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Codzienną gazetą kongresową (o Kon
gresie MUA w Japonii czytaj na str. 5) 
był „gwiazdowy” Times; obok tytułu 
symbol wschodzącego Słońca i pięcio
kondygnacyjna świątynia buddyjska. 

• # *
Moglibyśmy pozazdrościć Japończy
kom ich osiągnięć na niwie populary
zacji astronomii. W budynku Kongre
su oglądać m ożna było dużą m apę 
Wysp Japońskich, na której zaznaczo
no obserw atoria wyposażone w tele
skopy o średnicy ponad pól m etra —  
jest tam  75 takich placówek! Poniżej 
jedna z nich, obserw atorium  w mia
steczku Ayabe, niedaleko Kioto, z te
leskopem o średnicy zwierciadła 95 cm.

Kioto National Conference Hall. W tym supernowoczesnym budynku, za miastem, 
wśród wzgórz, nad malowniczym jeziorem, odbywały się obrady XXIII Kongresu 
Międzynarodowej Unii Astronomicznej. To współczesność Jap on ii,...

...a tu przeszłość, świątynia K inkakuji, tzw. Złoty Pawilon, budowana w roku 
1397 —  właśnie obchodzi swoje sześćsetne urodziny. (Kopia tej świątyni znajduje 
się we wrocławskim parku!)



Drodzy Czytelnicys
Oddajemy w Wasze ręce ostatni, 167. zeszyt kwartalnika „Postępy Astronom iiN ie, nie znikamy z polskiego rynku wydawniczego, 
ale łączymy się z  innym czasopismem astronomicznym, miesięcznikiem „Urania” . I  pod tym nowym, ale ju ż 75 lat istniejącym 
tytułem, będziemy się starali pokazywać Państwu sprawy otaczającego nas Wszechświata.

Założone w roku 1953 „Postępy Astronomii” były początkowo czasopismem Polskiego Towarzystwa Astronomicznego 
przybliżającym polskiemu czytelnikowi osiągnięcia światowej astronomii i służyły głównie specjalistom w tej dziedzinie nauki. 
Trudności wydawnicze łat osiemdziesiątych, tranjormacja ustrojowa i postępująca za nią łatwość dostępu do fachowej literatury 
astronomicznej relacjonującej „z pierwszej ręki” dokonujący się postęp w tej dziedzinie badań skłoniły Wydawcę do zmiany profilu 
pisma. Od roku 1991 „Postępy Astronomii” stały się czasopismem stawiającym sobie za główny cel pokazywanie obiektów i 
wyjaśnianie zjawisk otaczającego nas świata gwiazd i galaktyk, adresowanym do szerokiego grona Czytelników.
Ta zmiana charakteru pisma zbliżała nas do innego polskiego czasopisma popularyzującego astronomię -  do „Uranii”.
Dlatego wydaje się rzeczą naturalną połączenie wysiłków obu polskich towarzystw astronomicznych dla popularyzacji 
reprezentowanej przez nie nauki.

Wydawane przez Polskie Towarzystwo Astronomiczne od 1953 roku „Postępy Astronomii” kończą 45 lat swego istnienia. 
Ukazało się 45 tomów-roczników naszego pisma, które zawierają 166 kwartalnych i jeden dwuroczny zeszyt. Formalnie 
wydaliśmy, łącznie z bieżącym, 173 numery „Postępów Astronomii”, bowiem niektóre zeszyty nosiły podwójną numerację, jako 
dodatek do niniejszego zeszytu załączamy spis treści „Postępów Astronomii” za lata 1991-1997. Spis treści wcześniejszych 
roczników ukazał się w zeszycie 4. tomu 36. z  roku 1986 oraz w łączonym tomie 37/38 datowanym na rok 1989/90.

„Urania” jest czasopismem wielce zasłużonym dla polskiego amatorskiego ruchu astronomicznego. Wydawana jest 
od roku 1922 przez Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii i ostatni jej zeszyt jako „organ PTM A” będzie nosił 
numer 672. Zgodnie z decyzjami Walnych Zjazdów obu Towarzystw, nowe czasopismo przejmie tytuł U RANIA i jej 
numerację. Będzie też miało podtytuł „Postępy Astronomii”. Uformował się ju ż zespół redakcyjny nowej „Uranii”, jego 
trzon będą stanowili dotychczasowi współpracownicy redakcji obu łączących się czasopism. Liczymy na to, że będziecie Państwo 
wiernymi czytelnikami i propagatorami nowej URANII. Ośmielamy się nawet mieć nadzieję, że będziecie jej współtwórcami. 
Prosimy o to bardzo serdecznie.

Obecny zeszyt zawiera szereg ciekawych artykułów i krótszych doniesień o najnowszych rezultatach badań astronomicznych, 
o odkryciach i misjach kosmicznych, o nowych książkach, o sprawach środowiska astronomów w Polsce i w skali międzynarodowej 
itp. Najpierw przedstawiamy Międzynarodową Unię Astronomiczną piórem jej wiceprezydenta, profesora fózęfa SMAKA, 
dyrektora Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika PAN. Następnie swymi refleksjami na temat ostatniego, 
tegorocznego Zjazdu A4UA w Kioto, w Japonii, dzieli się z  nami jego uczestnik, docent Tadeusz JARZĘBOWSKI z Wrocławia. 
Satelitarne Obserwatorium Podczerwone (ISO) od dwóch już prawie lat dostarcza astronomom niezwykle interesujących danych 
o „cieplnym”promieniowaniu chłodnych obiektów otaczającego nas Wszechświata: od najbliższych planet po obszary powstawania 
nowych gwiazd i być może nowych planet aż do źródeł pozagalaktycznych. Są to rezultaty chyba nie mniej interesujące niż 
wyniki obserwacji teleskopu kosmicznego Hubble'a w dziedzinie widzialnej. Pisze o nich w ciekawym artykule na str. 8. doktor 
Ryszard SZCZERBA z Pracowni CAMK-u w Toruniu. Magister Jarosław DYKS, z tej samej pracowni, 
przybliża nam problem pomiarów odległości do ciał niebieskich na podstawie badania cefeid (str. 14.). Gorąco polecamy ten 
artykuł, zwłaszcza studentom.

Niektóre fakty z  historii polskiej astronomii przypomina nam profesor Jerzy KREINER, Prezes PTA, w krótkim szkicu
0 krakowskich latach Jana Mergentalera, a historię ostatnich lat „Postępów Astronomii” przedstawiamy na załączonej do tego 
zeszytu wkładce, wformie plakatu z ostatniego zjazdu PTA w Zielonej Górze.

Doktor Kazimierz SCHILLING z Planetarium Olsztyńskiego prowadzi nas „po krętych ścieżkach nauki” w swym przeglądzie 
szeregu książek popularnonaukowych, które ostatnio ukazały się w wydawnictwie „Prószyński i S-ka”. Nasi czytelnicy doceniają 
taką pomoc w wyborze pożytecznej literatury i z  całą pewnością będziemy ten dział kontynuować w przeobrażonym czasopiśmie.

Z  krajowego podwórka astronomicznego pragniemy zwrócić uwagę Państwa na sprawozdanie z XXVIII Zjazdu Referatowego
1 Walnego Zebrania Polskiego Towarzystwa Astronomicznego. N a tym zebraniu zmieniono nieco Statut PTA oraz wybrano 
nowy Zarząd Główny na kadencję 1997-99.

W  „Rozmaitościach” znajdziecie Państwo cały szereg doniesień o najnowszych odkryciach i „zdarzeniach” astronomicznych 
w tym m.in. o najnowszej i zarazem najdalszej podróży międzyplanetarnej, w którą wyruszyła sonda kosmiczna „Cassini”.

Na koniec wypada nam pożegnać się z  Państwem. Było nam miło służyć Państwu naszą wiedzą i pomagać w poznawaniu 
i lepszym rozumieniu otaczającego nas świata planet, gwiazd i galaktyk. Niektórzy z nas będą to robić dalej w nowej URANII.

Pragniemy, alty to (formalnie) nowe czasopismo jak najlepiej Państwu służyło w rozumnym odkrywaniu zarówno piękna, 
jak i tajemnic Kosmosu. Aby było dobrym i mądrym przewodnikiem po świecie ciał niebieskich.

Życzymy Państwu przyjemnej i ciekawej lektury oraz oczekujemy spotkania na łamach nowej URANII.
Radosnej „Gwiazdki” i Do Siego Roi

Roman Schreiber Andrzej Sołtan Andrzej Woszczyk

Toruń, w październiku 1997 roku
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ZIEMSKIE KRATERY 
METEORYTOWE
Z zażenowaniem muszę stwier
dzić, że krótki artykuł p. A. Mark
sa (P.A. 3.97) budzi długi szereg 
zastrzeżeń merytorycznych:

Autor sugeruje emocjonal- 
ność artykułu „Czy jesteśmy w 
stanie obronić Ziemię..." PA 1/97 
(„przerażające informacje”), pod
czas gdy emocjonalny i bezkry
tyczny jest Jego właśnie artykuł,
— Wymienia katalog kraterów 
meteorytowych T. Gehrelsa, bez 
podania danych bibliograficz
nych. Katalog ten podaje tylko 
139 pozycji, a więc mniej niż ka
talog Classena z 1977 roku, za
m ieszczający 230 kraterów 
(i grup kraterowych) oraz 78 
pseudokraterów (Catalogue of 
230 Meteorite Craters, thereto 
of 78 erroneous objects”, Verof- 
fentlichungen der Sternwarte 
Pulsnitz, nr 12,1977). Spis 
T. Gehrelsa oparty jest prawdo
podobnie na fundamentalnym, 
choć już mocno nieaktualnym 
Katalogu Hey’a z 1966 roku (tak
że 139 pozycji) (Catalogue ot 
Meteorites, London,1966). Jeśli 
Autor z jakichś względów bar
dziej ceni Gehrelsa niż Classe
na, to powinien przynajmniej to 
wyjaśnić.

Wyznaczanie ilości kraterów 
na milion km kwadratowych po
wierzchni kontynentu jest nic nie 
mówiącą zabawą arytmetyczną 
i przypomina podział asteroid, 
wprowadzany przez pewnego 
autora na: „małe, średnie i duże1’. 
Gdyby Autor dzielił powierzchnię 
kontynentów przez powierzchnię 
kraterów (a nie przez ich ilość)
— otrzymałby inne wyniki, jako 
że niektóre kratery mają średni
ce 100-400 km. Tyle, że i ten 
wynik nic nie mówiłby o charak
terze zjawiska, tj. o spadkach 
m asyw nyc h  me teory tów.  
W szczególności nie można wy
wnioskować z niego, ile jeszcze 
kraterów zostało do odkrycia. 
Gdyby nawet kratery rozmiesz
czane zostały na Ziemi w spo
sób jednorodny, niczym węzły 
kosmicznej siatki — jak chce

Autor —  to i tak w miejscach 
o dużej erozji zniknęły one raz 
na zawsze, a więc już się ich nie 
odkryje. — W istocie powyższe 
założenie jest zupełnie bezpod
stawne, gdyż Ziemia nie jest 
wcale ostrzeliwana przez ciała 
kosmiczne w sposób równomier
ny. Wynika to w sposób prosty 
z mechaniki nieba. W zależno
ści od parametrów orbity ciała, 
a w konsekwencji — jego pręd
kości względem Ziemi, może 
ono w ogóle nie dolecieć do po
wierzchni naszej planety, rozpy
lając się całkowicie w atmosfe
rze (...). Z tego też względu np. 
na Antarktydzie będzie mniej 
kraterów, niż w okolicach równi
kowych. — Wspomniany krater 
na Antarktydzie nazywa się Ice 
Cap i ma 240 km średnicy, a od
kryto go nieco wcześniej, niż 
„przed kilku laty”, bo wymienia go 
już w swoim katalogu Classen 
(1977 rok), a więc dokładnie 20 
lat temu. Nie jest on jednak naj
większy na Ziemi, a znajduje się 
dopiero na piątym miejscu pod 
względem rozmiarów. — Całko
witym już drobiazgiem jest to, że 
niezręcznie brzmi owa „terra in
cognita" w odniesieniu do oce- 
anu(!). (...) Rozmieszczenie kra
terów na Ziemi pokazują szkice 
na s. 145-147 w mojej książce: 
„Spadające gwiazdy, czyli rzecz
o meteorach i meteorytach", 
KAW, 1988. Rozmieszczenie kra
terów na Ziemi podaje też książ
ka „Planety, gwiazdy, Wszech
świat” T.Z. Dworaka i L. Zajdlera, 
KAW, Warszawa 1989, s. 85). Od 
tego czasu znanych kraterów nie
co przybyło, ale przecież nie uby
ło, jak to chce Autor. Z jednym 
tylko wypada się zgodzić: że nie 
znamy wszystkich kraterów na 
naszej planecie. Co było oczywi
ste i bez tego artykułu.

dr Honorata Korpikiewicz 
Puszczykowo

ERRATA!
Dziękuję za zam ieszczenie 
w nr 3/97 PA aż trzech moich ma
teriałów. Prosiłbym jednak o za
mieszczenie następującej erraty: 
Str. 29 tabela — nagłówek 4-tej

kolumny sformułowałem w 
moim maszynopisie następują
co: „1 krater na min km2”, ale 
ktoś go poprawił na „Liczba kra
terów na min km2” i wprowadził 
w ten sposób rzucający się w 
oczy rażący błąd. (Spodziewam 
się, że zauważy to wielu Czy
telnikowi wytknie mnie niezna
jomość arytmetyki — ale to nie 
ja się pomyliłem...)
Str. 40. lewa kolumna, 7. wiersz
— wydrukowano „płynów", 
a winno być „pływów".
Str. 40, środkowa kolumna, 
7 wiersz od dołu — wydruko
wano „Sichote-Akiński”, a po
winno być „Sichote-Aliński”. 
(Te dwie drobne literówki też wy
szły nie spod mojego „pióra”).

Łączę wyrazy szacunku. 
Z poważaniem

A. Marks
Warszawa

Red. : To oczywiście wina na
szego redakcyjnego chochli
ka, który szczególnie uaktyw
nił się w trakcie przygotowy
wania poprzedniego zeszytu 
PA do druku (chcieliśmy zdą
żyć przed Zjazdem PTA). 

Przepraszamy!

CO NA TO EINSTEIN?
Od dnia wczorajszego jestem 
szczęśliwym posiadaczem 
najnowszego numeru „PA" 
(bardzo interesującego zresz
tą). Podczas lektury artykułu 
pt. „Kosmiczne kolizje” (stro
na 24, prawa kolumna, drugi 
akapit od dołu) udało mi się 
odnaleźć takie oto ko(s)micz- 
ne odkrycie — cytuję:

„Uporządkujmy zatem FAK
TY (podkreślenie moje —  Ij). 
Gdy wybucha masywna gwiaz
da, we wszystkich kierunkach 
są ekspediowane ogromne ilo
ści materii, poruszającej się 
z prędkościami dochodzącymi 
do 36 milionów km/s i tworzą
ce potężną falę uderzeniową”.

I tylko jedno pytanie zamiast 
komentarza: Co by na to po
wiedział kolega Einstein, gdy
by mógł przeczytać tak niezwy
kłą informację?

Pozdrawiam
Jarosław Lubczyński 

Łódź

* * * * *

Jestem zaskoczony decyzją 
(?) o połączeniu z „Uranią”. 
Czy to zgodne ze statutami 
obu organizacji PTA i PTMA?

Piszę krótko: nie podoba 
mi się forma decyzji — otrzy
maliśmy komunikat, natomiast 
ja wolę, by mnie, wieloletnie
go prenumeratora OBU cza

sopism, ktoś zapytał o zdanie. Nie 
pytany podaję:

JA CHCĘ MIEĆ MOŻLIWOŚĆ 
CZYTANIA DWU czasopism, jedne
go, na bardzo popularnym poziomie 
(Urania) i drugiego, popularyzujące
go wiedzę astronomiczną na wyż
szym poziomie.

Czy decyzje Panów nie będą 
tak szkodliwe, jak te kiedyś, daw
no temu, pewnie ze 20 lat wstecz 
podjęte przez ówczesne MEN o li
kwidacji osobnego przedmiotu: 
ASTRONOMIA? Jest wiele po
średnich sposobów wybrnięcia 
z ewentualnych kłopotów finanso
wych (czego się domyślam). De
cyzję Panów uważam za pośpiesz
ną rezygnację ze starań i prób wy
brnięcia z kłopotów finansowych: 
to jest bierne oddawanie pola 
urzędnikom z MEN, którzy bez wąt
pienia marnują pieniądze — cze
go dowodem było wystąpienie 
przedstawiciela MEN podczas 
ostatniego Zjazdu Fizyków w Ka
towicach. To są pozorowane pró
by uzdrawiania oświaty, a Panowie 
tym próbom się „podkładacie”.

Być może nie mam pełnych in
formacji, być może, że na Zjeździe 
PTA przedstawiono sytuację? 
Mimo wszystko, nie podoba mi się 
forma decyzji, w której nie zapyta
no nas, czytelników.

Pozostaję z szacunkiem, wyraża
jąc wielkie uznanie za dotychczaso
we „Postępy", na które czekam za
wsze z wielką niecierpliwością.

Longin Gładyszewski 
Kierownik Zakładu Fizyki 

Ogólnej i Dydaktyki Fizyki 
UMCS w Lublinie 

* * * * *

Połączenie Uranii i Postępów  
Astronomii uważam za dobry po
mysł. Choć mam obawy, czy uda 
się zrobić ciekawe czasopismo 
zarówno dla astronomów jak i dla 
takich jak ja miłośników, bo prze
cież obecnie dużo miłośników astro
nomii (wśród tych, których znam) 
nie kupuje Uranii ani PA, bo pierw
sza za droga, a PA za trudne.

Życzę Panu i sobie, by ta sytu
acja zmieniła się i nowe czasopis
mo miało dużo czytelników.

Mam również nadzieję, że wy
niki ciekawych obserwacji wykona
nych przez amatorów będą miały 
swoje miejsce w Uranii-PA.

Krzysztof Socha, 
Kolonia, Baćkowice

Red. Dziękujemy wszystkim za 
wypowiedzi w sprawie łączenia 
pism. Wszelkie uwagi będą nam 
pomocne w przygotowaniu nowe
go pisma, które, jeśli nie wszyst
kich, to może zadowoli większość 
dotychczasowych Czytelników  
obu pism.

Studienstiftung des Deutchen Volkes, niemiecka orga
nizacja wspierająca studentów, organizuje w dniach 12-26 
sierpnia 1998 r. w Krakowie seminarium na temat „Cząstki 
elementarne w astrofizyce”. Program będzie dostosowa
ny do poziomu ambitnych studentów III roku fizyki i astro
nomii. Niezbędnym warunkiem jest biegła znajomość języ
ka angielskiego. Koszty utrzymania polskich studentów będą 
pokryte przez niemieckich sponsorów. Bardziej szczegóło
we informacje można znaleźć pod adresem: http://www.phy- 
sik.tu-muenchen.de/ krakau98/ Można tez pisać w tej spra
wie do polskiego organizatora seminarium dr Lecha Man- 
kiewicza: E-mail lech@sun.camk.edu.pl
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są kwartalnikiem poświęconym popu
laryzacji astronomii. Pismo jest oficjalnym 
organem Polskiego Towarzystwa Astro
nomicznego, założonego w roku 1923. 
POSTĘPY ASTRONOMII ukazują się od 
1953 roku, a od 1991 roku w zmienionej 
formie i nowej szacie graficznej.
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tl Materiały dotyczące wyników 
obserwacji teleskopu kos
micznego Hubble'a uzys

kano dzięki uprzejmości doktora 
F. Duccio Macchetto, przedsta
wiciela Europejskiej Agencji Kos
micznej (ESA) w Space Telescope 
Science Institute w Baltimore (USA)

W NUMERZE

4 Międzynarodowa Unia Astronomiczna
Józe f Smak
Międzynarodowa Unia Astronomiczna została powołana do życia w Brukseli w 1919 roku. Odbywane 
przez nią co 3 lata kongresy stały się pierwszymi, odbywającymi się regularnie międzynarodowymi konfe
rencjami naukowymi. Pierwszy kongres odbył się w roku 1922, a ostatni, XXIII, miał miejsce w sierpniu 
1997 roku w Kioto w Japonii. Pisze o nim poniżej Tadeusz Jarzębowski. Natomiast tym artykule Autor 
przedstawia rys historyczny, oraz obecną strukturę i rolę MUA.

5 W kraju Wschodzącego Słońca (zjazd astronomów w Kioto)
Tadeusz Jarzębowski
Zjazd ten był pierwszym na ziemi japońskiej i drugim (po Indiach) na kontynencie azjatyckim. Kioto, które 
gościło uczestników, założone zostało w VII wieku pod nazwą Heian. Przez czterysta lat, od roku 794 
do 1192, była to stolica cesarstwa — a siedziba cesarza przez jeszcze następne sześć stuleci. Dla Japoń
czyków Kioto jest tym, czym Kraków dla Polaków.

8 ISO: Satelitarne Obserwatorium Podczerwone
Ryszard Szczerba
Obserwacje satelitarne w podczerwieni stały się dostępne dla celów pozamilitarnych w pierwszej połowie 
lat osiemdziesiątych. Po sukcesach satelity IRAS, kolejnym satelitą do badań w podczerwieni jest ISO, 
wprowadzony na orbitę w listopadzie 1995 roku. Dostarcza on obecnie całe mnóstwo niezwykle 
interesujących danych o cieplnym promieniowaniu chłodnych obłoków— od najbliższych planet po obszary 
powstawania gwiazd i być może nowych planet aż po odlegle źródła pozagalaktyczne.

14 Cefeidy, HST, Hipparcos— mniej szczebli w drabinie odległości
Jarosław Dyks
Obserwacje cefeid wykonane przez astrometrycznego satelitę Hipparcos oraz teleskop kosmiczny 
Hubble 'a zredukowały liczbę pośrednich kroków w procedurze kalibracji galaktycznej i pozagalaktycznej 
skali odległości. Wynikły stąd wzrost precyzji, z jaką znane są wielkości fizyczne obiektów astronomicz
nych, pozwolił uzyskać szereg kapitalnych rezultatów, z których na czoło wysuwa się wyznaczenie wartości 
stałej Hubble 'a oraz wieku najstarszych gromad kulistych z nieosiągalną dotychczas dokładnością.

20 Antlia — świeża krew Grupy Lokalnej
Marek Gołębiewski
Nasza najbliższa kosmiczna rodzina, Grupa Lokalna, powiększyła się! Nowy krewny to sferoidalna galak
tyka karłowata Antlia. Aby ją  znaleźć, astronomowie musieli najpierw przeanalizować zbiór 894 dużych 
klisz tworzących Przegląd Nieba Południowego, przewertować wiele katalogów i wykonać nowe zdjęcia 
podejrzanych obszarów nieba.

t Teleskop Kosmiczny Hubble’a obserwuje: Owocne zderzenia galaktyk (25); 
Czarna dziura w NGC 6251 (25); Tajemnicze pary i gwiazdowi wygnańcy (26)

rozmaitości: Pochmurny dzień na Jowiszu (24); Nowe pomiary pierścieni 
Saturna (24); Astronomia na Antarktydzie (24); Mira znaczy Cudowna (28); Misja 
sondy Cassini-Huygens (30);

32 Z  historii polskiej astronomii: Krakowskie lata Jana Mergentalera...
34 Recenzje PA: Dalszy ciąg pasjonującej wędrówki po krętych ścieżkach nauki (34); 

Recenzenckie katastrofy (36)

38 W kraju: XXX YERAC Kraków ’97 (38); XXVIII Zjazd PTA (39); Czas na Marsa (40); 
Granty KBN (42)

43 In memoriam: Stefania Grudzińska 1939-1997
44 Kepler czy Tycho?
44 Astronomia w szkole: Zabawa w głuchy telefon; Edukacja astrono

miczna na Kongresie MUA w Kioto
46 Felieton: Śladami „Bramy Nieba” 

48 Indeks tomu 45 „Postępów Astronomii"

NA OKŁADCE
Obraz zderzających się galaktyk NGC 4038 i NGC 4039 uzyskany teleskopem kosmicznym 
Hubble’a w dniu 20 stycznia 1996 roku. Leżą one w odległości 63 milionów lat św. od Słońca 
w gwiazdozbiorze Kruka, na południowym niebie. Naziemny, czarno-biały obraz pokazany po 
lewej stronie, usprawiedliwia popularną nazwę tej podwójnej galaktyki: Antena. Istna orgia barw 
widoczna na zdjęciu kolorowym świadczy o bogactwie zjawisk zachodzących w czasie tej wielkiej 
katastrofy kosmicznej. Odkryto w tej galaktyce m.in. ponad 1000 jasnych (widocznych tu jako 
niebieskie), nowo utworzonych, gromad gwiazdowych (zob. też wkładkę i komentarz na str. 24)
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Międzynarodowa Unia Astronomiczna
Józef Smak

W dniach od 18 do 30 sierpnia 1997 roku 
odbył się w Kioto (Japonia)XXIII Kon
gres (General Assembly) Międzynarodo
wej Unii Astronomicznej. Na program 
naukowy tego kongresu złożyły się 3 In
vited Discourses, 6 sympozjów, 23 Joint 
Discussions oraz 3 sesje specjalne. O naj
ciekawszych wynikach i problemach dys
kutow anych podczas kongresu pisze 
w swoim artykule docent Tadeusz Jarzę
bowski. Artykuł niniejszy będzie nato
miast dotyczył spraw ogólniejszych, zwią
zanych z rolą i funkcjonowaniem Unii.

Międzynarodowa Unia Astronomicz
na (MUA) została powołana do życia na 
międzynarodowej konferencji astrono
mów w Brukseli, w 
pierwszy kongres o<
Potrzeby utworzenia)

co w porównaniu z liczbą komisji (ponad 
50), stw arza m ożliw ości znacznego 
usprawnienia działalności organizacyjnej, 
np. w odniesieniu do planowania sympo
zjów i kolokwiów. Prezydenci oddziałów 
już teraz uczestniczą w pracach Komitetu 
Wykonawczego Unii, a przewiduje się, że 
w najbliższej przyszłości (po wprowadze
niu odpowiednich zmian do Statutu Unii) 
staną się oni jego członkami (najprawdo
podobniej na miejsce dotychczasowych 
sześciu wiceprezydentów MUA). W tym 
miejscu wypada wspomnieć, że prezyden
tem jednego z Oddziałów (Division V —  
Variable Stars) na kadencję 1997-2000

niały znacznie wcześniej 
dla realizacji dużych 
jak programy Selec/kd 
Ciel, tworzone byłyjjpż 
dzynarodowe zesp 
śniej też, bo już w

został wybrany w Kioto prof. Mikołaj Je-

mnieć, że idea włączenia sympozjów 
do programu kongresów nie była nowa. 
Nadzwyczajny Kongres MUA, zorgani
zowany w Polsce w 1973 roku z okazji 
rocznicy kopernikowskiej, składał się wła
śnie z sześciu sympozjów).

Działalność Unii to nie tylko kongre
sy. Wprawdzie największe i najkosztow
niejsze programy instrumentalne są dziś 
realizowane przez liczne —  znacznie bo
gatsze —  organizacje narodowe i między
narodowe, takie jak NASA, ESO czy ESA, 
ale Unia nadal odgrywa znaczącą lub wio
dącą rolę w wielu dziedzinach. Działal
ność Unii to m.in. wspomniane wyżej 
sym pozja i kolokwia MUA, których

oku, a jej rzykicwicz z Wrocławia.
1922. 
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national Solar Union), Itóra istniała aż do 
powołania MUA. Działalność nowej Unii 
miała być znacznie |z®-sza. Zwoływane 
co 3 lata kongresy sUły się pierwszyir|, 
odbywającymi się rejjplgmie, konferencja
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nym oraz krótkie scien  
Te ostatniejjednak, organizi 
ściej ad hoc, stanowiły tylko 
kę sympozjów lub kolokwió 
im znacznie zarówno rangą jak i pozio-

do dziś odbyło Się łącznie ponad 350. To 
-.takge wspomaganie rozwoju astronomii 

iv (rajach uboższych finansowo lub ka- 
łr wo. Temu celowi służą stypendia Unii, 
ji  lożliw iąjącd młodym astronom om  
nc dał w sympozjach i kolokwiach, a tak- 
ee|vyja/dy stażowe do najlepszych ośrod-
cc w (stA endi 
tia pokrycie koszti 
y młodych astfo: 

ptrez Unię (z ri 
świata). To wi esze:
Unii w zakresu
astror

kongresu zebrania komisji. Publikowane 
w sprawozdaniach (Transactions) Unii ra
porty Komisji były tym, czym znacznie 
później stały się wydawnictwa lub arty
kuły przeglądowe. Rozwój astronomii 
sprawił, że na przestrzeni dziesięcioleci 
zakres i formy działania Unii musiały ule
gać rozszerzeniu. Dla przykładu, w latach 
pięćdziesiątych zainicjowane zostały 
pierwsze sympozja, a wkrótce potem ko
lokwia, organizowane i sponsorowane 
przez Unię.

Na początku lat dziewięćdziesiątych 
Komitet Wykonawczy Unii, dostrzegając 
potrzebę zreformowania dotychczasowej 
struktury Unii i programu jej kongresów, 
podjął decyzję wprowadzenia dwu zasad
niczych zmian. Po pierwsze, zostały utwo
rzone Oddziały (Divisions), obejmujące 
po kilka zbliżonych tematycznie komisji. 
Takich oddziałów jest obecnie jedenaście,

mcm. Pewnym wzbogaceniem części na
ukowej Ićongresow Dyły "wprowadzone 
przed laty trzy tzw. Invited Discourses oraz 
kilka jednodniowych Joint Discussions. 
Generalnie jednak powszechnym stawało 
się odczucie, że ranga naukowa kongre
sów, a w szczególności ich atrakcyjność 
dla społeczności naukowej stale maleją. 
W  tej sytuacji oczywistą stała się potrze
ba znacznego wzbogacenia programu kon
gresów w części naukowej. Nowy pro
gram ramowy spełnił te oczekiwania przez 
zwiększenie liczby Joint Discussions 
do 12 oraz wprowadzenie — jako nowo
ści —  6 sympozjów. Program taki, zreali
zowany po raz pierwszy w 1994 roku 
w Hadze, a w trzy lata później także 
w Kioto, spowodował niewątpliwy wzrost 
zainteresowania kongresami, zwłaszcza że 
strony młodych astronomów. Uczestnicy 
obydwu kongresów przyjęli też z aproba
tą tak znaczne wzbogacenie programu na
ukowego. (Na marginesie można wspo-

nu przeznaczone są 
podróży) oraz szko- 
mów organizowane 
w krajach trzeciego 

także ważna funkcja 
:ewnictwa obiektów 

iczn^c ł| (U kład Słoneczny, 
gwiazay zmienle, jitp), pełniona przez jej 

TamnsjeTwy s pecj al izowane zespoły. Uni
kalnie ważną funkcją Unii jest jej rola re
prezentanta interesów astronomii na are
nie międzynarodowej. Tu, dla przykładu, 
trzeba wspomnieć działalność Komitetu 
Wykonawczego MUA oraz uchwały kon
gresów MUA mające na celu ochronę 
ważnych dla astronomii przedziałów czę
stości radiowych.

Nie ulega chyba wątpliwości, że Unia 
jest nadal organizacją potrzebną, a jej 
działalność dobrze służy rozw ojow i 
astronomii.

Profesor Józef Smak, Dyrektor Cen
trum Astronomicznego PAN im. M i
kołaja Kopernika w Warszawie, p e 
łnił funkcję wiceprezydenta Między
narodow ej Unii A stronom icznej 
w latach 1991-1997.
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Zjazd 

astronomów 
w Kioto

Tadeusz Jarzębowski

Uczestników XXIII Międzynarodowej 
Unii Astronomicznej przyjmowała Japo
nia, je j  była stolica Kioto. Na spotkanie 
w roku 2000 (7-19 sierpnia) astronomo
wie zostali zaproszeni do Manchesteru. 
Jubileuszowy, X XV zjazd, odbędzie się 
w roku 2003 w Sydney.

Władze Unii w okresie 1997-2000: 
prezydent —  Robert Kraft (Stany Zjed
noczone), sekre tarz gen era ln y  —  

Johannes Andersen (Dania).

Międzynarodowa Unia Astronomiczna—  
International Astronomical Union, Union 
Astronomique Internationale —  powsta
ła po pierwszej wojnie światowej. 
Historię —  jak też zadania Unii —  oma
wia bliżej w swym artykule profesor Józef 
Smak, dotychczasowy wiceprezydent tej 
organizacji.

Zjazdy Unii odbywają się co trzy lata, 
po raz pierwszy astronomowie zebrali się 
w Rzymie w roku 1922. Druga wojna 
światowa spowodowała jedenastoletnią 
przerwę; pierwszy powojenny zjazd (VII) 
odbył się w Zurychu w roku 1948. 
Następstwem zimnej wojny był później 
odstęp czteroletni, gdyż nie odbył się prze
widziany na rok 1951 kongres w Lenin
gradzie (Pułkowie).

Patrząc z naszej, polskiej perspekty
wy, można by wspomnieć, że XIII zjazd 
miał miejsce w niedalekiej Pradze; był to 
rok 1967 (następnego lata stłumiono „pra
ską wiosnę”). W dość nietypowy sposób, 
bo jachtem z Gdyni, wybrali się polscy 
astronomowie na kolejny kongres do Bri
ghton. Natomiast w roku 1973, niezależ
nie od kongresu w Australii, odbył się nad

zwyczajny zjazd Unii w Warszawie, Kra
kowie i Toruniu, zwołany dla uczczenia 
pięćsetlecia urodzin Mikołaja Kopernika.

Przyjętym, miłym zwyczajem jest wy
dawanie codziennego pisma kongresowe
go. Na X zjeździe w Moskwie był to „Co
smos”, w Pradze —  „Nuncio Sidereo”, 
w Brighton —  „The Assembly Times”, 
W Buenos Aires, gdzie niebo zdobi Krzyż 
Południa —  „Cruz del Sur”; na dwóch 
ostatn ich  kongresach astronom ow ie 
czytali „The Sidereal Times” . Czasami 
można się też było i pośmiać, czytając 
na przykład, że w trosce o zachowanie 
japońskiej świętej góry, wulkanu Fudżi, 
zostanie ona pocięta na dziesięciocenty- 
metrowe sześcianiki i potem poskładana... 
na Okinawie.

###

Zjazd ten był pierwszym na ziemi japoń
skiej i drugim (po Indiach) na kontynen
cie azjatyckim. Kioto, które gościło uczest
ników, założone zostało w VII wieku pod 
nazwą Heian. Przez czterysta lat, od roku 
794 do 1192, była to stolica cesarstwa —  
a siedziba cesarza przez jeszcze następne 
sześć stuleci. Dla Japończyków Kioto jest 
tym, czym Kraków dla Polaków. Plusem 
dla Krakowa jest jednak to, że jego cen
trum zachowało swój średniowieczny 
wygląd, podczas gdy tu wtargnęła prawie 
wszędzie nowoczesność. Kioto ominął los 
pobliskiej Osaki, wojny miasto to nie za
znało; zachowały się bardzo liczne pamiąt
ki przeszłości, zwłaszcza dziesiątki budo
w anych z drzew a św iątyń sinto 
i buddyjskich, niektóre nawet o ponad 
tysiącletniej przeszłości.

Międzynarodowa Unia Astronomicz
na liczy obecnie około 8 tysięcy członków. 
Na liście uczestników figurowało ponad 
dwa tysiące nazwisk. Najliczniejszymi 
byli Japończycy, ale ich przewaga była 
wręcz zaskakująca: 750 osób, tj. blisko 
40% uczestników. Tu, na wyspach japoń
skich, astronomia jest bardzo popularną 
dziedziną wiedzy. Ujawnia się to zwłasz
cza w bardzo gęstej sieci przeznaczonych 
do popularyzacji placówek. Jakże wy
mownym jest fakt, że spośród tych popu
larnych obserwatoriów aż 75 wyposażo
nych jest w teleskopy o średnicy zwier
ciadła ponad pół metra; w trzech są tele
skopy metrowe, w budowie jest placów
ka z teleskopem półtorametrowym. Zdję
cie jednego z takich obserwatoriów moż
na zobaczyć na drugiej stronie okładki 
niniejszego zeszytu PA.

W uroczystości otwarcia zjazdu wziął 
udział cesarz Akihito wraz z małżonką. Jest 
on najstarszym synem cesarza Hirohito, 
który zmarł w roku 1989 po 63 latach 
panowania. Obecny cesarz jest absolwen
tem tokijskiego uniwersytetu, specjalistą 
w dziedzinie ichtiologii, posiada sporo pu
blikacji naukowych. W swym wystąpieniu 
mówił o japońskiej astronomii w przeszło
ści, o przyjęciu przez Japonię w VI wieku 
chińskiego kalendarza, a w wieku XVIII 
heliocentrycznego systemu Kopernika. 
Obecność cesarza na uroczystości otwar
cia zjazdu wywołała jednak pewną kontro
wersję, której źródłem jest nie rozliczona 
wojenna przeszłość jego ojca. Kilkunastu 
japońskich astronomów przedstawiło 
na łamach pisma kongresowego swoje vo- 
tum separatum, swój “dissenting view”.
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Wysoki poziom reprezentuje japońska 
nauka, zwłaszcza nauki ścisłe. Pamięta
my, jak przed dziesięcioma laty detektor 
neutrin Kamiokande, usytuowany w ko
palni cynku Kamioka, wyłapał 11 spośród 
1058 wyemitowanych przez supernową 
1987A (a jednocześnie detektor w Ohio
—  8). To były wielkie chwile astrofizyki 
neutrinowej; japońskiej fizyce poświęco
ny został cały grudniowy numer ’87 mie
sięcznika „Physics Today”.

