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Mikrokratery na EURECE «
Na zdjęciach pokazane są wybrane typow e struktury uderzeniowe (m ikrokratery)
znalezione na powierzchni baterii słonecznych satelity EURECA. Odległości pomiędzy
jasnymi liniami wynoszą 1.2 mm (patrz artykuł na str. 8).
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U RANIA, córka Zeusa i tytanki Mnemosyne, od czasów Homera i Hezjoda opiekuje się ASTRONOMIĄ.
M uza astronomii przyświecała też młodym polskim miłośnikom gwieździstego nieba, którzy w pierwszych
latach Drugiej Rzeczpospolitej organizowali istniejące do dzisiaj Polskie Towarzystwo Miłośników
Astronomii. Swemu biuletynowi, który ju ż wkrótce (w 1922 roku) miał się stać oficjalnym organem FT M A
też nadali Jej imię. Jest to dzisiaj jedno z najstarszych polskich czasopism naukowych. Wiosną tego roku
polska „Urania” świętowała 75 lat swego istnienia. W tym jubileuszowym dla niej okresie Zarządy
Główne Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii i Polskiego Towarzystwa Astronomicznego doszły do
wniosku, że należy połączyć wysiłki popularyzatorskie obu towarzystw i zamiast „Uranii”, organu PTM A
i „Postępów Astronomii”, organu PTA, wydawać tyłko jedno czasopismo poświęcone upowszechnianiu
wśród społeczeństwa polskiego wiedzy o Wszechświecie. Oczywiście zaproponowano, aby nosiło ono tytuł
„Urania”, a że będzie donosiło o postępie wiedzy o ciałach niebieskich, to powinno mieć podtytuł „Postępy
Astronomii”. I tak tym Salomonowym wyrokiem, zamiast „Uranii” i „Postępów Astronomii”, jeśli Walne
Zjazdy obu Towarzystw to zaakceptują, będziemy od stycznia 1998 roku mieli „Uranię-Postępy Astronomii”. Nowe czasopismo ma
być dwumiesięcznikiem oraz zachować dotychczasowąformę i objętość „Postępów Astronomii”. Do tego zeszytu załączamy ulotkę
informującą o nowej „Uranii” i zachęcającą do jej prenumeraty.
A co nam przynosi bieżący (przedostatni?) zeszyt „Postępów Astronomii”? Myślę, że zawiera bardzo różnorodne i ciekawe materiały.
Otwiera go artykuł profesora Jean-Pierre'a Swingsa z Instytutu Astrofizycznego w Liege w Belgii na temat obserwacji
astronomicznych z powierzchni Księżyca. Autor jest przewodniczącym specjalnej Grupy Roboczej Międzynarodowej Unii
Astronomicznej powołanej w celu merytorycznego opracowania tego zagadnienia i formułowania odpowiednich wniosków
i rekomendacji. Czytelnicy „Postępów Astronomii” mają więc okazję zapoznania się z tymi zagadnieniami bezpośrednio od eksperta
najwyższej rangi. Niejako prekursorem omawianych przez J.P.Swingsa perspektyw badawczych jest realizowany obecnie wirtualny,
większy niż Ziemia, radioteleskop i program badawczy VSOP. Piszemy o tym teleskopie w „Rozmaitościach” (str. 30) i prezentujemy
uzyskany przez niego pierwszy obraz odległego kwazara (okładka).
Często zachwycamy się osiągnięciami ludzkości w „podboju” Kosmosu. Fascynują nas wędrówki ludzi i aparatów kosmicznych
wokół Ziemi, na Księżycu, teraz ponownie na Marsie. Nie zdajemy sobie jednak sprawy jak wiele przy tym pozostawiamy po sobie
odpadków, jak wiele po prostu śmiecimy w Kosmosie. Pisaliśmy ju ż o tym w „Postępach Astronomii” w zeszycie nr 2/1994, a obecnie
na str. 8 szczegółowo omawia ten problem profesor Edwin Wnuk z Poznania. Czy każda działalność człowieka musi być związana
z nieodłącznym zaśmiecaniem swego otoczenia? Często zaśmiecaniem bardzo niefrasobliwym i niebezpiecznym dla innych
użytkowników tej samej przestrzeni ?.
Pani Doktor Grażyna Stasińska z Obserwatorium Astrofizycznego w Meudon pod Paryżem (Francja) w zwartym i pięknie
usystematyzowanym wykładzie pokazuje nam, ja k mgławice planetarne (podobnie też inne obiekty), mogą służyć jako narzędzia
badawcze współczesnej astrofizyki. Jest to pisana wersja Jej zaproszonego wykładu wygłoszonego na XX V II Zjeżdzie Polskiego
Towarzystwa Astronomicznego w roku 1995 w Poznaniu. Myślę, że studenci astronomii ifizy k i powinni się tym artykułem szczególnie
zainteresował.
Pojawiające się od czasu do czasu błyski promieniowania gamma przez długie lata były startegiczną tajemnicą. Jeszcze do
niedawna dwa atomowe supermocarstwa podejrzewały się nawzajem o potajemne próby jądrowe, których świadectwem mogły być
właśnie obserwowane nagłe, na krótko, pojawianie się tego promieniowania. Od kilku lat ju ż wiadomo, że błyski te mają pochodzenie
kosmiczne, a nie ziemskie. Ale ciągle są tajemnicze i ciągle np. nie wiemy czy pochodzą od obiektów należących do naszej Galaktyki,
czy też ich źródła leżą gdzieś w dalszych głębinach Wszechświata. Wydaje się, że rok bieżący przyniósł pare odkryć, które przybliżają
nam poznanie i tej tajemnicy Kosmosu. O tych odkryciach pisze doktor Tomasz Bulik z Centrum Astronomicznego PAN
w Warszawie w swym ciekawym artykule na str 14.
Słońce jest naszą najbliższą gwiazdą. Jej promieniowanie warunkowało nasze powstanie i ciągle reżyseruje warunki naszego
istnienia. Mgr Radosław Rek z Centrum Badań Kosmicznych PAN w Warszawie przedstawia nam niektóre zjawiska zachodzące
w ziemskiejjonoferze, a powstające na skutek różnych aktywnych stanów Słońca (str. 32).
W „Rozmaitościach” donosimy m.in. o lipcowej wyprawie na Marsa, o wspomnianym wyżej mega-radioteleskopie VSOP.
Obserwacje teleskopu kosmicznego przynoszą nam iiformacje o nowych kolizjach kosmicznych, tworzących się rodzinach gwiazdowych
i obrazy Marsa tuż przed lądowaniem Pathfindera.
W naszym szkolnym kąciku piszemy o spotkaniu nauczycielifizyki z astronomią w Centrum Astronomicznym PAN w Warszawie
i o tym jak wykorzystać np. komety na lekcjachfizyki. N a innych stronach m.in. wspominamy kilku wybitnych astronomów, krórzy
ostatnio opuścili na zawsze nasze środowisko, przedstawiamy kilka ciekawych pozycji wydawniczych oraz kalendarz hebrajski.
Tym razem, na miejscu tradycyjnegofelietonu „Podstępki astronomii - postępki astronomów”publikujemy listę przyznanych przez
K B N grantów w dziedzinie astronomii i badań kosmicznych. Sądzimy, że ta lista daje dobry i rzeczowy obraz zainteresowań
badawczych polskich astronomów. Może więc być obrazem „postępków”polskich astronomów i dobrze służyć wzajemnej irformacji
o aktualnych polskich badaniach astronomicznych.
Byłbym wdzięczny za listy Państwa z opiniami w sprawie planowanego połączenia „U RAN II” i „POSTĘPÓW
ASTRONOM II” oraz o dotychczasowej treści iformie wydawniczej naszego pisma.
Życzę interesującej lektury i pozostaję z wyrazami szacunku
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Milion dolarów nagrody!

ustanowiła nagrodę w wysokości
miliona dolarów (!) za naukowe
udowodnienie, że na Ziemi byli
przybysze z Kosmosu...
Na Ziemi istnieje ogromna rze
sza specjalistów „talerzologów”
i „przybyszologów” (o wysokości
nakładów ich książek już wspo
mniałem ale nagroda Amerykań
skiej Akademii Nauk ciągle jeszcze
czeka na podjęcie...
W Polsce mamy obecnie prze
rażający zalew tego rodzaju tema
tyki („numerologie”, chiromancje,
“astrologie”, „radiestezje" itd.). Nie
które z tych dziedzin stroją się przy
tym w piórka „nauki nieoficjalnej”.
Otóż wypada tu twardo i jasno po
wiedzieć, że coś takiego jak „na
uka nieoficjalna" nie istnieje, po
prostu n ie i s t n i e j e . Nauka nie
dzieli się bowiem na „oficjalną”, „nie
oficjalną” (i może jeszcze na jakieś
inne ?). Nauka, to nauka, a ta reszta, to p s e u d o n a u k a.
Czy jednak ujawnienie przez
Amerykanów, że afera wokół lata
jących talerzy była mistyfikacją po
łoży wreszcie kres tej tematyce
i przestanie ona wreszcie obrażać
zdrowy rozsądek na łamach prasy
i literatury ?
Niestety, obawiam się, że nie...

nej państwa, ze szczególnym
uwzględnieniem programu rozwo
ju kształcenia na poziomie wy
ższym”. To „szczególne uwzględ
nienie” jest formą ucieczki od te
matyki szkolnictwa średniego,
z rozwiązaniem problemów które
go resort wykazuje szczególną
nieporadność. Postuluje się prze
mianę obecnej ośmiolatki w dzie
sięciolatkę przez dodanie klasy
zerowej i dziewiątej lub reanima
cję struktur przedwojennych: 6-7
letniej szkoły podstawowej z gim
nazjum i liceum. Szkolenie zawo
dowe przesuwa się na dalsze lata
nauki. Ma to m.in. przybliżyć de
cyzję o wyborze zawodu i nauki
do aktualnych potrzeb rynku pra
cy. Przypomina to jednak przysło
wiowe kopanie studni gdy się
pali...
Wydaje się prawie pewnym, że
urzędnicy MEN nie mają tzw. zie
lonego pojęcia o szkoleniu zawo
dowym i jego potrzebach, sprowa
dzając je w zasadzie do zdobywa
nia pewnej dozy umiejętności prak
tycznych i manualnych. Te zaś,
można podobno zdobyć na pod
budowie szkoły ogólnokształcącej
(dającej pełnię człowieczeństwa!)
i krótkotrwałych kursach pomatu

ralnych. W ten sposób można
zdobyć prawo jazdy albo nauczyć
się obsługi komputerów. Są to jed
nak umiejętności, które powinni
śmy posiąść wszyscy i to obo
wiązkowo, a więc w szkole śred
niej, niezależnie od jej rodzaju. Ale
jak w tym układzie zostać techni
kiem ekonomistą budowlanym lub
samochodowym? Na kursach ob
jazdowych? Ten problem trzeba
dojrzeć i widzieć go zgodnie z wy
mogami życia: w czasie i prze
strzeni. Trzeba jednak do tego
sporej dozy wyobraźni, której nie
stety brak. Lub dobrej woli...(...)
Jak z tego wynika, odpowiedź
na pytanie zawarte w tytule arty
kułu J. Domańskiego, nie będzie
łatwa. Oświata polska bowiem ni
gdzie nie idzie a jeśli, to w żółwim
tempie i niewłaściwym kierunku.
Najczęściej jednak kręci się bez
radnie dookoła, w poszukiwaniu
wyjścia którego nie ma lub z któ
rego nie chce się skorzystać. Bo
przecież 28-letni (słownie: dwudziestoośmioletni!) marazm kon
cepcyjny MEN a ściślej — lanso
wanie rozwiązań wyraźnie błęd
nych — jest wystarczająco wy
mowny.
Jerzy Tyszka, Kalisz

W dniu 3 sierpnia w polskim dzien
niku telewizyjnym podano informa
cję, iż w Stanach Zjednoczonych
oficjalnie ujawniono, że hałaśliwa
wrzawa w latach czterdziestych,
pięćdziesiątych i sześćdziesiątych,
wokół „latających talerzy”, miała
charakter celowej mistyfikacji. Cho
dziło o ukrycie tajnych ekspery
mentów lotniczych i rakietowych
(między innymi ze szpiegowskimi
samolotami U2).
Nie mogę się tu powstrzymać
od uwagi, że na taką możliwość
zwracałem uwagę w moich książ
kach: „W poszukiwaniu kosmitów”
(pierwsze wydanie 1976 r. Na
str. 182), „Podróże międzygwiezd
ne ?” (1984 r. Na str. 289).
Warto tu wspomnieć, że w la
tach czterdziestych i pięćdziesią
tych pisanie w Polsce o latających
talerzach było.... zabronione”. Gdy
redaktor naczelny jednego z czo
łowych polskich miesięczników po
pularnonaukowych opublikował
dwa artykuły na temat latających
talerzy, to jeden z polskich specja
listów w dziedzinie kosmonautyki
zresztą z wykształcenia chemik
spożywczy (a było to wtedy spe
cjalistów w dziedzinie kosmonau
tyki tylko kilku - do dziś żyje jesz
cze dwóch) uniósł się „świętym
oburzeniem” i złożył na owego re
daktora doniesienie do wydziału
nauki i kultury KC. No cóż posada
naczelnego redaktora była wtedy
dość „ciepła”... Awantura była nie
samowita, ale redaktorowi owemu
udało się jakoś wybronić i posady
nie stracił, a nawet przetrwał na niej
przeszło ćwierćwiecze - swoisty
fenomen w tamtych czasach...
Sytuacja uległa jednak zmianie
w la ta ch sie d e m d zie sią tych .
W roku 1975 ukazała się w Polsce
przesławna książka Ericha von
Danikena „Wspomnienia z przy
szłości” i wybuchł w naszym kraju
nieprawdopodobny zachwyt tym
„dziełem”. W niezliczonych dysku
sjach telewizyjnych i prasowych
książkę potraktowano jak „objawie
nie”, a Danikena przyrównano na
wet do... Kopernika, choć naukow
cy nieśmiało zwracali uwagę, że
w „wiekopomnym dziele” Danike
na roi się od „szkolnych” błędów
i kompletnych niedorzeczności...
W ślad za Danikenem pojawił
się cały legion rodzimego (i obce
go) chowu naśladowców. Jeden
z polskich autorów napisał nawet
cały „sześcioksiąg" na ten temat.
No cóż, „dzieła” te ukazywały się
w nakładach stutysię cznych!
(A brak wtedy było papieru na
zeszyty...)
Skąd jednak wynikła taka łaska
wie przyzwalająca zmiana nasta
wienia “władzy” do tej tematyki?
No cóż sytuacja polityczna
i gospodarcza w naszym kraju za
częła się wtedy wyraźnie „psuć”,
toteż usilnie potrzebne były wsze
lakie tematy „zastępcze” dla spo
łeczeństwa...
Ale gdzie ów milion dolarów na
grody ?
Otóż przed dwudziestu laty
Am erykańska Akademia Nauk

dr A. Marks,
Warszawa
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A oto kilka myśli z
długiego listu naszego
Czytelnika z Kalisza.
Całym listem zainte
resujemy czasopisma
zajmujące się reformą
polskiej oświaty.

W Nr 1 /97 PA za
m ieszczony został
krótki tekst J. Do
mańskiego „Quo vadis, Oświato?" Ja na
to m ia s t „ko p ią c"
w stertach papieru
w moim biurku, na
trafiłem na Nr 46/87
„Głosu Nauczyciel
skiego” a w nim, pod
identycznym tytułem
cyklu („Quo vadis...’’)
swój artykuł „Wybór
modelu” (...)
Jak wiadomo Wy
soka Izba podjęła de
cyzję o wstrzymaniu
reform strukturalnych
jako rzekomo kosz
townych. Wstrzyma
ło to realizację nie
ch lu b n e j pam ięci
„dziesięciolatki”. Pre
tekst ten umożliwiał
zarazem ukrycie wad
„szkoły średniej dla
wszystkich”, uspra
wiedliwiając pośred
nio dwudziestopię
c io le tn i za s tó j w
szkolnictwie. Ostat
nio, dla potrzeb kam
panii wyborczej skle
cono pośpiesznie do
kument rządowy pt.
„Założenia długofalo
wej polityki edukacyj

Adam Dobrzycki i Jerzy Dobrzycki

ATLAS NIEBA GWIAŹDZISTEGO
T w a rd a o p ra w a , 24 strony (ta b e le ) + 88 stron (m apy).
Cena 4 9 zt (40 zł w księgarni w ysyłkow ej)

■ Dwadzieścia map nieba północnego i południowego,
obejmujących wszystkie gwiazdozbiory.
■ Każdy z 88 gw iazdozbiorów występuje w całości
przynajmniej na jednej mapie.
■ M apy zawierają wszystkie gwiazdy jaśniejsze od 6,5 wielkości gwiazdowej.
■ Nowość: rozmiary gwiazd zostały wykreślone w ciągłej skali jasności
od 6,5 do 0,0 wielkości gwiazdowej.
■ Na mapach można również odnaleźć: Drogę M leczną, gwiazdy zmienne,
podwójne i wielokrotne, kuliste i otwarte gromady gwiazd, mgławice plane
tarne i gazowe oraz galaktyki, łącznie z W ielkim i Małym Obłokiem Magellana.
■ Mapom towarzyszą tablice, w których zostały zgromadzone informacje
o najjaśniejszych gwiazdach, gwiazdach zmiennych i podwójnych
oraz niemal wszystkich obiektach niegwiazdowych.
Książki m o żn a kupić w księgarniach lu b za m ó w ić w s p rzedaży w y s y łk o w e j:
listo w nie w Klubie Książki Księgarni K rajow ej, skrytka p ocztow a 21, 02-600 W a rs zaw a 13;
te le fo n ic zn ie pod n u m e ram i: 0 -8 0 0 -2 4 4 -8 8 (połą cze n ie b e zp ła tn e )
o ra z (0 -2 2 ) 43-51 -2 1 i 4 3 -41 -6 1; (+ 3 z ł na k oszty w ys y łk i).
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Księżyc jest uważany za wyjątkowe dla astronomii miejsce. Oferuje lepsze warunki obserwacyjne
niż większość miejsc na Ziemi i posiada tę cenną przewagę nad Ziemią, że umożliwia dostęp do
całego zakresu widm elektromagnetycznych, cząsteczkowych i promieniowania kosmicznego.
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Teleskop Kosmiczny Hubble'a obserwuje: Kosmiczne kolizje (24);
Gwiezdna rodzinka (25); Mars przed lądowaniem Pathfindera (25)
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Astronomia w szkole: Astronomia w szkołach średnich — seminarium
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Materiały dotyczące wyników
obserwacji teleskopu kos
micznego Hubble'a u zys
kano dzięki uprzejmości doktora
F. Duccio Macchetto, przedsta
wiciela Europejskiej Agencji Kos
micznej (ESA) w Space Telescope
Science Institute w Baltimore (USA)

Burze jonosferyczne, magnetyczne i związane z nimi zjawiska
na Słońcu.
Radosław K. Rek
Zjawiska zachodzące w atmosferze Słońca wpływają na stan ziemskiego magnetyzmu. Obserwowane
są częste i silne burze magnetyczne oraz widowiskowe zorze polarne. Niespokojne Słońce w znaczą
cym stopniu wpływa także na stan najwyższych warstw ziemskiej atmosfery nazywanych jonosferą.
Mają miejsce przerwy łączności, zakłócenia pracy rozciągłych systemów energetycznych, a także
usterki w funkcjonowaniu satelitów.

Adres WWW:
http://postepy.camk.edu.pl

Dystrybucja:
Barbara Gertnei; UMK,
ul. Chopina 12/18, 87-100 Toruń
tel. (0-56) 65 40 676 wewn. 14
e-mail: basia@astri.uni.torun.pl

Mgławice planetarne jako narzędzia badań astrofizycznych
Grażyna Stasińska
Mgławice planetarne zachwycały wiele pokoleń astronomów i miłośników astronomii, zadziwiając
ich bogactwem kolorów i kształtów. Z biegiem czasu coraz bardziej się też przekonywano, że mgławice
planetarne to również znakomite narzędzia do badań w wielu dziedzinach astronomii.
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Wielki krok ku rozwiązaniu zagadki błysków gammma
Tomasz Bulik
W modelu kosmologicznym błyski gamma związane są z najbardziej energetycznymi wybuchami we
Wszechświecie. W takim błysku wydziela się około 1053 ergów w czasie około jednej sekundy. Dla
porównania jest to energia jaką nasze Słońce wydzieli w czasie całego swojego życia, czyli około 10
miliardów lat! Jeśli źródła błysków znajdowałyby się w galaktycznym halo to wówczas potrzeba by
„jedynie ” około 1042 ergów na błysk, to jest energia jaką Słońce wypromieniowuje w ciągu mniej
więcej ludzkiego życia.
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Jacek Drążkowski

Redakcja w Toruniu:
ul. Chopina 12/18; 87-100 Toruń
tel. (0-56) 260-18 w. 51

Śmieci kosm iczne w przestrzeni wokółziemskiej
Edwin Wnuk
Liczba obiektów wyniesionych z Ziemi w przestrzeń kosmiczną i tam pozostających, obiegając
naszą planetę po różnego typu orbitach, ciągle wzrasta. Zagęszczenie przestrzenne tych obiektów w
niektórych rejonach zaczyna osiągać niepokojąco wysoki poziom, czego skutkiem jest realne zagrożenie
dla czynnych satelitów Ziemi, dla orbitalnych obserwatoriów kosmicznych, dla załogowych misji
kosmicznych itp.

Kolegium redakcyjne:
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ASTRONOMIA Z KSIĘŻYCA (kilka przykładów)
Jean-Pierre Swings

NA OKŁADCE
Widoczna półkula Marsa na tydzień przed lądowaniem „Pathfindera” z widoczną
burzą piaskową nad Valles Marineris oraz marsjański łazik Sojourner pod skałą
nazwaną imieniem misia Yogi. Sojourner badał tę „dwubarwną” skałę swoim
rentgenowskim spektrometrem APX.
Więcej zdjęć i pierwsze wyniki z tego „marsjańskiego zwiadu” prezentujemy
w „rozmaitościach” na str. 26 - 28.
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ASTRONOMIA
Z KSIĘŻYCA
(kilka przykładów )1

Księżyc jest często uważany za wyjątko
we dla astronomii miejsce. Oferuje lep
sze warunki obserwacyjne niż większość
miejsc na Ziemi i posiada tę cenną prze
wagę nad Ziemią, że umożliwia dostęp
do całego zakresu widm elektromagne
tycznych, cząsteczkowych i promienio
wania kosmicznego. W niniejszym ar
tykule skupiamy się głównie na omówie
niu wykorzystania Księżyca do interfe
rometrii fa l radiowych o bardzo niskiej
częstotliwości i możliwości poszukiwa
nia ciemnej materii przy pomocy księ
życowego teleskopu tranzytowego.
Wstęp
Dokument Europejskiej Agencji Ko
smicznej SP-1150 „ Misja Księżycowa”,
opublikowany w czerwcu 1992 roku
podsumowuje wyobrażenie współcze
snych środowisk naukowych dotyczące
prowadzenia badań z powierzchni Księ
życa i konfrontuje je z obecnymi możli
wościami technicznymi i finansowymi
ESA. W szczególności rozdziały o astro
nomii i astrofizyce, fizyce Słońca i fizy
ce wysokich energii, jasno definiują za
gadnienia, których badanie z Księżyca
może mieć istotny wpływ na naszą wie
dzę. Skupimy uwagę na dwu podstawo
wych zakresach badań rekomendowa
nych we wspomnianym dokumencie, to
znaczy interferometrii i radioastronomii
bardzo niskich częstotliwości (ESA po
wołała już dwa zespoły badawcze do
pracy nad tymi tematami), oraz na no
wej propozycji dotyczącej budowy księ
życowego teleskopu tranzytowego.
Odpowiednie agendy W spólnoty
Europejskiej odpowiadające za program
1 Na podstawie referatów Autora przedsta
wionych na First International Lunar Explo
ration Workshop, Beatenberg (CH), maj 1994
oraz wykładów w Alpach (A), lipiec 1996
i Kyoto, październik 1996.
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badań prowadzonych z Księżyca podkre
ślają wagę metody „małych kroków”
dzięki której wszyscy zainteresowani
przedstaw iciw ele nauki będą mogli
uczestniczyć w tych pracach (patrz bro
szura ESA BR101 — Maj 1994). W pla
nach dotyczących uprawiania „Nauki
z Księżyca” — ’’Science from the Moon”
— astronomia ma oczywiście niebaga
telną rolę do odegrania.
Zanim omówimy niektóre problemy
astronomii księżycowej, przypomnijmy
sobie, co wciąż może ofiarować astro
nomom Ziemia. Istnieją dobrej jakości,
stosunkowo łatwo dostępne miejsca na
naszej planecie, takie jak góry w Chile,
a w szczególności Mount Paranal, pła
skowyże na Wyspach Kanaryjskich, na
archipelagu M auna Kea czy w Azji
Środkowej, w których są znakomite
w arunki obserw acyjne. Jest też nie
zniszczona cywilizacją Arktyka, poten
cjalny prekursor badań astronomicz
nych z Księżyca. To czego poszukują
astronomowie to lokalizacje o suchym,
nieruchomym powietrzu, oferujące bar
dzo ciemne niebo o niewielkim ryzyku
wystąpienia niepożądanych interferen
cji, gdzie zaburzenia zewnętrzne nie
ograniczają czasu trwania sesji obser
wacyjnych. Wszystkie te warunki są
spełnione na Arktyce, gdzie, dodatko
wo, bardzo niskie temperatury w zna
czący sposób redukują tło termiczne. Są
to oczywiste powody dla których USA,
Australia i parę innych państw popie
rają finansowo starania o stworzenie w
tym rejonie Ziemi ośrodka badań astro
nomicznych. Oczywiście, należy się
upewnić, że te wspaniałe warunki ofe
rowane przez Arktykę będą zachowa
ne. Te same środki ostrożności należy
zachować planując jakiekolwiek przed
sięw zięcia naukow e na K siężycu.
W opinii autora Arktyka może być rze
czywiście uważana za stół laboratoryj

ny do testowania przyszłych działań
w przestrzeni kosmicznej i/lub na Księ
życu, oraz, w szczególności, dla badań
związanych z uprawianiem astronomii
z powierzchni Księżyca. Można tam te
stować urządzenia w ekstremalnych wa
runkach pracy, sprawdzać działanie
zdalnego sterowania oraz przeprowa
dzać różne inne testy.
Astronomia z powierzchni
Księżyca: zalety i wady
Chociaż główne cechy charakterystycz
ne dla uprawiania badań astronomicznych
na Księżycu bywają często wymieniane,
warto je powtórzyć ponieważ mają one
duży wpływ na sposób przeprowadzania
doświadczeń i ich rodzaj. Po stronie plu
sów możemy umieścić następujące cechy
naszego naturalnego satelity:
®* Księżyc jest wielką stabilną platfor
mą o dokładnie znanej orientacji i poło
żeniu;
Księżyc rotuje powoli;
^ odwrotna strona Księżyca jest wolna
od zakłóceń elektromagnetycznych;
nie ma atmosfery wokół Księżyca,
a więc nie ma takich zakłóceń jak scyntylacje i ekstynkcja (za wyjątkiem, być
może, pobliża terminatora). Nie ma wia
trów, korozji, ani jonosfery;
siła ciążenia jest niewielka (około
1/6 wartości przyciągania na Ziemi);
kratery księżycowe są prawdopodob
nie dobrymi miejscami do badań w pod
czerwieni ze względu na bardzo niską
temperaturę tam panującą (szczególnie
kratery w pobliżu bieguna południo
wego);
sprzęt, dla ochrony, może zostać za
topiony w regolicie;
«■ odległość Ziemia-Księżyc jest dobrze
znana, a więc interferometria na bardzo
długich bazach (VLBI) i wynikająca stąd
wysoka rozdzielczość kątowa, jest za
chęcająca do podjęcia prób;
Postępy Astronom ii 3/1997

niepotrzebne stają się człony rakiet
do utrzymywania lub zmiany położenia
stacji.
Po stronie „minusów”, należy jednak
rozważyć:
(mikro-)meteoryty, których uderzenia
mogą powodować uszkodzenia sprzętu
na Księżycu, unosić chmury pyłu i praw
dopodobnie wzbudzać wibracje;
obszar nieba dostępny obserwacjom
z Księżyca jest ograniczony;
do interferom etrii na pow ierzchni
Księżyca są niezbędne długie linie opóź
niające;
na powierzchni Księżyca, za wyjąt
kiem biegunów, występują znaczne róż
nice tem peratur (paręset stopni, szcze
gólnie pomiędzy księżycowymi dniami
i nocami);
istnieje ryzyko zanieczyszczenia py
łem, zwłaszcza jeśli jakieś duże przed
sięw zięcia (n.p. górnicze) będą miały
miejsce w pobliżu centrów astronomicz
nych;
energia słoneczna jest dostępna tylko
przez połowę czasu, z długimi, czterna
stodniowymi przerwami;
'Z ' astronomia, tak jak i inne dziedziny
badań, na Księżycu będą bez wątpienia
bardzo drogie!

Interferometria
Jednym z głównych celów astronomii
będzie niewątpliwie dążenie do większej
rozdzielczości kątowej (m niejszej niż
jedna tysięczna część sekundy łuku).
Będzie to wymagało, jako dodatku do
przyrządów optycznych, pracujących w
zakresie podczerwieni i fal radiowych
umieszczonych na Ziemi, zbudowania w
przestrzeni kosmicznej olbrzymich an
ten, teleskopów i systemów interferome
trycznych. Podstawowym celem interfe
rometrii z syntezą apertury będzie więc
zapew nienie m ożliw ości uzyskiw ania
obrazów z bardzo w ysoką kątow ą zdol
nością rozdzielczą we wszystkich zakre
sach fal: wymaga to zastosowania inter
ferometrii poza ziemską atmosferą (choć
optyka adaptywna umożliwia uniknięcie
pew nych zaburzeń obrazu). K siężyc
wydaje się być atrakcyjnym miejscem do
tego celu.
Z punktu widzenia strategii inwesty
cyjnej nie wydaje się potrzebne rozpo
czynanie budowy interferometru księży
cowego dopóki nie zostaną rozwiązane
problemy technologiczne dotyczące in
nych programów, które m ogą być uwa
żane za wstęp do programu księżycowe
go. W zakresie fal radiowych interfero
Postępy Astronom ii 3/1997

metria VLBI Ziem ia-Księżyc będzie da
wać bardzo cenne informacje i um ożli
wi około 5 0-krotną poprawę rozdzielczo
ści przestrzennej w porównaniu z obec
nymi urządzeniami VLBI.
M isja taka ja k japońskie przedsię
wzięcie pod kryptonimem HALCA po
legające na budowie 8 metrowej składa
nej anteny i rozwinięcie jej w przestrze
ni kosmicznej w celu współpracy z an
tenami naziemnymi może być uważana
za olbrzymi krok w kierunku budowy
większych anten rozwijanych w prze
strzeni kosmicznej i na Księżycu.2
Pozostańmy przy interferometrii i jej
trzech działach (podział wynika z uży
cia różnych technik pomiaru): astrometrii, pomiarach dwuaperturowych do gra
nic widzialności i uzyskiwaniu obrazów
(studiach morfologicznych).

a) Astrometria
Pomiary astrometryczne można rozwa
żać w dwu wymiarach: astrometrii glo
balnej, która ustala różnice położeń po
między wyraźnie oddzielonymi na nie
bie obiektami i astrometrii różnicowej,
lub niewielkich obszarów, która mierzy
różnice położeń między sąsiadującymi
ze sobą obiektam i. Niestety, tylko ta
o statn ia m oże być up raw ian a z p o 
wierzchni Księżyca, podczas gdy pierw
sza wymaga udania się w przestrzeń stat
kiem kosmicznym.
W śród tematów które mimo ograni
czeń m ogą być rozwiązywane poprzez
astrometrię małych pól, oraz jako doda
tek do wspaniałych wyników misji Hipparcosa, wymieńmy kilka przykładów
wyników, jakie można by było otrzymać
przy pom ocy interferom etru W schódZachód na Księżycu (baza > lkm):
odległości do gw iazd popraw ione
w oparciu o paralaksę trygonometryczną;
prędkości gw iazdow e popraw ione
w oparciu o ruch własny;
określenie masy gwiazd z obserwacji
orbit gwiazd podwójnych;
odnalezienie „niewidocznych towa
rzyszy” (brązowe karły, planety...)
w y zn ac zen ie o d leg ło śc i m iędzy
galaktykami i kinematyki ich ruchu;
wyznaczenie masy defleksyjnej.

b) Pomiary dwuaperturowe
Przy pomocy teleskopu o jednym lustrze
możemy zaobserwować zmiany jasności
obiektu. Interferometr złożony z dwu te
leskopów pozwala wyciągać wnioski o
średnicy gwiazdy, pociemnieniu brzego
wym oraz o tym , czy obserw ow ana

gw iazda je st podw ójna. Interferom etr
tego typu umieszczony na Księżycu do
starczałby wiadomości o bardzo istot
nych własnościach fizycznych gwiazd
(w szczególności o w ielkości i m asie
obiektów ), pozw alając na tw orzenie
szczegółowych modeli zarówno wnętrza
gwiazd (poprzez dokonywanie pomia
rów oscylacji gwiazdowych) ja k i ich
atmosfer.

c) Uzyskiwanie obrazów
Uzyskiwanie obrazów przy pomocy in
terferom etrii o zdolności rozdzielczej
1000 razy lepszej niż zdolność rozdziel
cza teleskopu kosm icznego H ubble’a
przy pomocy zespołu teleskopów (np. 6
teleskopów 1 metrowych) w ultrafiole
cie, zakresie widzialnym i bliskiej pod
czerwieni miałoby fundamentalne zna
czenie w wielu dziedzinach astrofizyki,
takich jak:
■*" pow ierzchnie gw iazd, ich otoczki
i wiatry gwiazdowe;
akrecja gwiazdowa (procesy tworze
nia gwiazd) fizyka obiektów o dużych
gęstościach;
oddziałujące ze sobą pary obiektów;
materia międzygwiazdowa (struktu
ry fali uderzeniowej, kondensacje);
*■ aktywne jądra galaktyk, kwazary;
soczewki grawitacyjne (i ciemna m a -'
teria);
poszukiwanie egzoplanet.
Z powyższych trzech paragrafów ja 
sno wynika, że uprawianie interferome
trii z przestrzeni kosmicznej jest koniecz
nością. Taki sam wniosek wypływa rów
nież z ekspertyzy Europejskiej Agencji
Kosmicznej „Horyzont 2000” . Pozosta
je jednak otwarte pytanie gdzie umieścić
duży i drogi interferometr. Czy na Księ
życu? A m oże w punkcie Lagrange’a
byłoby lepiej? Dotychczas konstrukcja
tak ieg o in te rfe ro m e tru m u siała być
sztyw na lub p ó ł-sztyw na. W ów czas
Księżyc był bardzo logicznym miejscem
na umieszczenie interferometru. Ostat
nio jednak nastąpił postęp w technologii
i wydaje się, że można myśleć o budo
wie interferometru swobodnie porusza
jącego się w przestrzeni kosmicznej.
G dy ro z w aż y m y n ie d o g o d n o śc i
K siężyca pod w zględem dostępności
energii, efektywności obserwacji, pokry
cia nieba, kompensacji drogi optycznej
podczas obrotu Księżyca, masy ładun
ku, który trzeba dostarczyć itd., łatwo
możemy dojść do wniosku, że swobod2 Patrz — „rozmaitości” str. 30.
5

nie poruszający się w przestrzeni ko
smicznej interferometr optyczny jest roz
wiązaniem rozsądniejszym i nie potrze
buje być obsługiwany przez ludzi (a więc
nie potrzeba budować stacji kosmicznej
dla ludzi). Niestety możliwość realiza
cji takiego planu nie została jeszcze udo
wodniona w sposób jednoznaczny. Jed
nym z programów, które zbliżają nas do
realizacji takiego pomysłu jest projekt
„M O F F IT ” finansow any p rzez ESA
(patrz ESA SCI 96-7).

