczas gdy poza 
tym okresem średnio jedną cząstkę na trzy 
dni. Przypuszcza się, że pył ten pocho
dzi z otoczenia Jowisza (jest być może 
wynikiem erupcji wulkanicznych na lo) 
lub też stanowi pozostałość po komecie 
Shoemaker-Levy 9.
Również w sierpniu 1995 roku zauważo
no, że jeden z dwóch wentyli zbiornika 
helu w głównym silniku sondy pozosta
je  otwarty. Wywołało to zrozumiały nie
pokój o wpływ tej usterki na dalsze funk
cjonowanie całego urządzenia. Stwierdzo
no jednak, że rygorystyczne przestrze
ganie pewnych ograniczeń temperatury i 
ciśnienia podczas pracy wszystkich przy
rządów, powinno skutecznie zabezpieczyć 
sondę przed niebezpiecznymi konse
kwencjami tego uszkodzenia.

N iepom yślne wieści

o funkcjonowaniu sondy zostały ponadto 
odebrane II października 1995 roku. 
Wkrótce po wykonaniu zdjęć Jowisza i 
jego satelitów z odległości około 35 min

km, jaka wtedy dzieliła sondę od plane
ty, stwierdzono wadliwe działanie ma
gnetofonu pokładowego polegające na 
nie zatrzymaniu się taśmy po zapisaniu od
powiednich danych (pojemność jedynej 
tego typu pamięci na pokładzie sondy wy
nosi 109 megabajtów). Na miesiąc przed 
osiągnięciem Jowisza nie udało się jeszcze 
w pełni zdiagnozować i usunąć tej uster
ki. Wiadomo jedynie, że może ona bardzo 
poważnie ograniczyć - i tak już znacznie 
zredukowane brakiem anteny dużego zy
sku- informacje, które sonda zdoła prze
kazać na Ziemię. Trwają więc gorączko
we próby, zarówno naprawienia magne
tofonu, jak i takiego przeprogramowania 
sondy, aby jak najmniej stracić danych 
pomiarowych gdyby nie udało się usunąć 
uszkodzenia. Jeśli chodzi o program na
ukowy to najbardziej na razie zagrożone 
likwidacją są zdjęcia satelity Io, które 
miały być wykonane podczas jedynego 
niestety zbliżenia sondy do tego księżyca 
w dniu 7 grudnia 1995 roku.
Obfitujący w sukcesy i porażki dotych
czasowy przebieg misji GALILEO wy
daje się potwierdzać coraz powszech
niejszą opinię, że tak wielkie i skompli
kowane (a tym samym kosztowne) 
przedsięwzięcia nie prowadzą do opty
malnego wykorzystania środków przezna
czonych na badania kosmiczne. Budowa 
małych oraz prostszych sond i satelitów 
zdominuje zapewne działania w  tym za
kresie w najbliższej przyszłości. Po GA
LILEO jeszcze tylko misja CASSINI, 
której celem jest Saturn, ma szansę już 
wkrótce dostarczyć podobnych emocji. 
Oby były to same sukcesy.

Krzysztof Ziolkowski jes t specjalistą mecha
niki nieba, głównie dynamiki małych cial Ukła
du Słonecznego (komet i planetoid), pracują
cy w Centrum Badań Kosmicznych PAN.

Od wielu łat w Warszawie redaguje bratnie 
pismo astronomiczne pt. „ Urania ".

Nadeszły ju ż  pierwsze rezultaty ba
dań dokonanych przez Jowiszowego prób
nika misji GALILEO. Wszedł on do at
mosfery największej planety naszego Ukła
du Słonecznego na głębokość ok. 600 km 
w dniu 7 grudnia 1995 r. Przez pierwsze 
160 km było to „ wolne spadanie ”, w cza
sie którego otworzył się spadochron. Pręd
kość wejściowa wynosiła ponad 40 km/s, 
tarcie powodowało lokalną temperaturę 
dwukrotnie wyższą niż temperatura po
wierzchni Słońca, a siła hamowania prze
wyższała 230 razy przyciąganie ziemskie. 
Wysoka temperatura i duże ciśnienie spo
wodowały kres życia próbnika i koniec 
transmisji danych. Dane z 6 instrumen
tów próbnika przez 57 minut były przeka
zywane do krążącej wokół Jowisza stacji 
badawczej (orbiter a - pierwszego sztucz
nego satelity Jowisza), która przez naj
bliższe 2 łata będzie obserwowała tę pla
netę. Z  tej stacji, dane z próbnika zostały 
ju ż  przekazane na Ziemię, do Laborato
rium Napędów Odrzutowych (JPL) w 
Pasadenie. Ich jakość przewyższa ocze
kiwania, a one same zmuszają do przemy
ślenia na nowo teorii tworzenia się i ewo
lucji planet, a w szczególności Jowisza.

Cóż znalazł próbnik Galileo? Odkrył, że 
wody je st na Jowiszu znacznie mniej niż 
się spodziewano, a helu je s t zaledwie po 
łowa tego co przyjmowano dla budowy 
modeli tej planety. Podobnie je s t z  innymi 
lekkimi pierwiastkami. Generalnie zakła
dano bowiem, że Jowisz razem ze Słońcem
i innymi planetami powstał z  tej samej, a 
więc i o takim samym składzie chemicz
nym, materii pierwotnej mgławicy. Prób
nik nie potwierdził istnienia 3 warstw 
chmur postulowanych we wszystkich 
modelach Jowisza. Stwierdził wystęjjowa- 
nie znacznie silniejszych wiatrów (aż do 
500 km/godz. wobec spodziewanych naj
wyżej 300 km/godz.) i turbulencji atmo
sferycznych. Wiatry wydają się nie zmie
niać z  głębokością, co sugeruje, że nie p o 
wstają one na skutek różnej ilości energii 
słonecznej odbieranej przez obszary rów
nikowe i polarne planety. Odkrył, że bu
rze z piorunami występują na Jowiszu 
10 razy rzadziej niż na Ziemi, a to znacz
nie redukuje szansę odkrycia w jego at
mosferze złożonych molekuł organicznych. 
Wyładowania elektryczne pomagają bo
wiem istotnie w formowaniu się takich 
związków.

Przedstawione powyżej w telegraficz
nym skrócie pierwsze rezultaty uzyskane 
z  próbnika Galileo są oczywiście wynika
mi wstępnymi i muszą być poddane dalszym 
analizom.

(aw)
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Gwiezdne cmentarzysko
K osm iczny T eleskop H ub b le’a bez w ytchnienia dostarcza fascynujących obrazów  W szechśw iata. Po 
dokonanej korekcie jego systemu optycznego jest w stanic spoglądać dalej, na obiekty słabsze, innymi słowy 
potrafi obrazować bardziej zam ierzchłe dzieje kosmosu.

W ykorzystując potężne m ożliwości tego orbitalnego obserwatorium, grupa astronom ów kanadyjskich i 
amerykańskich, prowadzona przez Harvcya B. Richera, przyjrzała się bacznie grom adzie kulistej M4. Chcąc 
ubrać istotę odkrycia w dramatyczne słowa, można by powiedzieć, że znaleźli oni gw iezdne cmentarzysko.

Co zaobserwowano ?

G rom ada ku lista  to setki tysięcy gw iazd skupionych w  obszarze 
o p rom ien iu  2 0 - 5 0  pe. Pośród tego m row ia gw iazd uczeni 
w ypatryw ali pew nych  szczegó lnych  ob iek tów , d la  k tórych  
astronom ia  ukuła nazw ę białych karłów . Te końcow e stadia 
ew olucji n iezby t m asyw nych gw iazd ( nasze S łońce też  tak 
„sk o ń czy ” za  oko ło  5 m ilia rdów  lat ) p e łn ią  d o n io s łą  rolę 
kosm icznych zegarów . Zegarów  szczególnych, bo w skazujących 
do ln ą  granicę w ieku W szechśw iata.

B iały karzeł to  pow olutku stygnące, w ypalone jąd ro  gwiazdy. 
P o n ie w a ż  sp o ra  m asa  je s t  sk u p io n a  w  n ie w ie lk ie j b ry le  
(w ielkości rzędu  Z iem i), czyli gęstość m aterii je s t znaczna, 
proces ch łodzen ia trw a n iezm iernie długo. D ość pow iedzieć, że 
W szechśw iat je s t jeszcze  za m łody na to, by jak iko lw iek  biały 
karzeł zdo łał ostygnąć, znikając z pola w idzenia  jako  czarny 
karzeł.

Pom im o, że obecność białych karłów  w  grom adach kulistych 
została  p rzew idziana teoretycznie , próby ich zaobserw ow ania 
napotykały na zasadnicze trudności —  duże odległości oraz małe 
jasności naw et tych najgorętszych białych karłów . N atom iast 
z a o b se rw o w a n ie  p o p u la c ji  ta k ic h  g w iazd  d o s ta rc z y ło b y  
istotnych danych na tem at tem pa tw orzen ia  się białych karłów  
z gw iazd gałęzi o lbrzym ów , tem pa utraty masy tych ostatn ich , a 
co za tym  idzie stopnia w zbogacenia chem icznego Galaktyki 
p rzez m ałom asyw ne gw iazdy.

Przy pom ocy kam ery szerokokątnej (W FPC2) zarejestrow ano 
ponad 75 białych karłów  w jednym  tylko obszarze M4 (patrz 
zd jęc ie  na drugiej stron ic  okładki). Żeby uzm ysłow ić sobie 
czułość aparatury  niezbędnej do zaobserw ow ania tak  słabych 
obiektów  w ystarczy w yobrazić sobie, że je s t to rów now ażne z 
oglądaniem  100-w atow ej żarów ki, znajdującej się na Księżycu!

M4 z perspektywy lat

W szystkie pojedyncze gw iazdy tw orzące grom adę k u lis tą  które 
k o ń c z ą  sp a la n ie  ją d r o w e  w  sw y ch  w n ę trz a c h , p o w in n y  
p rzek sz ta łc ić  się  w  b ia łe  karły . M ając na uw adze fakt, że 
grom ady te są  obiektam i bardzo starym i (w iek M4 szacuje się 
na około 14 m iliardów  lat), pow inny one zaw ierać w iele białych 
karłów . S tosunek jasności do m asy dla grom ad kulistych jes t 
tego rzędu co dla Słońca, co oznacza, że typow y je j członek to 
ch łodna gw iazda o m asie ~  1 M q . C ałkow ita  ja sn o ść  M 4,

w ynosząca 5x104 L q  sk łan ia  do przypuszczenia , że zaw iera 
o n a  o k o ło  2 x l 0 4 in te r e s u ją c y c h  n as g w ia z d . S z a c u n k i 
dokonyw ane na bazie obserw acji naziem nych z końca lat 8 0 -  
tych w skazyw ały  jedyn ie  na populację  -2 4 0  białych  karłów  
jaśn ie jszych  niż M v ~  11 mag.

Jedna cecha M4 w y różn ia jąspośtód  innych grom ad kulistych. 
Jest najbliższa. Różni badacze p o d a ją  że odległość do niej należy 
do p rzed z ia łu  1.7 ±  O.l-s-2.0 ±  0 .2  kpc. N ie tru d n o  w ięc 
zrozum ieć, ż e je s t  ona chętnie obserw ow ana - potencjaln ie  je s t 
w  stanie dostarczyć w ięcej inform acji n iż  inne, dalsze grom ady 
kuliste.

Patrząc na diagram  H -  R, sporządzony d la  M 4 na podstaw ie 
obserw acji obejm ujących  okres k ilk u d z ies ięc iu  la t (rys. 1), 
m ożem y w yróżnić kilka rzeczy. M ianow icie górna część gałęzi 
czerw onych o lbrzym ów  sk łada się z n iew ielu  gw iazd , k tóra 
d o d a tk o w o  j e s t  n ie z b y t  d o b rz e  o d d z ie lo n a  od  g a łę z i  
asym p to tycznej. B ogata  je s t  n a to m ias t g a łąź  ho ry zo n ta ln a ,

B-V

Rys. 1. Diagram  ko lo r - ja sn o ść  dla p raw dopodobnych  
członków M4. W ypełnione kółka oznaczajągw iazdy o prawdo
podobieństw ie należenia do grom ady P>90% , a puste - 
30% < P < 90%, (K. M Cudworth i R. Rees, Astron. J., 99 
(5), 1491 (1990)).
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posiadająca mniej więcej równą ilość gwiazd po obu stronach 
obszaru, w którym w ystępują gwiazdy zmienne typu RR Lyrae.

W ielkość średniego poczerw ienienia gromady możemy 
określić poprzez analizę kolorów krawędzi pasa niestabilności. 
Dzięki temu możemy znaleźć, że nadwyżka barwy E(B - V), 
równa różnicy absorpcji w dwóch pasmach, wynosi 0.40 ±  0.04.

Jeśli teraz przyjmiemy, że jasność absolutna gałęzi horyzontalnej 
M V(HB) = 0.70 ± 0.15, stosunek absorpcji całkowitej do selektywnej 
R = AV/E(B- V)=3.2 Jasność wizualna gałęzi horyzontalnej V(HB) 
= 13.45, to otrzymamy moduł odległości (m - M)0 = 11.47 ± 
0.2. Co ostatecznie wskazuje na odległość 2.0 ± 0.2 kpc.

Fakt, żc M4 jest położona za kompleksem pyłowym S co -  
Oph, zdaje się tłum aczyć wskazywany już  od dawna efekt 
określany mianem poczerwienienia różnicowego. Objawia się 
on tym, żc szerokość gałęzi podolbrzymów jest większa, niż 
można by się spodziewać oraz gwiazdy z tej gałęzi leżące na 
za ch o d n ie j s tro n ie  g rom ady  s ą  cze rw ień sze  w B -  Vo 
~  0.05 ± 0.015 mag w stosunku do tych ze wschodniego jej 
k rańca. P onad to , z jaw isko  to m ogłoby tłum aczyć słabe 
rozdzielenie pomiędzy gałęziączerwonych olbrzymów a gałęzią 
asymptotyczną.

I rzeczywiście, obierając odpowiedni model opisujący owo 
poczerwienienie różnicowe i usuwając jego wpływ na rys. 1, 
otrzymujemy diagram kolor-jasność, ukazany na rys. 2. Gałąź 
podo lb rzym ów  je s t ju ż  tam  w yraźn ie w ęższa, a gałęzie 
asymptotyczna i czerwonych olbrzymów lepiej rozdzielone. Nieco 
mniejszy jest również rozrzut gwiazd na gałęzi horyzontalnej, choć 
jest on prawdopodobnie wywołany w większym stopniu przez 
efekty ewolucyjne niż ekstynkcję różnicową.

Stosując nieco bardziej wyrafinowane techniki, możemy z 
diagramu k o lo r-ja sn o ść  odzyskać informację o metaliczności 
gromady. I tak na przykład nachylenie gałęzi czerwonych

V

17
•0.20 {!.:«' 0.60 1.0 !.4 1.8 2.2

B-V

Rys. 2. Diagram kolor-jasność dla gwiazd o P > 90% , ale 
poprawiony na efekt poczerwienienia różnicowego.
(K. M. Cudworth i R. Rees, Astron. J., 99 (5), 1491 (1990)).

s AV (B-V)0g

M5 4.4 2.6 0.80

M4 4.3 ±0.2 2.28 0.87

47 Tuc

Tab. 1. W sk
M5 i 47 Tuc.

3.4

aźniki m eta liczn

2.1

ości dla M4 w

0.95

Dorównaniu do

olbrzymów S, zdefiniowane jako współczynnik kierunkowy tej 
gałęzi pomiędzy poziomem gałęzi horyzontalnej a punktem 
jaśniejszym o 2.5 mag, wynosi S  = 4.3 + 0.2. Ponadto możemy 
z w ykresu odczytać w artość A V  , czyli w ysokość gałęzi 
czerwonych olbrzymów ponad horyzontalną dla (B - V)0 = 1.4 
lub też (B - V)0 0 - kolor gałęzi czerwonych olbrzymów na 
poziomie gałęzi horyzontalnej. W szystkie te parametry lokują 
M4 pomiędzy grom adą M5, a 47 Tuc ( która jest obfitsza w 
metale).

Dla sporej próbki członków gromady pomierzono względne 
ruchy własne. Dokonując odpowiednich przeliczeń, posiłkując 
się znajom ościąparalaks (czyli odległości) i prędkości radialnej 
(71 ± 1 km - S '1), na sk ła d o w e p ręd k o śc i o trzy m u jem y  
następujące wartości :

(U, V, W) = (-53  ± 4, -1 8 7  ± 20,3 ± 8) km ■ s’1 
(w układzie lewoskrętnym, w którym oś U  je s t w kierunku 
/=  180°, V - 1= 90°, a oś W - b  = + 90°).

Nie wdając się zbytnio w szczegóły, zadziw iająco mała 
wartość prędkości W, jak  dla umiarkowanie ubogiej w metale 
gromady, będącej na małej szerokości galaktycznej (b = + 16°), 
zdaje się wskazywać na to, że orbita M4 jest ograniczona do 
dysku Galaktyki. Obecna odległość powyżej płaszczyzny tego 
dysku, z = 550 pc, musi być zatem w pobliżu m aksimum 
osiąganego przez gromadę.

Po zapoznaniu się z parametrami opisującymi M4 jako całość, 
warto przyjrzeć się bliżej jej ciekawszym składnikom.

• Trzy gwiazdy zmienne - L4632, L4512, L4507 (patrz 
rys. 1) leżą poza pasem niestabilności, ale bliska poziomu gałęzi 
horyzontalnej. Fakt ten zachęcił Yao do wysunięcia hipotezy, 
żc reprezentująonc nowąpodklasę gwiazd W? Lyrae, dla której 
zaproponował oznaczenie RRe. Jednakże, jeśli sąto  faktycznie 
gwiazdy zmienne gałęzi horyzontalnej położone z dala od pasa 
niestabilności, to mechanizm fizyczny odpowiedzialny za ich 
zmienność może być zupełnie odmienny od tego działającego 
w zw ykłych RR Lyrae. Poddaw ałoby to w w ątpliw ość 
zasadność wyodrębniania nowej podklasy tych gwiazd.

Przeciw ny problem  reprezentu je gw iazda L3306 —  
znajduje się ona w ew nątrz obszaru  zajm ow anego przez 

RR Lyr, jednakże nie w ykazuje zm ienności. N a to, że 
nie je s t to raczej gw iazda tła  w sk azu je  je j p rędkość 
radialna, zgodna z tą d la  grom ady. Jeśli L3306 nie byłaby
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gw iazdą zm ienną, to mógłby lo być układ podwójny, bo 
jej fotom etria je s t taka sama jak  dla układu złożonego ze 
słabej, n ieb iesk ie j gw iazdy gałęzi horyzon ta lnej o raz 
podolbrzym a.

Z n alez io n o  k ilka kandydatów  na tzw . b łęk itnych  
m aruderów  czyli gwiazdy, które choć należą do gromady, 
na diagram ie H -R  leżą na przedłużeniu ciągu głównego 
powyżej punktu odejścia, a więc tam, gdzie nie powinno 
ju ż  być żadnych gwiazd gromady. Prawdopodobnie są  to 
obiekty rzeczyw iście młode, powstałe z połączenia gwiazd
0 m niejszych masach.

Y453 —  słaba, bardzo niebieska ( V = 15.86, B -  V = 
0.00 ) gw iazda, po łożona daleko od innych członków  
g ro m a d y . P rz y p u s z c z a ln ie  z n a jd u je  s ię  on a  w 
k ró tk o trw a ły m  s ta d iu m  e w o lu c y jn y m  tu ż  p rze d  
przekształceniem  się w białego karła. N ie je s t to raczej 
gwiazda tła, gdyż rzadko są  one spotykane z taką jasnośc ią
1 takim kolorem.

Populacja białych karłów  w M4

Ponieważ zaobserwowane białe karły powstały z gwiazd o 
zbliżonych masach, ich położenie na diagramie kolor-jasność 
będzie odpowiadać linii zasadniczo stałej masy, nazywanej 
sekwencją chłodzenia. Na rys. 3 widać, że jest ona wyraźna i

_ i _______i_______:______ i----------- i----------- i----------- 1----------- i----------- L

-2 0 2 4 6
(błękitniejsze, gorętszo) kolor I temperatura (U-I)Q (czerwieńsze, chłodniejsze)

Rys. 3. Sekwencja chłodzenia białych karłów zobserwowana 
przez HSTw M4 (H. B. Richer i in Astrophys. J., 451, L17 (1995)).

dobrze oddzielona od ciągu głównego i gwiazd tła z wybrzuszenia 
Galaktyki (widzianych jako rozproszenie gwiazd wokół ciągu 
głównego). Białe karły przypadają na zakres jasności M y  = 9 
(błędy wyznaczenia jasności i koloru ± 0.05 ) do M y  = 13 (±0.3).

Przyjmując moduł odległości (m - M )y  i poczerwienienie 
E(B- V) okazuje się, że sekwencja ta jest złożona z białych karłów 
o masie 0.5 ± 0.05 M@. Zgadza się to z teoretycznym modelem 
dla białych karłów typu DA ( węglowe jądro, warstwy helu 
zawierające 1 % masy i grube warstwy wodorowe, mające 0.01 % 
masy gw iazdy).

Omówione tutaj najnowsze obserwacje M4 nie stanow ią 
jeszcze granic możliwości HST. Dlatego uzasadnionym jest 
p rzypuszczać, że n iebaw em  p o jaw ią  się ko le jne w yniki, 
zw ięk sza jące  ilo ść  zao b se rw o w an y ch  b ia ły ch  karłów  i 
zwiększających dolną granicę wieku Wszechświata.

M arek G ołębiew ski

Dżety optyczne 
w radiogalaktykach
W poprzednim numerze PA w rubryce „Teleskop kosmiczny 
Hubble’a obserwuje” prezentowaliśmy radiowe (MERLIN) i 
optyczne (HST) obrazy dżetów w pobliskim kwazarze 3C273. 
To, że dżety są  bardzo pow szechną cech ą  m orfo log iczną 
rad ioźródeł pozagalaktycznych, w iadom o od daw na, a na 
podstawie współczesnych obserwacji radiowych można wręcz 
powiedzieć, iż trudno jest w ogóle znaleźć pozagalaktyczne źródło 
nie posiadające - przynajmniej śladów - dżetu. Skoro tak, to jak 
najbardziej na miejscu byłoby pytanie o częstość występowania 
dżetów w innych dziedzinach widma elektromagnetycznego, ot 
choćby w zakresie światła widzialnego. Czy zatem przypadek 
3C273 to wyjątek, czy też po prostu jeden z wielu przykładów 
dżetu optycznego?

O tóż okazu je  się , iż dże ty  o p ty czn e  w o b iek tach  
pozagalaktycznych to rzadkość, a ujmując rzecz nieco ostrożniej, 
znam y ich n iew iele , gdyż s ą  one n iezm iern ie  trudne do 
zaobserwowania ze względu na sw ą m ałą jasność. Dlatego też 
znane przykłady dżetów optycznych jeszcze do niedawna można 
było dosłow nie w yliczyć na palcach  jednej ręki. Były to 
następujące radiogalaktyki: M87 - centralna galaktyka gromady 
w Pannie - (z = 0.004), 3C66B (z = 0.0215), PKS0521-36 (z = 
0.055), 3C264 (z = 0.022) oraz jedyny w tym gronie kwazar - 
3C273 (z = 0.15 8). Nie bez powodu podajemy tu poczerwienienia 
tych obiektów, aby zwrócić uwagę na głównąich wspólną cechę: 
bliskość.

Ostatnio do grona tego oficjalnie dołączyły dwa obiekty. 10 
września 1995 r. doniesiono o odkryciu dżetu w galaktyce typu 
SO NGC 1218 będącej jednocześnie radioźródłem 3C78. Dżet 
ten jest bardzo podobny do istniejącego w M87. Na podkreślenie 
zasługuje to, iż żadna obserwacja dokonywana z powierzchni 
Ziemi nie wskazywała na jego istnienie i dopiero kamera WFPC2 
Teleskopu Kosmicznego była w stanie przekazać jego obraz. 
Odnotujmy też, że 3C78 je s t również obiektem stosunkowo
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bliskim (z = 0.029). Drugim wspomnianym obiektem jest znana i 
także pobliska (z = 0.033) radiogalaktyka3C720. Była ona celem 
wielokrotnych obserwacji radiowych właśnie ze względu na 
„wzorcowy” dżet. Jako obiekt optyczny, 3C120 jest klasyfikowana 
jako galaktyka Seyferta typu 1, a odkrycie w niej dżetu optycznego 
(data publikacji: 10 października 1995 r.) jest zasługą grupy 
duńskich astronomów i ich teleskopu Nordic Optical Telescope 
(NOT).

Zastanówmy się teraz nad kwestią, dlaczego dżety optyczne 
w galaktykach i kwazarach są tak trudne do obserwacji i wobec 
tego, d laczego  do ich odkryw ania uciekać się trzeba do 
najlepszych teleskopów na czele z HST i wreszcie, gdy takie 
odkrycie nastąpi, dlaczego jest to wciąż wydarzenie godne 
odnotowania. Jak już wspomnieliśmy w poprzednim artykule na 
tem at dżetu w 3C273, dżet św ieci dzięki m echanizm ow i 
synchrotronowemu, tj. na skutek ruchu szybkich elektronów w 
polu  m agnetycznym . Z ależn o ść  pom iędzy  s trum ien iem  
promieniowania, a częstotliwością opisuje formuła:

F  — v
gdzie a  nazywamy wskaźnikiem widmowym. A zatem dla dwóch 
częstotliwości: v , i V.,

log(F,/F,) = -ot,_2 log(v2/v,).
Dla mechanizmu synchrotronowego a  wyznaczane pomiędzy 
częstotliwościami wybranymi z pasma radiowego i optycznego 
wynosi typowo 0.6. Widmo takiej emisji opada zatem w stronę 
wyższych częstotliwości, co oznacza, że obiekty świecące na 
drodze tego m echanizm u są  najlepiej obserw ow alne jako 
radioźródła. Stąd właśnie bierze się wzmiankowana na początku 
p o w szechność  dże tów  rad iow ych . Jeże li te raz  za v ,/v , 
podstaw im y  I0 (' (czy li s to su n ek  cz ęs to tliw o śc i św ia tła  
widzialnego do częstotliwości fal decymetrowych) otrzymujemy 
za F J F t liczbę rzędu 10‘3-10'4. Typowe wartości strumienia 
radiowego dżetów (np. na falach decymetrowych) to nie więcej 
niż 10‘2<l Wnv2Hz'2 a częstokroć o rząd lub dwa mniej. Dla światła 
możemy się zatem spodziewać w najlepszym razie strumieni na 
poziomie 10'2<> W nr2Hz'2 czyli około 22m (jak to ma miejsce w 
przypadku 3C273), a dla słabych, względnie bardziej oddalonych 
źródeł, m ogą one być nawet 2 rzędy wielkości mniejsze, co 
odpowiada 5 wielkościom gwiazdowym więcej! Mając zatem na 
uw adze, ja k  w ątłe  m oże być św ie tln e  p ro m ien io w an ie  
synchrotronow e w warunkach kosm icznych, nie mamy już 
wątpliwości, że musi to być domena badań, do której trzeba 
angażować m.in. HST.