Prace z dziedziny fizyki kosmicznej 
zainicjowane zostały na Uniwersytecie 
w Tokio, gdzie w roku 1964 powstała 
pierwsza, poświęcona tej tematyce jed
nostka organizacyjna. W roku 1981ISAS
—  The Institute o f  Space and Astronau- 
tical Science —  przekształciła się w mię- 
dzyuniwersytecką organizację, koordy
nującą całokształt prac z tej dziedziny. 
ISAS w spółpracuje w szczególności 
z takimi organizacjami jak NASA czy 
ESA (Europejska Agencja Przestrzeni 
Kosmicznej).

Pierwszy japoński sztuczny satelita 
zaczął obiegać naszą planetę w roku 1970. 
Nazwano go Ohsumi —  od nazwy pół
wyspu na K iusiu, skąd w ystartował. 
Zrealizowali też Japończycy dwie misje 
ku komecie Halleya. Były to: Sikagake 
(Pionier) i Suisei (Kometa).

Jednym z wyróżniających się tematów 
jest astrofizyka rentgenowska. Na swym 
koncie Japończycy mająjuż cztery udane

eksperymenty satelitarne. Tym pierwszym
—  rok 1979 —  był Hakucho (co po ja- 
pońsku znaczy łabędź; w gwiazdozbiorze 
o tej nazwie znajduje się ów znakomity 
obiekt rentgenowski Cyg X-1). W 1983 
wystartowała Tenma (Pegaz), w 1987 
Ginga (Galaktyka). Wreszcie w roku 1993 
zaczęła obiegać Ziemię ASCA (akronim 
od Advanced Satellite fo r  Cosmology and 
Astrophysics) z czterema teleskopami rent
genowskimi. Dodajmy, że na rok 2000 
zaplanowano start kolejnego, piątego sa
telity do badań w tym zakresie widma; 
jego tymczasowe oznaczenie Astro-E.

Wielkim sukcesem —  co podkreślano 
w Kioto —  był pomyślny start w lutym 
1997 roku japońskiego satelity HALCA 
(Highly Advanced Laboratory fo r  Com
munications and Astronomy). To już ra
dioastronomia, tematyka interferometrii 
wielkobazowej VLBI w przestrzeni kos
micznej, określana akronimem VSOP —  
od VLBI Space Observatory Program. 
Po wejściu na orbitę rozwinęła się tu 
ośmiometrowa antena w kształcie paraso
la. Jest to obiegający Ziemię radioteleskop. 
W apogeum jego odległość od powierzch
ni planety wynosi 21 250 km. Sprzężenie 
z naziemnymi antenami stwarza tu bazę
o rozmiarach do 30 tysięcy km. Pierwszą 
stacją naziemną, z którą wykonywano in
terferometryczne pomiary, był sześćdzie- 
sięcioczterometrowy teleskop Usuda. 
Uzyskano już pierwsze obrazy kwazarów.

Tematyka prac ISAS zawiera też ba
dania w podczerwieni. W roku 1995 za

kończył misję satelita IRTS; oryginał tej 
aparatury —  sprowadzony na Ziemię 
przez wahadłowiec Endeavour —  ekspo
nowano w budynku kongresowym. Na rok 
2002 zaplanowano start następnego sate
lity z aparaturą do badań w podczerwieni, 
Astro-F.

Dla całokształtu obrazu dodajmy, że
1 SAS przewiduje misję do Marsa, Planet-B 
projekt; byłby to sztuczny satelita tej pla
nety. Ma też być wysłany pojazd obiega
jący Księżyc, Lunar-A project. Start oby
dwu przewidziany na rok przyszły.

* * *

Program dwutygodniowego zjazdu był 
bardzo bogaty. W ciągu roboczych 12 dni 
odbyło się sześć sympozjów, dwadzieścia 
trzy tzw. jo in t discussions, tj. sesji refera
towych poświęconych omawianiu okre
ślonej tematyki, trzy sesje specjalne doty
czące wydarzeń najaktualniejszych (mi
sja Galileo, Infrared Space Observatory—  
ISO, kometa Hale’a-Boppa). O bogactwie 
programu świadczy choćby fakt, że gruba 
księga ze streszczeniami referatów i po
sterów zawierała 1500 pozycji.

Na kongresach Unii odbywają się po
nadto wykłady wieczorowe (invited disco
urses)', wszyscy uczestnicy mająmożność 
wysłuchania ich. Propozycja wygłoszenia 
takiego wykładu jest wyróżnieniem, do
wodem uznania za prowadzone prace. 
W Kioto występowali: Robert Williams 
ze Stanów Zjednoczonych, który mówił 
o najnowszych odkryciach za pośrednie-

Wykres zmian przyjmowanych wartości stałej H0 od czasu 
pierwszych pomiarów Hubble’a aż do dnia dzisiejszego.

Humason

FreedmanHuchra
a -  ©
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twem HST, o obserwacjach fragmentu nie
ba z setkami galaktyk do 30 magn. (tytuł 
wykładu The Hubble Deep Field), Brian 
Warner z Rep. Południowej Afryki, który 
omawiał tematykę gwiazd zmiennych ka
taklizmowych, wreszcie IgorNowikow— 
już nie z Rosji, ale z Danii — poruszał 
jakże pasjonujący temat czarnych dziur.

Z sympozjów, odbywających się 
w pierwszym tygodniu, dużym zaintereso
waniem cieszyło się 183. pt. Parametry 
kosmologiczne i ewolucja Wszechświata. 
Przewijał się tu oczywiście problem stałej 
Hubble’a, H(|. Jak zmieniała się nasza wie
dza o tym parametrze od czasów Hubble’a 
po dzień dzisiejszy, ukazuje wykres. Widać 
tu pewne stabilizowanie się w ostatnim 
ćwierćwieczu, dane zdają się oscylować 
między liczbami 65 a 85. Na ukazanej obok 
humoiystycznej ilustracji jest oczywiście 
nadmierny pesymizm, niemniej z niepew
nością reędu co najmniej 20% trzeba się tu 
liczyć. Pani Wendy Freedman z Pasadeny 
zapowiedziała wszechstronny program ba
dawczy, zwłaszcza z wykorzystaniem HST 
i wyraziła optymistyczny sąd, że do następ
nego zjazdu Unii w roku 2000 winniśmy 
znać wartość H0 z błędem już może tylko 
10%. Posłuchamy w Manchesterze.

W drugim tygodniu jednym z trzech 
było sympozjum nr 188, Gorący Wszech
świat. Bardzo aktualnym tematem są tu 
błyski gamma, GRB. Zarejestrowano ich 
już ponad 1500, napisano na ich temat 
około 2500 prac naukowych, ale jak 
i gdzie powstają? —  na to pytanie odpo
wiedzi stale brakowało. I oto zdaje się, że 
ta, jakże nieuchwytna, tajemnica astrofi
zyki wysokich energii znajdzie rozwiąza
nie, że potwierdzi się tu koncepcja kosmo
logiczna (PA 3/97, Świat Nauki 9/97). Re
ferujący donosili o odkrywanych poświa
tach błysków w innych niż gamma za
kresach widma; do Kioto przekazywane 
były „na gorąco” najświeższe wyniki ob
serwacji. Przypominało to trochę atmos
ferę sprzed trzech lat, z Hagi. Tamten 
zjazd Unii niebiosa uświetniły wybu
chem nowej rentgenowskiej w Skorpio
nie; na salę obrad docierały najświeższe 
wieści z kosmosu. „Black Hole Binary 
Candidate Flares!” to główny tytuł pierw
szej strony jednego z numerów „The Si
dereal Times” z 1994 roku.

Dużo mówiło się na zjeździe o misji 
Hipparcos (akronim od High Precision 
Parallax Collecting Satellite, mający przy
pominać nazwisko greckiego astronoma 
Hipparcha). Pomiary realizowane tu były 
od roku 1989 do 1993. Jak wiadomo, start 
nie udał się, zamiast na geostacjonarną, sa

telita wszedł na orbitę moc
no eliptyczną. Mimo to mi
sja okazała się wielkim suk
cesem, dokładność pomia
rów przewyższyła oczeki
wania. Uzyskane z Hippar- 
cosa dane stanowią cenny 
materiał dla szeregu dzie
dzin astronomii i astrofizy
ki, w szczególności w ko
smologii. Uzyskano np. tą 
drogą po raz pierwszy bez
pośrednie pomiary paralaks 
cefeid; okazuje się, że znaj
dowałyby się one o jakie 
10% dalej niż przyjmowa
no dotychczas — są zatem 
jaśniejsze, a to modyfikuje 
skalę odległości we Wszech- 
świecie. Jednym z wynika
jących stąd wniosków byłby 
ten, iż wiek gwiazd w gromadach kulistych 
jest niższy, rzędu 11 miliardów lat. Jeste
śmy tu być może na drodze do rozwiąza
nia nurtującej ostatnio sprzeczności, 
iż Wszechświat byłby młodszy od wcho
dzących w skład jego gwiazd.

Plon pracy misji Hipparcos ukazuje się 
właśnie drukiem, są to dwa wielotomowe 
katalogi: Katalog Hipparcos i Katalog 
Tycho — obydwa w zatwierdzonym wła
śnie przez Unię nowym, pozagalaktycz- 
nym systemie odniesienia, ICRS (Inter
national Celestial Reference System). 
Pierwszy zawiera dane o pozycjach, ru
chach własnych, paralaksach dla 118 000 
gwiazd. Drugi— nazwany tak dla uczcze
nia Tycho Brahe — zawiera pozostałe, 
mniej dokładne już dane dla ponad milio
na gwiazd. Dokładność danych z Katalo
gu Hipparcos przewyższa około dziesię
ciokrotnie możliwości dotychczasowe 
i jest blisko milion razy większa niż w ka
talogu gwiazd.... Hipparcha.

Sukces Hipparcosa stał się bodźcem 
do planowania następnych tego typu mi
sji. Ambitnym projektem Europejskiej 
Agencji Przestrzeni Kosmicznej jest GAI A 
(Global Astrometric Interferometer for  
Astrophysics). Będą tam najprawdopodob
niej cztery interferometry Fizeau o kilku
metrowej bazie. Dokładność nacelowania 
byłaby rzędu 10 mikrosekund kątowych 
dla gwiazd 15 magn. W programie obser
wacje około 50 milionów gwiazd. Począ
tek misji około roku 2010.

Znacznie wcześniej, już około roku 
2003, dzieło Hipparcosa zacznie przypusz
czalnie kontynuować mniejszy satelita, 
DIVA (Double Interferometer for Visual 
Astrometry). Dokładność pomiarów pozy

cji i paralaks byłaby tu rzędu 0.8 ms kąto
wej; dla ruchów własnych — w połącze
niu z danymi Hipparcosa — uzyskałoby 
się tu ±0.15 ms/rok; dokładność pomia
rów fotometrycznych ~ 0.002 magn.

Planowanym szeregu nowym instru
mentom poświęcona była odrębna sesja. 
Nie sposób omawiać to wszystko. Może 
w zamian tylko anegdotyczny szczegół, 
przytoczony przez jednego z referujących. 
Otóż, gdy młody Michael Faraday zaczął 
pasjonować się nauką o elektryczności, nie 
miała ona wówczas praktycznego zasto
sowania, nie było znane jeszcze zjawisko 
indukcji elektromagnetycznej, nie urodził 
się jeszcze wynalazca żarówki Edison. Na 
pytanie jednego z urzędników, po co te ba
dania, komu to się przyda, Faraday miał 
odpowiedzieć “One day, Się you may tax 
it”. I tak się stało.

Do widzenia w Anglii. Po japońsku 
brzmiałoby to

sayonara igirisu-de.

* * #

Tadeusz Jarzębowski znany jest naszym 
czytelnikom z lektury Jego artykułów 
w poprzednich rocznikach Postępów 
Astronomii. Międzynarodowej społecz
ności astronomicznej znany jest jako 
astronom poliglota i cyklista. Na rowe
rzejeździł do wielu obserwatoriów świa
ta i na liczne konferencje m.in. na XXII 
Kongres MUA w Hadze w roku 1994. 
Bardzo żałuje, że nie wybrał się rowe
rem do Kioto, ale obiecuje, że do Man
chesteru, na następny Kongres MUA, 
pojedzie tylko rowerem.
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ISO:
Satelitarne

Obserwatorium
Podczerwone

Ryszard Szczerba

Wstęp — czyli trochę o wszystkim

W moim krótkim szkicu poświęconym  
spektakularnemu obiektowi przedmgła- 
wicowem u jakim jest M gławica Owal
na (R. Szczerba, PA 1/1996) wspomnia
łem, że możliwość badania obiektów nie
widocznych dla Teleskopu Kosmiczne
go Hubble’a (HST -  od Hubble Space 
Telescope) daje, realizowana od końca 
1995 roku, misja ISO (Infrared Space 
Observatory). Podzieliłem się wówczas 
z czytelnikam i P ostępów  A stronom ii 
przekonaniem, że program ten przynie
sie nie mniej rewelacyjnych odkryć niż 
słynny HST. Pomimo iż „rewelacyjność” 
jest raczej niewymierna, wydaje się, że 
ISO nie zawiódł pokładanych w  nim na
dziei a analiza ciągle napływających da
nych pozwala sądzić, że jeszcze wiele 
nowych odkryć jest przed nami. A le  
zacznijmy od początku —  od historii, 
która dla prawdziwego historyka była
by z całą pewnością teraźniejszością.

Obserwacje satelitarne w  podczer
wieni stały się dostępne dla celów  poza
m ilitarnych w pierwszej p ołow ie lat 
osiemdziesiątych. To wówczas po suk
cesie pierwszej misji satelitarnej zakoń
czonej w  1984 roku (program IRAS —  
InfraRed Astronom ical Satelite) zaczy
nała nabierać realnych kształtów idea no
wego, bardziej precyzyjnego i nowocze
snego Satelitarnego Obserwatorium Pod
czerwonego —  ISO. Innymi słowy, histo
ria ISO liczy niewiele więcej niż 15 lat! 
N o cóż, tempo zmian (np. biorąc pod 
uwagę tylko rozwój komputerów) we 
współczesnym  św iecie m oże niejedne
go z nas przyprawić o zawrót głowy.

8

ISO je st  projektem  Europejskiej 
A gencji Kosmicznej ES A  (European  
Space Agency), do którego, w  końcowej 
fazie realizacji, dołączyły Stany Zjedno
czone i Japonia. Powodem rozszerzenia 
liczby kooperantów była chęć maksy
malnego wykorzystania m ożliwości ob
serwacyjnych satelity poprzez otwarcie 
drugiej stacji naziemnej w  Stanach Zjed
noczonych. Funkcjonowanie tej stacji 
zostało sfinansowane ze środków NASA  
{National Aeoronautics and Space A dmi- 
nistration) w  USA oraz ISAS (Institute 
o f  S pace and A stronom ical Science) 
w Japonii, a sama stacja IPAC (Infrared 
Processing and Analysis Center) znajdu
je się w Goldstone, Kalifornia. Natomiast 
europejska stacja do łączności z ISO 
znajduje się w miejscowości Villafranca 
( Villafranca Satellite Tracking Station) 
pod Madrytem. Jak większość obytych 
z astronomią czytelników zdaje sobie 
sprawę, jest to ośrodek wykorzystywa
ny uprzednio do łączności z niezapo
mnianym satelitą IUE (In ternational 
Ultraviolet Explorer).

B udow ę satelity  ISO rozpoczęto  
w 1988 roku w Europejskim Centrum 
Badań i Technologii Kosmicznych (ES- 
TEC —  od European Space Research 
and Technology Center) w  Noordwijk 
w  Holandii. Centrum to przygotowuje 
i nadzoruje realizację programów badaw
czych ESA. Po fazie testów naziemnych 
ISO został wyniesiony na orbitę w  nocy 
z 16 na 17 listopada 1995 roku przez ra
kietę Ariane 4 z kosmodromu Kourou 
w  Gujanie Francuskiej i od lutego 1996 
roku, po sprawdzeniu poprawności dzia
łania wszystkich system ów, prowadzi

codziennie „rutynowe” obserwacje. Sa
telita o łącznej długości 5.3 m, szeroko
ści 2.3 m (zobacz zdjęcie 1) i wadze po
czątkowej około 2500 kg znajduje się 
na 24-godzinnej orbicie eliptycznej z apo
geum bliskim 70000 km i perygeum oko
ło 1000 km. Orbita została zaplanowana 
w taki sposób, że obserwatorium jest nie
widoczne tylko przez 30 min w ciągu peł
nego obiegu wokół Ziemi. Niestety, ob
serwacje mogą być efektywnie prowa
dzone tylko przez około 16 godzin. Po
zostałe 8 godzin jest stracone ze w zglę
du na przejście satelity przez pasy radia
cyjne i efekty wywołane zaabsorbowa
nym w  tym czasie promieniowaniem.

Zakres długości fal, na których mogą 
obserw ow ać instrumenty obserwato
rium podczerwonego, rozciąga się od 2.5 
do 240 |0,m (pamiętajmy, że jeden (im to 
tysiączna część milimetra). Instrumenty 
te nie m ogłyby pracować w  teleskopach 
naziemnych, z jednej strony ze względu  
na nieprzepuszczalność atmosfery (ab
sorpcja przez zawartą w  atmosferze ziem
skiej wodę i dwutlenek węgla), a z dru
giej na ogromny wkład promieniowania 
termicznego otaczających nas przedmio
tów. Fale o takiej długości nie są reje
strowane przez nasze oczy, natomiast 
nasza skóra może wyczuwać to promie
niowanie jako „ciepło”. Istnieje bardzo 
prosta zależność wiążąca długość fali, 
na której przypada maksimum rozkładu 
energii z temperaturą emitującego obiek
tu. Mianowicie: temperatura (w K) razy 
długość fali (w |a.m) = 3000. Tak więc 
obiekt o tem peraturze 300 K (około  
+27°C) będzie em itował z maksimum  
na 10 |xm, podczas gdy ciało o tempera-
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turze 30 K (-243°C) będzie „świecić” 
głównie na 100 |im. Z tych prostych 
oszacowań widać, że ISO obserwuje 
głównie bardzo chłodne obszary otacza
jącego nas Wszechświata. Są to zarów
no bliskie nam obiekty (planety, kome
ty, asteroidy) jak też i bardziej odległe 
(obszary powstawania nowych gwiazd 
i być może nowych układów planetar
nych, gwiazdy kończące swoją ewolucję), 
ale również źródła pozagalaktyczne.

Aby instrumenty teleskopu ISO mo
gły pracować efektywnie, muszą być 
chłodzone do ekstremalnie niskich tem
peratur od 2 do 8K, a co więcej, odsepa
rowane od obudowy teleskopu, która jest 
znacznie cieplejsza (osłona przeciwsło
neczna z umieszczonymi na jej po
wierzchni bateriami słonecznymi ma 
temperaturę około —150°C, tj. około 
123 K!). Utrzymanie tak niskich tempe
ratur przez okres całej misji wymagało 
zabrania na pokład satelity dużej ilości 
(około 2300 litrów) nadciekłego helu, 
który bezpośrednio lub też w procesie 
powolnego parowania chłodzi instru
menty wewnątrz satelity do jednych 
z najniższych we Wszechświecie tempe
ratur. Warto w tym momencie wspo
mnieć również o strachu, jaki przeżyli 
astronomowie, gdy „nieopatrznie” tele
skop spojrzał przez chwilę (około 2 mi
nuty!) n a ... Ziemię. Dziwnym zbiegiem 
okoliczności fakt ten miał miejsce pod
czas konferencji poświęconej omówie
niu pierwszych wyników uzyskanych 
przy pomocy ISO. Instrumenty nagrza
ły się wówczas do niebezpiecznie wy
sokich temperatur (od 10 do 40 K!) 
i ponowne ich schłodzenie zajęło kilka
dziesiąt godzin. A co więcej, nie było 
oczywiste, czy w wyniku „przegrzania” 
nie nastąpiło trwałe uszkodzenie waż
nych dla dalszej pracy elementów. 
Na szczęście skończyło się na strachu — 
wszystkie instrumenty we wszystkich 
modach pracy zadziałały poprawnie. 
Wspomniane wyżej 2300 litrów nadciekłe
go helu miało wystarczyć początkowo 
na około 1.5 roku pracy Po przeprowadze
niu pierwszych pomiarów zużycia helu 
okazało się, że satelita będzie „żył” do koń
ca 1997 roku, a analiza przeprowadzona 
w czerwcu 1997 roku „wydłużyła” czas 
życia satelity do końca kwietnia 1998.

Instrum enty na pokładzie ISO
i ich możliwości obserwacyjne

Po tak obszernym wstępie warto poświę
cić trochę miejsca opisowi instrumentów

znajdujących się na tym satelicie. ISO 
składa się z teleskopu wyposażonego 
w 60-centymetrowe zwierciadło pier
wotne oraz z czterech instrumentów na
ukowych z maksymalnym polem widze
nia 3 minut łuku. Przyjrzyjmy się bliżej 
możliwościom tych instrumentów:

1. CAM (od camera) został zbudowany 
w Sacley we Francji. Jest to kamera skła
dająca się z dwóch kanałów (krótkofa
lowego: od 2.5 do 5.5 pm i długofalo
wego: od 5.5 do 18 pm) umożliwiająca 
tworzenie map obiektów przy pomocy 
11 lub 10 filtrów stałych (w zależności 
od kanału -  zobacz Tabela 1) i 3 filtrów
o zmiennych parametrach (zobacz Tabela
2 gdzie FWHM — Full Width at Half 
Maksimum — oznacza szerokość całko
witą w połowie maksimum). Detektory 
dla każdego z kanałów składają się 
z 32x32 pikseli, a zestaw 4 soczewek 
umożliwia obserwacje ze zmiennym po
lem widzenia pojedynczego piksela — 
1.5, 3, 6 i 12 sekund łuku. Dodatkowo, 
promieniowanie docierające do detekto
rów CAM, może przechodzić przez jed
ną z trzech siatek polaryzacyjnych, 
umożliwiając tym samym tworzenie map 
obiektów w świetle spolaryzowanym. 
Parametry CAM pozwalają na jego za
stosowanie przy badaniu bardzo szero

kiej gamy problemów astrofizycznych. 
Przykładowe zastosowania to badanie 
struktury komet, materii międzygwiaz- 
dowej i obszarów powstawania gwiazd 
oraz mgławic planetarnych, budowy ga
laktyk a także ich ewolucji poprzez ob
razy tych obiektów w liniach molekular
nych i w zakresach spektralnych zdomi
nowanych emisją pyłu (filtry zostały tak 
dobrane, aby obejmowały ważne przej
ścia różnych molekuł i cechy spektralne 
typowe dla różnych rodzajów pyłu).

2. PHT (odphotometer) został skonstru
owany przez naukowców w Heidelber
gu w Niemczech. Jest to fotopolarymetr 
umożliwiający obserwacje w w zakresie 
od 2.5 do 240 pm i złożony w rzeczy 
samej z trzech podinstrumentów:

(a) PHT-P: jest to wielopasmowy, wie- 
loaperturowy fotometr z trzema nieza
leżnymi detektorami (P I, P2, P3) dają
cymi możliwość obserwacji w zakresie 
od około 3 do 120 pm (Patrz tabela 3, 
w której podano parametry filtrów). Do
stępne apertury (w większości kołowe) to: 
5.0, 7.6, 10, 13.8, 18, 20x32, 23, 52, 79, 
99, 120, 127x127 oraz 180". Tu również 
dostępne są 3 siatki polaryzacyjne
i właściwie każda kombinacja kąta pola
ryzacji, apertury i filtru jest dozwolona.

Tabela 1. Stałe filtry CAM dla kanału krótko- i długofalowego

Nazwa X centralne AX X/AX Nazwa A, centralne A \  X/AX
filtru [pm] [pm] filtru [pm] [pm]

SW1 3.57 3.05-4.10 3 LW1 4.50 4.00-5.00 5
SW2 3.30 3.20-3.40 17 LW2 6.75 5.00-8.50 2
SW3 4.30 4.00-5.00 5 LW3 15.00 12.0-18.0 3
SW4 2.77 2.50-3.05 5.5 LW4 6.00 5.50-6.50 6
SW5 — 3.00-5.50 2 LW5 6.75 6.50-7.00 24
SW6 3.72 3.45-4.00 7 LW6 7.75 7.00-8.50 5
SW7 3.05 2.90-3.20 10 LW7 9.62 8.50-10.7 4
SW8 4.06 - 33 LW8 11.4 10.7-12.0 9
SW9 3.88 3.76—4.00 20 LW9 15.0 14.0-16.0 8
SW10 4.70 4.53-4.88 13 LW10 11.5 8.00-15.0 2
SW11 4.26 4.16-4.37 20

Tabela 2. Zakres parametrów dla filtrów zmiennych CAM

Nazwa X . —>Xmin max FWHM R = X/AX
filtru [pm] [pm]

CVF SW 2.273—>5.122 0.0954->0.125 41
C VF1LW 4.956—>9.583 0.062—>0.0483 37—>43
C VF2LW 9.003—>16.52 0.258—>0.336 35—>51
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Tabela 3. Parametry filtrów używanych w PHT-P

Nazwa X centralne AX średnica krążka minimalna apertura
[pm] [pm] dyfrakcyjnego ['] sugerowana

P1
3.29 3.30 0.22 2.8 5
3.6 3.59 1.00 3.0 5
4.85 4.86 1.55 4.1 5
7.3 7.43 3.38 6.2 7.6
7.7 7.64 0.84 6.4 7.6
10. 9.99 1.86 8.4 10
11.3 11.36 0.77 9.5 10
11.5 11.89 6.51 10.0 10
12.8 12.83 62.33 10.8 10
16. 15.14 2.86 12.7 13.8
P2
20. 21.08 9.43 17.7 18
25. 23.81 9.18 20.0 23
P3
60. 60.06 25.48 50.3 52
100. 101.63 40.15 83.9 79

Pamiętać należy jednak, że wybór aper- 
tur znacznie mniejszych od rozmiaru 
pierwszego krążka dyfrakcyjnego nie jest 
zalecany (patrz Tabela 3).

(b) PHT-C jest to kamera do obserwacji 
w dalekiej podczerwieni składająca się 
z 2 detektorów: C l 00 (3x3 piksele) 
i C200 (2x2 piksele). Pole widzenia po
jedynczego piksela wynosi 43.5x43.5" 
dla detektora C l00 i 89.4x89.4" dla 
C200. W Tabeli 4. zebrano podstawowe 
informacje o filtrach używanych z tymi 
detektorami. Podobnie jak w przypadku 
PHT-P, trzy polaryzatory mogą być użyte 
do otrzymania obrazów w świetle spo
laryzowanym.

(c) PHT-S Ten podinstrument składa się 
z 2 spektrometrów małej rozdzielczości 
X/AX < 100), które mierzą spektra w za
kresie od 2.5-5 oraz 6-12 pm przy uży
ciu dwóch 64-elementowych detektorów. 
Apertura wejściowa ma rozmiar 24x24"

3. SWS (Short Wavelength Spectrometr) 
został skonstruowany przez zespół w Gro
ningen w Holandii. Jest to spektrometr 
krótkofalowy umożliwiający obserwacje 
ze średnią i dużą rozdzielczością 
(R = XIAX = 1000-20000) w zakresie 
od 2.38^15.2 pm. Poprzez wprowadze
nie filtrów Febry-Perot można osiągnąć 
zdolność rozdzielczą rzędu 30 000 w za
kresie od 15 do 35 pm. Te długości fal 
są bardzo istotne dla celów naukowych, 
albowiem duża ilość linii atomowych, 
molekularnych i pasm emisyjnych pyłu 
występuje właśnie w tym zakresie wid
ma. Ich pomiar daje możliwość badania 
warunków chemicznych i fizycznych 
w różnorodnych obiektach i obszarach

kosmosu „ukrytych” dla zakresu widzial
nego. SWS pozwala również na badanie 
obiektów pozagalaktycznych ze wzglę
du na wysoką czułość.
4. LWS (Long Wavelength Spectrometr) 
powstał w Queen Mary and Westfield 
College w Londynie. Jest to spektrometr 
długofalowy umożliwiający obserwacje 
w zakresie od 43 do 196.9 pm ze średnią 
(R = 150-200) lub wysoką zdolnością 
rozdzielczą (R = 6 800-9 700) uzyskiwa
ną przy pomocy interferometru Fabry- 
Perot. Instrument ten pozwala badać do
tychczas prawie nieznany zakres widma. 
Główne cele postawione przed tym urzą
dzeniem to detekcja, identyfikacja oraz 
zbadanie profili i wyznaczenie natężeń 
nowych cech spektralnych pyłu, linii ato
mowych i molekularnych.

Reasumując prze
gląd instrum entów  
warto zauważyć, że pod
stawowym celem posta
wionym podczas kon
strukcji tego satelity 
było rozszerzenie ba
dań, jakie zapoczątko
wał przegląd dokonany 
przez satelitę IRAS. 
W porównaniu z IRAS 
ISO daje możliwość ob- 
serwacji w znacznie 
szerszym zakresie dłu
gości fal, z większą roz
dzielczością przestrzen
ną i większą czułością, 
posiada bardziej za
wansowane instrumen

ty (w szczególności do spektroskopii), po
zwala na prawie jednoczesne obserwa
cje w zakresie od bliskiej do dalekiej pod
czerwieni, obserwacje ze zmienną aper- 
turą, a ponadto ma znacznie dłuższy czas 
życia. W następnym rozdziale przyjrzy
my się bliżej, czego już „dokonały” te 
instrumenty. Warto podkreślić jednak, że 
większość zebranych danych nie zosta
ła jeszcze opublikowana i że z całą pew
nością będziemy świadkami jeszcze nie
jednego zaskakującego odkrycia.

Możliwość wykonania obserwacji za 
pomocą instrumentów zgromadzonych 
na pokładzie ISO w zasadzie była prze
widziana tylko dla krajów członkow
skich ES A, USA i Japonii. Jednak pro
jekty obserwacyjne mogli składać wszy
scy zainteresowani astronomowie. Tak 
naprawdę, nie cały czas obserwacyjny 
był dostępny dla „przeciętnych badaczy 
kosmosu” (to analogia do przeciętnych 
zjadaczy chleba). Mianowicie, część do
stępnego czasu została zagwarantowana 
dla zespołów budujących instrumenty 
i dla krajów zaangażowanych finanso
wo w projekt ISO i jego podział został 
rozstrzygnięty w ramach konkursu za
mkniętego. Pierwszy konkurs otwarty 
na projekty obserwacyjne dla szerokiej 
społeczności astronomicznej został roz
strzygnięty na przełomie 1994 i 1995 
roku. Z dużym zadowoleniem przyjęli
śmy wiadomość, że projekt zapropono
wany przez nasz toruński zespół (Gór
ny, Szczerba, Tylenda) został zaakcep
towany do realizacji. Projekt nasz doty
czył badania stosunkowo nielicznych,

Tabela 4. Parametry filtrów używanych w PHT-P

Nazwa X centralne AX średnica krążka
[pm] [pm] dyfrakcyjnego ["]

C100
50 67.3 57.8 41.9
60 60.8 23.9 50.3
70 80.1 49.5 58.7
90 95.1 51.4 75.5
100 103.5 43.6 83.9
105 107.0 37.4 88.1
C200
120 119.0 43.6 101
135 161.0 82.5 113
160 174.0 89.4 134
180 185.5 71.7 151
200 204.6 67.3 168
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ale niezwykle spektakularnych, mgła
wic planetarnych z gwiazdami central
nymi o silnym wietrze gwiazdowym 
(tzw. gwiazdy centralne typu Wolfa-Ray- 
eta [WR]). Po stwierdzeniu, że ISO bę
dzie „żył” dłużej (jest to wynikiem głów
nie mniejszego o około 17% niż oczeki
wano zużycia nadciekłego helu w prze
strzeni kosmicznej) ogłoszono drugi kon
kurs otwarty i ... tu autor tego artykułu 
musi nieskromnie przyznać, że ... aż 4 
projekty jego autorstwa lub współautor- 
stwa zostały zakwalifikowane do reali
zacji. Jeden z tych projektów zapropo
nowany przez naszą grupę toruńską ma 
za zadanie poszukiw anie  obiektów  
przedmgławicowych, które mają szansę 
stać się jądrami mgławic planetarnych 
typu [WR]. Pozostałe trzy projekty po
wstały we współpracy z naukowcami 
z Niemiec, Francji i Kanady.

Na zakończenie tego rozdziału parę 
słów o ogólnej organizacji obserwacji 
i losie zebranych danych astronomicz
nych. Obserwacje do wykonania za po
m ocą instrum entów  um ieszczonych 
na satelicie ISO planowane są na cały 
dzień z wyprzedzeniem około trzytygo
dniowym . Przygotow any optym alny 
ciąg komend i czasów ich wykonania jest 
weryfikowany ze względu na ogranicze
nia wynikające z unikania „gorących” 
źródeł (jak wspomniano wyżej, takim 
niefortunnym źródłem była już Ziemia), 
a następnie przesyłany w czasie rzeczy
wistym  z V illafranca lub Goldstone 
do satelity. Na pokładzie ISO nie zapla
nowano nośników dużej ilości danych 
i z tego powodu obserwacje przesyłane 
i grom adzone są  na Ziem i. Dane są 
w stępnie redukow ane i grom adzone 
w kilku archiwach, skąd są następnie roz
syłane do głównych obserwatorów na 
dyskach CD. W ciągu pierwszego roku, 
licząc od momentu, gdy proces redukcji 
i kalibracji zostanie uznany za ostatecz
ny, dane obserwacyjne są dostępne wy
łączn ie  dla g łów nego obserw atora. 
Po upływie jednorocznego okresu karen
cji dane będą dostępne dla ogółu astro
nomów. Warto jednak podkreślić, żejak  
dotychczas brak ostatecznej wersji pro
gram ów redukcyjnych uniem ożliw ia 
włączenie zegarów mierzących czas nie
dostępności danych nawet dla obserwa
cji zrobionych na początku 1996 roku. 
Astronomom, którzy nie mieli własnych 
obserwacji na ISO lub też chcącym tyl
ko skorzystać z danych uzyskanych 
przez innych, przyjdzie więc jeszcze tro
chę poczekać na ich „uwolnienie”.

Pierwsze wyniki pracy satelity ISO

W maju 1996 roku w siedzibie Europej
skiego Centrum Badań i Technologii 
Kosmicznych w Noordwijk w Holandii 
miała miejsce konferencja poświęcona 
omówieniu pierwszych wyników uzy
skanych przy pomocy ISO. Udział w tej 
konferencji wzięło ponad 250 naukow
ców z całego świata, którzy przedstawi
li w ciągu 3 dni najważniejsze wyniki 
uzyskane dotychczas dzięki obserwa
cjom ISO. Wygłoszone referaty zostały 
opublikowane w specjalnym wydaniu 
Astronom y & Astrophysics (listopad 
1996 rok) w formie 91 listów.

Omówienie odkryć dokonanych przy 
pomocy ISO rozpocznijmy od omówie
nia dwóch osiągnięć o znaczeniu szcze
gólnym. Pierwszym jest detekcja przy 
pomocy SWS, nigdy dotąd nie obserwo
wanego, przejścia rotacyjnego na długo
ści fali 28 pm  w molekule Hr  Linia ta 
była zbyt słaba, aby zostać zarejestrowa

ną przy pomocy innych pozaziemskich 
obserw acji. Słabość tej linii w ynika 
z zasad mechaniki kwantowej mówią
cych, że symetryczna molekuła (a taką 
jest H?) emituje promieniowanie kwa- 
drupolowe, które jest o rząd wielkości 
słabsze w porównaniu z emisją dipolo
wą molekuł asymetrycznych (np. najczę
ściej spotykanego w kosmosie tlenku 
węgla —  CO —  czy jak  kto woli cza
du!). Detekcja przejścia na 28 pm  daje 
możliwość lepszego oszacowanie zawar
tości molekularnego wodoru w różnych 
obszarach Wszechświata.

Drugim spektakularnym wynikiem 
jest detekcja emisji termicznej wody i to 
zarówno przez SWS, jak  też i LWS (zo
bacz zdjęcie 2). Woda, bez której nie 
byłoby nas i życia na Ziemi, powstaje 
wokół gwiazd z połączenia pierwotnego 
wodoru z wytworzonym w wyniku re
akcji jądrowych tlenem. Zawartość wody 
w atmosferze ziemskiej nie pozwalała 
dotychczas na powszechne obserwacje

Fot. 2. Widma SWS i LWS nałożone na zdjęcie obszaru, w którym powstają gwiazdy 
(p Ophiuchi) otrzymane z pomocą kamery ISOCAM. W widmach widać wiele przejść mole
kularnych wody.

Spektrometr krótkofalowy

3B .0775 f im  
H ,0

Długość fali ( / i in )

Spektrometr długofalowy
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jej linii. Emisja termiczna wody została 
zaobserwowana przez ISO z otoczek 
wokół zaawansowanych ewolucyjnie 
gwiazd tlenowych, z obiektów proto- 
gwiazdowych, z mgławic planetarnych, 
z obłoków ciemnej materii (tu widać cha
rakterystyczne cechy spektralne wody 
w absorpcji) jak i z wielu innych obsza
rów zagęszczonych w wyniku przejścia 
fal uderzeniowych. Powszechnie przy
puszcza się, że woda jest najważniejszym 
czynnikiem odpowiedzialnym za chło
dzenie obłoków, z których powstają 
gwiazdy. Bez wody niemożliwe byłoby 
odprowadzenie nagromadzonego ciepła 
i gwiazdy nie mogłyby „zapadać się” 
pod wpływem grawitacji. Obserwacje 
z ISO pozwolą na zbadanie, w jakim 
stopniu nasze teoretyczne przypuszcze
nia są słuszne. Oszacowanie zawartości 
wody w ośrodku międzygwiazdowym 
pozwoli również lepiej ocenić stosunek 
węgla do tlenu — dotychczasowe sza
cunki były obarczone dużym błędem ze 
względu na nieznaną zawartość tlenu 
„ukrytego” w wodzie. Wodę, o tempera
turze około 0 stopni Celsjusza, znalezio
no również w atmosferach planet: Satur
na, Urana i Neptuna. Jako że planety te 
są zbyt odległe, aby uwolnić wodę pod 
wpływem promieniowania słonecznego, 
powstaje zagadka, skąd się ona tam wzię
ła. Być może przyczyną są zderzenia 
tych planet z kometami, jak to miało 
miejsce z kometą Shoemaker-Levy, któ
ra w 1994 zderzyła się z Jowiszem. Re
asumując, woda jest trzecią (po H2 i CO) 
pod względem ważności m olekułą 
we Wszechświecie. Tak powszechne jej 
występowanie pozwala nam wierzyć, że 
nasza forma życia może nie być jedyną.