Radioastronomia
bardzo niskich częstotliwości
Jednym z zakresów widm a elektrom a
gnetycznego, który wciąż pozostaje nie
zbadany je st część o skrajnie niskich
energiach, odpowiadająca częstotliwo
ściom m niejszym niż 15 M Hz (fale o
długości ponad 20 m). Fale radiowe o
bardzo niskich częstotliwościach (VLF)
są praktycznie niem ożliwe do zaobser
wowania z powierzchni Ziemi ze wzglę
du na absorpcję w jonosferze i rozpra
szanie. O bserwacje dokonywane w za
kresie częstotliwości rzędu kilkunastu
setek kiloherców byłyby równoważne
z osiągnięciem przez astronom ię prak
tycznej g ranicy m ożliw ości b adania
prom ieniowania elektromagnetycznego
z w nętrza naszej Galaktyki.
Z powodu znacznej wielkości apertur wymaganych do detekcji indywidu
alnych, dyskretnych źródeł prom ienio
wania radiowego przy niskich częstotli
wościach, techniki interferom etryczne
powinny być technikami preferowany
mi. Jednak, w przypadku astronom ii
VLF, rozpraszanie m iędzyplanetarne i
międzygwiazdowe ograniczają w sposób
zasadniczy osiąganą kątow ą zdolność
rozdzielczą, nawet w przypadku pomia
rów dokonyw anych z przestrzeni ko
smicznej. Ponadto, wiele zakłóceń na
tych długościach fal m a swoje źródło w
działalności człowieka i nie da się w y
elim inow ać poprzez interferom etrię.
Jako miejsce lokalizacji interferometru
VLF nasuwa się nam sama na myśl od
wrotna strona Księżyca.
N ajniższą częstotliwością potencjal
nie dostępną obserwacjom jest 250 kHz;
przy tej częstotliwości, rozpraszanie mię
dzyplanetarne zamazuje strukturę obra
zu do około 2 stopni łuku. Możemy przy
jąć 10 M Hz jako najw yższą częstotli
wość dostępną dla astronomii VLF; pod
czas obserwacji w zakresie 10 MHz śred
nica rozpraszania odpowiada około 15
sekundom łuku. Taką zdolność rozdziel
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czą (w tej długości fali) ma interferometr
0 bazie równej około 300 km. Umiesz
czony w przestrzeni kosmicznej interfe
rometr radiowy o bazie rzędu kilkuset ki
lometrów byłby instrumentem już teraz
możliwym do zbudowania i byłby w sta
nie eksplorować bardzo niskie pasmo
częstotliwości.
U dostępnienie nowego okna spek
traln eg o badaniom astronom icznym
owocowało zawsze wielkimi odkrycia
mi, znaczącym wkładem w proces ba
dań astronomicznych i wzbogaceniem
n aszeg o ro zu m ien ia W szech św iata.
W przypadku VLF, najbardziej podsta
wowym procesem emisyjnym, który bę
dzie badany, jest promieniowanie syn
chrotronowe; innym mechanizmem, do
studiow ania którego radioastronom ia
VLF jest bardzo odpowiednia, są kohe
rentne procesy radiacyjne. Wymieńmy
pewne klasy obiektów, do obserwacji
których będzie bardzo przydatny radiospektrom etr pracujący w zakresie od
250 kHz do 30 MHz:
kwazary i radiogalaktyki (fizyka ra
dioźródeł i badanie źródeł o stromych
widmach);
“*■ skupiska galaktyk (nietermiczne halo
radiowe);
CB' struktura galaktyk i skład materii międzygwiazdowej (badanie różnych proce
sów takich jak promieniowanie synchro
tronowe, absorpcja swobodno-swobodna, rozpraszanie)
gwiazdy (studia nad pozostałościami
supernowych i pulsarami, poszukiwanie
dużych planet,...);
badania Układu Słonecznego.
O bserw acje prow adzone w zakre
sie bardzo niskich częstotliw ości z od
wrotnej strony K siężyca (lub z obiek
tów pływ ających sw obodnie w prze
s tr z e n i k o s m ic z n e j) d o p ro w a d z ą
z pew nością do dodatkow ego urozm a
icenia astrofizyki: dotyczą one jednak
tylko ograniczonej liczby obiektów
1 są ograniczane przez dotkliw y barak
kątowej zdolności rozdzielczej. G łów 
ną siłą m otoryczną projektu VLF b ę
dzie niew ątpliw ie chęć eksploracji ko
lejnego zakresu w idm a elektrom agne
tycznego. Technologia ju ż dojrzała do
budow y urządzenia o takim przezna
czen iu i je s t sto sunkow o niedroga:
testy przed zbudowaniem ambitniejszej
w e rsji V L F m o ż n a p rz e p ro w a d z ić
um ieszczając odbiorniki „piggy-back”
na przyszłych satelitach, np telekom u
n ik a c y jn y c h , o d d alo n y c h od sieb ie
o kilkaset kilometrów.

Kosmiczny teleskop
tranzytow y w poszukiwaniu
ciemnej materii
Całkiem niedawno uzyskano ciekawe re
zultaty podczas badania rozkładu ciem
nej materii w gromadach galaktyk. Pod
stawowym pomysłem było użycie sto
sunkowo gęstej populacji galaktyk tła
jako siatki referencyjnej na dużych od
ległościach we Wszechświecie i poszu
kiwanie zaburzeń obrazu grawitacyjne
go w sposób stochastyczny, aby odna
leźć kontury i masy struktur obecnych
na pierwszym planie w zakresie średnich
przesunięć ku czerwieni (gromada galak
tyk, wielkie ściany, pustki itp). Dokład
niej, gdy światło przybywające z tych
odległych źródeł przechodzi koło dużej
masy defleksyjnej (uginającej prom ie
niowanie) z nadwyżką gęstości Ap w sto
sunku do średniej gęstości m aterii we
W szechświecie p 0, każdy z prom ieni
świetlnych jest lekko odchylany i prze
krój poprzeczny nabiera lekko eliptycz
nego kształtu w płaszczyźnie prostopa
dłej do przyłożonego pola grawitacyjne
go: jest to tak zwany efekt odchylenia
graw itacyjnego. System atyczne upo
rządkowanie grawitacyjne galaktyk tła
ja k o du ży ch su p er-p ix e li na nieb ie
(400 galaktyk na stopień kwadratowy)
może być obserwowane przy pomocy te
leskopu naziemnego aż do amplitudy od
chylenia 1-5%. Już to pozwoliłoby prze
prow adzić badania najgęstszego halo
ciemnej m aterii wokół grom ad i grup
galaktyk.
Jeśli chcemy wykorzystać tę samą
metodę do badań struktur o największej
skali w naszym gąbczastym W szech
świecie, musimy mieć możliwość detek
cji odchylenia już 3 x 1 0 4 z rozdzielczo
ścią przestrzenną około jednego stopnia.
Taka dokładność nie jest m ożliwa do
osiągnięcia podczas obserwacji z Ziemi,
n aw et przy n a jlep sz y ch w aru n k ach
obserwacyjnych. Dystorsja instrumental
na nie może zostać skalibrowana w wia
rygodny sposób z powodu minutowych
gięć mechanicznych i drgań śledzącego
obiekt teleskopu, gw ałtownych zmian
widoczności i refrakcji atmosferycznej
zachodzącej podczas obserwacji co pro
wadzi do błędów w pomiarach odchyle
nia. Jedną z niewielu możliwych dróg do
przeprowadzenia takich obserwacji jest
zbudowanie na Księżycu lekkiego tele
skopu tranzytowego. Jego średnica po
winna być większa niż 1 m, a pole wi
dzenia w granicach od 0.5 do 1 stopnia.
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1) urządzenia VLF umiejscowione
Teleskop powinien być całkowicie nie tycznego teleskopu na pow ierzchni
na odwrotnej stronie Księżyca do ob
ruchomy podczas obserwacji. Księżyc Księżyca.
W każdym razie Księżyc jest zdecy serwacji zupełnie nowego zakresu wid
jest stabilną, naturalną platformą, która
obraca sie powoli, pozwalając na obser dowanie atrakcyjną alternatywą wśród mowego;
2) księżycowy teleskop tranzytowy do
wowanie długich pasów nieba przy po rozważanych lokalizacji przyszłościowej
poszukiwania ciemnej materii i innych
mocy wielkiej mozaiki CCD pracującej placówki astronomicznej.
w trybie tranzytowym. Wstępne symu ®" W tym kontekście właściwe będzie celów;
3) bardzo czuły teleskop pracujący w
lacje przeprowadzone przez Forta i jego zakończenie artykułu przedstawieniem
współpracowników pokazują, że przy rezolucji zatwierdzonej podczas drugie milimetrowym zakresie długości fali w
pom ocy takiego teleskopu gwiazdy go Międzynarodowego Spotkania Grup celu opracowania map tła kosmicznego;
4) teleskop pracujący w zakresie fa l
w polu widzenia mogą być użyte do po Roboczych d/s Eksploracji Księżyca,
miaru macierzy dystorsji instrumental które odbyło się w Kyoto w październi podczerwonych w stale kriogenicznym
ku 1996 roku (pierwsze takie spotkanie środowisku (to znaczy na księżycowym
nej z wymaganą dokładnością.
Lekki księżycowy teleskop tranzyto odbyło się w Beatenbergu w maju 1994). biegunie południowym);
5) interferometry do poszukiwania
wy (o spodziewanej wadze ok. 500 kg) Oczywiście, rezolucja ta zawierała na
planet poza naszym Układem Słonecz
można też uznać za elegancki sposób stępujący paragraf:
zdobywania doświadczeń potrzebnych “Druga Grupa Robocza „Nauka z Księ nym i innych obserwacji;
6) detektory fa l grawitacyjnych.”
podczas budowy w pełni zautomatyzo życa ” podkreśla znaczenie demonstra
wanego teleskopu na powierzchni Księ cji możliwości działań technicznych
tłumaczenie: JW
życa zanim zaczniemy stosować bardziej przeprowadzanych w najbliższej przy
od niego skomplikowane i droższe sys szłości na powierzchni Księżyca. Mogą
Dr Jean-Pierre Swings je st astrofizy
temy interferometryczne.
i powinny one doprowadzić do budowy
kiem o międzynarodowej renomie.
Z naukowego punktu widzenia opra na K siężycu wielkich instrum entów
Aktualnie je st Prezydentem (Dyrekto
cowanie map rzutu kontrastu gęstości astronomicznych. Powinno się podkre
rem) Instytutu Astrofizycznego w Lićge
(Ap/pp) powinno dać istotny wkład do ślać przydatność tej lokalizacji w dzie
(Belgia). Był Sekretarzem Generalnym
Międzynarodowej Unii Astronomicz
kosmologii obserwacyjnej (podobnie jak dzinach, w których wykorzystanie Księ
nej, przewodniczy m.in. Komitetowi
w yniki COBE dotyczące fluktuacji życa daje dostęp do jedynych w swoim
d/s
budowy wielkiego teleskopu VLT
AT/T w zakresie mikrofal odpowiadają rodzaju możliwości.
(16 m) ESO w Chile i Grupie Robo
cych temperaturze 3 K). W dodatku, taki
Księżyc, chroniony przed zanieczysz
czej ESA d/s obserwacji astronomicz
księżycowy teleskop tranzytowy miałby czeniami, posiada na swej powierzchni
nych z Księżyca. Jego zawodową pasją
też swój wkład w dziedzinie obserwacji wiele miejsc o szczególnym znaczeniu dla
są kwazary i soczewki grawitacyjne.
astronomicznych o wysokiej rozdziel badań w następujących dziedzinach:
czości przestrzennej i mógłby dostarczyć
nowej wiedzy np. w następujących dzie
dzinach:
określenie absolutnej skali odległo
ści (poprzez detekcję supernowych);
‘3p odkrycie brązowych karłów (powo
Prywatne Wydawnictwo Naukowe „VEGA”, ul. Lotnicza 4A, 95-035 Ozorków,
dujących mikrosoczewkowanie);
tel. (0-42) 18-86-82, oferuje w sprzedaży wysyłkowej szeroki asortyment literatury
prowadzenie monitoringu kwazarów,
astronomicznej oraz sprzętu obserwacyjnego (książki, mapy i atlasy nieba, kalenda
aktywnych jąder galaktyk, soczewek gra
rze, teleskopy zwierciadlane itp.).
witacyjnych;
Spośród wielu pozycji wydawniczych polecamy szczególnie nasz kwartalnik
odkrycie bardzo odległych małych
„VADEMECUM MIŁOŚNIKA ASTRONOMII”, który zawiera m.in.:
planet.
S

kalendarzyk astronomiczny, informujący o najważniejszych zjawiskach astrono
micznych i aktualnym położeniu planet na niebie,

S

przewodnik po gwiazdozbiorach, ułatwiający rozpoznanie poszczególnych kon
stelacji oraz ciekawych obiektów typu mgławic, galaktyk itp.,

S

praktyczne porady z zakresu prowadzenia obserwacji, fotografowania nieba oraz
konstrukcji sprzętu obserwacyjnego,

S

ogłoszenia, konkursy, recenzje książek itp.

Konkluzje
Księżyc jest niewątpliwie unikatowym
miejscem z punktu widzenia astronomii.
Czy jednak powinniśmy rozwijać inter
ferometrię i radioastronomię VLF na
Księżycu, czy raczej na swobodnie pły
w ających w K osm osie satelitach?
Wymaga to głębokiego zastanowienia
w najbliższej przyszłości.
Księżycowy teleskop tranzytowy po
zostaje interesującym instrumentem nie
tylko ze względu na potencjalnie intere
sujące wyniki naukowe, jakich może
dostarczyć, ale także jako elegancka
metoda zdobycia doświadczenia w bu
dowie i eksploatacji większego, automa
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UWAGA! W każdym numerze naszego kw artalnika znajduje się kompletny
wykaz literatury astronomicznej oraz sprzętu obserwacyjnego, który posiadamy
w sprzedaży.
Najkorzystniejszą formą zakupu „VADEMECUM MIŁOŚNIKA ASTRONOMII”
jest prenumerata. Cena pojedynczego egz. razem z wysyłką wynosi 3,40 zł (koszt
prenumeraty całorocznej — 13,60 zł). Czasopismo wysyłamy po otrzymaniu listownego
lub telefonicznego zamówienia (płatne po odbiorze przesyłki).

ZA PRA SZA M Y DO PREN U M ERA TY „VADEM ECUM M IŁ O ŚN IK A A STR O N O M II”
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Zagrożenie dla badań kosmicznych i astronomii

Śmieci kosmiczne
w przestrzeni wokółziemskiej
Edwin Wnuk
Liczba obiektów wyniesionych z Ziemi
w przestrzeń kosmiczną i tam pozostają
cych, obiegając naszą planetę po różnego
typu orbitach, ciągle wzrasta. Zagęszcze
nie przestrzenne tych obiektów w niektó
rych rejonach zaczyna osiągać niepoko
jąco wysoki poziom, czego skutkiem jest
realne zagrożenie dla czynnych, wykonu
jących różnego rodzaju zadania sztucz
nych satelitów Ziemi, dla orbitalnych ob
serwatoriów kosmicznych, takich jak np.
teleskop kosmiczny Hubble’a, jak również
dla załogowych misji kosm icznych,
w szczególności przygotowywanej mię
dzynarodowej stacji kosmicznej „Alfa”.
Ponieważ rozmiary obiektów orbitu
jących wokół Ziemi są małe w porówna
niu z rozmiarami przestrzeni, w której się
poruszają, a co za tym idzie, są małe
w porównaniu z odległościami pomiędzy
poszczególnymi obiektami, to przez wie
le lat uważano, że prawdopodobieństwo
kolizji dwóch obiektów jest na tyle małe,
iż nie ma potrzeby wprowadzania jakich
kolwiek ograniczeń w projektowaniu i re
alizacji misji satelitarnych. Korzystano
więc z przestrzeni wokółziemskiej w spo
sób dosyć swobodny: umieszczając dużą
liczbę satelitów na dowolnych orbitach,
pozostawiając tam wyposażenie misji
satelitarnych, człony rakiet wynoszących
satelity na orbitę, doprowadzając do
przypadkowych eksplozji, jak również
celowo detonując obiekty w ramach do
świadczeń z bronią kosmiczną, a także
umieszczając satelity zasilane energią
nuklearną. Spowodowało to znaczne za
śmiecenie otaczającej Ziemię przestrzeni
bezużytecznymi już obiektami, które po
zostaną na orbitach przez wiele setek,
a nawet tysięcy lat.
Dopiero od kilkunastu lat prowadzi
się poważne badania, których celem jest
ustalenie rzeczywistej liczby obiektów
w przestrzeni wokółziemskiej, ich prze
strzennego rozmieszczenia, a także zagro
żeń jakie powodują dla czynnych sateli

tów i stacji kosmicznych. Podejmuje się
też szereg działań w skali międzynarodo
wej w celu zmniejszenia zagrożeń powo
dowanych przez istniejące już obiekty, jak
również w celu zmniej szenia przyrostu ich
liczby w przyszłości. Podejmowane są
próby prawnego uregulowania zasad ko
rzystania z przestrzeni wokółziemskiej tak,
by liczba obiektów w ważnych dla różne
go rodzaju zastosowań rejonach nie wzra
stała. Zalecane jest takie przygotowywa
nie programu operacji wykonywanych
przez satelity by po zakończeniu ich misji
sprowadzać je bezpiecznie na Ziemię, albo
umieszczać na takich orbitach, że nie będą
zagrażały satelitom operacyjnym. Działa
nia te, choć prowadzone równolegle przez
różne organizacje m iędzynarodowe
(ONZ, Committee on Space Research —
COSPAR oraz Inter-Agency Space Debris
Coordination Committee — IADC ) nie
przynoszą na razie zadow alających
rezultatów.
Od roku 1957, kiedy to wystrzelono
pierwszego sztucznego satelitę Ziemi —
Sputnik 1, odbyło się ponad 3 500 startów
rakiet, które wyniosły na orbity wokółziemskie różnego typu obiekty. Niewiel
ka liczba spośród nich opuściła orbitę
wokółziemską (głównie sondy międzypla
netarne i słoneczne) i znajduje się w dale
kiej przestrzeni międzyplanetarnej, pew
na liczba obiektów weszła w niskie war
stwy atmosfery ziemskiej i tam spłonęła
lub we fragmentach opadła na Ziemię,
większość z nich pozostaje jednak na or
bitach wokółziemskich. Tylko niewielka
część z krążących wokół Ziemi obiektów
to czynne (operacyjne), pozostające pod
kontrolą agencji kosmicznych, sztuczne
satelity Ziemi. Reszta to zużyte, nieczyn
ne satelity, części ich wyposażenia, przed
mioty pozostawione przez misje załogo
we, człony rakiet wynoszących satelity,
zamrożone w postaci drobnych kuleczek
resztki paliwa oraz ogromna liczba różnej
wielkości fragmentów satelitów i rakiet

powstałych w trakcie około 140 celowych
lub przypadkowych eksplozji oraz zde
rzeń. Wszystkie obiekty nie będące ope
racyjnymi satelitami noszą nazwę śmieci
kosmicznych (ang. space debris). Czasa
mi dla określenia tych obiektów używa się
nazwy ,gruz kosmiczny” (bardziej zbliżo
nej do angielskiego określenia) lub „od
padki k o s m ic zn e Wydaje się jednak, że
określenie „śmieci kosmiczne” najbardziej
odpowiada rzeczywistości i zostało już
zaakceptowane w polskiej terminologii.
Oprócz obiektów wykonanych na
Ziemi i przy pomocy rakiet wyniesionych
na orbitę (ang. man-made objects) w prze
strzeni wokółziemskiej porusza się (w za
sadzie tylko przez nią przebiegając) duża
liczba ciał naturalnych — meteoroidów,
na ogół o rozmiarach mniej szych od 1 mm,
a tylko rzadko przewyższających tą gra
nicę. Analizując prawdopodobieństwo
uszkodzeń czynnych satelitów przez
obiekty poruszające się w przestrzeni wo
kółziemskiej bierze się więc pod uwagę
zarówno obiekty sztuczne jak i naturalne.
Pierwszym, zasadniczym zadaniem,
niezbędnym dla prowadzenia dalszych
badań jest określenie podstawowych cech
populacji obiektów należących do śmieci
kosmicznych. Wypracowano kilka sposo
bów prowadzenia badań w tym zakresie.
Obiekty największe są systematycznie śle
dzone przy pomocy urządzeń radarowych
1teleskopów optycznych, przy czym dol
na granica rozmiarów dla obserwowanych
obiektów, poruszających się na niskich, do
2 000 km nad Ziemia, orbitach (and. Low
Earth Orbits — LEO) wynosi 10-20 cm,
a na orbicie geostacjonarnej (ang. Geosta
tionary Orbit — GEO) — około 1 metr.
Dla tych obiektów systematycznie są wy
liczane elementy orbit, są więc one pod
ciągła kontrolą.
Liczba, rozmiary, rozmieszczenie
przestrzenne oraz pewne inne cechy
obiektów najmniejszych, do średnicy
około 1 cm, są szacowane na podstawie
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analizy śladów zderzeń tych obiektów
z przebywającymi na orbicie przez dłuż
szy czas i następnie sprowadzanymi na
Ziemię korpusami satelitów, bateriami
słonecznymi, czy też specjalnie do tego
celu um ieszczanym i pow ierzchniam i
(np. na satelicie EURECA). Najtrudniej
jest określić populację obiektów o roz
miarach 1-10 cm. Nie można ich śledzić
rutynow o pracującym i urządzeniam i,
a jednocześnie ich liczba je st na tyle
mała, że zderzenia, które pow odują z
innymi obiektami są stosunkowe rzad
kie, wobec czego nie jest możliwa anali
za statystyczna. Pozostają w ięc poza
kontrolą stanowiąc poważne zagrożenie,
gdyż ew en tu aln e zd erzen ie sa te lity
z obiektem o takich rozm iarach może
doprowadzić do zniszczenia satelity.

Śledzenie i katalogowanie
obiektów
Podstawą informacji o krążących wokół
Ziemi obiektach o rozmiarach większych
niż 10 cm jest amerykański system ochrony
przestrzen i kosm icznej (US Space
Command Space Surveillance Network—
SSN) składający się z około dwudziestu
różnego typu radarów i 3-4 podwójnych
teleskopów optycznych rozmieszczonych
w różnych punktach na kuli ziemskiej, tak
by w maksymalnym stopniu pokryć swym
zasięgiem sferę niebieską.
Ponieważ oprócz śledzenia śmieci
kosmicznych urządzenia pracujące w ra
mach SSN wykonują również (a może
przede wszystkim) zadania obronne, po
legające na wykrywaniu i śledzenia rakiet
balistycznych, to większość należących do
niego radarów tylko częściwo uczestniczy
w tych obserwacjach. W SSN wyróżnia
się trzy następujące grupy radarów: dedy
kowane — służące wyłącznie do śledze
nia orbitujących wokół Ziemi obiektów,
równoległe — pracujące głównie w sys
temie obronnym, ale równocześnie syste
matycznie uczestniczące w SSN, oraz do
datkowe — należące do innych instytucji
i tylko w pewnych okresach wspomaga
jące SSN wykonując szczególne zadania.
Należące do systemu radary różnią się
zarówno pod względem konstrukcji jak i
możliwości pomiarowych: od prostych
śledzących pojedyncze obiekty do za
awansowanych technologicznie m ogą
cych rejestrować jednocześnie setki obiek
tów. Powoduje to znaczne różnice w za
sięgu i dokładności uzyskiwanych pomia
rów. Stąd uzyskiwany materiał obserwacyjny jest niejednorodny i w konsekwen
cji wyznaczane na ich podstawie orbity,
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nawet tego samego obiektu, posiadają róż
ną dokładność dla różnych epok.
Pracujące obecnie w sieci SSN urzą
dzenia optyczne są podwójnymi telesko
pami o średnicy 1 m każdy i polu widze
nia 2 stopnie. Uzupełnione są one szuka
czami o mniejszych średnicach i więk
szym polu widzenia. Pracują automatycz
nie rejestrując położenia obiektów wzglę
dem gwiazd metodą telewizyjną. Telesko
py te zastąpiły uruchom ioną w latach
sześćdziesiątych sieć teleskopów BakerNunn’a rejestrujących obrazy na filmach
techniką fotograficzną. Chociaż w porów
naniu urządzeniami radarowymi telesko
py optyczne posiadają pewne ogranicze
nia spowodowane głównie zależnością od
warunków atmosferycznych, to spełniają
one bardzo ważną rolę. Dostarczają one
bowiem większości informacji o obiektach
znajdujących się na orbicie geostacjonar
nej. Zasięg większości radarów jest zbyt
mały by rejestrować położenia obiektów
na tej orbicie. Należy wspomnieć, że za
sięg radaru zmniejsza się proporcjonalnie
do czwartej potęgi odległości, podczas gdy
zasięg teleskopu optycznego proporcjonal
nie do potęgi drugiej.
W skład systemu SSN wchodzą rów
nież centra obliczeniowe-analizujące: jed
no należące do sił powietrznych (US Air
Force) w Colorado Springs, w stanie Co
lorado, oraz drugie należące do marynar
ki wojennej (US Navy) w Dahlgren, w sta

nie Virginia. Każdej doby uzyskuje się
60000-80000 pomiarów położeń krążą
cych wokół Ziemi obiektów, które są na
stępnie analizowane w tych centrach. Po
wstępnej identyfikacji obserwacje są przy
pisywane skatalogowanym, znanym już
wcześniej obiektom, po czym następuje
poprawianie orbit obsrewowanych obiek
tów. Obserwacje nieskorelowane z kata
logiem mogą być błędne lub mogą nale
żeć do obiektów nieskatalogowanych. Je
żeli następne obserwacje potwierdzą ist
nienie nowego obiektu i wyznaczy się dla
niego orbitę, to trafia on do katalogu, otrzy
muj e swój num er katalogow y (num er
NORAD) i dalej jest systematycznie śle
dzony.
Dokładność parametrów orbitalnych
zależy od wielu czynników: geometrii
obserwowanego przelotu, urządzenia wy
konującego obserwacje, stanu atmosfery
(zależnego od aktywności słonecznej),
w spółczynnika balistycznego danego
obiektu, interwału czasu jaki upłynął od
epoki użytych elementów orbity oraz od
teorii ruchu zastosowanej dla wyznacza
nia i poprawiania orbity. Typowa dokład
ność orbity dla obiektu poruszającego się
1000 km nad Ziemią jest taka, że niepew
ność wyznaczenia położenia obiektu po
okresie 10 dni od epoki elementów jest
rzędu kilku kilometrów. Należy zazna
czyć, że dokładność pomiarów radaro
wych jest dużo lepsza: kilkaset metrów dla
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typowych radarów sieci SSN oraz około
10 metrów dla najbardziej dokładnych
radarów.
Na podstawie uzyskiwanych obser
wacji centra obliczeniowe systemu SSN
systematycznie opracowują kilka doku
mentów, które w całości, lub z pewnymi
ograniczeniami trafiają do różnych użyt
kowników: wojskowych i cywilnych (zro
zumiałym jest, że dane o satelitach woj
skowych nie są dostępne dla wszystkich).
Najważniejszym produktem SSN jest sys
tematycznie uaktualniany Katalog Sateli
tów zawierający dane orbitalne o wszyst
kich obserwowanych przez SSN obiek
tach. Oprócz tego tw orzy się katalogi
wszystkich umieszczanych na orbicie sa
telitów, nowopowstałych obiektów, takich
jak na przykład odłamki powstałe w trak
cie eksplozji, katalog obiektów które opu
ściły orbitę spalając się w atmosferze lub
spadając na Z iem ię oraz inform acje
o obiektach, które opuszczą orbitę w naj
bliższym czasie. W ten sposób powszech
nie znana jest informacja o wszystkich śle
dzonych obiektach (oczywiście oprócz
wojskowych). Można ją uzyskać również
w sieci INTERNET.
Oprócz amerykańskiej sieci SSN ob
serwacje położeń obiektów należących do
śm ieci kosm icznych są w ykonyw ane
w szeregu innych krajach. Rosja posiada
podobny do amerykańskiego system, lecz
informacje o nim są niepełne, a opraco

wywany katalog obiektów nie jest po
wszechnie dostępny. Sporadycznie wyko
nuje się obserwacje przy pomocy 34-metrowej, parabolicznej anteny radaru znaj
dującego się w Wachtenberg-Werthoven
w Niemczech. Testowe obserwacje prze
prowadzono przy użyciu największych ra
dioteleskopów: 100-metrowego w Niem
czech i 300-metrowego w Arecibo. Dla
weryfikacji ocen liczby obiektów o roz
miarach rzędu 1 cm kilkakrotnie przepro
wadzono kampanie obserwacyjne używa
jąc bardzo czułego radaru Haystack znaj
dująceg o się w Tyngsboro w stanie
Massachusetts.
W ostatnim czasie w wielu krajach
rozpoczęto obserwacje optyczne orbitują
cych wokół Ziemi obiektów przy użyciu
techniki CCD wykorzystując teleskopy
o średnicy rzędu 1 metra. Obserwacje
optyczne wybranych sztucznych satelitów,
głównie dla celów geodezyjno-geofizycznych, prowadzono w szerokim zakresie,
również w Polsce, w latach sześćdziesią
tych i siedemdziesiątych używając tech
niki fotograficznej. Były one jednak nie
zwykle czasochłonne, a ostateczne wyni
ki otrzymywało się często po kilku tygo
dniach lub miesiącach. Zaprzestano ich
więc po upowszechnieniu się obserwacji
laserowych i dopplerowskich. Po kilku
nastu latach przerwy obecnie następuje
powrót do tych obserwacji, ale z elektro
niczną rejestracją obrazu i automatyczną

obróbką wyników. Powodem dla którego
nastąpiło zainteresowanie obserwacjami
optycznymi sztucznych satelitów jest ko
nieczność znacznie bardziej precyzyjne
go niż dotychczas wyznaczania mchu satelitów na orbitach geostacjonarnych.
Orbita ta zapełnia się coraz bardziej, sate
lity umieszczone na niej pozostaną tam
dziesiątki, setki tysięcy lat, gwałtownie
więc wzrasta niebezpieczeństwo kolizji
w tym rejonie przestrzeni. Trudno sobie
wyobrazić współczesny i przyszły świat
bez możliwości umieszczania i bezpiecz
nej pracy satelitów na orbicie geostacjo
narnej. Wykorzystuje się je w wielu dzie
dzinach od telekomunikacji, meteorologii,
obronności po różnego rodzaju badania
naukowe, głównie w badaniach global
nych procesów zachodzących na Ziemi
i w jej otoczeniu, ale także w innych dzie
dzinach. Dlatego niezbędne jest monito
row anie z dużą d o k ład n o ścią ruchu
wszystkich obiektów poruszających się po
orbicie geostacjonarnej i w jej pobliżu.
Od kilku lat wykonywane są z powo
dzeniem obserwacje satelitów geostacjo
narnych z zastosowaniem CCD w obser
watorium uniwersytetu w Bemie w Szwaj
carii. Takie obserwacje rozpoczęto rów
nież we Francji, USA, Japonii, Niem 
czech, a przygotowywane są w kilku na
stępnych krajach. Na przykład, Europej
ska Agencja Kosmiczna wspólnie z Hisz
p an ią urucham ia je sie n ią 1997 roku
1-metrowy teleskop w obserwatorium na
Wyspach Kanaryjskich.