Nie bacząc na to, iż -jak zauważyliśmy na początku - dżetów 
optycznych należy się spodziewać tylko w obiektach najbliższych, 
grupa astronomów z Cambridge wybrała do przebadania próbkę 
28 radiogalaktyk z katalogu 3C  o zdecydowanie większych 
przesunięciach ku czerwieni, mianowicie spełniających warunek: 
0.6 < z < 1.8 (największe poczerwienienie spośród radioźródeł z 
katalogu 3C, z = 1.825, ma 3C326.1). Prace nad trzema spośród 
nich zostały właśnie zakończone i opublikowane 1 sierpnia 
1995 r. Są to obrazy obiektów znanych dotąd przede wszystkim 
jako radioźródła: 3C368 (z = 1.13), 3C324 (z = 1.21) i 3C265 (z 
= 0.81) uzyskane kamerąszerokopolową(W FPC2).Aby możliwe 
było wnikliwe porównanie tych wyników z danymi radiowymi, 
dokonano także nowych obserwacji przy użyciu VLA (VeryLarge 
Array). Każdy z tych 3 obiektów był obserwowany po pół godziny 
przez Teleskop Kosmiczny w dwóch przedziałach widma o

Obrazy radiogalaktyk 3C368, 3C324  i 3C265 w  zakresie w idzial
nym uzyskane Teleskopem Hubble’a z nałożonymi izofotami ra
diowymi uzyskanymi z VLA.

szerokości 120 nm lub 1 3 6 nm ipo22  minuty przez VLA (w tzw. 
konfiguracji „A”) na częstotliwości 8.4 GHz, co daje rozdzielczość 
kątow ą0.15 sekundy łuku, a więc prawie takąsam ąjak HST (0.1 
sek.) i czułość 5 x 1 0 '  Wm “Hz ' .  Precyzyjne nałożenie obrazów 
optycznych i radiowych okazało się nader trudne i na razie 
poprzestano na dokładności od 0.5 do 1 sek. łuku.

We wszystkich tych trzech obiektach obserwujemy ogólną 
zgodność położenia struktur radiowych i optycznych, natomiast 
różnią się one stosunkiem rozmiarów tychże struktur: dla 3C368 
rozciągłość emisji radiowej i świetlnej są  bardzo zbliżone, w 
3C324 dżet optyczny jest znacznie bardziej skoncentrowany wokół 
jądra obiektu, a „piaty” promieniowania radiowego wyznaczają 
jego zewnętrzne granice, zaś w przypadku 3C265 emisja radiowa 
zajmuje obszar o rząd wielkości przewyższający strefę aktywną 
optycznie.

Jeszcze w połow ie lat 80-tych, gdy zaczęto w yposażać 
teleskopy w pierwsze kamery CCD, dokonano przeglądu galaktyk 
będących radioźródłami 3C  przy pomocy teleskopu na Kill Peak 
i francusko-kanadyjskiego teleskopu na Hawajach. Chociaż obrazy 
były nieporównywalnie gorsze od tych z Teleskopu Kosmicznego 
i potencjalne dżety optyczne dawały o sobie znać jedynie jako 
wydłużenia struktur galaktyk, już wtedy zauważono zgodność tych 
kierunków z położeniami dżetów radiowych. Powstała wtedy 
teoria mówiąca, że dżety stymulują formację gwiazd. Świadczyć 
mogłaby o tym zgodność szacowanego wieku dżetów radiowych 
-10" -10" lat z dominującym typem widmowym gwiazd O i B, 
a więc o podobnym wieku. Autorzy ostatnich obserwacji trzech 
radiogalaktyk za pomocą HST nie odrzucająani nie potwierdzają 
na ich podstawie owej teorii. Wydaje się natomiast, że można by 
ju ż  pozw olić sobie na tezę następującą: dżety optyczne w 
pobliskich galaktykach są„czysto” synchrotronowe. To sprawia, 
że sąone słabe i dlatego właśnie mała odległość jest tu czynnikiem 
nieprzypadkowym. W galaktykach bardziej odległych (z > 0.6) 
mamy najpraw dopodobn iej do czyn ien ia  także z innym i 
zjawiskami wspomagającymi emisję synchrotronową. Miejmy 
nadzieję, że ich dokładniejsze objaśnienie będzie możliwe po 
zakończeniu programu obserwacyjnego rzeczonej grupy 28 
radiogalaktyk Teleskopem Hubble’a.

Andrzej Marecki

Postępy A s tro n o m ii 4/1995 157



Układ Słoneczny \ \
część wewnętrzna \

\ Merkury

!
W enus Ziem ia

i 0,387 j.a. 0.723 j.a. j 1.000 j.a.

Słońce

i
1 0,055 masy 0,815 masy 1,000 masy
/ Ziemi Ziemi Ziemi

_..........1 i I
■ ■1.1—■ \  \ Planeta 1Układ v \ 
pulsara \  \ 
P SR  1257+12\ \

\  0,19 j.a.
\  ^  0,015 masy 
\  Ziemi

__Planeta 2

IPulsar / I
0,36 j.a.

^  3,4 masy 
Ziemi

___  Planeta 3

■ H /  0,47 j.a. f £  2,8 masy
Ziemi

Układ 
51 Pegaza

0 Planeta 1
0,05 j.a.

£  150 mas 
Ziemi

50 milionów kilometrów

Porównanie
systemów
planetarnych

Nowa
planeta

Od wielu dziesiątków lat astronomo
wie poszukują planet wokół gwiazd 
innych niż Słońce. Trzy lata temu 
prawdziwą sensacjąstało się przypad
kowe odkrycie przezAleksandra Wol- 
szczana i Dala A. Fraila na falach ra
diowych obiektów o podobnej do pla
net masie wokół milisekundowego 
pulsara/’.ST? 1257+12 w gwiazdozbio
rze Panny. Na pewno nie są to obiek
ty o naturze podobnej do planet krążą
cych wokół Słońca, ale też i central
ne ciało tego układu planetarnego nie 
jest podobne do Słońca. To odkrycie 
spotęgowało poszukiwania planet 
wokół normalnych gwiazd. Przyszły 
temu z pomocą nowe techniki obser
wacyjne pozwalające z coraz większą 
„ostrością” uzyskiwać zarówno obrazy 
gwiazd jak i ich widma.

Na międzynarodowej konferencji 
astronomicznej we Florencji w dniu 6 
października 1995 Michel Mayor i 
Didier Queloz z Obserwatorium 
Astronomicznego w Genewie ogłosi
li o odkryciu planety krążącej wokół 
gwiazdy 51 Pegaza. Gwiazda 51 Peg 
(a  = 22  ̂ 57m, 8 = +20° 46', jasność 
5.5 magnitudo) jest bardzo podobna do 
Słońca, leży w odległości ok. 40 lat 
światła od nas, nie wykazuje żadnych 
zmian jasności, spektroskopowo klasy
fikuje się jąjako G2V i jej masę ocenia 
się też na równą masie Słońca. Oczy
wiście spowodowało to niemałe poru
szenie i zainteresowanie nie tylko śro
dowiska astronomicznego.

M .Mayor i D.Queloz obserwowali 
51 Peg nowym spektrografem „świa
tłowodowym” w ognisku teleskopu 
193 cm Obserwatorium Haute-Proven- 
ce we Francji. Zaobserwowali cy
kliczne zmiany prędkości radialnej tej 
gwiazdy o amplitudzie 70 m/s w okre
sie 4.2 dnia. Czyli gwiazda ta cyklicz
nie to zbliża się to oddala od nas. Ob
serwowane zmiany prędkości radialnej

znacznie przekraczają dokładność po
miarów i nie może być podejrzeń, że 
są „wynikiem” błędów pomiarów. Je
śli te zmiany są wywołane ruchem orbi
talnym wokół środka masy układu 
„gwiazda - jakieś inne ciało” , to wyja
śnia je obecność w odległości ok. 7 min 
km (1 /20 odległości Ziemia -Słońce) od 
51 Peg obiektu o masie co najmniej 
równej połowie masy Jowisza. Przypo
mnijmy, że w Układzie Słonecznym 
Merkury znajduje się w odległości 58 
min km od Słońca i obiega naszą dzien
ną gwiazdę raz na niespełna 88 dni, a 
okres obiegu Jowisza (przeszło 5 razy 
dalej od Słońca niż Ziemia) wynosi ~12 
lat. Ocena masy i odległości planety 
od gwiazdy została dokonana przy za
łożeniu, że linia naszego widzenia leży 
blisko płaszczyzny jej orbity (sin z'<0.01). 
Nie można szukać wytłumaczenia ob
serwowanych zmian w radialnych pul- 
sacjach gwiazdy-dla tego typu gwia
zdy ewentualne pulsacje miałyby czę
stości na poziomie godzin lub krócej, 
a nie dni, jak się to obserwuje.

Zaalarmowani tym odkryciem Ge
offrey Marcy i Paul Butler z Uniwer
sytetu Kalifornijskiego w Berkeley wy
korzystali swój czas na 3 m telesko
pie w Obserwatorium Licka do obser
wacji 51 Peg. Generalnie potwierdzili

wyniki astronomów szwajcarskich. Do
datkowo stwierdzają że gwiazda 51 
Peg musi rotować wolno - raz na 30 
dni, że nie wykazuje ani obecności 
plam, ani aktywności chromosferycz- 
nej, ale jej linie widmowe są rotacyj
nie poszerzone. To wskazuje, że jej 
równik leży blisko naszej linii widze
nia. A  więc płaszczyzna orbity plane
ty leży blisko płaszczyzny równiko
wej gwiazdy, podobnie jak w przypad
ku planet krążących wokół Słońca.

Znajdująca się tak blisko gwia
zdy planeta musi mieć temperaturę 
bardzo wysoką - ok. 1000 - 1200 K, a 
więc stanowiącają materia może być 
częściowo lub całkowicie „stopio
na” . Prawdopodobnie planeta ta nie 
ma żadnej atmosfery i jest podobna do 
„rozmiękczonej” żelaznej lub skalistej 
kuli o średnicy 7 razy większej niż 
średnica Ziemi. Przyśpieszenie cięż
kości jest na niej też 7 razy wieksze 
niż na Ziemi. Ponadto planeta ta może 
być jedną stroną stale zwrócona do 
gwiazdy, tak jak Księżyc jest zwróco
ny do Ziemi.

Są to oczywiście spekulacje, ale za
pewne zostaną one wkrótce zweryfi
kowane przez liczne obserwacje.

(aw)
25.X .1995
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Układ Słoneczny skąpany jest w  stru
m ien iach  p lazm y pochodzących  ze 
Słońca i nazwanych wiatrem  słonecz
nym. Jako bardzo dobry przewodnik 
prądu elektrycznego plazm a wynosi 
poza Słońce wmrożone w n iąpo le  m a
gnetyczne. Poniew aż Słońce obraca 
się, to dla nieruchom ego (np. wzglę
dem gwiazd) obserwatora plazm a wy
rzucona na rów niku słonecznym  nie 
oddala się od Słońca po liniach pro
stych, lecz po spirali Archimedesa. Dla 
wyższych szerokości heliograficznych 
sytuacja się kom plikuje w tym sensie, 
że spirala będzie zawijać się na po
w ierzchni stożka o kącie rozw arcia 
równym podwojonej szerokości helio- 
graficznej. Taki obraz daje najprost
szy model w iatru słonecznego Parke- 
ra. W rzeczywistości wiatr ma bardziej 
skom plikow aną strukturę, ale linie sił 
pola zachow ują w spom niany kształt 
spirali. Istn ieją pośrednie dowody na 
spiralność słonecznego pola m agne
tycznego - w szczególności wiadomo, 
że w okolicach Ziemi linie sil nie są 
rów noległe do kierunku na Słońce, 
lecz tw orzą z nim kąt zależny m.in. od 
prędkości wiatru słonecznego.

Jednym  z przejaw ów  aktyw ności 
słonecznej obserwowanej rów nież w 
przestrzeni międzyplanetarnej są tzw . 
słoneczne wybuchy radiowe III typu. 
Są to emisje radiowe wywołane poru
szającymi się wzdłuż linii sił pola m a
gnetycznego Słońca wiązkami elektro
nów. W iązki osiągają prędkości do
chodzące do 1/3 prędkości światła. Na 
swojej drodze pobudzają do drgań pla
zmę wiatru słonecznego, te drgania z 
kolei są  zam ieniane na lale radiowe 
docierające do obserwatora. Ponieważ 
częstotliw ość drgań plazmy jest pro
porcjonalna do pierw iastka kw adrato
wego z gęstości elektronowej, to wspo
mniane em isje będą obserwowane na

wyższych częstotliwościach w pobli
żu Słońca, niż dalej od niego. Ta hi
poteza w iążąca częstotliwość emisji z 
częstotliw ością lokalnych drgań pla
zmy, nazw ana inaczej h ipo tezą pla
zm ow ą, została  zaproponow ana je 
szcze w 50-tych latach naszego stule
cia przez Paula W ilda z Australii. Po
służyła ona następnie do prób wyzna
czania profilów  gęstości korony sło
necznej na podstawie obserwacji dry- 
fów częstotliwości wybuchów III typu.

To co udało się obserwować z po
wierzchni Ziemi działo się blisko Słoń
ca - dopiero wyprowadzenie odbior
ników radiowych poza jej atmosferę 
dało możliwość obserwacji wybuchów 
radiowych III typu na dużych odległo
ściach od Słońca - do orbity Ziemi a 
nawet dalej. Próbowano również m ie
rzyć położenie na sferze niebieskiej 
obszarów  prom ieniujących na danej 
częstotliwości. Zadanie nie było łatwe 
z conajmniej dwu powodów: - anteny 
elektryczne (dipole i monopole) um ie
szczane na pokładach satelitów są  dla 
niższych częstotliwości antenami krót
kimi i ich charakterystyka kierunko
wa nie pozwala na dokładną lokaliza

cję źródeł, nie mówiąc ju ż  o obserw a
cji szczegółów  na ich pow ierzchni. 
N a niższych częstotliw ościach istotną 
rolę odgryw a rozpraszanie fal radio
wych na niejednorodnościach gęsto
ści elektronow ej korony słonecznej. 
Obraz źródła ulega rozm yciu i defor
macjom. Aby zlokalizow ać go na sfe
rze niebieskiej trzeba założyć coś o 
ro z k ła d z ie  ja s n o ś c i  n a  je g o  p o 
w ierzchni.

N aw et jeśli poradzim y sobie z oby
dw om a w spom nianym i problem am i 
pozostaje w ciąż jeszcze do w yznacze
nia geom etryczna odległość źródło - 
obserwator. M amy co praw da wspo
m nianą wyżej hipotezę plazm ow ą wią
żącą  częstotliw ość prom ieniow ania z 
gęstościąplazm y w  koronie. Żeby jed 
nak wyznaczyć odległość do źródła, 
musimy ten model znać. Ze względu 
na  zm ien n o ść  w ia tru  s ło n eczn eg o  
trudno oczekiwać, aby można było ko
rzystać z jednego, uniwersalnego m o
delu. Z drugiej strony znając np. m o
ment pojaw ienia się w ybuchu w po
bliżu Słońca (na wysokiej częstotliwo
ści) i m om ent dotarcia do stacji ko
smicznej wiązki elektronów  odpowie-

Obserwacje wybuchów radiowych Słońca na tle linii sił słonecznego pola magnetycznego.
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dzialnej za jego powstanie można po
liczyć prędkość wiązki (musimy jed
nak znowu założyć, że np. nie była ona 
na swojej drodze hamowana). Jeszcze 
jedną trudność stanowi fakt, że współ
czynnik proporcjonalności w hipote
zie plazmowej może przyjmować dwie 
wartości - promieniowanie może być 
generowane nie tylko na częstotliwo
ści podstawowej, ale również na har
monicznej. Rozstrzygnięcie tego dy
lematu dla pojedynczych wybuchów 
obserwowanych w przestrzeni między
planetarnej wcale nie jest łatwe.

Najlepszym wyjściem z tak skom
plikowanej sytuacji byłaby geome
tryczna triangulacja źródła. Podobne 
pomiary zostały przeprowadzone (sa
telity ISEE  i VOYAGER-y) i w połą
czeniu z bardziej „ułomnymi” meto
dami naszkicowanymi powyżej udało 
się pokazać, że w szczególności elon- 
gacja źródła względem Słońca zmie
nia się z czasem. Sugerowało to ocze
kiwane „prowadzenie” wiązki przez 
spiralne pole magnetyczne wiatru sło
necznego.

Po wystrzeleniu stacji ULYSSES - 
jest to wspólne przedsięwzięcie ESA i 
NASA - pojawiła się zupełnie nowa 
możliwość obserwacji drogi słonecz
nych wybuchów radiowych III typu: 
„z lotu ptaka”, sponad biegunów Słoń
ca. Dla wybuchów rozchodzących się 
w płaszczyźnie ekliptyki lub blisko 
niej nie musimy już wyznaczać odle
głości. Pozostaje pomiar położenia na 
sferze niebieskiej w uprzywilejowanej 
sytuacji, gdy składow e przesunięć 
źródła są prostopadłe do promienia 
widzenia.

Dokonano tego przy pomocy ame
rykańsko - francuskiego eksperymen
tu URAP (Unified Radio A nd Plasma 
wave receiver). Projektem kieruje R. 
G. Stone z Goddard Space Flight Cen
ter. Odbiornik rejestruje lale o często
tliwościach do 1 MIIz za pośrednic
twem anten elektrycznych (dipol o roz
piętości 72.5 m umieszczony w pła
szczyźnie rotacji satelity oraz mono
pol o długości 7.5 m równoległy do 
wspomnianej osi), jak i dwu prosto

padłych do siebie cewek odbierają
cych składową magnetyczną fali elek
tromagnetycznej.

Sporządzony na podstawie obser
wacji schematyczny rysunek (na str.
159) pokazuje trasy dwóch wybuchów 
radiowych III typu. Wyraźnie widać 
jak wiązka elektronów pobudzająca do 
drgań plazmę międzyplanetarną posu
wa się wzdłuż spiralnych linii sił pola 
magnetycznego Słońca. Widoczne są 
również załamania linii. Na podstawie 
samego rysunku, jak i krótkiego komen
tarza, który był do niego załączony, 
trudno jednoznacznie stwierdzić, cojest 
przyczyną pojawienia się tych samych 
częstotliwości w różnych odległościach 
od Słońca, jak i stopniowego, w miarę 
oddalania się od Słońca, rozchodzenia 
się dróg świecącej radiowo plamy i pro
wadzącej ją  linii sił pola.

(rs)

Wiatr 
słoneczny 
a oscylacje 

Słońca
Od około 20 lat naukowcy zajmują 

się badaniem drgań Słońca, analogicz
nych do sejsmicznych drgań Ziemi. 
Dlatego ta stosunkowo młoda dziedzi
na astrofizyki nazywana bywa helio- 
sejsmologią. Podobnie jak geolodzy w 
przypadku Ziemi, astronomowie wią
żą  z obserw acjam i drgań S łońca 
nadzieje na zdobycie bezcennych in
formacji o warunkach panujących w 
jego wnętrzu.

Można mówić o dwu typach drgań 
Słońca - tzw. modach ciśnieniowych 
p związanych ze zmianami ciśnienia 
w materii słonecznej (sąto stojące fale 
akustyczne o okresach rzędu 4 -2 0  mi
nut), oraz modach grawitacyjnych g 
penetrujących Słońce do większych 
głębokości - o okresach większych od 
ok. 40 minut. Tu siłą dążącą do przy
wrócenia stanu początkowego jest gra

witacja. Mody grawitacyjne (nie my
lić z falami grawitacyjnymi OTW) są 
przewidywane przez teorię, ale jak do
tychczas nie udało się ich zaobserwo
wać. Mody ciśnieniowe natomiast są 
od dawna intensywnie badane w dzie
dzinie optycznej. D la obserw atora 
ziemskiego drgania Słońca objawiają 
się jako bardzo drobne periodyczne ru
chy fragm entów  fotosfery Słońca. 
Można je mierzyć wykorzystując efekt 
Dopplera. Jednocześnie bywa wzbu
dzanych wiele tonów. Informacje uzy
skiwane z analizy drgań Słońca sąbar- 
dzo cenne przede wszystkim z tego po
wodu, że optycznie gruba fotosfera 
izoluje obserwatora zewnętrznego od 
głębiej położonych warstw Słońca, 
podczas gdy falc akustyczne, jak i gra
witacyjne penetrują obszary poniżej 
fotosfery dostarczając informacji o 
warunkach tam panujących. Dotych
czas przyjęty był pogląd, że drgania 
Słońca próbujące wydostać się do ko
rony słonecznej przez chromosferę, 
zostałyby szybko stłum ione m.in. 
przez znaczące niejednorodności gę
stości górnej atmosfery słonecznej. Po 
tym z konieczności bardzo uproszczo
nym wstępie czas przejść do szcze
gółów.

W numerze Nature z 13 lipca 1995 
roku nieoczekiwanie pojawił się arty
kuł, którego autorzy (David J.Thom
son, C arol G .M aclennan  i Louis 
J.Lanzerotti) prezentują obserwacje 
periodycznych oscylacji strumieni jo 
nów H i He jak i elektronów w wie
trze słonecznym. Przedstawione sąob- 
serwacje z pokładu Voyagera II (ciąg 
obejmujący powyżej 300 dni w okoli
cach 1985 roku) oraz Ulyssesa (ciągi 
70-245 dni w okresie 1992- 1994 
roku). W wyniku dość skomplikowa
nej analizy statystycznej autorzy uzy
skali szereg ostrych linii w widmie 
czasowych zm ian strum ieni wspo
mnianych cząstek. Problem polegał na 
znalezieniu źródła tych koherentnych 
drgań. Jedynym sensownym kandyda
tem wydawało się Słońce. Dlatego 
autorzy spróbowali porównać położe
nia nowoodkrytych linii z położeniem
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znanych linii znalezionych dla drgań 
Słońca mierzonych w jego fotosferze. 
Koherentne drgania widoczne są nie 
tylko w zmianach strumieni cząstek, 
ale również w danych dotyczących 
międzyplanetarnego pola magnetycz
nego (wziętych z okresu od sierpnia 
1977 do grudnia 1981 roku).

W krótkiej notce nic sposób wcho
dzić w szczegóły dotyczące analizy da
nych, chociaż jest to niewątpliwie naj
ważniejszy fragment pracy. Istotnym 
elementem pracy jest porównanie wy
ników uzyskanych w wietrze słonecz
nym z danymi optycznymi, do których 
można mieć zaufanie - są zbierane od 
lat i metody ich analizy sądobrze opra
cow ane. W yniki tego porów nania 
(zgodności położeń bardzo wielu linii 
w widmie drgań atmosfery słonecznej 
i strumieni cząstek obecnych w wie
trze słonecznym) mogą świadczyć na 
korzyść tezy autorów, że obydwa ze
stawy linii odpowiadają temu samemu 
procesowi. Są jednak i pewne nieja
sności; w szczególności stosunki czę
stotliw ości m odów ciśnieniow ych 
mierzonych w zakresie optycznym i w 
wietrze słonecznym mają stałą wartość 
równą 1.00078. Interpretacja nie jest 
jasna. Istnieją też zastrzeżenia co do 
samej metody analizy danych, nie
sprawdzonej jeszcze ani w hcliosej- 
smologii ani w badaniach przestrzeni 
kosmicznej. Z drugiej strony Marcia 
Neugebauer z Jet Propulsion Labo
ratory twierdzi, żc znacznie bardziej 
konwencjonalnymi metodami znalazła 
niektóre z mierzonych przez Thomso
na i współpracowników częstotliwości 
w zmianach prędkości wiatru słonecz
nego (też mierzonych z pokładu Ulys- 
sesa). Nic wszyscy zgadzają się rów
nież z poglądem, żc to właśnie drgania 
normalne Słońca są źródłem drgań ob
serwowanych w wietrze słonecznym. 
Nic wiadomo bowiem, w jaki sposób 
energia tych drgań mogłaby przenosić 
się na duże odległości od Słońca.

Jest jeszcze jeden aspekt analizy 
przedstawionej w pracy - przyrządy 
Voyagera i Ulysscsa zdają się widzieć 
również mody grawitacyjne, te które

teoria drgań Słońca przewiduje, ale 
których nie udało się dotychczas za
obserwować. Właśnie one mogą do
starczyć informacji o wnętrzu Słońca 
i rzucić być może nowe światło na nie
zgodność mierzonej i przewidywanej 
ilości neutrin dochodzących do Ziemi 
ze Słońca, czy szczegóły procesu mie
szania helu w jądrze słonecznym. Zi
dentyfikowanie choćby jednego z mo
dów g (wraz z częstotliwością) mogło
by, zdaniem Juri Toomre z Uniwersy
tetu stanu Colorado w Boulder, nało
żyć istotne ograniczenia na strukturę 
wnętrza Słońca.

A utorzy p roponu ją  m echanizm  
przenoszenia drgań grawitacyjnych do 
wiatru; następuje ono prawdopodob
nie poprzez pobudzanie do drgań linii 
sił pola magnetycznego - za pośrednic
twem fal Alfvena. Te z kolei modulu
ją  strumienie cząstek. Bezpośrednim 
przekaźnikiem drgań mogłaby być su- 
pergranulacja słoneczna. Wydawało 
się do tej pory, żc jej ruchy są przy
padkowe, ale nic jest wykluczone, że 
za część ruchów odpowiadają właśnie 
mody g. Nikt jednak do tej pory nie 
zrobił odpowiednich rachunków.

Drgania na powierzchni Słońca 
mogą być przedstawione za pośrednic
twem stowarzyszonych funkcji Legen
d re 'a (opisujących m.in. przestrzenny 
rozkład węzłów i strzałek poszczegól
nych modów), można zatem oczeki
wać skoków fazy oscylacji obserwo
wanych przez Ulyssesa w miarę zmia
ny jego szerokości heliograficznej. To 
z kolei ma bardzo istotne znaczenie dla 
identyfikacji poszczególnych modów. 
A utorzy pracy przeprow adzili ju ż  
próbę takiej analizy. Jednak i tutaj 
pojawia się trudność. Przyrządy Ulys
sesa nie „widzą” ewentualnego źródła 
drgań na powierzchni Słońca w linii 
prostej, cząstki naładowane prowadzo
ne są wzdłuż zakrzywionych linii sił 
pola magnetycznego. Struktura pola 
magnetycznego, szczególnie dla wyż
szych szerokości hcliograficznych nie 
jest dobrze znana. Bez jej lepszego 
zrozum ienia identyfikacja modów 
może okazać się bardzo trudna, jeśli

nie niemożliwa. Znajdujące się obe
cnie na orbicie satelita SOHO  jak i 
Global Oscillation Network Group 
(GONG) na powierzchni Ziemi mogą 
być w stanie zaobserwować mody gra
witacyjne. Gdyby się to udało i czę
stotliwości drgań pokrywałyby się z 
częstotliwościami zaobserwowanymi 
przez Thomsona i współpracowników, 
to hipoteza przenoszenia drgań Słoń
ca do wiatru słonecznego znalazłaby 
silniejsze podstawy niż obecnie.

Niezależnie od losu powyższej hi
potezy (zakładając, że cała sprawa nie 
ma związku z efektami instrumental
nym i), praca w skazuje na ważny, 
nowy aspekt turbulencji pola magne
tycznego w wietrze słonecznym. Dys
kretna natura widma czasowego stru
mienia cząstek wskazuje na możliwość 
ich rozpraszania nie tylko przez cią
głe widmo fluktuacji międzyplanetar
nego pola magnetycznego, ale również 
przez struktury dyskretne w tym wid
mie. Może to mieć znaczenie dla na
szych pojęć dotyczących turbulencji 
pola magnetycznego w ośrodku mię
dzyplanetarnym jak  i ewentualnych 
fraktalnych czy chaotycznych modeli 
wspomnianego pola.

Jeden z autorów, Louis Lanzerotti, 
twierdzi, że nowe techniki analizy da
nych mogąmieć dla rozwoju fizyki ko
smicznej analogiczne znaczenie jakie 
w ciągu ostatnich 20 lat miało rozwi
janie nowych instrumentów. Coraz 
bardziej wyrafinowane i subtelne tech
niki analizy sygnałów, rzeczywiście 
w ydobyw ają z danych inform acje, 
które do tej pory nic były widoczne lub 
nic dawały się wykryć w ramach stan
dardowych metod. Użycie nowych 
metod analizy sygnałów wymaga jed
nak dobrej znajomości nic tylko samej 
metody, ale i jej ograniczeń - użycia 
właściwego narzędzia do danego za
dania. Będziemy zatem musieli jeszcze 
trochę poczekać, zanim obserwacje ta
kie jak  opisane w pracy Thomsona i 
jego kolegów, będą mogły być trakto
w ane z tak im  zau fan iem  ja k  np. 
optyczne obserwacje drgań Słońca.