Ogromnym zaskoczeniem dla astro
nomów było zaobserwowanie wody

w mgławicy planetarnej NGC 7027, po
wszechnie znanej jako węglowa. Zasko
czenie brało się stąd, że powstawanie 
molekuły CO jest na tyle efektywne, że 
nadwyżka jednego z pierwiastków (albo 
tlenu, albo węgla) zostaje całkowicie 
„zużyta” na budowę CO. Fakt, że obiekt 
jest węglowy, oznacza, że cały dostępny 
tlen został związany w molekule CO 
i nie ma go w dostatecznej ilości na two
rzenie innych związków zawierających 
tlen. Tak więc obecność wody (H20 ) 
w węglowej mgławicy planetarnej była 
wyzwaniem dla teoretyków. No i stanęli 
oni na wysokości zadania. Tworzyli teo
rie, skąd wzięła się tam woda i ile jej jest, 
a w końcu doszli do wniosku, że to LWS 
(linia wody została odkryta na 180.5 |im) 
ma jakiś feler, albowiem wychodziło im, 
że również przejścia na innych długo
ściach fal też powinny być obserwowa
ne, a nie są. Szumu było sporo, a roz
wiązanie okazało się zgoła nieoczekiwa
ne. Linia na 180.5 (im pochodzi nie 
od wody, jak początkowo przypuszcza
no, ale od opartej o węgiel jednokrotnie 
zjonizowanej molekuły CH+ (brak in
nych linii wody staje się wówczas oczy
wisty). Jeszcze raz okazało się, że teorie 
astrofizyczne muszą być jednak weryfi
kowane obserwacyjnie, albowiem fanta
zja ludzka granic raczej nie zna.

W obłokach gazowo-pyłowych za
krywających szczelnie (w zakresie 
optycznym) nowo powstałe gwiazdy, 
widma SWS pokazały po raz pierwszy 
w historii obserwacji podczerwonych ce
chy spektralne typowe dla zamrożonego 
dwutlenku węgla. Przestrzeń między- 
gwiazdowa jest na tyle chłodna, że gaz 
z łatwością zamarza na powierzchni do
stępnych ziaren pyłu (mniej więcej tak, 
jak powstaje szron w zimie na Ziemi).

Nadmieńmy, że ISO 
„widzi” zarówno ga
zowe jak i zmrożone 
formy molekuł. Mó
wiąc o molekułach, 
nie sposób nie wspo
mnieć o tych pośred
nich pomiędzy kilku- 
atomowymi a ziarna
mi pyłu. Te ogromne 
molekuły zbudowane 
głównie z węgla 
i wodoru (stąd ich 
nazwa PAH -  od Po- 
licyclic Aromatic 
Hydrocarbon) mają 
bezpośredni związek 
z historią naszego

układu planetarnego, jako że są obserwo
wane i w kometach, i meteorytach. 
W widmie SWS jednego z obiektów ob
serwowanych w ramach naszego projek
tu poświęconego badaniu mgławic plane
tarnych typu [WR] znaleźliśmy także ce
chy spektralne PAH-ów. Jest to o tyle zna
mienne, że widmo otrzymane za pomocą 
satelity IRAS nie było na tyle „czyste”, 
aby dostrzec te cechy.

ISO dostarczyło również bardzo waż
nych danych w zakresie badania nasze
go układu planetarnego. Dla przykładu: 
w widmach Saturna odkryto wiele mo
lekuł (w tym H2 i amoniak) obecnych 
w różnych warstwach jego atmosfery 
(zobacz zdjęcie 3). Pozwoli to zbadać 
„pogodę” na Saturnie, a między innymi 
warunki powstawania chmur.

LWS pomogło również wykryć cięż
ką molekułę HD (linie emisyjne na 56 
i 112 |xm) złożoną z normalnego wodo
ru i deuteru (dodatkowo jeden neutron 
w jądrze atomowym). Stosunek zwykłe
go wodoru do deuteru jest szczególnie 
ważny, poniew aż deuter powstał 
w pierwszych kilku sekundach po wiel
kim wybuchu i w ciągu dalszej ewolucji 
Wszechświata jego zawartość malała. 
Planety olbrzymy, które rosły w wyniku 
akrecji gazu z mgławicy słonecznej, za
chowały jednak pierwotny stosunek deu
teru do wodoru. Pozwoli to nam ocenić 
zawartość deuteru w mgławicy, z której 
powstał nasz układ planetarny.

Spektakularne również są wyniki ob- 
serwacji komety Hale’a-Boppa. Komety 
są pozostałością mgławicy, z której po
wstał nasz układ planetarny i badanie ich 
składu daje informację o początkowym 
składzie chemicznym. Obserwacje przy 
pomocy różnych instrumentów ISO po
kazały, że poza parującymi „lodami” 
H20 , CO i C 0 2 (tempo ich parowania 
w trakcie zbliżania się komety do Słońca, 
w odległości 444 milionów km od Słoń
ca, oceniono na 10 ton wody, 11 ton CO 
i 5 ton C 0 2 w ciągu 1 sekundy), w ko
mecie występuje krystaliczna forma 
krzemianów (mianowicie minerał o na
zwie forsteryt — jest to oliwin wzboga
cony w Mg). Nadmieńmy, że wnętrze 
Ziemi zbudowane jest z tego minerału 
(skorupa ziemska zbudowana jest z in
nego minerału krzemianowego zwane
go pyroksenem). Krystaliczny oliwin 
został zaobserwowany przez ISO rów
nież wokół młodych, jak też i zaawan
sowanych ewolucyjnie gwiazd (w wid
mach SWS widać wyraźne cechy spek
tralne tego materiału na 24 i 34 |j.m).
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Fot. 3. Widmo SWS nałożone na obraz otrzymany przy pomocy 
teleskopu HST. W widmie zaznaczona jest linia wodoru moleku
larnego na 28.23 |im.
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Fot. 4. Obraz zderzających się galaktyk otrzym any przy pomocy 
kamery ISOCAM na fali o długości 15 pm.

Poprzednio znane były tylko formy nie- 
krystaliezne tego materiału. Dzięki ISO 
znaleźliśmy więc pomost łączący ewo
lucję gwiazd z powstaniem naszego ukła
du planetarnego. Innymi słowy, nasza 
planeta to nic innego jak  ... ogromny 
konglomerat pyłu (kurzu) kosmicznego, 
który produkowany jest z pierwiastków 
powstałych w trakcie ewolucji gwiazd, 
wyrzuconych w przestrzeń kosmiczną 
w końcowych etapach ich życia.

Jednym z ważniejszych osiągnięć 
misji IRAS było odkrycie dysków pyło
wych wokół młodych gwiazd (prototy
pem została jasna gwiazda Wega), z któ
rych mogą powstawać układy planetar
ne. Badania wykonane przez ISO po
twierdziły istnienie dysku wokół Wegi, 
ale i znalazły kilka nowych dysków wo
kół młodych gwiazd o masach zbliżo
nych do masy Słońca. Widać z tego, że 
takie dyski są dość powszechnie spoty
kane, ale z całą pewnością nie wokół 
wszystkich nowo powstałych gwiazd.

ISO obserwuję również pracę „ko
smicznej lodówki”, jaką jest linia o dłu
gości fali 158 pm  emitowana przez jed
nokrotnie zjonizowany atom węgla (C+). 
Linia ta jest widoczna w różnorodnych 
obiektach, poczynając od obiektów  
gw iazdow ych, poprzez obłoki H II, 
a na galaktykach kończąc. Pomiary na
tężenia tej linii są istotne dla zrozumie
nia równowagi energetycznej w obiek
tach astronomicznych.

Dzięki obserwacjom przy pomocy in
strumentów ISO udało się również zro
bić zdjęcia, w świetle niewidzialnym 
bezpośrednio dla naszego oka, zderza
jących się galaktyk. Jednym z takich 
obiektów jest para galaktyk nazwana, ze 
względu na ich kształt, anteną (zobacz 
zdjęcie 4). Jest to niezwykle gwałtowny 
proces — jeden z najbardziej spektaku
larnych od momentu wielkiego wybu
chu. Szacuje się, że zderzenia pomiędzy 
galaktykami mogą być na tyle częste, że 
należy je  uwzględniać przy badaniu ewo
lucji galaktyk we Wszechświecie. Zde
rzenie takie daje początek nowemu, gwa
łtownemu procesowi formowania się 
gwiazd, który skryty w bardzo gęstych 
obszarach pyłowych jest niedostępny na
wet dla HST. Na otrzymanych przez ISO 
obrazach widać wyraźnie obszar inten
sywnego formowania się nowych gwiazd 
w obszarach centralnych zderzających 
się galaktyk. Szacuje się, że efektywność 
„narodzin” nowych gwiazd jest wielo
krotnie większa niż w przypadku naszej 
Galaktyki.

Mówiąc o galak
tykach, należy wspo
mnieć o znamiennej 
„współpracy” pomię
dzy HST i ISO. Mia
nowicie teleskop ko
smiczny HST doko
nał najgłębszego jak 
dotychczas przeglą
du nieba w zakresie 
od 3000 do 9000 L 
(od 0.3 do 0.9 pm) na 
bardzo m ałym  ob
szarze o rozmiarach 
5 m inut kątowych.
W s ty c z n iu  1996 
roku dane te zostały 
udostępnione spo
łeczności astronom icznej. Dokonano 
wówczas pomiaru przesunięć ku czer
wieni dla najjaśniejszych galaktyk z tego 
przeglądu przy pomocy największego 
teleskopu, jakim  jest 10 metrowy Keck 
zainstalowany na Mauna Kea na Hawa
jach (przesunięcie ku czerwieni zwycza
jowo podaje się przy pomocy wielkości 
zwanej z: im większez tym młodsza jest 
galaktyka). Dla słabszych galaktyk prze
sunięcia ku czerwieni wyznaczono po
średnimi metodami. Konkluzja była taka, 
że zaobserwowane galaktyki mają bar
dzo duże z (w większości pomiędzy 2 
i 4), co przetransponowane na wiek ozna
cza, że większość galaktyk w próbce ma 
wiek od 1 do 3 miliardów lat. Co więcej, 
kolory najsłabszych (najmłodszych) ga
laktyk wskazywały na proces intensyw
nego formowania się gwiazd. Skoro tak, 
to do akcji wkroczyło ISO, albowiem 
tam, gdzie tworzą się gwiazdy, powinno 
być dużo promieniowania podczerwone
go. I rzeczywiście, w wyniku obserwa
cji przeprowadzonych w lipcu 1996 roku 
okazało się, że niektóre z nich emitują 
większość ich energii w podczerwieni. 
Oceniono, że proces formowania się 
gwiazd jest tam nawet 10 000 razy efek
tywniejszy niż w naszej Galaktyce. Jest 
to o tyle ważne, że widzimy galaktyki, 
które są w stadium głównego (pierwsze
go) formowania się gwiazd, a co za tym 
idzie i pierwotnej produkcji ciężkich 
pierwiastków (tlen, węgiel, azot).

Spektakularne są również badania 
obszarów, gdzie rodzą się gwiazdy w na
szej Galaktyce. Kokony pyłowe otacza
jące nowo narodzone gwiazdy silnie emi
tują w podczerwieni. W takich obszarach 
odkryto wiele zamrożonych molekuł, 
niektóre z nich nie były widoczne nigdy 
przedtem. Szczegółowe badania nowo

rodzących się gwiazd są istotne z punk
tu widzenia zrozumienia procesu, który 
doprowadził do powstania naszego ukła
du planetarnego.

Badanie trzech najjaśniejszych w za
kresie podczerwonym galaktyk przy po
mocy instrumentów ISO pokazało, że 
do wytłumaczenia obserwowanej energii 
nie są potrzebne aktywne jądra ze sztan
darową czarną dziurą. Problem rozwią
zano przy pomocy widm SWS, w których, 
w przeciwieństwie do galaktyk z aktyw
nymi jądrami, nie ma linii wysoko wzbu
dzonych pierwiastków, są natomiast linie 
jednokrotnie zjonizowanego neonu typo
we dla galaktyk z intensywnym procesem 
formowania się gwiazd. Oczywiste, że 
rodzi się natychmiast pytanie, jak długo 
proces ten będzie na tyle wydajny, aby 
takie galaktyki były jednymi z najjaśniej
szych w podczerwieni.

Podsumowując pobieżne przedsta
wienie uzyskanych dotychczas wyni
ków, można pokusić się o stwierdzenie, 
że ISO zrobiło krok milowy w kierunku 
lepszego zrozumienia ewolucji galaktyk 
i gwiazd poprzez identyfikację wielu no
wych ważnych składników biorących 
udział w procesach fizyko-chemicznych 
we Wszechświecie. Poza tym wydaje się 
już teraz, że program ISO jest progra
mem co najmniej zasługującym na mia
no najlepszego w tym dziesięcioleciu.

Dr Ryszard Szczerba je s t astrofizy
kiem pracującym w Centrum Astrono
micznym im. M. Kopernika PAN, zaj
mującym się od wielu lat m.in. bada
niem późnych etapów ewolucji gwiazd 
w oparciu o obserwacje w zakresie 
podczerwonym.
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Cefeidy, HST, Hipparcos 
— mniej szczebli 

w drabinie odległości
Jarosław Dyks

Wyznaczanie dokładnych odległości ciał 
niebieskich należy do najważniejszych, 
a zarazem najtrudniejszych zadań astro
nomii. Waga tych pomiarów bierze się 
stąd, że od ich wyniku zależą wartości 
oraz niepewności wszystkich fizycznych 
parametrów obiektów astronomicznych. 
Trudność dotyczy szczególnie pomiaru 
odległości obiektów pozagalaktycznych. 
Ich odległość można wyznaczyć jedynie 
dwiema pierwotnymi metodami. Jedną 
z nich jest pomiar widomej jasności 
obiektu o znanej mocy promieniowania, 
drugą — pomiar kątowych rozmiarów

obiektu o znanej wielkości. Istnieje wie
le klas obiektów astronomicznych (wy
znaczników odległości), których jasno
ści lub rozmiary są znane z dobrą dokład
nością. Nie ma wśród nich jednak żad
nego, który byłby widoczny i rozpozna
walny w dostatecznie szerokim zakresie 
odległości i występował w tych odległo
ściach wystarczająco często.

Zakres odległości, o jakim mowa, jest 
zaiste imponujący. Z jednej strony, fi
zyczne parametry wyznacznika odległo
ści powinny być znane możliwie dokład
nie. Sprowadza się to do żądania, aby 
jego odległość można było wyznaczyć 
przy minimalnej liczbie pośrednich kro
ków. Najlepiej, żeby znajdował się on 
w zasięgu najbardziej fundamentalnej 
metody pomiaru odległości, jaką jest me
toda paralaks trygonometrycznych, co 
do niedawna oznaczało bezpośrednie są
siedztwo Słońca. Z kolei, jeśli interesu
ją  nas odpowiedzi na fundamentalne py
tania dotyczące rozmiarów, tempa ewo
lucji oraz wieku Wszechświata, powin
niśmy mierzyć odległości gromad ga
laktyk odległych o setki, a nawet tysiące 
megaparseków.

Oczywiście, nie ma mowy o tym, aby 
obiekt występujący w zasięgu metody 
paralaks trygonometrycznych był obser- 
wowalny w odległościach ważnych ko
smologicznie. Dlatego wyznaczanie od
ległości gromad galaktyk wymagało 
utworzenia „drabiny odległości”, w któ
rej „pierwotne” —  kalibrowane w Ga
laktyce wskaźniki odległości służyły 
do kalibracji parametrów fizycznych 
wskaźników wtórnych, a te z kolei po
mocne były przy definiowaniu wskaź
ników trzeciego rzędu. Kumulacja błę
dów, która ma miejsce w takim procesie 
wyznaczania odległości, przez kilkadzie
siąt lat nie pozwalała osiągnąć zgodno

ści wyników pomiarów przeprowadza
nych przez różnych obserwatorów. 
Skrajne poglądy na temat skali odległo
ści prezentowali: Gerard de Vaucouleurs 
— zwolennik małych — oraz Allan R. 
Sandage i G.A. Tammann -— zwolenni
cy dużych odległości obiektów pozaga
laktycznych.

Eleganckim sposobem wyjścia z im
pasu jest zredukowanie liczby pośred
nich kroków w procesie wyznaczania od
ległości. Udało się tego dokonać dzięki 
obserwacjom cefeid, przeprowadzonym 
przez dwa obserwatoria orbitalne: Tele
skop Kosmiczny Hubble’a oraz astrome- 
trycznego satelitę Hipparcos. Teleskop 
Kosmiczny pozwolił rozszerzyć stoso
walność cefeid na obszar, który pierwot
nie był domeną wtórnych wskaźników 
odległości. Pomiary pozycji cefeid, wy
konane przez Hipparcosa, nareszcie 
pozwoliły wyznaczyć paralaksy trygo
nometryczne tych gwiazd. Znaczenie 
tych obserwacji najłatwiej jest docenić 
po bliższym przyjrzeniu się dotychcza
sowym staraniom, które miały na celu 
wycyzelowanie dostarczanej przez cefe
idy metody pomiaru odległości.

Kariera cefeid jako świec standardo
wych rozpoczęła się około roku 1910, 
kiedy to Henrietta Leavitt wyznaczyła 
okresy zm ian blasku szesnastu  
z ponad tysiąca siedmiuset odkrytych 
przez nią gwiazd zmiennych w Obłokach 
Magellana i zauważyła, że ich widoma 
jasność w minimum i w maksimum bla
sku systematycznie wzrasta z okresem. 
Odkryta zależność okres-jasność (lub 
PL od ang. period-luminosity) miała 
postać m = a logP + b i powinna obo
wiązywać również dla jasności absolut
nych, ponieważ wszystkie gwiazdy 
W ielkiego Obłoku M agellana leżą 
w przybliżeniu w tej samej odległości.

Henrietta Swan Leavitt (1868- 
1921). Astronomka amerykańska, 
od 1895 na stanowisku asystenta 
w Obserwatorium Harwardzkim. 
Głównym przedmiotem jej badań 
była fotometria fotograficzna. Oko
ło roku 1910 odkryła, że cefeidy 
„odsłaniają swoją fizyczną jasność” 
poprzez tempo, z jakim pulsują. 
Fakt ten jest podstawą najdokład
niejszej obecnie metody wyznacza
nia odległości pozagalaktycznych.
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Znaczenie tej relacji w problemie po
miaru odległości urzeczywistnił w 1913 
roku E. Hertzsprung, który obserwowa
ne przez Leavitt gwiazdy zmienne ziden
tyfikował jako cefeidy. Na początku tego 
wieku w Galaktyce obserwowano kilka
dziesiąt cefeid, spostrzeżenie Hertz- 
sprunga pozwalało więc wyznaczyć 
punkt zerowy Z) zależności okres-jasność 
poprzez wyznaczenie odległości cho
ciażby jednej cefeidy galaktycznej. 
Zadanie to okazało się być jednak nie
zmiernie niewdzięczne. Żadna ze zna
nych cefeid nie posiadała mierzalnego 
przesunięcia paralaktycznego wywoła
nego ruchem orbitalnym Ziemi. Ba, naj
bliższe cefeidy są odległe o około 200 pc, 
co nawet dzisiaj wyklucza naziemne pró
by pomiaru ich paralaks trygonometrycz
nych. Mała gęstość przestrzenna cefeid 
wynika stąd, że są one dość masywnymi 
gwiazdami (3-10 M0) w krótkiej fazie 
ewolucyjnej. Przekraczają one pas nie
stabilności pulsacyjnej na diagramie HR 
w fazie „spalania” helu w jądrze.

Trzeba więc było uciec się do meto
dy statystycznej. Prędkość tangencjalna 
gwiazdy wyraża się tylko przez jej ruch 
własny oraz odległość. Przyrównując 
średnią prędkość radialną trzynastu ce
feid galaktycznych do ich prędkości tan- 
gencjalnej, Hertzsprung wyznaczył ich 
paralaksę statystyczną, ustalając tym sa
mym punkt zerowy relacji okres-jasność. 
W roku 1918 Shapley zrewidował para
laksę wyznaczoną przez Hertzsprunga 
oraz określił zunifikowaną postać zależ
ności okres-jasność, opierając ją na da
nych o cefeidach w Obłokach Magella
na, gromadach kulistych oraz o bliskich 
cefeidach galaktycznych. Pomimo 
znacznych niedoskonałości narzędzie to 
stało się podstawą wielu fundamental
nych odkryć astronomicznych tego wie
ku. Shapley użył cefeid do wyznaczenia 
pozycji Słońca w Galaktyce. W latach 
1925-1926 Hubble odkrył cefeidy 
wM31, M33 i NGC 6822, co pozwoliło 
mu raz na zawsze ustalić pozagalaktycz- 
ną naturę „mgławic spiralnych”, a póź
niej umożliwiło mu użycie tego rezulta
tu w tworzeniu podstaw współczesnej 
kosmologii.

O użyteczności cefeid w pomiarach 
odległości, obok zwartej zależności okres- 
-jasność, zadecydowały ich duże jasno
ści absolutne (My= (-1) -  (-6) mag) oraz 
ułatwiające identyfikację znaczne ampli
tudy zmian blasku (rzędu 1 mag). Wspo
mniane niedoskonałości relacji okres-ja
sność szybko jednak dały znać o sobie.

Okazało się, że jasności nowych i gromad 
kulistych w M31 różnią się o 1.5 mag 
od jasności nowych i gromad galaktycz
nych. Poza tym wyznaczona po raz pierw
szy przez Hubble’a i Humasona wartość 
stałej Hubble’a wynosiła 559 km s '1 Mpc-1 
i prawie o rząd wielkości przewyższała 
wartość przyjmowaną obecnie. Błąd, ja
kim była ona obarczona (zdaniem autorów 
miał on wynosić około 10%!), w znacznej 
mierze spowodowany był złą wartością 
punktu zerowego zależności okres-jasność. 
Jak wykazał Baade w roku 1954, dokona
na przez Shapleya unifikacja cefeid popu
lacji pierwszej z gwiazdami typu W Wir- 
ginis (populacja II) była błędna. Jasności 
absolutne gwiazd typu W Wirginis oka
zały się być średnio o 1.5 mag. mniejsze 
od jasności cefeid klasycznych. Wyni
kająca stąd poprawka punktu zerowego 
doprowadziła do dwukrotnego wzrostu 
skali odległości.

W połowie lat pięćdziesiątych zwró
cono uwagę na to, że niektóre cefeidy 
wchodzą w skład gromad otwartych. 
Fakt ten pozwolił wyznaczyć jasności 
absolutne oraz barwy cefeid z dokład
nością zdecydowanie większą niż po
zwala na to pomiar paralaksy statystycz
nej. Metoda polega na porównaniu dia
gramu barwa-jasność gromady zawiera
jącej cefeidę z diagramem gromady, dla 
której odległość i ekstynkcja są znane. 
Dokładność tej metody jest tym więk
sza, im mniejsza jest różnica wieku
i składu chemicznego obydwu gromad. 
Do niedawna była ona podstawą kalibra
cji jasności absolutnych cefeid. W prak
tyce jednak precyzja wyznaczenia mo
dułu pojedynczej gromady prawdopo
dobnie nie może być większa od ±2 mag 
(co odpowiada 10-cio procentowemu 
błędowi odległości). Spowodowane jest 
to głównie tym, że gromady zawierają
ce cefeidy posiadają małą liczbę gwiazd 
ciągu głównego, których członkostwo 
w gromadzie może być dodatkowo wiel
ce niepewne, a także dużą i zmienną war
tością ekstynkcji tych gwiazd. Poza tym 
tylko 17 spośród około czterystu cefeid 
znanych w Galaktyce jest członkiem 
czternastu gromad otwartych, a ich okre
sy są krótsze od dwunastu dni. Osiem ce
feid o okresach od piętnastu do siedem
dziesięciu dni jest członkami asocjacji.

Pierwotnie gromadą, do której diagra
mu barwa-jasność porównywano diagra
my innych gromad, były Hiady. Ich nie
wielka odległość (46 pc) mogła być wy
znaczona metodą gromad ruchomych. 
Znaczny wiek tej gromady oraz jej wy-

Cefeidy
Cefeidy są gwiazdami fizycznie 
zmiennymi, pulsującymi (nazwa ich 
pochodzi od jednej z pierwszych 
znanych gwiazd omawianego typu 
— ó Cephei). Jasność ich zmienia 
się o czynnik bliski 3 w czasie kilku 
dni lub tygodni. Gwiazdy te leżą 
w wąskiej strefie diagramu HR zwa
nej pasem niestabilności pulsa
cyjnej.

Fizycznie cefeidy są olbrzyma
mi pierwszej populacji o masach kil
kakrotnie wyższych od masy Słoń
ca i mocach promieniowania kilka
dziesiąt tysięcy razy przewyższa
jącymi słoneczną dzielność promie
niowania. Radialne pulsacje cefeid 
podtrzymywane są dzięki zjawi
skom zachodzącym w warstwie 
częściowej jonizacji helu (dokład
niej: drugiej jonizacji helu). Opis ich 
zawiera np. książka Marcina Kubia
ka „Gwiazdy i materia między- 
gwiazdowa", PWN, 1994. W dużym 
uproszczeniu każdy cykl pulsacji 
przebiega następująco: tworzony 
wewnątrz gwiazdy strumień pro
mieniowania jonizuje He+ w atmos
ferze gwiazdy (tworząc He++), 
co czyni ją  bardziej nieprzezroczy
stą (współczynnik nieprzezroczy- 
stości w warstwie częściowej joni
zacji, wbrew generalnemu trendo
wi, rośnie wraz ze spadkiem tem
peratury. Ciśnienie promieniowania 
rozdyma więc atmosferę gwiazdy, 
powodując jej stygnięcie i rekom
binację jonów dwukrotnie zjonizo- 
wanego helu. To z kolei pociąga 
za sobą kurczenie się atmosfery.

Zmianom jasności cefeidy towa
rzyszą zatem zmiany jej tempera
tury efektywnej (obserwowane jako 
zmiany wskaźnika barwy i typu wid
mowego) oraz zmiany prędkości ra
dialnych (rys. 4). Podstawowe fi
zyczne oraz obserwacyjne parame
try cefeid wraz z ich typowymi am
plitudami zmienności przedstawia 
poniższa tabela:

okres 1-50 dni
MKSp F6-K2, la—II

Mv -0 .5  -  (-5)
Tef[ 103 K] 5-7

MIM@ 4-14
R/R@ 10-150

populacja I

AU [mag] 1-1.5
^ ra d  [km/s] 50

ATef[K 1000
AR [%] 10
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soka zawartość metali czyniły ją  jednak 
niezbyt odpowiednią dla porównania 
z młodymi gromadami zawierającymi 
cefeidy. Dlatego stosowaną ostatnio gro
madą były Plejady, których odległość 
(116 pc) wyznaczano przez porównanie 
ich gwiazd do bliskich gwiazd ogólnego 
pola galaktycznego o znanych paralak- 
sach. Odległość Plejad kalibrowano rów
nież na podstawie odległości Hiad, 
uwzględniając różnicę składu chemicz
nego tych gromad.

Warto zwrócić uwagę na to, że kali
bracja om awianego „pierw otnego” 
wskaźnika odległości powyższą metodą 
wymaga wspięcia się na dość wysoką 
„drabinę odległości galaktycznych”, któ
rej szczeble tworzą: bliskie gwiazdy 
o znanych paralaksach trygonometrycz
nych, Plejady, gromady otwarte zawie
rające cefeidy i wreszcie same cefeidy.

Próbowano więc wyznaczyć odległo
ści cefeid metodami mniej pośrednimi. 
Metoda, która podobnie jak poprzednia 
uchodziła za dość wiarygodną, polega 
na pomiarach średnic kątowych cefeid, 
których średni promień (w jednostkach 
długości) może być określony metodą 
Baadego-W esselinka (patrz ramka). 
Astronomowie ci jako pierwsi opisali, 
jak krzywe zmian jasności oraz wskaź
nika barwy w powiązaniu z całkowaną 
krzywą zmian prędkości radialnej mogą 
zostać użyte do wyznaczenia rozmiarów 
cefeidy. Promień kątowy cefeidy można 
określić metodami bezpośrednimi lub też 
na podstawie pomiarów fotometrycz- 
nych. Największe średnice kątowe cefe
id wynoszą od 1.0 do 1.5 milisekund 
łuku. Bezpośrednie techniki ich pomia
ru obejmują okultacje księżycowe (np. 
t  Gem, X Sgt, W Sgt) oraz (potencjal
nie) interferometrię Michelson’a: kilka
naście cefeid znajduje się w programie 
obserwacyjnym interferometru SUSI 
{Sydney University Stellar Interferome
ter). Metody fotometryczne opierają się 
na wyznaczaniu jasności powierzchnio
wej cefeid, albowiem (pominąwszy ab
sorpcję) jest ona jedynym czynnikiem, 
który oprócz rozmiarów określa jasność 
obiektu:

V0 =  c x-Fv + C2-\og(j).

W powyższym wzorze VQ jest popra
wioną na ekstynkcję jasnością cefeidy 
obserwowaną w paśmie V, cx i c2 są sta
łymi a (j) poszukiwaną średnicą kątową. 
Jasność powierzchniową/^(w ogólno
ści Fk) wyznacza się, wykorzystując jej 
liniową zależność od wskaźnika barwy,

która zachodzi dla gwiazd typów F i G. 
Kalibracja tej relacji oparta jest o precy
zyjne pomiary interferometryczne ol
brzymów lub ich zakrycia przez Księ
życ. Ważną zaletą metody Baadego-We
sselinka jest jej stosowalność dla wielu 
dostatecznie jasnych cefeid pola galak
tycznego o szerokim zakresie okresów.

Jasności absolutne cefeid wyznacza
no na jeszcze inne sposoby. Szacowano 
jasności absolutne towarzyszy cefeid 
wchodzących w skład układów podwój
nych. Błąd tej metody był jednak znacz
ny, jako że towarzysz odgrywa w niej 
rolę, jaką w metodzie gromad otwartych 
pełni cały ciąg główny. Próbowano kali
bracji opartej na zastosowaniu teorii 
ewolucji oraz szczegółowych modeli 
pulsacji w odniesieniu do cefeid w gro
madach otwartych Wielkiego Obłoku 
Magellana. W tym przypadku dokład
ność została ograniczona ostrą zależno- 
ściąjasności od przyjętego modelu kon
wekcji. Próbowano niezależnie oszaco
wać odległość Wielkiego Obłoku Magel
lana, między innymi obserwując rozpro
szone na materii międzygwiazdowej 
światło wyemitowane podczas wybuchu

supernowej SN 1987A. Większość me
tod dawała wyniki zbieżne na poziomie 
około 0.2 mag i tyle wynosił też błąd naj
dokładniejszych z nich. Na podstawie 
zgodności pomiędzy kalibracją kinema
tyczną (ostatnio wyznaczona paralaksa 
statystyczna) i fotometryczną (gromady 
otwarte) z całą pewnością można było 
jedynie stwierdzić, że błąd punktu zero
wego jest mniejszy od 0.3 mag, czyli że 
odległości nawet na tym najniższym 
szczeblu znane są z dokładnością nie 
mniejszą niż marne 15%.

Ambaras związany z kalibracjąjasno- 
ści absolutnych cefeid z dokładnością 
wyższą niż ~0.2 mag prysnął z chwilą 
opracowania danych z satelity Hippar- 
cos. Bezprecedensowa, wynosząca jed
ną milisekundę łuku dokładność pomia
rów pozycyjnych tego instrumentu po
zwoliła wreszcie wyznaczyć paralaksy 
najbliższych cefeid. W oparciu o dane 
26-ciu cefeid Feast i Catchpole (patrz 
bibliografia) wyznaczyli punkt zerowy 
zależności okres-jasność z dokładnością 
0.10 mag. O trudności pomiaru paralaks 
cefeid najlepiej świadczy to, że błędy 
owych 26 paralaks typowo wynoszą aż
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kilkadziesiąt procent (średnio około 
60%; paralaksy tylko trzech cefeid są 
wyznaczone z dokładnością lepszą 
niż 20%). Otrzymana na ich podstawie 
zależność okres-jasność ma postać:

<MV> = - 2.81 lo g P -  1.43 .

Przyjęta została jak zwykle wartość 
nachylenia oparta o cefeidy Wielkiego 
Obłoku Magellana, ponieważ pobliskie 
cefeidy mają bardzo krótkie okresy — 
—  prawie wszystkie są mniejsze od 10-ciu 
dni. Powyższa zależność, jeśli jest umie
jętnie użyta, pozwala wyznaczać odle
głość z dokładnością bliską 5%.

Pod „umiejętnym użyciem” kryje się 
m.in. uwzględnienie wpływu ekstynkcji 
między gwiazdowej na obserwowane ja
sności cefeid. Z powodu właściwych 
sobie zawiłości problem dokładnego 
wyznaczania absorpcji cefeid do dzisiaj 
nie znalazł zadowalającego rozwiązania. 
Jedna z przybliżonych metod polega 
na wykorzystaniu zależności okres-barwa: 
<B>0-<V>0 = a\ogP + b. Pomiar okre
su pulsacji oraz widomego wskaźnika 
barwy <B>-<V> umożliwia wyznacze
nie nadwyżki barwy E(B V) oraz absorp
cji, ponieważ A y = R  ■ E(B_ vy Procedurę 
tę zastosowano przy wyznaczaniu współ
czynników podanej wyżej zależności

okres-jasność opartej na danych Hip- 
parcosa.

Czasami, zam iast biedzić się 
nad rozwiązaniem jakiegoś problemu, 
warto potrudzić się nad uniknięciem 
konieczności jego rozwiązywania. 
W przypadku ekstynkcji oczywistym 
fortelem jest określenie zależności 
okres-jasność w podczerwieni. Typo
wa wartość ekstynkcji w barwie nie
bieskiej dla cefeid w Wielkim Obło
ku Magellana wynosi AB = 0.32 mag. 
Dla 2.2 mikronów odpowiada jej już 
tylko wartość AK = 0.05 mag. Wiel
kość ekstynkcji w bliskiej podczer
wieni jes t więc porównywalna 
do wartości samych błędów, z jakimi 
wyznaczana jest ona w optycznym ob
szarze widma!

Obserwacje w bliskiej podczerwie
ni cechują jeszcze inne zalety. Nale
ży do nich wyraźne zmniejszenie dys
persji zależności okres-jasność wi
doczne na rys. 1. Efekt ten spowodo
wany jest głównie tym, że zakres tem
peratur efektywnych cefeid o danym 
okresie, będący podstawową przyczy
ną obserwowanej dyspersji relacji 
okres-jasność, powoduje znacznie 
większe różnice jasności w widzial
nym obszarze widma niż w podczer
wieni. Ilustruje to rysunek 2. Dokład-

X (pm)

Rys. 3. Natężenie promieniowania ciata doskonale czarnego o temperaturach 
6000 K (linia ciągta) i 5000 K (linia przerywana). Ten zakres temperatur jest typowy 
dla cefeidy pulsującej z  okresem 10 dni. Oznaczono położenie pasm B, V, R, I, J, 
H, K (wg Jacoby et al. 1992).

Amag

0 0.2 0.4  0.6 0.8 0  0.2 0.4  0.6 0.8 

Faza

Rys. 2. Krzywe zmian blasku typowej 
ce fe idy  ga laktyczne j obserw owanej 
w siedmiu barwach. Wyraźnie widoczne 
są  zmiany amplitudy i fazy maksimum 
blasku w funkcji rosnących długości fali 
(wg Madore & Freedman 1991).

nie z tego samego powodu amplitudy zmian 
blasku pojedynczych cefeid również male- 
jąze  wzrostem długości fali, najakich się je 
obserwuje (rys. 3). Zmiany jasności cefeid 
w wizualnym zakresie widmowym są bo
wiem przede wszystkim wywołane wahania
mi ich temperatur efektywnych. Kilkupro
centowe zmiany wartości ich promieni mają 
dla zmian jasności drugorzędne znaczenie. 
Jasności cefeid obserwowanych w podczer
wieni w jednej, przypadkowej fazie są więc 
bliższe ich uśrednionym w czasie warto
ściom niż analogicznie otrzymane jasności 
w barwie niebieskiej. Przy przejściu od pa
sma B do K amplituda zmian blasku typo
wej cefeidy spada od 1.0 mag do 0.2 mag, 
podczas gdy szerokość relacji okres-jasność 
maleje od 1.6 mag do 0.5 mag. Liczba ob
serwacji żądanych, aby dać średniąjasność 
cefeidy o zadanej dokładności, jest propor
cjonalna do kwadratu amplitudy zmian bla
sku. W rezultacie nawet pojedyncze, wy
konane w przypadkowej fazie, podczerwo
ne obserwacje cefeid o znanych okresach 
użyte do wyznaczenia odległości dają do
kładność porównywalną do kilkunastu 
czy kilkudziesięciu obserwacji w paśmie B.

Okresy pulsacji wielu cefeid pozagalak- 
tycznych zostały już określone z fotograficz
nych, długotrwałych badań przeprowadzo
nych przez takich astronomów, jak Hubble, 
Baade, Sandage, Swope, Payne-Gaposchkin
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i innych. Dało to możliwość (po wyko
naniu ponownych obserwacji tych cefe- 
id w podczerwieni) otrzymania nowych, 
dokładnych odległości, prawie nie do
tkniętych efektami absorpcji.