Obiekty niekatalogowane
Jak w spom niano w cześniej, obiekty
o średnicach mniejszych niż 10-20 cm nie
mogą być systematycznie obserwowane.
Nie jest więc znana dokładnie ich liczba,
nie znane są również ich orbity. Dla osza
cowania liczby obiektów o średnicach
0.5-10 cm kilkakrotnie przeprowadzono
kampanie obserwacyjne przy pomocy ra
daru Haystack. Jest to urządzenie, które
może rejestrować obiekty o średnicy 1 cm
znajdujące się w odległości 1000 km. Ma
jednak poważne ograniczenia: antena tego
radaru w tego typu obserwacjach musi
pozostaw ać nieruchom a, a szerokość
wiązki wynosi zaledwie 0.05°. Ogranicza
to w dużym stopniu obszar sfery niebie
skiej, który może przeglądać ten radar.
Uzyskane rezultaty pozwalają jednak na
pewne oszacowania statystyczne. Wyni
ka z nich, że liczba obiektów poruszają
cych się po orbitach bliższych Ziemi niż
850 km jest mniejsza niż uprzednio sza
cow ano, natom iast na w ysokości od
10
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850 km do 1000 km liczba obiektów jest
wyraźnie większa niż przypuszczano
i prawdopodobnie przekroczyła tam już
wartość krytyczną. Należy zaznaczyć, że
w tym rejonie przestrzeni znajduje się
większość satelitów poruszających się po
orbitach cyklicznych, służących do ciągłe
go monitorowania powierzchni Ziemi
(satelity teledetekcyjne, meteorologiczne
— NOAA, ERS-1, ERS-2 i wiele innych).
Następne silne zagęszczenie obiektów
znajduje się na wysokości 1 500 km nad
Ziemią.
Radar Haystack odkrył bardzo dużą
liczbę obiektów poruszających się na wy
sokości 800-1000 km nad Ziemią po or
bitach o nachyleniu 65°: około 100 tysię
cy obiektów o rozmiarach rzędu 1 mm,
tysiąc o rozmiarach 1 cm i sto obiektów
o rozmiarach rzędu 10 cm. Wszystkie cha
rakteryzują się wyjątkowymi zdolnościa
mi odbijającymi. Przypuszcza się, że są
to zamrożone krople płynu wydobywają
cego się z reaktora nuklearnego znajdują
cego się na pokładzie rosyjskiego satelity
RORSAT.
Jak już również wspomniano, dla
oszacowań populacji jeszcze mniejszych
obiektów, o rozmiarach rzędu 2-5 mm,
użyto dużych radioteleskopów. Do tej pory
otrzymano jednak jeszcze zbyt mało ob
serwacji by można wyciągać ogólne wnio
ski statystyczne. Uzyskane wyniki pozwa
lały jedynie stwierdzić, że liczba obiek
tów o tych rozmiarach co najmniej 1 000
razy przekracza liczbę obiektów katalo
gowanych.
Liczbę obiektów o jeszcze mniej
szych rozmiarach szacuje się na podsta
wie analizy kraterów utworzonych przez
nie na powierzchniach urządzeń przeby
wających przez dłuższy czas na orbicie
wokółziemskiej. Dotychczas wykorzy
stano do tego celu baterie słoneczne te
leskopu Hubble’a, korpus satelity Solar
Max, przebywającą 6 lat na orbicie spe
cjalną powierzchnię o nazwie Long Du
ration Exposure Facility (LDEF) oraz
przeprowadzono specjalny eksperyment
w tym zakresie na satelicie EURECA.
Cennych informacji dostarczają również
badania powierzchni promów kosmicz
nych , w szczególności ich okien. Do
tychczas ponad 60 okien promów trzeba
było wymienić z powodu kraterów po
wstałych w nich wskutek zderzeń z ko
smicznymi śmieciami i meteoridami.
Liczba kraterów tworzonych na po
wierzchniach promów ciągle wzrasta,
ocenia się że obecnie wynosi ona śred
nio 1.1 kratera na dzień lotu.
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Mikroskopowa analiza kraterów na
ogół pozwala na określenie rozmiarów
uderzającego obiektu, jego składu che
micznego oraz prędkości z jaką nastąpiło
zderzenie. Można w ten sposób odróżnić
kratery powstałe wskutek zderzeń z meteoroidami i sztucznymi obiektami, cho
ciaż nie zawsze. Na przykład, w przypad
ku LDEF aż 55% kraterów sklasyfikowa
no jako kratery nieznanego pochodzenia.
Oszacowania statystyczne wskazu
ją, że liczba obiektów o rozmiarach
1-10 cm wynosi od 70000 do 150000,
a obiektów większych niż 1 mm jest
około 35000000.
C harakterystyka obiektów
katalogow anych
Od początku swej działalności do 30
czerwca 1997 roku Space Surveilance
Network skatalogował 24 848 obiektów,
z których 16202 opuściło już orbitę spa
lając się w atmosferze lub spadając na Zie
mię, a 8 646 pozostaje nadal na orbicie.
Spośród pozostających na orbicie 2 426
obiektów jest sklasyfikowanych jako sa
telity (operacyjne i nieoperacyjne), ich
wyposażenie oraz człony rakiet, natomiast
6 220 obiektów sklasyfikowanojako frag
menty satelitów i rakiet, odłamki powsta
łe w trakcie eksplozji i zderzeń.
Tylko około 5% z obserwowanych
obiektów stanowią operacyjne, będące w
użyciu i pod kontolą agencji kosmicznych

satelity, pozostałe obiekty należy zaliczyć
do śmieci kosmicznych. Łączna masa
wszystkich obiektów znajdujących się na
orbitach wokółziemskich wynosi około
3 500 ton. Obiekty skatalogowane skupiają
około 99.9% tej masy, ale jednocześnie
pod względem liczebności stanowią zale
dwie 0.02% liczby wszystkich obiektów
większych od 1 mm.
Na orbicie geostacjonarnej (GEO)
znajduje się ponad 700 katalogowanych
obiektów, a około 600 obiektów porusza
się po silnie ekscentrycznych orbitach
(e~ 0.6 -0.8). Najwięcej, bo aż około 73%
obiektów znajduje się na orbitach klasyfi
kowanych jako niskie (LEO) o okresach
obiegu mniejszych niż 225 minut.
Ciekawy jest przedstawiony na wy
kresach 1-3 rozkład elementów orbity
charakteryzujących kształt i nachylenie
orbity. Większość orbit posiada mimośród
mniejszy od 0.1, a bardzo znacząca liczba
obiektów porusza się po prawie kołowych
orbitach (e ~ 0.01-0.02). Wyraźnie
widoczna jest grupa orbit o mimośrodach
rzędu 0.6-0.8. Są to orbity satelitów typu
Mołnia oraz duża liczba obiektów typu
GTO (Geotransfer Orbits) — członów
rakiet wynoszących satelity na orbity geo
stacjonarne i ich fragmentów. Półosie wiel
kie orbit grupują się w trzech rejonach:
orbity niskie — a = 6800-8000 km,
orbity typu Mołnia i transferowe —
a ~26 000 km, oraz orbity geostacjonarne
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— a ~ 42 000 km. Rozkład nachyleń rów
nież nie jest jednorodny i odzwierciedla
związek nachylenia orbit z szerokością
geograficzną wyrzutni rakiet wynoszą
cych satelity na orbitę. Wykres 4 przed
stawiający rozkład perygeum orbit wyraź
nie uwidacznia duże zgrupowanie orbit na
wysokościach 850-1 000 km i 1500 km.
Wśród krążących wokół Ziemi obiek
tów osobliwą grupę stanowią satelity po
siadające na swym pokładzie materiał
nuklearny. Budzą one szczególne obawy
ze względu na ewentualne skutki zderzeń
z innymi obiektami i w efekcie rozpro
szenie materiałów radioaktywnych w at
mosferze. Wszystkie obiekty należące do
tej grupy są satelitami serii KOSMOS
umieszczonymi na orbicie przez były
ZSR R w latach 1967-1986. Ich operacyj
na orbita znajdowała się na wysokości
250-280 km. Po zakończeniu misji reak
tory nuklearne o masie 500 kg oraz pali
wo (50 kg wzbogaconego uranu) tych sa
telitów zostały umieszczone na orbitach
0 wysokości 900-1 000 km i tam pozo
stają pod kontrolą. Istniejące obawy wy
nikają z tego, że dwa satelity z tej grupy
spadły na Ziemię: Kosmos 954 w 1978
roku na terytorium Kanady oraz Kosmos
1402 w 1983 roku do Oceanu Indyjskie
go. Wydarzyło się to jednak wtedy, gdy
znajdowały się jeszcze na swych niskich,
operacyjnych orbitach.
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Wzrastająca liczba krążących wokół Zie
mi obiektów stanowi poważne zagroże
nie dla satelitów operacyjnych, stacji ko
smicznych oraz różnych misji załogowych
1bezzałogowych. Większość orbitujących
obiektów porusza się tak, że ich względ
na prędkość (prędkość kolizyjna) wynosi
8-13.5 km/s. Nawet małe obiekty niosą
więc bardzo dużą energię kinetyczną.
Zderzenie z obiektem o średnicy 1 mm
może doprowadzić do uszkodzenia apa
ratury satelity, zderzenie z obiektem
o średnicy 1 cm może w znacznym stop
niu uszkodzić satelitę, natomiast kilku
centymetrowy obiekt może go całkowi
cie zniszczyć doprowadzając do fragmentacji. Jeżeli wziąć pod uwagę dużą liczbę
70000-150000 obiektów o średnicach
1-10 cm, których orbity nie są znane,
wobec tego nie można przewidzieć ewen
tualnych zderzeń, to oczywistym staje się
stopień zagrożenia. Z różnych oszacowań,
opartych na testowych obserwacjach przy
pom ocy urządzeń czulszych od tych,
które rutynowo uczestniczą w dostarczaPostępy A str o no m ii 3/1997

niu obserwacji w ramach SSN wynika, że
dolna granica 10-15 cm dla katalogowa
nych obiektów jest bardzo umowna. Sza
cuje się, że tylko około 50% obiektów
z tej dolnej granicy, czyli obiektów o roz
miarach 10-20 cm znajduje się w katalo
gu. Oznacza to, że zagrożenie jest dużo
większe niż wcześniej przypuszczano.
Aby uchronić satelity przed skutka
mi zderzeń możliwe są dwa zasadnicze
rozwiązania: otoczenie satelity warstwą
ochronną zmniejszającą skutki zderzeń,
lub manewr satelity powodujący uniknię
cie zderzenia. Pierwsze rozwiązanie jest
możliwe tylko dla ochrony przed małymi
obiektami, o małych masach. Nie zawsze
jest jednak możliwe ze względu na funk
cje jakie wykonuje satelita. Wszelkie osło
ny powodują ponadto zwiększenie masy
satelity i choć wyprodukowano już superlekkie materiały o bardzo dużej odporno
ści na zderzenia, nie można przekroczyć
pewnej granicy masy i objętości tych
osłon.
Natomiast manewr powodujący unik
nięcie zderzenia jest możliwy tylko wte
dy gdy satelita posiada silniki umożliwia
jące zmianę toru oraz odpowiedni zapas
paliwa. Ponadto z odpowiednim wyprze
dzeniem muszą być znane położenia za
równo satelity jak i obiektu zmierzające
go w jego kierunku, przy czym ich dokład
ność musi być bardzo duża by uniknąć
fałszywego alarmu, a konsekwencji nie
potrzebnej straty cennego paliwa. Oczy
wiście możliwe jest uniknięcie zderzenia
tylko z obiektem znajdującym się w kata
logu, dla którego znana jest orbita.
Dokładność przewidywanych poło
żeń orbitujących wokół Ziemi obiektów
zależy od kilku czynników: a) dokładno
ści elementów orbity wyznaczonych
z obserwacji, a więc tym samym zależy
od dokładności obserwacji, b) modelu sił
użytego do modelowania ruchu, c) dokład
ności zastosowanej teorii ruchu, oraz
d) interwału czasu jaki upłynął od epoki
elementów do momentu czasu na który
wyznacza się pozycję. Każdy z tych czyn
ników posiada określone ograniczenia,
które sprawiają, że nie można przekroczyć
pewnej granicy dokładności przewidywa
nych położeń. I tak na przykład, nie moż
na przewidzieć perturbacji wywoływa
nych przez opór atmosfery z dokładnością
lepszą niż 20-30%, gdyż lepiej nie moż
na przewidzieć zmiennego stanu atmos
fery. Nawet, wydawałoby się dobrze po
znane pole grawitacyjne Ziemi wprowa
dza niepewności w wyznaczeniu przewi
dywanych pozycji na poziomie kilkudzie
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sięciu metrów po jednej dobie od epoki
elementów. Stosowane teorie ruchu mu
szą być stosunkowo proste by w przypad
ku konieczności wyliczania położeń wie
lu satelitów jednocześnie, czas obliczeń
nie był zbyt duży. Przewiduje się na przy
kład, że dla ochrony Międzynarodowej
Stacji Kosmicznej,Alfa” przed zderzenia
mi z innymi obiektami należy śledzić
i przewidywać położenia około 25 000
obiektów o średnicy większej niż 1 cm
znajdujących się w rejonie przestrzeni,
w którym poruszać się będzie ta stacja.
Wykonanie tego zadania jest ekstremal
nie trudne nawet dla największych wspó
łczesnych komputerów z zastosowaniem
przetwarzania równoległego.
Ewentualne zderzenia obiektów w
przestrzeni wokółziemskiej nie są tylko
przedmiotem rozważań teoretycznych.
W przypadku fragmentacji co najmniej
jednego satelity (Kosmos 1275) istnieją
wysoce uzasadnione przypuszczenia,
że został on zniszczony i rozpadł się na
wiele części wskutek zderzenia z innym
obiektem. Obecnie wśród specjalistów nie
ma wątpliwości, że 26 lipca 1996 roku
francuski satelita CERISE zderzył się
z jednym z fragmentów rakiety Ariane,
która eksplodowała i rozpadła się na wie
le części, z których 489 zostało skatalo
gowanych.

Zagrożenia dla astronomii
Obiekty obiegające Ziemię stanowią
również poważne zagrożenie dla badań
astronomicznych. Podobnie jak inne sa
telity również orbitalne teleskopy nara
żone są na uszkodzenie lub zniszczenie
wskutek zderzenia z kosmicznym śmie
ciem. Dotyczy to w szczególności du
żych teleskopów takich jak teleskop
Hubble’a czy Obserwatorium Comptona (Compton Gamma Ray Observatory),
ale także innych instrumentów. I cho
ciaż prawdopodobieństwo zderzenia
ocenia się na stosunkowo małe, to nie
można go wykluczyć.
Innym przykrym skutkiem istnienia
sztucznych obiektów wokół Ziemi jest
ich świecenie. Na obrazach nieba uzyski
wanych przy pomocy teleskopów oprócz
gwiazd i galaktyk rejestrowane są rów
nież przeloty jasnych satelitów. Na przy
kład na zdjęciach nieba wykonywanych
przy pomocy szerokokątnych kamer
Schmidta dwie godziny po zachodzie
Słońca i dwie godziny przed wschodem
rejestruje się średnio pięć śladów przelo
tu satelitów. Jeżeli dodać, że były i są
planowane reklamy na orbicie w postaci

ogromnych świecących powierzchni oraz
planuje się umieszczenie na orbicie wiel
kich baterii słonecznych o powierzchni
tysięcy metrów kwadratowych mających
tworzyć tzw. elektrownie słoneczne gro
madzące i przesyłające na Ziemię ener
gię słoneczną, to niebezpieczeństwo za
nieczyszczenia nieba sztucznym świa
tłem staje się niezwykle groźne dla ob
serwacji astronomicznych w zakresie
optycznym.1
Poważne zagrożenia istnieją rów
nież dla obserwacji w innych zakresach
widma. Satelity emitują różnego rodza
ju promieniowanie. Na przykład, sateli
ty rosyjskiego systemu nawigacyjnego
GLONASS używ ają częstotliw ości
1612 MHz, która ma duże znaczenie w
radioastronomii w obserwacjach cząstek
OH. Podobnie poważne zagrożenie dla
radioastronomii stwarzają wielkie sys
temy telekomunikacji globalnej składa
jące się z kilkudziesięciu, a nawet kil
kuset satelitów. Jednym z nich jest pro
gram „Iridium” składający się z 77. sa
telitów właśnie wprowadzanych na or
bitę. Z kolei satelity Rorsat z reaktora
mi nuklearnymi na pokładzie zakłócają
obserwacje astronomiczne w promienio
waniu gamma prowadzone z pokładów
satelitów i wysokich balonów.
Czynione są liczne zabiegi w celu
ochrony przestrzeni wokółziemskiej
przed jej zanieczyszczeniem. Różne gre
mia naukowe i organizacje międzynaro
dowe podejmują działania, które, jeżeli
będą skuteczne, być może zachowają
przestrzeń wokółziemską dla badań na
ukowych i dla działalności komercyjnej.
Jeśli jednak się to nie powiedzie, to jak
przew idują różne prognozy za 100,
a może już za 50 lat przestrzeń wokółziemska zostanie tak zaśmiecona, że nie
będzie możliwe umieszczenie w niej
nowych satelitów, które mogły by tam
bezpieczne pracować przez dłuższy
czas. Może więc przestrzeń wokółziemska stać się bezpowrotnie stracona dla
mieszkańców Ziemi.
' O innych zagrożeniach cywilizacyjnych dla ba
dań astronomicznych pisaliśmy w PA 4/96 (red.)

Profesor Edwin Wnuk je st astrono
mem poznańskim, kierownikiem tam
tejszego Obserwatorium, specjalistą
mechaniki nieba. Interesuje Go głów
nie zagadnienie dynamiki małych na
turalnych i sztucznych ciał Układu
Słonecznego.
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Wielki krok ku
rozwiązaniu zagadki
błysków gamma
Tomasz Bulik

Zagadka pochodzenia błysków
gamma (gamma ray bursts
krótkie, średnio kilkusekundowe
rozbłyski obserwowane w zakresie
od około 100 k eV do 10 MeV,
pojawiają się na niebie kilka razy
dziennie) to problem który astro
nomowie próbują rozwiązać ju ż
od prawie 30 lat. Wygląda na to,
ze w ostatnich miesiącach poczy
niono wielki krok w stronę jego
rozwiązania.
—

W czerwcu 1996 roku wyniesiony na
orbitę został włosko-holenderski satelita
Beppo-SAX (Satellite par Astronomia X,
nazwany ku pamięci włoskiego astrono
ma Giuseppe Osselini). Na jego pokła
dzie umieszczono dwie kamery rentge
nowskie, a także mały detektor (moni
tor) promieni gamma. 28 lutego 1997
roku tenże detektor wykrył dość inten
sywny błysk promieni gamma, trwający
około 80 sekund. Nazwano go, zgodnie
z przyjętą konw encją GRB970228.

E
oU.
OJ

<- Aa2000 (arcmin)
Rys. 1. Lokalizacja błysku GRB970228. SAX-WFC — detektor promieni gamma SAX,
pozycja samego błysku. SAX-LECS/MECS — kamera rentgenowska SAX, pozycja
poświaty rentgenowskiej. W ind-Ulysses pozycja wyznaczona m etodą triangulacji.
Optical Transient — znikające (przejściowe) źródło optyczne. V L A — radio source —
źródło radiowe znalezione przez VLA. (Nature)
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Co ważne udało się zlokalizować tenże
błysk na niebie z wysoką jak na astrono
mię gamma dokładnością— około 3 mi
nuty kątowe, i co ważniejsze \y ciągu
jedynie paru godzin.
Operatorzy tegoż satelity skierowali
w te stronę kamery rentgenowskie już w
8 godzin po wykryciu błysku. Wymaga
ło to nie lada wysiłku. Kamery rentge
nowskie skierowane są prostopadle do
monitorów promieni gamma. Kontakt
z satelitą obserwatorzy nawiązują jedy
nie raz na około 100 minut, kiedy prze
latuje on w zasięgu anten stacji komuni
kacyjnej która znajduje się w Afryce.
W tak krótkim czasie musieli oni zanali
zować dane z monitora gamma, przygo
tować zestaw komend, które nakierują
kamery rentgenowskie, przesłać je do sa
telity i wykonać ten manewr. Wykryto
tam dotychczas nieznane źródło promie
ni rentgena. Obserwacje rentgenowskie
powtórzono w trzy dni później i okazało
się, że źródło to było już 20 razy słab
sze. Jest to pierwsze w historii odkrycie
emisji na innej częstości promieniowa
nia zwiąnej z błyskiem gamma. Źródło
rentgenowskie zlokalizowane zostało
z większą dokładnością niż błysk gam
ma — około 50 sekund luku.
Wiadomości o tych odkryciach roze
słane zostały do astronomów na całym
świecie za pomocą poczty elektronicz
nej. Ktokolwiek miał taką możliwość
i dostęp do teleskopu starał się obserwo
wać ten rejon nieba w poszukiwaniu
zmiennych źródeł, które mogłyby być
związane z błyskiem GRB970228. Jako
pierwszy ogłosił swoje wyniki dr Dale
Frail z National Radio Astronomy Ob
servatory. Z nalazł on bardzo słabe
zmienne źródło radiowe, którego pozy
cja mieściła się w rejonie wyznaczonym
przez obserwacje rentgenowskie i na gra
nicy obszaru wyznaczonego przez obserPostępy Astronom ii 3/1997

wacje w promieniach gamma. Rozpoczę
to bardzo intensywne obserwacje tego
źródła w zakresie optycznym i radio
wym. Okazało się, że jest to odległa ga
laktyka i wkrótce dr S. Wagner wraz ze
współpracownikami z Uniwersytetu w
Cambridge wyznaczyli jej przesunięcie
ku czerwieni równe około z = 0.5. Zna
czy to, że światło z tej galaktyki wysła
ne zostało do nas gdy Wszechświat był
l/(l+z) = 2/3 razy mniejszy!
W tym samym mniej więcej czasie
dokonano
analizy
obserw acji
GRB970228 za pomocą dwóch innych
satelitów: Ulysses i GGS-Wind. Błyski
obserwowane za pomocą kilku satelitów
można zlokalizować z dużą dokładnością
za pomocą metody triangulacji w ramach
sieci międzyplanetarnej (IPN — Inter
planetary Network). Metoda ta polega
na porównaniu czasu detekcji danego
błysku przez satelity odległe o kilka jed
nostek astronomicznych i pozwala wy
znaczyć pas na niebie, w którym zawar
ta jest pozycja błysku gamma. Taka ana
liza trwa od tygodnia do dwóch i pozwala
na dokładność rzędu dziesiątków sekund
łuku. Okazało się, że galaktyka znalezio
na przez dr. Fraila, która wprawdzie le
żała w ramach pozycji wyznaczonej przez
źródło rentgenowskie jednakże była poza
pasem wyznaczonym przez IPN.
Dr Jan van Paradijs — naukowiec
pracujący na Uniwersytecie Amsterdam

1 INT 08/03/97

WHT 28/2/97
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tyka. Dr J.L. Tonry wraz z grupą astro
nomów z Uniwersytetu Hawajskiego
podjął próbę zmierzenia przesunięcia
ku czerwieni (a zarazem odległości) dla
tegoż obiektu jednym z najpotężniej
szych instrumentów astronomicznych
— 10 metrowym teleskopem Keck II. Na
przełomie marca i kwietnia przeprowa
dzili oni sześć 1000 sekundowych ob
serwacji. W tym czasie obserwacje te
stawały się coraz trudniejsze, gdyż Słoń
ce zbliżało się do pozycji GRB970228.
Tak więc można go było obserwować je
dynie przez krótki moment przed świtem,
kiedy pojawiał się nad horyzontem tuż
przed wschodem Słońca. Niestety nie
udało się zidentyfikować żadnych linii
widmowych, które mówiłyby coś o prze
sunięciu ku czerwieni.
Do obserwacji przejściowego źródła
optycznego użyto też drugiego wielkie
go narzędzia współczesnej astronomii —
teleskopu Hubble’a. Dr K. Sahu wraz
z współpracownikami przeprowadził
dwie obserwacje — 26 marca i 7 kwiet
nia. Obserwacje te pokazały że mamy do
czynienia z rozciągłym obiektem we
wnątrz którego znajduje się zanikające
źródło punktowe. Obserwacje te zosta
ły udostępnione już w jeden dzień po
ich przeprowadzeniu i wiele grup astro
nomów na całym świecie przeprowadzi
ło ich analizę pod różnym kątem. Siedem
nastego kwietnia pokazała się analiza

skim oraz U niversity o f A labam a
w H untsville prow adził obserwacje
m iejsc pochodzenia innych błysków
gamma za pomocą teleskopu im. Willia
ma Herschla na Wyspach Kanaryjskich,
gdy d o w ied ział się o o dkryciu
GRB970228. Już pierwszego marca,
w około 20 godzin po błysku, wykonał
on wraz ze swoimi współpracownikami,
T. Galama i Paulem Grootem, serię zdjęć
rejonu nieba wyznaczonego przez obser
wacje gamma. W tydzień później obser
wacje powtórzono za pomocą telesko
pu imienia Isaaka Newtona. Porównu
jąc te dwie obserwacje znaleziono jeden
obiekt, którego jasność zmalała w tym
czasie o ponad dwie wielkości gwiazdo
we! W dodatku pozycja na niebie tego
zm iennego źródła była zgodna ze
wszystkimi dotychczasowymi informa
cjami: lokalizacją za pomocą monitora
gamma, teleskopu rentgenowskiego,
a także pozycją wyznaczoną za pomocą
metody IPN!
Na tym jednak nie koniec. Trzyna
stego marca przeprowadzono długą, go
dzinną obserwację dopiero co odkryte
go obiektu za pomocą teleskopu ESO.
Dokładna analiza tej obserwacji, wyko
nanej z rozdzielczością 1 sekundy luku
pokazała, że zmienny obiekt nie jest źró
dłem punktowym, lecz jest rozciągłe i ma
rozmiary mniej więcej 1".3 na 1".0. Wska
zywało to na to, że jest to odległa galak
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Rys. 2.
Po lewej stronie zdjęcie wykonane przez teleskop Williama Herschla 28 lutego 97, po prawej ten sam obszar nieba
sfotografowany przez teleskop im. Isaaka Newtona 8 marca 97. Zmienny obiekt zaznaczono strzałką. (Nature)
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przeprowadzona przez dr Patricie Caraveo z Institute di Fisica Cosmica w M e
diolanie. Porównując dwie obserwacje
z teleskopu H ubble’a odkryła, że źró
dło punktow e zm ieniło pozycję pom ię
dzy dwoma obserwacjami. Odpowiada
ło to ru c h o w i w ła sn e m u na n ie b ie
z prędkością 560 m ilisekund łuku na
rok. Ta analiza w yw ołała istną burzę
w śród naukowców. Taka prędkość ką
tow a odpo w iad a liniow ej p ręd k o ści
równej prędkości św iatła jeśli obiekt
znajduje się w odległości około trzystu
tysięcy lat świetlnych, czyli w bliskim
otoczeniu naszej G alaktyki! A nalizę
taką powtórzono w Instytucie Nauko
wym teleskopu H ubble’a, na U niw er
sytecie Chicagowskim a także w MIT,
i te analizy nie potw ierdziły odkrycia
dr Caraveo. Jednakże analiza przepro
wadzona na Uniw ersytecie w Gallway
w Irlandii zupełnie niezależnie znala
zła ruch w łasny ź ró d ła punktow ego
w tym samym kierunku z nieznacznie
m niejszą prędkością.
Tak więc błysk gamma GRB970228
przyniósł nam pierwsze odkrycie emisji
na innych częstościach fal po emisji pro
mieni gamma. Wyczulił więc obserwa
torów na kolejne błyski, a także zainspi
rował teoretyków do prac nad wytłuma
czeniem tego zjawiska. Najpopularniej
szym modelem fizycznym błysków jest
m odel nad którym pracują prof. Peter
Meszaros z Penn State University, wraz
prof. Martinem Reesem z Uniwersytetu
w Cambridge. W modelu tym błysk gam
ma związany jest z kolizją dwóch zwar
tych o b iek tó w , n a p rz y k ła d dw óch
gwiazd neutronowych albo gwiazdy neu
tronowej i czarnej dziury. W wyniku ta
kiej kolizji powstaje fala uderzeniowa
poruszająca się z prędkością bardzo bli
ską prędkości światła. Taka fala z kolei
zbiera na swojej drodze materię (innymi
słowy zderza się z nią) międzygwiezdną
i w yprom ieniow uje energię ja k a je st
w ydzielana w w yniku takich kolizji.
Okazuje się, że zanik promieniowania
(krzyw a blasku) pośw iaty rentgenow 
skiej i optycznej jest w zgodzie z prze
widywaniami tego modelu. Istnieją tak
że inne warianty tego scenariusza.
Wiedząc, że tak interesujące rzeczy
mogą dziać się po błyskach gamma astro
nomowie przygotowali się na następne
takie w ydarzenie. N astąpiło ono ju ż
wkrótce, 2 kwietnia 1997 roku monitor
promieni gamma zasygnalizował kolej
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Rys. 3. Zdjęcie poświaty GRB970228 wykonane przez teleskop Hubble’a. W centrum
widzim y obiekt rozciągły (odległą galaktykę?) a strzałką zaznaczono pozycję
GRB970228. (K.Sahn, M.Livio, L.Petro, D.Macchetto, Nasa)

ny błysk. Tym razem był on kilkadzie
siąt razy słabszy od błysku GRB970228,
i trw ał ponad 100 sekund. Podobnie
jak w przypadku GRB970228 przepro
wadzono bardzo szybko obserwację ka
m erą rentgenowską. Odkryto znikające
źródło promieni rentgena — 3 kwietnia
jeszcze było wykrywalne, ale już następ
nego dnia nie udało się go znaleźć w cza
sie bardzo długiej obserwacji trwającej
50 tysięcy sekund. Jednakże poszukiwa
nia zm iennych źródeł optycznych nie
dały żadnych rezultatów. Gdyby jednak
błysk z 28 lutego odsunąć na taką odle
g ło ść , że b y łb y tak sła b y ja k ten
z 2 kwietnia to poświata optyczna nie
byłaby wykrywalna.
N astępny alarm dla poszukiw aczy
błysków gamma nadszedł 8 maja 1997.
M onitor prom ieni gamma na satelicie
B eppo SA X z a sy g n a liz o w a ł słaby,
15 sekundowy błysk, i jego pozycja na
niebie została wyznaczona z dokładno
ścią do 5 m inut luku. Dr H.E. Bond
z Instytutu Naukowego Teleskopu Hub
ble’a przeprowadził obserwację tego ob
szaru nieba 90 centymetrowym telesko
pem na Kitt Peak już 9 maja, w niecałą

dobę po błysku i powtórzył ją następne
go dnia. Tym razem znaleziono zmien
ny obiekt, który w ciągu tej doby poja
śniał o m niej w ięcej je d n ą w ielkość
gw iazdow ą! O bserw acje teleskopem
rentgenowskim przeprowadzone mniej
więcej w tym samym czasie znalazły
gasnące źródło rentgenowskie. W iele
g rup p ro w a d z iło o b se rw a c je te g o ż
zmiennego źródła, które pojaśniało, osią
gnęło maksimum jasności mniej więcej
3 dni po błysku i po tym czasie zaczęło
zanikać w podobny sposób jak zanikała
poświata po GRB970228, jednakże nie
co wolniej. Bomba wybuchła, gdy opu
blikowano wyniki obserwacji jakie prze
prowadził dr Robert M etzger z Kalifor
nijskiego Instytutu Technologicznego
10 metrowym teleskopem Keck II. Gru
pa pod jego kierownictwem zmierzyła
widmo zanikającej poświaty i znalazła
w niej linie absorpcyjne przesunięte ku
czerwieni (z = 0.835). Takie linie widocz
ne są w widmach odległych galaktyk
i maja swoje źródło w absorpcji przez
chmury gazu jakie znajdują się na linii
pomiędzy daną galaktyką a obserwato
rem na Ziemi. Po raz pierwszy określo-
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•no więc odległość do błysku gamma
przez analizę jego widma!
Błyski gamma odkryto na przełomie
lat sześćdziesiątych i siedemdziesią
tych. W latach sześćdziesiątych, u
szczytu okresu zimnej wojny, Stany
Zjednoczone stworzyły serie satelitów
Vela. Miały one za zadanie monitoro
wać próby eksplozji jądrowych na Zie
mi i w przestrzeni kosmicznej — po
dejrzew ano, że Z w iązek R adziecki
może wykonywać eksplozje jądrowe
nawet po niewidocznej stronie Księży
ca! Satelity Vela miały na swoim po
kładzie detektory promieni gamma, któ
re właśnie są emitowane w wybuchach
jądrowych. Jednakże zamiast prób ją 
drowych satelity te wykryły błyski pro
mieni gamma pochodzenia kosmiczne
go. W 1973 roku naukowcy byli już
przekonani, że błyski gamma to nowe
zjawisko. Większość astronomów była
przekonana że błyski te związane są
z lokalnymi, galaktycznymi gwiazdami
neutronowymi. Wskazywały na to ob
serwacje linii widmowych w widmach
niektórych błysków. Były to takie same
linie jakie obserwowane są w widmach
pulsarów rentgenowskich, o których
wiele wiadomo. Są to silnie namagnetyzowane gwiazdy neutronowe na któ
re spada materia z sąsiedniej, normal
nej gwiazdy. W widmach tych obiek
tów obserwowane są linie wywołane

przez rozpraszanie prom ieniow ania
w silnym polu magnetycznym.
Jeżeli błyski gamma byłyby związa
ne z gwiazdami neutronowymi w naszej
galaktyce to ich rozkład na niebie powi
nien pokrywać się z Drogą Mleczną.
W latach siedemdziesiątych i osiemdzie
siątych kiedy błyski były obserwowane
jedynie przez satelity o niskiej czułości,
obserwowany rozkład błysków na nie
bie był bliski izotropii. Interpretowano
wówczas ten fakt w ten sposób, że ze
względu na niską czułość detektorów
widzimy jedynie błyski znajdujące się
bardzo blisko, i są one izotropowe na
niebie, tak jak i pobliskie gwiazdy. Jeśli
by jednak zbudować eksperyment z wy
starczająco czułymi detektorami to po
winien on zaobserwować rozkład w ja 
kiś sposób zw iązany z płaszczyzną
galaktyki. Taką próbę podjęto budując
eksperyment BATSE {Burst and Tran
sient Source Experiment) umieszczony
na pokładzie Compton Gamma-Ray Ob
servatory (CGRO). Został on wyniesio
ny na orbitę w kwietniu 1991 roku.
E ksperym ent BATSE to zestaw
8 identycznych detektorów umieszczo
nych na rogach satelity CGRO. Każdy
z tych ośmiu detektorów ma szerokie
pole widzenia, i w ten sposób BATSE
obserwuje całe niebo (z wyjątkiem jego
części zasłoniętej przez Ziemię). Po wy
kryciu błysku gamma można go zlokali

zować na niebie znając ustawienie sate
lity i porównując natężenia promienio
wania w poszczególnych detektorach,
które zaobserwowały błysk. W ten spo
sób można znaleźć pozycje błysku na
niebie z dokładnością do paru stopni,
a nawet z dokładnością do mniej niż jed
nego stopnia w przypadku bardzo silnych
błysków. Już po paru miesiącach pracy
BATSE pokazało że nie można liczyć na
szybkie rozwiązanie zagadki. Błyski za
miast układać się wzdłuż płaszczyzny
galaktyki nadal były izotropowo rozło
żone na niebie. Dodatkowo BATSE po
twierdził znany uprzednio fakt, że ilość
na jednostkę objętości błysków słabych
(a więc i dalekich) jest stosunkowo
mniejsza od ilości błysków jasnych (czy
li bliskich). Obserwacje te wywołały
zasadniczy zwrot w poglądach na pocho
dzenie błysków. Duża część astronomów
przesunęła te zjawiska 10 milionów razy
dalej, na odległości kosm ologiczne.
Wówczas izotropia błysków na niebie
byłaby wytłumaczona bardzo prosto —
błyski byłyby rozłożone tak jak odległe
galaktyki, a mniejsza ilość słabych bły
sków byłaby związana z geometrią roz
szerzającego się Wszechświata. Dodat
kowo BATSE nie potwierdził istnienia
linii w widmach błysków gamma, takich
jakie były wykryte uprzednio, co poda
wało w wątpliwość podstawowy argu
ment za tym, że błyski gamma pocho-

Rys. 4. Poświata po błysku GRB970508 (w centrum) sfotografowana przez teleskop Hubble’a 2 czerwca 97. Z poświatą nie jest
związana żadna widoczna galaktyka. W widmie tego błysku znaleziono linie widmowe przesunięte ku czerwieni świadczące o tym
że znajduje się on w odległości paru miliardów lat świetlnych. (E. Pian, A.Fruchter, NASA)
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dzą z lokalnych, galaktycznych źródeł.
N ależy jed n ak dodać, że zdolność
BATSE do wykrywania takich linii jest
wątpliwa dla niektórych naukowców.
Inna grupa naukowców przeniosła
błyski „tylko” do galaktycznego halo.
Źródłami błysków nadal byłyby gwiaz
dy neutronowe, lecz o wysokich pręd
kościach, wystarczających na ucieczkę
z naszej Galaktyki. Przeprowadzone sy
mulacje komputerowe pokazały że takie
gwiazdy mogłyby mieć rozkład na nie
bie bardzo bliski izotropii. W takim mo
delu jednakże oczekuje się że przy ob
serwacji dużej ilości błysków gamma
powinno się znaleźć pewną anizotropię
związaną z Galaktyką. Drugim przewi
dywaniem takiego modelu jest to, że
odpowiednio czułe instrumenty (jeszcze
czulsze niż BATSE) powinny być w sta
nie wykryć błyski pochodzące z otocze
nia naszej najbliższej galaktyki M31
w gwiazdozbiorze Andromedy.
W ciągu 6 lat pracy BATSE nie wy
kryto takiej anizotropii, jednakże mode
le galaktycznego halo nadal pozostają
marginalnie w zgodzie z obserwacjami.
Większość astronomów uważa jednak
że model kosmologiczny stanowi prost
sze wyjaśnienie pochodzenia błysków
gamma. Należy zwrócić uwagę na to, że
w modelu kosmologicznym błyski gam
ma związane są z najbardziej energetycz
nymi wybuchami we Wszechświecie.
W takim błysku wydziela się około
1053 ergów w czasie około jednej sekun
dy. Dla porównania jest to energia jaką
nasze Słońce wydzieli w czasie całego
swojego życia, czyli około 10 miliardów
lat! Jeśli źródła błysków znajdowałyby
się w galaktycznym halo to wówczas po
trzeba b y ,jedynie” około 1042 ergów na
błysk, to jest energia jaką Słońce wypromieniowuje w ciągu mniej więcej ludz
kiego życia.
Ostatnie obserwacje stanowią na
pewno bardzo silną wskazówkę w kie
runku i tak generalnie akceptowanego
m odelu kosm ologicznego. Poświata
rentgenowska, optyczna i radiowa prze
widywana jest w takim modelu. Ponad
to źródło błysku GRB970228 otoczone
jest rozciągłym źródłem, przypominają
cym galaktykę. Wprawdzie nie zmierzo
no jak dotychczas jego przesunięcia ku
czerwieni, ale na pewno astronomowie
podejmą próbę takiego pomiaru już nie
długo, kiedy to miejsce na niebie będzie
znów obserwowalne, gdy Słońce oddali
się od niego. W widmie poświaty po bły
18

sku GRB97050 wykryto przesunięcie
ku czerwieni, tak jak obserwuje się w
widmach odległych galaktyk, co jest naj
lepszym i niepodważalnym dowodem na
to, że znajduje się ono na odległości ko
smologicznej.
Czyżby więc tu kończyła się zagad
ka błysków gamma? Wygląda na to że
nie. Błyski gamma już wiele razy wo
dziły astronomów za nos i tak być może
będzie jeszcze nie raz... Wokół poświa
ty po błysku GRB970508 nie wykryto
żadnego źródła rozciągłego. Znajduje się
tam kilka słabych galaktyk, jednakże sła
be galaktyki widzi się prawie wszędzie
na niebie. W modelu kosmologicznym
oczekuje się, że błyski są związane z
galaktykami, bowiem galaktyki są wy
spami materii we Wszechświecie i tam
powinny mieć miejsce takie kosmiczne
katastrofy jak kolizje zwartych obiektów.
Pozostaje też do wyjaśnienia kontrower
sja związana z ruchem własnym źródła
punktowego wykrytym w poświacie po
błysku GRB970228. Mogą tu pomoc
kolejne obserwacje optyczne, jakie pew
nie wkrótce zostaną przeprowadzone.
Satelita Beppo-SAX utracił w czerw
cu zdolność do szybkiego manewrowa
nia wraz z awarią swoich żyroskopów.
Będzie, mógł wykrywać błyski gamma,
tak jak dotychczas, jednakże nie będzie
w stanie wykonać szybkich manewrów,
takich jakie umożliwiły obserwacje rent
genowskie w parę godzin po błysku.
Pewne nadzieje stwarza kooperacja po
między BATSE a XTE (X-Ray Timing
Explorer to satelita na pokładzie które
go znajduje się wysokiej jakości teleskop
rentgenowski). Z chwilą wykrycia bły
sku gamma przez BATSE uruchamiany
jest automatyczny program lokalizacji
błysku i jego pozycja przekazywana jest
intemetem do wielu ośrodków nauko
wych na całym świecie. Jednym z takich
ośrodków je st centrum dowodzenia
XTE. Jeżeli jest to możliwe teleskop
XTE kierowany jest w kierunku pozy
cji błysku gamma i tam poszukuje
zmiennych źródeł rentgenowskich. Pro
gram ten zaowocował wykryciem po
światy rentgenowskiej po błysku gam
ma wykrytym przez BATSE 16 czerw
ca 1997 (GRB970616). Mimo bardzo
intensywnych poszukiwań nie wykryto
jed n ak żadnych zm iennych źródeł
optycznych w miejscu błysku i poświa
ty rentgenowskiej.
Największe nadzieje niesie ze sobą
planowane na koniec przyszłego roku

wyniesienie na orbitę satelity HETE-2.
Program HETE nie miał dotychczas dużo
szczęścia. Satelita HETE był wystrzelo
ny na orbitę za pomocą rakiety PegasusII w listopadzie 1996 roku. Jednakże
nastąpiła awaria kapsuły i satelita ten nie
został wypchnięty na swoja orbitę. Nie
mógł rozwinąć anten i baterii słonecz
nych. Na pokładzie HETE znajdowały
się cztery detektory promieni gamma,
detektor rentgenowski i kamera ultrafio
letowa, wszystkie skierowane w jedną
stronę. Taki zestaw instrumentów po
zwoliłby na bardzo szybką lokalizację
błysków z dokładnością nawet do około
10 sekund łuku jeszcze w czasie trwania
błysku. Równocześnie z błyskiem HETE
miał przekazywać pozycje błysku bez
pośrednio do obserwatoriów na Ziemi,
co umożliwiłoby im szybkie obserwacje
tego miejsca na niebie i badanie poświa
ty. Dzięki dużemu wysiłkowi środowi
ska astronomicznego udało się znaleźć
fundusze na odbudowę i powtórną misję
satelity, nazwanego HETE-2.
W maju 1995 roku, w 75 rocznicę
wielkiej debaty pom iędzy Curtisem
i Shapleyem o skali W szechświata,
w Waszyngtonie odbyła się debata po
między prof. Paczyńskim z Princeton
a prof. Lambem z Uniwersytetu Chica
gowskiego, której tematem była skala
odległości do błysków gamma. Profesor
Paczyński przedstaw iał argum enty
świadczące o kosmologicznym pocho
dzeniu błysków gamma, natomiast pro
fesor Lamb argumentował za tym, że ich
źródła znajdują się w galaktycznym halo.
Reportaż z tej debaty znajdą Państwo
w PA 2/95, str. 52. W wyniku tej debaty
uznano, że o skali odległości do błysków
gamma mogą rozstrzygnąć obserwacje
naszej najbliższej sąsiadki —- galaktyki
M31 w gwiazdozbiorze Andromedy.
Okazało się, że zbliżyliśmy się ku roz
wiązaniu tej zagadki dzięki małemu sa
telicie Beppo-SAX i heroicznemu wy
siłkowi międzynarodowego środowiska
astronomów. Debata pomiędzy Curtisem
i Shapleyem z 1920 roku rozstrzygnięta
została w kilka lat. Jesteśmy na najlep
szej drodze, by historia się powtórzyła.