(rs)
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W październiku 1995 roku miały miejsce dwie burze magnetyczne. 

Nieścisłości zawarte w komunikacie NASA rozsyłanym pocztą elek

troniczną zwróciły moją uwagę na jedną z nich. Celem niniejszego 

artykułu jest wyjaśnienie, co wtedy naprawdę miało miejsce.

Pewna burza magnetyczna...

Radosław Rek

W Centrum Badań Kosm icznych 
PAN w Warszawie, podobnie jak 

w kilku innych krajach, istnieje serwis he- 
liogeofizyczny. W armii amerykańskiej 
funkcjonuje specjalna jednostka - 50 
Skrzydło Kosmiczne - zajmująca się pro
gnozowaniem aktywności Słońca i stanu 
ziem skiego magnetyzmu na potrzeby 
wojskowej łączności i nawigacji. Powo
dem zainteresowania jest wpływ zjawisk 
zachodzących w słonecznej atmosferze na 
ziemską magnetosferę. To co dzieje się 
w magnetosferze ma natomiast szczegól
ne znaczenie dla stanu leżącej niżej jo- 
nosfery, której zaburzenia wykazująwy- 
raźny związek ze zmianami ziemskiego 
pola magnetycznego. Badaczy jonosfery 
skupiajątzw. Regionalne Ośrodki Ostrze
gawcze (Regional Warning Centers),a 
jedno z dziesięciu w świecie mieści się w 
CBK.

Czym jest burza magnetyczna?

Jest to zaburzenie ziemskiego pola ma
gnetycznego o charakterze globalnym, 
trwające zwykle kilkadziesiąt godzin. 
Wywołują je różne zjawiska na Słońcu, 
za przyczyną których prędkość i koncen
tracja cząstek w wietrze słonecznym ule
ga zmianie. Należą do nich rozbłyski, roz
pady włókien protuberancji i pojawiają
ce się okazjonalnie izolowane dziury ko- 
ronalne bądź przedłużenia praktycznie 
stale istniejących dziur polarnych na ob
szary równikowe Słońca. Czasami gę
stość plazmy i inne parametry wiatru 
wzrastają skokowo. Mamy wtedy do czy
nienia z obłokami plazmowymi w wie
trze słonecznym, które powstają głównie 
w trakcie trwania rozbłysków. Charakte
rystyczną ich cechąjest specyficznie zo

rientowane - na południe w odniesieniu 
do osi ziemskiego dipola - pole magne
tyczne. Napływająca pod postacią obło
ku plazma powoduje kompresję magne- 
tosfery po stronie dziennej, a ze wzglę
du na przeciwny ziemskiemu zwrot we
ktora pola magnetycznego, dochodzi do 
rekoneksji - otwarcia się linii sił plane
tarnego pola magnetycznego.

Naładowane cząstki bez przeszkód 
mogą wtedy wnikać do wnętrza magne- 
topauzy i po osiągnięciu plazmapauzy 
tworzą tzw. burzowy prąd pierścienio
wy. W dniach spokojnego magnetyzmu 
większość z nich opływa magnetosferę 
jako prąd Chapmana - Ferraro i jedynie 
cząstki obdarzone największymi energia
mi są w stanie wedrzeć się do wnę- 
trza.Tworzące go elektrony mijają Zie
mię poruszając się w kierunku wscho
dnim, protony zaś w zachodnim. Natę
żenie tego prądu jest zmienne i zależy 
od aktualnych parametrów wiatru sło
necznego. Prądy płyną również w ogo
nie magnetosfery, a także pomiędzy jo- 
nosferą i magnetosferą. Właśnie skut
kiem istnienia tych ostatnich, nazywa
nych podłużnymi, zjawiska zachodzące 
w m agnetosferze m ogą powodować 
zmianę stanu jonosfery.

Po przejściu obłoku, prąd pierścienio
wy istnieje jeszcze przez jakiś czas. Po
tem zanika za przyczyną reakcji wymia
ny pomiędzy tworzącymi go jonami i do
pływającymi z geokorony neutralnymi 
atomami, w czym wydatnie pomaga roz
praszanie. Czas istnienia tego prądu za
leży od tego, jak długo Ziemia przeby
wa wewnątrz obłoku oraz od tempa prze
kazywania energii plazmy słonecznej 
magnetosferze i generacji tzw. dynamo 
wiatr słoneczny - magnetosfera.

Taki „pierścień prądowy” jest źródłem 
pola magnetycznego, zaś każda zmiana gę
stości tworzących go jonów wpływa na 
wielkość składowych pola ziemskiego. W 
szczególności dotyczy to składowej po
ziomej. W trakcie burzy magnetycznej, po 
jej dosyć nagłym wzroście odpowiadają
cym ściśnięciu magnetopauzy, następuje 
faza główna. Wymieniona składowa wy
kazuje często głębokie minimum a cza
sem ma ono charakter plateau, po czym 
zwykle następuje powrót do stanu nieza- 
burzonego.Oczywiście burze mogą zda
rzać się jedna po drugiej i każda z nich 
może mieć zupełnie inną przyczynę.

W rzeczywistości krążenie jonów w 
ziemskim polu magnetycznym jest bar
dziej skomplikowane. Na ruch wzdłuż 
linii łączącej bieguny magnetyczne, na
kłada się wirowanie cyklotronowe oraz 
dryf. Cząstka nigdy nie dociera do sa
mych biegunów, gdyż jej ruch odbywa 
się pomiędzy położonymi w pewnej od
ległości od nich tzw. punktami zwiercia
dlanymi. O tym na jaką  odległość może 
się ona zbliżyć decyduje jej energia. Dryf 
jest związany z niejednorodnością pola 
magnetycznego i z tym, że w obszarach 
polarnych pole to jest silniejsze. Pojawie
nie się protonu w okolicy bieguna powo
duje zmianę promienia Larmore 'a i prze
skok cząstki na linię „sąsiednią”, poło
żoną bardziej na zachód. Jest też dryf 
związany z gęstością plazmy .Zatem tak 
naprawdę trudno mówić o pierścieniu 
prądowym,jest to raczej taki jakby do
datkowy, burzowy pas van Allena.

Dla „wygody” badaczy, niektóre ze 
stacji geofizycznych są celowo rozmie
szczane na tej samej szerokości geoma
gnetycznej np. Boulder i Friedericksburg. 
Obserwatoria położone w pobliżu ziem
skiego równika magnetycznego dostar
czają wartości indeksu Dst, będącego 
miarą prądu pierścieniowego. Dodatnie 
wartości, nieco tylko przekraczające zero, 
obserwuje się podczas względnego spo
koju w magnetyzmie,zaś ujemne poja
wiają się głównie w czasie burz.

Burze dzielim y na porozbłyskowe 
(zaczynające się nagle) i powodowane 
przez dziury koronalne (zaczynające się 
stopniowo).

Co zatem było nadzwyczajnego w burzy,

której początek przypadł na 18-tego paź
dziernika 1995 roku ?
Otóż N OA A - National Oceanic and A t
mospheric Administration wydaje coty
godniowy biuletyn - Preliminary Report 
and Forecasts of Solar Geophysical Data.
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W stosownym numerze znajduje się m.in. 
informacja, że burzę z 18 października 
można w iązać z przejściem  przez połu
dnik centralny Słońca dziury koronalnej. 
Zagadnieniem zupełnie oddzielnym jest 
to, czy mając tak m ałąpow ierzchnię (trzy 
procent słonecznej hem isfery) była ona 
zdolna wywołać aż tak silne zaburzenie.

Jakiś czas tem u prześledziłem  losy 
wybranej dziury koronalnej, która oka
zała się geoefektywna tzn. była przyczy
n ą  kilku burz. Jej pow ierzchnia m alała z 
czasem i gdy sięgnęła podobnie niskiej 
wartości, wpływ na ziemskie pole magne
tyczne okazał się znikomy. Innymi sło
wy, dziura nie była w  stanie spowodo
wać pojawienia się nawet poziomu ak
tywnego.

W każdym  z n u m eró w  b iu le ty n u  
N O A A  zam ie szc za n a  je s t p rognoza . 
W zmożona aktywność magnetyczna mia
ła się wg niej pojawić dopiero 20 paź
dziernika. W rzeczywistości trw ała w te
dy burza, której początek miał miejsce 
dwa dni wcześniej.

Informacja rozsyłana poprzez pocztę 
elektroniczną zaw ierała już  prawdziwe 
sensacje. Wg niej obłok około 100 min 
km średnicy poruszający się z prędkością 
blisko 940 km/s miał zostać „odkryty” 
przez badającą stan wiatru słonecznego 
sondę WIND. M iał on również te burze 
spowodować. Autorzy - prawdopodobnie 
akredytowani przy NASA dziennikarze 
- podali, że czoło obłoku minęło WIND-a 
18 października około 15.00 urzędowe
go czasu wschodnioamerykańskiego czy
li 20.00 UT.

Obserwowana przez sondę prędkość 
wiatru słonecznego w tym czasie nie osią
gnęła wymienionej wartości. Jakkolwiek 
nagły spadek gęstości plazm y a także 
nagła zm iana zwrotu pola magnetyczne
go na południow y około godziny 19.00 
UT w skazują na wejście sondy w  obszar 
obłoku i opuszczenie poprzedzającego go 
obszaru fali uderzeniowej. Wcześniej, bo 
o 10.40 UT zapis z sondy wykazał nagły 
w zrost ilości cząstek, ciśnienia i prędko
ści wiatru słonecznego z  300 do 400 km/s, 
co należy w iązać z jej wejściem w ob
szar szoku.

Prędkość wiatru (obłoku) przez pozo
stałą część dnia oraz dzień następny po
woli rosła, nie przekraczając znacząco 
400 km/s. Dopiero 20-tego wzrosła po
nownie, chociaż nie skokowo, do około 
500 km/s. W tedy to strum ienie plazmy z 
dziury koronalnej zaczęły docierać do 
magnetosfery.

O godzinie 11.22 U l’ obserwatorium 
w Chambon La Foret (Francja) odnoto

wało początek burzy o nagłym początku, 
po którym jednak nie nastąpiła faza głów
na. Natom iast wg Obserwatorium Geo
fizycznego w  Bielsku burza o stopnio
wym początku  zaczęła  się dopiero  o 
16.50 UT. Burze takie są  powodowane 
przez dziury koronalne.

Kolejną zagadką

jest wartość prędkości obłoku oszacowa
nej wg internetow ego kom unikatu na 
940 km/s.

Pew ną w skazów ką do uporządkowa
nia tych obserwacji może być fakt reje
stracji o godzinie 11.21 UT tzw. nagłego 
impulsu przez obserwatorium w Boulder.

Nagłe impulsy (SI) są  nieliniowymi 
falami magnetohydrodynamicznymi roz
chodzącymi się wewnątrz obszaru ziem 
skiej m agnetosfery, w kierunku ogona 
magnetycznego. Źródłem ich są fale ude
rzeniowe przemieszczające się w  wietrze 
słonecznym. Impuls pojawia się wtedy, 
gdy czoło szoku dociera do magnetopau- 
zy powodując jej kompresję. Może to na
suwać skojarzenia z nagłym początkiem 
burzy i je s t to w niosek bardzo bliski 
prawdzie. W rzeczywistości po nagłym 
impulsie nie pojawia się znaczące zabu
rzenie ziemskiego magnetyzmu mające 
charak ter fazy głów nej. O dnotow any 
przez Chambon La Foret początek burzy 
nie był zatem niczym innym, jak  nagłym 
im pulsem  obserw ow anym  na średniej 
szerokości geomagnetycznej. Zjawiska te 
są  przeważnie rozróżnialne, głównie ze 
względu na bardziej stromy wzrost, skie
rowanej w kierunku północnego biegu
na, składowej ziemskiego pola m agne
tycznego, podczas początku burzy.

Obserwacje nagłych im pulsów prze
prowadzane jednocześnie na Ziemi i z  po
zostającego w  obrębie magnetosfery sa
telity, pozwoliły wyznaczyć czas trans
misji sygnału od m agnetopauzy do po
wierzchni Ziemi na około 1 minutę. Tym 
samym zakres prędkości propagacji tego 
rodzaju zaburzeń pola m agnetycznego 
można szacować na 700 do 1000 km/s. 
Kłóci się to jednak z teoretycznym opi
sem nagłych impulsów jako szybkich fal 
m agnetohydrodynam icznych. Prędkość 
tych ostatnich nie może być mniejsza niż 
prędkość Alfvena, której wartość w  ma- 
gnetosferze zm ienia się od 500 do ponad 
2500 km/s. Zakres obserwowanych pręd
kości dla nagłych im pulsów pojawia się 
jedynie w  odległości 3 - 4.5 promieni 
Ziemi od powierzchni planety.

Jest prawdopodobnym, że autorzy ko
munikatu użyli do oszacowania rozmia-

N AJ WAŻNIEJSZE POJĘCIA

BOW SHOCK - łukowa fala uderze
niowa, otaczająca ziemską magne- 
topauzę, powstająca wskutek od
działywania wiatru słonecznego z 
magnetosferą.

BURZA MAGNETYCZNA - globalne 
zaburzenie ziemskiego pola magne
tycznego, odróżnialne od regularnych 
zmian dobowych.

CME - materia wyrzucana ze sło
necznej korony pod postacią obłoków 
plazmowych. Formują się one w at
mosferze słonecznej podczas rozbły
sków oraz rozpadów włókien protu
berancji. Również plazma przyspie
szana wzdłuż linii sit pola magnetycz
nego podczas erupcji przypominają
cych wybuchy protuberancji (spreje i 
serdze).

DZIURA KORONALNA - rozciągły 
obszar w koronie, o wyjątkowo niskiej 
gęstości, związany z jednópolarnymi 
obszarami fotosferycznymi. Topolo
gia pola magnetycznego dziury jest 
otwarta. Dziury koronalne są najwięk
sze i najbardziej stabilne w okolicy 
słonecznych biegunów. Są źródłem 
wysokiej prędkości wiatru słoneczne
go.

HELIOSFERA - obszar ekspansji at
mosfery słonecznej.

INDEKS DST - indeks geomagne
tyczny opisujący zmiany w równiko
wym prądzie pierścieniowym. Jest 
wyliczany ze składowej poziomej 
pola geomagnetycznego dla czterech 
stacji w pobliżu równika. Podawany 
dla pełnych godzin.

JONOSFERA - obszar górnej atmo
sfery Ziemi zawierający elektrony i 
jony produkowane przez promienio
wanie ultrafioletowe o długości mniej
szej od 1000 A. Wyróżnia się war
stwy: D, E i F. Latem warstwa F roz
szczepia się na F1 i F2. Jonosfera 
ma znaczący wpływ na propagacje 
fal radiowych o częstotliwościach niż
szych niż 30 MHz.

MAGNETOPAUZA - powierzchnia 
rozdziału między wiatrem słonecz
nym, a magnetosferą. Położona na 
wysokości 10 ziemskich promieni
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ponad równikiem po stronie dziennej. 
Podczas zaburzeń w magnetyzmie 
odległość ta ulega zmniejszeniu.

NAGŁY IMPULS - nagle zaburzenie, 
dodatnie bądź ujemne, objawiające 
się zmianą składowej pola geoma
gnetycznego skierowanej w kierun
ku północnego bieguna magnetycz
nego o conajmniej kilka nanotesli. 
Zjawisko obserwuje się na niskich 
szerokościach geomagnetycznych.

OGON MAGNETYCZNY - rozcią
gnięta wskutek oddziaływania z wia
trem słonecznym część magnetosfe- 
ry w kierunku odsłonecznym. Rozmiar 
jego sięga 1000 promieni Ziemi.

PASY RADIACYJNE - obszar w ma- 
gnetosferze rozciągający się od około 
1.2 do 6 promieni Ziemi powyżej rów
nika, w którym naładowane cząstki 
(głównie elektrony z energiami od 
0.05 do 5 MeV oraz protony z ener
giami od 0.1 do 500 MeV) są uwię
zione w polu geomagnetycznym.

PLAZM A P A U ZA  - p ow ie rzchn ia  
ograniczająca od zewnątrz plazma- 
sferę.

PLAZM ASFERA - obszar gęstej, 
chłodnej plazmy w magnetosferze. 
Może być traktowany jako „przedłu
żenie” jonosfery. Korotuje wraz z Zie
mią.

PRĄD PIERŚCIENIOWY - skierowa
ny na zachód prąd płynący w dyskok- 
ształtnym obszarze w pobliżu równi
ka g e o m a g n e tyczn e g o , s iln ie  
wzmacniany podczas burz magne
tycznych poprzez gorącą plazmę 
wyrzucaną z obszaru ogona magne
tycznego.

REAKCJA WYMIANY ŁADUNKU - 
oddziaływanie atomów neutralnych z 
plazmą, nie zmieniające energii ani 
pędu cząstek Zmianie ulega jedy
nie rozmieszczenie ładunku.

REKONEKSJA - proces zachodzą
cy w namagnesowanej plazmie, w 
którym różnie skierowane linie sił łą
czą się ze sobą powodując pojawie
nie się topologicznych zmian pola 
magnetycznego. Rezultatem jest za
miana energii magnetycznej na kine
tyczn ą  i te rm iczn ą  energ ię  pla-

rów obłoku znanej, doświadczalnie wy
znaczonej górnej granicy prędkości, z 
ja k ą  nagły im puls m oże się p rzem ie
szczać w  magnetosferze. Być może su
gerowali się w ysoką średnią prędkością 
fal uderzeniow ych w  koronie Słońca, 
przy jakiej pojaw iająsię rozbłyski radio
we II typu. N ie jest raczej możliwym, by 
wykorzystali zapis z sondy GEOTAIL ba
dającej ogon ziemskiej magnetosfery i 
wiedząc jak daleko jest ona od WIND-a 
porównali momenty pojawienia się za
burzenia. Pamiętajmy, że prędkość roz
chodzenia się fali m agnetohydrodyna- 
micznej w  m agnetosferze je s t inna od 
prędkości z ja k ą  przemieszcza się w w ie
trze słonecznym jej przyczyna - fala ude
rzeniowa, a zatem i sam obłok plazm o
wy. W przypadku oddalonych o ponad l 
min km od Ziemi sondy WIND i o około 
200 tys. km G EO TA IL, oszacow ana 
prędkość powinna być bliższa faktycz
nej prędkości obłoku, a nie prędkości z 
jakąpropagu jąsię  nagłe impulsy. Ponad
to GEOTAIL w momencie dokonywania 
pomiaru znajdował się poza magnetosfe- 
rą  i w  związku z tym, próba wytłum a
czenia podanej w  komunikacie wartości 
jakim kolw iek pomiarem nagłego im pul
su przem ieszczającego  się w ew nątrz 
ziemskiej magnetosfery jest pozbaw io
na fizycznego uzasadnienia.

Rzeczywista prędkość z jak ą  obłok się 
poruszał była ponad dwukrotnie m niej
sza - około 400 km/s, na co wskazuje 
zapis z sondy WIND. A skoro tak, to 
m niejsza była rów nież jego  średnica. 
M iałby on bowiem około 46, a nie - jak 
podano - ponad 100 min km rozciągło
ści,co może się wydawać w artością zbyt 
wielką. Obłok taki gdy opuszcza słonecz
ną koronę bywa widoczny w świetle bia
łym, jako tzw. tranzyt o typowej średni
cy rzędu 300 000 km. Jest on zatem w te
dy dużo mniejszy. Obserwacje dokona
ne z pozaekliptycznej sondy Ulysses po
tw ie rd za ją  w ystępow anie olbrzym ich 
obłoków plazmy wyrzucanych w obsza
rach polarnych z prędkością taką sam ą 
jak  wiatru słonecznego, która jest tam 
w yższa . N p. ob łok  o bserw ow any  w 
czerwcu 1995 roku miał średnicę około 
165 min km i przemieszczał się z pręd
kością 750 km/s w  odległości 4 AU od 
Słońca. Sposób szacow ania rozm iaru 
obłoku w ykorzystujący zarów no czas 
przebywania sondy w jego wnętrzu oraz 
obserw ow aną prędkość plazmy, trakto
wać trzeba jednak jako obarczony poten
cjalnie dużym błędem. Nie wiadomo bo
wiem, czy sonda przeszła przez jego śro
dek, czy też przebadała bardziej zewnę

trzny obszar. N aw et używając do tego 
celu dwóch sond oddalonych o ponad 
m ilion kilom etrów, przy rozm iarze obło
ku rzędu odległości Ziem i od Słońca, 
m ożna łatwo zaniżyć jego wymiary.

Jeśli za praw dziw ą przyjąć prędkość 
400 km/s okazałoby się, że słonecznego 
prekursora burzy należałoby szukać nie 
16 października, a 14 albo nawet 13-tego, 
co wydaje się problem rozwiązywać. 15, 
16 i 17 października nie wydarzyło się 
na Słońcu nic, co mogłoby spowodować 
znaczącą zm ianę ziem skiego m agnety
zmu. N atom iast 14-tego nastąpił dw u
krotnie w yrzut plazmy z korony słonecz
nej. Najpierw, bo o 8.10 UT podczas tzw. 
RSP u fo rm o w a ł się  o b ło k  p la z m o 
wy,którego przejściu przez obszar koro
ny towarzyszyły, m ające charakter pro
m ieniowania synchrotronowego, rozbły
ski radiow e IV typu. W skazuje to na 
wyraźnie silniejsze pole m agnetyczne w 
obszarze obłoku, niż w  otaczającej go 
słonecznej atmosferze. W drugiej poło
wie dnia miał natom iast miejsce rozpad 
włókna protuberancji trw ający 6 minut.

Dzień wcześniej w  słonecznym cen
trum aktywnym oznaczonym  kolejnym 
numerem 7912 zaobserwowano silny roz
błysk rentgenowski klasy M 4.8, który 
wydaje się być przyczyną tej październi
kowej burzy. Zatem nie dziura koronal- 
na, a rozbłysk . Pojaw iły  się ponadto, 
związane z falami uderzeniowym i w  ko
ronie, em isje radiow e II typu. Strum ie
nie plazmy z dziury koronalnej zdążyły 
dotrzeć do ziemskiej m agnetosfery do
piero 20 października i jedynie wydłuży
ły czas trwania burzy magnetycznej. Stąd 
obserwowany stopniowy wzrost prędko
ści wiatru słonecznego do 500 km/s w ła
śnie tego dnia przy stałej, sięgającej kil
ku cząstek na cm sześcienny gęstości. 
P raw dopodobnie gdyby rozbłysku nie 
było, nie byłoby też i samej burzy.

M ożna oczywiście domniemywać, iż 
m echanizm  pow stania obłoku był zupeł
nie inny i uform ował się on, powiedzmy 
w sposób przypadkowy, nie w  słonecz
nej koronie a już  w samym wietrze. W ąt
pliwym jest, by odbyło się to wskutek re- 
koneksji pól m agnetycznych na granicy 
sektorów  słonecznego pola m agnetycz
nego, zw łaszcza że szacowane rozmiary 
obłoku okazały się być niewiele m niej
sze od samego sektora.

M ożliw ym  jes t też inne w ytłum aczen ie.

Mianowicie prędkość dźwięku w  plazmie 
wiatru słonecznego wynosi około 100 km/s 
w koronie i spada w raz z oddalaniem  się
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od Słońca. W odległości 1 AU osiąga ona 
wartość jedynie 17 km/s. Wiatr słonecz
ny, którego prędkość w okolicy Ziemi nie 
spada poniżej 200 km/s, jest zdecydowa
nie przepływem naddźwiękowym i wszę
dzie tam, gdzie napotyka na jakąś prze
szkodę tw orzy  się fa la  u d e rzen io 
wa.Przykładem jest lukowa fala uderze
niowa (bow-shock) otaczająca stale ziem
ską magnetopauzę. Oprócz fal biegną
cych od Słońca powstająrównież w wie
trze słonecznym fale wsteczne, skierowa
ne do powierzchni naszej dziennej gwia
zdy. Same fale uderzeniowe to jedno, na
tomiast wzajemne oddziaływanie ich par 
to drugie. Niezależnie od tego, czy roz
ważać pary fal podążające w tym samym, 
czy w przeciwnych kierunkach, powsta
je w efekcie fala postępująca i fala 
wsteczna. Gdy obłok rozpręża się pod
czas swojej wędrówki poprzez heliosfe- 
rę, tworzy się jeden szok na jego przo- 
dzie, zaś drugi bezpośrednio za nim. Od
dalające się od siebie fale uderzeniowe 
powstałe w wietrze słonecznym w wyni
ku oddziaływania pary, mogłyby taki 
obłok plazmowy imitować. Szczególną 
cechą takiego układu jest pojawienie się 
tzw. nieciągłości kontaktowej, która ob
jawia się skokiem gęstości cząstek w ob
szarze rozdzielającym obydwa fronty. W 
rozważanym przypadku gęstość zmienia
ła się w sposób ciągły, a zatem hipotezę 
tłumaczącą obserwację wzajemnym od
działywaniem fal uderzeniowych trzeba 
odrzucić.

Zadziwiający natomiast okazał się sto
pień sprężania plazmy na fali uderzenio
wej obserwowanej przed obłokiem, który 
dla gazu doskonałego przyjmuje wartość 
równą cztery. W rozważanym przypad
ku ilość cząstek osiągnęła w pewnym mo
mencie 70 na cm sześcienny, by krótko 
potem spaść do około 5-ciu w obszarze 
obłoku. Możliwym jest, że obszar fali zo
stał w jakiś sposób wzbogacony przez ato
my, bądź jony i stąd tak wydajne spręża
nie. Wysoki stopień sprężania można 
również uzyskać poprzez zamianę na fali 
uderzeniowej części energii kinetycznej 
plazmy w promieniowanie kosmiczne. 
Efektywność, z jaką energia powinna być 
przetwarzana, by uzyskać podobnie wy
soką jak obserwowana wartość, powinna 
sięgać 60 procent, co może się okazać war
tością zbyt wysoką. Najbardziej prawdo
podobnym wytłumaczeniem tak wysokie
go sprężania wydająsię być duże rozmia
ry obłoku i silne pole magnetyczne (do
chodzące do 20 nT) w jego wnętrzu.

Odnośnie samego rozbłysku, to oprócz 
tego, że sklasyfikowano go jako rentge

nowski, był on również źródłem emisji 
w linii Ha . Pełne określenie jego klasy to 
M4.8/1F, co oznacza iż zjawisko obser
wowane w wybranej linii wodoru było 
niepozorne. Tej klasie tzn. 1F, Akasofu 
w swych numerycznych symulacjach 
przypisuje początkowąprędkość obłoku 
plazmowego na około 400 km/s. Taką 
właśnie zarejestrowała sonda WIND. Wy
daje się ona jednak zbyt mała, by w sło
necznej atmosferze obserwować radioe- 
misje odpowiadające powstaniu fali ude
rzeniowej. Typowa prędkość z jaką ich 
źródło porusza się w koronie jest rzędu 
1000 km/s, zaś oszacowana w tym przy
padku wyniosła 1250 km/s. Nie zmienia 
to w niczym faktu, że w momencie ob
serwacji przez sondę WIND prędkość 
obłoku wynosiła 400 km/s, a jeśli zało
żyć, że była ona przez całą drogę stała, 
to powinien on opuścić Słońce 14 paź
dziernika około godziny 3 UT. Być może 
brakujące 22 godziny można wytłuma
czyć spiralną trajektoriąpo jakiej się po
ruszał. Nie można jednak wykluczyć, iż 
przyczyną burzy mógł też być obłok po
wstały podczas RSP.