Do niedawna zastosowanie bliskiej 
podczerwieni nawet dla bliskich galak
tyk Grupy Lokalnej utrudnione było 
brakiem panoramicznych detektorów 
czułych w zakresie od 1 do 2.5 mm. Do
kładność stosowanej początkowo foto
metrii diafragmowej była bardzo ogra
niczona z powodu natłoku gwiazd w ob
serwowanym obszarze. Dla cefeid 
w Obłokach Magellana problem nie był 
poważny: apertura 5" rzutuje się na fi
zyczny obszar około 5 pc2. Dla M31 tej 
samej aperturze odpowiada już 80 pc2, 
podczas gdy dla galaktyk grupy M81 
m ierzyłoby się jasność z obszaru 
~18000 pc2! Dwuwymiarowa, cyfrowa 
obróbka obrazu, jaką umożliwiły nowe,

panoramiczne odbiorniki promieniowa
nia czułe w bliskiej podczerwieni, znacz
nie zredukowała ten problem.

Innym sposobem  uchylenia się 
od wyznaczania absorpcji cefeid jest 
użycie wolnego od efektów ekstynkcji 
sformułowania związku okres-jasność. 
Takim niezależnym  od ekstynkcji 
wariantem zależności okres-jasność jest 
funkcja Wesenheita W zdefiniowana 
następująco:

W = V - R - ( B - V ) = V 0- R - ( B - V ) 0.

Podobnie jak jasność tak i powyższa 
kombinacja jasności i wskaźnika barwy 
jest liniową funkcją okresu. Wartość 
funkcji Wesenheita obliczona w oparciu 
o jasności obarczone ekstynkcjąjest jed
nak identyczna z wartością opartą o ja
sności fizyczne. Pozostaje ona w cieniu 
słynnej relacji okres-jasność, ponieważ

jako kombinacja liniowa jasności w pa
smach B i V obarczona jest większym 
od nich błędem.

Od niedawna wiadomo, że średnia 
temperatura cefeidy o danym okresie 
zmienia się dość znacznie wraz z obfito
ścią pierwiastków ciężkich. Implikuje to 
większą niż uprzednio podejrzewano czu
łość relacji okres-jasność na metaliczność. 
Konieczne zatem staje się szacowanie 
różnicy pomiędzy metalicznością cefeid, 
do których zależność ta ma być zastoso
wana, a metalicznością bliskich cefeid, 
których użyto do jej sformułowania.

Misja Hipparcosa odbyła się w bar
dzo stosownym momencie, albowiem 
od kilku lat prowadzi się obserwacje no
wych cefeid w ramach kluczowego pro
jektu badawczego wykorzystującego 
Teleskop Kosmiczny Hubble’a. Strate
gia projektu polega na wykryciu cefeid 
w około dwudziestu galaktykach pola, 
bliskich grup oraz gromad Virgo i For
nax, a następnie na użyciu otrzymanych 
w ten sposób odległości do kalibracji da- 
lekozasięgowych wskaźników odległo
ści. Tak precyzyjna kalibracja wskaźni
ków odległości trzeciego rzędu umożli
wić miała nareszcie ich krytyczne po
równanie. Teleskop Kosmiczny nie za
wiódł pokładanych w nim nadziei. Na
wet podczas swej fatalnej początkowej 
niewydolności pozwolił wykryć 82 ce
feidy w pobliskiej M81, w której po
przednio obserwowano jedynie dwie. 
Naprawa w grudniu 1993-go roku po
zwoliła mu rozwinąć skrzydła. Grupie 
kierowanej przez panią Wendy Freed
man udało się z łatwością zidentyfiko
wać 52 (!) cefeidy w M100 — jednej 
z galaktyk gromady Virgo odległej 
o około 18 megaparseków. Niedawno 
udało się zaobserwować ponad 50 ce
feid w NGC1365, galaktyce gromady 
Fornax odległej o około 20 Mpc.

Obserwacje cefeid w tych gromadach 
w znacznym stopniu redukują problem 
jednolitej kalibracji dalekozasięgowych 
wskaźników odległości, albowiem za
wierają one znaczną liczbę galaktyk róż
nych typów —  zanim zaobserwowano 
cefeidy w gromadzie Virgo, jako obiek
ty pierwszej populacji mogły one służyć 
jedynie do kalibracji odległości galaktyk 
spiralnych. Poza tym stało się możliwe 
oszacowanie stałej Hubble’a (prawie) 
wyłącznie w oparciu o cefeidy. Groma
da Virgo jest bardzo rozległa wzdłuż 
linii widzenia — rozciąga się na około 
jedną trzecią jej odległości od nas. Tyleż 
wobec tego wynosi rozrzut prędkości

Metoda Baade’go-Wesselink’a

Metoda polega na wyznaczeniu rozmiarów cefeidy w oparciu o krzywe zmian 
jasności, wskaźnika barwy oraz prędkości radialnej (rys. 4).

Efekt równoczesnych zmian promienia i jasności powierzchniowej można roz- 
separować:

Am = A m Fv + A mR

gdzie:
L

AmFv = - 2 .5 \ o g f  
'2

AmR = 5 log—  .
k 2

Indeksy 1, 2 odnoszą się do dwóch różnych faz.

Jeśli jasność powierzchniowa Fv jest jednoznaczną funkcją wskaźnika barwy 
(V-I) podczas cyklu pulsacji to dla dwóch faz, dla których (V-I), = (V-l)2 mamy 
również FV'=FV2, oraz AmFv = 0. Dla każdej takiej pary faz zmiana jasności 
jest wywołana tylko zmianą promienia: Am = Am R.

Załóżmy, że obserwowana prędkość radialna poprawiona na efekt pociemnie
nia brzegowego i projekcji na kierunek widzenia reprezentuje ruch tych sa
mych warstw fotosfery, które są źródłem promieniowania mierzonego fotome- 
trycznie (słaby punkt metody). Wówczas:

dR I d t=  -k v r

A
R , - R 2 = - k  vr dt

</

Znając stosunek promieni, oraz ich różnicę można obliczyć wartości promieni 
cefeidy dla dowolnej pary faz.

18 Postępy A stronom ii 4/1997



radialnych jej galaktyk. Virgo posiada też 
znaczny ruch „własny”, nie związany 
z ekspansją Wszechświata —  stąd jej ga
laktyki nie nadają się do wyznaczenia 
stałej Hubble’a. Dość dokładnie znany 
jest jednak stosunek odległości gromad 
Virgo i Coma, a ta ostatnia jest zdecydo
wanie bardziej odległa (o jakieś 100 Mpc), 
co pozwala już wyznaczyć stałą Hubble’a 
w oparciu o pomiar prędkości ucieczki 
jej galaktyk. Wynik nie odbiega od war
tości otrzymanej przy użyciu większo
ści pozostałych metod.

Oparta na obserwacjach odległych 
cefeid kalibracja wielu wskaźników od
ległości trzeciego rzędu wskazywała 
na wartość stałej Hubble’a wynoszącą 
7 5 -8 0  km  s-1 M pc-1. W ym uszona 
przez Hipparcosa poprawka modułu od
ległości Wielkiego Obłoku Magellana
o +0.2 magnitudo pociąga za sobą dzie
sięcioprocentowy wzrost skali odległo
ści i tylokrotny spadek wartości stałej 
Hubble’a (do blisko 70 km s"1 Mpc-1). 
Wiąże się z tym wzrost oceny wieku 
Wszechświata do wartości około 14 mi
liardów lat (w standardowym modelu, 
przy braku spow olnienia ekspansji; 
w przypadku, gdy gęstość przyjmuje

w artość kry tyczną 
w iek  ten  w y n o si 
dwie trzecie powyż
szej wartości).

R ó w n o c z e śn ie  
zm alały oszacowa
nia w ieku najstar
szych gromad kuli
stych, których skala 
o d leg ło śc i o parta  
jest na jasnościach 
absolutnych gwiazd 
zmiennych RR Ly- 
rae. D o sta rczo n a  
przez Hipparcosa za
leżność okres-jasność 
umożliwiła nową ka
librację mocy pro
m ien iow ania  tych 
gwiazd, poprzez wy
znaczenie odległości 
Obłoków Magellana
i M31. Jak się oka
zuje, gw iazdy RR 
Lyrae są aż o 0.3 ma
gnitudo ja śn ie jsze  
niż przypuszczano, co pociąga za sobą 
rewizję wieku najstarszych gromad kuli
stych —  obecne oszacowania wskazują 

na około 11 miliar
dów  la t (F e a s t, 
Catch-pole 1997).

Obserwacje od
le g ły c h  ce fe id  
pozw oliły po raz 
pierw szy na bez
pośrednią kalibra
cję jasności abso
lutnych ośmiu su
pernow ych  typu 
la. Okazało się, że 
ich jasności mogą 
się różnić aż o czyn
nik bliski 20! (Van 
den Bergh 1996). 
Naprawdę nieprze- 
konywająco wyglą
da więc niska war
tość stałej Hubble’a 
uzyskana w oparciu 
o s u p e r n o w e  
~ 50 k m -1 Mpc-1).

Powyższa lista 
(niekiedy dość za
skakujących) re 
manentów wydłu
ży się wraz z poja
wianiem się kolej
nych p u b likac ji. 
Część z nich doty
czyć zapewne bę

dzie konfrontacji wyników różnych me
tod wyznaczania punktu zerowego z war
tością uzyskaną w oparciu o paralaksy 
trygonometryczne Hipparcosa. Jak do
tychczas taką próbę jakości zwycięsko 
przeszła m etoda grom ad otw artych, 
gdy ich skala odległości oparta została 
również na Hipparcosowych paralak- 
sach , (w śród  k tó rych  zn a jd u ją  się 
m.in. paralaksy gwiazd Hiad i Plejad). 
Tymczasem wykorzystanie supernowej 
SN 1987A do kalibracji odległości Wiel
kiego Obłoku M agellana daje wyniki 
niepokojąco odmienne od metody para- 
laks trygonometrycznych.

Polecana literatura:

B.F. Madore, W.L. Freedman 1991, PASP, 
103,933.

G.H. Jacoby et al., 1992, PASP, 104, 678.

S. van den Bergh, 1996, PASP, 108, 1091. 

M.W Feast, R.M. Catchpole, 1997, MNRAS, 
286, L1-L5.

Jarosław Dyks je s t tegorocznym absol
wentem  stu d iów  astronom icznych  
UMK. Artykuł pow stał na bazie jego  
pracy seminaryjnej. Obecnie je s t  p ra
cownikiem CAMK-u w Toruniu i zaj
muje się badaniamipulsarów gamma.

Rys. 4. Zmiany jasności, barwy i prędkości radialnych 
cefeidy U Sgr.
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Antlia świeża krew
Grupy Lokalnej Marek

Gołębiewski

W zeszłym roku opisaliśmy szeroko na 
łamach „Postępów Astronomii” dwa mo
dele powstawania galaktyk (zob. nr 3/96, 
str. 125). Bezpośrednim tego pretekstem 
stały się udostępnione społeczności 
astronomicznej rewelacje, odnośnie nie
regularnej galaktyki karłowatej WLM, 
która posiadając stare halo gwiazdowe, 
narobiła sporego zamieszania w tych teo
riach. Obecnie miło nam jest zaanonso
wać, że nasza najbliższa kosmiczna ro
dzina, znana pod nazwą Grupy Lokalnej 
powiększyła się, a nowy krewny to

Antlia
Swoją nazwę obiekt ten, należący do kla
sy sferoidalnych galaktyk karłowatych, 
oznaczanych w literaturze angielskoję
zycznym skrótem dSph, zawdzięcza lo
kalizacji na naszym niebie. Przypada ona 
na gwiazdozbiór Pompa, położony na 
południe od równika niebieskiego, a któ
rego łacińska nazwa to właśnie Antlia. 
Autorami odkrycia są Alan B. Whiting 
oraz George K.T. Hau z Uniwersytetu 
w Cambridge, którzy razem z M ike’iem 
J. Irwinem (Royal Greenwich Observa
tory) i pod jego opieką sporo się napra
cowali, nim mogli poszczycić się znale
ziskiem, które opiszemy. O zaiste nieba
gatelnym nakładzie pracy niezbędnym 
do uwieńczonego potencjalnym sukce
sem programu poszukiwania nowych 
galaktyk dSph, obiektów bardzo słabych 
i z racji swej natury raczej trudno odróż- 
nialnych od tła, niech świadczy opis dro
gi badawczej przedsięwziętej w danym 
przypadku. Za bazę wyjściową posłużył 
astronomom pokaźny zbiór 894 wielkich 
fotografii tworzących przegląd nieba, 
obejmujący całą jego półkulę południo
wą. Większość uprzednich badań była 
ideowo skupiona na znajdowanie galak
tyk o wysokich jasnościach powierzch
niowych, co stwarzało możliwość głęb
szego sięgnięcia w „trzewia” Kosmosu,

jak i gwarantowało dobrą statystykę po
miarową. Niestety, w obliczu ekstremal
nych przypadków „karłowatości” wśród 
galaktyk czy też obiektów o małej i bar
dzo małej jasności powierzchniowej, 
sytuacja jest o wiele trudniejsza i można 
liczyć jedynie na lokalne znaleziska. 
Oczywiście, za ową bliskością kryje się 
astronomiczna miarka, więc i tak odle
głości wchodzące tutaj w grę przekracza
ją  zdolności naszej wyobraźni. Intuicje 
takie m ają swoje uzasadnienie staty
styczne. K .-H . Schm idt i T. B oiler 
w 1992 roku opublikowali listę galak
tyk, w zamierzeniach kompletną do od
ległości 10 Mpc1. Okazało się, że zasad
niczo wszystkie galaktyki o jasności ab
solutnej w paśmie B, M g > -1 1  mag, na
leżą do Grupy Lokalnej (GL). Czyli 
większość z dotychczasowo znanych 
przypadków ekstremalnych to członko
wie GL, jak  pamiętamy —  skupionych 
generalnie wokół dwóch „potentatów” : 
naszej Galaktyki i Wielkiej Mgławicy 
Andromedy, czyli M31.

Wspomniane przed chwilą fotografie 
poddano wizualnej inspekcji, w trakcie 
której skupiano się na wychwytywaniu 
słabych, rozmytych obiektów, tworzą
cych na zdjęciach niewielkie plamki. Na
stępnie należało cierpliwie przewertować 
szereg katalogów opisujących wyłuska
ne już w przeszłości obiekty galaktycz
ne, mające znane prędkości radialne; 
dodatkowo wypadało w podobny sposób 
odrzucić znane mgławice planetarne, 
wchodzące w skład „inwentarza” Drogi 
Mlecznej. Kiedy udało się z tym uporać, 
przez opisane gęste sito przeszło pomyśl
nie 75 obiektów, których obrazy zdigi- 
talizowano. W dniach 2 -6  marca bieżą
cego roku, 1,5-metrowym teleskopem

1 1 p a rsek  (p c ) = 3 .26  la t św ie tln y c h  = 
= 3.0856-10 16 m

1 Mpc =  1 min pc = 3.26 min lat św.

należącym do Cerro Tololo Inter-Ame- 
rican Observatory w Chile, wykonano 
dodatkowe obserwacje już tylko owych 
kandydatów. Zastosowana kamera CCD 
pozwalała uzyskiwać rozdzielczość 0."24 
na piksel, z którą pokrywano pole o roz
miarach nieco ponad 8 x 8 ' .  Początkowo 
poprzestano na 20-minutowych ekspozy
cjach w podczerwonym paśmie fotome- 
trycznym R, co przy seeingu zawierają
cym się typowo pomiędzy 0."9 -  l."4, 
pozwalało sięgać aż po obiekty o jasno
ści w tym paśmie =23 mag. Taka proce
dura była podyktowana faktem, iż przy 
takiej głębokości obserwacji, obrazy 
obiektów bliskich GL, a tym bardziej 
do niej należących, powinny zaczynać 
rozdzielać się na pojedyncze gwiazdy, 
a koniec gałęzi olbrzymów na ich wykre
sach barwa -  jasność, powinien stawać 
się wyraźnie widoczny. Dla tej części kan
dydatów, która faktycznie tak się zacho
wała, wykonano kolejne obserwacje, 
w szerokopasmowych filtrach V i /  oraz, 
dodatkowo, wąskopasmowym Ha. Osta
tecznie, wszystkie te „zmagania” prze
trwał jeden obiekt, nasza tytułowa boha
terka. (zob. fot. 1 na wkładce)

Jej też poświęcono sporo uwagi, bo 
na opisane obserwacje przeznaczono 
w pasmach V, R, I  oraz H a  odpowied
nio 4800, 3600, 3600 i 1800s. Dzięki 
tem u uzbierano w ystarczającą ilość 
„materiału dowodowego”, by wszcząć 
fachow e astronom iczne „śledztw o” , 
które w —  miejmy nadzieję —  najbliż
szej przyszłości pomoże w pełni odpo
wiedzieć na pytanie, co

mali mówią o wielkich
Na oryginalnych płytach z przeglądu nie
ba, Antlia to słaba plamka o wielkości 3 
mm, co przekłada się na 3 sekundy kąto
we na niebie. Jak już wspominaliśmy, 
taka aparycja jest charakterystyczna nie 
tylko dla ewentualnych nowych człon-
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ków GL, ale i dla całego mrowia „intru
zów” takich, jak mgławice planetarne, 
mgławice refleksyjne czy wreszcie od
ległe galaktyki o małych jasnościach 
powierzchniowych. Czasami w ten spo
sób manifestują się jeszcze galaktyki le
żące tuż poza GL; tak też stało się w trak
cie omówionej analizy —  w gwiazdo
zbiorze Kil, wypatrzono przy okazji ga
laktykę ochrzczoną jako Argo (fot. 2 
na wkładce), korzystając ze starej nazwy 
konstelacji Argo Navis (Statek Argonau
tów), podzielonej na kilka mniejszych.
0  tym, że Argo leży tuż za GL, w odle
głości galaktocentrycznej około 4Mpc, 
świadczą niebieskie i czerwone nadol- 
brzymy wyraźnie w niej widoczne, jak
1 rejestracja w linii wodoru neutralnego, 
wskazująca na typową nieregularną ga
laktykę karłowatą, czyli reprezentanta 
klasy dlrr. W przypadku Antlii, widocz
ne w niej czerwone olbrzymy, sytuują ją  
w obrębie Grupy Lokalnej.

Nowo odkryty obiekt wydaje się być 
podobny do innych galaktyk dSph: naj
jaśniejsze gwiazdy są łatwo rozróżnial- 
ne, sama galaktyka zaś charakteryzuje się 
całkiem gładką morfologią, pozbawioną 
jak ich k o lw iek  w yrazistych  skupisk  
gwiazd czy też ich gromad. Głęboka fo
tometria H  zdradza brak ewidentnych 
obszarów powstawania gwiazd; nadto 
brak jest też młodych, gorących niebie
skich gwiazd na wszystkich zdjęciach 
CCD. Rozkład kolorów i jasności gwiazd 
w dziedzinie optycznej je s t typow y 
dla karłowatych, sferoidalnych satelitów 
Drogi Mlecznej.

Choć obiekty określane wspólnym 
mianem dSph oraz dlrr nie sprawiają

swym wyglądem imponującego wraże
nia, to są w stanie dostarczyć kluczo
wych informacji odnośnie swych więk
szych krewnych. Rozkład przestrzenny 
galaktyk karłowatych i dodatkowo funk
cja ich jasności, to kluczowe ogranicze
nia wobec teorii powstawania galaktyk. 
Nie do przecenienia są również dane, 
które dostarczają one teoriom próbują
cym uchwycić naturę ciemnej materii, 
jak i tym zajmującym się problematyką 
powstawania gwiazd w środowiskach 
o małej gęstości materii. Rozważania 
skupione wokół wewnętrznej dynamiki 
galaktyk karłowatych dostarczyły dowo
dów na niezwykle wysoki stosunek ma
terii ciemnej do świecącej, a sama zło
żoność scenariusza powstawania gwiazd 
w pobliskich sferoidalnych galaktykach 
karłowatych Grupy Lokalnej, to nieusta
jące wyzwanie dla teorii powstawania 
gwiazd w ogólności. Badając ruchy bar
dziej odległych karłów, wiele można 
powiedzieć o halo ciemnej materii GL 
jako całości, ale także —  co ciekawsze
—  podać niezależne oszacowanie wie
ku Wszechświata, nie wymagające zna
jom ości wartości stałej H ubble’a HQ. 
Dokonuje się tego przy wykorzystaniu 
techniki znanej pod angielską nazwą 
timing arguement, której myśl przewod
nia jest bardzo prosta. Według kosmolo
gii uznających poprawność idei Wielkie
go Wybuchu, całość „ekipy” Grupy Lo
kalnej powstała blisko siebie w przestrze
ni, jednakowoż ze sporymi indywidual
nymi, względnymi prędkościami. Zatem 
znając ich obecne odległości i prędkości 
oraz masy większych galaktyk składo
wych, można cofnąć się za pomocą od

pow iednich rachun
ków  w stecz, czego 
„produktem  ubocz
n y m ” je s t  w łaśn ie  
ocena wieku Wszech
świata.

Jakby mało jeszcze 
było zalet galaktyk 
karłowatych, spełnia
jących niewątpliwie 
regułę postulującą, że 
„małe jest piękne”, w 
specyficznych przy
padkach oddają one 
w ręcz fan tastyczne 
zasługi dla zrozumie
nia mnóstwa rzeczy. 
D zieje się tak, gdy 
uda się znaleźć obiek
ty zajmujące w Gru
pie Lokalnej izolowa

ne miejsce, przez co ich niezaburzona eg
zystencja daje szansę na wgląd w jej hi
storię, u samego jej zarania. I Antlia jest 
właśnie takim obiektem. Będąc w odle
głości galaktocentrycznej wynoszącej 
1.15 ± 0.10 Mpc, leży ona blisko grani
cy GL. Mając średnicę rzędu 1-2 kpc, 
mieści w sobie zaledwie około miliona 
gwiazd. Najbardziej podobna jest do ga
laktyki karłowatej Tucana, jedynego in
nego znanego przykładu izolowanej sfe- 
roidalnej galaktyki karłowatej (galakty
ka WLM, aczkolwiek również pędząca 
swój żywot w izolacji, należy do klasy 
dlrr). Wciąż nie koniec to listy ciekawo
stek związanych z Antlią; gdy przyjrzy
my się bliżej tej galaktyce, odkryjemy

jeszcze  dwie zagadki

W tym celu podamy trochę liczb opisu
jących Antlię, szkicując zarazem drogę 
postępowania, pozwalającą je  uzyski
wać. Nim wymienieni na początku na
ukowcy mogli rozpocząć drobiazgową 
analizę, należało uzyskane obrazy pod
dać skomplikowanej obróbce, by możli
wie m aksymalnie wyodrębnić Antlię 
z tła. Gdy to zostało wykonane, wiele 
parametrów zyskało konkretne wartości
—  tabela 1 podaje sporo fundamental
nych danych o naszej bohaterce. Korzy
stając z dostępnego oszacowania odle
głości oraz mając na uwadze widomą 
jasność galaktyki można policzyć, że jej 
jasność absolutna M y = -10 .7  ± 0.3, 
a wskaźnik barwy V—R ~  0.5. Żeby war
tości te miały dla nas jakąś konkretną 
wymowę trzeba powiedzieć, że są one 
podobne do tych, które charakteryzują 
jaśniejsze galaktyki dSph Drogi M lecz
nej oraz bardzo bliskie tych dla sfero
idalnych galaktyk karłowatych orbitują
cych wokół M31: And I, II i III. Przy
kładowo, w 1992 roku R. J. Lavery i K. J. 
M ighell oszacowali, iż dla galaktyki 
Tucana M y = -9 .5  i B -R  =  1.1.

Jeśli skonstruujemy dla Antlii wykres 
barwa-jasność (rys. 1) to okaże się, iż 
nie widać tam żadnych jasnych, niebie
skich gwiazd z młodej populacji gwiaz
dowej, jak  również najwyraźniej braku
je  rozległego składnika AGB (asympto
tycznej gałęzi olbrzymów) pośredniego 
wieku, chociaż w tym drugim przypad
ku trzeba by wykonać jeszcze czulsze 
obserwacje, by to potwierdzić. Na obec
nym etapie badań można zatem konklu
dować, iż gwiezdna zawartość Antlii jest 
na jp raw dopodobn ie j zdom inow ana 
przez starą populację gwiazdową, podob
ną do tej, która występuje w większości

Tabela 1. Wielkości charakteryzujące galaktykę ka
rłowatą Antlię.

Odległość (m -  M)0 25.3 ±0.2

Mpc 1.15 ± 0.10

Metaliczność [Fe/H] -1 .6  ±0.3

Jasność widoczna mv 14.8 ±0.2

mR 14.3 ±0.2

Ekstynkcja E(B—V) 0.05

\ 0.2

Jasność absolutna Mv -10 .7  ±0.3

Eliptyczność e 0.35 ±0.03

Położenie a 10h01m47s.5

6 -27°05'15"

1 263.°1

b 22.°3
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Grupa Lokalna

Jako pierwszy, tę jednostkę hierarchicznej budowy Wszechświata wyodrębnił Edwin Hubble, gdy po raz pierwszy mierzył 
odległości do galaktyk. Spostrzegł on, iż istnieje wyrazista różnica pomiędzy tymi obiektami, w których łatwo było dojrzeć 
poszczególne gwiazdy, a pozostałymi. Wniosek z tego był taki, że Droga Mleczna to część małej lokalnej gromady galak
tyk; obecnie znamy jej trzydziestu paru reprezentantów. Poniższa tabela, dostępna również pod adresem 
http://www.ast.cam.ac.uk/~mike/local_members.html, charakteryzuje ich dokładniej, a jej druga część 
wymienia galaktyki będące prawdopodobnie tuż za Grupą Lokalną. Rys. 2 pokazuje strukturę jej zewnętrznych części.

Nazwa Współrzędne (a, d) Typ D (kpc) Mv (km/s

M31 NGC 224 00 40.0 +40 59 Sb 725 -21.1 -299
Galaktyka 17 42.4 -28  55 Sbc -20.6
M33 NGC 598 01 31.1 +30 24 Sc 795 -18.9 -180
LMC 05 24.0 -69  48 Irr 49 -18.1 270
IC 10 00 17.7 +59 01 Irr 1250 -17.6 -343
NGC 6822 DDO 209 19 42.1 -14  56 Irr 540 -16.4 -49
M32 NGC 221 00 40.0 +40 36 E2 725 -16.4 -190
NGC 205 00 37.6 +41 25 E5 725 -16.3 -239
SMC 00 51.0 -73  06 Irr 58 -16.2 163
NGC 3109 DDO 236 10 00.8 -25  55 Irr 1260 -15.8 403
NGC 185 00 36.2 +48 04 E3 620 -15.3 -208
IC 1613 DDO 8 01 02.2 +01 51 Irr 765 -14.9 -236
NGC 147 DDO 3 00 30.5 +48 14 E4 589 -14.8 -157
Pegasus DDO 216 23 26.1 + 14 28 Irr 1800 -14.6 -181
Sextans B DDO 70 09 57.4 +05 34 Irr 1300 -14.3 301
Sextans A DDO 75 10 08.6 -04  28 Irr 1300 -14.2 325
WLM DDO 221 23 59.4 -15  45 Irr 940 -14.0 -116
Sagittarius 1851.9 -30  30 dE7 24 -14.0 140
Fornax 02 37.8 -34  44 dE3 131 -13.0 53
Leo I DDO 74 10 05.8 +12 33 dE3 270 -12.0 285
And II 01 13.5 +33 09 dE3 587 -11.7
And I 00 43.0 +37 44 dEO 790 -11.7
SagDIG 19 27.9 -17  47 Irr 1150 -11.0 -79
Antlia 1001.8 -27  05 dE3 1150 -10.7
Sculptor 00 57.6 -33  58 dE 78 -10.7 107
And III 00 32.6 +36 12 dE6 790 -10.2 -299
Leo II DDO 93 11 10.8 +22 26 dEO 230 -10.2 76
Sextans 10 10.6 -01 24 dE4 90 -10.0 224
Phoenix 01 49.0 -44  42 Irr 390 -9.9 56
LGS 3 01 01.2 +21 37 Irr/dE 760 -9.7 -277
Tucana 22 38.5 -64  41 dE5 900 -9.6
Carina 06 40.4 -50  55 dE4 87 -9.2 223
Ursa Minor DDO 199 15 08.2 +67 23 dE5 69 -8.9 -250
Draco DDO 228 17 19.2 +57 58 dE3 76 -8.6 -289
EGB0427+63 UGC-A92 04 27.4 +63 30 Irr 800 -10.0 -105

Aquarius 20 44.2 -13  01 Irr 3000 -131
Leo A DDO 69 09 56.5 +30 59 Irr 2300 +26
GR 8 DDO 155 12 56.2 + 14 29 Irr 2000 +216
IC 5152 21 59.6 -51 32 Irr 1600 +121
UKS 2323-326 23 23.8 -32  40 Irr 1300 +62
2318—42 23 18.1 -42  00 Irr +16
Argo 07 04.5 -58  27 Irr 3500 554
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Antlia Porównanie
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Rys. 1. Wykres barwa-jasność w pasmach V, I dla Antlii — wyraźnie zaznaczona jest 
gałąź czerwonych olbrzymów. Z prawej strony, dla porównania pokazano taki sam 
wykres dla zewnętrznych części tych samych zdjęć CCD, gdzie widać brak populacji 
czerwonych olbrzymów (wykres zaczerpnięty z pracy autorów odkrycia).

sferoidalnych galaktyk karłow atych 
Grapy Lokalnej. Co widać na rysunku 3, 
klarownie zaznaczona jest gałąź czerwo
nych olbrzymów. Jeśli dla tego wykresu 
sporządzimy histogram, to kraniec owej 
gałęzi w yraźnie w ypada w m iejscu 
7 = 21 .4  ± 0 .1 , V—I  = 1.55 ±0.05.

Chociaż optycznie przypomina zwy
kłe sferoidalne galaktyki karłowate, jest 
ona obiektem intrygującym choćby dla
tego, że

Antlia ma gaz

Szacunkowa masa jej wodoru neutral
nego HI, wskazuje na wartość rzędu 
(8 ± 2 )x  105 M@. Chociaż w ten sposób 
plasowałaby się bezproblemowo na prze
dłużeniu dobrze zdefiniowanej korelacji 
pomiędzy masą HI, a jasnością w paśmie 
B, dla galaktyk o małej jasności po
wierzchniowej, to stanowiłaby jednak 
unikat w klasie dSph. Powód jest prosty 
—  jedną z cech charakterystycznych ta
kich obiektów jest właśnie brak gazu. 
Wychodząc z przypuszczenia, że karłowate 
galaktyki będące satelitami Drogi Mlecz
nej, zostały pozbawione gazu w wyniku 
działania sił pływowych podczas wielo

krotnie powtarzającego się oddziaływania 
z macierzystym systemem, wysunięto hi
potezę, iż ich prekursorami mogły być licz
ne nieregularne galaktyki karłowate dlrr 
znalezione w odosobnionych obszarach 
GL. Przykładowo, LGS3 i Phoenix, obie 
dln; mają populacje młodych gwiazd i za
obserwowano w nich gaz, podczas, gdy 
Tucana wydaje się być pozbawioną gazu 
sferoidalną galaktyką karłowatą.

Na koniec pozostała nam do omówie
nia jeszcze jedna ciekawa kwestia, któ
rej bohaterkami są

Antlia i NGC 3109

Ta ostatnia leży na niebie w odległości 
tylko 1 ,°2 od Antlii i w porównywalnej 
odległości galaktocentrycznej. Sugeruje 
to pytanie, czy aby przypadkiem galak
tyki te nie tworzą związanej fizycznie 
pary. Dla Antlii, jej całkowitą masę osza
cowano na 3.3 ± 1.3 x  107 M@, a porusza 
się ona z prędkością=78 km/s względem 
środka masy GL. Dla NGC3109 prędkość 
ta wynosi =120 km/s, natomiast masę 
oszacow ali w 1990 roku  M. Jobin  
i C. Carignan na 8 .6 -8 .9 X 1 0 9 M 0 . 
Na podstawie widocznego rozdzielenia 
na niebie wiemy, że minimalna możliwa 
odległość pomiędzy tymi galaktykami to 
= 2 6  kpc. W takim przypadku, różnica 
całkowitej prędkości powinna być mniej
sza niż ~ 5 4  km/s, by Antlia była sateli
tą tej drugiej galaktyki. Z drugiej strony, 
czysto grawitacyjne kryteria pokazują, że 
przy założeniu całkowitej masy Grapy 
Lokalnej równej w przybliżeniu 3 X 1012 
M0 , jej pole pływowe przewyższa od
działywanie NGC 3109 na Antlię, jeśli 
ta byłaby odległa o bardziej niż około 
130 kpc od swojej sąsiadki; jak  widać 
jest to nawet słabsze ograniczenie, ani
żeli poprzednie. Niemniej jednak, aby 
stwierdzić, czy obie galaktyki karłowa
te tworzą fizycznie związaną parę, nie
zbędne są dodatkowe, jeszcze dokład
niejsze obserwacje.

GRUPA LOKALNA
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Rys. 2. Widok na Grupę Lokalną w rzucie na płaszczyznę. Dużymi kółkami zaznaczo
no Drogę Mleczną (po lewej) i M31 (po prawej), otoczone przez swoje satelity. Antlia jest 
blisko galaktyki NGC3109, ale odległa od prawie wszystkich pozostałych galaktyk karło
watych na obrzeżu Grupy Lokalnej (schemat zaczerpnięty z pracy autorów odkrycia).

Marek Gołębiewski je s t doktorantem 
w Centrum Astronomii UMK i wiernym 
współpracownikiem naszej Redakcji.
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Pochmurny dzień na Jowiszu (jak co dzień)
Obraz przedstawia widok pomiędzy war
stwami obłoków Jowiszowych oparty 
na obrazach i widmach uzyskanych z po
kładu sondy GALILEO. Zarówno odle
głości między warstwami jak  i wysoko
ści struktur obłoków są w iększe niż

w rzeczywistości. W niższej warstwie 
obłoków jasnoniebieskie twory są wyż
sze i rzadsze niż czerwonawe obłoki. 
Białe obłoki są wysokie i gęste. Obsza
ry suche i przezroczyste kodowane są ko
lorem  niebieskim . Praw dopodobnie

w jedną z takich „dziur” wpadł próbnik 
atmosferyczny, który odłączył się od son
dy GALILEO (wejście w atmosferę Jo
wisza nastąpiło 7 grudnia 1995 roku). 
Górna warstwa obłoków ma grubość kil
kudziesięciu mil. (rs)

Nowe pomiary grubości pierścieni Saturna
Jedną z interesujących i znaczących cech 
pierścieni Saturna je s t ich grubość. 
Pierwsze ilościowe pomiary tego para
metru zostały wykonane w roku 1966, 
w czasie przejścia Ziemi przez płasz
czyznę pierścieni. Posługując się meto
dami fotometrii fotograficznej, Kiladze, 
Focas i Dollfuse stwierdzili wtedy, że 
grubość pierścienia Saturna mieści się w 
granicach od 1.4 do 2.8 km. Pomiary wy
konane przez Andrzeja Brahica wraz ze 
współpracownikami w roku 1980 wska
zywały, że najprawdopodobniej grubość 
pierścieni Saturna wynosi 1.4 km. Oce
ny dokonane już rok później, na podsta
wie obserwacji sondy Voyager 2 wska
zywały na znacznie mniejszą grubość, 
tylko 0.15 km.

W czasie ostatniego Kongresu Między
narodowej Unii Astronomicznej w Kioto 
w Japonii trzej gruzińscy astronomo
wie z Obserwatorium Astrofizycznego 
w Abastumani, R.I. Kiladze, T.M. Kver- 
nadze i M. Gigoshvili, przedstawili wy
niki obserwacji wykonanych w czasie 
ostatniego przejścia Ziemi przez płasz
czyznę pierścieni tej ciekawej planety 
w roku 1995. Obserwacje były wykony
wane w ognisku pierwotnym teleskopu 
125 cm pracującym w systemie Ritchie- 
-Chretiena. Użyto kamery CCD typu 
SBIG ST-6 z m atrycą o rozm iarach 
375 X 242 pikseli i niebieskiego filtru B 
systemu UBV Skala obrazu była 0.3 se
kundy łuku na piksel, a typowy czas eks
pozycji wynosił od 10 do 60 sekund.

Obserwowano w czasie 12 nocy w okre
sie od 20 lipca do 27 sierpnia 95. Przej
ście Ziemi przez płaszczyznę pierścieni 
przypadało na noc 10/11 sierpnia. Auto
rzy wyznaczyli ten moment na 11 sierp
nia godz. 01 min. 03 ± 10 minut czasu 
lokalnego. Pomierzona przez nich grubość 
pierścienia wynosiła: 4 km —  pierścień 
C, 6 km —  pierścień B, 4 km —  pier
ścień A i 3 km —  pierścień F. Wszystkie 
w yznaczenia obarczone były błędem 
± 0.5 km. Autorzy zauważają, że gdyby 
pominęli pomiary wykonane w noc tran
zytu 10/11 sierpnia, to średnia ich pomia
rów grubości pierścienia byłaby 1.3 km, 
czyli bardzo blisko wartości znajdowanej 
przez poprzednich obserwatorów tego 
zjawiska. (aw)

Astronomia na Antarktydzie
W ostatnich latach Amerykańska Fun
dacja Nauki i Techniki utworzyła Cen
trum Badań Astrofizycznych w Antark
tyce CARA (Center fo r  Astrophysical 
Research in Antarctica) oraz obserwa
torium astronomiczne w pobliżu połu
dniowego bieguna Ziemi nazwane Sta
cją im. Amundsena-Scotta (Amundsen- 
-Scott South Pole Station). Biegun sku
sił astronomów doskonałymi warunka
mi obserwacyjnymi: bardzo niska tem
peratura wysusza powietrze i redukuje 
tło termiczne, dając wspaniałe warunki 
dla obserwacji w zakresie długości fal 
od 2 mikrometrów do 1 milimetra. Po
nadto wiejące tam wiatry są stosunko
wo łagodne. Już od paru lat astronomo
wie zbierają tam dane o ciałach niebie
skich przez 6 miesięcy arktycznej nocy 
w temperaturze otoczenia 190 K.