Doktor Tomasz Bulik je s t astrofizykiem
pracującym w Centrum Astronomicz
nym Polskiej Akademii Nauk w War
szawie. Jego naukową pasją je s t astro
fizyka wysokich energii.
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Mgławice planetarne
jako narzędzia
badań astrofizycznych
Grażyna Stasińska

WSTĘP

Możemy przyjąć, że mgławice planetar
ne odkryte zostały w roku 1791 przez
Hershella. To on jako pierwszy uznał, że
zielonkawe dyski, które mógł obserwo
wać swoim teleskopem, to mgławice fi
zycznie związane z gwiazdami widocz
nymi w ich centrum. Od tamtego czasu
mgławice planetarne zachwycały wiele
pokoleń astronomów i miłośników astro
nomii, zadziwiając ich bogactwem ko
lorów i kształtów. Z biegiem czasu co
raz bardziej się też przekonywano, że
mgławice planetarne to również znako
mite narzędzia do badań w wielu dzie
dzinach astronomii.
W artykule tym dokonamy przeglą
du podstawowych zastosowań mgławic
planetarnych. Przedstawimy jedynie
podstawy fizyki mgławic planetarnych,
ponieważ skoncentrujemy się na związ
kach pomiędzy badaniami mgławic pla
netarnych a innymi dziedzinami astro
nomii. Szczególny nacisk zostanie po
łożony na najnowsze osiągnięcia astro
nomów pracujących na tym polu.

Minęło 40 lat i dziś, korzystając
z postępu wiedzy osiągniętego w tym
czasie, możemy przedstawić nasz bar
dziej współczesny pogląd: Mgławice pla
netarne są produktem ewolucji gwiazd
średniomasywnych, tzn. takich, które na
ciągu głównym miały masy pomiędzy
0.8 M@ a 8 M@. Takie gwiazdy tracą
masę podczas swej ewolucji. Dopiero
jednak po wypaleniu helu w swoich ją 
drach i ponownym wspięciu się na gałąź
czerwonych olbrzymów (dokładniej, na
asymptotyczną gałąź olbrzymów), gdy
odchodzą ku lewej części wykresu Hertzsprunga-Russella, gwiazdy te stają się
zdolne do zjonizowania mgławicy. Po
wstanie samej otoczki mgławicowej jest
wynikiem oddziaływ ania pom iędzy
szybkim w iatrem w ypływ ającym z
gwiazdy centralnej a materią powolne
go wiatru występującego podczas prze
bywania na asymptotycznej gałęzi ol
brzymów.
MGŁAWICE PLANETARNE
— KOSMICZNE LABORATORIA
Emisja linii wzbronionych

CO TO JEST MGŁAWICA
PLANETARNA?

Z punktu widzenia obserwacji, mgławica
planetarna to rozszerzająca się otoczka
gazowa, zjonizowana przez gorącą gwiaz
dę znajdującą się w jej centrum. Pierw
sza interpretacja tego zjawiska zapropo
now ana została w roku 1956 przez
Szkłowskiego. Szkłowski czuł, że otocz
ka to nic innego, jak odrzucona atmosfe
ra czerwonego olbrzyma, którego jądro
kurczy się, aby stać się białym karłem.
1 Artykuł jest pokłosiem „zaproszonego refera
tu przeglądow ego” w ygłoszonego przez Autor
kę w czasie XV II Zjazdu Polskiego Towarzy
stwa A stronom icznego w Poznaniu w e w rze
śniu 1995 roku.
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Bardzo niskie gęstości spotykane w mgła
wicach planetarnych (rzędu 104 atomów
na cm3, niemal dwadzieścia rzędów wiel
kości m niejsze niż w atm osferach
gwiazd) pozwalają na emisję linii wzbro
nionych, powstających z poziomów metastabilnych atomów. Takie linie nie
mogą być obserwowane w gęstszych
ośrodkach, ponieważ rekombinacja po
przez zderzenia jest dla tych poziomów
bardziej efektywna, niż rekombinacja
z emisją fotonu promieniowania.
Większość pierwiastków występują
cych w mgławicach została odkryta dzię
ki liniom wzbronionym, zaobserwowa
nym po raz pierwszy właśnie w mgławi
cach planetarnych. Do niedawna zna
nych było 17 pierwiastków występują

cych w mgławicach. Jednak dzięki in
tensywnym obserwacjom mgławicy pla
netarnej NGC 7027 udało się tę liczbę
powiększyć niemal dwukrotnie. Nowo
zidentyfikowane pierwiastki mają licz
by atomowe od Z=32 do Z=83.
Z uwagi na sposób w jaki powstają,
linie wzbronione mogą stać się źródłem
bezpośrednich informacji o plazmie:
miernikiem temperatury i gęstości elek
tronowej oraz obfitości pierwiastków.
Wypracowane dla mgławic planetarnych
metody tego rodzaju, są obecnie stoso
wane do układów bardziej złożonych,
takich jak galaktyki emisyjne.
Do diagnostyki plazmy potrzebne są
dobre dane atomowe (czasy życia, moc
zderzeń). Dzięki wspólnemu wysiłkowi
społeczności fizyków atomowych oraz z
pomocą coraz szybszych i wydajniej
szych komputerów, obliczenia dostarczają
dzisiaj wiarygodne wielkości dla wszyst
kich interesujących jonów. Warto dodać,
że czasami, to obserwacje stosunków
pewnych linii wzbronionych w mgławi
cach planetarnych są ostatecznym spraw
dzianem poprawności obliczeń.
Stosunki linii wzbronionych mierzo
ne w mgławicach planetarnych wywo
łały również dyskusję odnośnie własno
ści odbiorników elektonicznych używa
nych w astronomii. Stosunek linii [OIII]
4959 A/5007 A jest niezależny od wa
runków fizycznych w mgławicy, a rów
ny po prostu stosunkowi prawdopodo
bieństw przejść promienistych dla tych
linii. Jednak obserwacje wykonywane
przy wykorzystaniu odbiorników typu
IDS (ang. Image Dissector Scanner)
wykazały kilkuprocentową różnicę po
między spodziewanym stosunkiem a war
tościami mierzonymi. W owym czasie za
winowajcę uznano same detektory IDS,
gdyż podejrzewano, że ich reakcja na
oświetlenie jest nieliniowa. Jednak nie
dawno, przegląd mgławic planetarnych
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Mgławica „Ślimak" w Wodniku (fot. AAO)

M 57 w Lutni (fot.N.Caldwell)

N G C 3242 w H ydrze (fot. NASA)

dokonany przy użyciu detektorów IDS
oraz detektorów CCD (ang. Charge Co
upled Device) pokazał, że powyższe roz
bieżności nadal istnieją, choć odbiorni
ki CCD uważane są za w wysokim stop
niu liniowe. Tak więc źródło problemu
zdaje się leżeć w fizyce atomowej.

(tem peraturze efektyw nej, rozkładzie
w idm ow ym kontinuum Lymana) oraz
0 składzie chemicznym mgławicy. Tego
typu techniki zostały po raz pierwszy
rozwinięte do badania mgławic planetar
nych, a obecnie są z powodzeniem sto
sowane do wielu innych obiektów astro
fizycznych (obszarów HII, obszarów
emitujących linie w galaktykach aktyw
nych, itp.).

nych lub nieuchwytnych klas obiektów,
takich jak relatywistyczne dżety w ak
tywnych jądrach galaktyk lub obiekty
typu Herbiga-Haro.

Prototypy mgławic zjonizowanych
M g ław ic e p la n e ta rn e są o b ie k ta m i
0 względnie prostej geometrii, przynaj
mniej w porównaniu z innymi rodzaja
mi mgławic, co czyni z nich znakomite
kandydatki do testow ania m odeli. Co
więcej, niektóre z nich są bardzo jasne
1łatwe do obserwacji, co pozwala na na
rzucenie m odelom silnych ograniczeń
fizycznych.
Modelowanie fotojonizacji polega na
policzeniu struktury jonizacyjnej oraz
rozkładu temperatury elektronowej w e
wnątrz mgławicy przez rozwiązanie rów
nań transferu jonizującego promieniowa
nia. Celem jest odtworzenie obserwowa
nego widma linii emisyjnych oraz, jeśli
to m ożliw e, różnic w jego wyglądzie
w różnych punktach mgławicy, poprzez
z a ło ż e n ie o d p o w ie d n ic h w ła sn o śc i
źródła jonizacji oraz rozkładu gęstości
i składu chemicznego otaczającej materii.
Rozwiązując tak postawione zadanie
można przekonać się, czy wszystkie m i
krosko p o w e p ro cesy b io rące udział
w oddziaływaniu pomiędzy promienio
waniem a materią mgławicy są dobrze
przez nas rozumiane. Na przykład niedo
ceniano, lub wręcz ignorowano, wagę re
akcji wymiany ładunków. Było tak aż do
czasu, gdy modele mgławicy NGC7027
pokazały, że są one decydującym proce
sem dla równowagi jonizacyjnej gazów
mgławicowych.
Poprzez poprawne modelowanie fo
tojonizacji, można uzyskać informacje o
właściwościach wywołującego ją źródła
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Astrofizyczna dynamika gazów
M gławice planetarne są zjawiskami dy
namicznymi, a ich obecny kształt jest
wynikiem całej historii oddziaływań po
między kolejnymi wiatrami gwiazdowy
mi. Jednak na dynamikę takiego syste
mu silnie wpływa także promieniowanie.
Realistyczne modelowanie wymaga włą
czenia zarówno dynamiki, jak i proce
sów promienistych (fotojonizacji, chło
dzenia przez prom ieniow anie). Wraz
z najnowszymi generacjami superkom
puterów staje się to wykonalne, otwie
rając drogę nowej dziedzinie astronomii:
radiacyjnej dynamice gazów. Niedawno
sk o n stru o w an e z o stały n ie zależn ie ,
a następnie skonfrontowane ze sobą, dwa
program y kom puterowe tego rodzaju.
W ważnej serii artykułów naukowych
ich autorzy starannie przeanalizow ali
sw oje m odele m gław ic planetarnych
1 porównali je z rzeczywistymi obiekta
mi. Programy te wykazały, że można
z ich pom ocą odtworzyć cały zakres ob
serwowanych morfologii mgławic pla
netarnych oraz map prędkości mierzo
nych w różnych liniach em isyjnych.
Czyni to z nich niedostępne dotąd na
rzędzia do poznania początków i ewolu
cji mgławic planetarnych.
Jednak nie to jest ostatecznym celem
autorów tych programów. Dla nich mgła
wice planetarne są pierwszym krokiem
na drodze ku poznaniu bardziej złożo

MGŁAWICE PLANETARNE
— ŚWIADECTWA EWOLUCJI
GWIAZD
Od asymptotycznej gałęzi olbrzymów
do białych karłów
M gławice planetarne to nie tylko ko
smiczne laboratoria, ale przede wszyst
kim produkty późnych etapów ewolucji
gwiazdowej. Etapy te byłyby trudne do
zaobserwowania, gdyby nie mgławice
planetarne, które są ich m anifestacją.
W rzeczy samej, gwiazdy są wówczas
bardzo słabe w zakresie widzialnym, po
nieważ są bardzo gorące. Co więcej, choć
w tej fazie ewolucji gwiazda przemierza
cały diagram Hertzsprunga-Russella: od
asymptotycznej gałęzi olbrzymów aż do
obszaru białych karłów, nie trwa to dłu
go — kilka tysięcy lat. Tak więc szanse
na jej zaobserw ow anie są niewielkie.
N a szczęście duża część energii gwiaz
dy jest zamieniana na kilka linii w za
kresie optycznym i ultrafioletowym emi
towanych przez otaczającą ją mgławicę
planetarną, a te są całkiem łatwe do za
uważenia i pomierzenia.
Mgławice planetarne mogą służyć do
testowania teorii ewolucji gwiazd średniomasywnych, o ile tylko spełniony jest
warunek, że promieniowanie wysyłane
przez te obiekty jest interpretowane w
sposób właściwy. Testowanie to odby
w a się na drodze statystycznej, przez
porów nanie położeń obserw ow anych
próbek mgławic planetarnych z torami
teoretycznymi. Postępowanie takie może
przynieść wiele korzyści, gdyż w ewo
lucji gwiazdowej liczne zagadnienia po
zostają niewyjaśnione: na przykład roPostępy Astronom ii 3/1997

Ack 277-03.1 (fot.AAO)

N G C 1360 w Piecu (fot. AAO)

NGC 5189 w Musze (fot. AAO)

dzaj reakcji jądrowych po opuszczeniu
asymptotycznej gałęzi olbrzymów, czy
źródło i siła procesów utraty masy w róż
nych fazach ewolucji. Nie powinno się
jednak niedoceniać trudności, jakie mogą
towarzyszyć wykorzystywaniu mgławic
planetarnych jako przewodników do
wiedzy o ewolucji gwiazdowej. Na przy
kład efekty selekcji obserwacyjnej są
bardzo ważne i muszą być starannie roz
ważane. Co więcej, jest bardzo możliwe
(biorąc pod uwagę ich ogromną różno
rodność), że nie istnieje jeden schemat
ewolucyjny pasujący do wszystkich
m gławic planetarnych. Na przykład
mgławice bipolarne wydają się być wy
nikiem ewolucji gwiazd podwójnych.
Mgławice planetarne z gwiazdami cen
tralnymi typu Wolfa-Rayeta tworzą gru
pę obiektów, której status ewolucyjny nie
jest jeszcze jasny. Niestety, całkowita
ilość mgławic planetarnych nie jest duża.
Ocenia się, że jest ich w galaktyce około
3000, ale jedynie około 1500 zostało
dotąd zaobserwowanych i ta niewielka
liczba ogranicza nadzieje zw iązane
z badaniami o charakterze statystycz
nym.

Świadectwo utraty masy przez gwiazdy

masy, które m ogłoby przesu n ąć je
w lewo na diagram ie HertzsprungaRussella jeszcze przed osiągnięciem
w ierzchołka asym ptotycznej gałęzi
olbrzymów.

Nukleosynteza i procesy m ieszania
w gwiazdach

Podczas późnych stadiów ew olucji
gwiazdowej, pierwiastki wyprodukowa
ne we wnętrzach gwiazd są wynoszone
na powierzchnię a następnie wyrzucane
do p rzestrzen i m iędzygw iazdow ej
w postaci mgławicowej otoczki. Nadal
nie wiemy wielu rzeczy o m echani
zmach, poprzez które się to dzieje.
Pomiary obfitości helu, węgla, azotu
i pierwiastków powstających w nukle
arnym procesie s w materii mgławic pla
netarnych pozwalają nam na testowanie
przewidywań modeli nukleosyntezy i
mieszania.
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Jak to już zostało nadmienione, morfo
logia otoczek tworzących mgławice pla
netarne mówi nam o historii i geometrii
procesów utraty masy przez gwiazdy. Na
przykład morfologia rozciągających się
wokół mgławicy halo (aureol), występu
jących niekiedy w postaci wielokrotnych
otoczek, stanowi potencjalną wskazów
kę do badań nad tym, jak zachodzą pro
cesy utraty masy na asymptotycznej ga
łęzi olbrzymów. Tak więc na mgławice
planetarne można również patrzeć, jak
na instrumenty „paleontologii” wiatrów
gwiazdowych.
MGŁAWICE PLANETARNE JAKO
POPULACJA GALAKTYCZNA

W poprzednich częściach mgławice pla
netarne były przez nas traktowane jako
indywidualne twory, powstające w cza
sie ewolucji gwiazdowej. Teraz rozwa
żać będziemy mgławice planetarne łącz
nie, jako całą klasę obiektów i patrzeć
na nie, jako na składnik pupulacji galak
tycznych.
Tempo umierania gwiazd

Poniew aż m gław ice p lanetarne, to
w gruncie rzeczy oznaki um ierania
gwiazd, mogą one zostać użyte do po
równania tempa umierania gwiazd w od
ległych galaktykach z ogólnymi własno
ściami galaktyki, jak jasność bolometryczna lub wskaźnik barwy. Jednak in
terpretacja nie jest prosta, gdyż gwiaz
dy o różnych metalicznościach ewo
luują w odmienny sposób. Na przykład
gwiazdy bogate w m etale (czyli wg
definicji astronom icznej pierw iastki
cięższe niż hel) mogą mieć trudności
z wyprodukowaniem mgławicy plane
tarnej z uwagi na silne tempo utraty

Źródło fotonów ultrafioletowych

Gwiazdy centralne mgławic planetar
nych przechodzą przez bardzo gorące
stadia, w których ich temperatury efek
tywne przekraczają 105 K. Ponieważ w
wielu przypadkach tylko część ich pro
mieniowania jest absorbowana przez ota
czające mgławice oraz z uwagi na to, że
w odróżnieniu od gwiazd OB, nie są oto
czone lub związane z obłokami moleku
larnymi, gwiazdy centralne stanowią
ważne źródło jonizującego promienio
wania dla halo galaktyk.
Poza tym, zgodnie ze standardowy
mi modelami powstawania populacji
gwiazdowych, wydaje się, iż gwiazdy
centralne mgławic planetarnych, lub bar
dziej ogólnie wszystkie gwiazdy po
opuszczeniu asymptotycznej gałęzi ol
brzymów, są odpowiedzialne za wzrost
emisji w ultrafioletowej części widma
galaktyk eliptycznych oraz za obserwo
waną u wielu z nich obecność słabych
linii emisyjnych. Jednak w tych zagad
nieniach ciągle potrzebne są pogłębione
badania, biorące pod uwagę efekty metaliczności.
Źródła wzbogacające galaktyki

M gław ice planetarne, gw iazdy OH
i chłodne olbrzymy stanowią podstawo
we źródło wzbogacania ośrodka międzygwiazdowego w materię. Wyprzedzająje
w tym tylko gwiazdy supernowe.
Ponieważ wyrzucony w przestrzeń
gaz zawiera nowo powstałe cząstki,
mgławice planetarne stanowią istotne
źródło wzbogacenia ośrodka międzygwiazdowego w pewne pierwiastki: hel,
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Shapley 1 (fot. AAO)

NGC 2440 (fot. N4SA)

Mgławica „Saturn ” (fot. KPNO)

azot i, co najważniejsze, w węgiel i pier
wiastki powstałe w procesie s.
Atmosfery chłodnych, zaawansowa
nych ewolucyjnie gwiazd są szczególnie
dobrym miejscem powstawania pyłu i
konkurują z jądram i obłoków molekular
nych w produkcji pyłu „na skalę galak
tyczną”. Ocenia się, że mgławice plane
tarne i ich ewolucyjni przodkowie są naj
w ażniejszym i przekaźnikam i tw orzo
nych wokół gwiazd ziaren pyłu do prze
strzeni m iędzygw iazdow ej. Trzeba tu
zwrócić uw agę, że w łasności cząstek
pyłu przekazywanych do ośrodka m ię
dzy gwiazdowego różnią się od tych, ja 
kie miały one w chwili swego powsta
nia, a to z uwagi na działanie prom ie
niowania gwiazdy centralnej.

nach spiralnych naszej Galaktyki. Przy
puszczalną przyczyną może być to, że w
bardziej rozrzedzonych obszarach ośrod
ka międzygwiazdowego występują ziar
na o mniejszych rozmiarach.

Dla przykładu, obserwowany w ob
szarach HII gradient (stopień zmienno
ści) obfitości chemicznych wzdłuż pro
mienia Galaktyki, może być wytłuma
czony przez wiele różnych modeli. Fakt,
że stare gwiazdy w dysku Galaktyki nie
w ykazują tego gradientu, a mgławice
planetarne wykazują gradient mniejszy
niż obszary HII, przemawia za modela
mi ewolucji chemicznej, w których gra
dient narasta z czasem.
W ykorzystując odpowiednie przy
rządy na dużych teleskopach, obfitości
mgławic planetarnych mogą być wyzna
czone także dla odległych galaktyk.
W tym wypadku, w galaktykach wcze
snych typów mgławice planetarne będą
grać podobną rolę, jak obszary HII w ga
laktykach, w których trwa powstawanie
gwiazd. Pierwsze badania wykorzystu
jące ten fakt wykazały, że rozmyte ga
laktyki eliptyczne nie m ogą być pozo
stałościami karłowatych galaktyk niere
gularnych, ponieważ obie grupy mają
zasadniczo odmienne historie ewolucji
chemicznej.

MGŁAWICE PLANETARNE
— CZĄSTKI PRÓBNE W BADANIU
GALAKTYK
Fakt, że mgławice planetarne są stosun
kowo prostym i obiektami, łatwymi do
zaobserwowania nawet na dużych odle
głościach, czyni z nich wyjątkowo w ar
tościowe narzędzia do badania galaktyk,
które zamieszkują.
Prawo poczerwienienia
między gwiazdowego
Standardowe prawo ekstynkcji oraz jego
zm iany na kierunkach przecinających
gęste obłoki molekularne zastało wyzna
czone na podstawie obserwacji gwiazd
z bezpośredniego sąsiedztw a Słońca.
Mgławice planetarne pozwalają nam na
badanie bardziej odległych części Galak
tyki. Staranna analiza poczerwień mgła
wic planetarnych wyznaczonych dwie
ma różnym i m etodam i, pozw oliła na
stwierdzenie, że stosunek absorbcji cał
kowitej do selektywnej jest mniejszy w
obszarach między ramionami, niż w ramio
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M asy dynamiczne galaktyk
Do niedaw na m asy dynam iczne galak
tyk elipty cznych m ogły być w yzna
czane jed y nie dla ich centralnych ob
szarów, gdzie gwiazdowe linie absorbcyjne pozw alały na pom iar prędkości
rad ialn y ch . D zięki sw ym silnym li
niom em isyjnym m gław ice planetar
ne pozw alają nam na badanie pól pręd
kości galaktyk daleko poza ich efek
tyw nym i prom ieniam i oraz w yznacza
nie mas halo galaktycznych.
Struktura ośrodka międzygwiazdowego
Ponieważ mgławice planetarne oddzia
ły wuj ą dynam icznie z otaczającym je
środowiskiem, m ogą pozwolić także na
badania dynamiki ośrodka międzygwiaz
dowego. Nie mamy jednak jeszcze nie
zbędnych narzędzi badawczych aby ten
cel urzeczywistnić.
Badanie ewolucji chemicznej galaktyk
W spomnieliśmy już, że stosunkowo ła
two można z widm wyznaczyć obfitości
pierwiastków w mgławicach planetar
nych. Zawarty w mgławicowych otocz
kach hel, węgiel oraz azot pochodzą czę
ściowo z syntezy w gwiazdach, które
mgławice planetarne wykształciły. Inne
pierw iastki, takie jak tlen i neon, od
zwierciedlają skład ośrodka, z którego
powstały owe gwiazdy. Tak więc mgła
wice planetarne pozwalają nam na ba
danie zmian składu chemicznego galak
tyk w przestrzeni oraz zmian zachodzą
cych w czasie. Czyni to z nich ważne
narzędzia do zrozumienia ewolucji che
micznej galaktyk.

MGŁAWICE PLANETARNE
— NARZĘDZIA KOSMOLOGII
Obfitość helu
w okresie przedgalaktycznym
Ilość helu powstałego podczas W ielkie
go Wybuchu jest wielkością fundamen
talną w kosmologii. Hel obecnie obser
wowany w galaktykach pochodzi czę
ściowo z nukleosyntezy w czasie Wiel
kiego W ybuchu, a częściowo z nukle
osyntezy w gwiazdach po utworzeniu
galaktyk. O bfitość przedgalaktyczna
helu jest wyznaczana ze związku m ię
dzy obfitościami tlenu i helu w galakty
kach ubogich w metale poprzez ekstra
polację do m etaliczności równej zero.
Włączenie mgławic planetarnych do tej
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Abell 35 (fot. KPNO)

Abell 39 (fot. KPNO)

Abell 78 (fot. KPNO)

analizy powiększa podstawę tej relacji
poprzez rozszerzenie do wyższych metaliczności. Inna metoda wyznaczania
przedgalaktycznej obfitości helu wyko
rzystuje mgławice planetarne z halo ga
laktycznego, w których obecna obfitość
helu jest sumą obfitości przedgalaktycz
nej plus wzbogacenie pochodzące od ma
cierzystej gwiazdy, które można określić
z teorii. Zaletą metody jest jej niezależ
ność od tej pierwszej. Jednak niewątpli
wie użycie mgławic planetarnych dla
wyznaczenia obfitości helu w okresie
przedgalaktycznym nie ma fundamental
nego znaczenia.

rzędnym znaczeniu. Nie jest to jednak
jeszcze w pełni zrozumiałe.
W porównaniu z innymi metodami
pomiaru odległości pozagalaktycznych,
metoda oparta o rozkład funkcji jasno
ści mgławic planetarnych jest prosta, do
kładna i może być stosowana do galak
tyk o dowolnym typie Hubbla. Może być
wykorzystywana do pomiaru odległości
sięgających 2x107 parseków.

w międzygwiazdowym obłoku moleku
larnym wymaga zaistnienia jakiegoś me
chanizmu, który zapoczątkowałby cały
proces. Pierwszy jaki zaproponowano, to
wybuch gwiazdy supernowej. Obecnie
wydaje się jednak, że gwiazda na asymp
totycznej gałęzi olbrzymów, która traci
swą otoczkę i właśnie staje się mgławi
cą planetarną lepiej pasuje do obserwa
cji. W takim modelu już w młodym Ukła
dzie Słonecznym pojawić się mogły ra
dioaktywne pierwiastki glinu i palladu
(26A1, 107Pd), co jest zgodne z obserwo
wanymi stosunkami obfitości.

Skala odległości międzygalaktycznych
Być może najbardziej znanym zastoso
waniem mgławic planetarnych w ostat
nich latach jest ich wykorzystywanie w
charakterze świec standardowych. Może
wydawać się paradoksalne, że metoda
wykorzystująca mgławice planetarne jest
tak wiarygodnym źródłem odległości do
galaktyk, podczas gdy indywidualne
odległości do mgławic planetarnych w
naszej Galaktyce są tak słabo znane.
W istocie, metoda ta oparta jest na wy
znaczeniu funkcji jasności mgławic pla
netarnych, która ma charakter statystycz
ny i określana jest na podstawie obser
wacji dziesiątek lub setek jasnych mgła
wic planetarnych w danej galaktyce.
Funkcja jasności bardzo gwałtownie ury
wa się dla bardzo dużych jasności, co
wynika z ewolucji mgławic planetarnych
i ich gwiazd centralnych. Istnieją wyraź
ne wskazówki, że cały zakres dużych
jasności tej funkcji jest niemal niezależ
ny od własności analizowanych galak
tyk. Przyczyna zdaje się leżeć w tym, że
wszystkie czynniki, które mogłyby wpły
nąć na górną część rozkładu funkcji ja
sności albo są nieistotne, albo wywołują
wzajemnie znoszące się efekty o drugo
Postępy Astronom ii 3/1997

MGŁAWICE PLANETARNE
A UKŁAD SŁONECZNY
W poprzednich częściach przedstawili
śmy mgławice planetarne jako drogę do
badania odległych części Wszechświa
ta. Istnieje jednak jeszcze inny aspekt
badań m gławic planetarnych, może
mniej znany, jednak nie bez znaczenia:
związki z Układem Słonecznym. Takie
związki istnieją przynajmniej na dwa
sposoby.
Mgławica planetarna
Układu Słonecznego
Ponieważ Słońce jest normalną gwiazdą
ciągu głównego o masie 1 M0 (oczywi
ście), to ostatecznie przekształci się w
czerwonego olbrzyma i wytworzy wła
sną mgławicę planetarną. Zgodnie z ob
liczeniami astronomów, ta mgławica bę
dzie miała zapewne kształt eliptyczny,
ze względy na efekty dynamiczne wy
wołane obecnością Jowisza. Powstanie
dużej części obserwowanych eliptycz
nych mgławic planetarnych mogłoby być
wytłumaczone przez obecność masyw
nych planet lub brązowych karłów.
POWSTANIE
UKŁADU SŁONECZNEGO
Powstanie pierwotnej mgławicy słonecz
nej przez kontrakcję (zapadnięcie się)

PODSUMOWANIE
Dokonaliśmy oto przeglądu tych dzie
dzin astronomii, które czerpać mogą ko
rzyści z badań mgławic planetarnych.
Tak krótkie przedstawienie musiało być
ze swej natury schematyczne. W rzeczy
wistości wiele badań tu przedstawio
nych, w których mgławic planetarnych
używa się jako narzędzi, jest bardzo trud
nych do prawidłowego przeprowadzenia
i często specjaliści prowadzą na ich te
mat ostre dyskusje. Jednak wydaje się
pewne, że lepsze poznanie mgławic pla
netarnych jest niezbędnym warunkiem
do postępu w wielu dziedzinach astro
nomii.
Tłumaczenie: S.K. Górny.