Centrum aktywne, w którym pojawił 
się opisywany rozbłysk, miało odwróco- 
nąpolarność. Tzn. zwrot pola magnetycz
nego w tubie łączącej plamę przednią i 
tylną był przeciwny, niż obserwowany w 
większości obszarów aktywnych mijają
cego XXII cyklu. Wymienione centrum 
położone było w pobliżu słonecznego rów
nika i w chwili rozbłysku miało szerokość 
heliograficznąrówną 11 S. Pozwala to za
klasyfikować je do grup plam powstających 
w schyłkowej fazie cyklu słonecznego. 
Wtedy to, przez okres od 12 do 20 mie
sięcy, obszary aktywne o polarności cha
rakterystycznej dla mijającego cyklu wy
stępują równocześnie z centrami o po
larności odwróconej. Obserwuje się to od 
maja 1995 roku co pozwala ocenić, iż 
nowy XXIII cykl zacznie się pod koniec 
obecnego a najpóźniej na początku roku 
1997. Do tego czasu i jeszcze przez kil
ka następnych lat, będąmiały miejsce bu
rze magnetyczne powodowane głównie 
przez dziury koronalne. Sytuacja zmieni 
się dopiero podczas zbliżania do najbliż
szego maksimum, gdy znacząco wzrośnie 
liczba plam a wraz z nią liczba obserwo
wanych silnych rozbłysków.

Radosław Rek jest z wykształcenia astro
nomem, ale jego pasją stała się geofizy
ka. W Centrum Badań Kosmicznych PAN 
w Warszawie zajmuje się badaniami związ
ków między aktywnością Słońca a zjawi
skami geofizycznymi na Ziemi.

zmy.Tłumaczy przyspieszanie pla
zmy obserwowanej w rozbłyskach 
słonecznych, burze i podburzę ma
gnetyczne, a także odrywanie war
koczy komet.

ROZBŁYSKI RADIOWE II TYPU - 
wąskozakresowe emisje zaczynają
ce się w zakresie metrowym (300 
MHz) i przemieszczające się powoli 
do zakresu  dekam etrow ego  (10 
MHz). Pojawiają się przy okazji sil
nych rozbłysków i wskazują na fale 
uderzeniową przemieszczającą się 
poprzez słoneczną atmosferę.

ROZBŁYSKI RADIOWE IV TYPU - 
ciągłe, szerokie continuum rozbły
sków, początkowo w zakresie metro
wym (300 - 30 MHz). Zaczynają się 
w 10 do 20 minut po maksimum roz
błysku, m ogą trwać wiele godzin. 
Promieniowanie ma charakter cyklo
tronowy.

ROZBŁYSKI Hu - nagłe uwolnienie 
energii trwające kilka minut (do kilku 
godzin), podczas którego emitowa
ne są cząstki i promieniowanie. Pod
stawą klasyfikacji jest zajmowana 
powierzchnia w czasie maksimum 
jasności w świetle linii Ha . Wyróż
niane klasy: 0,1,2,3,4. Klasyfikuje się 
także względem jasności jako: słabe 
(F), normalne (N) bądź jasne (B).

ROZBŁYSKI RENTGENOWSKIE - 
klasa rozbłysków klasyfikowana na 
podstawie ilości wyświecanej ener
gii w fazie głównej zjawiska, mierzo
nej w okolicy Ziemi w zakresie 1-8 
A. Klasy: B,C,M,X.

RSP - zjawisko w atmosferze sło
necznej klasyfikowane jako CME.

SPOKÓJ W MAGNETYZMIE - wy
różniony dowolnie długi okres, w cza
sie którego zmiany skierowanej w 
kierunku północnym składowej ziem
skiego pola magnetycznego w 3 go
dzinnych podokresach nie przekra
czają 20 nanotesli.

SZOK (FALA UDERZENIOWA) - nie
ciągłość ciśnienia, gęstości i prędko
ści cząstek, propagująca się w ści
śliwej cieczy bądź plazmie.

Źródło: głównie SESC GLOSSARY 
OF SOLAR-TERRESTIAL TERMS.
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Obserwacje Yohkoh
- przełomowy rozdział 
w badaniach korony słonecznej

Janusz Sylwester

Ja przed Tobą otwieram 
wszystkie części nieba 
- otwieram Słońce

De Mono

Fot. 1. Obraz korony uzyskany 3 listopada 1994 r. w Putre (Chile) podczas całkowitego zaćmienia Słońca. Zespół badawczy z 
HAO i NCAR (Boulder) zastosował specjalny filtr redukujący na dużych odległościach od Słońca. Zdjęcie wykonano w zakresie 
czerwonym widma (K = 6500 A).

Od dawien dawna, jednakże tylko w 
trakcie pełnych zaćmień, obser

wowano struktury w koronie - nieprzy- 
słoniętej tarczą Księżyca części atmo
sfery Słońca. Całkowita ich jasność nie 
przekracza milionowej części jasności 
widomej tarczy Słońca, tak więc ich 
obserwacje gołym okiem nie są moż
liwe w okresie poza zaćmieniami. 
Struktury w koronie przypominają 
często wyglądem „płomienie” lub

„języki”’, co prawdopodobnie dało po
czątek powszechnem u sposobowi 
przedstawiania Słońca na rysunkach. 
W okresie minimum aktywności, kie
dy obserwuje się niewiele plam, wygląd 
korony odzwierciedla w przybliżeniu 
dipolowy (N— S) charakter pola ma
gnetycznego Słońca (pióropusze biegu
nowe — polar plums). Wyraźnie wi
doczne sąstruktury związane z poszcze
gólnymi obszarami aktywności (Fot. 1.),

hełmy, długie strumienie koronalne). W 
maksimum aktywności, korona staje się 
bardziej sferycznie symetryczna.

Temperatura plazmy w koronie się
ga milionów K. Tak więc, promieniu
je ona głównie w zakresie rentgenow
skim widma - w obszarze, gdzie pro
mieniowanie widzialne ma znikomy 
wkład. Obserwacje astronomiczne w 
zakresie rentgenowskim widma nie są 
niestety dostępne z powierzchni Ziemi,
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dziura jasny
koronalna punkt

arkada 
pętli

Fot. 2. Obraz rentgenowski korony (negatyw) uzyskany za pomocą teleskopu SXT 
8 maja 1992 r. Na obrazie zaznaczono struktury'omówione szerzej w tekście.

obszary
aktywne

Rys. 1. Schemat działania teleskopu rentgenowskiego typu Woltera I. Dwie powierzch
nie, paraboloida i hiperpoloida obrotowa, skupiają promieniowanie rentgenowskie w 

płaszczyźnie ogniskowej. Skala pozioma jest silnie zmniejszona.

gdyż górne warstwy atmosfery pochła
niają większość promieniowania w tym 
zakresie.

Poczynając od eksperymentów pro
wadzonych z pokładu rakiet (zdobycz
nych V-2) i sztucznych satelitów, stały 
się możliwe obserwacje struktur koro
ny niezależnie od zaćmień, w szczegól
nie ważnym rentgenowskim zakresie 
widma (^,= 1-100 A).

Spośród obecnie dostępnych obser
wacji Słońca, na szczególne wyróżnie
nie zasłu g u ją  obserw acje  uzyskane 
przez satelitę Yohkoh. Zaw ierają one 
nie tylko ważne informacje dotyczące 
temperatury plazmy, ale też pokazują 
wygląd korony typowej gwiazdy ciągu 
głównego w wieku dojrzałym.

Po raz pierwszy systematyczne ba
dania struktur w koronie Słońca prze
prow adzili astronauci am erykańscy 
podczas misji SKYLAB. Rejestracji do
konywano za pom ocąteleskopów  „śli
zgającego padania” metodąfotograficz- 
ną. Uzyskanie zdjęć rentgenowskich 
w ym aga zasto so w an ia  specjalnych  
układów optycznych. Najczęściej wy
korzystuje się fakt, że promieniowa
nie rentgenowskie ulega odbiciu od po
wierzchni metali wtedy, kiedy kąt za
warty pomiędzy promieniem padają
cym a pow ierzchnią odbijającą jest 
bardzo m ały, poniżej 1°; potocznie 
mówi się, że w tym wypadku promie
niowanie ulega odbiciu „ślizgające
mu” . Na Rys. 1 przedstawiono sche
mat teleskopu (typu W oltera I), w 
którym wykorzystuje się zjawisko 
odbicia ślizgającego. Cechą charakte-

h i p e rb o lo id a

w ią z k a
p ro m ie n io w a n ia
p a d a ją c e g o

rystyczną układów optyki rentge
nowskiej jest precyzja ich wykona
nia. Powierzchnie odbijające m uszą 
być wykonane wielokrotnie staranniej 
niż te, których używa się w astronomii 
optycznej. Zachowany być powinien,

z dokładnością do części mikrona 
(1 m ikron = 1/10000 cm) zadany 
k sz ta łt p o w ierzchn i, a je j lokalna 
„chropowatość” winna być jeszcze 10- 
krotnie mniejsza.
N a podstaw ie analizy  dużej ilości 
zdjęć korony, wykonanych z pokładu 
stacji orbitalnej SKYLAB, wyróżnio
no szereg typowych struktur dają
cych wkład do promieniowania rent
genowskiego. Są to:
—  Koronalne obszary aktywne - arka

dy pętli i pojedyncze pętle w 
obszarach korony ponad plama
mi słonecznymi. Podobnie jak 
plamy , w ystępują one w strefie 
przyrównikowej (do 40° szeroko
ści heliograficznej).

—  Jasne punkty, które stanowią krót
kie niskie pętle rozrzucone chao
tycznie na całej powierzchni 
Słońca. Jednocześnie na tarczy 
obserwuje się kilkaset takich struk
tur, również w  obszarach bieguno
wych.

— „D ziury” koronalne, czyli rozle-
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Instrumentarium Yohkoh
Yohkoh dokonuje obserwacji Słońca wykorzystując zespół 
teleskopów i spektrometrów skonstruowanych w Japonii, USA 
i Wielkiej Brytanii. Przebieg misji kontrolowany jest przez 
japoński Instytut Badań Kosmicznych i Astronautycznych 
(ISAS). W skład przyrządów badawczych wchodzą:

SXT Soft X-ray Telescope - teleskop rentgenowski (miękki zakres) 
skonstruowany w laboratorium Lockheeda we współpracy 
z japońskim Narodowym Obserwatorium Astronomicznym 
oraz Uniwersytetem Tokijskim. Z wykorzystaniem CCD, 
SXT rejestruje co 2 sekundy obrazy Słońca w zakresie 
energii 0.2 - 4 keV (60 - 4 A) umożliwiając rozróżnienie 
struktur odległych o 2.5 sekundy łuku (=2000 km na Słońcu). 
Do chwili obecnej przyrząd ten zarejestrował dziesiątki 
milionów obrazów korony. SXT cudem ocalał w trakcie 
trzęsienia ziemi w Loma Prieta w Kaliforni, które zniszczyło 
część laboratorium gdzie prowadzono kalibrację przed- 
startową.

HXT HardX-ray Telescope - teleskop rentgenowski (twardy zakres) 
skonstruowany w ISAS.Teleskop działa na zasadzie fourie
rowskiej syntezy obrazu (analogicznie do syntezy apertury 
w radioastronomii). Do chwili obecnej zarejestrował obrazy 
kilkuset rozbłysków w czterech przedziałach energii z zakresu 
15 -100 keV. Rozdzielczość przestrzenna na odtworzonych 
numerycznie obrazach sięga kilku sekund łuku (=5000 
km na Słońcu). Obrazy mogą być rejestrowne nawet co pół 
sekundy.

WBS W ide B and S pec trom e te r -  zespó ł de tek to rów  
sze rokopasm ow ych  dokonu jących  w ie lokana łow e j 
,,fotometrii” Słońca w zakresie energii 2keV -10M eV. W 
zależności od zakresu energii, pomiary strumieni odbywają 
się kilka razy na sekundę lub co kilka sekund.

BCS Bragg Crystal Spectrometer - czterozakresowy spektrometr 
krystaliczny Bragga skonstruowany w Laboratorium 
Mullarda (MSSL) w Wielkiej Brytanii. Spektrometr ten 
rejestruje widma w okolicy silnych linii rezonancyjnych 
w odoropodobnego jonu  Fe XXV (X = 1.78 A) oraz 
helopodobnych jonów Fe XXV (X = 1.85 A), Ca XIX 
(A. = 3.18A) i S XV (X -  5.04 A). Rozdzielczość widmowa 
X/AX =3000-6000. Czułość spektrometru 10-cio krotnie 
przekracza wielkości dotychczas osiągnięte w badaniach 
Słońca. Dzięki zastosowaniu wklęsłych kryształów, oraz 
detektorów pozycyjnych, pomiar widm odbywa się co kilka 
sekund, jednocześnie we wszystkich zakresach długości fal.

głe obszary  w  k o ron ie  o siln ie  
osłabionej em isji rentgenow skiej. 
Obszary dziur są  związane z tymi li
niami sił pola magnetycznego, które 

wychodząc ze Słońca oddalają się 
od niego na duże odległości uno
szone przez w iatr słoneczny. Pole 
magnetyczne ponad dziurami koro- 
nalnymi ma charakter otwarty. 
W iększość prom ieniow ania rentge

nowskiego Słońca powstaje w  zamknię
tych strukturach magnetycznych typu 
pętli, rozciągających się niezbyt daleko 
od jego powierzchni, do wysokości 
około 100 000 km (1/13 średnicy Słoń
ca). Nie we wszystkich zamkniętych 
strukturach pętlowych warunki fizycz
ne sprzyjają formowaniu się promie
niowania X. W części z nich, tempe
ratura plazmy jest zbliżona do tempe
ratury fotosfery (6700 K). Możliwe 
są więc obserwac je w zakresie widzial
nym. Takie chłodne struktury obser
wowane są  często ponad brzegiem 
tarczy Słońca jako protuberancje.

Zdjęcia rentgenowskie korony wyko
nane przy pomocy teleskopu SXT z po
kładu sa te lity  Y ohkoh po tw ierdza ją  
wcześniejsze obserwacje.

Temperaturę plazmy w  danej struk
turze określa tempo dostarczania (wy
dzielania się w niej) energii. Ogólnie 
akceptowany jest pogląd, że pierwot
nym źródłem tej energii są turbulentne 
ruchy plazmy występujące w w ar
stwie konwekcyjnej zn a jd u jące j się 
na g łęb o k o śc i do 200 000 km pod 
powierzchnią Słońca. Ruchy te powo- 
dująpowstawanie fal akustycznych oraz 
fal Alfvena. Fale te niosą energię do 
w arstw  w yższych , ponad fo tosferę , 
gdzie jej część wydziela się w  obsza
rach, w których silnie spada gęstość 
plazmy. W sprzyjających warunkach, 
część energii niesionej przez fale może 
nagrzewać plazmę w  koronie. Ponad
to, ruchy turbulentne w  warstwie kon
wekcyjnej zaburzają przebieg linii sil 
pola magnetycznego, powodując prze
kazywanie części energii ruchów tur- 
bulentnych polu magnetycznemu. Zma
gazynowany w  polu nadm iar energii 
najłatwiej ujawnia się, gdy struktura 
magnetyczna wynurza się spod foto
sfery tworząc tzw. obszar aktywny. 
Mimo wieloletnich badań, przedsta
wiona koncepcja nagrzewania plazmy 
w koronie stanowi nadal hipotezę wy- 
m agąjącądalszego potwierdzenia obser-
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SŁONCE W PROMIENIACH X

Przykład jak zmienia się wygląd rentgenowskiej korony w okresie maksimum i mini
mum aktywności. Lewy obraz (a) zarejestrowany został na początku misji Yohkoh, 
krótko po maksimum aktywności, prawy (b) niedawno, w minimum aktywności. 
Poniżej przedstawiono (w skali logarytmicznej) zmiany z czasem całkowitego 
strumienia rentgenowskiego Słońca. Liniami przerywanymi zaznaczono momenty 
odpowiadające rejestracji obrazów a i b.

Sinusoidalnie przebiegający pas pętli łączący kolejne obszary aktywne.
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S Ł O N C E  W PROMIENIACH X
Wygląd 

rentgenowskiej 

korony Słońca 

26 sierpnia 1992 r., 

do odległości około 

dwóch promieni od 

brzegu tarczy. 

Uzyskano go 

w wyniku nałożenia 

dwóch ekspozycji 

wykonanych 

Teleskopem SXT 

dla różnych 

położeń osi satelity 

Yohkoh.



Różnorodność struktur obserwowanych w emisji rentgenowskiej. Pozioma biała linia 
odpowiada 1 minucie łuku (43500 km na Słońcu). A - struktura łukowa typu hełmu 
zbliżona do typowych „hełmów" obserwowanych podczas zaćmień; B - arkada pętli;
C - dynamiczna struktura, która wzniosła się na wysokość -200000 km z prędkością 
30 km/s; D - w niższej z dwóch widocznych pętli zachodzi rozbłysk. Jądro emisji 
znajduje się na wysokości 10000 km; E - przykład struktur pętlowych z wierzchołkami 
typu szpic (cusp); F - rozbłysk zajmuje wewnętrzne struktury zwartej arkady pętli.
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Rozbłyski słoneczne a człowiek
Rozbłyski słoneczne powodują od czasu do 
czasu groźne zakłócenia naszej „aktywności cy
wilizacyjnej”. Wskutek rozbłysków z początku 
marca 1989 r. wystąpiły silne burze magne
tyczne powodujące zaburzenia wskazań kom
pasów. W tym czasie uległa ekspansji górna 
część ziemskiej atmosfery. Spowodowało 
to zwiększenie się gęstości warstwy, w której 
krążą sztuczne satelity w wyniku czego nastą
piło znaczne obniżenie ich orbit. Miało też 
miejsce przerwanie komunikacji radiowej na fa
lach krótkich. W prowincji Quebec w Kanadzie, 
w wyniku wzbudzenia wysokich napięć, awa
rii uległa rozległa sieć energetyczna, pozbawia
jąc prądu 6 milionów osób przez 9 godzin. 
Mieszkańcy Meksyku oglądali stowarzyszone

z rozbłyskiem zorze polarne. (Zorze polarne są 
zwykle dostępne obserwacjom jedynie w ob
szarach podbiegunowych. Niecodzienne jest 
ich występowanie na umiarkowanych sze
rokościach geograficznych, np. w Polsce, a 
niebywałe w pobliżu zwrotników).
Silne rozbłyski stanowią zagrożenie dla astro
nautów oraz pasażerów samolotów na trans- 
biegunowych trasach, gdzie znikoma jest 
ochrona stwarzana przez ziemskie pole magne
tyczne. Rozbłyski stanowią śmiertelne zagro
żenie dla potencjalnych podróżników do najbliż
szych planet. Wielostronne związki występu
jące pomiędzy aktywnością Słońca a zjawi
skami geofizycznymi stanowią w tej chwili 
oddzielną gałąź badań.

wacyjnego. Poza rozbłyskami (patrz da
lej), czyli w sytuacji kiedy warunki 
fizyczne zm ieniają  się dostatecznie 
wolno, zachowana jest w przybliże
niu równowaga pomiędzy tempem do
starczania i strat energii. W obsza
rach dziur koronalnych, dostarczana do 
korony energia unoszona jest efek
tyw nie przez w iatr słoneczny (w 
związku z czym temperatura plazmy nie 
rośnie powyżej l 500 000 K).

W strukturach zamkniętych zasa
dniczym procesem określającym stra
ty energii jest promieniowanie i 
przewodnictwo. Obliczenia teoretycz
ne w skazują że przy wzroście tempe
ratury plazmy powyżej 200 000 K, 
zwiększenie całkowitych strat promie
nistych możliwe jest jedynie wtedy, gdy 
rośnie gęstość plazmy (straty promie
niste w tym zakresie m aleją ze wzro
stem temperatury). Przy dwukrotnym 
wzroście gęstości, straty promieniste 
rosną czterokrotnie. W przypadku, 
gdy tempo wydzielanej energii wzra
sta —  rośnie temperatura plazmy. W 
wysokiej temperaturze plazma jest pra
wie całkowicie zjonizowana, jej prze
wodność elektryczna jest bardzo duża, 
w zw iązku z czym plazm a je s t 
„w m rożona”  w pole magnetyczne. 
W takich warunkach transport ener

gii przez przewodnictwo cieplne lub 
ruchy konwekcyjne jest prawie nie
możliwy w kierunku prostopadłym do 
linii sił pola. Tak więc plazma za
mknięta jest przez pole magnetyczne 
(jak w rurze), a kontakt zewnętrzny 
możliwy jest tylko poprzez „stopy” 
pętli umiejscowione w gęstych i 
chłodniejszych warstwach chromosfe- 
ry. Zwiększone tempo wydzielania 
energii wymusza wzrost gęstości pla
zmy w pętli. Może to nastąpić jedynie 
poprzez „pobranie’ ’ (odparowanie) pla
zmy z gęstszych warstw  chrom osfe- 
rycznych. Odparowanie będzie trwało 
dopóty, dopóki nie ustali się równo
waga pomiędzy ilością energii wydzie
lanej i wypromieniowywanej. Propor
cjonalnie do kwadratu gęstości rośnie 
emisja rentgenowska i struktura staje 
się w idoczna na zdjęciach. Rozkład 
temperatury wzdłuż linii sił pola regu
lowany jest przez przewodnictwo cie
plne - bardzo efektywne w tym kie
runku.

Korona słoneczna jest środowiskiem 
bardzo niejednorodnym, gdzie w nie
w ie lk ich  o d leg ło śc iach , być m oże 
mniejszych od 100 km, sąsiaduje ze 
sobą plazma, której temperatura i gę
stość różnią się nawet tysiące razy. 
Trzeba zaznaczyć, że koncentracja pla

zmy w najgęstszych jądrach odpowia
da warunkom najlepszej próżni w ziem
skich laboratoriach.

Niew ątpliw ie najbardziej w idow i
skowymi zjawiskami obserwowanymi 
w koronie są  rozbłyski. Zjawisko roz
błysku związane jest z gwałtownym 
(typu katastrofy), wydzieleniem się 
ogromnej ilości energii w systemie 
pętli magnetycznych obszaru aktyw
nego. W ciągu 100 do 1000 s, w sto
sunkowo małym obszarze korony, o ob
jętości porównywalnej z objętościąZie- 
mi, wydziela się energia od lO30 do 
1032 ergów. Energia ta zgromadzo
na została uprzednio w  polu magne
tycznym obszaru aktywnego. W stosun
ku do całkowitej mocy promieniowa
nia Słońca, moc rozbłysku stanowi uła
mek procenta. Jednakże energia wy
dzielona podczas rozbłysku jest ogrom
na; mogłaby ona spowodować np. za
gotowanie się całej wody zawartej w 
ziem skich oceanach. Początkow o, 
energia rozbłysku wydziela się w ob
szarze o małej gęstości. Duża jej część 
przekształca się w energię cząstek 
przyspieszonych (naw et do setek 
MeV) oraz w energię term iczną pla
zmy nagrzewanej do temperatury dzie
siątków min K. Ze wzrostem wydzie
lonej energii rośnie też gęstość pla-
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zmy. Gdy tempo wydzielania energii 
maleje, plazma rozbłysku wychładza 
się w czasie dziesiątek minut, wypro- 
mieniowując energię głównie w zakre
sie rentgenowskim widma. Temperatu
ra plazmy rozbłyskowej przekracza 
czasem kilkunastokrotnie temperaturę 
plazmy przed zjawiskiem. Odpowie
dnio, gęstości plazmy w trakcie rozbły
sku mogą wzrastać tysiąckrotnie. Czas 
trwania fazy narastania zjawiska wynosi 
kilkadziesiąt - kilkaset sekund. Aby po
rządnie zbadać mechanizmy odpowie

dzialne za tak intensywne wydzielanie 
energii należy obserwować zjawisko 
odpowiednio często. Stało się to moż
liwe dopiero niedawno dzięki obserwa
cjom prowadzonym przez zespół przy
rządów wyniesionych na orbitę w sierp
niu 1991 r. na pokładzie obserwatorium 
słonecznego Yohkoh (pojapońskuPro- 
mień Słońca - zobacz ramka na str. 
168). Zachwycające obrazy korony uzy
skane teleskopem SXT umożliwiająba- 
danie rozbłysków z rozdzielczością 
p rzestrzenną 2.5 sekundy łuku co

kilka sekund.
Na wkładce przedstawiony jest obraz 

korony rentgenowskiej Słońca aż do od
ległości około dwóch promieni. Obraz 
ten został otrzymany przez nałożenie 
ekspozycji uzyskanych w sytuacji, kie
dy oś satelity została odchylona od zwy
kłego położenia (na środek tarczy) 
wzdłuż kierunku E— W. Manewru ta
kiego dokonano 26 sierpnia 1992 r. Na 
obrazie wyróżnić m ożna składow ą 
kwazi— symetryczną (poza obszarami 
znajdującymi się ponad dziurami koro-

Fot. 3. Fragment obrazu korony uzyskany 12 lutego 1992 r. za pomocą teleskopu SXT. Wyraźnie widoczne są struktury pętlowe 
tworzące indywidualne obszary aktywne. Nieco słabsze są struktury łączące oddzielne obszary aktywne. Pętla na pierwszym obrazie 
(17:40 UT), aktywizuje się i ulega gwałtownej ekspansji, co można prześledzić na kolejnych obrazach (18:52, 19:09 i 20:32 UT). 
Jedna ze struktur widocznych na drugim obrazie zawiera spiralne włókna.
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nalnymi) oraz wielkoskalowe struktu
ry pętlowe ponad obszarami gromadze
nia się protuberancji (szerokości helio- 
graficzne ± ~50 - 70°. Na obrazie nie 
występują tzw. strumienie koronalne, 
charakterystyczne dla korony obserwo
wanej w przedziale widzialnym. Czę
sto jednak obserwuje się struktury ana
logiczne do hełmów.

Rozbłyski zachodzą w koronie, po
nad grupami plam obserwowanymi na 
pow ierzchni fotosfery. W iększość

struktur pętlowych tak przed, jak i roz
błyskowych zakotwiczonajest w pobli
żu plam. Miejsca zakotwiczenia (stopy 
- footpoints) pojedynczej pętli łączą 
obszary o przeciwnej biegunowości 
magnetycznej, odległe czasem o dzie
siątki tysięcy kilometrów.

Typowa na obrazach SXT jest eks
pansja struktur pętlowych. Związana 
jest ona z wyłanianiem się pola magne
tycznego podtrzymującego te struktu
ry. Tego typu rozszerzenie jest charak

terystyczne dla większości obserwowa
nych struktur. Prędkości ekspansji 
wynoszą 10 -100 km/s czyli znacznie 
mniej niż prędkości tzw. wyrzutów ko- 
ronalnych (CMS - coronal mass ejec
tions). Powszechność ekspansji powo
duje, że dominujący pogląd o magne- 
tostatycznym charakterze struktur pę
tlowych w koronie jest niesłuszny.

Na filmach wykonanych z sekwen
cji obrazów SXT, szczególnie efektow
nie wyglądają zjawiska stowarzyszo-

Fot. 4. Ewolucja arkady pętli rentgenowskich podczas procesu aktywizacji włókna Ha. Poszczególne obrazy zarejestrowano 
odpowiednio o 16:48, 19:33, 20:01, 20:05 UT dnia 26 lutego 1992 r.
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Fot. 5. Powyższa sekwencja obrazów (7 grudnia 1991 r.) przedstawia rozprzestrzenianie się dżetu rentgenowskiego wzdłuż struktury 
pętlowej. Prędkość ekspansji wynosi 1000 km/sek, czyli jest charakterystyczna dla „klasycznych" dżetów obserwowanych w  linii 
Ha. Po 12 minutach materia dżetu uderza w  powierzchnię Słońca powodując silne m iejscowe pojaśnienie.
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Rys. 2. Przykład widm zarejestrowanych za pomocą spektrometru BCS w okolicy linii rezonancyjnych jonu Ca XIX i S XV dla 
rozbłysku z 9 listopada 1991 r. L in ią kropkowaną przedstawiono kształt widma w  fazie impulsywnej, lin ią ciągłą, w  fazie zaniku, kiedy 
źródło emisji jes t nieruchome. W idać, że w  fazie impulsywnej krótkofalowe skrzydło linii jest wyraźnie wzmocnione, a cała linia silnie 
poszerzona. Efekt asymetrii jest silniejszy dla linii wapnia (temperatura formowania ~ 15 000 000 K) niż dla linii siarki (~ 9 000 000 K). 
Za wzm ocnienie krótkofalowego skrzydła linii odpowiedzialna jest poruszajaca się ku obserwatorow i plazma odparowana wcześniej 
z powierzchni Słońca.
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ne z tzw. aktywizacją włókien. Obser
wuje się stopniowy wyrzut arkady pę
tli zawierającej w środku włókno (pro
tuberancję spokojną) widoczne w li
nii 1 Ia . Długości takiej arkady sięgają 
setek tysięcy kilometrów.