Regularnie czynne są tam dwa tele
skopy.: SPIREX i AST/RO. SPIREX 
(South Pole InfraRed EXplorer) jest te
leskopem fotometrycznym o średnicy 
60 cm obserwującym w bliskiej podczer
wieni w paśmie K (2.3 mikrometra). 
W przyszłym roku ma obserwować rów
nież w rejonie lambda ok. 3 mikrome
trów. AST/RO (Antarctic Submillimeter 
Telescope and Remote Observatory) jest 
instrumentem o średnicy 1.7 m do ba
dań spektroskopowych i fotometrycz- 
nych w zakresie fal w pobliżu 600 mi
krometrów. Oba teleskopy są zdalnie ste
rowane. Przyjm owane są propozycje 
projektów  badaw czych do realizacji 
za pomocą tych instrumentów. W czasie 
ostatniego antarktycznego lata pracował 
na tej s tacji te leskop  m ikrofalow y 
PYTHON. Odkrył on anizotropię mikro

falowego promieniowania tła w skali 
1 stopnia. Dwa nowe teleskopy do ob
serwacji kosmicznego tła mikrofalowe
go,VIPER i DASI, będą tam zainstalo
wane w najbliższym czasie.

Dotychczasowe doświadczenia ob
serwacyjne stanowią dobrą podstawę 
do dalszego rozwoju instrumentarium tej 
stacji. Istnieje projekt Międzynarodowe
go Obserwatorium Antarktycznego, któ
rego podstawowym instrumentem byłby 
10-m teleskop submilimetrowy. Teleskop 
taki byłby zdolny do odbierania liniowe
go i ciągłego promieniowania protoga- 
laktyk w odległości kosm ologicznej 
z = 3 w ciągu godziny. Planuje się rów
nież budowę teleskopów klasy 2 i 3 me
trów  przeznaczonych do obserw acji 
w zakresie podczerwonym widma.

(aw)

Sprostowanie: W poprzednim zeszycie PA na rozkładówce błędnie podaliśmy NASA jako właściciela prezentowanej tam panoramy 
Marsa. Prawa autorskie do tych zdjęć, jak  i wszystkich innych, wykonanych za pomocą stacji im. Sagana, należą do California 
Institute o f  Technolog)’. Za pomyłkę przepraszamy.

24 Postępy A stronom ii 4/1997



razniMVOSCv

Przestrzenny 
obraz 

chmur na 
Jowiszu 

modelowany 
na

podstawie 
obrazów  
i danych 

spektralnych 
uzyskanych 
z lądownika 

sondy 
Galileo.

Opis na 
str. 24.

Fot. JPL/NASA

Do artykułu 
na str. 20. Antlia — świeża krew Grupy Lokalnej

Fot. 1. Galaktyka karłowata Antlia —  kombinacja trzech zdjęć 
wykonanych kamerą CCD, dająca kolory bliskie realnym. Zdjęcie 
obejmuje pole 4 'x 4 ',  pótnoc jest na górze, a zachód na lewo. 
Do obserwacji wykorzystano 1,5-metrowy teleskop w obserwato
rium CTIO w Chile. Wyraźnie widoczne są pojedyncze gwiazdy.

Fot. 2. Galaktyka karłowata Argo, leżąca tuż za Grupą Lokalną, 
w odległości około 13 milionów lat świetlnych. Zdjęcie zostało wy
konane analogicznie jak podaje opis do rys.1. Widać czerwone 
nadolbrzymy, a także gorące, niebieskie obszary, w których po
wstają gwiazdy.

Zdjęcia: M. Irwin (RGO), A. Whiting i G. Hau (Uniwersytet w Cambridge).
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Czarna dziura w NGC 6251
Wykorzystując kamerę słabych obiektów 
FOC, jeden z instrumentów Teleskopu Hub- 
ble’a, Philippe Crane i współpracownicy 
mogli przyjrzeć się aktywnej galaktyce 
NGC 6251 znajdującej się w gwiazdozbio
rze Panny, 300 milionów lat św. od nas. Osią
gnęli rozdzielczość pozwalającą dojrzeć 
w niej szczegóły o wielkości 50 lat św. Dzię
ki temu mogli oni ujawnić znajdujące się 
w jej centrum wielce ciekawe struktury. 
Przede wszystkim jest tam najprawdopodob
niej obecna masywna czarna dziura, która 
dosłownie i w przenośni rzuca nowe świa
tło na zagadnienia właściwości środowisk 
wokół tych intrygujących obiektów. Dotych
czas odkryte czarne dziury były skryte w to- 
rusie pyłowym. W takich przypadkach pro
mieniowanie wyświecane przez niewiary
godnie gorący gaz „złapany” przez ich po

tężne pola grawitacyjne było ograniczone 
przestrzennie do wąskiej wiązki, wydoby
wającej się z dziury w torusie. Tutaj zaś czar
na dziura jest „eksponowana” —  to właśnie 
ta jasna plama w centrum zdjęcia, po lewej 
stronie. Tak naprawdę obraz ten jest mozai
ką: na zdjęcie wykonane kamerą WFPC2 
nałożono obraz z FOC (kolor niebieski). Ob
raz nadfioletowy to światło odbite od dysku 
czy też pierścienia pyłowego, o szerokości 
1000 lat świetlnych, otaczającego czarną dziu
rę. Wyraźnie widoczna asymetria wskazuje 
na to, że jest on wygięty (co pokazuje obra
zowo umieszczona w owalu ilustracja wyko
nana przez Jamesa Gitlina z STScI), przez co 
widzimy promieniowanie odbite od jego jed
nego boku. Wygięcie takie może być spowo
dowane perturbacjami grawitacyjnymi w ją
drze galaktyki, które zapobiegają temu, by

dysk był płaski. Może to być również efekt 
precesji osi obrotu czarnej dziury względem 
osi obrotu galaktyki.

Co prawda, masa czarnej dziury nie zo
stała jeszcze określona na podstawie pomia
rów prędkości uwięzionej materii, ale po
średnim dowodem jej istnienia jest prosto
padły do dysku dżet wysokoenergetycznych 
cząstek i promieniowania, o długości 3 mi
lionów lat św. Nadto, u podstawy dżetu, pro
stopadle do niego, znajduje się osobliwy 
obiekt w kształcie palca; posiłkując się zdję
ciem z WFPC2 można stwierdzić, że bie
gnie on równolegle do dysku pyłowego.

Zdjęcie z lewej strony u dołu zostało wy
konane teleskopem naziemnym, a kwadrat 
wskazuje pole widzenia HST.

Marek Gołębiewski 
Zdjęcia: Philippe Crane (ESO) i NASA.

Owocne zderzenia galaktyk
W gwiazdozbiorze Kruka, 63 miliony lat 
świetlnych stąd, znajduje się podwójna ga
laktyka NGC 4038/4039, popularnie zwana 
Anteną. Obraz czarno-biały z obserwatorium 
naziemnego, zaprezentowany z lewej strony 
na okładce, wyjaśnia skąd taka nazwa: 
w rzeczywistości dwom zderzającym się ga
laktykom towarzyszą smugi materii przypo
minające antenę czy jak chcą inni — owa
dzie czułki. Zdjęcia kolorowe prezentowane 
zarówno na okładce, jak i na środkowych stro
nach wkładki, są kompozycją w kolorach na
turalnych, uzyskaną ze złożonych czterech 
obrazów czarno-białych zrobionych szeroko
kątną kamerą planetarną WFPC2 teleskopu 
kosmicznego Hubble’a w dniu 20 stycznia 
1996 roku. Rozdzielczość obrazu wynoszą
ca 15 lat św. na piksel pozwala bez trudu 
dostrzec wiele szczegółów. Poszczególne ją
dra galaktyk, widoczne tutaj jako pomarań
czowe plamy, poprzecinane są włóknami 
ciemnego pyłu. Pomiędzy nimi rozciąga się 
szerokie pasmo chaotycznie ułożonego pyłu, 
pochodzącego z obu galaktyk. Rozległe, po
dobne do spirali wzory, wyznaczane przezja- 
snoniebieskie gromady gwiazd, to rezultaty 
gwałtownego powstawania gwiazd, zapocząt
kowanego przez zderzenie. Astronomowie 
doliczyli się tam 1000 takich gromad, a pa
miętajmy, że tego rodzaju gromady, to skupi
ska około miliona gwiazd! Gromady są nie
bieskie, ponieważ są bardzo młode. Najmłod

sze majątylko parę milionów lat, co jest okre
sem bardzo krótkim w astronomicznej skali 
czasu. Na zbliżeniach paru fragmentów tej 
mgławicy (obrazy na wkładce), skalę zdjęcia 
wyznacza jasna kreska: jej długość równa się 
1500 lat świetlnych.

Komentując te odkrycia, ich autor Brad 
Whitmore z Instytutu Naukowego Telesko
pu Kosmicznego STScI w Baltimore podkre
ślił, że będą one nieocenioną pomocą w utwo
rzeniu chronologicznego ciągu ewolucyjne
go zderzających się galaktyk. Gromady kuli
ste w aktualnie zderzających się obiektach są 
bowiem bardzo jasne i niebieskie, podczas 
gdy w starszych pozostałościach po kolizjach 
galaktyk — słabsze i bardziej czerwone. Co 
więcej, być może zbliżymy się do rozwiąza
nia zagadki, dlaczego niektóre galaktyki są 
spiralne, a inne eliptyczne. Z kolei Franęois 
Schweizerz Camegie Institiution w Waszyng
tonie, dzięki takim zdjęciom HST ma nadzieję 
na szybki postęp w rozumieniu mechani
zmów prowadzących do powstawania gro
mad kulistych z obłoków wodorowych 
w przestrzeni kosmicznej. Uważa też on, że 
ta galaktyka jest doskonałym laboratorium 
dla badania procesów formowania się gwiazd 
i gromad gwiazdowych, ponieważ jest naj
bliższym nam i najmłodszym przykładem 
pary zderzających się galaktyk.

Scenariusz rodzenia się gwiazd w wiel
kich obłokach molekularnych w zderzających

się galaktykach jest w skrócie następujący: 
kolizja powoduje wzrost ciśnienia gazu wo
kół takich obłoków i ich penetrację przez fale 
uderzeniowe. Te z kolei zapoczątkowują pro
cesy formowania się gwiazd, które zużywają 
większość dostępnego w obłokach gazu. 
W ten sposób powstają bogate gromady 
gwiazd, z których każda zawiera nawet 
do miliona gwiazd. Dotychczas wykonane ob- 
serwacje za pomocą teleskopu Hubble’a 
sugerują, że wiele z takich nowych gromad 
pozostaje związanych wpływem własnej 
grawitacji i ewoluuje do postaci gromad ku
listych. Wniosek jest więc stąd taki, że gro
mady kuliste niekoniecznie są reliktami wcze
śniejszych generacji gwiazdowych powsta
łych w galaktyce, co dotychczasowo po
wszechnie przyjmowano, ale mogą również 
stanowić swoisty zapis „kopalny” niedaw
nych zderzeń.

Wcześniejsze zdjęcia z teleskopu Hubble’a 
wskazują na to, że prawie jedna trzecia bar
dzo odległych galaktyk z zamierzchłej prze
szłości Wszechświata, wydaje się być oddzia
łującymi ze sobą obiektami. W szczególno
ści, bardzo długa ekspozycja wybranego frag
mentu nieba, znana pod nazwą Hubble Deep 
Field, ujawniła wręcz nadmiar dziwnie 
ukształtowanych, wyglądających jak roze
rwane, galaktyk. Wygląda więc na to, iż kie
dyś zderzenia galaktyk były raczej regułą, ani
żeli wyjątkiem. M.G.
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Tajemnicze pary i gwiazdowi wygnańcy
Teleskop Kosmiczny Hubble’a —  HST  
dokonuje ciągle nowych i zagadkowych 
odkryć astronomicznych. Do takich moż
na niewątpliwie zaliczyć zarejestrowane 
ostatnio przez H ST i opisane poniżej zja
wiska: dwa z nich związane są z gwiaz
dami podwójnymi w gromadach kuli
stych, trzecie dotyczy obecności gwiazd 
w przestrzeni międzygalaktycznej.

1 . T a je m n ic z e  pary

Gromady kuliste są ogromnymi skupiska
mi zawierającymi do miliona gwiazd po
ruszających się we wspólnym polu gra
witacyjnym gromady. W naszej Galakty
ce znamy około 150 takich systemów, 
a jest ich prawdopodobnie trzykrotnie 
więcej. Gromady kuliste zmieniają się 
z czasem. W pewnych okresach ich życia 
centralne obszary gromad kurczą się. Po
woduje to znaczne zgęszczenie gwiazd 
w tych obszarach. Taki kolaps jądra gro
mady przypomina fazę czerwonego ol
brzyma w ewolucji gwiazdy, podczas któ
rej zewnętrzne warstwy gwiazdy ekspan
dują przy równoczesnym „zapadaniu się” 
obszarów centralnych. Skala kolapsu gro
mady jest jednakże nieporównanie więk
sza. Obserwacje HST ujawniły, że gęsto
ści gwiazd w obszarach centralnych gro
mad kulistych sięgają 30000 gwiazd 
w kuli o promieniu około jednego roku 
świetlnego. Dla porównania w tej samej 
objętości w otoczeniu Słońca znajduje się 
statystycznie około 0.003 gwiazdy. Przy
puszcza się, że w dynamicznej ewolucji 
gromad kulistych szczególną rolę odgry
wają znajdujące się w nich gwiazdy po
dwójne. Związane jest to z właściwością 
pochłaniania przez te układy energii po
branej od przechodzących w pobliżu 
gwiazd lub przekazywania tym gwiazdom 
energii wewnętrznej układu. Takie proce
sy, szczególnie aktywne w gęstych, cen
tralnych obszarach gromad mogą opóź
niać, zatrzymać albo nawet odwrócić ko
laps gromady. Poza tym zbliżenia gwiazd 
z układami podwójnymi są prawdopodob
nie odpowiedzialne za powstanie różno
rodnych egzotycznych obiektów w gro
madach kulistych. Np. w centralnych ob
szarach gromad obserwuje się m.in. „nie

bieskich maruderów” (gwiazdy wygląda
jące na młodsze niż są w rzeczywistości), 
milisekundowe pulsary (gwałtownie ratu
jące, bardzo zwarte obiekty), słabe i silne 
źródła promieniowania X, jak  również 
zmienne kataklizmiczne (ciasne układy 
podwójne wysyłające „błyski”). Stąd też 
obecność i własności układów podwój
nych w gromadach kulistych od dłuższe
go już czasu przyciągają uwagę badaczy.

Jedną ze szczególnie intensywnie ba
danych gromad kulistych jest odległa za
ledwie o 16 000 lat świetlnych od Słońca 
bardzo masywna gromada 47 Tuc. Wiele 
wskazuje na to, że zbliża się ona do kry
tycznego momentu kolapsu jądrowego. 
Wykonane ostatnio przez grupę badaczy 
z Niemiec, USA i Australii obserwacje 
centralnego obszaru tej gromady za po
mocą HST pokazały, że jeden z jej rozpo
znanych uprzednio układów podwójnych 
nazwany AKO 9 nieoczekiwanie, w okre
sie zaledwie 1 godziny, pojaśniał prawie 
siedmiokrotnie, stając się najjaśniejszym 
obiektem w centrum gromady. Istniejące 
modele układów podwójnych przewidują 
wprawdzie możliwość gwałtownych po- 
jaśnień, ale dopuszczają jedynie pojaśnie
nia wyraźnie słabsze albo też znacznie sil
niejsze od zaobserwowanego. Np. w ukła
dach podw ójnych, składających się 
z gwiazdy typu słonecznego i drugiej zim
niejszej, ale bardziej masywnej, aktyw
ność magnetyczna w górnych warstwach 
tej ostatniej może prowadzić do nagłego 
wzrostu jasności, ale nigdy takiego, jak 
dostrzeżona w AKO 9. Innej możliwości 
dostarcza układ złożony z dużej, zimnej 
gwiazdy z małym, zwartym towarzyszem 
tzw. białym karłem. Biały karzeł otoczo
ny jest przez ratujący dysk materii. Spo
radycznie pojawiające się niestabilności 
w tym dysku mogą powodować wzrost 
emisji promieniowania X, a także prowa
dzić do znacznego wzrostu jasności ukła
du w zakresie ultrafioletowym. Jednakże 
szereg obserwowanych własności AKO 9 
nie wskazuje, aby był to system podwój
ny tego typu. Gwałtowne pojaśnienie 
można by też próbować wyjaśnić zjawi
skiem nowej —  spowodowane nagłą ją 
drową eksplozją w atmosferze białego

karła. Lecz w takim przypadku wzrost ja 
sności byłby dużo większy niż obserwo
wany w AKO 9. Obserwowany rozbłysk 
AKO 9, nie mieszczący się w przewidy
wanym przez znane mechanizmy zakre
sie, trudno zrozumieć bez założenia wy
stępowania w tym układzie (a może gro
madzie?) nieznanego dotychczas zjawiska 
towarzyszącego ewolucji układu podwój
nego, ewolucji gwiazd lub ewolucji całych 
masywnych systemów

Innej zagadki dostarczyły obserwacje 
gromady kulistej NGC 6624 położonej 
w od leg łości 26 000 lat św ietlnych 
od Słońca w kierunku centrum Galaktyki. 
Wśród tysięcy gwiazd tej gromady do
strzeżono układ podwójny, w którym je
den ze składników jest „zjadany” przez 
drugiego. Para ta emituje w trakcie proce
su „zjadania” intensywne promieniowa
nie krótkofalowe, głównie ultrafioletowe 
i rentgenowskie. Na źródło silnej emisji 
promieniowania X w NGC 6624 zwróco
no uwagę już w połowie lat 70-ych, kiedy 
gromadę tę zidentyfikowano jako jedną 
z pierwszych gromad kulistych emitują
cych takie promieniowanie. Promieniowa
nie X wykazywało 11-minutowe zmiany, 
co wskazywało na obecność w gromadzie 
układu podwójnego z gwiazdą neutrono
wą. Obserwacje tego układu w zakresie 
ultrafioletowym teleskopami umieszczo
nymi na Ziemi okazały się zbyt trudne. 
Atmosfera Ziemi bowiem nie tylko prze
słania światło ultrafioletowe, ale także roz
mywa obrazy obiektów astronomicznych. 
To rozmywanie jest szczególnie istotne 
w przypadku zatłoczonych gwiazdami 
gromad kulistych. Dopiero użycie w 1993 
r. HST umożliwiło odkrycie w jądrze 
NGC 6624 jasnego, ultrafioletowego 
obiektu, którego niezwykła intensywność 
sugerowała jego identyczność z dostrze
żonym wcześniej źródłem promieni X. Po
twierdzeniem takiej identyfikacji mogły
by być, obserwowane w promieniowaniu 
X, 11-minutowe zmiany jasności nowo 
odkrytego obiektu. Niestety, w 1993 roku 
nie posiadano dostatecznych danych dla 
potwierdzenia takich zmian w zakresie ul
trafioletowym. Ostatnio zespołowi złożo
nemu z pracowników Uniwersytetu Wa-
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obserwuje
TELESKOP

KOSMICZNY
HUBBLEA

szyngtońskiego, Uniwersytetu Arizony 
oraz Instytutu Teleskopu Kosmicznego 
w Baltimore udało się, za pomocą Spek
trografii Słabych Obiektów umieszczone
go na teleskopie kosmicznym, uzyskać 
pierwsze ultrafioletowe widmo źródła 
w NGC 6624. Obserwacje potwierdziły, 
że znane od dawna źródło promieniowa
nia X i zaobserwowane źródło promienio
wania ultrafioletowego są jedną i tą samą 
gwiazdą podwójną. Podwójna w NGC 
6624 składa się z gwiazdy neutronowej, 
bardzo zwartej i gęstej, o średnicy 10-ciu 
kilometrów i masie równej 1.5 masy Słoń
ca, której intensywna grawitacja powoli 
wysysa materiał z powierzchni jej towa
rzysza —  białego karła. Ten wypalony 
korpus podobnej do Słońca gwiazdy obie
ga gwiazdę neutronową w czasie 11 mi
nut, w odległości zaledwie 120000 kilo
metrów od niej. Jest to najkrótszy okres 
orbitalny wśród wszystkich znanych ukła
dów podwójnych. Tak krótki, że biały ka
rzeł musi poruszać się po orbicie z pręd
kością prawie 5 milionów kilometrów 
na godzinę. Prawdopodobnie gaz wysy
sany z białego karła zbiera się w dysku 
akrecyjnym, a następnie opada po krzy
wej spiralnej na gwiazdę neutronową. 
Opadająca materia gwałtownie ogrzewa 
się i wytwarza promieniowanie X, które
go część uderza w ten obszar białego ka
rła, który jest zwrócony ku gwieździe neu
tronowej, podwyższając jego ultrafioleto
wą emisję. Ogrzewana przez promienio
wanie X część białego karła jest na prze
mian zakrywana i odsłaniana podczas jego 
obiegu wokół gwiazdy neutronowej, da
jąc efekt przyciemniania promieniowania 
ultrafioletowego z okresem 11 minut. To 
przyciemnianie potwierdza obecność bia
łego karła w układzie tych gwiazd. Bada
nia tego układu mogą pomóc w zrozumie
niu powstania i ewolucji systemów po
dwójnych w gromadach kulistych. Nie
zwykle interesujące wydaje się również 
pytanie, czy dwie gwiazdy w obserwowa
nym układzie są bliskie połączenia się 
i jaki nowy obiekt utworzą po złączeniu.

2 .  G w ia z d o w i  w y g n a ń c y

Trzecie odkrycie wiąże się z problemem 
tzw. ciemnej materii i dotyczy gwiazd 
pozagalaktycznych. Międzygalaktyczne 
gwiazdy mogą występować w groma

dach galaktyk jako wynik oddziaływań 
pomiędzy galaktykami. Bliskie wzajem
ne przejścia galaktyk mogą wyrywać 
z nich gwiazdy i wrzucać je  w przestrzeń 
międzygalaktyczną, gdzie poruszają się 
one uwolnione od wpływu grawitacyjne
go jakiejkolwiek określonej galaktyki. 
Takie izolowane gwiazdy zaobserwowa
no w grom adzie galaktyk położonej 
w gwiazdozbiorze Panny i odległej o oko
ło 60 milionów lat świetlnych od naszej 
Drogi Mlecznej. Przewidywano, że mię
dzygalaktyczne gwiazdy powinny ujaw
niać się jako rozproszona nadwyżka świa
tła w ciemnych (pustych) obszarach gro
mady. Już wcześniejsze obserwacje gro
mady Panny z powierzchni Ziemi dono
siły o odkryciu takich nadwyżek. Jednak
że pomiary z Ziemi są obarczone tak du
żymi niepewnościami, że obserwowane 
rozm ycie m ogło pochodzić zarówno 
od jednolitego tła „samotnych” gwiazd, 
jak i bardzo słabych, niewykrywalnych, 
pojedynczych galaktyk. Na możliwość 
istnienia międzygalaktycznej populacji 
gwiazd w gromadzie Panny zdawało się 
także wskazywać przypadkowe odkry- 
ciew tej gromadzie, w 1996 r. „samotnej” 
mgławicy planetarnej odległej od poszcze
gólnych galaktyk gromady. Obserwując 
ciemną, centralną część gromady Panny 
i porównując ten obszar z polem wolnym 
od pobliskich gromad galaktyk, udało się 
amerykańsko-angielskiemu zespołowi 
z Baltimore, Wisconsin i Cambridge od
kryć w badanym polu około 600jasnych,

czerwonych olbrzymów. W obserwowa
nym polu może znajdować się również 
wiele słabszych gwiazd, ale są to obiekty 
niewykrywalne teleskopem H ubble’a. 
Wyniki obserwacji sugerują, że populacja 
„samotnych” gwiazd w całej gromadzie 
zawierającej około 2 500 galaktyk sięga 10 
procent jej masy. Spektrograf obrazowy 
i kamera na bliską podczerwień, zainsta
lowane na HST w lutym 1997 roku, zo
staną użyte do porównania zawartości 
ciężkich pierwiastków w „samotnych” 
gwiazdach z zawartością tych pierwiast
ków w galaktykach gromady Panny. 
Powinno to pozwolić zbadać, czy gwiaz
dy te wywędrowały z obrzeży ciągle ist
niejących galaktyk, czy też stanowią po
zostałości całkowicie rozproszonych ga
laktyk albo czy zostały uformowane 
w ciemnych obszarach międzygalaktycz
nej przestrzeni. Rozkład wymienionych 
gwiazd w gromadzie Panny powinien po
móc również wytyczyć rozkład ciemnej, 
nie rozpoznanej dotychczas, chociaż praw
dopodobnie dominującej weWszechświe- 
cie, materii w tej gromadzie. Dodatkowym 
zyskiem odkrycia może być fakt, że wy
kryte gwiazdy, będące najjaśniejszymi 
reprezentantami klasy czerwonych ol
brzymów posłużą jako „standardowe 
świece” do wyznaczenia kosmologicz
nych odległości do gromady Panny. Ta
kie pomiary stanowią ważny klucz do 
oszacowania tempa ekspansji i wieku 
Wszechświata.

Andrzej Strobel
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Mira znaczy Cudowna
W pogodne zim owe wieczory będzie
my m ogli odnaleźć na n iebie M irę  
(rys. 1), najciekawszą z gw iazd kon
stelacji Wieloryba. Jest najdłużej  —  

bo ju ż  od pon ad  czterystu la t  —  zna
ną gwiazdą z m ie n n ą K a ż d e g o  roku 
przez kilka zaledwie tygodni ja śn ieje  
na niebie, na pozostałe m iesiące gu 
b ią c  s ię  w m row iu  g w ia zd  go łym  
okiem niewidocznych.

Tradycyjnie już jej odkrycie przypisu
je  się holenderskiemu duchownemu 
i miłośnikowi astronomii Davidowi 
Fabriciusowi. 13 sierpnia 1596 roku 
dostrzeg ł on „na szyi W ieloryba” 
gwiazdę drugiej wielkości, której nie 
było na mapach nieba i w katalogach.2 
Obserwował ją  przez około dwa mie
siące, dopóki zupełnie nie znikła mu 
z oczu.

Choć —  nie wiedzieć czemu — tra
fiła ona do słynnego atlasu nieba „ Ura- 
nometria " Johanna Bayera jako zwy
kła gwiazda czwartej wielkości (ozna
czona grecką literą omikron), Fabricius 
doszukiwał się podobieństwa z odkry
tą 24 lata wcześniej przez Tychona

Brahe nową3 z Kasjopei. Może dlate
go był tym bardziej zaskoczony, gdy 
w roku 1609 odkryty przez niego 
obiekt znów pojawił się na niebie.4

Po upływie następnych 30 lat inny 
holenderski astronom (John P. Holwar- 
da) dokonał podobnego „odkrycia”
i tym samym stało się jasne, że gwiaz
da ta może po jakimś czasie raz jesz
cze na niebo powrócić. Rozpoczęły się 
jej systematyczne obserwacje, w któ
rych uczestniczył również Jan Hewe
liusz.Gdański astronom w 1662 roku 
opublikował broszurę „ Historiola Mi- 
rae Stellae” („Krótka historia Cudow
nej Gwiazdy”), upowszechniając tym 
samym na dobre popularną nazwę 
gwiazdy, choć podobno jeszcze sam 
Fabricius użył określenia „Mira”.

Pięć lat później Ismael Boulliau 
ogłosił, że zmiany blasku Miry zacho
dzą cyklicznie — co 333 dni.5 Zapro
ponował też model usiłujący wyjaśnić 
mechanizm takiego zachowania: uwa
żał, że na stosunkowo ciemnej po
wierzchni gwiazdy występuje bardzo 
jasna plama, która ujawnia się naszym 
oczom w miarę rotacji. W późniejszych

latach pojawiło się szereg innych po
mysłów, na przyczynę zmian blasku 
powoływano m.in. spłaszczenie gwiaz
dy, zakrycia przez niewidocznego to
warzysza, cykl aktywności podobnej 
do słonecznej. W miarę upływu czasu 
modele stawały się coraz bardziej dzi
waczne, by wspomnieć tylko idee two
rzenia się gigantycznych fal pływo
wych wywołanych obecnością sateli
tów o silnie spłaszczonych orbitach czy 
też regularne zderzenia ze strumieniem 
meteoroidów.

Kres spekulacjom położyły rozwa
żania Sir Artura Eddingtona z roku 
1926. Pokazał on, że zmiany mają cha
rakter pulsacji, podobnych do wystę
pujących u klasycznych cefeid, ale o 
dłuższym okresie ze względu na więk
sze rozmiary gwiazdy oraz niewielkie 
przyspieszenie pola grawitacyjnego 
przy jej powierzchni.

Rzecz dotyczyła nie tylko Miry, bo
wiem jeszcze w roku 1686 stwierdzo
no podobne zmiany blasku w przypad
ku x  Cygni, a współczesne katalogi li
czą około 6 tysięcy obiektów tego typu. 
Większość stanowią gwiazdy pojedyncze, 
choć sama Mira jest podwójną (fot. 2). 
Towarzysz to gorący karzeł VZ Ceti — 
gwiazdka w najlepszym razie nieco po
nad 10 wielkości (w okresie 13 lat jej 
jasność waha się od 9.5 do 12 magnitu- 
do), dla ziemskiego obserwatora odle
gła zaledwie o 0.6 sekundy łuku. Po raz 
pierwszy ujrzał ją  Robert G. Aitken

1 Abstrahując od kilku zapisanych w kroni
kach pojawień „nowych” gwiazd.
2 Natomiast wzmiankę o „gwieździe-gościu” 
w tej części nieba odnaleźć można cztery lata 
wcześniej w zapiskach koreańskich i chiń
skich astronomów.
3 Dziś sklasyfikowanej jako supernowa.
4 Być może David Fabricius zapisałby się 
jeszcze w tej historii, gdyby w kilka lat póź
niej nie padł ofiarą morderstwa; jak mówi 
anegdota, przed śmiercią ogłosił z ambony, 
że zna sprawcę kradzieży swej gęsi... Jego 
syn Johann znany jest jako współodkrywca 
plam słonecznych.
5 Dziś przyjmujemy okres o jeden dzień 
krótszy.

Rys. 1. Fragment atlasu nieba obejmujący Mirę i gwiazdy z je j najbliższego otoczenia. Podane liczby 
to jasności proponowanych do obserwacji gwiazd porównania z dokładnością do jednej dziesiątej 
magnitudo (pominięto symbole kropki dziesiętnej, by uniknąć pomyłki ze słabymi gwiazdami)
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w roku 1923, korzystając z 90-cm re- 
fraktora obserwatorium Licka, choć jej 
widmo Alfred H. Joy odkrył pięć lat 
wcześniej na Mt. Wilson.

W maksimum blasku widmo Miry 
ujawnia linie emisyjne wodoru (po
w stające w atm osferze głów nego 
składnika) nałożone na zdominowane 
przez pasma TiO widmo absorpcyjne 
typu M6 fotosfery o tem peraturze 
2500 K. Słabnąc, czyli „puchnąc” , 
M ira czerwienieje jeszcze bardziej, 
ochładzając swą fotosferę do 1900 K 
(typ widmowy M9). Wodorowe linie 
emisyjne słabną, by w minimum bla
sku ustąpić miejsca nowej serii jasnych 
linii — tej, którą Joy słusznie przypi
sał słabszemu, gorącemu składnikowi.

Mira zmienia swą jasność w prze
dziale od 9.3 do 3.4 magnitudo; poda
ne granice to tylko średnie wartości: 
bywają cykle, w których gwiazda sta
je  się łatwo dostrzegalnym obiektem 
drugiej wielkości, bywają też lata „chu
de”, gdy nawet w maksimum z trudem 
daje się wypatrzyć gołym okiem. Jako 
szczególnie jasną oglądał ją  William 
Herschel w listopadzie 1779 r. — 
swym blaskiem przez cały miesiąc nie
mal dorównywała Aldebaranowi. Ob
serwacje z ostatnich kilkudziesięciu lat 
lokują maksima jasności w zakresie 2.4 
—  4.9 magnitudo, zaś minima od 8.4 
do 9.7 magnitudo. Okres też nie jest 
ściśle określony —  maksimum może 
nastąpić trzy tygodnie przed lub po 
spodziewanym terminie (najbliższy to 
połowa stycznia 1998 r.).

Obecnie możemy oglądać Mirę 
taką, jaką naprawdę była w czasach Fa- 
briciusa. Jej odległość szacuje się na 
około 400 lat świetlnych.6 Już w I po
łowie bieżącego stulecia udało się 
określić metodami interferometryczny
mi jej rozmiary kątowe na 0.06 sekun
dy łuku. Wynika stąd, że swą średnicą 
Mira 700 razy przewyższa rozmiary 
Słońca. Umieszczona w centrum Ukła
du Słonecznego, zamknęłaby bez tru
du w swym wnętrzu orbity wszystkich 
planet wewnętrznych.

Pięć lat temu astronomowie uzy
skujący pierwsze obrazy tarczy gwiaz
dy zwrócili uwagę na jej wydłużony

Fot. 2. Na zdjęciu przedstawiono układ czerwonego olbrzyma (po prawej), znanego powszech
nie jako Mira, oraz jego gorącego towarzysza (po lewej). Separacja składników układu wynosi 
0.6 sekundy łuku (co przy odległości 400 ł.św. odpowiada rzeczywistemu dystansowi 70 j.a.). 
Obraz uzyskano w dniu 11 grudnia 1995 r. przy pomocy Faint Object Camera zainstalowanej 
na pokładzie teleskopu kosmicznego.

kształt. Do zbadania tego zjawiska za
przęgnięto największe dostępne tele
skopy, w tym teleskop kosmiczny Hub- 
ble’a. Zarejestrowany obraz optyczny 
(fot. 3) rzeczywiście nie pozostawia 
wątpliwości, że tarcza gwiazdy posia
da niesymetryczny kształt. Póki co nie 
jest jasne, czy za taki stan rzeczy od
powiadają rzeczywiste dramatyczne 
zmiany wywołane pulsacjami, czy też 
obraz ten odzwierciedla występujący 
na powierzchni gwiazdy układ jasnych 
i ciemnych plam.

Jeszcze ciekawszą strukturę wyka
zuje obraz ultrafio letow y (fot. 4). 
Oprócz asymetrii samej gwiazdy ujaw
nia on dodatkową, haczykowatą struk
turę skierowaną ku drugiej gwieździe

układu. Mógłby to być strumień mate
rii przechwytywany przez pole grawi
tacyjne towarzysza bądź też obszar 
atmosfery olbrzyma w jakiś sposób 
rozgrzew any obecnością drugiego 
składnika.

Wyjaśnienie zaobserwowanych zja
wisk wymagać będzie dalszych analiz 
w różnych fazach cyklu pulsacji i ru
chu orbitalnego. Pomimo zaangażowa
nia zawodowych astronomów i nowo
czesnej aparatury  M ira pozostaje 
wdzięcznym obiektem dla miłośni- 
czych obserwacji. Po czterech stule
ciach badań wciąż wszystkich fascy
nuje. Historia Cudownej Gwiazdy to
czy się w dalszym ciągu.

Krzysztof Rochowicz

6 Można znaleźć oceny mieszczące się w gra
nicach od 100 do 600 lat świetlnych.

Fot. 3. Optyczny obraz tarczy Miry ujawnia 
wydłużony, niesymetryczny kształt. Zgodnie 
z pomiarami teleskopu Hubble ’a średnica czer
wonego olbrzyma 700 razy przewyższa rozmia
ry Słońca.

Fot. 4. W obrazie ultrafioletowym wyróżnia się 
haczykowata struktura zwrócona ku drugiej 
gwieździe układu. Obrazy na fo t  3 i 4 rozcią
gnięte zostały w skali logarytmicznej, by uwy
puklić kierunek ku towarzyszowi (na lewo).
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Nowa międzyplanetarna wyprawa 
kosmiczna!

Misja sondy 
Cassini-Huygens

W środę 15 października 1997 roku o 4:43 czasu wschodnioamerykańskiego z Cape Canaveral wystartowała swoją daleką podróż sonda 
kosmiczna Cassini-Huygens. Ten kosztujący 3.4 miliarda dolarów instrument badawczy, skonstruowany przez NASA i Europejską Agencję 
Kosmiczną, będzie po dotarciu do celu przez 4 lata zbierał informacje na temat układu Saturna, jego pierścieni, satelitów i magnetosfery

Minie ponad 6 lat, zanim sonda dotrze 
w pobliże Saturna. Poleci ona bardzo skom
plikowaną drogą. Znajdzie się dwa razy w 
pobliżu Wenus, zbliży się do Ziemi i Jowi
sza, aby w końcu osiągnąć cel swojej mi
sji: Saturna. Ruch po najkrótszej z możli
wych trajektorii wymagałby zabrania 
olbrzymiej ilości paliwa. Możliwość wy
noszenia dużych mas wymaga budowania 
silników o dużej sile nośnej. Silniki takie 
z kolei spalająduże ilości paliwa itd... itd... 
Koło się zamyka. Jak na razie najlepszym 
sposobem obejścia tej trudności jest wyko
rzystanie oddziaływania grawitacyjnego 
statku kosmicznego z wybranymi obiekta
mi naszego Układu Słonecznego.

Kierując sondę w dane miejsce i o okre
ślonej porze, możemy przyspieszać lub spo
walniać jej ruch, jak i zmieniać kierunek 
lotu. Zbliżenie się Cassiniego dwa razy do 
Wenus i raz do Ziemi, będzie równoważne 
zaoszczędzeniu około 68 040 kilogramów 
paliwa rakietowego. Satelita Cassini wraz 
z lądownikiem Huygens waży 5 650 kilo
gramów (z tego ponad połowę waży pali
wo rakietowe)!

Koszt takiego postępowania jest jasny. 
Lot do wybranego celu trwa dłużej i musi 
zacząć się w pewnym określonym momen
cie czasu. Najważniejsze zdarzenia podczas 
lotu prezentuje rysunek 1.

Jak już wspomniałem, sonda składa się 
z dwóch części. Satelita Cassini, krążąc 
wokół Saturna, będzie zbierać informacje 
o nim samym i jego otoczeniu. Druga część 
sondy, lądownik Huygens, po 128 dniach 
od wejścia na orbitę wokół Saturna odłą
czy się od Cassiniego i skieruje się w stro
nę powierzchni Tytana.