Doktor Grażyna Stasińska, astrofizyk
w O b serw a to riu m A stro fizyczn ym
w Meudon p o d Paryżem, od szeregu lat
zajmuje się szeroko pojętym i badania
mi mgławic planetarnych. Generalnie
interesują Ją procesy fotojonizacji ma
terii i ewolucja chemiczna galaktyk.
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TELESKOP
KOSMICZNY
HUBBLE'A
Po niedawnej wymianie części instru
mentarium, teleskop kosmiczny Hubble’a jest w wyśmienitej formie, co za
owocowało już kolejną porcją fascy
nujących odkryć i pięknych portretów
rozmaitych zakątków Wszechświata.
Że nie są to li tylko sielankowe obra
zy przekonamy się za chwilę, gdy za
prezentujemy dramatyczne relacje ze
zdarzeń w sercach galaktyk.
Pierwszą bohaterką jest 220 obiekt z katalo
gu osobliwych galaktyk sporządzonego przez
Haltona Arpa — czyli galaktyka Arp 220.
Znajduje się ona 250 milionów lat świetlnych
od nas, w gwiazdozbiorze Węża. Jest ona
szczególna już choćby z tego powodu, iż jest
to jedna z najbliższych nam galaktyk, spo
śród klasy, określanej mianem ultra jasnych
galaktyk podczerwonych. Są to obiekty in
tensywnie badane, gdyż istnieje uzasadnio
ne przypuszczenie, że w ich przypadku
mamy do czynienia ze stadium ewolucyjnym
prow adzącym do pow stania kwazarów,
owych najpotężniejszych źródeł promienio
wania w Kosmosie.
Jeden z dw óch nowych przyrządów
HST: kamera podczerwona ze spektrome
trem wieloobiektowym (NICMOS), okazał
się tutaj niezastąpiony. Arp 220 tak mocno
jest skryta w „tumanach” pyłu, iż jej promie
niowanie w wizualnej części widma to zale
dwie 5% uwalnianej energii. Pozostałe 95%
króluje w podczerwieni, gdzie jądro tej ga
laktyki św ieci jaśniej aniżeli 100 Dróg
Mlecznych! 1 właśnie dzięki kamerze pod
czerwonej możemy „przebić” się przez więk
szość pyłu otulającego Arpa 220 i podejrzeć
jej wnętrze.
Zaprezentowane tutaj zdjęcie (rys. 1),
zostało wykonane 5 kwietnia 1997 roku, przy
użyciu trzech różnych filtrów. Kolory zosta
ły następnie tak dopasowane, by barwa nie
bieska odpowiadała krótszym długościom
fal, a czerwona — dłuższym.
Po bliższej inspekcji obrazu, Rodger
Thompson, Marcia Rieke, Glenn Schneider
oraz Nick Scoville zrozumieli, że są świad
kami kosmicznego dramatu rozgrywającego
się w centrum galaktyki Arp 220. Wszystko
wskazuje bowiem na to, że zderzają się tam
ze sobą dwie galaktyki spiralne! Widoczny
na zdjęciu jasny półksiężyc to nic innego,
jak pozostałość jądra jednego z uczestników
„wypadku”. Jest to w rzeczywistości gigan
tyczna gromada gwiazd, licząca jakiś miliard
członków. To, że ma ona taki akurat kształt
oznacza ni mniej, ni więcej a tylko to, że jej
dolna połowa jest zasłonięta przez wielki
dysk pyłowy, o średnicy szacowanej na około
300 lat świetlnych. Jądro drugiej niefortun
nej galaktyki, to ów jasny okrągły obiekt na
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obserwuje

Kosmiczne kolizje
lewo od półksiężyca. Oba jądra są odległe
od siebie o jakieś 1200 lat świetlnych i krą
żą dookoła siebie.
Tak naprawdę sama kolizja nastąpiła
prawdopodobnie kilkaset milionów lat temu.
To co obecnie obserwujemy, to wywołane
przez nią skutki. Materia międzygwiazdowa,
czyli gaz i pył, normalnie rozlokowana w
dysku galaktycznym o promieniu 30 000 lat
światła, została porwana i zepchnięta do ją 
dra Arpa 220. Spowodowało to na przykład
znaczne zaciemnienie jej jądra przez zebra
ny pył. Co ważniejsze jednak, w wyniku na
gromadzenia wielkich ilości gazu w obsza
rach centralnych, nastąpiło wzmożone po
wstawanie nowych gwiazd, określone wręcz
mianem wybuchowego. Tak też i kamera
podczerwona pokazuje okazałe tego rezul
taty: przynajmniej 12, najprawdopodobniej
młodych, gromad kulistych, czyli gęstych
zbiorowisk kilkuset tysięcy, a nawet kilku
milionów gwiazd, w sferycznym wycinku
przestrzeni o średnicy kilkudziesięciu lat
świetlnych. W ogólności gaz w centralnym
dysku najpewniej zasila ciągłe powstawanie
młodych gwiazd, odpowiadając za jego wy
sokie tempo — prawdopodobnie 100 razy
większe, niż dla całej Drogi Mlecznej, jed
nakże skoncentrowane w obszarze o 100krotnie niniejszym promieniu.
Jak już wspomnieliśmy, Arp 220 to bar
dzo ważne stadium ewolucyjne. Centralny
dysk akrecyjny otacza prawdopodobnie czar
ną dziurę i przyczynia się systematycznie do
budowania supermasywnej czarnej dziury —
„docelowo” jakieś 100 milionów mas Słoń
ca — głównego silnika przyszłego kwazara.
Poparcie dla takiej wizji rozwoju wypadków
pochodzi z obserwacji radiowych, wskazu
jących na obecność kilku miliardów Me gazu
i pyłu w obrębie centralnego 1000 lat świetl
nych obiektu Arp 220.
Również HST dopomógł astronomom
rozwikłać inną zagadkę, nieco mniejszego
kalibru, ale również intrygującą. Cała histo
ria znalazła swój początek wtedy, gdy przy
pomocy 4-metrowego teleskopu w obserwa
torium Kitt Peak w Arizonie oraz satelity
rentgenowskiego ROSAT, przyjrzano się do
kładniej galaktyce — tym razem „zwykłej”,
spiralnej — o katalogow ym oznaczeniu
NGC 6946. Ten położony 17 milionów lat
świetlnych od nas w gwiazdozbiorze Cefeusza obiekt, będący zaledwie połówką Dro
gi Mlecznej, jeśli chodzi o masę i wielkość
— zabił naukowcom przysłowiowego ćwie
ka. Okazało się, że NGC 6946 jest wyjątko
wo jasna zarówno w zakresie optycznym, jak

i w promieniach X. Zupełnie tak, jakby wy
buchła w niej supernowa. I tu niespodzian
ka: dalsza analiza zebranego materiału „do
wodowego” pokazała, iż brak jest należnej
w takim przypadku mieszaniny pierwiast
ków. Co więcej, ów tajemniczy obiekt na
obrzeżu NGC 6946 nie ekspandował wystar
czająco gwałtownie, by zasłużyć na miano
młodej supernowej. Jego charakterystyki
odpowiadały bardziej temu, że widzimy,
owszem, pozostałość po supernowej, tyle
że dużo starszą, (zob. rys. 2).
Dlaczego jednak mogła ona być tak ja
sna? Nie pierwszy już raz trzeba było po
czekać, aż HST i tu spojrzy swym „łaska
wym okiem ” . W ykonane przy pom ocy
kamery WFPC2 zdjęcia przeanalizow ali
William P. Blair, Robert A. Fesen i Erie
M. Schlegel. Otóż ten jasny punkt światła,
z Ziemi wyglądajacy jak supernowa, po in
spekcji teleskopu Hubble’a okazuje się być
zderzającymi się pozostałościami po dwóch
lub nawet więcej supernowych. Mówiąc ob
razowo, pędzący „gruz” powstały z gwiazd,
które wybuchły, uczestniczy w kolizji, jakiej
przedtem nie oglądano. Proces taki był co
prawda przewidziany przez astronomów,
lecz szanse zaobserwowania go były dopraw
dy niewielkie, gdyż to dramatyczne wido
wisko rozgrywa się w skali czasowej raptem
kilkuset lat, co w specyfice Wszechświata
oznacza ledwo dostrzegalny błysk.
Uporządkujmy zatem fakty. Gdy wybu
cha masywna gwiazda, we wszystkich kierun
kach są ekspediowane ogromne ilości mate
rii, poruszającej się z prędkościami dochodzą
cymi do 36 milionów km/s i tworzące potęż
ną falę uderzeniową. Ściska ona napotkany
po drodze gaz, tworząc gęstą otoczkę. I to wła
śnie kilka takich „wałów” materii zderza się
ze sobą w NGC 6946; same presupemowe
były odległe od siebie najprawdopodobniej o
jakieś 40 lat świetlnych. Jak widać na rys. 2,
większość światła pochodzi z małego półk
siężyca u dołu po lewej, gdzie ekspandująca
otoczka po względnie niedawnej eksplozji su
pernowej „przebija” się przez starszą i więk
szą otoczkę, pozostała po wcześniejszym wy
buchu.
Jak ciekawostkę warto jeszcze na zakoń
czenie dodać, że w galaktyce tej obserwowa
no już 6 supernowych od roku 1917! Jeszcze
tylko jedna inna galaktyka może poszczycić
się tak dużą ilością zauważonych superno
wych. Oznacza to, że w NGC 6946 nie tylko
powstaje dużo gwiazd, ale i wiele z nich ma
duże masy.
Marek Gołębiewski
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Rys. 1.
Galaktyka osobliwa Arp 220,
w której centrum znajduje się
pozostałość po zderzeniu
dwóch galaktyk spiralnych.
Zdjęcie: R. Thompson,
M. Rieke, G. Schneider (UA),
Nick Scoville (CIT) i NASA.
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Wyżej: obraz uzyskany
kamerą WFPC2 (HST).

Obok: zdjęcie wykonane
teleskopem naziemnym
(KPNO 4m, CCD).

Rys. 2.
Zderzające się pozostało
ści kilku supernowych,
na obrzeżu galaktyki
NGC 6946.
Zdjęcie: William Blair
(JHU) i NOAO/Kitt Peak.
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K rajobraz Marsa
widziany okiem
stacji „Sagan
M em orial S tatio n ”
utw orzonej na
pow ierzchni
Czerwonej Planety
po wylądowaniu
Pathfindera.
Na dolnym zdjęciu
w idoczny je s t
sam obieżny pojazd
Sojourner przy
skale Yogi.
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28 kwietnia 1997 roku, kamera podczerwo
na NICM OS Teleskopu Kosm icznego
Hubble’a, uzbrojona w trzy filtry 1.1, 1.6
i 2.2 |j.m, zajrzała do Mgławicy Konus, znaj
dując tam prawdziwy gwiezdny „żłobek” —
„matkę” z sześciorgiem „dzieci”.
Zdjęcie z lewej strony to wykonany na
ziemnym teleskopem obraz odległej o 2500
lat świetlnych Mgławicy, będącej w gwiaz
dozbiorze Jednorożca. Owego „żłobka” tu
wszakże nie widać, gdyż zasłania go pył
i gaz; jego położenie wskazuje kwadratowa
ramka. Wielki stożek chłodnego molekular
nego wodoru i pyłu, wyrastający z lewej kra
wędzi zdjęcia to materia, która wypłynęła
z gwiazdy — „matki”, „NGC 2264 IRS”.
Nazywana ona bywa też źródłem Allena, na
cześć swego odkrywcy w 1972 roku. Gwiaz
da widoczna po prawej stronie jest 2000 razy
jaśniejsza niż Słońce. Jej aktywność spowo

Gwiezdna rodzinka
dowała zapoczątkowanie procesu określane
go mianem powstawania gwiazd, wywoła
nego falą uderzeniową (ang. schock-induced). Szybkie cząstki pyłu i gazu z młodej,
masywnej gwiazdy kompresowały napoty
kany gaz i pył do momentu, w którym był
wystarczająco gęsty, by zainicjować formo
wanie się nowych gwiazd. W przypadku
NGC 2264 IRS powstała w ten sposób gro
madka sześciorga gwiezdnych „dzieci”.
Widać to wyraźnie na reprodukowanym po
prawej stronie zdjęciu z kamery NICMOS.
Młode gwiazdy leżą w odległości jedynie
0.04 do 0.08 roku świetlnego wzdłuż niewi
docznego wału, gdzie wypływająca z ma
sywnej „rodzicielki” materia zderzyła się ze

ścianą obłoku molekularnego. NGC 2264
IRS jest zapewne również odpowiedzialna
za samą Mgławicę Konus, na co wskazuje
geometria całego systemu oraz fakt, że
gwiazda jest najjaśniejszym znanym tam
źródłem promieniowania.
Pierścienie otaczające masywną gwiaz
dę i wybiegające z niej promienie to jedynie
oznaki prawie perfekcyjnego działanie ukła
du optycznego NICMOS. Takie powinno
być bowiem jego działanie w przypadku
obserwowania źródła punktowego.
Marek Gołębiewski
Fot. R. Thompson, M. Rieke, G Schneider (UA)
i NASA.

Mars przed lądowaniem Pathfindera
Przedstawione obok zdjęcia zostały uzyska
ne w ramach patrolowania Czerwonej Pla
nety przez teleskop kosmiczny Hubble’a w
celu określenia warunków meteorologicz
nych jakie mogą być w czasie i miejscu pla
nowanego lądowania Pathfindera.
Zdjęcie z dnia 27 czerwca 1997 pokazu
je znacznych rozmiarów burze piaskowa.
Pokrywa ona prawie cały kanion Valles
Marineris i rozciąga się aż po Xanthe Terra,
około 1000 km na południe od przewidy
wanego miejsca lądowania Pathfindera
w Ares Vallis.
Na zdjęciach przedstawiających całą wi
doczną z Ziemi tarczę planety, na czerwco
wym obrazie, zmiany burzowe możemy
widzieć w odległości ok. 2/3 od środka tar
czy planety w kierunku 5-7 godziny zega
rowej. Ten obraz został przetworzony na ob
raz prostokątny (na dole), a miejsce lądo
w ania Pathfindera
oznaczone jest zielo
nym krzyżykiem.
Zauważmy, ze ka
nion Valles Marineris
jest tworem tak wiel
kim, ze nie ma sobie
rów nego na Ziemi.
Jego długość sięga
prawie 5 tys. km, a głę
bokość 5 -8 km. Na
Ziemi rozciągałby się
przez cala szerokość
Ameryki Północnej,
od Los A ngeles do
Postępy Astronom ii 3/1997

Nowego Jorku. Mimo tak wielkich rozmia
rów burzy nie przewidywano jej złych skut
ków dla przebiegu lądowania Pathfindera jak
i warunków obserwacji i badan miejsca lą
dowania.
Innym zjawiskiem meteorologicznym
jakie ujawniają omawiane zdjęcia są cirrusowe, kłaczkowate chmury (złożone z
kryształków lodu wodnego) nad miejscem
lądowania oraz bardziej gęste, ciemne
chmury na półkuli północnej. Przewidywa
no, że właśnie wobec obecności tak wielu
chmur, burza piaskowa zostanie ograniczo
na do aktualnych obszarów występowania.
Jeśli bowiem pył wzniesie się do wysoko
ści, na których tworzą się chmury, lody
kondensując się na ziarenkach pyłu, będą
powodowały ich opadanie, a więc nie po
zwolą na rozprzestrzeniane się pyłów na
inne obszary planety.

Ciemna plamka w rejonie terminatora na
czerwcowym zdjęciu (azymut godz. 9), to
obraz wystającego ponad chmury szczytu
wulkanicznej góry marsjanskiej Ascraeus
Mons, która ma wysokość ok. 27 km. Na
chylenie osi obrotu Marsa powoduje, że wi
dzimy tylko północną czaszę polarną.
Zespól badaczy śledzących rozwój wa
runków m eteorologicznych na Marsie
w okresie poprzedzającym lądowanie Path
findera składał się z następujących osób:
S. Lee i T. Clancy z Boulder, Ph. James
i M. Wolf z Toledo oraz J. Bella z Uniwer
sytetu Cornelia i NASA.
(aw)
Na zdjęciu niżej:
Valles M arineris sfotografowany w 1976 roku
z pokładu orbitera Vikinga znajdującego się na
wysokości 32 tyś. km (fot. USGS, Flagstaff).
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Marsjański zwiad 1997
W dniu 4 lipca br osiadł na Marsie ziem
ski desant — wylądował pojazd poszu
kujący nowych dróg wypraw marsjańskich i nowych sposobów badania Czer
wonej Planety Nazwano go Pathfinder
— przecieracz szlaków. Ma utorować
drogę do przyszłych globalnych badań
Marsa przez całą siatkę stacji badaw
czych osadzonych w różnych miejscach
na tej planecie do analizy jej skorupy
i atmosfery. Obecną, utworzoną przez
Pathfmdera i jego łazika, pionierską sta
cję badawczą nazwano imieniem nie
dawno zmarłego wybitnego badacza pla
net i poszukiwacza życia we Wszechświecie Profesora Carla Sagana (patrz PA
1/97). Na długo przed początkiem tej
misji to właśnie profesor Carl Sagan
wybrał miejsce lądowania Pathfmdera:
na północnej półkuli Marsa, u ujścia Ares
Vallis (19.5° N, 32.8° W), w miejscu
gdzie prawdopodobnie płynęła kiedyś
woda. Pathfinder wystartował z Przyląd
ka Canaveral na Florydzie w dniu 4 grud
nia 1996 i już po 7 miesiącach osiadł na
Marsie. Nie lądował, tak jak zwykle to
robiły aparaty lądujące na Księżycu czy
innych planetach, z orbity okołoplanetarnej. Jak meteoryt wpadł do atmosfery
Marsa, został w niej wyhamowany m.in.
przy pomocy spadochronu i opadł na
powierzchnie wielokrotnie na niej pod
skakując. Przed urazami był chroniony
otoczką poduszek powietrznych. Gdy
opadł wzniecony tym upadkiem kurz,
otworzył swe „wrota”, rozejrzał się po
okolicy i pozwoił na wydostanie się ze
swego wnętrza wędrującego małego ro
bota, powiedzielibyśmy „łazika”, nazwa
nego Sojourner. Łazik, jak dziecięca za
bawka, powolutku (1 cm/sek) wędrował
po marsjańskim gruncie, rozglądał się,
jak gdyby „wąchał” i „smakował” spo
tykane skałki. I wszystko przekazywał
do centrali swej misji w JPL w Pasade
nie. Przedstawiamy tu, na kilku stronach
bieżącego zeszytu „Postępów Astrono
mii”, szereg przesłanych przez tego ko
smicznego zwiadowcę obrazów Marsa
i wniosków z prowadzonych przez nie
go badań. Do bardziej merytorycznego
opisu tej misji powrócimy, tym bardziej,
że w listopadzie 1996 roku wyruszyła do
Marsa inna stacja, „Global Surveyor 1”.
26

Lądownik Pathfinder
Wymiary: czworościan, trzy ścianki baterii słonecznych
ibaza wysokości 0.9 m
Ciężąr: 890 kg (990 kg z paliwem)
Wyposażenie naukowe: kamera; magnetometr; wiatromierz; zestaw do
badania atmosfery

Łazik Sojourner
Wymiary: długość 65 cm; szerokość 48 cm; wysokość 30 cm
Ciężąr: 10 kg
Aparatura naukowa: spektrometr APX (alpha proton x-ray spectrometer)-,
3 kamery
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Ma ona we wrześniu 97 dotrzeć do swe
go celu i z orbity prowadzić szczegóło
we obserwacje powierzchni dostarcza
jąc nam m.in. dokładnych map Czerwo
nej Planety. Wtedy będziemy więc mieli
znacznie więcej do przekazania naszym
Czytelnikom. Niestety inny zespół apa
ratów kosmicznych przeznaczonych do
badań M arsa pod nazw ą „Mars 96”
zaraz po starcie z rosyjskiego kosmodronu w grudniu 1996 roku zamiast udać się
na zaplanowany szlak wpadł do oceanu
Indyjskiego niwecząc wieloletni wysiłek
wielu laboratoriów badawczych z róż
nych krajów w tym i polskiego Centrum
Badań Kosmicznych. Jednym ze szla
ków jaki przeciera Pathfinder to szlak
kosztów tej dalekiej wyprawy. Misja Pathfindera należy do misji tanich: kosztu
je tylko ok. 150 min. dolarów. Przypo
mnijmy, że lądowanie na Marsie Vikingów w roku 1976 kosztowało przeszło
3 miliardy 200 milionów dolarów. W ta
kim porównaniu możemy powiedzieć, że
jest to niezwykle tania wyprawa ko
smiczna na Marsa.
(aw)
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Po prawej: zdjęcie miejsca lądowania Pathfindera
ze wskazaniem kierunków na charakterystyczne
twory ukształtowania terenu i odległości do nich.
Niżej: Charakterystyczne obiekty w najbliższym
otoczeniu Pathfindera i nadane im nazwy własne.
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Wyniki analiz próbek marsjańskich skał i gruntów wykonane przez spektrometrAPX z “łazika” i podobne parametry
otrzymane na Ziemi.

MgO
ai2o 3
SiO

A-3, skała
“Barnacle Bill”

A-5, grunt

% wagowy

% wagowy

K20

M nO -

FeO
FeO/MnO

% wagowy

9 .3 -3 1 .6

8.6
10.1

3.1
12.4
55.0
1.4

CaO
Ti02

ZIEMIA

METEORYTY
MARSJAŃSKIE

MARS

0 .7 - 1 2 .0
38.2 - 52.7
0.022 - 0.19
0 .6 -1 5 .8

43.8
0.7
5.3
0.7

4.6
0.7
0.9
12.7
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0.1 - 1.8
0.44 - 0.55
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0.6
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Skorupa oceaniczna
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Humor z NASA
“Oni są na pasie startowym - zacznij odliczanie”
CAPE CANAVERAL, Floryda - Działacze występujący przeciw 
ko wykorzystaniu energii atomowej zobowiązali się przedostać
przez bagna rojące się od krokodyli i siąść na pasie startowym,
aby nie dopuścić do planowanego wystrzelenia w przyszłym roku
sondy kosmicznej o napędzie atomowym.
Kilka dni później, następujące “ogłoszenie” krążyło pocztą elek
troniczną w NASA:
KUPIĘ: 10000 aligatorów. W szystkie sensowne oferty będą roz
patrzone. Koszty transportu do negocjacji.

28

“Takie rzeczy czynią ten kraj wielkim”
Podczas gorączki wyścigu w Kosmos w latach 1960 NASA zde
cydowała, że potrzebuje długopisu do pisania przy braku graw i
tacji. Po pow ażnych badaniach D ługopis A stronautów został
stworzony kosztem 1 miliona dolarów. Długopis działał i odnosił
sukcesy jako nowinka także na Ziemi.
Związek Radziecki, który spotkał się z tym samym problemem,
użył ołówka.

Na podstawie „Florida Today" tłum. Manix
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Kosmiczne rany Ziemi
Nawiązując do „przerażających” infor
macji zawartych w ciekawym artykule
„Czy jesteśmy w stanie obronić Ziemię
przed zderzeniami z kometami i mały
mi planetkami?” (PA 1/97) warto może
spojrzeć na ten temat w nieco innym
aspekcie.
Ile naprawdę znamy obecnie kraterów
meteorytowych na Ziemi? Katalog za
mieszczony w dziele T. Gehrelsa „Aste
roids II” liczy 139 pozycji. (Traktujejednak grupki kraterów— np. Morasko, czy
Sikhote-Alin — jako pojedyncze krate
ry.) Oczywiście bynajmniej nie należy
uważać go za ostateczny, bo ciągle prze
cież odkrywamy nowe kratery meteory
towe. Możliwe jest nawet ocenienie, ile
ich jeszcze „powinniśmy” odkryć...
Spójrzmy w tym celu na tabelkę. Jest
tak prosta i przejrzysta, że jej sensu nie
trzeba właściwie wyjaśniać (tab. 1).
Z tabelki wyraźnie widać, że propor
cjonalnie do powierzchni danego kon
tynentu Ziemi najwięcej kraterów me
teorytowych odkryliśm y w Europie.
Nic w tym dziwnego. Jest gęsto zalud
niona przez ludzi na wysokim pozio
m ie cy w iliza cy jn y m to też m ożna
uznać, że jest najlepiej zbadana pod
względem topograficznym i kartogra
ficznym. Na drugim miejscu jest Au
stralia. Ludności tam co prawda niewie
le, ale też na wysokim poziomie cywi
lizacyjnym. Ponieważ przy tym więk
sza część terytorium Australii to sucha
pustynia, charakteryzująca się słabą
erozją, więc duże kratery meteorytowe
zachowują się tam dobrze i są względ
nie łatwe do odkrycia. (Co prawda w
niektórych rejonach Australii zagraża
im zasypanie przez pył i piasek nawie
wany z okolicy.) Prawie identyczny jest
wynik, jeżeli chodzi o Amerykę Pó
łnocną. Co prawda północna część kon
tynentu to niemal bezludne kanadyjskie
tereny polarne, ale mimo to są one so
lidnie zbadane pod względem topogra
ficznym, a budowa geologiczna Płyty
Kanadyjskiej sprzyja dobremu zacho
waniu się nawet bardzo starych krate
rów meteorytowych.
Przeciwieństwem omawianych trzech
rejonów geograficznych są: Afryka,
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Ameryka Południowa i Azja. W porów
naniu z Ameryką Północną i Australią
nasycenie tych rejonów kraterami me
teorytowymi jest około 5 razy mniejsze,
w porównaniu z Europą — nawet około
9 razy mniejsze (!). Co prawda trudno
oczekiwać zachowania się starych kra
terów meteorytowych na terenie bagni
stej dżungli nadamazońskiej czy kongijskiej, ale przecież stanowią one tylko
część Ameryki Południowej czy Afry
ki. Nie ulega więc najmniejszej wątpli
wości, że w Ameryce Południowej,
Afryce i Azji jest jeszcze wiele krate
rów do odkrycia!...
Jak wiele?
Próbuje to właśnie zasugerować ze
stawiona przeze mnie tabelka. Aby uzy
skać takie pokrycie lądów Ziemi krate
rami meteorytowymi, jakie mamy w
Europie, należy jeszcze odkryć około
330 kraterów m eteorytow ych, czyli
przeszło dwa razy więcej, niż ich zna
my obecnie (!). (Inaczej mówiąc znamy
obecnie niespełna 1/3 kraterów meteory
towych na Ziemi).
Oczywiście wywodów tych nie na
leży traktować w sposób „bezwzględ
ny”. W szczególności absolutnie nie
o zn a cza ją one, że odkryliśm y ju ż
„ w sz y stk ie ” k ra te ry m eteorytow e
w Europie.
Przedstawiony przeze mnie wynik
je st jed n ak bardzo zastanaw iający.
Szczycimy się tym, że mamy sztuczne
księżyce Ziemi zdolne do obserwowa
nia na powierzchni naszej planety obiek
tów o rozmiarach kilkunastu centyme

trów (!), a ciągle nie odkryliśmy jeszcze
około 2/3 kraterów meteorytowych na
naszej planecie (!). To dziwne.
Oczywiście nie sugeruję, że do szu
kania kraterów meteorytowych na na
szym globie należy użyć aparatury ob
serwacyjnej aż o takiej niezwykłej zdol
ności rozdzielczej. Wręcz przeciwnie,
w pierwszym etapie należałoby użyć
aparatury o zdolności rozdzielczej kil
kudziesięciu metrów, ale o dużym polu
widzenia.
To zdumiewające, ale ciągle aktual
na jest paradoksalna sytuacja, że lepiej
obecnie znam y ukształtow anie p o 
w ierzch n i K sięży ca niż Z iem i...
(W szczególności dno oceanów naszej
planety to ciągle terra incognita, mimo
dość intensywnych badań oceanologicznych. Na nim więc też niewątpli
wie kryją się duże kratery meteoryto
we.) Poza tymi rozważaniami jest też
dwa razy większa od Australii Antark
tyda. Ale jest przecież skuta lodem
o grubości dochodzącej do 4 km (!).
Choć z trudem, to jednak poprzez tę
w arstw ę lodu m ożna jed n ak badać
ukształtowanie stałego gruntu (zwłasz
cza metodami sejsmicznymi) i przed
kilku laty pojaw iło się doniesienie
o odkryciu na Antarktydzie największe
go krateru meteorytowego na Ziemi (!).
Niestety jednak bliższych szczegółów
na ten temat brak, a dokładne spene
trowanie całej Antarktydy pod tym ką
tem będzie bardzo trudne, pracochłon
ne i czasochłonne.
Andrzej Marks

Tabela 1.
Kontynent

Azja
Afryka
Am eryka Pn.
Am eryka Pd.
Europa
Australia

Powierzchnia
w min km 2

43.3
30.3
24.2
17.8
10.1
7.7

Liczba
odkrytych
kraterów

Liczba
kraterów
na min km 2

Pozostałe
„do odkrycia”

18
12
49
7
36
17

2405
2.525
0.494
2.543
0.281
0.453

154-18=136
107-12= 95
86—49= 37
6 3- 7= 56
36-36= 0
27-17= 10

139

473

334
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Kosmiczna interferometria
radiowa — VSOP
Od wielu już lat znana jest technika ob
serwacji radiowych zwana „interferome
trią na bardzo długich bazach”, z angiel
ska VLBI czyli „Very Longe Baseline In
terferometry”. Dzięki tej technice wspól
nych obserwacji tych samych źródeł pro
mieniowania przez naziemne radiotele
skopy znajdujące się w dużych odległo
ściach od siebie (czasami nawet na róż
nych kontynentach) radioastronomia uzy
skała niebywałą „ostrość” widzenia. Ra
diowe obrazy kwazarów i innych odle
głych radioźródeł znamy obecnie ze zdol
nościami rozdzielczymi sięgającymi mi
lisekund łuku. Rodzący się obecnie gigan
tyczny radioteleskop wirtualny czyli sys
tem „kosmicznej interferometrii na bar
dzo dużych bazach” będzie miał zdolność
rozdzielczą około 30 mikrosekund łuku
(30 milionowych sekundy łuku) czyli 10
razy lepszą niż obecny międzykontynentalny system VLBI i 1000 razy lepszą niż
ma w zakresie optycznych długości fal te
leskop kosmiczny Hubble’a. Będziemy
więc mogli poznawać struktury obiektów
leżących na krańcach Wszechświata ze
szczegółami, o których poznaniu dotych
czas nawet nie mogliśmy marzyć.

Ten nowy kosmiczny instrument ba
dawczy nazywa się VSOP od angielskie
go „VLBI Space Orbiting Programme”.
Pierwszym etapem tworzenia tego instru
mentu było wprowadzenie na orbitę okołoziemską w dniu 12 lutego 1997 r. ja
pońskiego radioteleskopu o średnicy 8 m.
Nadano mu imię HALCA od „Higly Ad
vanced Laboratory for Communications
and Astronomy”, a po japońsku „Haruka” co znaczy „daleki, odległy”. W isto
cie odległość od Ziemi tego kosmiczne
go radioteleskopu będzie zawarta między
1000 km w perigeum, a przeszło 21250
km w apogeum. Razem z około 40. ra
dioteleskopami w dwudziestu krajach na
powierzchni Ziemi (w tym radioteleskop
toruński) teleskop ten będzie tworzył
(syntetyzował) radioteleskop o średnicy
równej prawie trzem średnicom Ziemi.
Będzie to w istocie wirtualny megateleskop radiowy. Pracował on będzie na cen
tymetrowych długościach fal, a dokład
niej na częstościach 1.6 GHz, 5.0 GHz
i 22 GHz i tylko z lewoskrętną polaryza
cją kołową. W rok po uruchomieniu ra
dioteleskopu HALCA ma być wprowa
dzony na podobną orbitę rosyjski satelita

Przybliżone rozmieszczenie około 40 naziemnych anten globalnej sieci radioteleskopów,
które będą uczestniczyły w programie kosmicznej interferometrii na bardzo długich bazach
(VSOP). Przyjemnie je st nam zauważyć, że w tej liczbie znajduje się też toruński 32 m
radioteleskop. Standardową praktyką będzie uczestnictwo w równoczesnych obserwacjach,
obok teleskopu na orbicie, co najmniej 10 radioteleskopów naziemnych. Sterowanie
i utrzymywanie łączności ze stacją kosmiczną będzie zapewnione przez 7 wyspecjalizowanych
stacji naziemnych ( tracking stations) w Stanach Zjednoczonych, Japonii i Rosji.

RadioAstron z anteną o średnicy 10 m
i dodatkową częstością 0.33 GHz (90 cm).
Ponieważ orbita tego teleskopu będzie
większa, cały instrument osiągnie „roz
miary” 7 średnic Ziemi. Ten „gigantycz
ny radioteleskop” będzie używany do ob
serwacji m.in. odległych aktywnych ga
laktyk, kwazarów, obszarów rodzenia się
gwiazd, kosmicznych maserów i innych
bardzo zwartych (kompaktnych) źródeł
promieniowania radiowego. Na ostatniej
stronie okładki prezentujemy obraz pierw
szego obiektu— radioźródła PKS 1055+018
— uzyskany tym teleskopem. Około 50%
jego czasu obserwacyjnego będzie po
święcone realizacji indywidualnych pro
jektów badawczych zaproponowanych
przez astronomów z całego świata. Istotą
tych obserwacji będzie globalna, w skali
całej naszej planety, współpraca licznych
radioteleskopów naziemnych, a ich rezul
tatem będą najwyższej jakości obrazy wy
branych obiektów. Około 25% czasu ob
serwacyjnego będzie poświęcone pracom
przeglądowym, niejako ogólnemu spoj
rzeniu na radiowe niebo w różnych czę
stościach, a pozostałe 25% czasu będzie
użyte do różnych testów, kalibracji, ste
rowania i poprawiania orbity satelity.
Dwustronna komunikacja między sateli
tą, a „prowadzącą” stacją naziemną bę
dzie się odbywała na częstotliwości pa
sma Ku. W czasie rzeczywistym będzie
następował przepływ danych astrono
micznych z anteny na orbicie do stacji na
ziemnej, a do anteny kosmicznej będą
z Ziemi kierowane niezwykle precyzyj
ne sygnały czasu i komendy sterujące.
Pierwsze eksperymenty kosmicznej
interferometrii radiowej zostały przepro
wadzone przez Laboratorium Napędów
Odrzutowych w Kalifornii (JPL) w latach
1986-1988. Wykorzystując sieć satelitów
przekaźnikowych przeprowadzone obser
wacje instrumentem większym niż Zie
mia. Pokazano wówczas, że wiele bardzo
zw artych aktywnych jąd er galaktyk
(AGN-ów) może być „dobrze widzia
nych” dopiero instrumentem o rozmiarach
dwa razy większych od średnicy Ziemi.
(aw)
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Pozagalaktyczne radioźródło Centaurus A czerpie swą energię ze znajdują
cej się w środku „ maszyny ", która je s t
mniejsza niż System Słoneczny — ma
rozmiary ok. 0.001 roku światła czyli
ok. 65 jedn. astr. Wydaje się obecnie,
że tą centralną maszyną je s t krążący
wokół superm asyw nej czarnej dziury
(i być może na nią spadający) dysk g a 
zowy. Kosmiczna VLBIpozwoli uzyskać
liniow ą zdolność rozdzielczą bliską
spodziewanemu rozmiarowi dysku.
Zdjęcia zaczerpnięto z prospektu
NASA dotyczącego kosmicznego VLBI.

Sieć VLA
(niska rozdzielczość)

. I—:----------- —H
‘10 000 lat świetlnych

Sieć VLA
(wysoka rozdzielczość)

%

1000 lat świetlnych

Radioteleskop
w Parkes
i

i

500 000 lat świetlnych

Radiogalaktyka

Naziemne VLBI
Radioteleskop
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Naziemna
stacja
sterująca

1 rok świetlny
(65000 j.a.)

