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Rozpoczynamy rok 1992 prokla
mowany przez Organizację Narodów 
Zjednoczonych jako Międzynarodowy 
Rok Kosmosu. Głównym jego celem 
jest troska o planetę Ziemia. Patrząc 
na nią z Kosmosu zmieniamy pers
pektywę: zapominamy o naszych m a
łych, przyziemnych sprawach, a zaczy
namy widzieć zjawiska i problemy glo
balne. Wyraźniej dostrzegamy zagro
żenia, nie tylko naturalne, które kryje 
w sobie kosmiczne otoczenie Ziemi, 
ale także spowodowane działalnością 
człowieka. Szczególnie te ostatnie na
pawają niepokojem i zmuszają do re
fleksji. Ten rok ma ją  upowszechnić i 
pogłębić. Winien przynieść zrozumie
nie potrzeby innego niż dotychczas 
spojrzenia na naszą planetę i odpo
wiedzialności każdego z nas za jej 
przyszłość. Winien nauczyć nas więk
szej wobec niej pokory i takiej eksplo
atacji jej dóbr, która będzie w stanie 
powstrzymać niszczenie środowiska 
naturalnego. Symbolem przyłączenia 
się Uranii do idei Międzynarodowego 
Roku Kosmosu jest zdjęcie Ziemi re
produkowane na pierwszej stronie ok
ładki. A le będąc pismem miłośników  
astronomii nie możemy zapominać, że 
eksploracja przestrzeni kosmicznej służy 
nie tylko poznawaniu Ziemi lecz także 
Wszechświata. Symbolizuje to zdjęcie 
na czwartej stronie okładki ukazujące 
zarówno piękno przedmiotu naszych 
zamiłowań, ja k  też rozległość możli
wości jego badań, o cym  przekona nas 
umieszczony w Kronice opis mgławi
cy przedstawionej na tej fotografii. 
Mamy nadzieję, że teksty publikowane 
w tym numerze przyczynią się do roz
szerzenia kręgu naszych zainteresowań. 
Niech Międzynarodowy R ok Kosmosu 
pomoże nam wszystkim mądrzej p a 
trzyć również i na niebo.

V_______________________________ J
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Renata Witecka — Warszawa 

Gwiazdy symbiotyczne

W 1912 roku pani W P. F l e m i n g  opu
blikowała pracę zatytułowaną „Stars H a
ving Peculiar Spectra”. Przy okazji dos
tarczyła listę gwiazd zwanych „nowymi”, 
mgławic gazowych i gwiazd typu O.

Pani Fleming zauważyła także, że kilka 
gwiazd wykazuje bardzo silne linie emisyj
ne i stosunkowo małe zmiany jasności.

Wkrótce potem Anna J. C a n n o n  
pracując nad katalogiem Henry Drapera 
zauważyła, że niektóre gwiazdy typu M 
posiadają silne linie zjonizowanego wo
doru i helu (podobnie jak w przypadku 
odkrytych wcześniej Z  And i CI Cyg).

Gwoli wyjaśnienia dodam, że charak
terystyczne widmo gwiazdy typu M (o tem
peraturze powierzchniowej około 3500 K) 
zawiera wyraźne pasma molekularne głów
nie tlenku tytanu (TiO), natomiast wid
mo posiadające linie zjonizowanego helu 
odpowiada gwieździe o temperaturze oko
ło 50 000 K.

W roku 1932 astronomowie P. W. 
M e r r i l l  i M.  L. H u m a s o n  zaobser
wowali ponownie w widmie CI Cyg silne 
linie helu w kombinacji z tlenkiem tytanu.

W roku 1941 Paul Merrill zapropo
nował by nazwać obserwowane obiekty 
gwiazdami symbiotycznymi, gdyż jak już 
wcześniej wspomniałam ich widmo skła
da się z pasm molekularnych (charaktery
stycznych dla fotosfer chłodnych) i linii 
helu typowych dla gwiazd gorących.

Pierwszy model gwiazd symbiotycz- 
nych powstał w 1932 roku. Miał to być 
układ podwójny złożony z gwiazdy typu 
M i bardzo gorącego towarzysza, który 
stanowiłby jądro mgławicy planetarnej. 
Cały układ miał być zanurzony w tej 
mgławicy.

W roku 1941 G. P. K u i p e r  tworzy 
drugi model gwiazd symbiotycznych. We
dług interpretacji Kuipera gwiazda typu

M byłaby wypełniającym powierzchnię 
Roche’a olbrzymem, w którym następo
wałby wypływ materii z gwiazdy gorącej 
przez krytyczny punkt Lagrange’a. Świe
cenie wywołuje materia spadając na po
wierzchnię towarzyszącej gwiazdy.