Bardziej szczegółową budowę tego po
jazdu kosmicznego ukazuje rysunek 2.

Najważniejsze zdarzenia podczas lotu Czas w dniach 
od momentu startu

Start rakiety Tytan IV 0
Aphelium orbity początkowej 26
Peryhelium orbity 169
Przelot obok Wenus (1) 198
Manewr celem ponownego spotkania z Wenus (2) 423
Aphelium orbity 2 424
Przelot obok Wenus (2) 622
Peryhelium orbity 2 629
Przelot obok Ziemi 680
Przelot obok Jowisza 1181
Początek obserwacji naukowych 2277
Wejście na orbitę Saturna 2460
Manewr celem wysłania lądownika Huygens na Tytana 2533
Odłączenie lądownika od Sondy 2588
Manewr celem przelotu obok 2590
Początek misji Huygens’a na Tytanie (około 4 godzin) 2609
Koniec zaplanowanej misji 3921

I

t
Fot. NASA
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SONDA CASSINI
Antena niskiej rozdzielczości 

(1 z 2)

—  4 metrowa Antena  
I R 5- wysokiej rozdzielczości

11 metrowe ramię 
Magnetometru

Radar

RPWS

Huygens

Generator radioizotopowy 
z przetwornikiem  
termoelektrycznym (1 z 3)445 N Silnik ( I  z 2)

INMS — jest przeznaczony do pomiaru jonów dodatnich (kationów) 
i rodzaju składu i struktury w górnych partiach atmosfery Tytana oraz 
magnetosfery Saturna. Przeznaczony jest również do mierzenia jonów 
dodatnich (kationów) i neutralnego otoczenia pierścieni Saturna jak 
i jego lodowych księżyców
RPWS — będzie mierzył pola elektryczne, magnetyczne, gęstość 
elektronową w ośrodku międzyplanetarnym oraz w magnetosferze 
planety
CAPS — urządzenie określające strumień jonów jako funkcji masy na 
ładunek oraz strumień jonów i elektronów jako funkcję energii na 
ładunek i kąt padania na odbiornik CAPS.
Wiele innych drobnych urządzeń służących do obserwacji osobliwej 
materii systemu Saturna, badania fizycznych, chem icznych 
i dynamicznych cech znajdujących się tam cząstek.

Celem naukowym misji odnośnie 
Tytana jest:
— zbadanie górnej część atmosfery i jo- 
nosfery i określenie roli tej części atmosfe
ry jako źródła naturalnej i zjonizowanej 
materii w magnetosferze Saturna,
— określenie składu i stosunków poszcze
gólnych składników atmosfery, dostarcze
nie odpowiednich danych, które pozwoli
łyby odpowiedzieć napytanie, jak powsta
ła atmosfera Tytana i jak się zmienia,
— poszukiwanie w atmosferze złożonych 
związków organicznych,
— pomierzenie prędkości wiatrów i tempe
ratury, zbadanie ewentualnych okresowość 
zmian zachodzących w atmosferze Tytana,
— stwierdzenie, czy powierzchnia jest sta
ła, czy też ciekła, określenie jej składu che
micznego, dostarczenie danych, które po
mogłyby wysunąć sensowne hipotezy 
na temat budowy wewnętrznej tego gigan
tycznego satelity.

Poza gigantycznym Tytanem1 Saturn ma 
17 znanych lodowych księżyców (dla tylu 
potrafimy jak na razie określić tory ruchu). 

Celem misji w przypadku księżyców jest:
— określenie ich cech charakterystycznych 
i historii geologicznej,
— określenie procesów, które zmieniają po
wierzchnię lodowych księżyców,
—  opisanie składu i rozkładu materii 
na powierzchni księżyców,
— dostarczenie danych, które umożliwi
łyby opisanie struktury wewnętrznej tych 
satelitów,
-— zbadanie, jak lodowe księżyce oddzia
ływaj ą z magnetosferą i pierścieniami ukła
du i czy satelity te nie są przypadkiem źró
dłem materii w magnetosferze Saturna.

Badając magnetosferę Saturna Cassini 
postara się poza już wcześniej określony
mi zadaniami związanymi z analizą da
nych pochodzących od księżycy:

— zbadać kształt, położenie i budowę 
magnetosfery,

— opisać dynamikę magnetosfery,
— określić relację między wiatrem sło

necznym, satelitami i pierścieniami Satur
na a magnetosferą,

— zbadać związek magnetosfery z wia
trem słonecznym i Tytanem.

Cele naukowe dotyczące badań Satur
na są następujące:

1 Satelita ten większy jest od Merkurego i Plu
tona a jego średnica stanowi około 40% śred
nicy Ziemi.

— ustalenie obfitości gazów i ich stosun
ków względem siebie w atmosferze Sa
turna,
— dostarczenie danych, które pomogły
by stworzyć poprawne modele formowa
nia się i ewolucji atmosfery,
— pomiar temperatury, prędkości i kie
runków wiatrów,
—  określenie krótko- i długotrwałych 
zmian w atmosferze,
— dostarczenie danych, które pozwoliły
by nam dokładnie opisać strukturę we
wnętrzną, jak i rotację Saturna,
— przeanalizowanie zmian zachodzących 
w jonosferze i określenie ich związku 
z polem magnetycznym,
— szczegółowe przebadanie radiowej 
emisji z Saturna.

— przeanalizowanie postaci i struktury 
pierścieni oraz składu chemicznego i roz
kładu materii,
— przebadanie dynamiki systemu,
— określenie związku między pierścienia
mi a księżycami Saturna,
—  ustalenie rozkładu pyłu i mikromete- 
orytów w układzie pierścieni.

Pomimo że przedstawiona powyżej 
lista problemów jest bogata, stanowi ona 
tylko część zadań, jakie stojąprzed Cassi- 
nim-Huygensem. Ile z tego uda się zreali
zować (jeśli sonda dotrze szczęśliwie 
do celu), zaczniemy dowiadywać się 
od roku 2004.

Piotr Wąż
(Opracowano na podstawie Home Page 
misji Cassini-Huygensj
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KRAKOWSKIE LATA 
JANA MERGENTALERA 

I JEGO BADANIA 
NAD GWIAZDAMI 
ZAĆMIENIOWYMI

Zmarły niedawno Profesor Jan Mergen- 
taler (1901-1995) pozostaje w pamięci 
środowiska astronomicznego jako wybit
ny heliofizyk, autor znanej monografii 
Słońce (PWN, 1958), twórca wrocławskiej 
szkoły heliofizycznej. Jednakże heliofizy- 
ka to tylko część szerokiej działalności 
naukowej Jana Mergentalera, który pierw
szą swą pracę rozpoczął w Krakowskim 
Obserwatorium Astronomicznym, gdzie 
dominowała wówczas tematyka gwiazd 
zmiennych zaćmieniowych.

Do Obserwatorium Krakowskiego na
leżała utworzona w 1922 roku przez Pro
fesora Tadeusza Banachiewicza Stacja 
Obserwacyjna na Łysinie (912 m. npm.). 
Warunki bytowe w Stacji nie należały do 
łatwych. Nie było prądu elektrycznego ani 
łączności telefonicznej. Dojazd z Krako
wa najczęściej odbywał się koleją do sta
cji Kasina Wielka (ok. 5 godzin jazdy), 
a dalej ok. 10 km pieszo bądź wynajętą 
furmanką góralską. Zaopatrzenie na ogół 
należało wynieść na własnych plecach.

Wyposażenie stacji w instrumenty 
astronomiczne było skromne: w drewnia
nym pawilonie z otwieranym ręcznie da
chem znajdował się refraktor Merz 
z  obiektywem o średnicy 116 mm i ogni
skowej 199 cm, do dyspozycji była też 
przenośna duża lorneta Zeissa o średnicy 
obiektywu 8 cm i ogniskowej 50 cm. 
Ponadto Obserwatorium posiadało kom
plet przyrządów meteorologicznych, a do 
obowiązków astronoma należało dokony
wanie odczytów tych przyrządów kilka 
razy w ciągu doby. Obliczeń dokonywa
no korzystając z arytmometru i tablic lo
garytmicznych. Jedyny kontakt ze świa
tem zapewniał bateryjny odbiornik radio
wy, używany jednak (ze względu na ko
nieczność częstego ładowania akumulato
rów) niemal wyłącznie do odbioru radio
wych sygnałów czasu.

Pierwszym obserwatorem na Łysinie 
był jeden z głównych organizatorów Sta

cji — dr Jan Gadomski, po nim obowiąz
ki przejął dr Lucjan Orkisz, odkrywca no
wej komety (Orkisz 19251). Gdy w 1927 
roku dr Orkisz został powołany do odby
cia służby wojskowej, Tadeusz Banachie- 
wicz pilnie musiał obsadzić zwolnione sta
nowisko obserwatora. Wybór padł na 
26-letniego absolwenta studiów astrono
micznych na Uniwersytecie Warszawskim 
— Jana Mergentalera. Z dniem 15 lipca 
1927 roku objął on stanowisko młodsze
go asystenta w Obserwatorium Astrono
micznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. 
Profesor Banachiewicz w trakcie trzydnio
wej wyprawy na Łysinę, odbytej latem 
1927 roku, osobiście pokazał Janowi Mer- 
gentalerowi Stację i zapoznał z warunka
mi pobytu. Nade wszystko należało jed
nak młodego adepta astronomii zapoznać 
z programem obserwacyjnym i specyfiką 
obserwacji wizualnych gwiazd zaćmienio
wych. Dlatego też, zanim nowy obserwa
tor na stałe zamieszkał w oddalonej gór
skiej placówce naukowej, odbył w Kra
kowie kilkutygodniowe przeszkolenie ob
serwacyjne, mając możność dokonania 
pod okiem bardziej doświadczonych ko
legów kilkuset ocen jasności wybranych 
gwiazd zmiennych zaćmieniowych.

Swoje pierwsze wrażenia z pobytu 
w górach Jan Mergentaler opisuje w arty
kule pt. „Impresje z Łysiny” zamieszczo
nym w V tomie „Rocznika Astronomicz
nego Obserwatorium Krakowskiego” 
(str. 40): Na Łysinę przyjechałem d. 26 
września 1927 roku. W dwa dni później 
zostałem już w samotności, gdyżp. Orkisz, 
mój poprzednik, opuścił Łysinę — będąc 
powołanym do służby wojskowej. Przyje
chałem w czas jak najbardziej nieprzyjem
ny. Szczyt góry w chmurze. Chlapanina. 
Mgła. Zimno. I  dziesiątki os, których żą
dła i do mnie trajiły. Później dopiero po
znałem w całej pełni uroki krajobrazowe, 
pełne plam barwnych i „form architekto
nicznych Pierwszy miesiąc mojego tu

taj pobytu w znacznej części zajmowały 
(...)sprawy wykończenia dobudówki dom- 
ku mieszkalnego. Poznałem przy tem tro
chę tutejszych górali, pełnych „ambitu”, 
ale na ogół nietęgich robotników.

Jan Mergentaler przebywał na Łysinie 
z niniejszymi i większymi przerwami aż 
do wiosny 1934. Krótkie przerwy w poby
cie wiązały się z kilkudniowymi wyjazda
mi do Krakowa (najczęściej w okresie pe
łni Księżyca) celem konsultacji naukowych 
i załatwienia różnych spraw formalnych. 
Od października 1928 aż do maja 1929 Jan 
Mergentaler odbywał służbę wojskową, 
a jego obowiązki przejął na okres około 
trzech tygodni Kazimierz Kordylewski, 
później zaś Tadeusz Olczak. Sporo czasu 
poza Łysiną spędził Jan Mergentaler w roku 
1931/1932, ale był to czas finalizowania 
rozprawy doktorskiej.

Podstawowym programem obserwa
cyjnym Stacji na Łysinie (później nazwa
nej Lubomirem) były obserwacje wizual
ne gwiazd zaćmieniowych wykonywane 
zmodyfikowaną metodą Argelandera. Jan 
Mergentaler prowadził je z wielkim zaan
gażowaniem, za pomocą przywiezionego 
przez siebie jesienią 1927 roku tzw. szu
kacza komet Steinheila o średnicy obiek
tywu 134 mm i ogniskowej 137 cm. 
Do końca grudnia 1927 roku J. Mergenta
ler dokonał 1169 ocen jasności dla 52 
gwiazd, co stanowiło w owym czasie swo
isty rekord wśród krakowskich astrono
mów. Przez cały okres krakowski Jan Mer
gentaler wykonał około 12400 obserwa
cji 107 gwiazd zaćmieniowych. Jako cie
kawostkę warto podać, że zachowały się 
obserwacje wizualne gwiazdy 8 Aurigae 
wykonane nieuzbrojonym okiem w Jaro
cinie w styczniu 1929 roku, w trakcie pe
łnienia służby wojskowej. Obserwacje 
wizualne J. Mergentalera są opublikowa
ne w czterech tomach Acta astronomica 
Supplementa vol.3-6 i niezależnie od swej 
wartości historycznej stanowią dowód
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aktywności naukowej młodego asystenta 
Obserwatorium Krakowskiego.

Przebywając na Łysinie, Jan Mergen- 
taler na bieżąco wyznaczał momenty mi
nimów, które następnie służyły mu do po
prawiania elementów gwiazd zaćmienio
wych publikowanych corocznie w Dodat
ku Międzynarodowym do Rocznika Astro
nomicznego. Kilkanaście doniesień zawie
rających własne wyniki obserwacji mło
dego obserwatora wydrukowano w Acta 
Astronomica, wspomnianych już Dodat
kach Międzynarodowych do Rocznika, 
Okólniku Obserwatorium Krakowskiego, 
a także w Sprawozdaniach PAU.

Jednakże nie tylko gwiazdy zaćmienio
we były obserwowane na Łysinie. W nocy 
z 2/3 grudnia 1927 roku przy wyjątkowo 
dobrej pogodzie Jan Mergentaler zaobser
wował niezwykle rzadkie zjawisko tzw. 
zielonego błysku pochodzącego od zacho
dzącego Księżyca. Prowadził też obser
wacje zakryć gwiazd przez Księżyc, (opu
blikowano wyniki 3 obserwacji wykona
nych w Krakowie w 1928 i 1929 roku), 
poszukiw ał także komety, niestety, 
bez powodzenia. W styczniu 1931 roku 
obserwował ruch i zmiany jasności pla- 
netoidy Eros i wyznaczył moment mini
mum jasności tego ciała niebieskiego.

Dużym programem obserwacyjnym 
były badania jakości obrazów gwiazd. 
Prace te prowadził na Lubomirze J. Mer
gentaler pomiędzy 8 X 1932 oraz 31 X 
1933, przy czym przez pewien czas, 
na sąsiednim szczycie— Oklejnej —  rów
noległe obserwacje prowadził Stefan 
Szczyrbak. Badania te polegały na ocenie 
obrazu gwiazdy oglądanej przy bardzo 
dużym powiększeniu. Miały one na celu 
m.in. porównanie warunków klimatycz
nych Beskidu Średniego z warunkami pa
nującymi w innych zagranicznych obser
watoriach, gdyż planowano w przyszło
ści rozbudowę skromnej lubomirskiej Sta- 
cji. Pewnym zaskoczeniem może być kon
kluzja pracy, oczywiście odnosząca się 
do początku lat trzydziestych, że Lubomir 
pod względem liczby bezchmurnych nocy 
nie był miejscem zdecydowanie lepszym 
od Krakowa, jakkolwiek w górach była 
znacznie lepsza przezroczystość powie
trza. Natomiast dużym utrudnieniem ob
serwacji na Lubomirze były wiejące wia
try, które nie tylko pogarszały jakość ob
razów gwiazd (dziś powiedzielibyśmy: 
seeingu)', ale także powodowały drżenie 
instrumentów, niekiedy całkowicie unie
możliwiając pracę astronoma.

Oprócz obserwacji, Jan Meigentaler pro
wadził również prace rachunkowe. Oprócz 
systematycznych redukcji własnych obser

wacji, obliczał efemerydy zakryć gwiazd 
przez Księżyc dla wybranych miast w Pol
sce (Poznań, Kraków, Warszawa, Lwów 
i Wilno) na lata 1931,1932 i 1934, aw  1930 
roku brał także udział w obliczeniach orbi
ty Ciała Pozaneptunowego (Plutona).

Jednak najwięcej czasu poświęcał wspo
mnianemu już opracowaniu własnych 
obserwacji gwiazd zaćmieniowych. Ich 
wyniki stanowiły podstawę jego rozprawy 
doktorskiej noszącej tytuł „Elementy 
zmienności gwiazd zaćm ieniowych”, 
ocenionej przez profesorów: T. Banachie- 
wicza, J. Smoleńskiego i J. Witkowskiego. 
Po pomyślnym zdaniu w dniu 14 X I 1932 
roku dwugodzinnego rygorozum z astrono
mii i geofizyki orazjednogodzinnego rygo- 
rozum z filozofii (18 VI 1932), w dniu 
7 grudnia 1932 roku Jan M ergentaler 
został wypromowany na doktora filozofii 
Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Wiosną 1934 roku dobiegł końca okres 
zatrudnienia Jana Mergentalera w Obser
watorium Krakowskim. Po raz ostatni 
przebywał na Lubomirze w kwietniu 1934 
roku, ostatnie obserwacje dokonane tam 
noszą datę 8/9 kwietnia. W następnych 
miesiącach dr Mergentaler pozostawał 
bez pracy, przebywając przez większą 
część czasu w okolicach Pińska, skąd po
chodził. Z astronomią starał się jednak 
nie tracić kontaktu, uczestnicząc między 
innymi w dniach 29-31 VIII 1934 roku 
w Zjeździe Polskiego Towarzystwa Astro
nomicznego w Warszawie, już jako astro
nom z Pińska. Usilne poszukiwania pracy 
dały wreszcie rezultat i z dniem 1 stycznia 
1935 roku dr Jan Mergentaler uzyskał sta
łą posadę w Obserwatorium Lwowskim, 
kierowanym przez Eugeniusza Rybkę.

Chociaż tematyka naukowa we Lwo
wie obejmowała inne zagadnienia, to za
interesowanie Jana Mergentalera gwiaz
dami zaćmieniowymi pozostało. W Acta 
Astronomica ser. C vol. 3 ukazał się arty
kuł z wynikami badań statystycznych do
tyczących tradycyjnego podziału gwiazd 
zaćmieniowych na typ W Ursae Maioris, 
typ P Lyrae i typ (3 Persei. Jakkolwiek 
z perspektywy czasu można dyskutować, 
czy sugestia Autora, aby dzielić gwiazdy 
zaćmieniowe tylko na dwie grupy (gwiaz
dy typu Algola, o sferycznym kształcie 
składników i typu P Lyrae, o kształcie elip
soidalnym) była poprawna, to jednak 
wówczas wspomniana publikacja była 
pierwszą próbą wysnucia wniosków sta
tystycznych ze stosunkowo dużego mate
riału, obejmującego około 200 gwiazd. Jest 
rzeczą interesującą, że niemal w tym sa
mym czasie, zupełnie niezależnie, podob
ne wyniki opublikował D. Ya. Martynov.

D alsze prace naukow e dotyczące 
gwiazd zaćmieniowych ukazały się dru
kiem po wojnie, gdy Jan Mergentaler pra
cował już we Wrocławiu. W pierwszej 
z prac, opublikowanej w 1948 roku nakła
dem Wrocławskiego Tow. Naukowego, 
(ser. B No 4) J. Mergentaler przedstawił 
wyniki obserwacji fotograficznych wyko
nanych we Lwowie w latach 1939-45 pię
ciu gwiazd zmiennych, w tym dwóch za
ćmieniowych (RYPeri VWCep). Najlicz
niej jednak jest cytowana praca Mergen
talera On the asymmetry o f  the light-cu- 
rves o f  the eclipsing variables (Prace Wro
cławskiego Tow. Naukowego ser. B No 26, 
Wrocław, 1950), w której Autor przepro
wadził gruntowną analizę tzw. efektu pe- 
ryastronu, obserwowanego w krzywych 
zmian jasności wielu gwiazd zaćmienio
wych. Efekt ten, zauważony przez Robert- 
sa z początkiem XX wieku, polega na tym, 
że jasność danej gwiazdy zaćmieniowej, 
obserwowanej w fazie 0.25 i 0.75 nie jest 
taka sama, innymi słowy, maksima jasno
ści występujące po minimum głównym 
i po minimum wtórnym są różnej wyso
kości. Pierwotnie sądzono, że przyczyną 
tego efektu jest eliptyczność orbit gwiazd 
tworzących układ zaćmieniowy (przy 
określonym położeniu orbit w przestrze
ni) i gdy gwiazdy znajdują się najbliżej 
siebie, to łącznajasność układu jest więk
sza. Efektowi peryastronu wiele uwagi 
w swoich pracach poświęcił Daniel J.K. 
O ’Connell, SJ (1896-1982), wieloletni dy
rektor Obserwatorium Watykańskiego. 
To właśnie na jego cześć E.E Milone 
i A.J. Wesselink zaproponowali, aby efekt 
ten był nazwany efektem O ’Connella, tym 
bardziej, że O’Connell dowiódł braku ko
relacji pom iędzy eliptycznością orbit 
gwiazd zaćmieniowych i różnicąjasności 
w kolejnych maksimach. Do tej samej kon- 
k luzji doszedł zupełn ie  n iezależn ie  
(i wcześniej) Jan Mergentalei; analizując 
znacznie większą liczbę gwiazd, jednak 
wrocławska praca przez dłuższy czas po
zostawała nie zauważona.

W następnych latach Profesor Jan Mer
gentaler nie prowadził już badań nad gwiaz
dami zaćmieniowymi, jednak z zaintereso
waniem śledził postęp wiedzy w tej dzie
dzinie astronomii. Nie odmawiał też recen
zowania prac doktorskich, dotyczących 
problematyki gwiazd zaćmieniowych, 
w tym rozprawy niżej podpisanego. Niech 
więc to krótkie przypomnienie działalno
ści Profesora w tej dziedzinie będzie, choć
by w niewielkim stopniu, spłaceniem dłu
gu wdzięczności za wielką życzliwość oka
zaną ponad ćwierć wieku temu.

Jerzy M. Kreiner
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Dalszy ciąg pasjonującej wędrówki 
po krętych ścieżkach nauki

W zeszycie 2 Postępów Astronomii 
z 1996 roku podzieliłem się z czytelnika
mi swoimi wrażeniami z lektury pierw
szych 11 pozycji serii Na ścieżkach nauki 
wydawnictwa „Prószyński i S-ka”. Dzisiaj 
zajmę się kolejnymi książkami tej serii, 
jakie ukazały się w drugiej połowie 1996 
i w pierwszej połowie 1997 roku: * Przy
gody matematyka', Samolubny gen,* n ra
zy drzwi', *** Od gwiezdnego pyłu do pla
net, Płonący dom,** Fizyka podróży mię
dzygwiezdnych', *** Błękitna kropka. Ty
tuły poprzedzone trzema gwiazdkami, do
tyczą bezpośrednio szeroko rozumianej 
astronomii, dwie gwiazdki oznaczają książ
ki o tematyce z pogranicza fizyki i astro
nomii, zaś jedną gwiazdką poprzedziłem 
te pozycje, w których tylko pewne rozdzia
ły lub fragmenty tekstu są bardziej 
lub mniej pośrednio z astronomią związa
ne. Tą moją prywatną, a więc subiektyw
ną klasyfikacją można się oczywiście nie 
sugerować i przeczytać wszystkie pozycje, 
także te bez gwiazdek, do czego gorąco za
chęcam. Wszystkie są bowiem bardzo cie
kawe i warte przeczytania.

Aby nie powtarzać uwag natury ogólnej, 
j akie poczyniłem w poprzednim omówieniu, 
a które w całości zachowują ważność, zwra
cam tylko uwagę, że tematyka astronomicz
na i pokrewna bardzo często przewija się 
na ścieżkach nauki. A oto kilka uwag szcze
gółowych, jakie mi się nasunęły podczas lek
tury pozycji „astronomicznych”.

Przygody matematyka  (przekład — 
Agnieszka Górnicka; przedmowa — Wi
liam G. Mathews i Daniel O. Hirsch oraz 
Stanisław M. Ułam; posłowie— Francoise 
Ułam; Parę słów o matematyce S.M. Uła- 
ma — Jan Mycielski; ilustracje — kredo
wa wkładka z 24 archiwalnymi fotografia
mi; bibliografia, indeks nazwisk; str. 360; 
cena 16.50 zł) to autobiograficzne wspo
mnienia Stanisława Marcina Ulama (1909 
—  1984). Jednego z najwybitniejszych 
przedstawicieli polskiej (lwowskiej) szkoły 
matematycznej, od 1935 roku profesora 
kilku amerykańskich uniwersytetów. Dużo 
uwagi poświęca autor przygodzie swego 
życia, j aką była praca w laboratorium ato
mowym w Los Alamos. Jego prace wy
datnie przyczyniły się do zbudowania 
pierwszej bomby wodorowej. Pracował 
również nad projektem rakiety wyposażo
nej w silnik atomowy oraz pojazdu ko
smicznego napędzanego niewielkimi 
eksplozjami termojądrowymi. Zajmując 
się czystą matematyką oraz pograniczem 
matematyki i fizyki jądrowej, interesował 
się także problemami astronomicznymi— 
jako pierwszy zastosował komputery 
do badań zachowania się wielkich ukła
dów gwiazdowych oraz wielkich obłoków 
gazowych. Niemalże mimochodem pisze 
Ułam o metodzie Monte Carlo, opracowa
nej wspólnie z Johnem Neumannem. Wy
myślona w celu rozwiązywania skompli
kowanych problemów fizyki atomowej, 
metoda ta z powodzeniem jest obecnie sto
sowana w różnych dziedzinach nauki — 
między innymi w astronomii. Opowieść
0 sobie wzbogaca autor licznymi, często 
anegdotycznymi informacjami o bardzo 
wielu naukowcach, z którymi pracował 
lub tylko się zetknął podczas swego inten
sywnego, twórczego życia.

Jtrazy drzwi. Szkice o liczeniu, myśleniu
1 istnieniu (przekład— Katarzyna Lipszyc; 
przedmowa autora; ilustracje— 43 rysun
ki w tekście; obszerna literatura uzupełnia
jąca, uzupełniona tytułami w języku pol
skim; str. 432; cena 17 zł) to zbiór kilku
dziesięciu szkiców poświęconych genezie 
arytmetyki, historii i filozoficznym pod

stawom matematyki oraz perspektywom 
dalszego rozwoju „królowej nauk”. John 
D. Barrow próbuje w nich odpowiedzieć 
na pytania typu: dlaczego matematyka 
działa w realnym świecie, dlaczego świat 
(Wszechświat) jest tak bezbłędnie mate
matyczny, czy matematykę wymyślamy 
czy też ją  odkrywamy? Autor jest profe
sorem astronomii, więc nic dziwnego, 
iż zagadnienia astronomiczne pojawiają się 
w wielu miejscach książki. W tak wielu, 
że nie sposób wszystkich tych miejsc wy
mienić. Między innymi, wspomniane są 
następujące problemy: ewentualna astro
nomiczna geneza układu sześćdziesiątko- 
wego, astronomiczna wiedza Majów
i twórców Stonehenge, wprowadzenie 
zera przez babilońskich astronomów, 
komputerowe modelowanie skupiania się 
galaktyk w gromady, możliwość porozu
mienia się z pozaziemską cywilizacją, 
ewolucja Wszechświata i jej komputero
we modelowanie.

Autorem książki Od gwiezdnego pyłu do 
planet Geologiczna podróż przez Układ 
Słoneczny (przekład — Andrzej S. Pilski; 
przedmowa autora; ilustracje — 74 rysun
ki i czarno-białe fotografie w tekście; ob
szerna literatura uzupełniająca w języku 
angielskim i polskim po każdym rozdziale 
wraz z informacjami o treści poszczegól
nych pozycji; indeks rzeczowy; str. 287; 
cena 12.50 zł) jest Harry Y McSween Ji;

STANISt AW M. ULAM

PRZYGODY
MATEMATYKA
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jeden z twórców nowej dziedziny astro
nomii, a mianowicie geologii planetarnej. 
Właśnie ta dziedzina wiedzy jest tematem 
książki. Autor przedstawia nam wewnętrz
ną budowę tych ciał Układu Słonecznego, 
które posiadają twarde powierzchnie, geo
logiczną strukturę oraz ewolucję tych po
wierzchni i panujących na nich warunków 
fizycznych. Opisuje również, jak doszło do 
powstania tych ciał i całego Układu Pla
netarnego. Nie ogranicza się przy tym 
do prezentacji wyników badań, ale bardzo 
ciekawie opowiada o tym, jak wiedza ta 
została zdobyta. Możemy się więc dowie
dzieć, jak  udowodniono, że niektóre 
z meteorytów są odłamkami skał marsjań- 
skich oraz co się stało z wodą, która kie
dyś dawno na pewno płynęła po po
wierzchni Czerwonej Planety. Należy 
w tym miejscu wyjaśnić, że książka napi
sana i przetłumaczona została przed donie
sieniem o znalezieniu w jednym z marsjań- 
skich meteorytów śladów dawnego mar- 
sjańskiego życia. Dużo uwagi poświęca 
autor planetoidom i kometom, bowiem 
zawierają one mało lub wcale nie przetwo
rzoną materię, z jakiej uformowały się pla
nety i ich księżyce. Badania planetoid 
i komet mogą więc nam bardzo dużo po-

HARRY Y. McSWEEN, |R.

OD GWIEZDNEGO 
PYŁU DO PLANET

wiedzieć o początkach naszej Słonecznej 
Rodziny. Ostatni rozdział książki poświę
cony jest problemowi powstania życia 
na planecie Ziemi. O tym wszystkim opo
wiada autor w bardzo przystępny, niezwy
kle barwny i dowcipny sposób, co jest do
datkową atrakcją tej pasjonującej lektury.

Książkę Fizyka podróży międzygwiezd
nych. Wędrówka po świecie Star Trek 
(przekład— Ewa L. Łokas i Bogumił Bie-

niok; przedmowa —  Stephen Hawking; 
ilustracje —  12 rysunków w tekście i 10 
czarno-białych fotografii na kredowej 
wkładce; str. 184; cena 9.80 zł) napisał 
Lawrence M. Krauss —  amerykański fi
zyk teoretyk, a równocześnie trekker; czy
li miłośnik serialu „Star Trek” . Treścią 
książki jest konfrontacja współczesnej fi
zyki z technicznymi wynalazkami dalekiej 
przyszłości. Na przykład takimi, jak loty 
z prędkościami podświetlnymi, silniki ra
kietowe napędzane antymaterią czy wresz
cie statki międzygwiezdne o napędzie cza
soprzestrzennym. Na początku autor wy
kazuje, że „podróże międzygwiezdne przez 
Galaktykę w statkach z napędem rakieto
wym z prędkością bliską prędkości świa
tła nie są i nigdy nie będą praktycznie wy
konalne!”. I żadne przyszłe osiągnięcia 
fizyki nic tutaj nie pomogą. Jedyną nadzie
ją, jaką daje nam współczesna fizyka, jest 
napęd czasoprzestrzenny, polegający na 
takiej zmianie własności czasoprzestrzeni, 
aby rozszerzała się ona za statkiem ko
smicznym, a kurczyła przed nim. Poglą
dowo przedstawiono to na rysunku, które
go nie znajdziemy, niestety, w książce, lecz 
na stronie lónumeru 10 czasopisma „Wie
dza i Życie” z 1996 roku. Analizując róż
ne warianty takiego napędu, a także inne 
pomysły twórców serialu, autor rzetelnie 
informuje czytelnika, iż w celu ich zreali
zowania potrzebne będą energie niewy
obrażalnie większe od tych, jakimi w da
jącej się przewidzieć przyszłości będzie 
ludzkość dysponować. Jeszcze bardzo, bar
dzo długo flotylle statków kosmicznych 
przemierzać więc będą Wszechświat wy
łącznie na kartach książek i w kadrach fil
mów fantastycznonaukowych. A lektura

książki Kraussa jest doskonałą intelektual
ną rozrywką nie tylko dla miłośników fan
tastyki.

Błękitna kropka. Człowiek i jego przy
szłość w Kosmosie (przekład —  Marek 
Krośniak; chronologiczne zestawienie 
Loty kosmiczne w obrębie Układu Sło
necznego na wyklejkach okładek; obszer
na literatura uzupełniająca, uzupełniona ty
tułami w języku polskim; str. 536; cena 39 
zł) Carla Sagana to książka, która powin
na się znaleźć w prywatnej biblioteczce 
każdego miłośnika astronomii i astronau
tyki. Jest to bowiem wspaniale napisana 
opowieść o miejscu Ziemi i człowieka 
we Wszechświecie, o tym, jak trudno 
z Kosmosu stwierdzić, że na Ziemi istnie
je  życie, o fascynujących wynikach badań 
bliskich i dalekich planet oraz ich księży
ców. Poświęcając dużo miejsca Marsowi, 
jako pewne uważa autor przyszłe załogo
we loty na Czerwoną Planetę i przekony
wająco przedstawia perspektywy jej ter- 
raformowania, czyli stworzenia tam śro
dowiska, przypominającego ziemskie. 
Będąc głęboko przekonanym, że wyjście 
człowieka w Kosmos nie tylko jest możli
we, ale stanowi nieunikniony etap rozwo
ju naszej cywilizacji, Sagan kreśli następ
nie porywającą wizję zagospodarowywa
nia także innych ciał Układu Słonecznego 
—  Wenus, księżyców planet i planetoid 
a nawet kometamych jąder. A potem po
zostanie nam już tylko zasiedlanie planet, 
krążących wokół innych, dalekich słońc. 
W ostatnich akapitach odnajdujemy myśl, 
że po krótkim interludium prowadzenia 
życia osiadłego, znów wracamy do bliskie
go nam zawsze, wędrownego trybu życia.
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Tym razem w skali kosmicznej. Spoglą
dając w górę, nasi dalecy potomkowie, 
bezpiecznie usadowieni na wielu światach, 
ze wzruszeniem wypatrywać będą na swo
im niebie błękitnej kropki —  Ziemi —  
widzianej z kosmicznej oddali.

Spośród innych pozycji Na ścieżkach 
nauki, „Błękitna kropka” wyróżnia się 
twardą oprawą i kredowym papierem, 
a przede wszystkim ponad 250 kolorowy
mi rysunkami, obrazami i fotografiami 
w tekście. Wydawca zapewnia, że nie jest 
to ostatnia książka serii, posiadająca tak 
piękną szatę graficzną.

Autor „Błękitnej kropki” i wielu innych 
książek popularno- a także fantastyczno- 
naukowych, światowej sławy astronom 
a równocześnie najwybitniejszy współcze
sny popularyzator wiedzy o Wszechświe- 
cie, nie napisze, niestety, już nic więcej. 
W wieku 62 lat Carl Edward Sagan zmarł 
20 grudnia 1966 roku. O jego imponują
cym dorobku przeczytać można w za
mieszczonej na końcu książki, a pisanej 
jeszcze za życia uczonego, redakcyjnej 
notce biograficznej „O autorze” oraz w ar
tykule In memoriam na stronie 40 zeszytu 
nr 1 Postępów Astronomii z 1997 roku. 
Wspomniane wyżej terraformowanie Mar
sa je s t tem atem  wydanej poza serią 
Na ścieżkach nauki, książki —  albumu pod 
tytułem Śniegi Olimpu. Ogród na Marsie. 
Ilustrowana historia kolonizacji Marsa

(przekład— Piotr Cholewa; wydawnictwo 
—  „Prószyński i S-ka”, Warszawa 1997; 
obszerny wykaz lektur dodatkowych, uzu
pełniony pozycjami w języku polskim; 
format 246x255 mm; str. 118; cena 27.90 
zł). Jej autor to znany angielski populary
zator astronautyki i autor powieści scien- 
ce-fiction Arthur Clarke. Dzięki filmowej 
adaptacji, najbardziej chyba znaną jest po
wieść „2001: Odyseja kosmiczna”. Ale 
przed lekturą „Śniegów Olimpu”, warto 
wyszperać w bibliotece jego pierwszą, wy
daną w 1951 roku powieść „Piaski Mar
sa” (wydanie polskie —  „W iedza Po
wszechna”, Warszawa 1957). Już tam mó
wił bowiem o przygotowaniach do sztucz
nego doświetlania i dogrzewania Marsa 
w celu wytworzenia na nim warunków kli
matycznych, podobnych do ziemskich. 
Wtedy przedsięwzięcie to było nawet ła
twiejsze niż dzisiaj, bo według ówczesne
go stanu wiedzy, marsjańska atmosfera 
była dziesięciokrotnie gęstsza i na plane
cie rosły rośliny, produkujące tlen. Zanim 
około 2100 roku rozpocznie się realne prze
obrażanie Marsa na obraz i podobieństwo 
Ziemi, Clarke zrobił to wirtualnie, korzy
stając z komputerowego programu Vista- 
pro. Spośród około 90 kolorowych ilustra
cji, 60 stanowią komputerowe „zdjęcia” 
różnych rejonów Czerwonej Planety 
na różnych etapach terraformowania. Po
czesne miejsce zajmują „zdjęcia”, zmienia

Jestem zdumiony i zażenowany tonem 
i treścią recenzji pióra pana Andrzeja 
Marksa z książki „Kosmiczne katastro
fy” , recenzji, która ukazała się w „Po
stępach Astronomii” nr 3/1997 na str. 
39-40. P. Marks próbuje zdyskredytować 
wartość tej niewielkiej, popularnej książ
ki (wydanej w serii „Scientific Ameri
can Focus” przez wydawnictwo Pró
szyński i S-ka) pod sztandarami —  słusz
nej skądinąd —  walki ze źle wydanymi 
książkami popularnonaukowymi. N ie
stety, czyni to dopuszczając się kardy
nalnych błędów. Po pierwsze, kilkakrot
nie krytykuje poprawne opinie autorki 
książki, próbując zbijać je  argumentami 
nieprawdziwymi lub już przestarzałymi. 
Po drugie, preparuje cytaty lub wyjmuje

jącego się z upływem stuleci, wyglądu 
Olympus Mons — jednego z marsjańskich 
wulkanów, najpotężniejszej i najwyższej 
góry w Układzie Słonecznym. Na starych 
mapach Czerwonej Planety rejon ten nosił 
nazwę „Śniegi Olimpu”.