Radiowa
komunikacja
dwukierunkowa
Radu
nazie

Transport
taśmy

Transport
taśmy

VSOP

Centralny
korelator
Wzorzec Zapis
częstotli- magnewości
tyczny

Konstrukcja
obrazu

Zapis Wzorzec
magne- częstotliwości
tyczny

Radioteleskopy „Kosmicznej Interferometrii na Bardzo Długich Bazach ’’ (VSOP)
będą pracowały dokładnie tak, ja k pracują na Ziemi sieci VLBI, za wyjątkiem
łączności z anteną kosmiczną, która będzie połączona ze swą stacją odbiorczą
drogą radiową, a nie ja k je st to zwykle, kablem. Korelator działa tak ja k ognisko
kamery, zbiera zarejestrowane na taśmach dane z różnych radioteleskopów
w taki sposób, że może z nich być zrekonstruowany obraz obserwowanego obiektu.
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Zjawiska zachodzące w atmosferze Słońca wpływają na stan ziemskiego magne
tyzmu. W talach jego największej aktywności obserwowane są częste i silne burze
magnetyczne oraz widowiskowe zorze polarne. Niespokojne Słońce w znaczącym
stopniu wpływa takie na stan najwyższych warstw ziemskiej atmosfery nazywa
nych jonosferą. Mają miejsce przerwy łączności, zakłócenia pracy rozciągłych
systemów energetycznych, a także usterki w funkcjonowaniu satelitów.
Tytułem wstępu

Magnetosfera jest wyróżnionym w prze
strzeni kosmicznej obszarem dominacji
ziemskiego pola magnetycznego oddzie
lonym od plazmy wiatru słonecznego
magnetopauzą. Pole magnetyczne umiej
scowionej wewnątrz Ziemi oraz otacza
jące ją jej najbardziej odległe od po
wierzchni i silnie zjonizowane warstwy
atmosfery, bywają silnie zaburzane przez
czynniki pochodzenia kosmicznego.
Wyraźne, odróżnialne od zmienności
dobowej, zaburzenia ziemskiego magne
tyzmu noszą nazwę burzy magnetycznej.
Pojęciem burzy jonosferycznej okre
śla się natomiast reakcje parametrów jonosfery na znaczącą zmianę warunków
w wietrze słonecznym i otaczającej ją
magnetosferze.
Serwis heliofizyczny warszawskiego
CBK PAN, którego działalność koncen
truje się na analizie i przewidywaniu po
dobnych wydarzeń, korzysta z modelu
jonosfery niezaburzonej. Podanie progno
zowanej średniej miesięcznej liczby Wol
fa pozwala wyznaczyć częstotliwość kry
tyczną i wysokość warstwy F2 podczas
dni określanych jako niezaburzone w roż
nych strefach geomagnetycznych i róż
nych porach dnia wg czasu lokalnego.
M ożliwe jest zatem odtworzenie
warunków w jonosferze i ich czasowej
zależności podczas takich właśnie dni,
gdy wartość koncentracji elektronowej
jest uzależniona wyłącznie od poziomu
promieniowania jonizującego Słońca.
Model nie znajduje zastosowania w przy
padku dni burzowych, co pociąga za sobą
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konieczność konstruow ania innych,
uwzględniających zmienione warunki
i wikłające dodatkowe parametry —
np. zm ienioną tem peraturę plazm y
jonosferycznej.
Burza jonosferyczna, podobnie jak
magnetyczna, jest zaburzeniem w skali
globalnej, natomiast czas lokalny i sze
rokość geomagnetyczna wydają się być
istotne gdy chodzi o intensywność po
szczególnych faz zjawiska. Zmiany pa
rametrów jonosferycznych i szacowa
nych odchyleń od wartości prognozo
wanej mają znaczenie dla łączności ra
diowej na falach krótkich.

skierowanego na zachód, a składające
go się głównie z protonów, prądu pier
ścieniowego. Faza ta trwa typowo kró
cej niż jeden dzień i wydaje się zależeć
od pory roku; długość jej zmienia się od
około 10. godzin (zimą) do ponad 15.
godzin (latem).
Przypuszcza się, że istotnym skład
nikiem prądu pierścieniowego sąjonyjonosferyczne, w tym także zjonizowany
tlen. Odpowiednio wysoka początkowa
energia tworzących go cząstek jest w sta
nie wytworzyć stosownej wielkości spa
dek w natężeniu pola magnetycznego
Ziemi. W trakcie trwania fazy powrot
nej pole magnetyczne powraca do swe
go normalnego — przedburzowego po
ziomu. W sprzyjających warunkach geo
magnetycznych trwa ona od jednego do
dwóch dni.
Burza jonosferyczna

Burzą jonosferyczną nazywamy global
ne zaburzenie jonosferycznej warstwy F,
pojawiające się w związku z wysoką
aktywnością m agnetyczną, czyli jak
można się domyślić, podczas burz ma
gnetycznych. W ogólności wyróżnia się
dwie fazy burzy jonosferycznej. Dodat
nia to trwający kilka godzin okres po
czątkowego wzrostu gęstości elektrono
wej i ujemna, która może trwać i kilka
dni, ale w zasadzie nie przekracza czasu
trwania fazy powrotnej w przypadku
burzy magnetycznej. Na niskich szero
kościach geomagnetycznych rejestrowa
na jest jedynie faza dodatnia. Podobne

Burza
geomagne
tyczna

Burza geomagne
tyczna (m agne
tyczna) je st sil
nym zaburzeniem
ziem skiego pola
m agnetycznego
rejestrowanym na
całej Ziemi, wy
raźnie odróżnialnym od zmian do
bowych. Podczas
fazy głównej ho
ryzontalna skła
dow a pola na
średnich szeroko
ściach geomagne
tycznych maleje,
stosow nie
do
efektu narastania

Obraz typowej protuberancji wybuchowej, jakie zwykle towarzyszą roz
błyskom chromosferycznym na Słońcu. Wyrzucone w przestrzeń strumie
nie naładowanych cząstek po dotarciu do Ziemi powodują m.in. zaburze
nia ziemskiego pola magnetycznego.
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fazy można wyróżnić posługując się czę
stotliwością krytyczną warstwy F2, któ
ra daje się z gęstości elektronowej łatwo
wyliczyć. Poszczególne burze są jednak
całkiem różne i ich charakterystyki za
leżą od szerokości geomagnetycznej,
pory roku, czasu lokalnego i charakteru
poprzedzających je zdarzeń w słonecz
nej chromosferze i koronie. Początki
burzy jonosferycznej i magnetycznej nie
pokrywają się ze sobą; burzę w jonosferze zwykła poprzedzać o kilka godzin
burza w magnetyzmie.
Podczas burz jonosferycznych dobo
wa krzywa określająca wartość często
tliwości krytycznej, zawierającą także
fazę główną burzy magnetycznej, jest
bardziej płaska niż w przypadku typo
wych warunków na średnich szeroko
ściach podczas modelowych dni spokoj
nych. Ponadto tzw. wirtualna wysokość
warstwy F2 (jej pomiar nie uwzględnia
mniejszej niż prędkość światła prędko
ści propagacji sygnału w jonosferze)
wyznaczana na podstawie pomiaru jonosondy, zwiększa się. Dla odmiany tuż po
początku burzy magnetycznej wysokość
ta bardzo gwałtownie maleje, jednak by
to zauważyć konieczny jest przegląd
parametrów jonosferycznych w odstę
pach czasowych nie mniejszych niż 15
minut. Wymóg taki narzuca skala zjawi
ska. Ta zmiana wysokości warstwy F2
jest związana z polami elektrycznymi,
w odróżnieniu od następującego potem
wzrostu — skutku wiatrów południko
wych. Podczas burzy wzrasta także TEC
czyli całkowita zawartość elektronów w
pionowym słupie jonosfery o jednostko
wym przekroju. Sugeruje to, że rzeczy
wista wysokość warstwy F2 nie zacho
wuje się tak, jak wysokość wirtualna,
bądź, że przyrost ilości cząstek ma miej
sce w górnej jonosferze, a zatem niewi
docznej dla stojącej na powierzchni Zie
mi jonosondy. Obserwacje satelitarne
potwierdzają tę drugą ewentualność.
Również względna obfitość jonów jonos
ferycznych zmienia się w odpowiedzi na
zmiany pól magnetycznych i elektrycz
nych powodujących ich ruch w czasie
burz. Ze wszystkich zjawisk związanych
z fazami burzy jonosferycznej najistot
niejszy wydaje się spadek częstotliwo
ści krytycznej warstwy F2 poniżej reko
mendowanej przez model wartości. Ma
to wpływ na dalekozasięgową łączność
radiową wykorzystującą fale krótkie.
W szczególności na zasięg i jakość od
bioru, co może być istotne podczas kło
potów z łącznością satelitarną. Latem
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wyróżnia się dodatkowo warstwę F 1, nie
wykazującą znaczących odchyleń. Zda
rza się jednak, że podczas silnych burz
częstotliwość krytyczna warstwy F2 spa
da nawet poniżej częstotliwości krytycz
nej FI. Nie obserwuje się natomiast
wzmocnienia jonizacji w niżej leżącej
warstwie D oraz sporadycznej warstwie
E na średnich szerokościach geomagne
tycznych. Jedynie promieniowanie rent
genowskie rozbłysków wywołuje takie
zmiany w warstwie D, ale nie nazywa
się tego burzą tylko nagłymi zaburzenia
mi jonosferycznymi (SID).
Burza jonosferyczna rozwija się jako
rezultat współzawodnictwa pomiędzy
dwoma następującymi procesami zmie
niającymi względna obfitość jonów tle
nu i cząsteczkowego azotu w warstwie
F2. Pierwszy jest związany ze zjawiska
mi zorzowymi, maleje wraz z grzaniem
Joule’a i prowadzi do ujemnej fazy bu
rzy. Pojawia się równocześnie ze zmia
nami w składzie neutralnym i tempie re
kombinacji zależnym od względnej ob
fitości pierwiastków Przenikanie ener
gii z wiatru słonecznego do magnetosfery i jonosfery poprzez lej polarny to
mechanizm kolejny. Proces ten, związa
ny z transportem jonizacji (dryf bądź
wiatry południkowe) prowadzi do dodat
niej fazy burzy. Wielu badaczy umiesz
cza początek burzy magnetycznej po
nocnej stronie magnetosfery, zaś serie
zdarzeń polegających na formowaniu się
w ogonie magnetycznym obłoków pla
zmy wstrzeliwanych w magnetosferę
bliższą Ziemi za bezpośrednią jej przy
czynę. Zjawisko to — nazywane podbu
rzą— jest związane z magazynowaniem
energii w ogonie magnetycznym i dys
sypacją w jonosferze na wysokiej szero
kości geomagnetycznej czemu towarzy
szy spadek przewodnictwa plazmy.
Systematyka
i periodyczność burz
Wyróżnia się dwa typy burz magnetycz
nych — o stopniowym i nagłym począt
ku. Burze o stopniow ym początku
(gsc — gradual storm commencement)
zwane są także zaburzeniami rekurencyjnymi. Ich powtarzalność zależy od cza
su istnienia dziury koronalnej. Gsc przy
pisywane długotrwale istniejącym dziu
rom koronalnym powtarzają się zwykle
co około 27 dni, ale ponieważ zależy to
również od struktury sektorowej słonecz
nego pola magnetycznego, a ta się po
trafi zmieniać, wzrost aktywności może

Słowniczek
Ap — średnia ośmiu wskaźników opi
sujących zmiany ziemskiego pola
magnetycznego w trzygodzinnych
okresach obserwacyjnych (K), uśred
niona dodatkowo dla wybranych kil
ku (USA) bądź kilkunastu stacji roz
lokowanych na całym świecie; po
zwala wyróżnić trzy klasy burz:
— minor (30-50),
— major (50-100),
— severe (ponad 100).
Warunkom spokoju w magnetyźmie
odpowiada zakres wartości Ap od
zera do siedmiu.
częstotliwość krytyczna — naj
wyższą wartość częstotliwości pla
zmowej jaką można przypisać da
nej warstwie jonosferycznej. Skró
tem „foF2” oznacza się tę częstotli
wość w przypadku warstwy F2.
DSF (Disappearing Solar Filament)
— skrót oznaczający rozpad włók
na protuberancji.
D st— indeks geomagnetyczny opi
sujący zmiany w prądzie pierście
niowym. Uśredniony pomiar warto
ści składowej pola magnetycznego
przy powierzchni Ziemi z czterech
stacji rozlokowanych w pobliżu rów
nika geomagnetycznego.
EPL — Eruptive Prominence on
Limb (ang. wybuchowa protuberan
cja na brzegu) — zaktywizowana
protuberancja wznosząca się ponad
powierzchnią Słońca widziana po
nad brzegiem jego tarczy.
fazy burzy jonosferycznej — kla
syczny profil zmienności wykazuje
fazę podwyższonej (faza dodatnia)
i zmniejszonej (faza ujemna) czę
stotliwości krytycznej dla warstwy
F2 w stosunku do przewidzianej dla
warunków jonosfery niezaburzonej.
fazy burzy magnetycznej — kla
syczny profil przewiduje początko
wy wzrost wartości indeksu Dst
(faza początkowa), następnie jego
malenie (faza główna) oraz powrót
do stanu niezaburzonego (faza po
wrotna) o ile warunki geomagne
tyczne temu sprzyjają.
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zdarzać się częściej. Zaburzenia tego ro
dzaju dominują w okresach malejącej ak
tywności słonecznej 11-letniego cyklu
i podczas słonecznego minimum. Burze
0 nagłym początku (ssc — sudden storm
commencement) związane są z rozpada
mi słonecznych włókien protuberancji
1 przede wszystkim z rozbłyskami. Jest
trudno przewidzieć dokładnie te przy
padki ponieważ nie są periodyczne.
Możliwość pojawienia się energetyczne
go rozbłysku zależy od wieku i złożono
ści określonej grupy plam słonecznych,
co łączy się ze stopniem komplikacji pola
magnetycznego w obszarze centrum ak
tywnego, oraz z prędkością zwiększania
się zajmowanego przezeń rozmiaru. Po
czątek burzy nagłej jest rejestrowany w
tym samym czasie przez różne stacje ma
gnetyczne rozmieszczone w szerokim za
kresie szerokości geomagnetycznych czy
geograficznych. Natomiast burza o stop
niowym początku nie zaznacza się wy
raźnie i często tylko jedna stacja podaje
informacje o początku zaburzenia o okre
ślonej godzinie. Różnice są również wi
doczne w przypadku obserwacji sateli
tarnych.
Włókna i protuberancje

Włókno (ang. filament) jest potocz
ną nazwą obrazu protuberancji widzia
nej na tle słonecznej fotosfery, a nie po
nad brzegiem tarczy Słońca.
Rozpad takiego tworu jest źródłem
wysokiej energii cząstek, których obec
ność w polu geomagnetycznym oddziaływuje na pole średnie i powoduje zabu
rzenia magnetyzmu. Przyczyną rozpadu
są często rozbłyski. Powstałe zaburze-

nie rozchodzi się wtedy koliście w chromosferze jako tzw. fala Moretona i jest
doskonale widoczne w skrzydłach linii
H a zachowującej się podobnie do innych
linii chromosferycznych (np. dubletu
wapnia czy magnezu). Fala taka może
zaktywizować protuberancje poprzez
zmianę dotychczasowej konfiguracji
pola magnetycznego, a w konsekwencji
spowodować jej rozpad. Rozrywające się
włókna protuberancji, skutkiem spiral
nej struktury pola magnetycznego Słoń
ca, mogą oddziaływać na ziemską magnetosferę nawet wtedy gdy źródło jest
już skryte poza brzegiem tarczy. Mecha
nizm rekoneksji w protuberancjach jest
rozpoznany jako przyczyna ich niesta
bilności, w tym także tzw. rozbłysków
dwuwstęgowych będących w swej isto
cie rozpadającymi się protuberancjami.
Nazwa „protuberancja” obejmuje rów
nież inne zjawiska np. serdze, których
natura i parametry plazmy pozwalają
odróżnić je od pozostałych. Dotyczy to
głównie prędkości wyrzucanej plazmy
i profilu energii kinetycznej. Podobnie
jak w przypadku rozbłysków — protu
berancje są ściśle związane z istnieniem
słonecznego pola magnetycznego oraz
rotacji różniczkowej i konwekcji. Wi
doczne są także w linii H a „zarezerwo
wanej” dla obszarów o temperaturze ty
powej dla chromosfery ze względu na
niższą temperaturę plazmy uwięzionej
w polu magnetycznym. Ustalone staty
stycznie relacje pomiędzy powierzchnią
włókna i czasem pomiędzy jego zani
kiem, a początkiem wyraźnych zaburzeń
w magnetyzmie pozwalają na ustalenie
związku przyczynowego. W przypadku
protuberancji pojawiających się na dłu
gości h eliograficznej w yższej niż
50 stopni, opóźnienie może sięgnąć dzie
sięciu, a typowo wynosi ono od 3 do
6 dni. Opóźnienie to zależy od po
wierzchni zajmowanej przez protuberan
cje, gęstości plazmy a zatem i jej jasno
ści oraz długości heliograficznej. Czas
ten jest krótszy dla dużych i ciemnych
włókien.
Rozbłyski słoneczne

Zdjęcie przedstawia filam ent — włókno protu
berancji unoszące się ponad fotosferą w górnej
części tarczy Słońca. Tajemniczy cień to na
jprawdopodobniej zdjęcie samolotu odrzutowe
go sfotografowanego na tle tarczy.
Zdjęcie wykonane prawdopodobnie w linii Ha.
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Przyjmuje się, że rozbłyski klasyfikowa
ne jako M l są już w stanie zaburzać pole
geomagnetyczne i ziemska jonosferę.
Wiadomo jednak, iż zdarzają się takie sy
tuacje, że jest burza, zaś na Słońcu nie
zarejestrowano rozbłysku odpowiedniej
mocy, rozpadu protuberancji ani dziury
koronalnej o wystarczająco dużej po

wierzchni by pojawiły się silne zaburze
nia. Próbuje się wtedy łączyć takie zda
rzenia z praktycznie stale istniejącymi
dziurami polarnymi. Może się także zda
rzyć, że długotrwały rozbłysk o mniej
szym maksimum energii (podstawa kla
syfikacji) wywoła burzę magnetyczną,
a silniejszy rozbłysk przejdzie zupełnie
bez echa. Dlatego też, za geoefektywne
uważa się również mniej energetyczne
rozbłyski mające długi czas trwania tzw.
LDE (Long Duration Effect) z dolną gra
nicą czasową określoną na 90 minut
Jeśli natomiast po odpowiednio energe
tycznym rozbłysku nie pojawią się sta
ny burzowe to trafnym może się okazać
uwzględnienie spiralnej struktury pola
magnetycznego Słońca, zaś istotnym to,
czy rozbłysk miał miejsce w grupie plam
położonej na zachodniej czy wschodniej
połowie tarczy. Podział na klasy doty
czy także rozbłysków obserwowanych
w zakresie Ha. Wzrost ciśnienia magne
tycznego w części heliosfery jest najle
piej widoczny w przypadku rozbłysków
określanych jako jasne — czyli klasy B.
Wedle dotychczasowych statystyk mogą
one zaburzać ziemski magnetyzm do
Kp=6 a nawet wyższych wartości. Inny
mi słowy są przyczyną burz magnetycz
nych. Nie należy ich jednak mylić z kla
są obejmującą najsłabsze rozbłyski rent
genowskie, a oznaczane tą samą literą.
Statystyczne zależności wyznaczone dla
obszarów aktywnych pozwalają wyzna
czyć prawdopodobieństwowystąpienia
rozbłysku. Bezpośrednio przed rozbły
skiem, poziom tła rentgenowskiego Słoń
ca nieco wzrasta. Podobnie strumień fal
radiowych o częstotliwości 2.8 GHz
(10.7 cm) podnosi się wraz ze wzrasta
jącą aktywnością rozbłyskową centrum.
Rozbłyski mogą być zatem rozpozna
wane w rezultacie ciągłego przeglądu
widma. Podstawowym jednak źródłem
informacji o zmienionej temperaturze w
atmosferze słonecznej jest obecność
wysoko zjonizowanych linii (Fe XIV
i Ca XV), które pojawiają się w tempe
raturach rzędu milionów stopni. Czasem
możliwa jest rejestracja cząstek pocho
dzących z rozbłysku przy użyciu apara
tury naziemnej. Zjawiska powodujące te
tzw. GLE (ang. Ground Level Event)
polegające na większym niż 10 procen
towym wzroście w liczebności przy po
wierzchni Ziemi cząstek promieniowa
nia kosmicznego związanych z protona
mi o energiach wyższych niż 500 MeV
są jednak wyjątkowo rzadkie. W ciągu
całego 11 -letniego cyklu słonecznego
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zdarzeń takich jest kilkanaście (w cyklu
XIX — 10, XX — 12, XXI — 12 oraz
XXII — 15).
Związane z burzami geomagnetycz
nymi są także rozbłyski radiowe. Nie
wpływają one jednak na magnetosferę w
widoczny sposób. N iosą jedynie informacj ę o rozbłysku i nie są przyczyną burz
gdyż ich energie są zbyt małe i zaniebywalne w porównaniu z sumą energii po
tencjalnej, kinetycznej i magnetycznej
charakteryzujących formujący się pod
czas rozbłysku obłok plazmowy. Jedy
nie promieniowanie rentgenowskie roz
błysków może zwiększyć jonizację w
warstwie D, co zwykle jest przyczyną
pojawiających się na tych wysokościach
zaburzeń oraz zjawiska w magnetyzmie
zwanego z francuska „crochet” .Nie są
one jednak tym samym co burza. Roz
błyski radiowe III typu przypisuje się
materii wyrzucanej podczas fazy impul
sywnej słonecznego rozbłysku, nato
miast pojawienie się emisji synchrotro
nowej reprezentow anej przez typ IV
(wyróżnia się kilka podklas: stacjonar
ne, poruszające się, mikrofalowe) wska
zuje na uformowanie się obłoku plazmo
w ego b ą d ź p ę tli m a g n e ty c z n e j.
Przy pręd k o ściach przek raczający ch
1000 km/s powstające fale uderzeniowe
są przyczyną rozbłysków II typu. Cza
sem daje się te zdarzenia stosunkowo
łatwo powiązać z rozbłyskami rentge
nowskimi i rozbłyskom określonej kla
sy przypisać określone prędkości obło
ku plazmowego. D ryf materii w słonecz
nym polu magnetycznym dostarcza do
datkowo radioemisji ze zmieniającą się
częstotliw ością. Czasem w ykracza on
daleko poza granice słonecznej korony
i emisja III typu jest również obserwo
wana gdy materia znajduje się ju ż w po
bliżu Ziemi (np. w 0.8 odległości Słoń
ce - Ziemia). Opóźnienie czasowe po
między rozbłyskiem a początkiem burzy
nagłej waha się od 20 do 70 godzin.

Dziury koronalne
i sektorowa
struktura Słońca
Pomiary „m iękkiego” promieniowania
rentgenowskiego Słońca są wykonywa
ne m.in. przez satelity geostacjonarne
GOES 8 i 9 w zakresach energii ograni
czonych długościami fal 0.10 i 0.80 nm
oraz 0.05-0.40 nm. Od kilku lat badania
te są wspomagane przez sondy SOHO
i YOHKOH. Widoczne na przekazywa
nych obrazach ciem ne obszary m ają
Postępy Astronom ii 3/1997

otwartą topologię i linie sił pola magne
tycznego nie powracają ku Słońcu bę
dąc jednocześnie źródłem także w yso
koenergetycznych cząstek. Inna metoda
obserwacji pozwalająca identyfikować
dziury koronalne polega na przegląda
niu obrazu Słońca i wyszukiwaniu pojaśnień w linii helu He I. Podobną możli
wość daje także czerwona linia żelaza
Fe X powstająca w koronie. Obserwacje
Słońca przeprowadzone w ostatnich la
tach dostarczyły pewnych przesłanek do
tyczących istnienia ewentualnej relacji
pomiędzy poszerzeniem dopplerowskim
linii i wysokością ponad fotosferą w ob
szarze dziury koronalnej. Dziury polar
ne, praw ie stale obecne w słonecznej
koronie, są związane z sektorową struk
turą słonecznego pola magnetycznego,
którą w spółtw orzą. Przejściu, zw ykle
niezbyt szerokiej, granicy pom iędzy
przeciwnie spolaryzowanymi obszarami
sektorowej struktury Słońca towarzyszyć
m ogą zauważalne zaburzenia w jonosferze. O dchylenie częstotliw ości kry
tycznej od wartości przewidzianej dla
dnia spokojnego jest wyższe gdy przej
ście granicy sektorów łączy się ze zmia
ną orientacji składowej pola magnetycz
nego wiatru słonecznego z północnej na
południową i towarzyszy temu dodatko
wo wyraźny wzrost prędkości plazmy.
Charakter zjawiska zatem conajmniej cza
sami bywa nieco podobny do znanych
z burz magnetycznych. Pamiętać należy
jednak, że pole magnetyczne wiatru zwy
kle nie osiąga podobnie wysokich warto
ści jak w obłokach plazmowych. Cieka
w ostką jest także fakt zaobserwowania
nieznacznych zmian częstotliwości kry
tycznej warstwy E podczas przekracza
nia przez Ziemię granicy sektorów; efekt
jest mierzalny na średnich i wysokich sze
rokościach geomagnetycznych.

Skale czasowe zjawisk
Najbardziej trwałe są dziury koronalne,
których czas istnienia sięgnąć może kil
ku rotacji słonecznych. Drugie pod wzglę
dem długotrwałości są zaniki włókien protuberancji trwające od dziesiątek minut do
dziesiątek godzin (czasem dłużej niż je
den dzień), ale powodujące także stosun
kowo najsłabsze zaburzenia magnetyzmu.
N ajbardziej krótkotrw ałe są rozbłyski
trwające od kilku minut do ponad godzi
ny. Należy wspomnieć o tym, że struktu
ry znane jako protuberancje spokojne
m ogą trw ać w atm osferze Słońca nie
zmienione miesiącami.

grzanie Joule’a — w obszarach
jonosfery planetarnej gdzie wystę
puje pole magnetyczne a zatem
i płynie prąd elektryczny (electrodzet zorzowy i równikowy) energia
prądu elektrycznego jest zamienia
na na termiczny ruch cząstek po
przez kolizję cząstek naładowa
nych co może prowadzić do grza
nia plazmy.
jonosonda — urządzenie emitują
ce fale radiowe o zmiennym zakre
sie częstotliw ości, sprzężone z
komputerem; wykorzystywane do
wyznaczania wysokości warstw w
jonosferze i odpowiadających im
częstotliwości plazmowych na pod
stawie analizy opóźnień sygnałów
odbitych od warstw jonosferycznych.
Kp — wskaźnik określający różnicę
pomiędzy maksymalną i minimalną
wartością horyzontalnej składowej
ziemskiego pola magnetycznego
mierzoną w okresie równym trzem
godzinom. Pozwala na wydzielenie
stanów burzowych nie będących
burzą wg klasyfikacji Ap. Przyjmuje
wartości od 0 do 9, a każda z nich
(oprócz wymienionych skrajnych)
posiada dodatkowo zwiększający
precyzje kodu indeks 0 lub +. Bu
rzom odpowiadają wartości od 5 do 9. Kp jest uśrednionym pomia
rem z kilkunastu stacji rozlokowa
nych na całym świecie.
prąd pierścieniowy - powstaje jako
wynik ruchu cząstek naładowanych
uwięzionych w ziemskim polu ma
gnetycznym. Jest silnie wzmacnia
ny podczas burz magnetycznych
wskutek injekcji plazmy.
rozbłyski rentgenowskie — klasy
fikacja energetyczna:
moc mierzona w przedziale ener
getycznym od 0.1 do 0.8 nanome
trów podczas impulsywnej fazy zja
wiska — w ergachcm _2-s-1:
— B — poniżej 10~3
— C — 10-3 do 10~2
— M — 10~2 do 10-1
— X — powyżej 0.1
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Koronalny wyrzut masy
przyczyną burz

Początek: 7/19/1995 0000

Typowa prędkość strumienia cząstek na
ładowanych wynosi około 330-340 km/s
w pobliżu Ziemi dla dni spokojnych.
Wartość ta może jednak wzrastać pod
czas różnych zdarzeń związanych z ak
tywnością słoneczną. Gęstość wiatru sło
necznego maleje ze wzrostem prędkości
(zgodnie z równaniem ciągłości). Jej
wartość wynosi kilka cząstek elementar
nych na centymetr sześcienny w czasie
dni określanych jako spokojne i zmienia
się po wystąpieniu koronalnego wyrzu
tu masy (CME). Strumień cząstek o wy
sokiej energii (także w postaci obłoków
plazmowych) osiągający ziemską magnetosferę jest główną przyczyną róż
nych zaburzeń. Jednak aż 82 procent
małych burz, dla których Kp w maksi
mum nie przekracza 5+ i nie spada poni
żej 5 - podczas przynajmniej pierwszych
3 godzin ich trwania, nie jest związany
z koronalnymi wyrzutami masy i falami
uderzeniowymi. Zjawiska te mogą być
przypisane dziurom koronalnym. Natomiat wszystkie wyjątkowo silne burze z
Kp równym co najmniej 8 - wydają się
być powodowane przez CME. Plazma
o wysokiej gęstości, poruszająca się
z naddźwiękową prędkością, dostarcza
cząstek tworzących, po kompresji ma-
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Wykres przedstaw ia tlo rentgenowskie Słońca w okresie spokoju. Krzywa z 19 lipca dla
promieniowania w zakresie 1 - 8 angstremow dosyć szybko rośnie. Nie osiąga jedn ak war
tości przew idzianych dla najsłabszych rozbłysków klasy B. G dyby osiągnęła wartość
10 7 W/m2 byłby to ju ż rozbłysk klasy BO.

gnetosfery, dodatkowe prądy, których
zmienne natężenie i konfiguracja są od
powiedzialne za zmiany faz burzy. Ener
gia promienista pochodząca z rozbły
sków jest w stanie zmienić gęstość elek
tronów jedynie w niższych warstwach,

18 Października 1995

Wykres dla burzy opisanej w PA 4/95. Krzywa ciągła kreślą zmianą indeksu D st i odpowia
da wahaniom składowej H poła magnetycznego podczas burzy. Na osi poziom ej — czas
liczony o d 18.10.95, godz. 00 UT (wgodzinach). Początek burzy m agnetycznej— 11.21 UT.
Widać początkowy, niewielki wzrost indeksu Dst odpowiadający krótkotrwałej fazie głów 
nej. Faza dodatnia (określona przez zmiany częstotliwości krytycznej warstwy F2) burzy
jonosferycznej pojaw ia się z kilkugodzinnym opóźnieniem. Linia przerywana je s t niekom
pletna co odpowiada brakowi danych. Doskonale natomiast prezentuje się fa za główna
burzy magnetycznej z wyraźnym i szybko osiągniętym minimum.
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a pojawiające się ze znacznym opóźnie
niem odchylenia w warstwie F są zwią
zane nie bezpośrednio z dodatkowym
prądem pierścieniowym.
Tranzyt koronalny (CT) jest wyrzutem
masy obserwowanym w zewnętrznej ko
ronie Słońca. Skutkiem rozpraszania
thomsonowskiego jest on widoczny w
świetle białym, a ponadto w promienio
waniu rentgenowskim i linii Fe XIV Po
tężniejsze rozbłyski są prawie zawsze
związane z CT i były często obserwo
wane w czasie minimum słonecznego
pomiędzy 20 i 21 cyklem słonecznym.
Całkowitą energię typowego tranzytu
szacuje się na 1030 —1031 ergów dla roz
błysku i o rząd wielkości mniej dla zwią
zanych z EPL. Podobnie jak energia,
średnia prędkość jest wyższa w pierw
szym przypadku (prawie 700 km/s dla
rozbłysku i 420 km/s dla EPL). Intere
sującym jest fakt, że około połowa „tran
zytów” jest związana z EPL i zanikami
włókien protuberancji (DSF) nie będąc
związaną z rozbłyskami.
Energie
W przypadku dziury koronalnej typowa
strata energii jest kilkakrotnie wyższa niż
obszaru aktywnego i taka sytuacja utrzy
muje się przez dłuższy czas. Natomiast
podczas rozbłysku, gdy cząstki są po
czątkowo przyspieszane w fazie impulPostępy Astronomii 3/1997

sywnej, oraz podczas fazy kolejnej, gdy
wytwarzana jest fala uderzeniowa produ
kująca rozbłyski radiowe II typu, do pla
zmy wiatru słonecznego trafiają elektro
ny o energii rzędu MeV Daje to pewne
pojęcie o wielkości pól magnetycznych
w obszarze rozbłysku. Energia magne
tyczna u w alniana w polu o indukcji
0.3 G w przypadku rozbłysku trwającego
1000 sekund jest równa około 1031 er
gów. Tego samego rzędu średnią wartość
energii całkowitej otrzymano dla 5 tran
zytów koronalnych związanych z rozbły
skami, obserwowanymi w świetle linii H a
z pokładu Skylaba. Dla porównania ener
gia ta oszacowana dla obserwowanych
EPL była rzędu 1028- 1029 ergów oraz
1030 ergów w serdzy.
W iększość towarzyszących rozbły
skom emisji radiowych IV typu wyka
zuje polaryzację kołową,a oszacowana
dla nich wartość indukcji magnetycznej
wynosi około 10 G. M ożna się zatem
spodziewać energii rzędu co najmniej
1031 ergów w przypadku koronalnego
w yrzutu m asy zw iązanego z ro zb ły 
skiem. Pozostałe postaci energii, tzn. ter
m iczna i kinetyczna, nie przekraczają
1030 ergów, co wskazuje na naturę tych
zjawisk. Spotkać się można z wcześniej
szymi opracowaniami, w których teoria
rozbłysków wymaga 1032 ergów. Podob
ną wartość energii całkowitej dla powsta
jącego tranzytu można otrzymać korzy
stając z założenia, że jego rozciągłość
w koronie nie przekracza 0.2 promienia
Słońca. Natomiast aby zaburzyć struk
turę polarnej jonosfery na Ziemi wystar
czy ,jedynie” 5x10 19 ergów.

SID
Nazwą SID określa się wiele różnych ro
dzajów zaburzeń jonosferycznych. Jest to
skrót od Sudden Ionospheric Disturban
ce. Większość zaliczanych dońtzw. SWFów związana jest z rozbłyskami co naj
mniej klasy M, a towarzyszące im prze
rwy w ziemskiej łączności radiowej są
spowodowane nagłym wzrostem joniza
cji i gęstości elektronowej jonosfery. Na
głe w yciszenie szum ów kosm icznych
(SCNA) dotyczy zakresu częstotliwości
15-35 MHz, azatem dużo większej niż
wartość foF2 w czasie dni spokojnych na
średniej szerokości geomagnetycznej, na
jakiej położona jest np. Warszawa. Nie
należy się zatem spodziewać znaczącego
wpływu na łączność krótkofalową. Róż
ne zjawiska zaliczane do klasy SID za
chodzą w różnych warstwach ziemskiej
P o stęp y A stro n o m ii 3/1997

jonosfery, zaś stosunkowo największa ich
różnorodność pojawia się w najniżej le
żącej warstwie D. Jedynie SCNA i SITEC
(nagły wzrost w całkowitej ilości elektro
nów — TEC) dotyczą warstwy F2. SFD
obserwuje się w warstwie FI i odpowia
da ono ekspansywnej fazie rozbłysków.
Silne rozbłyski rentgenowskie są głów
nym źródłem tych zaburzeń.

Zakończenie
Podobnie jak sama warstwa F, burze jonosferyczne, ich przebieg i intensywność
wykazują efekty sezonowe. Statystycznie
problem ujmując, silne burze magnetycz
ne są związane z potężnymi zaburzenia
mi jonosferycznymi i spadkami częstotli
w o ści k ry ty czn ej p rz ek racz ają cy m i
30 procent wartości prognozowanych na
dni spokojne. Jednak, co ciekawe, jedy
nie 30 do 50% w szystkich zaburzeń
w jonosferze jest związana z zaburzenia
mi magnetyzmu. Pozostałe to niewiado
ma. Relacje pomiędzy odchyleniem foF2
od wartości niezaburzonej i wartością pa
rametru opisującego stan prądu pierście
niowego (a zatem pośrednio zmiany ziem
skiego pola magnetycznego) m ogą być
użyteczne w prognozowaniu zaburzeń
również na średnich szerokościach Ko
rzyść może być także inna. Otóż wskaź
niki pozwalające na identyfikację burzy
geomagnetycznej są różne od wskaźni
ków ustalonych dla jonosfery, zaś wspól
ne param etry praktycznie nie istnieją.
Ustanowienie podobnej relacji wiążącej
te ograniczenia byłoby wygodnym obej
ściem problemu i odpowiedzią na pyta
nie czy zawsze podczas burz w magnety
zmie ziemskim pojawiają się burze jonosferyczne. Warto wspomnieć, iż niektóre
z zaburzeńjonosferycznych mogą być po
wodowane przez źródła leżące poza Ga
laktyką, o czym wspomina w swej nie
dawno wydanej książce Rudolf Kippenhahn.
Polecana literatura:
Jan Mergentaler, Słońce-Ziemia, Wiedza
Powszechna, 1994.
Rudolf Kippenhahn, Na tropie tajemnic
Słońca, Prószyński i S-ka, 1997.