Oprócz wymienionych przykła
dów, przy pomocy SXT zaobserwo
wano wiele innych typów ekspansji 
gorącej plazmy ni estowarzyszonej z 
rozbłyskami. Część tych wyrzutów 
stow arzyszona je s t ze zjaw iskam i 
CME (CoronalM ass Ejections), a ob
serwowanymi przy pomocy korono- 
grafów. Wyrzuty te mają miejsce za
równo w obszarze pasa aktywności, 
jak i w obszarach okołobiegunowych. 
Na obrazach SXT zaobserwowano po 
raz pierwszy wiele typów „dżetów” 
rentgenowskich. Występowanie dże
tów wiąże się z tzw. „zjawiskami tur- 
bulentnymi” obserwowanymi wcze
śniej w liniach warstwy przejściowej 
za p om ocą  sp ek tro m etru  HRTS 
{High Resolution Telescope Spectro
graph). Przykład dżetu przedstawio
no na fot. 5.

Dla niektórych struktur pędowych 
można wydzielić tworzące je elemen
tarne włókienka - na ogół są one spi
ralnie skręcone, co świadczy o obecno
ści płynących w nich prądów. Obe
cność prądów powoduje, że pole ma
gnetyczne w obszarze aktywnym  
odbiega od pola potencjalnego i zawie
ra stowarzyszoną z prądami nadwyż
kę energii. Uwalnianie tej energii np. 
w procesie przełączania może być do
datkowym źródłem grzania. Zapewne 
model ten dobrze tłumaczy jakościo
wo zaobserwowane po raz pierwszy 
przez SXT pojaśnienia (mikrorozbły- 
ski) w indywidualnych pętlach obsza
ru aktywnego. Skala energetyczna tych 
zjawisk odpowiada ich nazwie.

Jeśli chodzi o rozbłyski, wstępna 
analiza obserwacji wyłoniła wiele, do
tychczas nieudokumentowanych zja
wisk stowarzyszonych. Między inny
mi powszechnie obserwuje się w fa
zie impulsywnej pojaśnienia w miej
scach kontaktu rozbłyskującej struk
tury (pętli) z chromosferą. Pojaśnienia 
te związane sąnajprawdopodobniej ze 
wznoszącą się plazmą, która została 
„odparowana”z powierzchni Słońca w 
wyniku dostarczenia ogromnej ilości

względna długość fali

Rys. 3. Przykład widm zarejestrowanych za pomocą spektrometru BCS w okolicy linii 
rezonancyjnych jonu Fe XXV i Ca XIX dla rozbłysku z 16 grudnia1991 r. W  postaci 
histogramów przedstawiono kształt widma dla dwóch momentów w fazie impulsyw
nej, linia ciągła reprezentuje widmo w fazie zaniku. W tym wypadku, w trakcie fazy 
impulsywnej przesunięciu ulega tak cała linia wapnia, jak i cała linia rezonancyjna 
żelaza formułująca się w temperaturze (~ 20 000 000 K). Dotychczas, tego typu 
sytuacji nie obserwowano ze względu na stosunkowo wysoki próg czułości wcze
śniejszych spektrometrów. Przedstawiane widma (w fazie impulsywnej) odpowiadają 
sytuacji, kiedy plazma została już odparowana z powierzchni Słońca, nagrzana do 
wysokiej temperatury i porusza się w kierunku do obserwatora z prędkościami 300 - 
400 km/s, lecz nie wypełnia jeszcze całej rozbłyskującej struktury.

Ca XIX 16 GRUDZ. 91

40 60 80
względna długość fali

Fe XIX 16 GRUDZ. 91
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energii wydzielonej w części koronal- 
nej. Energia ta transportowana jest z 
obszaru wydzielania G^dra) do po
wierzchni (wzdłuż linii sił pola ma
gnetycznego) poprzez strumień nie- 
termicznych elektronów (czasem o 
energii setek MeV) lub front prze
wodnictwa. Dla rozbłysków obser
wowanych w pobliżu środka tarczy 
odparowana plazma porusza się w 
kierunku do obserwatora, w związ
ku z czym emitowane widmo jest 
przesunięte dopplerowsko w stronę 
krótszych fal. Spektrometr BCS ob
serwuje tę składową (blue-shifted  
component; Rys. 2, 3).

Odparowana plazma gromadzi się 
w pobliżu szczytu pętli, tworząc tam 
jaskrawe jądro emisji (Fot. 6.). Nie 
bardzo wiadomo jaki jest mecha
nizm utrzymywania takiego zwarte
go jądra z plazmą o temperaturze

kilkunastu min K i gęstościach w za- 
k resie  10" '  10 '2 c z ąs tek /c m 1 
w trakcie prawie całego zjawiska. Ci
śnienie w jądrze wielokrotnie prze
kracza ciśnienie w jego otoczeniu!

W niektórych rozbłyskach, w po
czątkowej fazie pojawia się znaczą
ca emisja w liniach wodoropodob- 
nego jonu Fe XXVI. Świadczy to o 
obecności „nadzwyczaj gorącej” 
(superhot) składowej plazmy o tem
peraturach 30 000 000 - 50 000 000 
K. W toku są prace, w których usi
łuje się powiązać obecność tej skła
dowej z innymi charakterystykami 
zjawiska.

Zaobserwowano też takie rozbły
ski, których obrazy rentgenowskie 
wskazują na występowanie tzw. 
warstw neutralnych (neutral sheets), 
zaś u szczytu rozbłyskującej struk
tury pojawia się szpic {cusp). Ce

chą charakterystyczną dla tej klasy 
zjawisk jest stopniowe przesuwanie 
się najjaśniejszej emisji na zewnątrz 
szpica (w górę). Obecność i kształt 
takich struktur odpowiada przewi
dywaniom teorii  postępującego 
przełączania linii sił jako źródła 
energii rozbłysku.

Podsumowując można stw ier
dzić, że obserw acje  Yohkoh, a 
szczególnie obrazy SXT umożliwi
ły identyfikację szeregu nowych zja
wisk w koronie. W okresie bezro- 
zbłyskowym sąto:
-  Składowa emisji rentgenowskiej 

na dużych wysokościach (Outer 
corona)

-  Rozszerzające się pętle obszarów 
aktywnych {Expanding active re
gion loops)

-  Ewoluujące struktury po aktywi
zacji włókien H a  (Filament acti- 
vaction)

-  Rentgenowskie wyrzuty koronal- 
ne (X-ray CME - coronal mass 
ejections).

Stowarzyszone z rozbłyskami są:
-  Dżety rentgenowskie (X-ray jets) 
~ Mikrorozbłyski (M icroflares)
~ Impulsywne zakotwiczenia pętli 

(Impulsive footpoints)
-  Jądra w szczytach pętli {Loop-top 

kernels)
-  Gorące źródła emisji {Superhot 

sources)
Obserwacje Yohkoh stwarzają pod
stawy do testowania teorii wydzie
lania się energii, szczególnie co do 
usytuowania obszarów jej pierwot
nego wydzielania. D ają  one też 
możliwość badania zachowania się 
plazmy w obecności stosunkowo sil
nych pól magnetycznych w skalach 
niedostępnych w ziemskich labora
toriach. Być może wyjaśnienie pro
cesów wydzielania energii w rozbły
skach pom oże przy konstrukcji 
urządzeń utrzymujących plazmę w 
trakcie kontrolowanej reakcji termo
jądrowej.

Janusz Sylwester je s t heliofizykiem kie
rującym Pracownią Związków Stonce - 
Ziemia Centrum Badań Kosmicznych we 
Wrocławiu. Jego zainteresowania nauko
we koncentrują się na badaniu promienio
wania rentgenowskiego Słońca.

Fot. 6. Obraz pętli rozbłyskowej uzyskany poprzez filtr berylowy za pomocą teleskopu 
SXT 19 listopada 1991 r. około 09:31 UT (faza maksimum). W szczycie pętli wyróżnia 
się jądro obecne podczas całej fazy zaniku zjawiska. Całkowita długość pętli wynosi 
~30 000 km.
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Ze zjazdów i konferencji ...

Powstawanie i ewolucja 
gwiazd podwójnych w gromadach

W drugiej połowie czerwca 1995 r. odbyła się w Uniwersy
tecie w Calgary w Kanadzie pięciodniowa konferencja po
święcona powstawaniu i ewolucji gwiazd podwójnych w gro
madach. Wśród około 100 uczestników stronę polską repre
zentowali jedynie „emigranci” : Sławomir Ruciński (Kana
da) i Wojciech Krzemiński (Chile). Ten ostatni, i zarazem 
autor niniejszej notatki, przedstawił prace wykonywane wraz 
z zespołem warszawskim z Obserwatorium UW i CAMK-u. 
Sama konferencja została zorganizowana przez zespół astro
nomów z Uniwersytetu w Calgary pod przewodnictwem Dr. 
E. F.Milone, a w komitecie organizacyjnym znaleźli się dwaj 
Polacy: S. M. Ruciński i J. Kałużny.

Temat konferencji, trudnej do pomyślenia przed dziesię
ciu laty, narzucił się poprzez lawinowy dopływ nowych da
nych fotom etrycznych uzyskiwanych przy pomocy kamer 
CCD na niewielkich teleskopach (0.6 - 1.5 metra) i danych 
widmowych, głównie prędkości radialnych, ze spektrogra
fów z włóknami optycznymi. Owocne poszukiwania ukła
dów podwójnych rozciągnęły się także na galaktyki „sateli
tarne” : LMC, SMC, sferoidalnc galaktyki karłowate oraz 
M31. Nowe układy podwójne znajdujące się w środkach 
gromad kulistych zostały odkryte przy pomocy Teleskopu 
Hubble’a —  ze względu na seeing  i zatłoczenie pola nie jest 
obecnie możliwe sięgnięcie do tych środków nawet przy 
pomocy największych teleskopów znajdujących się na po
wierzchni Ziemi. Dodatkowe dane w rentgenowskim obsza
rze widma zostały zebrane z satelitów: ROSAT i ASCA.

O ile od kilkudziesięciu lat było wiadomo, że conajmniej 
połowa gwiazd pola (na ogół Populacja 1) znajduje się w 
układach podwójnych, o tyle negatywny wynik poszukiwa
nia zmian prędkości radialnych wśród olbrzymów gromady 
kulistej M3 zrobiony przed ponad 25-ciu laty przez Gunna i 
Grifflna (AJ 84, 752, 1979) wpłynął na opinię wielu astro
nomów, że w gromadach kulistych brak jest takich układów. 
Historycznym przeskokiem było fotograficzne odkrycie al- 
gola NJL5 w Omega Centauri przez grupę astronomów duń
skich w 1978 (Niss B., Jorgensen H.E., Lautsen S. A& AS  
32, 387). Obecnie w każdej gromadzie kulistej dostatecznie 
długo obserwowanej fotometrycznie (przy pomocy kamer 
CCD) odkrywa się układy podwójne, głównie kontaktowe 
(gwiazdy typu W Ursae Majoris), położone bądź na ciągu 
głównym, bądź w obszarze niebieskich maruderów (blue 
stragglers), tj. pomiędzy punktem przegięcia ciągu główne
go gromady kulistej i jej niebieską częścią gałęzi horyzon
talnej. Poszukiwania fotometryczne prowadzą do znajdywa
nia układów krótkookresowych: od kilku godzin do kilku 
dni. Przeglądy spektroskopowe (głównie D. Latham, M. Ma
yor, R. Mathieu) wykrywają układy podwójne w przedziale 
okresów kilkadziesiąt dni - kilkanaście lat (np. w gromadzie 
otwartej M67 spośród około 400 członków zidentyfikowa

nych na podstawie ruchów własnych znaleziono 96 układów 
podwójnych, z których 53 ma wyznaczone orbity).

Dla studiów dynamiki i ewolucji gromad kulistych bar
dzo ważne jest wyznaczenie mas ich„nieodewoluowanych” 
członków. Kilka grup astrofizyków (np. T. Armandroff, C. 
Pryor) poszukuje układów podwójnych spektroskopowo po
przez wykrycie zmian prędkości radialnych, w szczególno
ści w pobliżu punktu przegięcia ( tu rn -o ff point) w groma
dzie kulistej M71. W arszawska grupa OGLE z Obserwato
rium Astronomicznego UW (J. Kałużny, M. Kubiak, M. Szy
mański, A. Udalski) wraz z M. Mateo (Univ. o f  M ichigan) i 
niżej podpisanym znalazła dwa układy zaćmieniowe (okre
sy 1.5 i 2.5 dnia) w obszarze przejściowym pomiędzy cią
giem głównym i gałęziąolbrzym ów  w Omega Centauri. Te 
obydwa układy są rozdzielone i ich masy bardzo niewiele 
zakłócone poprzez ewolucję.

Dokładne wyznaczenie mas gwiazd w pobliżu punktu 
przegięcia gromady kulistej może dostarczyć podstawowych 
danych nie tylko o samych składnikach układu podwójne
go, lecz także o odległości, wieku i zawartości helu groma
dy kulistej.

Gromady otwarte również były przedmiotem prac foto
metrycznych i spektroskopowych: niemal wszystkie o w ie
ku starszym niż Hiady (> lG yr) zaw ierają znaczącą popu
lację układów kontaktowych, a także rozdzielonych. W iele 
grup badaw czych zajm uje się m odelow aniem  układów  
podwójnych, głównie na podstawie dokładnych danych fo
tometrycznych (np. J. V. Clausen, E. F. Milone).

Pomimo ogromnego dopływu nowych danych obserwa
cyjnych niewiele się zmieniło w dziedzinie teorii budowy i 
ewolucji układów kontaktowych od czasu klasycznych prac 
Lucy’go, Webbinka, Vilhu przed blisko dwudziestu laty. 
Teoretycy natomiast zajęli się bardzo aktywnie badaniem 
struktury i ewolucji bardziej egzotycznych układów spoty
kanych w grom adach kulistych, jak  podw ójne pulsary, 
zmienne kataklizmiczne, podwójne układy rentgenowskie. 
Wiele prac dotyczyło również wytłumaczenia istnienia oraz 
ewolucji niebieskich maruderów, układów, które albo dotych
czas są podwójnymi, albo też już pojedynczymi gwiazdami 
wskutek połączenia się składników układu podwójnego, bądź 
na drodze ewolucji, bądź poprzez zderzenia gwiazdowe.

Powyższy przegląd pięciodniowej konferencji jest bar
dzo niekompletny. Autorzy ponad kilkudziesięciu prac zło
żyli już  manuskrypty i w ciągu najbliższych kilku miesięcy 
streszczenia przedstawionych referatów ukażą się w formie 
książkowej w serii Astronomical Society o f  the Pacific Con
ference Series. Zainteresowanych bardzo zachęcam do się
gnięcia po tę książkę.

Wojciech Krzemiński
Las Campanas Observatory, Chile
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W KRAJU... W KRAJU... W KRAJU... W KRAJU...

Nowy radioteleskop w Krakowie

U roczyste otwarcie 8-m radioteleskopu w Obserwatorium 
Astronomicznym UJ na Forcie Skała odbyło się w dniu 26 

października 95r. Świadkami tej uroczystości byli licznie zapro
szeni goście z całej Polski, którzy w jakikolwiek sposób przy
czynili się do jego powstania.

Słońce doceniło dzisiejszą uroczystość - powiedział Rektor 
Uniwersytetu Jagiellońskiego, prof. Aleksander Koj, mając na myśli 
pięknąjesienną pogodę, która towarzyszyła oficjalnemu oddaniu 
do użytku nowego radioteleskopu. Instrument zastąpił starą, 40- 
letnią 7-m antenę, którą praktycznie zjadła już rdza. Nowy -jest 
w pełni zautomatyzowany i nie wymaga ciągłej obsługi przez 
człowieka. Sam włącza się po wschodzie Słońca, śledzi jego 
ruch i notuje poziom radiopromieniowania, wyłączając się na noc. 
Dzięki temu czas, który pochłaniało kontrolowanie pracy do
tychczasowego przyrządu, będzie można poświęcić na opraco
wywanie danych, które są następnie udostępniane w sieci: World 
Wide Web: http://www.oa.uj.edu.pl/sol

Obserwacje radiowe Słońca zostały po raz pierwszy przepro
wadzone w czasie trwania II wojny światowej, a kilka lat po jej 
zakończeniu, w paru ośrodkach na świecie rozpoczęto systema
tyczną codzienną tzw. radiową służbę Słońca.

W Krakowie służba ta rozpoczęła się 1 października 1957 r.

obserwacjami na fali decymetrowej o długości 37 cm (810 MHz), 
do których w roku 1966 dodano obserwacje na fali -7 0  cm (410 
MHz). Do obserwacji wykorzystywano radioteleskop zbudowa
ny systemem gospodarczym jeszcze w 1953 r., którego jedy
nym przeznaczeniem miało być przeprowadzenie radiowych 
obserwacji całkowitego zaćmienia Słońca w czerwcu 1954 r. 
Inicjatorem tego projektu był wieloletni dyrektor Obserwato
rium prof. Tadeusz Banachiewicz, zaś wykonawcami pionierzy 
radioastronomii w naszym kraju Adam Strzałkowski i Oleg Czy
żewski. Po trzech latach, które minęły od obserwacji zaćmienia, 
rdzewiejący, przeznaczony do jednorazowego użytku instrument 
został przystosowany do ciągłej pracy obserwacyjnej i rozpoczął 
swoją prawie czterdziestoletnią służbę. Stało się to możliwe 
dzięki funduszom uzyskanym z okazji Międzynarodowego Roku 
Geofizycznego i pełnemu zaangażowaniu Olega Czyżewskiego i 
Józefa Masłowskiego w budowę nowej aparatury pomiarowej.

W ostatnich latach stan techniczny radioteleskopu zaczął 
się gwałtownie pogarszać, grożąc w każdej chwili przerwaniem 
wieloletniej serii obserwacyjnej. Z inicjatywy prof. Józefa Ma
słowskiego, Kierownika Zakładu Radioastronomii i Fizyki Ko
smicznej podjęto więc przygotowania do modernizacji systemu. 
Opracowano kompleksowy plan niezbędnych zmian, dokonano

Fot. 1. Przez kilka m iesięcy Obserwatorium Astronom iczne w Krakowie zdobiły dwie anteny radioteleskopów do obserwacji Słońca. 
„Stary" (w idziany tu en face) 7-m teleskop pełnił swą służbę przez prawie 40 lat. Został zdemontowany 19 października 1995 r. (od 
1 października 1957).
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rozpoznania cenowego i wystąpiono do Komite
tu Badań Naukowych o stosowne fundusze, które 
uzyskano w sierpniu 1993 r.

Modernizacja była gruntowna. Nowy radiote
leskop jest instrumentem całkowicie zautomaty
zowanym, wyposażonym w wysokiej klasy urzą
dzenia odbiorcze najnowszej generacji, a więc 
przyrządem na poziomie światowym. Przeznacze
niem radioteleskopu jest pomiar strumienia 
promieniowania radiowego Słońca w zakresie fal 
decymetrowych, z możliwością wykonywania 
okresowej kalibracji poprzez obserwacje źródeł 
standardowych. Umożliwi to precyzyjne wyzna
czanie codziennego widma Słońca w badanym 
zakresie fal.

Jego powstanie było możliwe dzięki sprawnej 
współpracy krakowskich radioastronomów, m.in. 
dr. Andrzeja Kułaka, prof. Jerzego Machalskie- 
go, dr. Adama Michalca, dr. Stanisława Zięby i 
innych, działających pod kierunkiem prof. Józe
fa Masłowskiego, z zespołem głównego wyko
nawcy, tj. Zakładu Aparatury Naukowej UJ. Nowa 
8-metrowa antena została wykonana w tym Za
kładzie według projektu i pod nadzorem mgr. 
inż. Andrzeja Szula, który zastosował w konstruk
cji wiele całkowicie nowych - chronionych 
patentami - rozwiązań, zgodnie z naszymi zało
żeniami technicznymi.

W W ielki C zw artek, 13 kw ietnia 95r.
8-metrowa antena została przetransportowana 
helikopterem z Zakładu Aparatury na Skałę, i 
na początku lipca przekazana Obserwatorium 
do przeprowadzenia szeregu koniecznych te
stów technicznych. Do dnia 19 października 
prowadzono obserwacje Słońca nowym (do 
godz. 12) i starym (od godz. 12) radiotelesko
pem (inaczej przeszkadzały sobie wzajemnie - 
patrz zdjęcie) celem nawiązania obu serii obser
wacyjnych. W tym dniu rozpoczęto demontaż 
7- metrowej anteny, który trwał trzy dni. Przepro
wadzone niezbędne testy nowej anteny wskaza
ły, że nowy instrument jest w pełni sprawny i po
winien zapewnić wysoką jakość obserwacji. Cieszyć się należy, 
że dzięki wysiłkowi całego Zespołu, kierowanego przez Dyrekto
ra OA UJ prof. Józefa Masłowskiego, zdążyliśmy ze wszystkim 
na czas i mogło dojść do przecięcia symbolicznej wstęgi. W czwar
tek 26 października o godz. 12.20 nowy radioteleskop oficjalnie 
ruszył do „służby”, witając świadków tego zdarzenia mile dźwię
czącym gongiem.

Po oficjalnej uroczystości licznie zebrani Goście zostali zapro
szeni na wspaniały lunch, który odbył się w dworku w Modlni- 
cy. I my tam byliśmy, a rozmawialiśmy między innymi o Słońcu.

Słońce jest jedyną gwiazdą położoną tak blisko Ziemi, że 
możemy oglądać jej powierzchnię i dokładnie analizować zjawi
ska zachodzące w jej atmosferze. Przebieg tych zjawisk, ich 
intensywność i częstość występowania, czyli jak mówimy ak
tywność Słońca, określa jakie warunki fizyczne panują w prze
strzeni międzyplanetarnej, a więc i w najbliższym otoczeniu 
Ziemi. Przestrzeń ta nie jest pusta. Przenika je  pole magne
tyczne i strumienie energetycznych cząstek, z których więk
szość pochodzi z atmosfery Słońca. Cząstki te poruszając się 
wzdłuż linii magnetycznych przenikajątakże do naszej atmosfe
ry, wywołując w niej szereg zjawisk takich jak: zorze polarne, 
burze magnetyczne, zmiany w propagacji fal radiowych. Po

przez złożone zjawiska plazmowe, wpływają one prawdopodob
nie na naturalne pola elektromagnetyczne Ziemi, a tym samym - 
być może - na nasze zdrowie i samopoczucie. Znany jest wpływ 
wzmożonej aktywności Słońca na obserwowane ilości zawałów 
serca czy też wypadków drogowych. Mechanizmy oddziaływań 
nie sąjeszcze znane, ale prowadzone przez nas w Obserwato
rium i przez prof. Stanisława Micka w Instytucie Fizyki UJ, 
badania nad tzw. Rezonansami Schumanna wskazują na pewien 
model, który mógłby tłumaczyć te wzajemne powiązania.

Widzimy więc, że umiejętność określania i przewidywania 
stanu aktywności Słońca jest ważna. Sądzimy, że również na
sze wieloletnie pomiary będą pomocne w ustalaniu i weryfiko
waniu modeli rozmaitych aktywnych procesów zachodzących na 
Słońcu. Oczywiście im lepsze modele zostaną zbudowane, tym 
łatwiej będzie prognozować stan aktywności Słońca, ośrodka mię
dzyplanetarnego, a może nawet naszego samopoczucia.

Tak więc, chyba usprawiedliwione jest twierdzenie, że bada
nia dotyczące Słońca, są tą  dziedziną astronomii, która bezpośre
dnio wiąże się z naszymi ziemskimi sprawami.

A. M ichalec i S. Zięba
w  K rakow ie, dn ia  18 listopada 1995 r.
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W KRAJU... W KRAJU... W KRAJU... W KRAJU..

40 lat Planetarium w Chorzowie

(skrót przemówienia wygłoszonego na uroczystości jubileuszowej)

40 lat temu, 4 grudnia 1955 r., dokonano uroczystego 
otwarcia Planetarium Śląskiego. Od tego czasu spotkało 

się pod sztucznym niebem planetarium 7 i pół miliona wi
dzów, a to oznacza, że przez 40 lat liczba osób trafiających 
do planetarium utrzymuje się na niezmiennie wysokim po
ziomie.

Myślę, że jest to spowodowane nie tylko atrakcyjnością 
samego obiektu, ale głównie jest zasługą ludzi, którzy tu 
pracowali i pracują oraz, w nie mniejszym stopniu, sprzy
jającego klimatu wytworzonego wokół Planetarium, dzię
ki któremu placówka mogła się rozwijać. Mamy świado
mość tego, że zawdzięczamy to wielu sympatykom i przy
jaciołom Planetarium.

42 lata temu, w 1953 roku, Komitet Wykonawczy Ob
chodów Roku Kopernikowskiego włącza do swego progra
mu podjętą na Śląsku inicjatywę budowy Planetarium i Ob
serwatorium Ludowego im. Mikołaja Kopernika. Już je- 
sieniątego samego roku przystępuje się do jej realizacji. 
Ostatnie rysunki techniczne leżąjeszcze wtedy na deskach 
kreślarskich.

Dzieje się to w 30 lat po pierwszym w świecie pokazie 
sztucznego nieba planetarium. Konstruktorem aparatury był

Carl Zeiss, a jej projektantem - dr Bauersfeld. On też był 
pierwszym prelegentem na seansie, który odbył się wtedy 
w muzeum monachijskim. Aparat projekcyjny dla Śląskie
go Planetarium firma Carl Zeiss w Jenie dostarczyła w 1954 
roku. Była to bodajże 30 z rzędu wyprodukowana przez te 
zakłady aparatura.

Założenia merytoryczne projektu Planetarium Śląskie
go opiniowali ...Prof, dr W. Zonn, dziekan Wydziału Astro
nomii Uniwersytetu Warszawskiego, Prof. J. Gadomski, do
cent tegoż Uniwersytetu, członek Polskiej Akademii Nauk 
Prof. S. Piotrowski, dyr. E. Rybka, dr Mergentaler i Anto
ni Opolski, profesorowie Uniwersyteckiego Obserwatorium 
we W rocławiu oraz P rezes P o lskiego  Towarzystw a  
Miłośników Astronomii inż. Władysław Kucharski z  Kra
kowa. (cytat z książki „Śląskie Planetarium”, wydanej w 
1955 r., w czasie, gdy planetarium było jeszcze w okresie 
budowy).

Twórcą założeń i projektu gmachu oraz jego otoczenia 
był inż. arch. Zbigniew Solawa z Krakowa. Jednej z Ko
misji analizujących wstępne założenia i projekty przewo
dniczył gorący propagator idei planetarium na Śląsku, ów
czesny W iceprzewodniczący Prezydium Wojewódzkiej
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Rady Narodowej, późniejszy wieloletni Wojewoda Kato
wicki - Jerzy Ziętek. Na archiwalnych zdjęciach z okresu 
budowy tego intrygującego obiektu, często wśród ruszto
wań widać dominującą jego postać z nieodłączną laską. 
Do końca życia był wiernym sponsorem Planetarium.