Nie wiadomo, czy i kiedy wizje takie 
doczekają się realizacji. Ale niedawno 
oglądaliśm y bezpośrednią transm isję 
z Marsa, przekazywaną do naszych domo
wych telewizorów za pośrednictwem te
lewizji satelitarnej. Chyba niewielu z oglą
dających wiedziało, że to właśnie Arthur 
Charles Clarke przedstawił w 1945 roku, 
wydający się wtedy czystą fantazją, pro
jekt systemu geostacjonarnych satelitów 
telekomunikacyjnych.

Kazimierz Schilling

zdania i sformułowania z kontekstu, co 
pozwala mu stwarzać pozory ich niepo- 
prawności. Po trzecie, pomawia o upro
szczenia tekst popularnonaukowy, któ
ry —  z założenia —  został napisany na 
pewnym (śmiem twierdzić, że przyzwo
itym) poziomie prostoty. By nie pozo
stać gołosłownym, przytoczę przykłady 
wszystkich trzech praktyk.

Błędy recenzenta.
P. Marks przywołuje fragment książki: 
„Gdyby we wnętrzu naszej planety nie 
tkwiło metaliczne jądro, nie istniałoby 
ziemskie pole magnetyczne” i twierdzi, 
że to nonsens, utrzymując, iż skoro we 
wnętrzu Ziemi temperatura przekracza 
punkt Curie, materia traci właściwości 
magnetyczne. Recenzent najwyraźniej 
nic nie rozumie z teorii dynama ziem
skiego.

A R T H U R  C .  C L A R K E  
Ś N I E G I  O L I M P U
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P. Marks pisze: „Twierdzenie, że me
teoroid rozgrzewa się do 1600°C, jest 
błędne. Chodzi o temperatury znacznie 
ponad 10000°C” . Tymczasem to autorka 
książki ma rację. Świadczy o tym widmo 
meteoru; zob. P. Arytmowicz, „Astrofi
zyka układów planetarnych”, PWN, War
szawa 1995, s. 509-10.

P. Marks pisze: „Wiek gatunku ludz
kiego ocenia się obecnie na 2-3 min lat, 
a nie 400 000 lat”. Recenzent myli rodzaj 
z gatunkiem. Przy całej niepewności da
towania, historię gatunku homo sapiens 
wciąż liczy się w setkach tysięcy, a nie 
w milionach lat; co innego z rodzajem 
homo (człowiekowatymi).

P. Marks kwestionuje, że na fotogra
fii na str. 73 znajduje się tektyt. Tymcza
sem jest to klasyczny przykład wełtawitu 
(22 g, zbiory W Zeitschela), czyli tekty- 
tu właśnie.

P. Marks pyta: „Czy na Ziemi jest już 
obecnie 4 x 1 .5  mld = 6 mld ludzi?” (str. 
98 książki) Wg Encyklopedii PWN lud
ność Ziemi w 1990 roku liczyła 5,3 mld 
osób, a w 2000 roku ma osiągnąć około 
6.3 mld osób (hasło „ludnościowe pro
gnozy”). Jak łatwo policzyć, stosując 
prostą interpolację liniową, w 1997 roku 
liczba ludności powinna wynosić około 
6 mld osób.

Spreparowane cytaty.

Odwołując się do str. 60 p. Marks pisze: 
„Twierdzenie, że M eteoryt Sichote- 
Akiński (a nie Sichote-Aliński) wybił 
tylko jeden krater jest błędne, powstało 
ich bowiem parę dziesiątków”. Po pierw
sze, i meteoryt, i krater noszą nazwę od 
gór na Syberii: Sichotealiń (zob. Ency
klopedia PW N). Po drugie, autorka 
w przywołanym miejscu książki wylicza 
tylko młode kratery uderzeniowe na Zie
mi, wymieniając największy z kraterów 
związanych z tym meteorytem. Na str. 
90-91 opisuje jednak dokładnie spadek 
meteorytu Sichotealińskiego, stwierdza
jąc m.in.: „eksplodował na oczach świad
ków i wybił wiele kraterów na sporym 
obszarze” .

P. Marks pisze, że na str. 92 „twier
dzi się, że meteoryty, które spadły na Zie
mię, powodowały »ofiary śmiertelne«, 
a zaraz dalej, że nie znamy przypadku 
zab ic ia  cz łow ieka  p rzez m eteory t. 
A więc jak było?” A więc było tak, że 
odnotowano ofiary śm iertelne wśród

zwierząt, co zresztą autorka wyjaśnia 
na tej samej stronie: „Choć nie zanoto
wano, by spadający meteoryt zabił czło
wieka, kamienie z nieba są odpowie
dzialne za śmierć kilku zwierząt 
I podaje przykłady.

P. Marks cytuje najpierw fragment 
książki ze str. 109 w następujący sposób: 
„100 do 100000 km... porównywalne 
z promieniem orbity Księżyca”, po czym 
się dziwi: „Czyżby? (Promień orbity 
Księżyca ma około 400000 km!)” Otóż 
całe zdanie w książce brzmi: „Orbita, wy
znaczona na podstaw ie  obserw acji 
optycznych, może być obarczona błędem 
od 100 do 100 tysięcy km (różnica mię
dzy zderzeniem z Ziemią a minięciem jej 
w odległości porównywalnej z promie
niem orbity Księżyca)”. Bez komentarza.

Dopuszczalne uproszczenia.

We fragm encie  o p isu jącym  kolaps 
gwiazdy tuż przed wybuchem autorka 
pisze: „Zrodzona wówczas fala uderze
niowa niemal natychmiast spowodowa
ła powstanie ciężkich pierwiastków, ta
kich jak złoto i uran” . P. Marks stwier
dza: „To nie fala uderzeniowa [... ] two
rzy ciężkie pierwiastki, ale intensywny 
strumień neutronów!” Otóż synteza ją 
der cięższych od żelaza jest możliwa 
w gwieździe po doprowadzeniu energii 
z zewnątrz, do czego dochodzi podczas 
gwałtownego kolapsu gwiazdy i wytwo
rzenia się fali uderzeniowej. Dopiero 
w tych warunkach pojawiają się obfite 
źródła wolnych neutronów, których wy
chwyt może powodować szybkie po
wstawanie cięższych jąder. Sformułowa
nie autorki jest więc może nie w pełni 
precyzyjne, ale uzasadnione w książce 
nie poświęconej teorii wnętrz gwiazdo
wych, lecz zderzeniom ciał Układu Sło
necznego.

P. Marks pisze: „Nazywanie mete
orów —  exp lic ite  —  »spadającym i 
gwiazdami« jest wysoce nieudolne”. Au
torka pisze na str. 49: „Zanim meteor 
zniknie, obserwujemy »spadającągwiaz- 
dę« lub nawet »kulę ognistą«”. I dalej, 
czasami, używa zamiennie terminu „spa
dająca gwiazda” i „meteor”. Nie widzę 
w tym żadnej nieudolności, skoro język 
polski uważa te dwa terminy za synoni
my (zob. np. Encyklopedia PWN).

P. Marksowi nie podoba się porów
nanie rozproszenia materii komety Sho-

emaker-Levy 9 w atmosferze Jowisza 
z rozproszeniem się popiołów wulkanu 
Pinatubo w atmosferze Ziemi (str. 94 
książki). Cóż, na tym m.in. polega po
pularyzacja nauki o kosmosie, by odnaj
dywać ziemskie, znajome odpowiedniki 
dla zjawisk astronomicznych.

Wymienione recenzenckie kiksy to tyl
ko przykłady. Pełną listę odpowiedzi 
na wszystkie zarzuty składam na ręce re
dakcji „Postępów Astronomii”. W sumie 
recenzentowi udało się znaleźć dwa rze
czywiste błędy merytoryczne: jeden przy 
opisie formowania się mgławicy słonecz
nej (str. 18 książki), gdzie moment bez
władności został pomylony z momentem 
pędu i całe zdanie brzmi niejasno, drugi 
przy podawaniu przez autorkę okresu po
łowicznego rozpadu uranu 238: zamiast 
450 min lat powinno być 4.5 mld lat 
(str. 55 książki). Oba błędy zostały już 
poprawione w dodruku „Kosmicznych 
katastrof” . Trzeba jednak pamiętać, iż 
p. Marks sam popełnił w recenzji co naj
mniej czterokrotnie więcej błędów me
rytorycznych (co by było, gdyby jego 
tekst miał objętość „Kosmicznych kata
stro f’?), że nie wspomnę już o spreparo
w anych zarzutach. D opraw dy dziwi 
m nie, że taki tekst m ógł się ukazać 
w czasopiśmie wydawanym pod egidą 
Polskiego Towarzystwa Astronomiczne
go. W końcu dział recenzji renomowa
nego czasopisma nie powinien pełnić roli 
Hyde Parku, w którym można wyrażać 
dowolne opinie, nie ponosząc za to żad
nej odpowiedzialności.

Jarosław Włodarczyk
Kierownik Działu Książek Popularnonau
kowych wydawnictwa „Prószyński i S-ka”, 
tłumacz „Kosmicznych katastrof"

Od redakcji:
Autorowi tłum aczenia dziękujem y za 
szybką i rzeczową reakcję na krytykę 
naszego korespondenta. Część błędów, 
niestety, pojawiła się w czasie przepisy
wania tekstu p. Marksa (mea cułpa — 
—JD) i te prostuje sam autor (patrz str. 2).

Nasi czytelnicy często przysyłają nam 
bardzo krytyczne opinie i uwagi o uka
zujących się książkach popularnonauko
wych i używanej w nich terminologii. 
Ten przypadek pokazuje, ja k  delikatna 
to je s t  materia i ja k  trzeba się strzec 
pochopnych sądów.
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XXX YERAC KRAKÓW’97
XXX YERAC (Young Europem Radio 
Astronomers Conference) odbył się w Kra
kowie w dniach od 14-19 września 1997.

Już od trzydziestu lat młodzi radioastro
nomowie z całej Europy spotykają się 
na organizowanych rokrocznie konferen
cjach. YERAC to spotkanie mające na celu 
umożliwienie młodym adeptom radioastro
nomii nawiązanie pierwszych kontaktów 
naukowych i przedstawienie własnych 
badań naukowych na forum międzynaro
dowym. Na konferencji każdy z uczestni
ków wygłasza referat z prowadzonych prac 
badawczych. Są to często jeszcze ciepłe,

3ô V&tAC

ba, często gorące wyniki obserwacyjne lub 
rozważania teoretyczne z dziedziny radio
astronomii. Spotkania te są o tyle ważne, 
że ci młodzi ludzie za parę lat będą, być 
może, tworzyć historię nowych odkryć 
astronomicznych. W tym roku zaszczyt 
zorganizowania takiego spotkania przypadł
—  po raz pierwszy —  Obserwatorium 
A stronom icznem u UJ w K rakow ie. 
W Polsce spotkania takie odbyły się 
dotychczas dwukrotnie w Katedrze Radio- 
astronom ii UM K w P iw nicach pod 
Toruniem, w 1976 (IX YERAC) i 1987 
(XX YERAC) roku.

KRAKód ‘3?

W Krakowie radioastronomia rozwi
ja  się już od lat 50-tych. Z wielkim po
wodzeniem prowadzi się badania pro
mieniowania radiowego Słońca, bliskich 
galaktyk i aktywnych radiowo odległych 
obiektów kosmicznych. Od lat pracow
nicy Obserwatorium współpracują z wio
dącymi ośrodkami radioastronomiczny
mi na całym świecie. Wyrazem uznania 
dla dotychczasowych osiągnięć, było po
wierzenie organizacji Jubileuszowej XXX 
konferencji YERAC naszemu ośrodkowi 
naukowemu. Konferencja odbyła się 
w Instytucie Badań Polonijnych UJ 
w Przegorzałach w dniach 14-19 wrze
śnia 1997. Uroczystego otwarcia konfe
rencji dokonał jej „duchowy patron”, 
dyrektor OA UJ prof. Józef Masłowski. 
Tego samego dnia, JM Rektor Uniwersy
tetu Jagiellońskiego prof. Aleksander Koj, 
podjął uczestników YERAC-u w najstar
szej części Uczelni —  Collegium Maius, 
gdzie młodzi europejscy radioastrono
mowie mogli zapoznać się m.innymi 
z pamiątkami z okresu studiów Mikoła
ja  Kopernika w Krakowie.

Lokalny Komitet Organizacyjny Kon
ferencji stanowili: Krzysztof T. Chyży
—  przewodniczący, Stanisław Ryś, M a
rek Gierliński, Jacek Guzik, Marek Jam- 
rozy, Tomasz Kundera, Grzegorz Micha
łek, Katarzyna Otmianowska-M azur, 
Marian Soida.

Ponieważ YERAC jest konferencją 
ludzi młodych, rozpoczynających dopie
ro swoją karierę naukową i nie dyspo
nujących dużymi środkami finansowy
mi —  zwyczajowo już  —  uczestnicy 
przyjeżdżają na własny koszt, a organi
zatorzy pokrywają koszty ich pobytu. 
Z pomocą finansową pośpieszyli Uni
wersytetowi Jagiellońskiego darczyńcy, 
których nie sposób tu nie wymienić:

Kiircher Poland Ltd.; CCNS Ltd.; 
Transprojekt Sp. z o.o.; Browary Tyskie 
S.A.; Bank Współpracy Regionalnej; 
Krakowski Komercyjny Internet; Ener- 
goprojekt Katowice S.A.; RM F FM  oraz 
III Wydział Polskiej Akadem ii Nauk, 
M inisterstw o  E du ka c ji N arodow ej, 
Fundacja Astronomii Polskiej, Fundacja 
im. Stefana Batorego, Polskie Towarzy
stwo Astronom iczne i Urząd M iasta  
Krakowa.
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W Konferencji uczestniczyło 53 astro

nomów z 14 krajów europejskich, z 32 
ośrodków radioastronomicznych oraz 
trzech specjalnie zaproszonych gości, 
którzy wygłosili następujące referaty 
przeglądowe:
• Prof. Richard Wielebinski — „The 
Development of Radio Astronomy from 
Metre to Sub-millimetre Wavelengths”
• Prof. Aleksander Wolszczan —  „Ap
plications of Pulsar Timing”
• Prof. Marek Urbanik — „Radio Emis
sion from Normal Galaxies —  a Key to 
Understand the Cosmic Magnetism”.

Wszyscy uczestnicy wygłaszali kilku- 
nastominutowe referaty, których tematy
ka radioastronomiczna podzielona zosta
ła na następujące grupy:
• Instrumenty i przeglądy
• Ośrodek międzygwiazdowy

• Gwiazdy i obiekty gwiazdopodobne
• Nasza Galaktyka i inne galaktyki
• Obiekty aktywne i kosmologia.
Lada dzień ukażą się materiały nauko
we z konferencji, w formie specjalnego 
numeru czasopisma Acta Cosmologica.

Światowej sławy radioastronomowie, 
goście YERAC-u wygłosili w auli Pol
skiej Akademii Umiejętności wykłady 
publiczne:
• prof. R. Wielebinski —  „Niewidzial
ny Wszechświat, czyli co i jak widzą 
radioastronomowie”
• prof. A. Wolszczan — „Planety wo
kół innych słońc”.

Cieszyły się one olbrzymim powodze
niem, szczególnie wśród młodzieży.

Oprócz części naukowej były też 
i inne atrakcje. Uczestnicy konferencji

zwiedzili Obserwatorium Astronomicz
ne UJ na Forcie Skała oraz słynną Ko
palnię Soli w Wieliczce. Niezapomnia
ne wrażenia wywarło też „specjalnie” 
zamówione na wieczór 16 września ca
łkowite zaćmienia Księżyca, które to zja
wisko podziwiano z krużganków Colle
gium Pułaskiego w Instytucie Badań 
Polonijnych UJ w Przegorzałach.

Sygnały, jakie docierają do naszego 
Obserwatorium z całej Europy po zakoń
czeniu imprezy, świadczą o tym, że 
wspomnienia uczestników konferencji 
związane z pobytem w Krakowie są 
wspaniałe pod każdym względem. Być 
może przyczyniła się też do tego specjal
nie stworzona grafika Andrzeja Mlecz
ki, którą zamieszczamy obok.

Adam Michalec

XXVIII ZJAZD PTA
W dniach 9-12 września br. odbył się 
XXVIII Zjazd Polskiego Towarzystwa 
Astronomicznego. Tym razem członko
wie i sympatycy Towarzystwa skorzy
stali z gościnności Zielonogórskiego 
Centrum Astronomii WSP, które podję
ło się organizacji spotkania. Obrady od
bywały się w Auli Głównej Wyższej 
Szkoły Pedagogicznej, w pobliżu której 
znajdował się Akademik „Wcześniak”, 
gdzie zakwaterowano większość uczest
ników. Posiłki spożywano w pobliskiej 
stołówce, co wyeliminowało uciążliwe 
w takich sytuacjach dojazdy.

Obrady rozpoczęły się we wtorkowe 
południe wręczeniem nagrody PTA 
im. prof. Włodzimierza Zonna dla najlep
szego popularyzatora wiedzy o Wszech- 
świecie. W tym roku otrzymał ją  dr Hen
ryk Chrupała, wieloletni dyrektor Plane
tarium w Chorzowie, w którym odbywa
ją  się m.in. finały Olimpiad Astrono
micznych. Następnie prof. Andrzej 
Zdziarski (CAMK PAN, Warszawa) 
przedstawił pierwszy z serii referatów 
przeglądowych, zapoznając słuchaczy 
z zagadnieniem promieniowania rentge
nowskiego czarnych dziur. Po przerwie 
obiadowej dr hab. Andrzej Udalski (UW, 
Warszawa) opowiedział o Warszawskim 
Teleskopie Fotometrycznym, który rozpo
czął niedawno pracę w Obserwatorium 
w Las Campanas w Chile. Opis tego no

woczesnego narzędzia prezentowano 
już na łamach Postępów Astronomii 
(nr 3/96 str. 129).

Dalsza część wtorkowych obrad po
święcona była prezentacji plakatów, któ
re wywieszono w holu auli. Ich tematyka 
obejmowała szeroki zakres zagadnień, 
zarówno astronomii teoretycznej jak 
i obserwacyjnej. W przerwie, w osobnym 
pomieszczeniu pod szklanym dachem 
pełnym egzotycznych roślin, serwowano 
kawę i herbatę. Nie opodal znajdowały 
się dwa stanowiska komputerowe, dają
ce uczestnikom dostęp do Internetu.

Po kolacji podstawionymi autokara
mi przewieziono nas do teatru na spek
takl pt. „Pan Kepler raczy umierać”. Te
matyka przedstawienia została wybrana 
nieprzypadkowo: w pobliskim miastecz
ku Żagań Jan Kepler spędził bowiem 
ostatnie lata swego życia. Sztuka okaza
ła się poetyckim monodramem o ostat
nich godzinach życia Keplera, w którym 
pojawiły się pytania o ludzki sens 
Wszechświata. Dopełnieniem dramatu 
stał się pochmurny, deszczowy wieczói; 
który powitał nas po wyjściu z teatru. 
Pierwszy dzień obrad zakończył sie jed
nak w zupełnie innej atmosferze, stwo
rzonej przez spotkanie towarzyskie 
w klubie studenckim.

Drugi dzień Zjazdu był niezwykle 
pracowity. Rozpoczęły go dwa referaty

przeglądowe: dr hab. Krzysztof Ziółkow
ski z CBK PAN (Warszawa) mówił o no
wym obrazie Układu Słonecznego, wy
łaniającym się z analizy danych, prze
syłanych przez sondy kosmiczne oraz 
z obserwacji obiektów Dysku Kuipera. 
Słuchając drugiego prelegenta, prof. 
Edwina Wnuka z UAM (Poznań), po
wróciliśmy w bezpośrednie sąsiedztwo 
Ziemi, by dowiedzieć się o niebezpie
czeństwach grożących nowym satelitom 
i statkom załogowym ze strony tzw. 
śmieci kosmicznych (głównie fragmen
tów starych satelitów), krążących w co
raz to większej liczbie wokół naszej pla
nety. (Patrz PA 3/97 str. 8.)

Po przerwie rozpoczęła się sesja 
dydaktyczna, w trakcie której przedsta
wiono m.in. organizację, przebieg i oce
nianie Olimpiad Astronomicznych, prze
bieg tegorocznego sem inarium  dla 
nauczycieli fizyki szkół średnich jak 
również zagadnienia astronomiczne 
w minimach programowych MEN.

Po południu odbyło się Walne Zebra
nie PTA, któremu przewodniczył prof 
Robert Głębocki. Jednym z ważniej
szych punktów Zebrania było przyjęcie 
nowego statutu Towarzystwa. Prezesem 
PTA został wybrany prof. Jerzy Kreiner 
z WSP w Krakowie, a jego zastępcą zo
stał prof. Edwin Wnuk (UAM, Poznań). 
Obaj panowie pełnili te same funkcje
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w poprzedniej kadencji. Do Zarządu wy
brano również dr Jadwigę Białą (Plane
tarium  w Olsztynie), dr hab. Adama 
Michalca (UJ, Kraków), dr hab. Micha
ła Ostrowskiego (UJ, Kraków), prof. An
drzeja Woszczyka (UMK, Toruń) oraz 
dr hab. Krzysztofa Ziółkowskiego (CBK 
PAN, Warszawa). Ważnym punktem ob
rad była dyskusja nad proponowanym 
połączeniem czasopism „Postępy Astro
nomii” i „Urania” . Kilka osób wyraziło 
swoje niezadowolenie z zamiaru zmniej
szenia liczby czasopism astronomicz
nych do jednego tytułu, w dodatku ma
jącego ukazywać się co dwa miesiące. 
Sugerowano różne sposoby utrzymania

odrębności „Postępów”, jednak w świe
tle przedstawionych przez redakcję trud
ności (głównie natury finansowej), wnio
sek o połączeniu zyskał aprobatę więk
szości zebranych.

Ciekawą inicjatywą była propozycja 
prof. Konrada Rudnickiego (UJ, Kra
ków) o ustanowienie certyfikatu PTA, 
przyznaw anego popraw nym  m eryto
rycznie wydawnictwom  książkowym 
z zakresu astronomii. Miałby to być spo
sób wskazania czytelnikom wartościo
wych pozycji z dziedziny astronomii, 
co w obecnej sytuacji zalewu rynku wie
loma, reprezentującymi często niewiel
ką wartość poznawczą, pozycjami księ

garskimi, miałoby duże znaczenie. Cer
tyfikat można by przyznawać również 
audycjom radiowym i telewizyjnym, do
tyczącym astronomii. Po burzliwej dys
kusji zobowiązano Zarząd do opracowa
nia szczegółów certyfikatu, zgadzając się 
na jego wprowadzenie. Drugi dzień Zjaz
du zakończyła uroczysta kolacja.

W czwartek przed południem przed
stawiono kolejne dwa referaty przeglądo
we. Prof Ryszard Wielebinski (Instytut 
Radioastronomii, Bonn) zaprezentował 
rezultaty najnowszych obserwacji radio
wych zim nego pyłu w galaktykach, 
a dr hab. Andrzej Kułak (UJ, Kraków) opo
wiedział o kosmicznych uwarunkowaniach 
jonosferycznego rezonansu Schumanna. 
Po obiedzie odbyła się wycieczka do Ża
gania śladami Jana Keplera.

Piątek był ostatnim dniem Zjazdu. 
Od rana wygłoszono ostatnie referaty 
przeglądowe: w anglojęzycznym wystą
pieniu dr Moshe Elitzur przedstawił za
gadnienie emisji podczerwonej dysków 
protoplanetamych, a gospodarz Zjazdu, 
prof. Janusz Gil, zapoznał zebranych 
z pracami badawczymi, prowadzonymi 
w Centrum Astronomii WSP w Zielonej 
Górze, dotyczącym i prom ieniowania 
pulsarów. Zjazd zakończył się w piątko
we południe. Całość obrad przebiegała 
w miłej atmosferze, co w dużej mierze 
było zasługą Lokalnego Komitetu Orga
nizacyjnego. Kolejny Zjazd PTA odbę
dzie się w 1999 roku, prawdopodobnie 
w Olsztynie.

Tomasz Kwiatkowski

CZAS NA MARSA
W piątek 18 w rześnia w Toruńskim 
Planetarium im. Władysława Dziewul
skiego mogliśmy nie tylko podziwiać 
ciekawy pokaz o Marsie, ale także wy
słuchać dr Zubrina, który je s t jedną  
z czołowych postaci w amerykańskim 
programie badania Marsa.

Dr Robert Zubrin studiował matema
tykę, inżynierię jądrową i astronautykę. 
Jest autorem ponad 90 prac naukowych 
i a rty k u łó w  p o p u la rnonaukow ych . 
Do jego najwybitniejszych osiągnięć 
można zaliczyć:

—  patent USA na żagiel magnetycz
ny (nowatorska koncepcja napędu ko
smicznego), który otrzymał wraz z Daną 
Andrews z zakładów Boeinga;

—  projekt jądrowego silnika rakieto
wego na dwutlenek węgla, który jest pod
stawowym składnikiem  m arsjańskiej 
atmosfery;

—  projekt samolotu kosmicznego pio
nowego startu i lądowania;

—  program misji Mars Direct (pro
gram załogowych lotów na Marsa), któ
ry Robert Zubrin zaproponował pracu
jąc jeszcze dla firmy Martin Marietta.

W chwili obecnej dr Robert Zubrin 
kieruje zespołem badawczym NASA, 
który opracował metodę produkcji pali
wa metanowo-tlenowego z materiałów 
dostępnych na Marsie. Jest prezesem 
amerykańskiego Narodowego Towarzy
stwa Kosmicznego oraz członkiem Bry

tyjskiego Towarzystwa Lotów Między
planetarnych. Do Polski dr Zubrin przy
jech a ł na zaproszenie w ydaw nictw a 
„Prószyński i S-ka”, promować swoją, 
opublikowaną przez to wydawnictwo, 
książkę „Czas Marsa”. Odwiedził w tym 
celu Toruń i Warszawę.

Dr Zubrin, rozpoczynając swój wykład, 
przypomniał słuchaczom historię podbo
ju  bieguna południowego. Słuchając tego 
wstępu, zastanawiałem się nad związkiem 
tej historii z podróżami na Marsa. Po kil
kunastu minutach odpowiedź nadeszła... 
O sukcesie Amundsena w 1911 roku prze
sądziła umiejętność współżycia z nowym 
środowiskiem oraz umiejętność maksy
malnego wykorzystania jego zasobów

Żagański diabeł Jana Keplera z kolekcji 
diabłów w miejscowym muzeum.

Miejsce dawnych obserwacji astronomicz
nych w żagańskim zespole klasztornym.
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naturalnych. Wcześniej ponad stukrotnie 
próbowano zdobyć biegun przy wyko
rzystaniu ogromnych środków Najwięk
sza flota ówczesnego świata, jaką była 
flota brytyjska, za każdym razem prze
grywała ze światem wiecznego lodu. Sta
tek Amundsena nie był okazały, załoga 
niezbyt liczna, a jednak ta ekipa dotarła 
do Bieguna Południowego.

Pom iędzy p rzedstaw ioną h isto rią  
a planami lotów na Marsa istnieje ana
logia. Otóż w lipcu 1989 roku, dwadzie
ścia lat po pierwszym lądowaniu na Księ
życu, George Bush ogłosił nową amery
kańską inicjatywę kosmiczną. Jej celem 
był Mars. Opracowaniem koncepcji pod
róży na Marsa zajęła się NASA. Po trzech 
miesiącach projekt został przedstawio
ny prezydentowi USA jako projekt 90- 
dniowy. Zakładał on budowę ogromne
go statku kosmicznego, który doleciałby 
na Marsa i następnie powrócił na Zie
mię. Statek ten w chwili obecnej nie mógł 
być wykonany, gdyż brak odpowiednich 
technologii. Ponadto jego budowa mu
siałaby się odbyć w przestrzeni kosmicz
nej. Wyprawa ta mogłaby się odbyć 
za jakieś 30 lat i kosztowałaby amery
kańskiego podatnika 450 mld dolarów. 
Nie trzeba być błyskotliwym politykiem, 
aby stwierdzić, że Kongres USA odrzu
cił ten projekt. Pomysł ten Zubrin nazwał 
Gwiazdą Śmierci.

W dzisiejszych czasach wymaga się 
od astronautyki konkretnych korzyści 
i nikt dzisiaj nie podejmie takiego trudu 
dla celów propagandowych (dla zatknię
cia drzewca flagi). Jeśli chcemy lecieć 
na Marsa, mówi dr Zubrin, to musimy 
myśleć o budowaniu tam stacji badaw
czych, pozyskując w tym celu wszystko, 
co daje nam Czerwona Planeta. Zubrin 
widzi, jak w niedalekiej przyszłości Mars 
stanie się drugim domem Ziemian. Licz
ba ludności stale wzrasta, a zasobów mi
neralnych stale ubywa i już dzisiaj mu

simy myśleć o skolonizowaniu Marsa. 
Ale najpierw na Marsie musi wylądować 
człowiek.

Projekt Roberta Zubrina jest nie tylko 
tańszy od projektu NASA —  kosztował
by około 45 mld dolarów (co stanowi ok. 
15% budżetu NASA lub niecałe 1% fun
duszy przeznaczonych na zbrojenia 
w USA), ale także jest możliwy do reali
zacji dzięki zastosowaniu obecnych tech
nologii i przewiduje lądowanie człowie
ka na Marsie w ciągu 10 lat od chwili 
przyznania funduszy. Program ten nie wy
maga istnienia stacji Alfa (międzynaro
dowej stacji orbitalnej), której istnienia 
wymagał projekt NASA, a której budo
wa w najbliższym czasie ma zostać roz
poczęta.

Robert Zubrin zamiast jednego duże
go statku kosmicznego chce wysłać kilka 
mniejszych. Najpierw startuje z Ziemi 
rakieta z pojazdem powrotnym na Ziemię 
i aparaturą do produkcji paliwa do tego 
pojazdu. Masa paliwa w rakiecie stano
wi ponad 85% masy całości i, aby obni
żyć masę rakiety i maksymalnie „wypeł
nić” ją  aparaturą, dr Zubrin „tankuje” 
rakietę paliwem tylko w jedną stronę. 
Gdy już pojazd ten wyląduje na Marsie, 
rozpoczyna się produkcja paliwa meta- 
nowo-tlenowego, w której wykorzystu
je  się dwutlenek węgla stanowiący 95% 
atmosfery Marsa oraz wodór przywie
ziony z Ziemi. Energia do tego procesu 
będzie czerpana z małego reaktora. Po 
dwóch latach, gdy statek będzie przygo
towany do drogi powrotnej na Ziemię, 
startują (po wcześniejszej kontroli jako
ści paliwa na Ziemi) dwie kolejne rakie
ty. Jedna jest analogiczna do pierwszej, 
natomiast druga rakieta zawiera lądow- 
nik wraz z czteroosobową załogą, która 
pozostałaby na Marsie rok lub półtora. 
Zubrin nazywa ten lądownik puszką 
od konserw. W tym czasie załoga doko
nuje pomiarów na Marsie. Po wypełnio

nej misji załoga wraca na Ziemię pierw
szym statkiem, a w kierunku Marsa mkną 
już dwie kolejne rakiety, analogiczne do 
poprzednich. W ten sposób mamy zapew
nioną ciągłość obecności człow ieka 
na Czerwonej Planecie. Wiele problemów 
wymaga jeszcze rozwiązania, ale jak  
na razie projekt dr Roberta Zubrina jest 
najbardziej obiecujący i wiele jego ele
mentów jest już testowanych.

Można zadawać sobie pytanie, czy po
trzebna je s t taka w ypraw a? Przede 
wszystkim nie nam udzielać na nie od
powiedzi, bo nie z naszych pieniędzy 
będzie ona realizowana. Jednak pewne 
problem y są ponadterytorialne, a od 
wielu z nich zależy los naszej cywili
zacji. Najważniejszym pytaniem jest: 
„Czy istniało bądź istnieje tam życie?”. 
W sierpniu ubiegłego roku naukowcy 
poinformowali opinię publiczną o doko
naniu wielkiego odkrycia w meteorycie 
ALH 84001 znalezionym w lodach An
tarktydy. Meteoryt ten pochodzi z Mar
sa i znaleziono w nim skamieliny bakte
rii żyjących na Czerwonej Planecie po
nad 3.6 mld lat temu! Analogiczne bak
terie z tego okresu na Ziemi są prawie 
100-krotnie większe! Materiał z tego me
teorytu poddawany jest jeszcze drobia
zgowym analizom, ale już dzisiaj jeste
śmy bliscy stwierdzenia, że na Marsie 
istniało życie. Jednak pewność uzyska
my dopiero wtedy, gdy na powierzchni 
Marsa postawi swą stopę Człowiek. Je
śli odpowiedź będzie twierdząca, będzie 
to oznaczało, że życie jest czymś po
w szechnym  we W szechśw iecie, a to 
m oże być najw ażniejsza odpow iedź 
w dziejach ludzkości.

Zanim jednak poznamy odpowiedź 
na to fundamentalne pytanie, proponuję 
oddać się lekturze książki dr Roberta 
Zubrina pt. „CZAS MARSA” i spojrzeć od 
czasu do czasu w rozgwieżdżone niebo.

Wiesław Skórzyński
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Na łamach poprzedniego zeszytu PA publikowaliśmy listę grantów przyznanych przez Komitet Badań Naukowych w ramach 
konkursów X i XI. Poniżej prezentujemy listę grantów z dwóch następnych konkursów {red.).

ASTRONOMIA dr Ryszard Szczerba (PAN Warszawa-Toruń Centrum 366 000 36
Astronomiczne) —  Badanie późnych etapów ewolucji

Kierownik projektu i tytuł projektu i i n w i a

(zł)

\ y < - u o

[mies.)
gwiazd w  oparciu o obserwacje optyczne, podczerwone
i radiowe.

XII K O NK URS
prof, dr hab. Andrzej Zdziarski (PAN Warszawa Cen 21 580 24
trum Astronomiczne) —  Mechanizmy emisji promieni X

dr M irosław G iersz (PAN Warszawa Centrum Astro 123 630 36 i gamma w układach podwójnych G X 339-4 oraz CygX-I.

nom iczne) —  Symulacje ewolucji realnych systemów
gwiazdowych przy pomocy kodów Monte Carlo i hybrydo
wego.

305 444 36prof, dr hab. Janusz Gil (WSP Zielona Góra Zielonogór
skie Centrum Astronomii) — Promieniowanie pulsarów. BADANIA KOSMICZNE
prof, dr hab. Robert Głębocki (UG Wydział Matematyki 
i Fizyki) —  Badanie asynchronicznych układów podwój
nych późnych typów widmowych.

180 000 36 ■

Kierownik projektu i tytuł projektu Kwota Czas
(zł) (mies.)

dr Krzysztof Jahn (UW Wydział Fizyki) —  Aktywność 274400 36
magnetyczna i rotacja chłodnych gwiazd. XII K O NK URSdr hab. Michał Jaroszyński (UW Wydział Fizyki) — Me 80 900 24
tody statystyczne w badaniu soczewkowania grawitacyjne dr M arek Banaszkiewicz (PAN Warszawa Centrum 169 875 36
go. Badań Kosmicznych) —  Modelowanie termiczne jądra
dr hab. Janusz Kałużny (UW Wydział Fizyki)— Zaćmie 280 700 30 komety oraz dynamiki dużych cząstek pyłu wokółkometar-
niowe układy podwójne w gromadach gwiazdowych oraz nego dla potrzeb misji ROSETTA.
bliskich galaktykach. dr Kazimierz Borkowski (UMK Wydział Fizyki i Astro 114 000 36
dr hab. Jerzy Madej (UW Wydział Fizyki)— Rozprasza 62 390 12 nomii) —  Odbiór danych telemetrycznych ze sztucznych
nie Comptona w atmosferach gorących gwiazd zwartych. satelitów Ziemi za pomocą 15-m radioteleskopu UMK.
II. mgr K rzysztof Goździewski (UMK Wydział Fizyki 5 600 12
dr hab. Joanna Mikołajewska (PAN Warszawa Centrum 236 080 36 i Astronomii) — Modelowanie pól grawitacyjnych małych
Astronomiczne) —  Gwiazdy symbiotyczne: obserwacje, cial Układu Słonecznego.
modele, ewolucja. II. mgr inż. Jerzy Grygorczuk (PAN Warszawa Centrum Ba 250 000 36
dr Andrzej Niedzielski (UMK Wydział Fizyki i Astro 113 750 36 dań Kosmicznych) —  Urządzenie wbijające dla penetrato-
nom ii) —  Poszukiwanie przyczyn zmienności widmowej ra MUPUS w misji ROSETTA.
pojedynczych gwiazd Wolfa-Rayeta. dr Marek Hłond (PAN Warszawa Centrum Badań Ko 140 000 36
dr hab. Marek Urbanik (UJ W ydział Matematyki 235 500 24 smicznych) —  System wspomagania dla przyrządu MU
i Fizyki) — Konfrontacja teoretycznych modeli generacji PUS.
galaktycznych pól magnetycznych z obserwacjami. dr hab. Wiesław Macek (PAN Warszawa Centrum Badań 

Kosmicznych) —  Analiza fraktalna wiatru słonecznego
16 610 24

XIII K O NK URS (promotorski).
dr inż. Wojciech Marczewski (PAN Warszawa Centrum 90 000 12

prof, dr hab. Paweł Haensel (PAN Warszawa Centrum 481 800 36 Badań Kosmicznych) — Opracowanie i weryfikacja meto
Astronomiczne) —  Gwiazdy neutronowe. Struktura, ewo dy i technik pomiaru warstwowych charakterystyk po 
lucja, dynamika.
dr Michał Hanasz (UMK Wydział Fizyki i Astronomii) 89 800 36

wierzchni jądra komety systemem interferometrycznym in
strumentu IRon VB.