Mgr Radosław K. REK je st astrono
mem pracującym w Centrum Badań
Kosmicznych PAN w Warszawie, gdzie
bada związki zachodzące między zja
wiskami na Słońcu i Ziemi.

Poszczególne klasy są wspomaga
ne cyfrą od 0 do 9 w celu bardziej
p re cyzyjnego okre śle n ia ilości
w yem itow anej energii. Np. M4
oznaczać będzie zmierzona moc
równą 4-10-2 ergówcm~2 s~1.
SCNA (Sudden Cosmic Noise Ab
sorption) — jeden z rodzajów SID,
gwałtowne osłabienie promieniowa
nia radiowego pochodzącego ze
źródeł kosmicznych.
SID (Sudden Ionospheric Distur
bance) — nagłe zaburzenie jonosferyczne, klasa porozbłyskowych
zaburzeń jonosferycznych.
SITEC (Sudden Increase in TEC)
jeden z rodzajów SID objawiający
się wzrostem koncentracji elektro
nowej w warstwie F2 powyżej wy
sokości odpowiadającej częstotli
wości krytycznej warstwy.
SWF (Sort Wafe FadelFadeout) —
jeden z rodzajów SID podczas któ
rego transmisje krótkofalowe są ab
sorbowane przez okres minut a na
wet godzin.
TEC (Total Electron Content) — cał
kowita ilość elektronów wzdłuż tra
sy pomiędzy nadajnikiem a odbior
nikiem, także w pionowym słupie jo
nosfery o jednostkowym przekroju.
warstwa F2 — najwyższa z wyróż
nianych w ziemskiej jonosferze war
stwa; wysokość jej podstawy przy
pada typowo na ponad 200 kilome
trów. Widoczna głównie latem w
porze dziennej, powstaje wskutek
rozwarstwienia warstwy F na F1
i F2. Obszar ten odpowiada maksi
mum gęstości elektronowej dla jo
nosfery jako całości.
wysokość wirtualna — wysokość
wyznaczana na podstawie pomia
ru przy użyciu jo n o s o n d y nie
uwzględniająca zm ieniającej się
wartości współczynnika załamania
i stąd obarczona błędem.
zaburzenie ziemskiego magnety
zm u — zmiana pola magnetyczne
go przekraczająca np. Ap=7 (w skali
dobowej).
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A ndrzej Lisicki

„Pływy na morzach i oceanach.
Monografia zjawiska
Gdańsk 1996, 129 s.
Wydana pod koniec 1996 roku przez Gdań
skie Towarzystwo Naukowe m onografia
Andrzeja Lisickiego „Pływy na morzach
i oceanach” jest z pewnością wartościową
pozycją zarówno dla geografów jak i astro
nomów. Zagadnienie to po raz pierwszy
opisane jest w języku polskim. Autor jest
emerytowanym docentem astronawigacji
Wyższej Szkoły Morskiej w Gdyni.
Pływy na zamkniętych morzach jak na
naszym Bałtyku nie występują wcale lub w
niewielkim stopniu. Niemniej jednak szcze
gółowy opis tego zagadnienia uświadamia
nam w jakim stopniu znajomość pływów po
trzebna jest w żegludze morskiej. Jest to
obok kalendarza drugie praktyczne zastoso
wanie tak wydawałoby się nie związanej
z życiem astronomii.
Autor wspomina również o pływach wy
stępujących we wnętrzu Ziemi, co może być
związane z wulkanizmem oraz o pływach
w atmosferze. Są one trudniejsze do opisa
nia niż pływy na oceanach. Może książka ta
zainspiruje astronomów do rozwiązywania
tego typu trudnych problemów ludzkości.
Pływy oceaniczne przedstawione sąjako
długofalowe oscylacje powierzchni mor
skich wywołane grawitacyjnym oddziały
waniem ze strony Księżyca i Słońca oraz
działaniem sił bezwładności w obracającym
się układzie Ziemia-Księżyc-Słońce. Wiel
kość pływu zależy od fazy Księżyca, odle
głości Księżyca od Ziemi, siły Coriolisa ra
tującej Ziemi, kształtu linii brzegowej, głę
bokości, szerokości i rodzaju dna akwenu
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oraz wielu innych czynników. Wskutek sił pływów jest duża ilość obserwacji, ich ana
pływowych wody oceanu podnoszą się o kil liza i katalogowanie.
Szczegółowe dane i źródła informacji
kadziesiąt centymetrów, natom iast przy
brzegach spiętrzone wody podnoszą się na pływowych dla potrzeb nawigacji zawiera
ją mapy nawigacyjne, tablice pływowe, atla
wet do kilkunastu metrów.
Pływom oceanicznym towarzyszy po sy pływów i prądów pływowych oraz locje.
Książka ta jest wyczerpującym wykła
wstawanie fal zwanych „bora”. W czasie
przypływu potężne wody morskie wdziera dem dla studentów i pracowników nauko
ją się pod prąd w głąb rzek. I tak dla przy wych wyższych uczelni, żeglarzy, nawiga
kładu na Amazonce fala ta sięga 500 (!) km torów marynarki handlowej i wojennej, a za
w głąb lądu. Jeśli linia brzegowa tworzy warte obok rozważań teoretycznych intere
wąskie i głębokie przejścia wokół skalistych sujące opisy, wykresy i rysunki czynią tę
wysp prędkość fal pływowych przekracza monografię również przydatną dla szerokie
2,5 m/sek. U wybrzeży Francji nad kana go grona czytelników.
łem La Manche skok pływu przeważnie
Anna Burnicka
przekracza 10 metrów. Oznacza to, że wody
pływowe napływające z wielką prędkością
w czasie przypływów topiły żądnych przy
gody jeźdźców konnych.
Wiele portów może egzystować dzięki
specjalnie skonstruowanym śluzom zapobie
gającym dotykaniu dna przez stępki statków.
Sztuka żeglowania wymaga również znajo
mości opisanych szczegółowo tu prądów
pływowych. Znajdujemy w tej książce cie
kawie opisaną geografię wybrzeży oceanicz
nych i morskich świata w aspekcie pływów,
dużą liczbę rysunków, map i tabel.
Statyczna teoria pływów zakłada rów
nowagę między siłami grawitacji a siłami
bezwładności działającymi na element masy
w hydrosferze. Mamy tu szczegółowy opis
ruchu w irow ego i postępow ego Ziem i
i Księżyca oraz ich ruchu wokół wspólnego
środka mas. Obrazowo przedstawiono wpływ
deklinacji Księżyca i Słońca na przebieg pły
wów. Dowiadujemy się, że wielkość siły pły
wowej w apogeum w stosunku do średniej
odległości Ziemi od Księżyca wynosi 0.84,
a w perigeum 1.26, dla Słońca odpowiednio
0.94 i 1.06. W oparciu o wzory na pływy
i definicję rezonansu hydrodynamicznego A dam D obrzycki
autor wylicza skok pływu księżycowego na i Jerzy Dobrzycki
otwartym oceanie na 54 cm, a słonecznego Atlas nieba gwiaździstego, epoka
na 25 cm.
J2000.0.
Dynamiczna teoria rozpatruje pływy
jako sumę działania pływu księżycowego M apy kreślili A dam D obrzycki, K rzysz
półdobowego i dobowego oraz pływu sło tof Białkowski.
necznego półdobowego i dobowego z uwa Prószyński i S-ka, Warszawa 1997,
runkowaniami geograficznymi. W warun format 24,5 34,5 cm, 24 s., 26 map (88 s.).
kach naturalnych liczba oscylacji składają Brak inf. o nakładzie. Cena zł 49,ca się na falę pływową jest zaskakująco
duża. Jest ona opisywana przez harmonicz Jest to ju ż trzecie w ydanie tego atlasu.
ną teorię pływów. Obecnie znanych jest ok. Pierwsze dwa ukazały się w Państwowym
400 składowych harmonicznych pływów. Wydawnictwie Naukowym w latach 1956
W praktyce nawigacyjnej do wykreślenia i 1989. Autorem pierwszego wydania był
krzywych pływów można mówić o 4-ch, Jerzy Dobrzycki, a drugiego Jerzy i Adam
6-ciu lub 15-20 składowych. Książka zawie Dobrzyccy. Z formalnego, wydawniczego
ra szereg wykresów gdzie przedstawione są punktu widzenia zarówno wydanie drugie,
omawiane krzywe teoretyczne oraz ich po jak i obecne są zupełnie nowo opracowany
mi publikacjami. Mimo to narzuca się po
równanie z danymi obserwacyjnymi.
Nadal podstawą do poznania przebiegu kusa porównywania tego atlasu z poprzedP o stę p y A stro n o m ii 3 /1 9 9 7

nim i w ydaniam i. Przed ośm iu laty napisa
łem recenzję w ydania drugiego. Stąd kolej
na pokusa porów nania nowej w ersji ze sfor
m ułow anym i w tam tej recenzji uw agam i,
propozycjam i i życzeniam i p rzekonsulto
w anym i z obserw atoram i — m iłośnikam i
astronom ii.
Pierwsze wrażenie przy przeglądaniu tego
atlasu je st zdecydowanie pozytywne. I takie
pozostaje po dokładnym zapoznaniu się z jego
zawartością.
W atlasie przedstaw ione są gw iazdy do
6.5 w ielkości gw iazdow ej, a więc tylko nie
co słabsze od widocznych gołym okiem przy
sprzyjających w arunkach obserwacyjnych.
Dalej w ięc aktualny je st postulat wydania
w Polsce atlasu nieba z gw iazdam i do ok.
8-mej w ielkości gwiazdow ej z m yślą o ob
serw ujących niebo przez lornetki. N ie jest
to zarzut pod adresem autorów om aw iane
go tu atlasu, ale okazja do ponow nego zgło
szenia takiej potrzeby.
Atlas zaw iera 26 map. C ałe niebo pó
łnocne i południow e je st przedstaw ione na
20 mapach dużego form atu (jedna m apa na
dw óch stronach atlasu): cztery z nich obej
m ują okolice północnego bieguna nieba do
deklinacji +40°, cztery — obszar nieba p ó 
łnocnego pom iędzy deklinacją +50° i rów 
nikiem, cztery — obszar rów nikow y ±40°
oraz dwa razy po cztery m apy dla nieba po
łudniow ego — analogicznie ja k dla nieba
północnego. Ponadto na mniejszych mapach
p rzedstaw iono obszary obejm ujące sześć
gw iazdozbiorów — tych które nie mieściły
się w całości na żadnej z dw udziestu pod
staw ow ych map nieba.
S ąsiad u jące ze so b ą m apy o b ejm u ją
duże obszary w spólne, za co należy auto
rów pochw alić. Również godne odnotow a
nia je st um ieszczenie przed i na każdej m a
pie schem atu podającego num ery sąsiadu
jący c h m ap oraz obszary w spólne. N ato 
m iast zam ieszczenie dodatkow ych sześciu
map obejm ujących obszary gwiazdozbiorów
Ryb, W ieloryba, Erydanu, Jednorożca, H y
dry i Panny je st z punktu w idzenia obser
w atora neutralne. W szak gw iazdozbiory są
tw oram i sztucznym i. N iektórym obserw a
torom pom ysł ten się jedn ak podoba.
A tlas został w yposażony w celuloido
w ą nakładkę z siatką w spółrzędnych zdecy
dow anie ułatw iającą lokalizację na mapach
obiektów o znanej rektascensji i deklinacji.
O koło dw adzieścia stron zajm ują róż
ne pożyteczne tabele. Są to spisy: w szyst
kich gw iazdozbiorów , 49 najjaśniejszych
g w ia z d n ie b a , 250 g w ia z d z m ie n n y c h ,
64 gw iazd podw ójnych i w ielokrotnych,
88 grom ad otw artych, 61 grom ad kulistych,
17 m gław ic planetarnych, 17 m gław ic ga
zow ych, oraz 76 galaktyk. W tabelach tych
P o stępy A stro n o m ii 3/1997

oprócz d anych, c h a rak tery sty czn y ch dla
każdej z tych grup, podane są dla każdego
obiektu w spółrzędne rów nikow e dla epoki

2000.0.
B rak w tym w ydaniu tabel z w artościa
mi rocznej precesji w rektascensji i d ekli
nacji, um ożliw iającym i p rzejście na inną
epokę. Jest to m oże o tyle uspraw iedliw io
ne, że jesteśm y blisko standardow ej epoki
2000 roku. Pozatem atlas tego typu rzeczy
w iście nie m usi tabel takich zaw ierać.
Z am ieszczona je s t rów nież m apka P le
ja d uw zględniająca gw iazdy do 11 -tej w iel
kości gw iazdow ej oraz tabela zaw ierająca
w spółrzędne i jasn o ści 38 gw iazd tej g ro 
m ady do 8-mej w ielkości gw iazdow ej. Dla
12 n ajjaśniejszych gw iazd tego pola p oda
no ich nazwy. W poprzednim w ydaniu ta
bela ta n otow ała w szystkie 145 gw iazdy
uw idocznione na mapce. N iestety nie przy 
w rócono istniejącej w pierw szym w ydaniu
m apki i tabelki z jasn o ściam i gw iazd Pó
łnocnego C iągu B iegunow ego, podobnie
ja k Plejady przydatnego przy w yznaczaniu
zasięgu lunet i przy ocenie p rzezroczysto
ści atmosfery. G w iazdy te znajdują się za 
wsze nad horyzontem . Były tam gw iazdy
do 13-tej w ielk o ści g w iazd o w ej, a w ięc
o 2 m agnitudo słabsze od gw iazd w P leja
dach.
Jak w każdym atlasie zam ieszczony zo
stał spis gw iazdozbiorów . Podane zostały
tam: nazwa łacińska, nazwa polska, skrót na
zw y łaciń sk iej, g w iazd o zb ió r m ieści się
w granicach od do (rektascensji i deklina
cji), numery map. Nie w idzę praktycznego
zastosow ania podanych w tej tabeli granic
gwiazdozbiorów. N atom iast ponow nie pro
ponuję, aby podaw ać w takich spisach do
pełniacz łacińskiej nazw y gw iazdozbioru.
W przeciwnym razie dalej będziem y słyszeli
w ustach m łodych (i nie tylko) ludzi odczy
tanie określenia a CVn jako Alfa Canes Venatici zam iast praw idłow ego Alfa Canum
Venaticorum.
Na koniec przepisuję część nieuw zględnionych postulatów z recenzji w ydania dru
giego:
1. Warto byłoby przyw rócić informacje
o barw ach niektórych gw iazd podwójnych.
2. W atlasie astro n o m iczn y m oprócz
map nieba przydałaby się bardzo mapa p o 
w ierzchni widocznej części K siężyca z li
stą kilkuset (a choćby tylko kilkudziesięciu)
najciekawszych obiektów. W jednej z recen
zji w ydania z 1956 r. postulat ten ju ż wtedy
się pojawił.
3. N aniesienie na m apy rów nika galak
tycznego i biegunów G alaktyki zostałoby
bardzo życzliw ie przyjęte przez wiele osob.

Alojzy Burnicki

Kilka uwag o książce
Dania Desonie

„Katastrofy kosmiczne”
Wyd. Prószyński i S-ka
Nie mogę czasem „zdzierżyć” czytając nie
które obecne „arcydzieła” astronomicznej lub
kosmonautycznej literatury popularnonauko
wej. Przesyłam więc materiał z tej dziedzi
ny. Obawiam się co prawda, czy nie jest to
„walka z wiatrakam i”, ale myślę, że obok ta
kich spraw nie m ożna przechodzić obojętnie.
Sądzę że jeżeli konsekwentnie będzie się pięt
nować takie wyczyny wydawnicze, to może
niektórzy wydawcy zaczną postępować tro
chę oględniej.
Str. 18 — To nie „fala uderzeniowa” powsta
jąca w trakcie wybuchu gwiazdy supernowej
tworzy ciężkie pierwiastki (!), ale intensyw
ny strumień neutronów!
Str. 18 — „W zrost m om entu pędu — energii
rotacyjnej wirującego obiektu spowodował
— że obłok zaczął się wolno obracać.” Co
ten bełkot m a oznaczać? Jego „logika” jest
nie tylko mętna, ale i sprzeczna!
Str. 19 — „Planetazymale”, później „planetzy m ale” , później znów „p lan etazym ale”,
a więc jak? (czy aby nie inaczej...? )
Str. 20-23 — Opis powstawania Ziemi i in
nych planet w wyniku grawitacyjnej akrecji
m aterii gazow o-płynnej i w iększych brył
materii — bardzo bałamutny. Autorka naj
wyraźniej całkowicie nie zdaje sobie sprawy
z tego, że w wyniku zderzeń w iększych brył
materii wcale nie dochodzi do ich łączenia
się ze sobą (!), ale wręcz przeciwnie — do
rozbijania się na drobniejsze!
Str. 23 — „Gdyby we wnętrzu naszej plane
ty nie tkwiło metaliczne jądro, nie istniałoby
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Str. 42 — Blisko 150 komet, które potrzebu Str. 65 — Największe (znane) bomby jądro
ziemskie pole magnetyczne”. To nonsens.
Temperatura we wnętrzu Ziemi jest o wiele ją na obiegnięcie swej orbity mniej niż 200 we mają moc 20 Mt, a nie 1.7.
wyższa od Punktu Curie (!) toteż materia lat, spędza większość swego życia w we Str. 66 — Wiek gatunku ludzkiego ocenia się
traci w tych warunkach właściwości magne wnętrznych obszarach Układu Słoneczne obecnie na 2-^3 min lat, a nie 400000 lat.
Str. 68 — „Co kilka milionów lat ginie kilka
tyczne! (Oprócz tego należało wyraźnie po go. Nonsens. Jest akurat odwrotnie.
gatunków”. Nieprawda — corocznie ginie
Str.
42
—
Halley
nie
„zasugerował”,
a
obliczył
wiedzieć, że chodzi o żelazo i nikiel...)
obecnie kilka gatunków!
Str. 24 — Powodem płynów na Ziemi jest okresowość komety zwanej jego nazwiskiem.
nie tylko Księżyc, ale także Słońce! (w około Str. 43 — Jest nonsensem twierdzenie, że Str. 73 — Fotografia — To chyba nie jest fo
kometa Halleya jest jedyną efektowną kome tografia tektytu (!?).
30%)
Str. 73 — Angielskie słowo impact nie ozna
Str. 24 — Przypuszczenie, że powstającą Zie tą, której orbitę dokładnie znamy!
mię „Być może otaczała jakaś pierwotna at Str. 43 — Charakterystyka orbit planetoid z cza tylko „spadku meteorytu” (!), a ogólnie
mosfera” jest bałamutne, otaczała bowiem na rodziny Ateny, Apolla i Amora — bardzo — uderzenie, spadek.
nieudolna. Gdyby nie rysunek — nie byłoby Str. 80 — „Gdy zniknęły dinozaury, gatunki,
pewno...
które przeżyły, zaczęły się rozm nażać” .
Str. 24-25 — Wiązanie braku atmosfery wo wiadomo o co chodzi.
A przed tym to się nie rozmnażały!? (Tego
Str.
46
—
„Meteoryty
to
odłamki
ciał
niebie
kół Księżyca tylko z jego składem chemicz
nym w dawnych czasach, jest niedorzeczne. skich: komet, planetoid, a nawet planet”. Nie rodzaju usterek logicznych jest bez liku)
Chodzi o to, że ze względu na niewielkie roz tylko — jest wśród nich też pierwotna mate Str. 92 — Twierdzi się, że meteoryty które
miary Księżyc słabo przyciąga, w związku z ria z której niegdyś uformował się Układ Pla spadły na Ziemię powodowały „ofiary śmier
telne”, a zaraz dalej, że nie znamy przypad
czym prędkość ucieczki z niego ma wartość netarny...
ku zabicia człowieka przez meteoryt. A więc
Str.
46
—
„Małą
planetoidę
lub
starą
kome
tylko 2.38 km/s, w związku z czym porusza
jące się z wielkimi prędkościami molekuły tę” ... „nazywamy meteoroidem”. Protestuję jak było?
Str. 94 — Porównanie rozproszenia się ma
gazów ewentualnej atmosfery księżycowej przeciw tego rodzaju „uproszczeniom”!
bardzo szybko z niej ulecą w przestrzeń! Aby Str. 46 — Powodem nagrzewania się ciał terii komety Shoemaker Levy 9 w atmosfe
ciało kosmiczne mogło mieć trwałą atmos wpadających do atmosfery z prędkościami rze Jowisza z rozproszeniem się popiołów
ferę średnia prędkość ruchu molekuł gazów kosmicznymi nie jest „tarcie o powietrze” wulkanu Pinatubo na Ziemi, jest co najmniej
atmosferycznych musi być około 5 razy (!), ale przede wszystkim, adiabatyczne sprę niezręczne...
Str. 98 — Czy na Ziemi jest już obecnie
mniejsza od prędkości ucieczki z danego ciała żanie powietrza!
(To są sprawy z zakresu elementarnej wie Str. 49 — Twierdzenie, że meteoroid rozgrze 4 x 1,5 mld = 6 mld ludzi?
dzy astrofizycznej, ale autorka nie ma o tym wa się do 1600°C jest błędne. Chodzi o tem Str. 100 (góra) — „ 1000 - 100000 megaton
TNT (kolizja z obiektem o średnicy 100 m peratury znacznie ponad 10000°C.
pojęcia!).
1 km)”. Powinno być 1000 - 1 000 000!
Str. 26 — Tłumaczenie braku atmosfery na Str. 49 (i dalej) — Nazywanie meteorów —
Księżycu „efektami zderzeniowymi” niedo explicite — „spadającymi gwiazdami” jest Str. 100 (dół)— Na górze jest 100 m (1000
Mt), a na dole 250 m (1000 Mt), a więc jak?
wysoce nieudolne.
rzeczne (Vide uwaga powyżej).
Str. 28 — Twierdzenie, że na widocznej stro Str. 55 — Twierdzenie, że po 573000 lat prób Str. 100 — „pięciometrowe tsunami”. Nie
nie Księżyca jest „30000 kraterów” jest co ka nie będzie zawierać „ani jednego atomu C14” sądzę, aby 5 metrowe tsunami mogło spowo
dować olbrzymią katastrofę (!).
jest z fizycznego punktu widzenia błędne.
najmniej nieudolne...
Str. 55 — Węgla C 14 nie używa się do dato Str. 109 — „100 do 100000 km ... porówny
Str. 28 — Badania „geologiczne” Księżyca?!
walne z promieniem orbity Księżyca”. Czyż
(Chodzi o badania selenologiczne— to samo wania, wieku skał (!).
Str. 55 — Okres połowicznego rozpadu Ura by? (Promień orbity Księżyca ma około
kilka razy dalej)
Str. 36 — Co to znaczy, że planetoidy są nu 238 wynosi około 4.5 mld lat, a nie 450 400000 km!)
Str. 110 — Wyjaśnienie co to jest radiotele
min (!).
„martwe”?
Str. 37 — Twierdzenie, że „oddziaływanie Str. 56 — Nie zgadzam się z twierdzeniem skop bardzo nieudolne. Po prostu — przy
olbrzym iego Jow isza spow odow ało, że autorki, że naturę kraterów meteorytowych rząd do odbioru fal radiowych z Kosmosu.
(planetoidy) „zaczęły krążyć z dużą pręd na Ziemi rozpoznano dopiero w latach pięć Str. 113 — Tw ierdzenie, że planetoida
4179 ma „chaotyczną” orbitę jest bardzo
kością” jest niedorzeczne. Prędkość ruchu dziesiątych (!).
planetoid jest wypadkową siły przyciąga Str. 57 (i dalej) — Na ogół przyjmuje się, że niezręczne!
nia Słońca i ich odległości od niego i Jo olbrzymie meteoryty wyparowują nie przed Str. 119 — Myślę, że jeżeli odkryjemy pla
wisz - praktycznie rzecz biorąc - nie ma uderzeniem w Ziemię (!), ale właśnie w wy netoidę zmierzającą do Ziemi, to nie będzie
niku uderzenia w Ziemię i że powodowany my jej najpierw badać, ale najszybciej jak się
tu nic do rzeczy...
Str. 38 — Choć nie potrafimy w sposób bez tym wybuch powoduje właśnie powstanie da spróbujemy zmienić jej trajektorię lub roz
pośredni badać ziemskiego jądra, możemy krateru. Wyjaśnianie więc, że kratery mete bić ją w „pył”!
obserwować planetoidy, które są „fragmen orytowe powstają w wyniku oddziaływania Str. 120 — „Długość życia człowieka wyno
tami jąder swych macierzystych ciał” (!?). „atmosferycznej fali uderzeniowej” jest nie si jednak kilkadziesiąt, a nie tysiące, czy mi
liony lat. Dlatego prawdopodobieństwo, że
Czyżby? A w ogóle co całe to zdanie zna porozumieniem!
Str. 60 — Twierdzenie, że Meteoryt Sichote do kolizji Ziemi z dużym obiektem dojdzie
czy?
Str. 40 — Jeżeli chodzi o gazowe warkocze Akiński (a nie Sichote-Aliński) wybił tylko jutro, jest bardzo małe”. Bardzo dziwna „lo
komet to świecą one nie na skutek „odbija jeden krater jest błędne, powstało ich bowiem gika”. Co to ma jedno do drugiego?
Str. 128 — Chodzi nie o „dziurę ozonową”,
nia światła słonecznego”, ale na skutek flu- parę dziesiątków.
orescencji powodowanej przez nadfioletowe Str. 64 — Opis Krateru Canion Diablo i pro ale o stały (choć powolny) zanik ozonu
wadzonych w nim badań jest daleki od rze w ozonosferze!
promieniowanie słoneczne (!).
Str. 41 — Na rysunku brak napisów Neptun czywistości i bardzo bałamutny (Vide litera
A ndrzej M arks
tura naukowa na ten tem at...).
i Pluton.
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Astronomia w szkołach średnich
— seminarium dla nauczycieli fizyki i astronomii
Warszawa, 1 5 - 1 7 listopada 1996
Po raz trzeci ju ż — dzięki dofinansowaniu z Komitetu Astro
nomii Polskiej Akadem ii N auk — udało się zorganizować
astronomiczne spotkanie dla nauczycieli fizyki i astronomii.
Miejscem spotkania — tak jak za pierwszym razem — było
Centrum Astronomiczne im. M ikołaja Kopernika (CAMK)
w Warszawie przy ul. Bartyckiej 18. Dla pozawarszawskich
gości zarezerwowano miejsca w hotelu Centrum Badań Ko
smicznych oraz w hotelu CAMK. CAM K i CBK sąsiadują ze
sobą przez płot więc nie było kłopotów z dojazdami.
Jak poprzednio — celem seminarium było przedstawienie
najnowszych osiągnięć współczesnej astronomii oraz przedys
kutowanie metod jej nauczania w szkołach ponadpodstawo
wych. Organizatorzy zakładają bowiem, że astronomia tak
szybko rozwija się, że uaktualnianie wiedzy z tej dziedziny
wymaga nieustannego śledzenia nowości — na co nauczycie
le nie m ają na ogół ani czasu ani możliwości.
Zajęcia składały się z części wykładowej i umownie „ćwi
czeniowej”. Pierwsza to po prostu cykl wykładów na najbar
dziej aktualne w 1996 r. tematy „astronomiczne”. Wykładali
oczywiście najlepsi specjaliści polscy, ale relacjonowali osią
gnięcia światowej astronomii. Spis wykładów z jesieni 1996
przedstawia się następująco:
• Co nowego w astronomii (Janusz Ziółkowski, CAMK)
• K om ety i p la n e to id y — now e o d k ry c ia (K rz y sz to f
Ziołkowski, CBK)
• Bardzo ciasne układy podwójne gw iazd (M arek Sarna,
CAMK)
• Paradoksy kosmologiczne (Andrzej Sołtan, CAMK)
• Astronautyka i badanie ciał Układu Słonecznego (Paweł
Moskalik, CAMK).
W części ćwiczeniowej staraliśmy się spełnić zgłaszane
na poprzednich spotkaniach oczekiwania nauczycieli. Często
bowiem dosyć prostymi metodami i bez konieczności pono
szenia dużych kosztów można zorganizować na prawdę cie
kawe zajęcia astronomiczne. Przykładem tego była bardzo
ciekawa prezentacja porowadzona przez członków Warszaw
skiego Oddziału Polskiego Towarzystwa M iłośników Astro
nomii (PTMA). Mamy nadzieję, że niektóre pomysły dadzą
się wykorzystać.
Nauczyciele przed tą prezentacją podzielili się na grupy
i rotacyjnie mieli zajęcia w trzech salach. W pierwszej pano
wie Roman Fangor; Tomasz Krzyt oraz Janusz Wiland przy
gotowali wystąpienie pt. Turystyka na niebie. Gdyby była ład
na pogoda proponowane obserwacje astronomiczne różnych
widocznych obiektów prowadzono by z dachu CAM K (gdzie
miłośnicy m ają swoje instrumenty i bardzo rzetelnie śledzą
wszystko co najciekawsze na niebie — organizując także po
kazy dla chętnych). Niestety listopad nie jest najłaskawszym
miesiącem — skończyło się „na sucho” w salce seminaryjnej.
Ale że były to ostatnie zajęcia w piątkowy wieczór — prze
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ciągnęły się do późnych godzin nocnych. M amy nadzieję,
że zaowocują zajęciami z uczniami. W drugiej sali pan Lu
cjan Newelski przygotował zajęcia pt. Instrumenty astrono
miczne. Mówił tak ciekawie (o zasadach optycznych, o samo
dzielnym tworzeniu teleskopu , demonstrował instrumental
ny dobytek PTMA) i tyle miał do powiedzenia, że trudno było
się zmieścić w wyznaczonym czasie — jeszcze następnego
dnia wiele osób go męczyło pytaniami.
Ponadto odbyła się demonstracja (wyprodukowanego przez
Fabrykę Pomocy Naukowych w Warszawie) tellurium — nie
jest to co prawda „instrument astronomiczny”, ale na wspó
łczesnym modelu, który jest bardzo duży (160 mm średnica
globusa) bardzo wyraźnie widać zaćmienia, fazy Księżyca, moż
na regulować kąt nachylenia planety do płaszczyzny orbity
i pokazać np.jak obraca się Wenus czy Uran. Gdyby udało się
kupić taki model choćby do wybranych szkół — wiele dzieci
mających kłopoty z wyobraźnią przestrzenną miałoby duże uła
twienie (a model przydałby się także geografom).
Staraliśmy się też przedstawić oprócz klasycznych pom o
cy — nowe narzędzia edukacyjne. Odbyła się np. prezentacja
astronomicznych komputerowych programów edukacyjnych
— ponownie nauczyciele podzielili się na grupy i rotacyjnie
odwiedzali trzy osoby (Andrzej Branicki, Mirosław Giersz,
Agnieszka Polio) demonstrujące te programy (po czym uczest
nicy Seminarium dostali dyskietki z program am i Skymap,
Skyglobe, Astronomy Lab i z programami archiwizującymi).
Osoby zainteresowane mogły sobie także przegrać na własne
dyskietki program Home Planet.
M ożna było obejrzeć wydane ostatnio w Polsce książki
astronomiczne. Wychodzi tak strasznie dużo literatury, która
oprócz pięknych obrazków nie m a żadnych innych zalet,
że zależało nam na tym by miały szanse się przebić książki
rzetelne, sprawdzone.
Jak zwykle wielu spraw nie udało się zmieścić w progra
mie, nie starczyło czasu na wszystkie zaplanowane rozmowy.
Trochę dało się porozm aw iać podczas uroczystej kolacji
w sobotni wieczói; „oficjalna” dyskusja na temat seminarium
i planam i na przyszłość (prow adzona przez prof. Jerzego
Kreinera) miała miejsce w niedzielny poranek.
Z przyjem nością dowiedzieliśm y się, że nauczycielom
przydały się już w praktyce poprzednie spotkania, opowiadali
kto i co wykorzystał.
Jak zwykle widać było dwubiegunowość opinii — jedni
chcieli dostawać „gotowce”, najlepiej taśmy video, inni z ca
łym poświęceniem prostymi środkami um ieją uczyć ciekawie
i pożytecznie. Bezpośrednio po konferencji organizatorzy są
na ogół na tyle zmęczeni, że widzą głównie grupę pierwszą
i bez entuzjazmu m yślą o następnych spotkaniach. Ale po ja
kimś czasie zwycięża rozsądek i poczucie obowiązku.

{dokończenie na str. 45)
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Obfitość komet i nauczanie fizyki
W ostatnich latach mieliśmy możliwość obserwacji wielu ko
met z których wymienimy tylko najjaśniejsze, widoczne już
okiem nieuzbrojonym, a mianowicie Hyakutake i Hale’a-Boppa
oraz ciekawą z innych względów Shoemaker-Levy 9.
Atrakcyjność zjawiska komety warto wykorzystać dla
zwiększenia motywacji uczniów do uczenia się fizyki. Prze
cież fizyka jest kluczem do wyjaśnienia ruchu komet, powsta
wania i orientacji ich warkoczy, składu chemicznego i wła
sności ich jąder.
Pamiętam (jd), w dniu 2 września 1994 r., na pierwszej
lekcji w kl. I LO zadałem zadanie domowe: W czasie wakacji
(w dn. 16-22 lipca) szczątki komety Shoemaker-Levy zderzy
ły się z Jowiszem. Poszczególne bryły miały średnice rzędu
1 km i gęstość ok. Ig/cm3. Ich prędkość względem Jowisza
wynosiła ok. 60 km/s. Oblicz energię wydzieloną w czasie
zderzenia jednej z brył. Porównaj wynik z energią wybuchu
bomby atomowej w Hiroszimie (20 kT TNT). Energia wybu
chu 1 kg TNT wynosi ok. 4 1 06 J.
Efekt? Kilkanaście przerw „straconych” na dyskusję wy
niku i odpowiedzi na pytania sprowokowane zadaniem.
Drogę komety w polu grawitacyjnym Układu Słoneczne
go (na przykładzie komety Halleya) widzimy na rysunku 1.
Ostatnio obserwowana kometa Hale’a-Boppa najbliżej ZieNeptun

Uran

Rys. 1.

mi i Słońca znalazła się wiosną 1997 roku. Był to bardzo
jasny obiekt, ok. 1000 razy jaśniejszy od komety Halleya w
czasie jej ostatniego przejścia w pobliżu Ziemi. Jej jądro ma
średnicę ok. 40 km i okres obrotu 11.4 godziny. Najbliżej
Ziemi kometa Hale’a-Boppa znalazła się w dniu 23 marca
1997 roku. Odległość ta wynosiła zaledwie 1.3 j.a. Tak bardzo
dogodne warunki pozwoliły uzyskać bardzo dobrej jakości
widma komety, które ukazały niezwykłą chemicznie złożoność
jej jądra. Stwierdzono obecność węgla, azotu, siarki, tlenków
siarki a także molekuł HCCCN. Stwierdzono też w czasie zbli
żenia do Słońca zmiany ilości uwalnianych molekuł cyjano
wodoru HCN i izocyj ano wodoru HNC. Obecność H, O, C, S,
CS, OH, C2, C3, CN, CO, NH, NH2, HzO, C 0 2,-HCN, CH3CN
stwierdzono we wcześniej badanych kometach. Jądra komet
odznaczają się niezwykle małym albedo (są „czarne”), np. ją
dro komety Halleya miało albedo ok. 0.04.
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Jądro komety znajduje się wewnątrz składającej się głów
nie z wodoru otoczki zwanej komą. Otoczka ma kształt w przy
bliżeniu kulisty. Koma wraz jądrem tworzy głowę komety.
Typowa średnica głowy to 105 do 106 km (fot. 1 — zdjęcie
komety Halleya z 1986 r.).
Gdy kometa jest w pobliżu Słońca z jej jądra uwalniają się
pyły i gazy które dzięki oddziaływaniu z wiatrem słonecznym
tworzą charakterystyczne warkocze (rys 2 i zdjęcia 2 i 3 ko
mety Hale’a-Boppa).