W pierwszym rocznym sprawozdaniu z działalności Pla
netarium napisano: Do realizacji swoich zadań Planeta
rium przystąpiło dnia 4 X I I1955 r. tj. w chwili jego otwar
cia. ... Obowiązki Dyrektora pełnił w tym czasie mgr inż. 
Roman Janiczek. Od dnia 1 1 1956 r. obowiązki te powie
rzone zostały przez Wydział Oświaty w Katowicach mgr. 
Józefowi Sałabunowi zast. prof. WSP w Katowicach.

Dyrektor Józef Sałabun kierował Planetarium do końca 
swego życia. Jego zaangażowaniu i ogromowi pracy Pla
netarium wiele zawdzięcza. W 1959 r. powstała stacja sej
smologiczna, w 1962 obserwatorium meteorologiczno-kli- 
matologiczne, a od roku szkolnego 1956/57 prowadzona 
je s t o lim p iad a  a s tro n o 
miczna, której był inicjato
rem i energicznym bojow
nikiem o uzyskanie przez 
nią prawa obyw atelstw a 
wśród innych olim piad 
przedmiotowych*.

Początki Planetarium pa
mięta pracujący w Planeta
rium od 1956 r. do dzisiaj - 
Jan Palt, znany specjalista 
od budowy amatorskich te
leskopów. Zwierciadła pana 
Palta zamontowane są dziś 
w niezliczonej liczbie tele
skopów, które powstawały 
w czasach, gdy nie było in
nej możliwości nabycia ta
kiego instrumentu. Tysiące 
osób stykało się z panem Ja
nem w obserwatorium astro
nomicznym, gdzie do dzi
siaj z pasją opowiada o ob
serw atorium  i pokazuje 
obiekty niebieskie.

P lane ta rium  Ś ląsk ie , 
jako instytucja podle

gła resortowi Oświaty, od 
początku swego istnienia 
była swoistym ośrodkiem 
dydaktycznym. Początko
wo oferowano szkołom jednogodzinne programy nawią
zujące do tematyki astronomicznej, zawartej w programach 
nauczania ścisłych przedmiotów. Od 1980 roku, spełnia

*) Praktycznie od początku istnienia P lanetarium  Ś ląskiego obowiązki 
w icedyrektora pełniła (najp ierw  m agister, a później doktor) M aria Pań

ków. Przez w iele lat była p rzysłow iow ą „praw ą ręką" D yrektora Sałabu- 

na, a po jego  śm ierci kierow ała tą  placów ką. M etody pracy, kształt i pozy

cja P lanetarium  trw ające w  zasadzie w  niezm ienionej postaci do dzisiaj 

zostały w ypracow ane w łaśnie przez duet „doc. Sałabun - d r Pańków".

(red.)

jąc życzenia środowiska szkolnego, znacznie zmieniono i 
poszerzono tę formę działalności. W miejsce programu jed
nogodzinnego wprowadzono lekcje trwające od trzech do 
pięciu godzin, a nawet dziesięciu godzin - dla klas matu
ralnych liceów ogólnokształcących. W skróconej do dwóch 
godzin lekcyjnych i w nieco zmodyfikowanej formie, lek
cje takie odbywająsię do dzisiaj. Jak dawniej, wciąż braku
je miejsca dla wszystkich zgłaszających się grup szkolnych.

Taka forma wykorzystania planetarium okazała się uda
ną próbą upowszechnienia pewnego wcześniejszego eks
perymentu. Polega on na realizacji pełnego szkolnego kursu 
astronomii dla wybranych klas licealnych, w czasie dwu
tygodniowego pobytu młodzieży w Planetarium. Zachę
cające wyniki eksperymentu spowodowały, że przez wiele 
lat formę taką stosowano. Była ona, m. in., pomocą dy
daktyczną dla nauczyciela. Większa liczba nauczycieli 
mogła uczestniczyć w dwutygodniowych kursach astrono

mii o rganizow anych we 
w spółpracy z ośrodkiem  
doskonalenia nauczycieli w 
Katowicach.

Chcę teraz wspomnieć o 
jednej z najstarszych form 
naszej działalności. Przed
tem jednak trochę faktów z 
współczesnej astronomii.

Pulsary to nienaturalnie 
małe gwiazdy, o niewyo
b rażaln ie  dużych gęsto 
ściach, wirujące tak szyb
ko, że śmiało można by je 
nazwać kosmicznymi bąka
mi. Składają się głównie z 
neutronów i m ają gęstość 
materii jądrowej. Dochodzi 
ona do miliarda ton na cen
tymetr sześcienny. Trudno 
to sobie wyobrazić. Taka 
materia zawarta w kostce o 
boku lcm na Ziemi waży
łaby miliard ton!

W 1992 roku świat astro
nomiczny obiega sensacyj
na wiadomość: wokół pul- 
sara PSR 1829-10  krąży 
planeta. Byłaby to pierwsza 
p lan e ta  zaobserw ow ana 
poza U kładem  S łonecz

nym. Jeszcze w tym samym roku autorzy odkrycia przy
znają się do błędu w interpretacji danych pomiarowych. 
Szkoda. Na potwierdzenie istnienia planet poza Systemem 
Słonecznym trzeba będzie jeszcze poczekać, być może dłu
go.

Tymczasem w następnym roku, w styczniowym nume
rze Nature, ukazuje się sensacyjny materiał o odkryciu ko
lejnego pulsara podejrzanego o to, że może posiadać układ 
planetarny.

Pulsar nosi oznaczenie PSR 1257+12, a obserwowane 
zmiany pulsów jego radiowego promieniowania można tłu
maczyć istnieniem trzech obiegających go planet. Tych pla-

Planetarium i Obserwatorium
Astronomiczne

im. Mikołaja Kopernika
w Chorzowie
1955 - 1995

(krótkie kalendarium)

1952 Inicjatywa budowy planetarium
1952 rozpoczęcie budowy
1955 4 grudnia - otwarcie planetarium
1956 oddanie do użytku obserwatorium

astronomicznego
1956 powstanie pracowni fotograficznej
1956 założenie biblioteki i czytelni
1957 założenie galerii portretów pol

skich astronomów
1959 powstanie stacji sejsmologicznej
1962 powstanie obserwatorium meteo

rologii i klimatologii
1967 uruchomienie celostatu
1983 powstanie pracowni komputerowej
1984 oddanie do użytki studia nagrań
1989 uruchomienie sali audiowizualnej
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net towarzyszących pulsarowi nie widać - są  zbyt słabe i 
leżą zbyt blisko gwiazdy, by dysponując współczesną tech
n ik ą  można je  było zaobserwować bezpośrednio.

Odkrycie miało miejsce trzy lata temu. Autorzy odkry
cia niczego nie odwołali, a krytykom naukowym nie udało 
się zdecydowanie obalić przyjętej sensacyjnej interpreta
cji o istnieniu planet przy tej niesamowitej gwieździe.

Jeśli istnienie planet wokół niektórych pulsarów zosta
nie potwierdzone, a jest to bardzo prawdopodobne, to je 
steśmy świadkami jednego z największych odkryć nasze
go stulecia.

Co ma wspólnego pulsar z obiegającymi go planetami z 
zapowiedzianą formą pracy Planetarium? Zamiast odpo
wiedzi znowu cytat: D zięki pobytow i w Planetarium, m o
głem  bezpośrednio zapoznać się z je g o  aparaturą, którą  
dotąd znałem  tylko z opisów, mogłem też obejrzeć praw 
dziwe instrumenty astronomiczne, praw dziw e obserwato
rium i zorientować się (chociaż niestety tylko pobieżnie) w 
pracy w nim. O limpiada z  pew nością przyczyniła  się do 
rozszerzenia moich wiadomości dotyczących astronomii. 
Zawarłem również dzięki niej kilka interesujących znajo
mości, miałem możność wymiany zdań z kolegami z  innych 
m iejscowości w Polsce, z  niektórym i z  nich łączą mnie 
wspólne zainteresowania.

Domyślamy się rozwiązania zagadki. Autorem opisane
go odkrycia jest Aleksander Wolszczan. Dokonał tego na 
wielkim, trzystu - metrowym radioteleskopie znajdującym 
się w Arecibo, w Puerto Rico.

W latach 1962-1963, trzydzieści lat wcześniej, Aleksan
der Wolszczan zaczynał swoją karierę astronomiczną star
tując w organizowanych przez Śląskie Planetarium olim
piadach astronomicznych. Cytat jest jego wypowiedzią w 
ankiecie. Był laureatem olimpiad szóstej i siódmej. W na
grodę otrzymał wtedy aparat fotograficzny „Fenix” i apa
rat radiowy „Koliber2” . Jeśli jego odkrycie zostanie potwier
dzone, nagroda może być dużo większa.

Chcę powrócić jeszcze raz do wypowiedzi Wolszczana 
sprzed prawie trzydziestu lat. Możliwość kontaktu z kole
gami o wspólnych zainteresowaniach oraz, jak pisze w in
nym miejscu ankiety, chęć sprawdzenia swoich wiadomo
ści i próba sił z innymi, są  głównym motorem udziału w 
olimpiadach. Pod tym względem olimpiada astronomicz
na nie stanowi żadnego wyjątku. N atom iast tematyka 
o l im p iady  je s t  z ca łą  p ew n o śc ią  o ryg ina lna  i je s t  
interdyscyplinarna, bo wiąże ze sobą astronomię, fizykę, 
matematykę i geografię.

Jest olimpiada astronomiczna je d n ą z  najstarszych olim
piad z przedmiotów ścisłych. Wystartowała w 1957 roku. 
Starszymi są jedynie  olimpiady: matematyczna, fizyczna i 
chemiczna. Od samego początku była organizowana przez 
Śląskie Planetarium i tak jest do dzisiaj, a zawody central
ne odbywają się w Planetarium w Chorzowie. Najnowsza 
edycja olimpiady jest już  trzydziestym dziewiątym jej wy
daniem.

Na jednej z konferencji przyrównałem Planetarium do 
m uzeum czasu i p rzestrzen i. W ieloznaczność tego 

stwierdzenia jest oczywista. Wyraz „muzeum” nie oznacza 
tutaj tego, co powszechnie się pod nim rozumie, a więc in
stytucją gromadzącą przechowującą konserwującą i udo
stępniającą zbiory z różnych dziedzin.
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Wystawy w czterdziestoleciu

1956 Astronautyczna
1959 Sputników
1959 Od Kopernika do Łunnika
1960 Ziemia w kosmosie (UNESCO)
1962 Pierwszy człowiek w kosmosie
1962 Pierwszy człowiek w kosmosie

(filatelistyczna)
1963 Czas i jego pomiar w rozwoju

dziejowym
1965 Materia meteorytowa w Układzie

Słonecznym
1967 Przyrządy astronomiczne i

pomoce naukowe
1969 Osiągnięcia polskiej astronomii

w okresie 25-lecia PRL
1970 Księżyc dawniej i dziś
1972 Mikołaj Kopernik
1976 Planetarium Śląskie 1955 - 1975
1977 Człowiek poznaje Wszechświat
1983 Dzieje Wszechświata
1985 Planetarium Śląskie 1955 - 1985
1987 Jan Heweliusz
1989 Poczet polskich astronomów
1991 Oświata polska na Śląsku
1992 Kolor w kosmosie
1992 O naturze światła
1995 O obrotach

Planetaryjna galeria portretów
Mikotaj Kopernik 
Wojciech z Brudzewa 
Marcin Biem z Olkusza 
Jan Brożek 
Stanisław Lubieniecki 
Jan Heweliusz 
Józef Rogaliński 
Marcin Poczobutt-Odlanicki 
Jan Śniadecki 
Franciszek Armiński 
Wincenty Wiśniewski 
Jan Baranowski 
Marian Kowalski 
Adam Prażmowski 
Jan Jędrzejewicz 
Jan Kowalczyk 
Maurycy Pius Rudzki 
Bohdan Zalewski 
Marcin Ernst 
Antoni Wilk 
Lucjan Grabowski 
Tadeusz Banachiewicz 
Władysław Dziewulski 
Felicjan Kępiński 
Tadeusz Rakowiecki 
Jan Gadomski 
Józef Sałabun

1473-1543) 
1445-1497) 

7-1540) 
1585-1652) 
1623-1675) 
1611-1687) 
1728-1802) 
1728-1810) 
1756-1830) 
1789-1848) 
1781-1855) 
1800-1879) 
1821-1884) 
1821-1885) 
1835-1887) 
1833-1911) 
1862-1916) 
1887-1927) 
1869-1930) 
1878-1940) 
1871-1941) 
1882-1954) 
1878-1962) 
1885-1966) 
1878-1965) 
1889-1966) 
1902-1973)



Eksponaty kosmiczne są za wielkie, za gorące, za zim
ne, za rzadkie, za gęste i na ogół są za daleko, by można je 
gromadzić. Jednak są pokazywane, a nieliczne z nich na
wet gromadzone, jak na przykład meteoryty. Samo plane
tarium bywa w świecie postrzegane jako eksponat muzeal
ny i często podlega organizacyjnie jakiemuś muzeum. Dwa 
dalsze określenia: „czas i przestrzeń” obejmują wszystko 
co można sobie wyobrazić, a nawet więcej. Muzeum wszy
stkiego przestaje być muzeum, mimo iż zawiera najstarsze 
do pomyślenia eksponaty sięgające absolutnego początku 
wszechrzeczy.

Nie. Z całą pewnością planetarium nie można nazwać 
instytucją do końca muzealną chociaż w pewnym stopniu 
cechy takie posiada. Myślę, że jednoznaczne zakwalifiko
wanie planetarium do jakiejś wyraźnie określonej formy 
działania nie jest możliwe - planetarium jest trochę kinem, 
trochę sceną teatralną, trochę salą koncertową trochę szko
łą  trochę pałacem młodzieży, trochę każdą z licznych pla
cówek wychowania pozaszkolnego, trochę pracownią dla 
studentów, trochę ośrodkiem metodycznym, trochę insty
tutem badawczym i również trochę muzeum.

Natomiast było planetarium, i jest nadal, terenem licz
nych ekspozycji. Niektóre z nich to typowe ekspozycje mu
zealne. Do takich ekspozycji zaliczyłbym stałągalerię por
tretów polskich astronomów, a również wystawy:
- Czas i jego  pomiar w rozwoju dziejowym (1963 -1964),
- Mikołaj Kopernik (1972 -1975),
- Materia meteorytowa w Układzie Słonecznym.

Zakończona w tym roku wystawa nie miała cech ekspo
zycji muzealnej. Dotyczyła tematyki na wskroś współcze
snej - promieniowania elektromagnetycznego, głównego 
źródła informacji astronomicznej.

Nowa wystawa, czynna od grudnia 1995 r., też nie po
siada cech muzealnych.

Prezentowane w planetarium wystawy tworzone sągłów- 
nie z myśląo młodzieży szkolnej, a o zapotrzebowaniu śro
dowiska szkolnego na ten rodzaj działalności świadczy za
wsze wysoka na nich frekwencja. Dlatego też planetaryjne 
wystawy trwają wyjątkowo długo - od roku do kilku lat. 
Każda wystawa jest elementem uzupełniającym program 
zajęć grup młodzieży szkolnej w planetarium. Taki charak
ter będzie też miała wystawa, którą od dziś będzie można 
zwiedzać. Tytuł jej nawiązuje do pierwszych czterech roz
działów dzieła Arystotelesa O niebie i dzieła Kopernika 
O obrotach.

Lekcja szkolna przeprowadzona na wystawie, mimo iż 
często trwa krócej od czasu trwania lekcji w szkole, może 
dać, i wierzę że daje, dużo lepsze, bo trwalsze efekty. Do 
takiego wniosku skłaniają powracające echa dawnych wy
staw. Wielokrotnie spotykałem osoby dorosłe, które wspo
minają wystawy oglądane w przeszłości w planetarium pod
czas szkolnej wycieczki. Głównie dotyczy to wystaw o du
żej liczbie autentycznych przyrządów i przedmiotów, cie
kawych, przemawiających do wyobrażani modeli i innych 
oryginalnych przyrządów i eksponatów. Takąjest wystawa 
obecna, taką z całą pewnością była wystawa dotycząca po
miaru i rachuby czasu. Dotyczyła czasu jako pojęcia fizycz
nego -jego definicji, a głównie sposobom pomiaru.

Dla fizyka zegarem może być każde regularne zjawisko 
periodyczne. Ruch wahadła, balansu, obrót Ziemi, ruch

IVI I N I S T A T Y S T Y K A  
1955 -  1995

7.5 min. widzów gościło pod niebem p l a n e 
tarium

4.5 min. widzów stanowili uczniowie 
50 tys. projekcji przeprowadzono

łącznie dla uczestników kra
jowych i zagranicznych

2.5 min. osób trafiło do obserwatorium
astronomicznego 

2 min. osób obejrzało 22 wystawy 
350 tys. uczniów odbyło zajęcia w sta

cji meteorologicznej 
150 tys. osób zwiedziło stację sejsmo

logiczną
8 tys. uczniów uczestniczyło w 39 

olimpiadach

W  Planetarium Śląskim odbyły się dwa międzynarodo
we Kongresy Dyrektorów Wielkich Planetariów, dwa kra
jowe zjazdy Polskiego Towarzystwa Astronomicznego, 
dwa krajowe Zjazdy Polskiego Towarzystwa Miłośników 
Astronomii i kilkanaście międzynarodowych seminariów 
astronomicznych oraz seminariów poświęconych pracy 
planetariów.

Pracownicy Planetarium opublikowali kilkaset ar
tykułów naukowych i popularnonaukowych w czasopi
smach krajowych i zagranicznych,w tym publikacje do
tyczące ponad 900 przeprowadzonych w Chorzowie 
obserwacji pozycyjnych planetoid i komet.

obiegowy Ziemi, drgania w krysztale, w atomie, to przy
kłady takich zjawisk. Ale to, co przemawia do wyobraźni, 
co jest przyjazne i przyjemne w bezpośrednim kontakcie, a 
przede wszystkim zrozumiałe, to piękny zegar kominko
wy, zdumiewające zegary wodne, ogniowe, zadziwiająca 
konstrukcja zegara wieżowego bez wskazówek czy koloro
we i zapachowe zegary kwiatowe. Naturalna emocja w kon
takcie z tą zaskakująca pomysłowością człowieka w budo
waniu czasomierzy i możliwość bezpośredniego ich oglą
dania, na trwałe wpisywała do pamięci obraz tej pięknej i 
wartościowej wystawy.

Na wystawie o czasie zgromadzono typowe eksponaty 
muzealne. Nieziemskie pochodzenie miały już eksponaty 
zgromadzone na wystawie poświęconej materii meteoryto
wej w Układzie Słonecznym. Meteoryty to odłamki mate
rii, którymi zaśmiecony jest cały nasz System Słoneczny. 
Czasami spadają one na Ziemię i stanowią ważne źródło 
informacji o Układzie Planetarnym. Są to mało masywne 
bryłki. Duże odłamy są w naszym Układzie Planetarnym 
mniej liczne, a katastrofalna kolizja z nimi jest mało praw
dopodobna, chociaż możliwa.

Wspomniana wystawa meteorytowa prezentowała bo
gatą kolekcję tych kamiennych i żelaznych brył „nie z tej 
Ziemi” . To co wydaje się tak nieuchwytne w pojęciu prze-
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strzeni kosmicznej, na tej wystawie można było niemal do
tknąć, a wiek eksponatów, sięgający m iliardów lat, budził 
respekt. 1 ta wystawa, licznie odwiedzana przez młodzież 
szko lną  długo pozostaw ała w ich pamięci.

Jest wreszcie trzeci rodzaj „eksponatów i ekspozycji” wy
korzystywanych w Planetarium. Nie zawsze można je 

oglądać, bo wym aga to bezchmurnej pogody. Oczywiście 
myślę o eksponatach, którymi są  ciała niebieskie, a ekspo
zycją - całe niebo. Do tych odległych eksponatów można 
się zbliżyć jedynie przy pomocy silnych teleskopów. W 
takim oryginalnym  muzeum, w obserw atorium  astrono
micznym, m łodzież szkolna też odbywa zajęcia.

Coraz w iększą popularnością cieszy się wśród nauczy
cieli, szczególnie uczących geografii, nasze obserwatorium 
meteorologiczno-klim atologiczne. M ożliwość odbycia za
jęć  szkolnych w działającej tego typu stacji, okazała się 
interesującą dla nauczyciela propozycją. Ostatnio nie za
wsze udaje się obsłużyć wszystkich chętnych.

Kolejnym ważkim kierunkiem działalności jest praca na
ukowa. Prowadzone obserwacje astronom iczne, przy nie
korzystnym usytuowaniu obserwatorium  pod względem 
istniejących na Śląsku warunków  atm osferycznych i przy 
dużym tle nieba, ograniczają się jedynie do badań astro- 
metrycznych - głównie pozycyjnych obserwacji planetoid 
i komet. Spektakularnym naszym osiągnięciem na tym polu 
był udział w akcji m iędzynarodowej obserwacji komety 
H alley’a, która przem ierzała sw ojądrogę w pobliżu Ziemi 
w latach 1984-1986.

Wąski program badań m ają również stacje m eteorolo
giczna i sejsm ologiczna, które prow adzą regularną służbę 
obserwacyjną.

W czasie minionych 40 lat znacznie rozrosło się pier
wotne w yposażenie Planetarium. W obserwatorium astro
nomicznym pojawiły się dodatkowe teleskopy. Przy du
żym refraktorze zam ontow ano zeissow ską astrokam erę. 
Uruchomiono celostat. Stworzono pracownię astrometrycz- 
ną. W stacji sejsm ologicznej zamontowano cyfrowy sy
stem zapisów  drgań skorupy ziemskiej. W stacji meteoro
logicznej działa autom atyczna stacja monitoringowa atmo
sfery, zainstalow ana przez Katowicki Oddział Instytutu 
M eteorologii i Gospodarki W odnej. W sali projekcyjnej 
Planetarium  zainstalow ano kilka dodatkowych projekto
rów. W czasie jubileuszow ego koncertu zainaugurowali
śmy możliwości dem onstracyjne najnowszego naszego na
bytku - rzutnika o zmiennej ogniskowej. Uczestnicy kon
certu mieli okazję oglądać efekt jego działania. Urucho

miliśmy własne studio nagrań. Pow stała sala audiow izual
na. Po licznych wystawach pozostał zbiór modeli i przy
rządów. Powstała galeria portretów  polskich astronom ów 
licząca 27 obrazów.

Mamy również swoje problemy. Główny projektor wy
korzystujemy bardzo intensywnie od 40 lat. 50 tysięcy pro
jekcji nieba to grubo ponad 50 tysięcy godzin jego pracy. W 
przeliczeniu na lata daje to 7 lat ciągłej pracy tego rzutnika. 
Czas myśleć o nowej aparaturze. Dla obecnej od dawna już 
brakuje części zamiennych. Bardzo kosztownej wymiany 
wymaga ekran sztucznego nieba. Coraz droższe sąnow e rzut
niki uatrakcjające programy. Niemal ciągłego remontu wy
maga również gmach Planetarium.

Pokonywanie tych problemów jest możliwe tylko dzięki 
wspólnemu wysiłkowi wszystkich pracowników Planeta
rium, życzliwości i pomocy tych, którym podlegamy i spo
nsorów, na których ciągle liczymy.

Henryk Chrupała

Z kronikarskiego obowiązku
należy odnotować, że w programie tzw. uroczystości jubileuszo
wej, obok tradycyjnych przemówień różnych „oficjeli” i „życz
liwych” znalazł się koncert słowno - muzyczny pod gwiazdami 
w wykonaniu Bernarda KRAWCZYKA i Józefa SKRZEKA 
oraz półdniowa sesja popularno - naukowa. W programie sesji 
wygłoszono następujące wykłady:

Mikrosoczewkowanie grawitacyjne - prof. Józef SMAK 
Zderzenie komety Shoemaker - Levy 9 z Jowiszem
- prof. Andrzej WOSZCZYK
Czy komety zagrażają Ziemi? - dr Krzysztof ZIOLKOWSKI
Hipoteza prawybuchu - prof. Konrad RUDNICKI
Czy warto w Polsce prowadzić obserwacje astronomiczne?
- prof. Jerzy KREINER
Medycyna, a astronomia - moje spotkania - prof. Andrzej 
BRODZIAK

(red)

1995 rok 
seanse premierowe 

i ich autorzy

1. Baby i kosiarze - Jerzy Kuczyński
2. Do krańców Wszechświata - Barbara 

Pawicka
3. Nocni wędrowcy - Jerzy Piwek
4. Od Kopernika do Newtona - Stefan Janta
5. Szlakami komet - Henryk Chrupała
6. Wyspy Wszechświata - Michał Greupner
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W KRAJU... W KRAJU... W KRAJU... W KRAJU..
Granty KBN

Oto kolejna lista przyznanych grantów w dziedzinie ba
dań astronomicznych i badań zwanych kosmicznymi. 
Dziękujemy kol. Januszowi Ziółkowskiemu za pomoc w 
uzyskaniu tych danych.

REDAKCJA

ASTRONOMIA

Kierownik projektu Tytuł projektu Kwota Czas
(zł) (m ies.)

VII KONKURS

prof. d r lial>. W ojciech Dziembowski - PAN Warszawa Cen 360 400 36
trum Astronomiczne - Gwiazdy pulsujące górnego ciągu
głównego i okolic.
prof. d r  h a l) . Robert G łębocki - UG Wyilzial Matematyki i 61 200 24
Fizyki - Badania przejawów aktywności atmosferycznej oraz
materii rozproszonej w  gwiazdowych widmach UV.
prof. d r  hal). Paweł Hacnscl - PAN Warszawa Centrum 451 100 36

Astronomiczne - Gwiazdy neutronowe, powstawanie, struk
tura i ewolucja.
m gr M icha ł Hanasz - UM K Wydział Fizyki i Astronomii 28 400 24
- Rola niestabilności wyporu w generacji pola magnetyczne
go galaktyk spiralnych.
d r Roman Juszkiewicz - PAN Warszawa Centrum Astrono 585 700 36
miczne - Dynamika wielkoskalowej struktury Wszechświata.
d r  hab. Jacek Krc low ski -UM K Wydział Fizyki i  Astrono 244 400 36
m ii - Absorpcyjne struktury widmowe pochodzenia między-
gwiazdowego.
d r hab. Andrze j Kus - UMK Wydział Fizyki i Astronomii 70 000 24
-Badanie procesów fizycznych w  radiowych dżetach kwaza-
rów.
m gr Ha lina Prętka - U A M  Wydział Matematyki i  Fizyki 3 900 12
- Statystyczne badnia perturbacji dysku galaktycznego na
orbity komet /. Obłoku Oorta.
d r  hab . M ichał Różyczka - UW Wydział Fizyki - Symulacje 317 900 36
gazodynamiczne w  astrofizyce.
p ro f. d r hab. Kazim ierz Stępień - UW Wydział Fizyki - Ewo 125 200 24
lucja momentu pędu chłodnych gwiazd.

VIII KONKURS

d r  hab. H enryk C ukier - UWr Wydział Matematyki Fizyki i 100 000 36
Chemii - Astronomia w ultrafiolecie. II. Spektrofotometria
gwiazd zmiennych.
d r  hab. M icha ł Jaroszyński - UW Wydział Fizyki - Niestan 40 000 24
dardowe aspekty soczewkowania grawitacyjnego.
d r hah. Janusz Kalużny - UW Wydział Fizyki - Badanie struk 60 000 24
tur)' Galaktyki w oparciu o diagram ll-R .
m gr Ewa Kuczawska - WSP Kraków Wydział Matematycz- 5 000 12
no-Fizyczno-Tcchniczny - Obserwacje fotoinetryczne wybra
nych jąder mgławic planetarnych.
d r  Paweł M oska lik  - PAN Warszawa Centrum Astronomicz 260 000 30
ne - Obserwacje pulsujących białych karłów Teleskopem Glo
balnym.
d r  M ichał Szymański - UW Wydział Fizyki - Międzynarodo 100 000 24
we centrum danych łbtometrycznych.
d r Andrze j Udalski - UW Wydział Fizyki - Obserwacje mi- 400 000 24
krosoczewkowanitt grawitacyjnego.
d r  Maciej W in iarsk i - UJ Wydział Matematyki i  Fizyki - 4 000 12
Obserwacje fotoinetryczne i analiza układu rozdzielnego BW
Bootis.
prof. d r Aleksander Wolszczan - UM K Wydział Fizyki i 270 000 36
Astronomii - Poszukiwanie układów planetarnych wokół
gwiazd neutronowych przy pomocy 32 m radioteleskopu .
prof. d r hab. Andrze j Zdziarsk i - PAN Warszawa Centrum 450 000 36
Astronomiczne -Analiza danych i teoria promieniowania rent
genowskiego i gamma z aktywnych jąder galaktyk i galak
tycznych czarnych dziur.
prof. d r  hab. Andrze j Zdziarsk i - PAN Warszawa Centrum 5 000 12
Astronomiczne- Promieniowanie anihilacyjne z galaktyk typu
Seyferta i galaktycznych czarnych dziur (promotorski).