—  Rola niestabilności wyporu w generacji pola magne dr hab. Aleksander Schwarzenberg-Czerny (PAN War 350000 36
tycznego galaktyk spiralnych. szawa Centrum Badań Kosmicznych) — Badanie pulsacji
dr hab. Roman Juszkiewicz (PAN Warszawa Centrum 
Astronomiczne) — Ewolucja struktury wszechświata.

581 200 36 kosmicznych źródeł promieniowania gamma: od SIGMY  
doINTEGRALa.

mgr Ewa Luiza Łokas (PAN Warszawa Centrum 9 680 12
Astronom iczne) —  Powstaw anie i w łasności halo ga  XIII K O NK URS
laktycznych w ujęciu słabo nieliniowego rachunku za 
burzeń. dr hab. Katarzyna Dąbrowska-Zielińska (Instytut Geo 110 000 24
dr Andrzej M aciołek-Niedźwiecki (UŁ Wydział M a 53 110 18 dezji i Kartografii Warszawa) — Zastosowanie mikrofalo
tematyki, Fizyki i Chemii) —  Efekty relatywistyczne wych zdjęć satelitarnych wykonanych w różnej długości
w aktywnych jądrach  galaktyk. i polaryzacjifal, do charakterystyki powierzchni głebowo-
dr M aciej M ikołajew sk i (UM K W ydział F izyki 24 735 12 rośłinnej.
i A stronom ii) — Spektroskopowe i fotom etryczne p o  dr Konrad Kossacki (UW Wydział Fizyki) -— Cechowa 25 000 12
szukiwania magnetycznych białych karłów w fa zie  Pro- nie prototypowego układu doświadczalnego do pomiaru roz
pellera  w układach podwójnych. kładu temperatury w warstwie powierzchniowej jądra ko-
prof, dr hab. M ichał Różyczka (PAN Warszawa Cen 261 400 27 metarnego i w innych porowatych ośrodkach.
trum  Astronom iczne) — Sym ulacje gazodynam iczne dr Barbara Popielawska (PAN Warszawa Centrum Ba 79 750 30
w astrofizyce. dań Kosmicznych) —  Wiełkoskałowy model kinetyczny
dr hab. Aleksander Schwarzenberg-Czerny (PAN 80 300 24 warstwy plazmowej w ogonie magnetosfery Ziemi w wa
Warszawa Centrum Astronom iczne) — Kalibracja od runkach spokoju magnetycznego.
ległości i weryfikacja modeli akreacji gwiazd katali- dr Marek Siarkowski (PAN Warszawa Centrum Badań 300 000 36
zmicznych. Kosmicznych) —  Interball -  Prowadzenie eksperymentu
prof, dr hab. Józef Smak (PAN Warszawa Centrum 10 660 6 z wykorzystaniem przyrządu RF-151 (fotometr— tomograf
Astronom iczne) — D ysk akreacyjny w K U  Cygni. rentgenowski).

Granty KBN
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In memoriam

Stefania Grudzińska 1930-1997
Stefania Grudzińska urodziła się 
w Bydgoszczy 4 kwietnia 1930 roku 
w rodzinie urzędniczej. Edukacjępod- 
stawową rozpoczęła w polskiej szko
le powszechnej, a ukończyła w oku
pacyjnej szkole niemieckiej w Byd
goszczy. Po wyzwoleniu wstąpiła 
do klasy matematyczno-fizycznej III 

Gimnazjum i Liceum w rodzinnym mieście. Maturę uzyskała 
w tej szkole w roku 1950. Studia wyższe odbyła na Uniwersy
tecie Mikołaja Kopernika w Toruniu w latach 1950 -  1955. 
Studiowała astronomię, uzyskując magisterium w czerwcu 1955 
roku na podstawie pracy dotyczącej fotometrii fotograficznej 
(ściślej fotowizualnej) jednego z pól Drogi Mlecznej (pola 
Sagittae) wybranych przez Obserwatorium Astronomiczne 
w Toruniu do badań struktury Galaktyki i ekstynkcji między- 
gwiazdowej. Jeszcze w czasie studiów, z dniem 1 marca 1953 
roku, została zatrudniona w Katedrze Astronomii UMK kiero
wanej przez prof. Władysława Dziewulskiego w charakterze 
najpierw zastępcy asystenta, a później od 1 października 1954, 
asystenta. Kolejne stanowiska starszego asystenta i adiunkta 
Stefania Grudzińska zajmowała odpowiednio od roku 1956 
i (po doktoracie) od 1963. Na stanowisko docenta została po
wołana w 1978 roku i na tym stanowisku pozostawała w UMK 
aż do przejścia na emeryturę, w dniu 30 września 1991 roku.

W czasie pierwszych lat pracy uniwersyteckiej mgr S. Gru
dzińska zajmowała się fotometrią wizualną i fotograficzną 
gwiazd zmiennych i wspomnianą wyżej fotometrią wybrane
go pola Drogi Mlecznej. Ten ostami problem wchodził w ramy 
większego programu badawczego Obserwatorium Astrono
micznego w Toruniu, którym Obserwatorium to rozpoczynało 
swe naukowe — obserwacyjne istnienie. Pierwszym i podsta
wowym instrumentem badawczym Obserwatorium w Piwni
cach był wtedy słynny 20 cm astrograf Drapera. Teleskop ten 
specjalnie zbudowany dla dużego projektu badawczego Ob
serwatorium Harwarda w Cambrige (USA) poświęconego opra
cowaniu katalogu jasności fotograficznych i typów widmowych 
gwiazd (Henry Draper Catalogue — katalogu HD) został po
darowany astronomom Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 
przez profesora H. Shapleya, dyrektora Obserwatorium Har
warda, w roku 1947. Dzięki temu instrumentowi powstało 
w roku 1949 Obserwatorium Astronomiczne UMK w Piwni
cach pod Toruniem. Stefania Grudzińska, niemal od początku 
istnienia tej placówki, uczestniczyła w jej budowie i rozwoju 
zarówno w sferze badawczej, jak i dydaktycznej i organizacyj
nej. Między innymi od końca roku 1976 do roku 1979 była 
zastępcą dyrektora Instytutu Astronomii UMK.

W swych badaniach astronomicznych Stefania Grudzińska 
posługiwała się metodami fotometrii wizualnej, fotometrii fo
tograficznej i spektrofotometrii. Pierwszą opublikowaną jej 
pracą była fotometria wizualna zmiennej długookresowej 
R Cassiopeiae opublikowana w 1956 roku. Ta gwiazda i inne 
gwiazdy zmienne długookresowe stały się później przedmio
tem Jej badań spektrofotometrycznych. Gwieździeo Ceti (Mira 
Ceti) poświęcona została Jej praca doktorska broniona w mar

cu 1963 roku. Pojawienie się komety Arenda-Rolanda w 1957 
roku skierowało Jej uwagę badawczą na te ciała niebieskie 
i przez wiele lat zajmowała się badaniem komet. W tej dziedzi
nie pogłębiała swą wiedzę i umiejętności badawcze w czasie 
stażów naukowych w Lićge w Belgii (staż roczny w 1959r. 
i wiele staży krótkoterminowych w późniejszych latach) 
i we Francji. Jej praca habilitacyjna nosiła tytuł „Analiza wid
mowa wybuchu komety Alcock 1963 III”. Kolokwium habili
tacyjne dr S. Grudzińskiej odbyło się przed Radą Wydziału Ma
tematyki Fizyki i Chemii UMK w Toruniu w dniu 17maja 1972, 
a stopień doktora habilitowanego nauk fizycznych w dziedzinie 
astronomii został Jej przyznany z dniem 10 listopada 1972 roku.

Zarówno przed, jak po habilitacji wiele prac badawczych 
Stefania Grudzińska poświęciła kometom. Obiektem Jej ba
dań były m.in. następujące komety: Arenda-Rolanda 1956h, 
Ikeya 1963a, Alcocka 1963b, P/Schwassmanna-Wachmanna. 
Innym przedmiotem Jej badań były gwiazdy zmienne długo
okresowe i gwiazdy typu RV Tauri. Dla pierwszych prowadzi
ła badania na podstawie widm w bardzo dużej dyspersji (głów
nie studium widma liniowego w zakresie widzialnym i pod
czerwonym), dla drugich uzyskiwała widma w raczej małej 
dyspersji, dla spektrofotometrii ich widma ciągłego. Opubli
kowała łącznie około 40 rozpraw i artykułów naukowych 
w tych dziedzinach badań. Była członkiem Międzynarodowej 
Unii Astronomicznej, Towarzystwa Naukowego w Toruniu 
i paru innych towarzystw naukowych.

W pracy dydaktycznej doc. Grudzińska specjalizowała się 
głównie w wykładach dotyczących astronomii sferycznej i prak
tycznej (dla studentów astronomii), astronomii ogólnej (dla stu
dentów geografii i matematyki) oraz matematycznych opraco
wań obserwacji, ale gdy zaszła potrzeba, nie zawahała się przed 
przeprowadzeniem wykładów kursowych dotyczących struk
tury wewnętrznej gwiazd. W latach 1972-1980 pracowała do
datkowo w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Bydgoszczy 
(1972-78 : adiunkt, 1978-80: docent), gdzie prowadziła wy
kłady z matematyki. W Toruniu opiekowała się 9 pracami 
magisterskimi, a na bydgoskiej WSP wykonano 53 prace ma
gisterskie pod Jej kierunkiem.

Po zakończeniu swego stosunku pracy na Uniwersytecie 
Mikołaja Kopernika docent Stefania Grudzińska podjęła pracę 
na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Instytucie Fizyki 
Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie. Wykładała astro
nomię i astrofizykę studentom fizyki. Opiekowała się pracami 
magisterskimi, w których studenci fizyki wykonywali badania 
astrofizyczne. Pod Jej kierunkiem zostało wykonanych tam 
20 prac magisterskich i 11 licencjackich.

Za swą działalność dydaktyczną i naukową Profesor Stefa
nia Grudzińska była wielokrotnie wyróżniana nagrodami rek
torskimi zarówno w Toruniu, jak i w Rzeszowie. W roku 1973 
została odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi, a w roku 1983 
Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Zmarła po długiej chorobie w Bydgoszczy w dniu 23 paź
dziernika 1997 roku i została pochowana na tamtejszym cmen
tarzu Serca Jezusowego w dniu 29 października 1997 roku.

H
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W dniu 11 września 1997 Żagań odwiedziła 
grupa ponad sześćdziesięciu astronomów 
przebywających w tym czasie na zjeździe Pol
skiego Towarzystwa Astronomicznego w Zie
lonej Górze. Podzieleni na dwie grupy, opro
wadzani przez miejscowych przewodników, 
zwiedzili zespół pałacowy, by następnie udać 
się pod ratusz, gdzie widnieje tablica upamięt
niająca dwuletni pobyt w Żaganiu wielkiego 
astronoma, jakim był niewątpliwie Jan Kepler.

W programie wycieczki znalazł się rów
nież poaugustiański zespół klasztorny. Duże 
wrażenie na zwiedzających zrobiła zachowa
na biblioteka klasztorna z oryginalnym tara- 
sikiem do obserwacji astronomicznych. 
Innym miejscem, gdzie chętnie zatrzymały 
się obie grupy, była sala z freskami w wieży 
nad furtą klasztorną. Tu obie grupy żywo za
reagowały na niepewną informację przewod
ników, kogo przedstawia portret na ścianie 
vis-r-vis okna? Dla astronomów oczywisto
ścią było, że ów portret to podobizna Tycho- 
na de Brahe. Istotnie, uderzające jest podo
bieństwo żagańskiego portretu do znanych wi
zerunków Tychona (patrz zdjęcia). Charakte
rystyczny dla Tychona jest nos —  mówią —  
który był srebrną protezą, gdyż własny Ty
cho stracił w pojedynku (ponoć był z niego 
niezły awanturnik). Jak wiadomo, Kepler 
przez krótki czas ściśle współpracował z tym 
duńskim astronomem. To właśnie na bazie ob
serwacji wykonanych przez Tychona możli
we było odkrycie praw ruchu planet, dzięki 
którym Kepler na trwałe wpisał się w historię 
rozwoju astronomii.

Pozostaje zagadką, dlaczego jednak napis 
przy portrecie mówi o Keplerze? Gwoli wy
jaśnienia, wieża została wybudowana aż czter
dzieści lat po śmierci astronoma i widocznie 
autor malowidła nie wiedział, jak naprawdę 
wyglądał Jan Kepler. Znane nam obecnie po
dobizny tegoż astronoma ukazują nam męż
czyznę o pociągłej twarzy i bujnym, ciem
nym zaroście, co raczej trudno pomylić z otyłą 
i prawie „łysą” twarzą z żagańskiego portre
tu. No i ten nos...

Inne malowidła w tej sali upamiętniają do
kładnie przewidziane przez Keplera spekta
kularne zjawiska astronomiczne. Pierwsze to 
całkowite zaćmienie Słońca z 10 czerwca 
1630 roku (obserwowane w Żaganiu), a dru
gie dotyczy przejścia planety Wenus na tle tar
czy Słonecznej w roku następnym (tego już 
Kepler nie dożył).

Pozostają jeszcze przygotowane dwa 
miejsca na portrety, ale czyje? Nie wiado
mo. Może miały to być wizerunki wielkich 
poprzedników Jana Keplera, których dzie
dzictwo rozwijał: Mikołaja Kopernika i wła
śnie Tychona de Brahe? A może, jak suge
ruje p. Winczaruk, przygotował tam jedno 
miejsce na swoją chwałę Jan Felbiger —  
— twórca wieży, a drugie dla śląskiego uczo
nego, optyka —  Preussa?

Moja konkluzja jest następująca: wbrew 
temu, co sugeruje łaciński napis, omawiany 
portret ukazuje twarz Tychona de Brahe, choć 
w założeniu miał znaleźć się tam portret Jana 
Keplera. I tak chyba ująłbym tę sprawę.

Wycieczka była interesująca...
Jacek Drążkowski

Kepler
czy

Tycho?

Portret Keplera wg miedziorytu Jakuba 
von Heydena z 1618 roku.

Portret niby-Keplera z poaugustiańskiej 
wieży w Żaganiu.

Portret Tychona wg miedziorytu Jakuba 
von Meursa.

l i l i e  tak dawno (PA nr 1/1997, Quo va- 
dis, oświato?) napisałem „podobno dzia- 
łająjuż nowe komisje...”. Przypuszczenie 
okazało się prawdziwe. Jeszcze w stycz
niu dotarły pierwsze sygnały, że coś się 
dzieje, w marcu otrzymaliśmy firmowa
ne przez Biuro Strategii Edukacyjnej 
MEN nowe podstawy programowe. 
W czerwcu dowiedzieliśmy się, że re
forma wejdzie w życie za dwa lata, ale 
już od 1 września 1997 szkoły mogą za
cząć pracować „po nowemu”. W chwili, 
gdy piszę (koniec sierpnia), powołano 
tzw. szkoły pilotażowe, które mają się 
zająć wdrażaniem nowych programów. 
Cały szkopuł w tym, że nie powiedzia
no, co i jak mają robić. Jeśli mimo to nie
które z tych szkół chciałyby podjąć ja
kieś działania, to nie mają po temu żad
nych podstaw prawnych. Coś mi się 
wydaje, że całą resztę koniecznych dzia
łań scedowano na nie istniejące Biuro 
Taktyki Edukacyjnej. Opublikowane 
podstawy programowe (jedno wielkie 
ble-ble, ale o tym parę zdań niżej) to jesz
cze nie program, tym bardziej, że dotych
czas nie opublikowano mających obo
wiązywać siatek godzin (podziału godzin 
lekcyjnych na poszczególne przedmio
ty). Wygląda na to, iż MEN wyobraża

J e d n a  z ponad 40 Komisji Międzyna
rodowej Unii Astronomicznej poświęco
na jest sprawom nauczania astronomii 
(Komisja 46 —  Teaching o f Astronomy). 
Cele, jakie sobie stawia Komisja, to „roz
wijanie i rozszerzanie edukacji astrono
micznej na każdym stopniu kształcenia 
na całym świecie”. Świadczy to oczy
wiście o wadze, jaką międzynarodowa 
społeczność astronomiczna przywiązu
je  do spraw nauczania astronom ii 
na wszystkich szczeblach nauczania.

„Edukacja to metoda za pomocą któ
rej przyciągamy i kształcimy następne 
generacje astronomów i środek, za po
mocą którego informujemy podatników 
o naturze, wzniosłości i znaczeniu na
szej dziedziny nauki. Każdy obywatel 
Ziemi powinien mieć świadomość pod
stawowych pojęć astronomii, jej prak
tycznych i filozoficznych zastosowań, jej 
emocjonalnych i estetycznych wyzwań, 
jej przesłania o naszym kosmicznym po
chodzeniu i naszym miejscu w czasie
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Quo vadis, oświato?

Zabawa w głuchy telefon
sobie, że programy powstaną z dnia 
na dzień i niejako „oddolnie”. A napraw
dę, to praca dla zespołu fachowców 
na dobre kilka miesięcy (i za grube pie
niądze). A i tak nie wiadomo, czy będą 
to takie programy, jakich potrzebujemy. 
A gdzie podręczniki, przeszkolenie na
uczycieli? Gdzieś w czerwcu MEN 
ujawniło nowy pomysł: przeszkoli się 
centralnie grupkę nauczycieli, ci wrócą 
w teren, przeszkolą następne grupki, ci 
następne i tak w alarmowym tempie 
przygotowana będzie do reformy więk
szość nauczycieli. Bardzo mi to przypo
mina popularną kiedyś zabawę w głuchy 
telefon. Kto nie zna, niech spyta star
szych. Wypowiedziane na początku łań
cuszka zdanie: „W drażam y w sp an ia 
łą  re fo rm ę  n a u c z a n ia ”, na końcu 
możebrzmieć np. „D rążym y pom ału  
fo rm ę do o le w a n ia ”.

A teraz trochę o wspomnianym ble- 
-ble, czyli nowych podstawach progra
mowych. Czytamy w nich, że szkoła 
stwarza warunki do, szkoła umożliwia,

szkoła wspiera, daje wiedzę o, a także 
chrześcijański system wartości, miłość 
Ojczyzny (co prawda przez małe o), po
szanowanie dziedzictwa kulturowego, 
otwarcie na wartości kultur Europy i 
świata. Są także treści nauczania. Sfor
mułowane niezwykle lakonicznie. Np. 
cała optyka zawarta jest zawarta jest w 
jednym słowie: optyka. Czy należy choć 
trochę uwagi poświęcić zjawisku dyfrak
cji, czy ograniczyć się do elementów 
optyki geometrycznej ? A może budo
wać ją  na teorii tworzenia obrazów Ab- 
bego? Trochę lepiej jest z najbardziej in
teresującą czytelników Postępów astro
nomią. Poświęcono jej całe dwa wiersze:
• Oddziaływania grawitacyjne. Układ Sło

neczny. Wszechświat. Elementy kosmo
logii (to na IV etapie kształcenia),

• Cząstki elementarne. Elementy astro
fizyki i kosmologii — na etapie V, 
na którym uczniowie mają prawo wy
boru bloków programowych.
Jedynym niewątpliwym osiągnięciem 

autorów owych podstaw (czy może Biura

Strategii) jest zastąpienie przedmiotów 
edukacjami. Mamy (czy może będziemy 
mieli) m.in.:

• edukację fizyczną i astronomiczną,
• edukację medialną,
• edukację zdrowotną,
• edukację czytelniczą i informacyjną,
• edukację ekologiczną,
• edukację obywatelską.
Zapewnienie szkołom warunków bazy

materialnej) niezbędnych do realizacji po
stawionych zadań nie jest przedmiotem 
zainteresowania MEN, co wyraźnie po
wiedziano w jednym  z wywiadów. 
Niech o tym myślą gminy lub dyrektorzy 
szkół poszukają bogatych sponsorów. 
Trochę to jak składanie komputera z kloc
ków LEGO. A może nawet drewnianych? 
Moim zdaniem wyjaśnienia tej parano- 
idalnej sytuacji są tylko dwa: albo w MEN 
działają sami dyletanci, albo koalicja 
SLD-PSL chce za wszelką cenę przypi
sać sobie zasługę (?) wdrożenia reformy 
w okresie swoich rządów.

Juliusz Domański

Edukacja astronomiczna 
na Kongresie MUA w Kioto

i przestrzeni. Edukacja astronomiczna 
ilustruje sposoby stawiania pytań nauko
wych i jest wspaniałym narzędziem 
do przybliżania ludziom np. pojęć o cią
żeniu powszechnym i świetle. Przycią
ga młodych ludzi do studiowania nauk 
ścisłych i techniki oraz wzmaga po
wszechne zainteresowanie naukami 
przyrodniczymi. Dzięki edukacji astro
nomia pozostaje przedmiotem zaintere
sowania na całe życie i staje się hobby 
wielu milionów ludzi.” Takie jest zda
nie o nauczaniu astronomii Prezydenta 
Komisji 46 MUA, profesora Johna Per
cy’ego z Toronto. Z tego wynikają oczy
wiście bardzo trudne i poważne zadania 
nauczycielskie całej społeczności astro
nomicznej. Trzeba określić programy na

uczania, przygotować nauczycieli każ
dego poziom u, trafić  nauczaniem  
do wszystkich uczniów i studentów oraz 
znaleźć sposób na spotkanie studentów 
z niebem, z możliwością „docenienia” 
przez nich gwiaździstego nieba jako źró
dła wiedzy o naszym kosmicznym 
środowisku.

Nauczanie astronomii nie może i nie 
odbywa się tylko w szkolnej klasie. Od
bywa się też gdzie indziej: w telewizji, 
w radio, w gazetach i czasopismach, ma
gazynach i książkach, w planetariach, 
centrach naukowych, obserwatoriach pu
blicznych, klubach amatorskich (miło- 
śniczych), a ostatnio w Internecie. Astro
nomowie zawodowi muszą po partner- 
sku uczestniczyć w tym procesie i ak

tywnie współdziałać w tych środkach 
środkach przekazu. Było to bardzo sil
nie podkreślane w czasie spotkań Komi
sji 46 w Kioto. Zostało też zorganizo
wane, tradycyjne już w czasie Kongre
sów MUA, spotkanie astronomów zawo
dowych z nauczycielami astronomii. 
Na tym sympozjum nauczyciele nie tyl
ko czerpali wiedzę od wybitnych bada
czy Kosmosu, ale uświadamiali astrono
mom problemy w przekazywaniu mło
dym pokoleniom współczesnej wiedzy 
o Wszechświecie. W ramach Kongresu 
astronomów w Kioto odbyła się też tzw. 
wspólna dyskusja (Joint Discussion 
nr 20) na temat „Wsparcie badań astro
nomicznych i edukacji w krajach rozwi
jających się”. (aw)
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W spółczesna sekta „Brama N ieba ”poszła w ślady niezliczonych dawnych kultur, szukając prawdziwej 
drogi do życia wiecznego. Pojmowana przez sektę „niebieska migracja ” dusz z  pom ocą kom ety Hale'a- 
-Boppa i  kosm itów  stanowiła pom ost przerzucony m iędzy wierzeniam i z  odległych wieków i  m itam i 
zw iązanym i z  nadchodzącym końcem tysiąclecia.

Siadami „Bramy Nieba”
Wydawało się, że można spokojnie wyjść i oglądać rozgwieżdżone niebo. Tymczasem kometa —  „apokaliptyczny 

znak” dla 39 samobójców z  sekty Brama Nieba — w marcu b.r. raz jeszcze ukazała się mieszkańcom półkuli 
północnej. Kometę Hale'a-Boppa można odnaleźć (artykuł ukazał się we wrześniowym numerze S&T — przyp. red.) 
w gwiazdozbiorze Rufy, wędrującym przed świtem ponad południowo-wschodnim horyzontem.

Według członków sekty „Brama Nieba” kometa Hale'a-Boppa była sygnałem przybycia innego niebiańskiego 
statku, „pojazdu z  Poziomu Ponadłudzkiego”. Członkowie sekty spodziewali się, że zostaną tym kosmicznym 
pojazdem uniesieni z  Ziem i, gdyż według ich doktryny Najwyższego Rzędu niebo jest w rzeczywistości 
zewnętrzną przestrzenią, zaś przejście duszy do raju pozaziemskiego wymaga „ostatecznego” i „dobrowolnego 
rozstania się” z  ziemskim ciałem.

Jeśłi jednak ktoś uniknął takiego losu -  uprowadzenia, i prześledzi drogę komety Hale'a-Boppa na wrześniowej 
mapce nieba, odnajdzie ślady innych legend i mitów. Mapa obejmuje bowiem także inne „ bramy ”, według starożytnych 
wierzeń wiodące do nieba. I  tak, według Indian szczepu Luiseńo z  południowej Kalifornii Droga Mleczna jest trasą 
wędrówki dusz zmarłych, które dochodzą do niej poprzez Antaresa z  gwiazdozbioru Skorpiona, Niedźwiadka. 
A  jeszcze w IV  w.n.e, łaciński pisarz Macrobius głosił pogłąd, że przecięcie Drogi Mlecznej z  ekliptyką, w przybliżeniu 
odpowiadające położeniu Słońca w momentach przesileń, stanowi miejsce dojścia i odejścia dusz. W  V  w.n.e. precesja 
przesunęła te punkty na niebie do gwiazdozbioru Strzelca (przesilenie zimowe na półkuli północnej) oraz Bliźniąt 
(przesilenie letnie).

Przesileniowa wędrówka dusz została sformalizowana w IV  wieku przez greckiegofilozofa Porfiriusza. Wejście 
dusz na Ziemię (Brama Ludzi) umiejscowione było w astrologicznym znaku Raka, przy północnej granity rocznej 
drogi Słońca. Zm arli powracali do nieba przez Bramę Bogów, znajdującej się w znaku Koziorożca. Te znaki 
otrzymały swe nazwy od gwiazdozbiorów Raka i Koziorożca, w których Słońce świeciło w momentach przesileń 
w drugim i w pierwszym tysiącleciu p.n.e.

Pojęcie „Bramy Nieba” możemy zawdzięczać mieszkańcom Mezopotamii. Według starej sumeryjskiej legendy 
Gilgamesz, król Uruku, został wysłany na poszukiwanie nieśmiertelności w Ogrodzie Słońca — krainie wiecznego 
życia. Aby dotrzeć do celu, musiał przejść przez Bramę Słońca na horyzoncie, 
tam, gdzie Słońce zachodzi i gdzie ukazuje się przy wschodzie.
Wprawdzie para straszliwych ludzi-skorpionów strzegła obu wejść 
na słoneczną drogę, ale Gilgamesz został dopuszczony do następnego 
poziom u. Epicka historia G ilgamesza, ukształtow ana  
prawdopodobnie przed początkiem drugiego tysiąclecia p.n.e., została 
rozwinięta i przekazywana przez następnych 15 wieków. Jednakże 
około X V II w. p.n.e. na kamieniach granicznych w Mezopotamii 
zaczęto umieszczać symbole astronomiczne, wśród nich także postacie 
czlowieka-skorpiona. jego dolna część, zakończona ogonem skorpiona, 
wspierała się na szponach ptaka lub pazurach lwa. Jego ludzki tułów oraz

Postać czlowieka-skorpiona, naciągającego tuk, towarzyszy innym astronomicznym symbo
lom na babilońskich kamieniach granicznych z Abu Habba (w epoce Króla Nabuchadnez- 
zara 1112-1103 p.n.e.). Przechowywany obecnie w British Museum w Londynie kamień 
świadczyć może o związku gwiazdozbioru Strzelca z ludźmi-skorpionami, stojącymi 
na straży Bramy Nieba. Reprodukcja z książki Alfreda Jeremiasa „Handbuch 
der Altorientalischen Geisteskultur" 1913.
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strzała, którą naciąga w swym luku, zasugerowały niektórym badaczom, że jest to mezopotamskiprekursor Strzelca, 
Łucznika. Chociaż nie wiadomo, czy człowiek-skorpion umieszczany na granicznych kamieniach miał być strażnikiem 
przy Bramie Słońca, jednak gwiazdozbiór ten mógł pochodzić z wcześniejszych wyobrażeń poprzez związek z  Drogą 
Mleczną. W  drugim tysiącleciu p.n.e.,gdy przesilenie Słońca następowało wśród gwiazd Koziorożca, Strzełec mógł 
stanowić straż przednią skrzyżowania drogi Słońca z Drogą Mleczną.

Chrześcijaństwo uważa bramę nieba za symbol, za metaforę w transcendencji duszy. Według Nowego Testamentu 
kłucze Królestwa Niebieskiego są w ręku św. Piotra, który kontroluje wpuszczanie dusz przez „niebieskie wrota”.

Można by mniemać, że wiosną 1997 r. zjawiska na niebie specjalnie się sprzęgły, tworząc „kłucze”, otwierające 
Bramy Nieba dła członków sekty z południowej Kalifornii, kiedy to 23 marca kometa Hale'a-Boppa znalazła się 
najbłiżej Ziemi. Na internetowej stronie publikowanej przez sektę zanotowano, że „nadejście komety jest bardzo 
znamienne, jest bowiem czasem przybycia załogi kosmicznej”. Pojawienie się komety przyspieszyło moment wybrany 
przez sektę na odejście, ale w tym samym czasie zaistniały też inne zjawiska astronomiczne. Moment równonocy 
wiosennej, tradycyjnie związany z wiosenną odnową, nastąpił 20 marca; Wielkanoc, obchodzona na pamiątkę 
śmierci i zmartwychwstania Chrystusa, nastąpiła w 10 dni później. W  dodatku całkowite zaćmienie Słońca 
wystąpiło 9 marca, a prawie całkowite zaćmienie Księżyca — 23 marca.

Sekta wyraźnie oczekiwała widowiskowego końca świata, mimo że większość doniesień prasowych, umieszczanych 
przez nią na internetowych stronach, podkreślała optymistyczny i pogodny charakter informacji samobójczych. 
Pojmowana przez nią „niebieska migracja” dusz z  pomocą komety Hale'a-Boppa i kosmitów stanowiła pomost 
przerzucony między wierzeniami z odległych wieków a mitami związanymi z nadchodzącym końcem tysiąclecia. 
Sekta twierdziła, że koniec świata jest bliski, bo „chwasty potężnie wyrosły w ogrodzie, nie można już dokonać 
naprawy, fest czas, aby cywilizacja została cyklicznie odnowiona”.

Masowe środki przekazu zareagowały błyskawicznie na samobójstwo członków sekty „Brama Nieba”. Zdarzenie 
to zostało stwierdzone na Rancho Santa Fe dnia 26 marca, a nazajutrz we wszystkich mediach południowej 
Kalifornii nie było innych wiadomości poza tym wypadkiem. Jak się okazało w dniach 27 i 28 marca, zdarzenie 
to przygotowywane było od lat. Profesor socjologii Robert W. Balch zaczął badać grupę w 1975 r., wkrótce po 
pierwszym odczycie publicznym dwóch liderów, szukających nowych członków sekty. Adepci mieli porzucić swoje 
dotychczasowe życie w odpowiedzi na apel liderów, twierdzących, że są kosmitami i opuszczą naszą planetę przy 
pomocy UFO, aby przenieść się do „poziomu ponadludzkiego”. Balch zajmował się grupą co najmniej do 1994 r. 
Analizę sekty zamieścił w książce „ Bogowie wylądowali: nowe religie z innych światów”, wydanej przez Jamesa 
R. Lewisa. Chociaż opis Bramy Nieba nie był jeszcze wtedy przedstawiony, to sprawozdanie Balcha wykazuje 
ciągłość teologii tej sekty. Jak wynika bowiem z ręcznie pisanej ulotki przygotowanej na publiczne spotkanie 
w Santa Monica (Kalifornia), we wczesnym okresie działalności sekty, będzie tam „dwóch ludzi, którzy twierdzą, 
że mają wkrótce opuścić poziom ludzki i dosłownie (fizycznie) przejść do następnego ewolucyjnego poziomu przy 
pomocy statku kosmicznego UFO”!

Ale mijały miesiące, a potem lata, liderzy pozostawali na Ziemi. Aż wreszcie nadarzyła się okazja. Statek 
kosmiczny mial się pojawić razem z kometą Hale 'a-Boppa. Autor wieczornej pogadanki radiowej, nadawanej 
w całych Stanach Zjednoczonych, Art Bell, zastanawiał się, czy swym opowiadaniem o obserwacji komety nie 
wywołał tego wypadku. Wszelkie tłumaczenia o bezsensie łączenia pojawienia się komety z  końcem świata nie 
uciszyły błędnych poglądów i zabobonów.

Nieproporcjonalnie szeroka reakcja mediów na wydarzenia w sekcie „Brama Nieba” sprawiła, że przypadkowi 
temu nadano znacznie większe znaczenie, niż na to zasługiwało. Przecież na Ziemi żyje obecnie ponad 5 miłiardów 
łudzi, a spośród nich tylko 39 postanowiło przejść do „Następnego Poziomu”. Statystyka daje właściwe pojęcie 
o tym , co się stało: jest tyle istot żyjących na świecie, że na całej gaussowskiej krzywej ludzkich zachowań zdarzyć 
się mogą różne przypadki. Zobaczyliśmy po prostu odlegle skrzydła gaussowskiego rozkładu, wyolbrzymione przez 
środki masowego przekazu. Mamy sezon Millenium, więc zapewne nieraz usłyszymy jeszcze o zabobonach 
ujawniających się na krańcach rozkładu ludzkich reakcji.

Edwin Charles Krupp
tłumaczyła Cecylia Iwaniszewska

Dr E. C. Krupp jest dyrektorem Obserwatorium i Planetarium Griffith 'a w Los Angeles. W tym obserwatorium ponad 80 000 ludzi oglądało 
kometę Hale 'a-Boppa przez teleskopy.
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W  m aju br. kometa H ale ’a-Boppa stopniowo opuszczała nasz polski nieboskłon, stając 
się coraz trudniej dostrzegalnym  obiektem  na tle zorzy w ieczornej i tylko nieliczni 
astro- i fo toam atorzy uwiecznili ten fakt sw ym i aparatam i. P oniżej prezentu jem y  
ostatnie zdjęcia tej komety, ja k ie  dotarły do naszej redakcji. U nas ju ż  niewidoczna, 
dała się jed n ak  fotografow ać m ieszkańcom  innych regionów  naszej ziem skiej kuli. 
Nie zdołaliśm y pow strzym ać się, aby nie przedstaw ić naszym  Czytelnikom  chociaż  
jed nego  obrazu komety, jak iego  m y ju ż  nie m ogliśm y bezpośrednio oglądać  — jakże  
odm iennego od  tego, do czego zdążyliśm y przyw yknąć  —  i po  prostu skorzystaliśm y  
z bogatych zasobów  Internetu (dziękujem y autorow i za zgodę na w ykorzystanie  
zd jęcia  na łam ach PA). We w rześn iu  m ie liśm y za to kilka a trakc ji zw iązanych  
z K s iężycem : ca łko w ite  zaćm ien ie  (16 .09) o raz zak ryc ie  p rzez  n iego  Jow isza  
(1 3 -1 4 .0 9 ) i Saturna (18.09). N adesłane zdjęcia, upam iętn ia jące te w ydarzenia, 
prezentu jem y na tej i następnej stronie. (Red.)

Zdjęcie autorstwa p. Gracjana 
M a c ie je w s k ie g o  z Torun ia , 
umieszczone w okienku winie
ty, wykonane było krótko przed 
rozpoczęciem zaćmienia całko
witego. Tu jako obiektyw posłu
żył teleskop Newtona 90/1000, 
a wykonane zostało na filmie 
o czułości 800 ASA z czasem  
ekspozycji 1 sekunda.
Dwa górne zdjęcia zaćmienia, 
prezentowane z lewej strony, 
pochodzą z grudziądzkiego ob
serwatorium i były wykonane 
przez tamtejszych młodych mi
łośników pod kierunkiem p. Mał
gosi Śróbki-Kubiak (niestety, 
otrzymaliśmy je bez dokładniej
szych informacji na ich temat). 
Dwa następne zdjęcia wykonał 
p.Ariel Majcher z Dębna Lubu
skiego (aparat ustawiony za lu
netą 68/800 z pow. 22x). Pierw
sza ekspozycja jes t z godz. 
21.55 a druga z 22.05, czyli obie 
wykonane były po fazie całko
witego zaćmienia. Czasy ekspo
zycji w ynosiły odpowiednio: 
1/60 i 1/125 sekundy (na filmie 
Fujicolor Super HG 1600).
Pan Majcher jest również auto
rem zdjęcia komety H-B prezen
towanego u góry z prawej (7.05, 
Kodak T-Max 3200 ASA). Jesz
cze później udało się sfotogra
fować kometę p. Jarosławowi 
Grolikowi z W itanow ic (9.05, 
godz. 21.42, aparat z obiekty
wem  135 mm zam o co w an y  
na ręcznie prowadzonym mon
tażu teleskopu Alkor, ekspozy
cja dwuminutowa na filmie Fuji 
Super HG 1600 ASA). U dołu 
z prawej zdjęcie tej samej kome
ty wykonane 10 października 
przez Gordona Garrada (USA) 
za pomocą teleskopu wyposa
żonego w przetwornik CCD. Wi
doczny jes t przeciw w arkocz  
skierowany w stronę Słońca, 
od którego kometa oddala się, 
o p u s zc za ją c  nasze o ko lice  
na dobrych parę tysięcy lat.
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Zakrycie Saturna przez Księżyc
18.09.1997

Prezentowane tu zdjęcia zakrycia Saturna przez Księżyc w dniu 18 września 1997 roku wykonał dr Krzysztof Stanek, aktualnie 
pracujący w Centrum Astrofizycznym w Cambridge. Używał teleskopu o średnicy 120 cm Obserwatorium Freda W hipple’a 
na Mount Hopkins w Arizonie z kamerą CCD i filtrem H-alfa. Skala obrazu była 0.62 sekundy łuku na piksel, a typowy czas 
ekspozycji 0.1 sekundy. Użycie filtru H-alfa zwiększyło jasność Saturna względem jasności Księżyca o czynnik 2.5 -  3. 
Sekwencja poniższych obrazów wyjścia Saturna zza tarczy Księżyca była wykonywana co 35 sekund.