Rys. 2.

Warkocze II i III typu tworzą cząstki gazu i pyłu wypchnięte
przez wiatr słoneczny z atmosfery komety, mogą one mieć
długość wielu milionów km. Wielka kometa z 1843 roku miała
warkocz o największej obserwowanej długości 300 min. km.
H.Alfven w łatach pięćdziesiątych wykazał, że linie pola
magnetycznego wiatru słonecznego mogą niejako „wiązać”
plazmę wiatru z jonami pochodzącymi z komety tworząc
w ten sposób warkocz I typu. Warkocz ten ma z reguły niebie
skawe zabarwienie które zawdzięcza obecności jonów CO+,
CH+, C 0 2+ i H20 +. W szczególności CO+, główny składnik
warkocza, ma silne pasma o długości fali rzędu 500 nm.
Potwierdzają to odmienne widma warkoczy — w widmach
warkoczy I typu znajdujemy pasma emisyjne jonów i zjonizowanych rodników, widma warkoczy II i III typu są widma
mi ciągłymi.

Z
K
W

Ziemia
kometa
koniec warkocza

Rys. 3.
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Problem 1. Problem przedstaw ił duński nauczyciel astrono
mii, KnudJepsen, członek EAAE w pracy „Lenght o f a Comet's
Plasma Tail Dotyczy on wyznaczenia długości warkocza p la 
zmowego komety H ale ’a-Boppa w konfiguracji, ja k a miała
miejsce w dniu 1 kwietnia 1997 roku (rys 3). Przedstawimy go
w postaci nieco zmodyfikowanej.Ponieważ kąt ZSK był pra 
wie kątem prostym (89.7°) oszacujemy długość warkocza za
kładając, że trójkąt ZSK je s t trójkątem prostokątnym.
Z obserwacji uzyskano:
a = 43.60/J= 27.7°
Oblicz długość warkocza plazmowego
Z rysunku m a m y :
zs
za : =
cos a

KW

siny

sin p
sin

K W = ZK

sin P

ZS sin P

sin y

c o s a s in y

Wcałk, , = w.k + wp

=...= 1,01 j.a .

Problem 2. Wykaż, że je śli tylko cząstki pyłu są wystarczająco
małe, to działające na nie siły pochodzące od wiatru słonecz
nego są większe od sił grawitacyjnych Słońca.
Przyjmijmy, że uwalniane przez kometę cząstki są kulkami o
jednakowej gęstości. W ówczas :
przyśpieszenie g ra w ita c y jn e j jest proporcjonalne do masy
(objętości) kulki
a = Ar3
g
oraz przyśpieszenie nadawane cząstkom przez wiatr słonecz
ny (i promieniowanie)
a
p
Stosunek tych przyśpieszeń
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Ar

mv,2

=■

GMm
i(\-e)

=...

Mm
= - G —_— = const.
2a

Można zatem napisać

(przyjęcie dokładnej wartości kąta ZSK daje K W = 0.994 j.a.).

a„

Problem 3. Oblicz prędkość komety Hale ’a-Boppa w peryhelium które minęła 1 kwietnia 1997. Jej odległość od Słońca
wynosiła wówczas q = 0.914129j.a. (137 min km). M imośród
orbity e = 0.995112. Oblicz też okres obiegu komety.
Z zależności q = a (l-e ) mamy a = 187.015 j.a
Z zasady zachowania energii :

;y = 9 0 -(a + P )= 2 7 o.
Korzystając z twierdzenia sinusów otrzymujemy łatwo
ZK

Jak widać, przy dostatecznie małych promieniach cząstek
przyśpieszenie^ (skierowane od Słońca) jest większe od przy
śpieszenia grawitacyjnego.

2a
-G M
a

44 km/s.

Okres obiegu otrzymamy z uproszczonego III prawa Keple
ra. Szczegółowe obliczenia dają
T = 2380 lat.
Juliusz Domański, Toruń
Vladimir Stefl, Brno
Literatura
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hebrajski
Kalendarz hebrajski należy do grupy kalendarzy lunisolamych,
bazujących obecnie na obliczeniach, nie zaś obserwacji. Jest
on oficjalnym kalendarzem w Izraelu oraz kalendarzem litur
gicznym używanym przez Żydów do wyznaczania dat juda
istycznych świąt i obrzędów. Główną zasadą jest wyznacze
nie początku miesiąca na podstawie tablice Nowego Księży
ca (molad). Przy wyznaczeniu tego dnia używa się uśrednio
nej długości cyklu lunacyjnego.
Drugą podstawą kalendarza hebrajskiego jest cykl Metona, który w ciągu 19 lat zwrotnikowych zawiera w przybliże
niu 235 lunacji.
Zgodnie z tradycją dni kalendarza hebrajskiego oznaczane
są przez liczby z wyjątkiem dnia Sabbath (dzień odpoczynku)
oraz poprzedzającego go dnia przygotowania — Parasev. Dni
trwają od zachodu do zachodu Słońca. Dzień 1 zaczyna się
o zachodzie w sobotę, kończy o zachodzie w niedzielę,
Sabbath zaczyna się o zachodzie w piątek.

Historic ItAlcMbArzA hebrajskiego
Współczesna wiedza na temat historii kalendarza hebrajskie
go i jego struktury umieszcza jego korzenie w systemie kalen
darzowym Babilonii. Sugeruje to nie tylko sam kształt kalen
darza opartego w jednym i drugim przypadku na cyklu księżycowo-słonecznym, ale także duża zbieżność w nazewnic
twie miesięcy. Żydzi wykorzystali także siedmiodniowy ty
dzień starożytnych Babilończyków, który przyjął się też
w wielu innych systemach kalendarzowych.
Biblia niewiele wspomina na temat kalendarza, a datowa
nie, na przykład w Księgach Mojżeszowych jest bardzo wąt
pliwe. Pewne wskazówki odnośnie do początków kalendarza
stosowanego przez Żydów, przed wprowadzeniem rozwiązań
babilońskich, mogą zostać odczytane w nielicznych fragmen
tach Biblii. I tak na przykład w 1 Księdze królewskiej znaleźć
można treść z datami odnoszącymi się do budowy Świątyni
Salomona.
Tab. 1. Klasyfikacja lat w kalendarzu hebrajskim
niekompletny
chasera

regularny
kesidra

kompletny
shleima

rok zwykły

353

354

355

rok przestępny

383

384

385

44

Kalendarz babiloński
wprowadzony został w
Tab. 2. Miesiące
w kalendarzu hebrajskim
roku 587 p.n.e. po podboju
Jerozolimy przez Babiloń
1.
Tishri
30
czyków i był w użyciu do
roku 70 naszej ery, z wyjąt
2.
Heshvan
29’
kiem lat panowania Alek
Kislev
30"
3.
sandra Wielkiego i Ptole
4.
• 29
Tewet
meusza (332 — 200 p.n.e.),
5.
Shevat
30
kiedy używano kalendarza
6.
Adar
29"
macedońskiego.
7.
Nisan
30
W Nowym Testamencie
8.
lyyar
29
nie znajdujemy żadnego
9.
Sivan
30
odnośnika dotyczącego
Tammuz
29
10.
systemu kalendarzowego.
11.
Av
30
Wiadomo jednak, że aż do
około 200 roku n.e. począ
29
12.
Elul
tek miesięcy wyznaczano
' W roku kompletnym Heshvan
z obserwacji, a początek
ma 30 dni
roku celebrowano zawsze
W roku niekompletnym Kiw okolicy marca (obecnie
slev ma 29 dni
w dniach 15-22 N isan
W roku przestępnym Adar
(tabela 2) obchodzone jest
ma 30 dni, a po nim następuje
święto Paschy.)
Adar II, mający 29 dni
W latach 358-359 pa
triarcha Hillel II opubli
kował reguły kalendarza hebrajskiego, gdzie do 19-letniego systemu lunisolarnego Babilończyków dołączył wiele
poprawek związanych z żydowskimi rytuałami. Rozpoczę
to także, oprócz obserwacji, stosować kalkulacje związa
ne z ruchem Księżyca.

Resuty ItAlcvtbArzA hebrajskiego
Stosowany dzisiaj przez Żydów kalendarz jest lunisolamy. Rok
jest w nim podzielony na dwanaście miesięcy oraz na sied
miodniowe tygodnie. Ponieważ dwanaście księżycowych mie
sięcy stanowi okres krótszy od roku zwrotnikowego, dlatego
w 19-letnim cyklu Metona stosuje się dodatkowy 30-dniowy
miesiąc w latach 3, 6, 9, 11, 14, 17 i 19.
Dzień rozpoczyna się po zachodzie Słońca, ale doba cy
wilna rozpoczyna się dla porządku o 18.00 czasu lokalnego
Jerozolimy (2 godziny i 21 minut na wschód od Greenwich).
Godzina podzielona jest na 1080 części (halaquim), a co za
tym idzie, każda część (heleq) zawiera 3 i 1/3 sekundy.
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Kolejne lata początkowo liczono od początku panowania
kolejnego władcy, później „od wyjścia z Egiptu”, obecnie li
czy się „od stworzenia świata”, które według Żydów nastąpi
ło 7 października 3761 roku p.n.e. według kalendarza grego
riańskiego.
Rok rozpoczyna się z dniem 1 miesiąca Tishri (pierwszy
dzień Rosh Hashanah lub dzień Nowego Roku), a to, jakim
dniem tygodnia jest Tishri 1, determinuje rodzaj roku, jaki
nastąpi.
Klasyfikację lat podano w tabeli 1. Miesiące kalendarza
hebrajskiego podaje tabela 2.
Jak już wspomniałem, rodzaj roku determinuje dzień 1 Ti
shri. Związanych jest z tym kilka reguł, zwanych dehiyyot
(zasady odroczeń).
Wyznaczenie Tishri 1 oparte jest na dokładnych oblicze
niach momentu pojawienia się „Nowego Księżyca” (molad).
Tabela nowych Księżyców odnosi się do roku 1 A.M. (Anno
Mundi), dnia 2, godziny 5 i 204 halakim (Niedziela, 6 paź
dziernik -3760 roku, 23h 1lm 20s). Długość lunacji wyzna
czona jest na 29 dni 12 godzin i 793 halakim (29.530594 doby).
W 19-letnim cyklu Metona występująca różnica około 3
i 3/4 doby jest uzupełniana wstawianiem dodatkowego dnia
do lat rozpoczynających się w niedzielę, środę lub piątek. Do
datkowo też w wybranych latach początek roku przenoszony
jest o jeden dzień wcześniej. Jest to skrótowo potraktowana
reguła odroczeń, która ściśle określa wszystkie warunki zwią
zane z dodatkowymi dniami, a przez to z długością roku
(tabela 1)
Leszek P. Błaszkiewicz

Astronomia w szkołach średnich...
(dokończenie ze str. 41)
Zatem, o ile tylko główny organizator, czyli Mirosław
Giersz, zdobędzie na ten cel fundusze, jesienią powinno dojść
do skutku kolejne spotkanie. Może się uda spełnić różne ży
czenia nauczycieli? Jednym z nich było „ujawnienie” pełnej
listy uczestników co czynimy od razu:
„Kadra”: Andrzej Branicki (Białystok), Juliusz Domański
(Toruń), Roman Fangor (PTMA), Mirosław Giersz (CAMK),
Magdalena Kożuchowska (CAMK), Jerzy Kreiner (Kraków),
Tomasz Krzyt (PTMA), Paweł Moskalik (CAMK), Lucjan
Newelski (PTMA), Agnieszka Polio (CAMK), Andrzej Sołtan
(CAMK), Janusz Wiland (PTMA), Krzysztof Ziolkowski (CBK).
Nauczyciele pozawarszawscy (alfabetycznie wg miast):
1 LO Białystok Mirosława Zuber, (—) Maria Jakubowska,
ZSB Braniewo Maria Mordoń, Frombork Edith Pilska,
1 LO Gdańsk Krystyna Sadlowska, SP nr 11 Gorzów Wlkp.
Lesław Kumor, 6 LO Kielce Joanna Pietruszka, 1 LO Koszalin
M irosława Bieńkowska, 4 LO Kraków Jolanta Śliwa,
ZS Łasin Alina Kwasigroch, 2 LO Olsztyn Maria Grzegor
czyk, 3 LO Opole Mariola Bujno-Pomierna, (— ) Celina Demiańczuk, ZS Pasłęk Ewa Skalij, LO Rydułtowy Piotr Absalon, ZSZ Ryglice Barbara Maciejowska, 4 LO Toruń Hanna
Osicka, 14 LO Wrocław Marek Łaźniak, (— ) Janusz Skiba,
1 LO Zielona Góra Jadwiga Fojt-Jasińska, (— ) Arieta Hałomacz, LO Żnin Tomasz Kanarkowski, ZSO Żywiec Marek
Gołek.
Nauczyciele warszawscy:
1 LO Wiesław Kita, (— ) Urszula Łucznik, 1 SLO Witold Kranas, 3 LO Wiesława Pakieła, 6 LO Nina Tomaszewska,
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Tabela 3.
Tisłiri

Ważniejsze dni i święta żydowskie
1-2: Rosh Hashana (Nowy Rok),
3: Post,
10: Yom Kippur (Dzień Pokuty),
15-21: Sukkot (Tabernakulum),
22: Shemini Atzeret (Ósmy Dzień
Uroczystego Zgromadzenia),
23: Simhat Torah (Radość z Praw).

H cs Viv a m

Kislev

25: Początek festowalu świateł
(Hanukka)

Tcvct

2 lub 3: Koniec Hanukka,
10: Post Shevat
15: Nowy Rok dla Drzew (Mishna)
13: Post,

A&Ar

14-15 Purim (Losy)
A&Ar II

Święto Adaru w latach przestępnych

N

15-22: Pascha

isa m

5: Dzień Niepodległości Izarela
SiVAM

6-7: Shavout (Uczta Tygodni)

TLwMmwz 17: Post

Av

9: Post

Elwl

8 LO Marian Chmielewski, 23 LO Alicja Szewczyk, (—) Zeno
bia Mróz, 26 LO Aleksandra Godeł, 27 LO Alicja Cytowicz,
(—) Barbara Dlużewska, (—) Witold Kuran, (— ) Maria Kuśmierek, 41 LO Ewa Plesiewicz, (—) Anna Wierzchowska,
60 LO K azim ierz D erlacki, (— ) P io tr N adratow ski,
64 LO Wojciech Rupniewski, 73 LO Halina Binkiewicz,
76 LO Jadwiga Poznańska, IGUW Magdalena WilczyńskaWołoszyn.
Jednym z punktów w dyskusji był żenujący poziom
programów dla dzieci w telewizji, która to telewizja w mi
nimalnym tylko stopniu nauczycielom pomaga, za to bar
dzo często szkodzi. Dyskusja zaowocowała listem do pre
zesa TVP, którego treść była publikowana w poprzednim
zeszycie PA.
Magdalena Kożuchowska

O ferta dla szkół i czytelników indywidualnych
R e da kcja po sia d a je s z c z e p e w n ą ilo ść a rch iw a ln ych
egzemplarzy od początku istnienia naszego pisma czyli od
roku 1953. P o sia d a n e ro c z n ik i i p o je d yn cze ze szyty
przekażemy bezpłatnie szkołom, które zgłoszą Redakcji chęć
ich otrzymania i zechcą zwrócić koszt przesyłki. Indywidualnym
czytelnikom udostępnimy te egzemplarze po symbolicznej cenie
i za zwrotem kosztów przesyłki. Zam ów ienia realizować
będziemy w kolejności zgłoszeń, aż do wyczerpania nakładu.
Wszelkich informacji na temat zakupu i prenumeraty „Postępów
Astronomii” udziela:
Barbara GERTNER, Centrum Astronomii UMK
ul. Gagarina 11, 87-100 TORUŃ
Tel. (0-56) 65 40 676 wewn, 14; fax: (0-56) 65 40 692 E-mail:
basia@astri.uni.torun.pl lub aw@astri.uni.torun.pl
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In memoriam

Odchodzą Wielcy Astronomowie...
cepcji i projektowania teleskopu kosmicznego Hubble’a.
Jego monografie „Diffuse Matter in Space” (1968) i „Dy
namical Evolution o f Globular Clusters” (1987) cieszyły
się wielką renomą i były powszechnie uznawane za najlep
sze generalne podsumowanie naszej wiedzy w tych dzie
dzinach astronomii. Uznanie środowisk naukowych i ad
m inistracji państwowej w yrażało się też w przyznaniu
Spitzerowi wielu medali i godności akademickich w tym
w 1985 roku Szwedzka Akademia Nauk przyznała Mu N a
grodę Crafoorda, która jest równoważna nagrodzie Nobla
w dziedzinach z niej wyłączonych. Lyman Spitzer Jr. uro
dził się 26 czerwca 1914 roku. Zmarł nagle w wieku 82 lat
do końca pracując w swym biurze w Princeton w dniu
31 marca 1997 roku.
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Lyman SPITZER Jr

Martin SCHWARZSCHILD

1914 -1997

1912-1997

Nauka straciła w osobie profesora Lymana Spitzera jedne
go z największych astronomów XX wieku. Był jednym
z twórców współczesnej astrofizyki teoretycznej, „ojcem”
teleskopu kosmicznego H ubble’a i twórcą słynnego Labo
ratorium Fizyki Plazmy w Princeton gdzie ciągle przepro
wadza się badania jądrow e mające na celu wyjaśnienie pro
cesów jądrowych zachodzących w gwiazdach. Jego wkład
do rozwoju astronomii szczególnie zaznaczył się w dzie
dzinie materii między gwiazdowej, dynamiki gwiazdowej,
fizyce plazmy i w astrofizyce kosmicznej. Już w 1946 roku,
na 10 lat przed pierwszym sztucznym satelitą Ziemi, przed
stawił projekt budowy i wprowadzenia na orbitę okołoziemską dużego teleskopu, który „pokonałby problem turbulen
cji atmosferycznej, rozszerzył zakres dostępnego widma
elektromagnetycznego i funkcjonował lepiej w warunkach
niskiej grawitacji”. Później pod Jego kierownictwem zbu
dowano w Princeton ultrafioletow y teleskop kosmiczny
o średnicy 32 cali, który wprowadzony na orbitę w 1972
roku i na cześć Mikołaja Kopernika nazwany „Coperni
cus” dostarczył m.in. wielu fundamentalnych danych o ul
trafioletowych widmach gwiazd i materii międzygwiazdowej. Później Spitzer sterował różnymi etapami rozwoju kon

W dniu 10 kwietnia 1997 roku w Longhorn w Pensylwanii
(USA) zakończył życie Wielki Astronom XX wieku Profe
sor M artin Schwarzschild. Przede wszystkim znany był
ze swych pionierskich badań teoretycznych dotyczących
budow y w ew nętrznej i ewolucji gw iazd oraz struktury
Galaktyki. Ale przecierał też szlaki badań spoza atmosfery
ziemskiej obserwując powierzchnię Słońca, odległe plane
ty i centrum Galaktyki swymi „teleskopami kosmicznymi”
wznoszonymi ponad najgęstsze warstwy atmosfery przy po
mocy balonów „Stratoscope I” i „Stratoscope II”. Jego mo
nografia „Struktura i ewolucja gwiazd” wydana w 1958 roku
stała się podstaw ow ym podręcznikiem teorii budow y
wewnętrznej gwiazd dla wielu pokoleń astronomów. Był
synem K arla Schwarzschilda, który u progu XX wieku
wprowadził do badań astrofizycznych wiele fundamental
nych idei i metod badawczych. I jak Jego Ojciec, Martin
był pionierem i twórcą wielu, wspaniale dzisiaj się rozwi
jających dziedzin astronomii. Był pierwszym, który zrozu
m iał potęgę now o rozw ijających się elektronicznych
maszyn liczących i stosował je do swych badań struktury
wewnętrznej gwiazd, czy struktury i dynamiki galaktyk.
Razem z Lym anem Spitzerem , następcą H .N.Russella

Postępy Astronom ii 3/1997

na stanow isku dyrektora O bserw atorium U niw ersytetu
w Princeton, doprowadzili do wielkiego rozkwitu tej pla
cówki, która od kilkudziesięciu lat cieszy się w ielką reno
m ą jako ośrodek zarówno teoretycznej, jak i obserwacyj
nej astrofizyki. Zainteresowania naukowe i pola badawcze
obu panów były wzajemnie uzupełniające się i w tym za
pewne miała swe korzenie trwająca przeszło 50 lat ich przy
jaźń i współpraca. Lyman Spitzer zmarł 31 marca 97 roku.
W 10 dni po śmierci Lymana Spitzera przestało bić serce
Martina Schwarzschilda.

szego satelity. Sam odbył też trening astronauty, jako po
tencjalny członek jednej z załóg lądujących na Księżycu,
ale w ostatniej chwili odkryta u niego choroba Addisona
uniemożliwiła Mu tą wycieczkę. Rozwinął program poszu
kiwania i śledzenia przechodzących w pobliżu Ziemi asteroidów i komet: w 1994 roku na 417 znanych planetoid
rodzin Amor, Apollo i Atena, 40 zostało odkrytych przez
małżeństwo Shoemakerów, a 13% wszystkich skatalogo
wanych planetoid zostało odkrytych w programie poszuki
wawczym przez niego zorganizowanym . B ył uczonym
0 wielkiej wiedzy w wielu dziedzinach nauki i niezwykle
życzliwym Człowiekiem. Całe życie badał efekty zderzeń
1katastrof kosmicznych. I los sprawił, że zginął w katastro
fie w prawie księżycowym krajobrazie pustyni australij
skiej jadąc do kolejnego krateru, świadka katastrofy sprzed
tysięcy lat.

Eugene M. SHOEMAKER
1928 -1 9 97

Jurgen RAHE
1939 -1 9 97

W dniu 18 lipca 1997 roku zginął w wieku 69 lat w wypad
ku samochodowym na polnej drodze koło Alice Springs
na pustyni Tanami w północnej Australii dr Eugeniusz
M. Shoem aker. W raz z żo n ą K aro lin ą w ędrow ał po
Australii badając znane kratery meteorytowe i poszukując
nowych. Najbardziej znany był społeczności astronomicz
nej z odkrycia wraz z żoną i kolegą komety ShoemakerLevy 9, która najpierw została rozerwana siłami grawita
cyjnymi Jowisza na przeszło 20 „kawałków”, a później,
w lipcu 1994 roku, zderzyła się z tą wielką planetą. Geolog
z w ykształcenia, astronom z zam iłow ania, E ugeniusz
Shoemaker był profesorem Kalifornijskiego Instytutu Tech
nologicznego w Pasadenie i tw órcą działu „astrogeologia”
w Narodowym Instytucie Geologicznym USA we Flagstaff
w Arizonie. Badał kratery meteorytowe na Ziemi, Księży
cu i innych planetach. Wyznaczył m iejsce lądowania na
Księżycu statków Apollo i kierował badaniami skorupy na

W dniu 18 czerwca 1997 roku w spowodowanej huraga
nem katastrofie zginął w W aszyngtonie profesor Jurgen
Rahe. Berlińczyk z pochodzenia, astronom z w ykształce
nia, Jurgen Rahe przez ostatnie kilka lat był dyrektorem
Programu Badań Systemu Planetarnego w NASA w Wa
szyngtonie. W cześniej był w N iem czech m.in. dyrekto
rem Obserwatorium Astronomicznego w Bambergu i pro
fesorem astrofizyki w U niwersytecie w Erlangen. Jego
astrofizyczną specjalnością była fizyka komet. Był je d 
nym z głównych organizatorów ogólnoświatowej kampa
nii obserwacyjnej kom ety Halleya i uczestnikiem badań
tej komety przy pom ocy sondy Giotto. W cześniej prowa
dził badania komet przy pomocy rakiet i ultrafioletowego
obserwatorium spektroskopowego IUE. Ostatnio odgry
w ał istotną rolę w realizacji program u Galileo i sond ko
smicznych do planetoid.
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Granty KBN
Tradycyjnie już prezentujemy na łamach PA listę grantów przyznanych przez Komitet Badań Naukowych w dziedzinie badań
astronomicznych i badań kosmicznych (red.).

ASTRONOMIA
Kierownik projektu i tytuł projektu

Kwota Czas
(zł)

(mies.)

X KONKURS
dr hab. B ożena C zerny (PAN W arszawa Centrum A stro
nom iczne) — Czy mechanizmy aktywności wewnętrznej ga
laktyk Seylenta typu 1 i 2 mogą być takie same?
prof, dr hab. Marek Demiański (PAN Warszawa Centrum
Astronomiczne) — Statystyka wieloskalowych p ó l gęstości we
Wszechświecie.
prof, dr hab. Marek Demiański (UJ Obserwatorium Astro
nomiczne) — Mechanizmy powstawania i ewolucja zaburzeń
gęstości oraz fa l grawitacyjnych w otwartych modelach wszech
świata.
dr Krzysztof Gęsicki (UMK Wydział Fizyki i Astronomii) —
Obserwacje i modelowanie linii Bali w otoczkach nadolbrzymów.
dr hab. Janusz Gil (WSP Zielona Góra Zielonogórskie Cen
trum Astronomii) — Obserwacyjne ograniczenie na modele
promieniowania pulsarów (promotorski).
dr hab. Janusz Gil (WSP Zielona Góra Zielonogórskie Cen
trum Astronomii) — Modelowanie promieniowania pulsarów
(promotorski).
prof, dr hab. Jerzy Machalski (UJ Obserwatorium Astrono
miczne) — Teoria i obserwacje galaktyk Syferta 1,5-2 (promo
torski).
dr Andrzej Maciejewski (UMK Wydział Fizyki i Astrono
mii) — Poszukiwanie planet wokół gw iazd neutronowych wszechstronna analiza danych chronometrażowych pulsarów.
prof, dr hab. Jerzy M adej (UW O bserw atorium A strono
m iczne) — Rozproszenie Comptona w atmosferach gorących
gw iazd zwartych.
mgr Halina Prętka (UAM Obserwatorium Astronomiczne) —
Heliocentryczny ruch komet w polu grawitacyjnym galaktyki.
dr hab. M arek Sarna (PAN Warszawa Centrum A strono
m iczne) — Ewolucja ciasnych układów podwójnych a fa za
wspólnej otoczki.
dr hab. M arek Sikora (PAN W arszawa Centrum A stro
nom iczne) — Przyczyny bimodalnego rozkładu aktywności dże
towej kwazarów.
prof, dr hab. Józef Smak (PAN Warszawa Centrum Astrono
miczne) — Dyski akrecyjne z lepkością konwektywną.
dr hab. A ndrzej Sołtan (PAN W arszawa Centrum A stro
nom iczne) — Badanie własności miękkiego rentgenowskiego
promieniowania tła.
dr hab. Barbara Sylwester (PAN Warszawa Centrum Badań
Kosmicznych) — Badanie plazm y termicznej w rozbłyskach
słonecznych.
prof, dr hab. Romuald Tylenda (PAN Warszawa-Toruń
Centrum Astronomiczne) — Badanie ewolucji mgławic plane
tarnych
w oparciu o obserwacje podczerwone.
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dr hab. W aldem ar Jakś (PAN W arszawa Centrum Badań
K osm icznych) — Realizacja skali czasu dla potrzeb badań
geodynamicznych (promotorski).
prof, dr hab. Andrzej Jurewicz (PAN Warszawa Centrum Ba
dań Kosmicznych) — Badanie gazów i pyłów w otoczeniu Mar
sa wzdłuż orbity Fobosa. Faza II.
dr hab. Wiesław Macek (PAN Warszawa Centrum Badań Ko
smicznych) — Analiza nieliniowa i fraktalna wyników pom ia
rowych sond kosmicznych w magnetosferze i w wietrze słonecz
nym: fa le nieliniowe, chaos.
dr Paweł Oberc (PAN Warszawa Centrum Badań Kosmicz
nych) — Dezintegracja agregatów pyłowych w otoczeniu ko
mety Halley»a.
dr Daniel Ruciński (PAN Warszawa Centrum Badań Kosmicz
nych) — Modelowanie rozkładu cząstek neutralnych i jonów
unoszonych w heliosferze z odniesieniem do obserwacji.
dr hab. Andrzej Sołtan (PAN Warszawa Centrum Astrono
miczne) — Badanie wysokoenergetycznej em isji Galaktyki
i obiektów pozagalaktycznych.
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XI K O N K U R S

XI KONKURS
dr hab. Irina Dymnikowa (WSP Olsztyn Wydział Matema
tyczno-Przyrodniczy) — Badanie dynamicznej zmienności sta
łej kosmologicznej w modelach wczesnego Wszechświata.
mgr Dorota Gondek (PAN Warszawa Centrum Astronomicz
ne) — Pulsacje i stabilność protogwiazd neutronowych.
prof, dr hab. Mikołaj Jerzykiewicz (UWr. Wydział Matema
tyki i Fizyki) — Fotometryczne badanie obszaru niestabilno
ści pulsacyjnej gwiazd typu widmowego B.
dr W łodzim ierz K luźniak (PAN Warszawa Centrum B a
dań K osm icznych) — D ynam ical instabilites in black hole
binares.
dr hab. A ndrzej K rólak (PAN W arszawa Instytut M ate
m atyczny) — A naliza danych z d etektorów fa l g raw itacyj
nych.

mgr Andrzej M aciołek-Niedźwiecki (PAN Warszawa Cen
trum Astronomiczne) — Przewodnictwo cieplne w koronacjach
dyskowoakrecyjnych.
Arkadiusz Olech (UW Wydział Fizyki) — Badanie aktywno
ści rojów meteorów w roku 1996.
dr hab. Michał Ostrowski (UJ Wydział Matematyki i Fizyki)
— Badanie procesu przyspieszania cząstek promieniowania ko
smicznego w falach uderzeniowych i w turbulentnej plazm ie w
obecnościfa l MHD o dużych amplitudach i realistycznych kon
figuracji pola magnetycznego.
dr B ronisław R udak (PAN W arszaw a-Toruń C entrum
A stronom iczne) — Spektroskopia gw iazd neutronowych.
dr Marek Szydłowski (UJ Wydział Matematyki i Fizyki) —
Chaotyczny ruch cząsteczek próbnych i fotonów w czasoprze
strzeniach.
dr hab. Edwin Wnuk (UAM Wydział Fizyki) — Obserwowalne komety międzygwiazdowe — perturbacje galaktyczne i pla
netarne w ruchu komet jednopojawieniowych (promotorski).
prof, dr hab. Andrzej Zdziarski (PAN Warszawa Centrum
Astronomiczne) — Promieniowanie rentgenowskie gamma
układu podwójnego C y g X - l (promotorski).
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mgr Marek Morawski (PAN Warszawa Centrum Badań Ko
smicznych) — Podsystem elektrycznego wspomagania dla przy
rządu EM-X.
mgr Piotr Orleański (PAN Warszawa Centrum Badań Ko
smicznych) — Opracowanie, wykonywanie bloku elektroniki
dla systemu antykoincydencji teleskopu (projekt INTEGRAL,
eksperyment IBIS)
dr Daniel Ruciński (PAN Warszawa Centrum Badań Kosmicz
nych) — Modelowanie rozkładu cząstek neutralnych i jonów
unoszonych w heliosferze z odniesieniem do obserwacji.
prof, dr hab. Andrzej Zdziarski (PAN Warszawa Centrum
Astronomiczne) — Udział Polski w misji INTEGRAL (Inter
national Gamma-Ray Astrophysical Laboratory).
prof. dr hab. Andrzej Zdziarski (PAN Warszawa Centrum
Astronomiczne) — Przygotowanie oprogramowania do anali
zy danych z misji INTEGRAL oraz analiza promieniowania
gamma ze źródeł kosmicznych.
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E m ocje zw iązan e z ko m etą H ale ’a -B o p p ’a w zasad zie m am y ju ż za sobą,
ale nadal z p rzy jem n o ś cią o g ląd am y zd jęcia teg o — przecież n ie co d zie n 
nego — gościa na niebie. P oniew aż do naszej redakcji d o tarło je szc ze ich
sporo po ukazaniu się p o p rzed n ieg o zeszytu PA, je s zc ze raz F otoobserw acje p o św ięcam y w całości tej w łaśnie kom ecie. Przy okazji podajem y
p aram etry zd jęcia za m ies zc zo n e g o na ro zkład ó w ce w pop rzed n im ze s z y 
cie. Pan Pilski używ ał popularn eg o w naszym kraju aparatu m arki Z en it ze
stan dard o w ym o b iektyw em 58 m m . Z d jęcie w yko n ane zo stało na film ie
Fuji S u p e r G 800 A S A z czasem ekspo zycji 7 m inut, (red.)

Z d ję c ie c zarn o -b iałe
po
lewej stronie wy
konał
1 kwietnia br
Paw eł B uczkow ski
z Gdańska (f=58 mm,
3200 ASA, texp=25 s),
który stawia dopiero
pierwsze kroki w dzie
dzinie fotografii. Nato
m iast drugie zdjęcie
z obchodzącego swe
tysiąclecie Gdańska to
dzieło p. Henryka Piet
kiewicza (3 kwietnia,
f=50 mm, Kodakchrom
200 ASA, texp=20 s).

Z kolei zdjęcie prezentowa
ne powyżej przywędrowało
do nas aż z Trelaze (Fran
cja), a jego autorem jest pan
Edward Gac. Zdjęcie to wy
konał przy pom ocy sko n 
struow anego przez siebie
teleskopu o średnicy zwier
ciad ła 205 mm (F u jic o lo r
1600 ASA, t=40 s).

Ś ro d k o w e z d ję c ie
pochodzi z prywatne
go o b s e rw a to riu m
J e rz e g o
P u szcza
w Lidzbarku Warm.
(7 kwietnia, f=80 mm,
Agfachrom 100 ASA,
t=7 min).
O s ta tn ie zd ję cia
k o m e ty
w y k o n a li
p a n o w ie :
L es zek
M arcinek z Lublina
(po lew ej — 0 4.04.,
300/4, A g fach ro m e
200 ASA, t=6 min.)
oraz Andrzej S. Pil
ski z F ro m b o rk a
(po prawej — 25.04.,
f=58 mm, Fuji Super
G 800 ASA, t=5 min.)

ierwszy obraz
uzyskany wirtualny
megateleskopem radiowyi

P

Jest to obraz kwazara PKS 1055+018 znajdującego się w odległości 9 miliardów lat
świetlnych od nas. W centrum tego obiektu znajduje się prawdopodobnie bardzo masywna
czarna dziura. O bserw acje zo s ta ły p rzep ro w ad zo n e w dniu 25 m aja 1997 przez
radioteleskopy naziem ne w Kanadzie, Australii, Południow ej Afryce i Japonii oraz
kosm iczny radioteleskop HALCA. Synteza danych została dokonana przy pom ocy
specjalnego superkomputera w Dominijnym Obserwatorium Radioastronomicznym DRAO
w Penticton B.C. w Kanadzie. Po prawie dwóch miesiącach pracy, w dniu 29 lipca 1997
roku, obraz ten został po raz pierwszy pokazany publicznie. Kanadzie przypadł zaszczyt
inauguracji wirtualnego kosmicznego radioteleskopu VSOP ze względu na je j wkład do
realizacji tego projektu, a szczególnie do systemu „opracowania danych”. Kierownikiem
naukowym VSOP ze strony Kanadyjskiej Agencji Kosm icznej je s t dr Terry Hughes.
Kanadyjskiemu zespołowi VSOP przewodniczy dr Peter Dewdney z DRAO, a głównym
specjalistą od przetwarzania danych je s t dr Russ Taylor z Uniwersytetu w Calgary.
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