IX KONKURS

prof. d r liah. Paweł Hacnscl - PAN Warszawa Centrum Astrono
miczne - Sejsmologia gwiazd neutronowych dziwnych (promotorski).

3 900 12

prof. dr liah. Jerzy Kreincr - WSP Kraków Wydział Matematyczno - 
Fizyczno-Techniczny - Poszukiwanie zmienności pulsacyjnej gwiazd 
wczesnych typów widmowych gromady x 10 Pcrsci (promotorski).

11 900 12

dr liah. Jacek Krclowski - UMK Wydział Fizyki i Astronomii - Prze
gląd krzywych ekstynkcji w oparciu o widma IUE (promotorski).

5 000 12

dr hab. Jacek Krclowski - UMK Wydział Fizyki i  Astronomii - Ba
danie słabych rozmytych lin ii międzygwiazdowych (promotorski).

5 000 12

mgr Agnieszka Kryszczyńska - U AM  Wydział Fizyki - Zakrycia 
gwiazd przez planctki jako dodatkowe źródło informacji o własno
ściach fizycznych planetoid.

5 000 12

doc. d r hab. Marek Kutschera - Instytut Fizyki Jądrowej Kraków - 
Spinowe źródła pola magnetycznego gwiazd neutronowych.

140 000 36

dr Tomasz Kwiatkowski - UAM Wydział Fizyki - Kotomctria planc- 4 700 12
toidy 1991JX jako uzupełnienie planowanych obserwacji radarowych.

54 600 36dr Tadeusz Michałowski - UAM Wydział Fizyki - Badanie własno
ści fizycznych małych planet w oparciu o fotometrię Burii.
doc. d r hab. Joanna Mikołajewska - PAN Warszawa Centrum Astro
nomiczne - lotojonizacja w gwiazdach symbiotycznych i układach pre- 
kataklizmicznych (promotorski).

6 300 12

dr Katarzyna O tm ianowska-Maznr- UJ Wydział Matematyki i F i
zyki - Dynamiczny wpływ struktury spiralnej na wielkoskalowe pole 
magnetyczne galaktyk.

42 800 12

dr Andrzej Pigulski - UWr Wydział Matematyki, Fizyki i  Chemii- 
Fotosymctrycznc badanie lin ii wodorowych gwiazd typu B.

65 000 24

dr Grzegorz Pojmański - UW Wydział Fizyki - Spektroskopia ukła
dów podwójnych.

55 000 24

prof.. dr hab. Bogdan Rompolt - UWr Wydział Matematyki, Fizyki i 
Chemii - Spcktrofotomctrycznc badania protuberancji i rozbłysków 
słonecznych II.

200 000 36

doc. d r hah. Marek Sikora - PAN Warszawa Centrum Astronomicz
ne - Teoria wysokoenergetycznego promieniowania blazarów.

310 000 36

prof. d r hab. Grzegorz Sitarski - PAN Warszawa Centrum Badań 
Kosmicznych - Nicgrawitacyjny ruch komet okresowych.

102 000 36

prof. dr hab. Romuald Tylcnda - PAN Warszawa Centrum Astro
nomiczne - Kizyka atmosfer skrajnych żółtych nadolbrzymów.

138 700 36

BADANIA KOSMICZNE
Kierownik projektu Tytuł projektu Kwota Czas

(zł) (m ies.)

VIII KONKURS

dr hab. Jan Hanasz - PAN Warszawa Centrum Badań Kosmicz 197 400 36
nych - Badanie zorzow'ego promieniowania kilometrowego Ziemi 
na podstawie pomiarów z pokładu satelity - kontynuacja, 
d r Józef Juchniewicz -P A N  Warszawa Centrum Badań Ko 520 000 36
smicznych - Analiza fal plazmowych w otoczeniu planet, 
doc. d r Roinan Ratkiewiez - PAN Warszawa Centrum Badań Ko 65 000 32
smicznych - Badania własności plazmy wielojonowej z zastosowa
niem do wiatru słonecznego oraz jego oddziaływań z ciałami w 
układzie słonecznym i materią miydzygwiazdowq. 
d r Iwona Stanisławska - PAN Warszawa Centrum Badań Ko 330 000 48
smicznych • Zbadanie podatności prognostycznej w różnych wa
runkach heliogeofizycznych telekomunikacyjnych modeli PRIME 
i ich udokladnienie, w ramach europejskiego projektu badawczego 
COST 251.
doc. d r hab. Janusz Sylwester - PAN Warszawa Centrum Badań 540 000 36
Kosmicznych - Spektrometr rentgenowski RESIK do badań składu 
chemicznego korony Słońca.
dr hab. Edwin W nuk -UAM  Wydział Matematyki i Fizyki - Śmieci 170 000 36
kosmiczne - dynamika i orbitalna ewolucja naturalnej i sztucznej 
materii w przestrzeni wokólziemskiej.
prof. d r hab. Janusz Zieliński - PAN Warszawa Centrum Badań 5 000 12
Kosmicznych - Wpływ błędów' orbitalnych na dokładność wyzna
czania średniej powierzchni morza metodami altimetrii satelitarnej 
(promotorski).

IX KONKURS

prof. d r hab. Stanisław Grzędziełski - PAN Warszawa Centrum 37 000 30
Badań Kosmicznych - Promieniowanie kosmiczne niskich energii 
w otoczeniu Układu Słonecznego.
dr Marek Hlond - PAN Warszawa Centrum Badań Kosmicznych - 40 700 24
Aspera - Mars 96.
dr Jolanta Nastała - PAN Warszawa Centrum Badań Kosmicznych 120 900 36
Analiza zmian wybranych procesów geofizycznych i ich wpływu na 
ruch obrotowy Ziemi.
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SYLWETKI

W dniu 17 stycznia 1996 r. minęła jede
nasta rocznica śmierci profesora Ste

fana Piotrowskiego, jednego z najwybitniej
szych astrofizyków polskich, założyciela i 
wieloletniego redaktora naczelnego Postępów  
Astronomii. W obecnych czasach 11 lat, to 
niemal epoka i, jak podejrzewam, postać Pro- 
fesorajest już większości czytelników P o tę 
pów nieznana. Dobrze, że redakcja uznała 
za celowe przypomnienie sylwetki tego nie
zwykłego uczonego i organizatora nauki.

Stefan Piotrowski urodził się w Krakowie 
11 kwietnia 1910 r., w czasach gdy Kraków 
był pod panow aniem  cesarza Franciszka 
Józefa. Ziemie polskie pozostające pod za
borem austriackim cieszyły się stosunkowo 
największą swobodą poi ityczną i kulturową, 
co powoduje, że wielu starych Krakusów  
wspomina czasy Franza Josepha i jego sa
mego z m ieszanką szacunku, rozrzewnienia 
i sympatii. N ależał do nich też profesor Pio
trowski, który nigdy nie zaniedbał lekkiego, 
żartobliwego uniesienia się z krzesła, gdy 
wspominał imię cesarza.

Po ukończeniu gimnazjum klasycznego (z 
obowiązkową greką i łaciną!) w wieku 18 
lat, młody Piotrowski wstąpił na wydział fi
lozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Tak, 
tak, na taki właśnie wydział trzeba było wstą
pić, jeżeli chciało się wtedy studiować np. 
matematykę. Z resztą relikt filozofii, jako 
obejmującej wszystkie nauki ścisłe utrzymu
je  się gdzieniegdzie do dzisiaj, przynajmniej 
w niektórych rytuałach: doktorant nauk ści
słych w krajach anglosaskich otrzymuje sto
pień doktora filozofii (PhD).

W 1933 r. Stefan Piotrowski otrzymał sto
pień magistra filozofii w zakresie matema
tyki i podjął pracę w Obserwatorium Astro
nomicznym UJ. W 1935r. otrzymał magiste
rium w zakresie astronomii.

Okres międzywojenny, to czas wielkich 
odkryć w fizyce i astronomii, które obaliły 
XIX-wieczny pogląd na świat. W pierwszej

Profesor
Stefan Piotrowski
- w jedenastą rocznicę śmierci

połowie lat 20-tych E. Hubble wykazał, że 
niektóre obserwowane mgławice nie są  bli
skimi chmurami materii międzygwiazdowej, 
lecz odległymi galaktykami. Po detronizacji 
przez M. Kopernika Ziemi, jako centrum 
W szechświata, nastąpiła kolejna: nasza Ga
laktyka okazała się być jednym z bardzo wie
lu podobnych do siebie układów gwiazdo
wych. W 1929 r. Hubble odkrył swe słynne 
prawo wiążące tzw. prędkość ucieczki ga
laktyki z odległością do niej.

Nieco wcześniej A. Einstein sformułował 
ogólną teorię grawitacji, która wstrząsnęła 
podstawami fizyki i do dzisiaj, wraz z pra
wem Hubble’a, stanowi podstawę kosmolo
gii. Również w latach 20-tych M.N. Saha 
wyprowadził swe słynne równanie równo
wagi jonizacyjnej, kładąc podwaliny pod 
teorię atmosfer gwiazdowych i nowoczesną 
interpretację widm gwiazdowych. Kolejnym 
wstrząsem dla fizyki (i filozofii) było po
wstanie mechaniki kwantowej. W latach 30- 
tych H. Bethe odkrył reakcje jądrowe, wyja
śniając tym samym, skąd gwiazdy czerpią 
sw ą energię. Wszystko to nie mogło pozo
stać bez wpływu na młodego, bardzo zdol
nego studenta, a potem asystenta astronomii.

Tradycyjna, uprawiana wówczas, astro
nomia opierała się na mechanice New

tona, w pełni wystarczającej do opisu ob
serwowanych ruchów ciał niebieskich. Do 
tego dochodziła służba czasu i jego przecho
wywanie. Astrofizyka była w powijakach. 
Ówczesny dyrektor Obserwatorium Krakow
skiego, prof. Tadeusz Banachiewicz był jed
nym z takich tradycjonalistów. Zorganizo
wał obszerny program obserwacji gwiazd za
ćmieniowych w nadziei, że będą one ideal
nymi zegarami powtarzającymi swe zaćmie
nia ściśle okresowo. Młody Piotrowski zo
stał naturalnie włączony do tego programu i 
zebrał wiele obserwacji takich gwiazd, które 
wykonywano, nawiasem mówiąc, wizualnie, 
tzn. za pom ocą oka. Ale m echanistyczne 
podejście do gwiazd zaćmieniowych, jako 
do bardzo dokładnych zegarów nie wystar
czało mu. Interesowały go parametry fizycz
ne, powstawanie i ewolucja gwiazd. Obok 
prowadzenia obserwacji pracował więc nad 
udoskonaleniem metod znajdywania para
metrów układu podwójnego z krzywej bla
sku. Na podstawie tych badań uzyskał w 
1938 r. stopień doktora.

Okres II wojny światowej spędził w ma
jątku rodzinnym  Zm iennice, gdzie, obok 
współzarządzania nim, skoncentrował się na 
badaniach transportu prom ieniowania w at
mosferach gwiazd i planet. Był odcięty od 
bieżącej literatury naukowej i nie wiedział, 
że nad podobnym zagadnieniem pracował, 
dochodząc do podobnych wyników, później
szy laureat nagrody N obla, am erykański 
astrofizyk S. Chandrasekhar. Po zakończe
niu wojny Piotrow ski mógł opublikow ać 
wszystkie swoje wyniki. W nauce zdarza się 
często, że dwóch uczonych dochodzi nieza
leżnie do podobnych wyników i publikują 
je , niekoniecznie równocześnie. S. Piotrow
ski uważał jednak, że nie należy publikować 
znanych wyników, bo nie posuwa to nauki 
do przodu, a służy jedynie własnej chwale. 
Ogłosił więc drukiem tylko te rezultaty, do 
których nie doszedł Chandrasekhar.

To z okresu wojennego wyniósł S. Pio
trowski anegdotyczną/we/oc/ę sołtysa Fiede- 
nia, którą stosował z powodzeniem również 
później. Z na jąkażdy  uczeń Profesora. Pod
czas okupacji lokalne administracje (np. soł
tysi), jak  i zarządcy majątków, zasypywani 
byli wielom a żądaniami, pismami, ponagle
niam i itp. C zęsto były one bzdurne, lub 
wręcz szkodliwe. W takich wypadkach Pio
trowski naradzał się z miejscowym sołtysem 
Fiedeniem, jak  postąpić, by zachować zasa
dę biernego oporu, ale nie rozwścieczyć oku
panta. Pytany podczas takich narad sołtys co 
pan radzi robić zwykł odpowiadać nic ab
solutnie, panie doktorze. Ignorowanie głu
pich i szkodliwych pomysłów zbiurokraty
zowanej w ładzy okazało się m etodą nad 
wyraz skuteczną, również i w  późniejszym 
okresie. Czasem jes t to dobra metoda nawet 
dzisiaj.

Po wojnie dr Piotrowski wyjechał na rok 
do Harvardu, gdzie pracował pod kie

runkiem jednego z największych astrofizy
ków wszystkich czasów, Henry Norrisa Rus
sella (tego od diagramu H-R). We w spół
pracy z innym w ybitnym astrofizykiem  i 
swoim bliskim  przyjacielem  Z. K opalem  
opracow ał now ą m etodę rozw iązyw ania 
orbit gwiazd zaćmieniowych.

W 1952 r. przeniósł się do W arszawy. 
Ściągnięcie prof. Piotrowskiego na Uniwer
sytet W arszawski było bodaj najlepszą de
c y z ją  ja k ą  po w ojnie podjęły władze tej
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uczelni w  odniesieniu do astronomii w ar
szawskiej.

Profesor natychmiast przystąpił do ucze
nia i wychowywania kadry młodych astro
nomów. Jego wykłady przygotowywane były 
bardzo starannie i doprowadzały słuchaczy 
do pierwszej linii frontu badań naukowych. 
Warszawscy studenci astronomii lat 50-tych 
i 60-tych mieli szczęście być kszałconymi (i 
kształtowanymi) przez dwie niezwykle oso
bowości —  prof. S. Piotrowskiego i prof. 
W łodzimierza Zonna. Ten drugi porywał słu
chaczy i wskazywał uroki astronomii, pod
czas gdy ten pierwszy zapewniał słuchaczom 
solidny wkład głębokiej wiedzy matematycz- 
no-fizycznej. W pływ obydwu przekraczał 
zresztą znacznie zakres spraw merytorycz
nych —  dotyczył takich spraw jak  obowiąz
kowość, odpowiedzialność za słowo, partner
skie traktowanie studentów i młodych współ
pracow ników , czy pow ściągliw ość, zw ła
szcza finansową, w odniesieniu do własnej 
działalności naukowej. Do dzisiaj wycho
wankowie astronomii na UW patrzą na życie 
i naukę bardziej romantycznie i mniej mer
kantylnie niż absolwenci innych, pokrewnych 
kierunków.

Profesor Piotrow ski starannie dobierał 
sobie młodych współpracowników. Nig

dy nic poddał się presji zatrudniania kogo
kolwiek na silę, bo by! wolny etat, który nic 
powinien przepaść. Każdy kandydat był ob
serwowany już od pierwszych lat studiów i 
musiał przejść szereg jem u tylko wiadomych 
testów. Zespól jego uczniów rósł więc raczej 
powoli, ale też panowała w nim bardzo spe
cyficzna atmosfera: wypadało śledzić bieżą
cą  literaturę naukową, orientować się w te
matyce badawczej kolegów, 110 i samemu 
prowadzić badania. W tym ostatnim wzglę
dzie Profesor zostawiał bardzo dużo swobo
dy, co na początku frustrowało wszystkich 
świeżo przyjętych adeptów nauki. Każdy z 
nas miał stale jakieś pomysły, które następ
nie ulegały dyskwalifikacji, ale stwierdzenie 
tego wymagało sporo czasu i energii oraz za
głębiania się w odpowiedniej tematyce. I gdy 
już było widać, że pomysł jest zły, lub daw
no wykorzystany, wydawało się, że czas po
święcony nań został stracony. Pierwsze lata 
pracy naukowej każdego ucznia prof. Pio
trowskiego to miotanie się po różnych tema
tach, okres genialnych pomysłów, które po 
miesiącu, czy dwóch, intensywnej pracy oka
zywały się do luftu i wrażenie, że czas ucie
ka, a my stoimy w miejscu. Wszystko to dzia
ło się pod bacznym okiem szefa, który po
zwalał niemal na wszystko, z wyjątkiem jed 
nego —  by nic nic robić. Na co tygodnio
wych zebraniach odpytywał, zwłaszcza naj
młodszych, co robią, co czytają, zachęcał do 
dzielenia się pomysłami, uczestniczył w dys
kusjach nad nimi, ale sam /. zasady nie na
rzuca! tematyki badań. Jakże inaczej wyglą
da to w tzw. typowej grupie badawczej, gdzie 
świeżo przyjęci doktoranci, lub asystenci od 
razu dostają temat pracy badawczej —  zwy

kle jest to kontynuacja pracy magisterskiej, 
co owocuje szybkimi publikacjami i niemal 
automatycznym doktoratem, a potem habili
tacją, nadal z tej samej tematyki. W efekcie 
stają się znanymi i cenionymi specjalistami 
z bardzo wąskiej dziedziny, poza którą wie
dzą niewiele. Jeżeli jeszcze m ają „szczę- 
ście”pracować w instytucie badawczym poza 
uczelnią i nie muszą poszerzać swojej w ie
dzy dla prowadzenia wykładów akademic
kich, zmierzają ku nieskończonej kompeten
cji w nieskończenie wąskiej dziedzinie. To 
tak, jakby ukierunkować kogoś w  wąskiej 
dyscyplinie sportowej od wczesnych lat dzie
cięcych. Uczniowie prof. Piotrowskiego re
prezentowali (w ramach tego porównania) typ 
sportowców wszechstronnie wyszkolonych, 
próbujących sił w różnych dyscyplinach. 
Który model jest lepszy? Nie sposób pewnie 
lego jednoznacznie rozstrzygnąć. Jedno jest 
pewne: uczniowie prof. Piotrowskiego potra
fili zmieniać tematykę badawczą podczas swej 
kariery naukowej i mają zwykle osiągnięcia 
w kilku działach astrofizyki. Wzorem tu był 
zresztą sam Profesor. Stale podejmował naj
nowocześniejsze i najbardziej aktualne tema
ty badawcze: od fotometrii fotoelektrycznęj, 
czy polarymetrii gwiazd do badań przepływu 
masy między składnikami ciasnych układów 
podwójnych, lub zderzeń między asteroida- 
mi, nie wpominając o omawianych już bada
niach transportu promieniowania.

Rozpisałem się o prof. Piotrowskim, jako 
d nauczycielu i uczonym, a przecież miał 

011 też olbrzymie osiągnięcia w  dziedzinie 
organizacji badań naukowych. Po wyborze 
do Polskiej Akademii Nauk w 1962 r. pełnił 
w niej wiele wysokich funkcji: przez kilka 
kadencji był zastępcą sekretarza II I W ydzia
łu, członkiem Prezydium PAN, przewodni
czącym Komitetu Astronomii PAN i Komi
tetu d/s Badań i Pokojowego Wykorzystania 
Przestrzeni Kosmicznej PAN. Ta ostatnia 
funkcja wiązała się z forsowaniem przez Pro
fesora badań kosmicznych w Polsce. Robił 
to trochę wbrew części środowiska astrono
micznego, które nic chciało angażować się 
w popierany przez władze program rozwoju 
tych badań bojąc się zbyt silnego ich związ
ku z polityką. Wiadomo, że na takim związ
ku mogą zyskać doraźne korzyści (splendor, 
pieniądze) poszczególni uczestnicy badań, 
ale nauka zawsze traci. Niewątpliwie, zwią
zek taki podówczas w ystępował: badania 
były prowadzone w ramach programu ra
dzieckiego i pod radzieckie dyktando, a jego 
wyniki (czasem pozorne) wykorzystywane 
były propagandowo. Prof. Piotrowski w ie
rzył jednak niezachwianie, że badania ko
smiczne to przyszłość nauki i można je  pro
wadzić rzetelnie, trzymając się na uboczu po
lityki. Przekonał do takiego poglądu część 
środowiska, która unikając politycznego szta- 
farzu uczyła się prowadzenia badań przy wy
korzystaniu aparatury kosmicznej, nierzad
ko zbudowanej przez samych siebie. Przy
szłość pokazała, że prof. Piotrowski miał ra

cję. Powstałe około 20 lat temu, przy bardzo 
aktywnym Jego w spółudziale, Centrum Ba
dań Kosmicznych PAN przetrwało bez więk
szych trudności niedawne wstrząsy politycz
ne i stało się, dzięki wcześniejszem u zdoby
ciu międzynarodowej reputacji, w artościo
wym partnerem badań dla instytucji europej
skich i amerykańskich.

Dru g ą  p lacó w k ą  (a ch ro n o lo g iczn ie  
pierwszą), która powstała z inicjatywy 

m. in. prof. Piotrowskiego, był utworzony w 
1955 r. Zakład Astronomii PAN. Przez 10 
lat był zastępcą kierownika Zakładu, a po
tem jego kierownikiem, kompletując, rów
nolegle do Katedry Astrofizyki UW, jego 
w arszaw ską część. Kładł przy tym nacisk na 
a b so lu tn ie  rów ne  tr a k to w a n ie  sw ych 
uczniów, niezależnie od przynależności re
sortowej. W szyscy musieliśmy uczesniczyć 
w jednakowym stopniu w  prowadzeniu za
jęć dydaktycznych, debatowaliśmy nad efek
tywnym wydaniem skąpych funduszy dewi
zowych pochodzących z budżetów obydwu 
placówek tak, by zakupy wzajemnie się uzu
pełniały, wszyscy korzystaliśmy zc skrom
nej puli wyjazdów naukowych będących w 
dyspozycji A kadem ii —  przynajm niej do 
czasu zakazu uczestniczenia w nich pracow
ników spoza A kadem ii, w prow adzonego 
przez Sekretarza Naukowego PAN. Zakład 
Astronomii rozrósł się w  duży instytut - Cen
trum Astronomiczne im. M. Kopernika, ale, 
na szczęście, wpływowe pozycje zajm ują w 
nim wciąż uczniowie prof. Piotrowskiego, 
dzięki czemu między Centrum i Obserwato
rium Astronomicznym UW panuje atm osfe
ra życzliwości i współpracy.

Last but not least, przy udziale prof. Pio
trowskiego powstał w 1953 r. kwartalnik po
pularno-naukowy Postępy Astronomii, które
go stal się pierwszym redaktorem naczelnym. 
Prowadził go przez ponad 20 lat, zachęcając 
zarówno swoich uczniów, jak  i innych astro
nomów do pisania artykułów. Ponieważ nic 
wypadało odmawiać, Postępy nie cierpiały 
na brak dobrych m ateriałów, a my, ucznio
wie Profesora, zbieraliśmy, nolens volens, 
doświadczenia rów nieżjako popularyzatorzy 
nauki. Dużo później, pod koniec lat 80-tych, 
zainteresowanie kwartalnikiem spadło, cenią
cy się astronomowie odmawiali pisania do 
nie czytanego pisma, a Postępom  groziła li
kwidacja. 1 wtedy pojawiły się dwie energicz
ne i entuzjastycznie nastawione panie, które 
obiecały zrobić z Postępów  pismo ciekawe i 
czytane. Z faktu, że Ty, Czytelniku, trzymasz 
je w ręku, można sądzić, że im się to udało. Ale 
to już zupełnie inna (choć niedawna) historia.

Odchodząc pozostawił po sobie Profesor 
Piotrowski trzy tętniące życiem naukowym 
instytuty kierowane przez swoich uczniów. 
Dzisiaj, w 11 lat po Jego śmierci, instytuty 
m ają się bardzo dobrze i nadal się rozwijają, 
a dzieło Profesora kontynuują w nich nie tyl
ko Jego uczniow ie, ale i uczniow ie Jego 
uczniów.

Kazimierz Stępień
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------- In memoriam --------------------------------------------------------

Umierają gwiazdy, odchodzą astronomowie...
Przychodzi kres życia gwiazd i nadchodzi koniec życia astronomów. Rok 1995 zaznaczył się 
śmiercią wielu z nich. W spomnijmy tylko paru. Badania jednych w istotny sposób zaważyły na 
naszym dzisiejszym rozumieniu niektórych zjawisk astronomicznych, inni kładli podwaliny 
pod rozwój określonych dziedzin badań lub szerokiej współpracy międzynarodowej.

W dniu 24 lipca 1995 zmarła na atak serca w czasie 
swej wakacyjnej podróży do Hiszpanii prof. Edith 

A. MUELLER. Była znakomitym badaczem struktury 
kinematycznej i chemicznej atmosfery Słońca. Jej wy
znaczenia występowania i obfitości pierwiastków na Słoń
cu miały ogromne znaczenie kosmologiczne. Edith A. 
Mueller urodziła się 5 lutego 1918 roku w Madrycie w 
Hiszpanii. Dyplomy uniwersyteckie z matematyki i fizy
ki uzyskała w Zurichu w Szwajcarii. Pracowała na róż
nych stanowiskach naukowych w Zurichu, Cambridge 
(Wielka Brytania), Ann Arbor 
(USA), Bazylei (Szwajcaria),
Kiel (RFN) i Utrechcie (Ho
landia). Od roku 1973 była 
profesorem zwyczajnym w 
Genewie. Po przejściu na 
emeryturę w roku 1983 była 
w dalszym  ciągu bardzo 
czynna w Szwajcarskim  i 
międzynarodowym życiu na
ukowym. Profesor Edith Mu
eller miała ogromny wpływ 
na międzynarodową współ
pracę astronomów: była Se
kretarzem Generalnym Mię
dzynarodowej Unii Astrono
micznej w latach 1976-1979, 
a członkiem władz naczel
nych Unii w okresie 1973- 
1982. Była organizatorem i 
pierwszym przewódniczącym 
Komisji Nauczania Astrono
mii MIJA, organizatorem  
wielu konferencji i „szkół” 
dla młodych astronomów na 
różnych kontynentach, a w la
tach 1985 - 1988 Przewodni
czącą Komisji 38 MUA (Komisji Wymiany Astronomów 
- Exchange o f  Astronomers). Ci, którzy Ją znali, zacho
wają w pamięci Je j postać jako znakomitego badacza, na
uczyciela i organizatora życia naukowego. Ale nade wszy
stko będąJąpamiętali jako niezwykle życzliwego, uczyn
nego i mądrego Człowieka.

2 1 sierpnia zmarł w Chicago jeden z największych 
astrofizyków  naszych czasów Subrahmanyan

CHANDRASEKHAR (1910-1995). Miał 85 lat. Badał 
strukturę i ewolucję gwiazd. Swego najsłynniejszego od
krycia dokonał w wieku zaledwie 20 lat. Wykazał mia
nowicie, że śmierć gwiazdy, której masa nie przekroczy 
pewnej granicznej wartości {„masa krytyczna Chandra
sekhara”) następuje zgodnie poprzez fazę białego karła 
do stanu czarnego karła, nieznanej nam zupełnie formy 
materii. Dla gwiazd masywniej szych natomiast ciśnienie 
zdegenerowanego gazu elektronowego nie może zrów
noważyć przyciągania, następuje zapadanie grawitacyj

ne ją d ra  i, w d rodze 
w ie lk ie j ek sp lo z ji, 
odrzucenie warstw ze
wnętrznych. Znamy po
w szechnie ten  scena
riusz. W roku 1983, po 
53 latach od tych funda
mentalnych odkryć, ich 
Autor otrzymał Nagro
dę Nobla. Teraz odszedł 
Wielki A stronom , ale 
Jego dzieło, które legło 
u podstaw naszego rozu
mienia życia gwiazd jest 
ko n ty n u o w an e  p rzez  
setki innych astro n o 
mów. Postępy Astrono
mii nakreślą  Jego syl
wetkę naukow ą w jed 
nym z najbliższych ze
szytów.

I
nnym Wielkim Astro
nomem, który odszedł 

od nas na zawsze jest ba
dacz świata galaktyk Ge
rard dc VAUCO U-  
LEURS (1918 - 1995). 

Zmarł 7 października w Austin w Teksasie, gdzie praco
wał przez ostatnie 35 lat. Urodził się w Paryżu w roku 
1918. Studia wyższe ukończył na Sorbonie, ale doktorat 
z astrofizyki bronił w Canberze w Australii w roku 1957. 
Później pracował w Obserwatorium Lowella we Flagstaf 
i w Obserwatorium Harwardzkim w Cambridge w USA. 
Od roku 1960 związany był z Uniwersytetem Teksaskim 
i Obserwatorium McDonalda. To On odkrył, że galak-
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In memoriam
tyki m ają tendencję jednoczenia się w supergromadach. 
Najpierw wysunął hipotezę, że Droga Mleczna jest człon
kiem większej grupy galaktyk, dzisiaj nazywanej lokalną 
supergrom adą Później badał wzajemne powiązania gra
witacyjne członków tej supergromady i stwierdzał, że 
Wszechświat jest o wiele młodszy, niż się to ogólnie przyj
muje: procesy ewolucyjne przebiegają w nim szybciej, 
rozszerza się szybciej. Był głównym obrońcądużej warto
ści stałej Hubble’a. Przedstawił też alternatywny wobec 
Edwina Hubble’a system klasyfikacji galaktyk. Jego licz
ne katalogi galaktyk są podstawowym obserwacyjnym ma
teriałem wyjściowym dla badaczy wielkoskalowej struk
tury Wszechświata, a Reference Catalogue o f  Bright Ga
laxies prawdziwąencyklopediąświata galaktyk. Gerard de 
Vaucouleurs ogłosił drukiem przeszło 400 prac, napisał 20 
książek i kilkaset artykułów popularno-naukowych.

W ostatnich dniach grudnia żegnaliśmy we Wrocła
wiu Profesora Jana M ERGENTALERA. Od

szedł w wieku prawie 95 lat w dniu 22 grudnia 1995 r. 
Zostawił po sobie w dzięczną pamięć swych uczniów i 
kolegów oraz znakomicie rozwijający się we W rocławiu 
ośrodek badań Słońca zarówno metodami naziemnymi 
jak i satelitarnymi. Profesor Mergentaler urodził się na 
Polesiu 14 czerwca 1901 roku. Jeszcze w czasie nauki w 
szkole średniej w W arszawie został współzałożycielem 
Polskiego Towarzystwa M iłośników Astronomii i czaso
pisma Urania. Studia astronomiczne odbył na Uniwersy
tecie Jagiellońskim, którego też był pracownikiem w  la
tach 1927 - 1934. Doktorat uzyskał na UJ w roku 1931 
na podstawie obserwacji gwiazd zaćmieniowych. Przez 
kilka lat prowadził obserwacje gwiazd zmiennych w sta

cji astronomicznej na Łysinie (Lubomirze). Później pra
cował we Lwowie w  Obserwatorium Uniwersytetu Jana 
Kazimierza, a po wojnie najpierw krótko w Uniwersyte
cie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, a potem już  na 
stałe związał się z Wrocławiem. Aktywnie uczestniczył 
w odbudowie wrocławskiego ośrodka naukowego - był 
dyrektorem wrocławskiego InstytutuAstronomii w latach 
1957 - 1971. Zainicjował polskie badania Słońca - dla 
Niego zostaje powołana w  roku 1957 Katedra Heliofizy- 
ki - a później był zapalonym organizatorem polskich ba
dań kosmicznych i rentgenowskich obserw acji naszej 
dziennej gwiazdy. Badania te są  dzisiaj głów ną specjali
zacją naukow ą W rocławskiego Ośrodka Astronom iczne
go. Profesor Mergentaler znany był powszechnie ze swej 
dobroci i życzliwości. Doświadczyli tego wszyscy, którzy 
z Nim się stykali. Byt zamiłowanym popularyzatorem 
astronomii i nauk pokrewnych (był laureatem prestiżo
wej nagrody Problemów  za popularyzację wiedzy). W Po
stępach Astronomii pisał ostatnio w nr 1/94, a o swym 
pobycie i pracy na Łysinie opowiadał w rozmowie z Ta
deuszem Jarzębowskim w zeszycie 3/91. Był człow ie
kiem o niezwykle bogatym życiu wewnętrznym. Niech 
świadczy o tym Jego wypowiedź z roku 1930: „A czasem  
astronom ... sam sobie opowiada o cudownościach gwiazd  
i patrzy przez lunetą nie mierząc, nie badając, z prostym, 
szczerym podziwem na to, co się dzieje tam daleko. Otwie
ra się wtedy p rzed  nim inne życie - tętniące, dziwne, 
ogromne życie słońc

Przedstawimy naszym czytelnikom Jego pełniejszą 
sylwetkę naukową jak tylko trochę otrząśnicmy się z 
przeżyć związanych z Jego zgonem. (aw)
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Na półce z książkami
Rok się kończy, czas na podsumowania. Przyjrzyjmy się zatem temu, co mógł astronom 
znaleźć na półkach księgarskich w 1995 roku.
Zapewne każdy, kto interesuje się astronomią zna podręcznik Jerzego K reinera/lsż/w io- 
mia z. astrofizyką. Drugie jego wydanie (PWN 1992) cały czas leży w księgarniach. Jest 
to bardzo dobre, oficjalnie polecane uzupełnienie materiału z astronomii dla szkół róż
nych szczebli. Profesjonaliści zaś mogli (powinni?) nabyć w 1995 roku „czarną” trylogię 
PWN Astrofizyka. Składają się na nią:
- Galaktyki i budowa Wszechświata Michała Jaroszyńskiego (Warszawa 1993),
- Gwiazdy i materia międzygwiazdowa Marcina Kubiaka (Warszawa 1994),
- Astrofizyka układów planetarnych Pawła Artymowicza (Warszawa 1995).
Studenci, co prawda, plączą że trochę to trudne, ale cóż - niech się uczą. Nie m ajązresztą 
wyboru - innych podręczników z tej tematyki po polsku po prostu nie ma. Skoro jesteśmy 
przy studentach, to w połowie roku pokazał się skrypt Uniwersytetu Wrocławskiego Wstęp 
do astrofizyki (autorzy: Antoni Opolski, Henryk Cugier, Tadeusz Ciurla) - klasyczny 
podręcznik astrofizyki teoretycznej i obserwacyjnej. Tematyka, poczynając od własności 
materii i promieniowania elektromagnetycznego, poprzez Układ Słoneczny, gwiazdy, Ga
laktykę, obiekty pozagalaktyczne do kosmologii. Rzecz chyba bardzo potrzebna i godna 
polecenia, rozchwytywana przez studentów, choć różnie, dla odmiany, oceniana przez 
wykładowców. Ogromnym mankamentem tej książki jest jednak jej bardzo zła (czytaj 
żadna) dostępność i reklama. Jest to chyba dotkliwa bolączka większości dziel uczelnia
nych. Szkoda, że autorzy nie spróbowali przebić się poza wydawnictwo uniwersyteckie, 
gdyż można mieć obawy, że pozycja ta podzieli los doskonałego skryptu Tadeusza Ciurli 
Podstawy nauki o Galaktyce, wydanego przez tenże sam Uniwersytet Wrocławski w 1989 
roku. Książka ta wyszła w nakładzie 200 (!) egzemplarzy i praktycznie od zaraz była 
niedostępna. Sądzę, że warto zapelować do wydawnictwa i autora o wznowienie tego 
nadal potrzebnego skryptu.
Pozycją która umknęła chyba uwadze czytelników z powodów wspomnianych wyżej, był 
wydany w 1994 roku skrypt Uniwersytetu Śląskiego Wstęp do ćwiczeń z. astronomicz
nych podstaw geografii Marii Pańków. Książka bardzo przydatna nie tylko geografom, 
będąca bardzo dobrym uzupełnieniem nieśmiertelnej Astronomii w geografii Jana Mie- 
telskiego, której to 3 wydanie ukazało się właśnie w 1995 roku.
Z astronomii popularnej mogliśmy sobie kupić 2 tłumaczenia wydane w 1994 roku:
- Astronomia dla każdego Detlera Błocka (Warszawa, wydawnictwo Marba Crown Ltd.)
- dobry przewodnik po niebie, jak napisał Jarosław Włodarczyk w Wiedzy i Życiu (nr 4, 
1995), oraz
- Gwiazdy i planety; ja k  je odszukać, poznać i polubić Joachima Ekrutta (Warszawa, 
Muza SA) - tytuł mówi sam za siebie.
Rok 1995 obfitował w wydawnictwa popularnonaukowe, szeroko omawiane i reklamo
wane w innych pismach, daruję sobie zatem komentarze, postaram się tylko polecić te, 
które mogłyby szanownych czytelników PA zainteresować.
Krakowskie wydawnictwo ZNAK postawiło na naszego wybitnego popularyzatora ko
smologii Michała Hellera i wypuściło w jednakowej szacie graficznej sześć (jak dotąd) 
jego książek:
- Kosmiczna przygoda Człowieka Mądrego (wyd. 2, gruntownie zmienione książki z 
1970 roku Wobec Wszechświata, 1994),
- Wszechświat u schyłku stulecia (1994),
- Wieczność, czas, kosmos (1995),
- Usprawiedliwianie Wszechświata (1995),
-N auka i wyobraźnia (1995),
- Szczęście w przestrzeniach Banacha (1995).
Wszechświat w tytule chyba modny, bo wydawnictwo Pandora z Lodzi wydało w 1995 
roku książkę Tajemnice Wszechświata (pod redakcją Jamesa Cornelia), dla niepoznaki (i 
zmyłki nieuważnych czytelników) zmieniając tytuł jej pierwszego wydania z 1994 roku, 
który brzmiał Galaktyczne bąble, pustki i dziury w czasie: najnowsze odkrycia kosmolo
gii. Można i tak...
Na całym prawie świecie ukazuje się seria popularnonaukowa (Science Masters). Wy
dawnictwo CIS wraz z Oficyną Wydawniczą MOST wydało w przekładzie znanych astro-
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nomów Stanisława Bajtlika i Piotra Amsterdamskiego dwie 
jej pozycje:
- Początek Wszechświata Johna D. Barrowa (Warszawa 1995), 
oraz
- Ostatnie trz.y minuty Paula Daviesa, (Warszawa 1995). 
Książki nawiązujące tematycznie do światowych bestsellerów 
ostatnich lat: Krótkiej historii czasu Stephena Hawkinga (wy
danie z 1993 roku tej książki jest jeszcze w księgarniach!) i 
Pierwszych trzech minut Stevena Wcinberga, ale chyba jed
nak nic tej klasy co one.
Jeśli o 1 Iawkingu mowa to w wydawnictwie ALKAZAR wy
szła jego godna polecenia książka Czarne dziury i wszech
światy niemowlęce (Warszawa 1994), zaś Wydawnictwa Na
ukowo-Techniczne wydały jego biografię Hawking, życie i 
nauka (autorzy: Michael White i John Gribbin, Warszawa 
1995).
Jednak chyba najbardziej zasłużone dla popularyzacji astro
nomii (i nie tylko) w 1995 roku było wydawnictwo Prószyński 
i S-ka. Nowa seria książek Na Ścieżkach Nauki zawiera takie

pozycje jak:
- IgorNowikow Czarne dziury i Wszechświat,
- Frank Drake, Dava Sobel Czy je s t tam kto? Nauka w poszu
kiwaniu cywilizacji pozaziemskich,
- Michio Kaku H iperprzestrzeń. Naukowa podróż przez  
wszechświaty równoległe, pętle czasowe i dziesiąty wymiar,
- Jerzy Sikorski Prywatne życie Mikołaja Kopernika,
- Roger Highfield, Paul Carter Prywatne życie Alberta Ein
steina.
Dla interesujących się Einsteinem polecam też książkę Ein
stein, życie nauką, autorzy: Michael White i John Gribbin 
(Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 1995).
Oj, dużo tego, ale chyba to lepiej, niż gdyby nie było o czym 
pisać. Już nie przynudzam, radzę brać się za bary z polecany
mi książkami. A w Nowym Roku życzę sobie, Wam, drodzy 
czytelnicy, wydawcom i sobie wielu nowych, szalenie intere
sujących (i tanich) pozycji.

Postępowy Mól Książkowy 
B arb ara  G ertn er

Astronomia. Przewodnik 
po Wszechświecie.

W grudniu 1995 r. ukazała się książka Pani Dinah L. Moche pt. 
Astronomia. Przewodnik po Wszechświecie. wydana przez Gdań
skie Wydawnictwo Oświatowe, w tłumaczeniu dr Elżbiety Bie- 
licz i dr. Marcelego Krogulca z Uniwersytetu Gdańskiego. Do
kładniej charakter książki oddaje tytuł oryginału: Astronomy. A 
Self-Teaching Guide. Istotnie, książka skonstruowanajest w ten 
sposób, aby maksymalnie ułatwić czytelnikowi samodzielne opa
nowanie i zrozumienie podstaw astronomii.

Obejmuje ona zagadnienia wchodzące w zakres szkolnego 
programu nauczania tematów astronomicznych, jednak znacz
nie rozszerzone i uwspółcześnione. Może więc być znakomi
tą  pom ocą dydaktyczną dla nauczycieli jak i uzupełniającą 
lekturądla uczniów oraz miłośników astronomii.

Na początku każdego rozdziału wypunktowane są  zasadni
cze jego cele, pozwalające zorientować się jakie najistotniej
sze informacje są w nim zawarte. Na końcu każdego rozdzia
łu znajduje się test kontrolny pozwalający czytelnikowi spraw
dzić stopień opanowania i zrozumienia materiału.

Książka w dwunastu zasadniczych rozdziałach przedstawia 
najistotniejsze i najnowsze wiadomości o Słońcu i planetach, 
o gwiazdach i galaktykach, o czarnych dziurach i ewolucji 
Wszechświata, a także prezentuje najnowsze odkrycia obser
wacyjne. Ponadto zawiera uzupełnienia takie jak: spis gwia
zdozbiorów, podstawowe stałe fizyczne, spis bliskich gwiazd 
itp. oraz cztery mapki nieba (na cztery pory roku) i mapkę 
widocznej strony Księżyca.

Autorka, D. L. Moche jest profesorem astronomii na uni
wersytecie w Nowym Jorku i ma już w swoim dorobku kilka 
książek popularyzujących wiedzę astronomiczną. Omawiane 
tu tłumaczenie oparte jest na czwartym wydaniu amerykań
skim z 1993 r. Włączono już do niego opisy najnowszych 
przyrządów, odkryć i wyników (np. teleskop Hubble’a, tele-

kop Kecka, misja COBE, planety Wolszczana itp). Na pozy
tywne podkreślenie zasługuje też bardzo staranna redakcja i 
miła szata graficzna, porządne, przejrzyste rysunki i całkiem 
dobrej jakości (choć tylko czarno-białe) reprodukcje zdjęć.

Uważam więc, że na polskim rynku księgarskim pojawiła 
się niezwykle wartościowa pozycja. Zaryzykuję nawet okre
ślenie - unikatowa. Gorąco polecam ją  zarówno tym, którzy 
poszukująwiedzy z podstaw astronomii jak i tym, którzy wie
dzę astronomiczną przekazują.

Jerzy Sikorski
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Profesorski Kot,
czyli wspomnienia Złego Kustosza

Będąc młodą bibliotekarką - lat temu kilkanaście - odwiedziłam pewnego razu zaprzyjaźnioną bi
bliotekę w Obserwatorium Astronomicznym Uniwersytetu Wrocławskiego. Czymś, co pierwsze rzuciło mi 
się w oczy i zapadło w duszę był napis na drzwiach: „UWAGA Z ły  B i b l i o t e k a r  z!”. (Nie miałam 
okazji, niestety, poznać Owego, gdyż był to okres ferii zimowych i pod właściwą uwagą widniał dopisek: 
„Bibliotekarz udał się na narty”...). Był to dla mnie napis wielce zabawny, ale i frapujący. Pokusa olbrzymia
- uczciwie odkryć karty i zamieścić coś takiego i u mnie na drzwiach? Niech każdy od razu wie z kim ma 
do czynienia. Ale obecny Naczelny, a ówcześnie nam panujący Dyrektor wykazywał wiele życzliwości 
wobec mojej osoby, a i ja (młoda, piękna i ambitna!) chciałam, aby wbrew złym czasom i własnej naturze, 
okazać się d o b r y m bibliotekarzem. Wspomniany napis na drzwiach się nie pokazał...
A czasy były ciężkie. Czasopisma zachodnie w ilości kilku, a i to niepewne, książki na tzw. „fiszki” przy
dzielane raz do roku, z funduszami ogólnie kiepsko. Wielką pociechą była możliwość łatwego zakupu 
bardzo tanich czasopism i książek radzieckich. Za jedną zachodnią pozycję można było ich nabyć 20 - 30 
sztuk. A dzisiaj studenci przychodzą i mówią, że nie znają języka rosyjskiego! Zgroza!

Powiało nowością, gdy zakupiliśmy do firmy krajowy „kserograf”. Ochoczo zabrałam się do produ
kowania preprintów. Papier utykał co rusz, a kilka razy dziennie palił się żywym ogniem w środku machiny
- uciechy było co niemiara! (A „kserograf ten stał i płonął w bibliotece... Co na to BHP?).
Postępy w nowej szacie pojawiły się tak mniej więcej z nadejściem nowych, „dobrych” czasów i totalną (to 
takie modne, nadużywane ostatnio słowo) komputeryzacją. Większości z nas bardzo się one (Postępy 
oczywiście) spodobały, były fantastyczne (prawie jak Redaktor...), inne i ciekawe. Na mnie Postępy miały 
wpływ ogromny - gdy tylko ukazał się w nich (PA 3’94, str.109) apel o kotkach do wzięcia u Profesora 
Woszczyka, zareagowałam natychmiast! I tak to Profesorski Kot znalazł się u mnie w domu. Szkód mi 
narobił oczywiście całe mnóstwo, ale dzielnie to znosiłam w imię solidarności z Postępami. (A jaka byłam 
przewidująca, że i z przyszłym Naczelnym!).
Wspomniana totalna komputeryzacja oprócz niewątpliwych korzyści przyniosła niestety i smutne konse
kwencje. Większość pracowników ślipi tylko całymi dniami w te swoje komputerowe ekraniki, a jak chce 
powiedzieć coś koledze z sąsiedniego pokoju to ... wysyła mu siecią mailal Zycie towarzyskie w pracy 
zanika!

A tempo rozwoju publicznie dostępnych sieci komputerowych może oszołomić. Oblicza się, że 
ponad 30 min. osób wymienia informacje przez Internet, a liczba ta podobno podwaja się każdego roku. 
Oczywiście tempo to nie może się utrzymać, bo w krótkim czasie Internet objąłby całą populację, łącznie 
z niemowlakami, ale niewątpliwie sieci zawładnęły wyobraźnią i czasem wielu ludzi. Internet dociera na 
wszystkie kontynenty (dotyczy to też Grenlandii i Antarktydy!). Można korzystać z tysięcy różnych list 
dyskusyjnych, biuletynów i baz danych dotyczących wszelkich możliwych do wyobrażenia sobie tematów, 
a to kusi... Niewyczerpane źródło informacji w zasięgu klawiatury!
A te gry i plotki sieciowe! Wielu studentów, zamiast się uczyć, lub oddawać się innym, licznym przyjem
nościom życia akademickiego siedzi godzinami przy terminalach i gra, lub „gada” na IRC-u. IRC, wyja
śniam, to Internet Relay Chat, co w (fry) wolnym tłumaczeniu daje „Internetowa Randka w Ciemno”. Jak 
podejrzałam u ircujących kiedyś namiętnie moich dzieci, stworzono nawet specjalny język kodów i skrótów 
sieciowych (krótki słowniczek: :-) uśmiecham się, ;-) puszczam oko, :-* całuję). Zainteresowanych pod
stawami Internetu odsyłam do zainaugurowanej w numerze 10’95 „Wiedzy i Życia” rubryki na jego temat. 
Entuzjazm dla przekazywanych siecią informacji rośnie chyba szczególnie gwałtownie w szkolnictwie 
wyższym i nauce. Byłam niedawno na międzynarodowej konferencji bibliotekarzy astronomicznych w 
Garching. I cóż? Słowo książka padło może z 10 razy, zaś cała konferencja zdominowana była tematyką 
związaną z WWW (World Wide Web, co w fatalnie brzmiącym polskim tłumaczeniu znaczy Światowa 
Pajęczyna Informacyjna). Nazwa swoją drogą chyba i tak niefortunna z uwagi na wyjątkowo źle wymawia
jący się po angielsku skrót (dabliu, dablju, dablju), a ci na Zachodzie tak bardzo lubią wszelakie skróty! 
Dla wielu pracowników nauki, i nie tylko, prawie sprawą honoru staje się posiadanie swojej strony na 
WWW  (tzw. home page) i to jak najobszerniejszej i koniecznie ze zdjęciem! (Niech nikt nie myśli, że niżej 
podpisana jest może osobą subtelniejszą. Nic z tych rzeczy. Też ma swoją stronę, a jakże, z fotką! - dla 
ciekawskich podaję adres: http://www.astri.uni.torun.pl/~basia/library.html).
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Przy okazji polecam strony produkowane przez Sky & Telescope, można tam znaleźć wiele ciekawych 
informacji (adres: http://www.skypub.com).

Co do biblioteki, to tradycyjna jej koncepcja jako miejsca wyposażonego w książki i czasopisma też 
zaczyna być przestarzała. Rola drukowanego czasopisma, które od XVII wieku było najważniejszą formą 
szybkiego przekazu wiedzy, zdecydowanie się umniejsza. Niedługo stanie się ono prawdopodobnie tylko 
formą archiwum treści, zaś na bieżąco czytać się będzie teksty czasopism w sieci. (Profesjonalistom dla 
treningu proponuję już zacząć sobie czytać np. EApJL, czyli Electronic Astrophysical Journal Letters, który 
jest w sieci pod adresem: http://www.aas.org/ApJ/). Albo jeszcze przed ich ukazaniem się przeglądać się 
będzie, już teraz szeroko dostępne, serwisy sieciowe preprintów, najczęściej obecnie przesyłanych sobie 
w wąskich grupach tematycznie powiązanych naukowców. Wizja-horror dla tradycyjnego bibliotekarza!

A i tych ostatnich prawdziwych czytelników kradną bibliotekarzom... kserografy! Zamiast siedzieć 
grzecznie w czytelni, kopiują oni wszystko, co tylko jest podejrzane o to, że może się kiedyś przydać. O tej 
„kserokulturze” pisze pięknie Umberto Eco w traktacie „O Bibliotece”:

„Wprawdzie fotokopia jest narzędziem niezwykle pożytecznym, ale często stanowi także intelektual
ne alibi; ten bowiem, kto wychodzi z biblioteki obarczony plikiem fotokopii, ma zwykle pewność, że nigdy nie 
zdoła ich wszystkich przeczytać, nie będzie nawet w stanie ich odnaleźć, gdyż już teraz panuje w nich 
bałagan, ale jednocześnie ma poczucie, że zawładnął treścią ksiąg. ... Przy neurozie fotokopii istnieje 
niebezpieczeństwo, że będzie się tracić w bibliotece całe dni na kopiowaniu książek, których się potem nie 
przeczyta. ’’

Tak, tak, życie bibliotekarza staje się przygnębiające. Ja, co prawda, od 10 lat nie jestem już biblio
tekarzem, tylko k u s t o s z e m  (sic!), co nawiązując do powyższych wywodów o archiwum (a wkrótce 
może i muzeum) książki, jest chyba tytułem bardzo adekwatnym...

Oj, coś zaczęły mnie nachodzić myśli, że może nadszedł już czas na to, by na drzwiach biblioteki 
napisać: „UWAGA! Zły Kustosz” (a najchętniej z małym dodatkiem. „Udałam się na narty, nie wiem 
kiedy wrócę...”).

Szczęściem Profesorski Kot mruczy nieodmiennie serdecznie, co pozwala człowiekowi zapomnieć o 
takich różnych głupotach.

Basia
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TELESKOP
KOSMICZNY

HUBBLE’Aobserwuje

SATELITY JOWISZA
A tak widzi cztery galileuszowe 
satelity Jowisza Teleskop Kosmiczny 
Hubble’a. Poniższe zdjęcia zostały  
wykonane 9 października 1995 roku.

Prawie 400 lat temu Galileo Galilei skierował 
skonstruowany przez siebie teleskop na Jowisza 
i odkrył cztery towarzyszące jemu „planety", 
które nazwał „medycejskimi" na cześć rodu 
swego sponsora. Nazwę „satelity" wprowadził do 
astronomii Johannes Kepler, a do dzisiaj 
popularne jest określanie ich mianem 
„galileuszowych". Ochrzcił je tak Simon Marius, 
któremu zawdzięczają również swoje nazwy 
własne: lo, Europa, Ganimedes i Kallisto. 
Wyraźne zmiany w ich konfiguracji są zauważalne 
już w przeciągu paru godzin. Dzięki ich niemałej 
jasności (5-6m), dysponując obiektywem 
długoogniskowym, można bez większych 
problemów uwiecznić je na kliszy fotograficznej, 
czego dowodem są prezentowane niżej zdjęcia.
---------------------- Prezentowane obok zdjęcie

zostało wykonane 16 lipca 1994 
roku około godziny 2200 przy 
pomocy aparatu PRAKTICA MTL 

Ę/m 4 5B z dołączonym obiektywem 
MTO 10/1000 na negatywie 
KODAK T-MAX 3200 z czasem 
ekspozycji 0,5 s. Jego autorem

_____________ jest Grzegorz Świnder z Poznania.
Zamieszczone niżej zdjęcie Jowisza i jego 
satelitów wykonałem parę lat temu na tarasie 
olsztyńskiego obserwatorium aparatem Pentax 
MV1 i stojącym tam Meniscasem (15/1500) w roli 
obiektywu. Czas ekspozycji był dobrany 
automatycznie, ponieważ ... niebo było jeszcze 
dosyć jasne (krótko po zachodzie Słońca).

Jacek Drążkowski

Europa

Kallisto

Ganimedes



TELESKOP
KOSMICZNY 
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To zdjęcie Jowisza otrzymano 5 października 
1995 roku, gdy planeta znajdowała się 854 
miliony kilometrów od Ziemi, Ponieważ pole 
widzenia kamery WFFC2 fest mniejsze od 
widzianej tarczy Jowisza, powstało ono ze 
złożenia trzech obrazów. Strzałka wskazuje 
miejsce planowanego we|ścia próbnika 
sondy Gaiiieo w atmosferę.
Z prawej strony pokazana jest sekwencja 
czterech zdjęć obszaru spadku sondy. 
Pierwsze (górne lewe) wykonano 4 pażdzier- 
nika 1995 r. o godz, 18 UT, następne (od 
górnego prawego do prawego dolnego) 10, 
20 i 60 godzin później. Rozmiar ukazanego 
obszaru trzykrotnie przewyższa średnicę 
Ziemi. Prędkość dryfu widocznych obłoków 
wynosi 400 km/h.