W owych czasach możliwe były tylko 
rozważania teoretyczne, gdyż na fotogra
fiach można wykryć tylko chłodnego to
warzysza. Dopiero widma w zakresie ul
trafioletu otrzymane dzięki satelicie IUE 
(International Ultraviolet Explorer) wy
kazały obecność gorącego składnika. W 
dalszym ciągu jednak brak było odpowie
dzi czym jest ten gorący (o temperaturze 
około 60 000 K) składnik.

Pierwsze międzynarodowe spotkania 
poświęcone tym obiektom odbyły się la
tem 1981 roku w USA oraz we francu
skim obserwatorium Haute Provence, a 
więc ponad pół wieku po zaobserwowa
niu pierwszych gwiazd symbiotycznych. 
Głównym tematem tych spotkań były eks
cytujące wyniki obserwacyjne, uzyskane w 
zakresie radiowym, podczerwonym i op
tycznym w obserwatoriach naziemnych i 
za pomocą nowoczesnych satelitów (IUE 
oraz EINSTEIN).

Aczkolwiek większość uczestników o- 
bydwu spotkań była przekonana, że obiek
ty te są układami podwójnymi wzajemnie 
oddziałujących gwiazd (np. poprzez prze
pływ materii, wiatry gwiazdowe itp.) nie 
było jasne jakie procesy fizyczne mogłyby 
tłumaczyć ich osobliwe zachowanie. Pod
dano nawet w wątpliwość istnienie gwiazd 
symbiotycznych jako w miarę jednolitej 
klasy obiektów.

W latach 80-tych rozwinięto tę myśl, 
zdając sobie sprawę, iż zjawisko symbio- 
tyczności może pojawić się w układzie 
podwójnym, w którym występuje zaawan
sowany ewolucyjnie czerwony olbrzym i
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gorący jonizujący materię wokółgwiazdo- 
wą towarzysz z akrecją (poprzez dysk lub 
z wiatru gwiazdowego), albo z powierzch
niowymi procesami termonuklearnymi i 
zderzającymi się wiatrami gwiazdowymi ja
ko źródłem energii.

Zjawisko symbiotyczności może być ob
serwowane zarówno w układzie z wypeł
niającym swoją powierzchnię Roche’a ol
brzymem typu M, jak również z wiejącą 
silnym wiatrem długookresową gwiazdą 
pulsującą typu Mira, a towarzyszem może 
być gwiazda znajdująca się na ciągu głów
nym, biały karzeł lub nawet gwiazda neu
tronowa.

Nie ulega natomiast wątpliwości, że 
niewielka liczba (ok. 200) znanych ukła
dów, pomimo stosunkowo dużej jasności 
absolutnej świadczy o niezwykle szybkiej 
(około miliona lat) fazie ewolucji w ja
kiej te obiekty się znalazły.

Istotnym czynnikiem w wielu układach 
symbiotycznych jest sposób i tempo utra
ty masy z czerwonego olbrzyma. Dużą u- 
wagę poświęca się badaniom tego skład
nika zarówno metodami spektroskopii jak 
i fotom etrii podczerwonej, zarówno w 
przypadku gdy jest nim gwiazda pulsują
ca typu Mira jak i normalny olbrzym typu 
M. Źródłem energii emitowanej w radio
wym i rentgenowskim zakresie widma jest 
w niektórych przypadkach zderzenie chłod
nego, powolnego wiatru z czerwonego ol
brzyma i gorącego, szybkiego wiatru z go
rącego składnika.

Wśród gwiazd symbiotycznych może
my wyróżnić kilka typów tych obiektów:

1. Klasyczne gwiazdy symbiotyczne — 
(np. CI Cyg) w układach tych gwiazda ciągu 
głównego akreuje m aterię z chłodnego 
olbrzyma wypełniającego powierzchnię 
Roche’a. Wybuch, którego wynikiem jest 
pojaśnienie dysku, spowodowany jest zmia
ną tempa wypływu materii z olbrzyma lub 
niestabilnością tempa akrecji materii w 
dysku. W czasie wybuchu widmo ciągłe 
dysku przypomina widmo nadolbrzyma 
typu A-F.

2. Nowe powrotne — jednym z lepiej 
poznanych gwiazd tego typu jest układ 
podwójny T CrB o okresie orbitalnym 
228 dni złożony z chłodnego karła ciągu 
głównego o temperaturze ok. 3 000 K oraz 
gorącej gwiazdy o temperaturze 26 000 K. 
W układzie tym dwukrotnie obserwowa
no wybuchy w latach 1866 i 1946, kiedy to 
jasność wzrosła od 10 do 1,8 mag.

3. Symbiotyczne nowe — (np. AG 
Peg, RT Ser, V 2110 Oph, R R  Tfel, PU 
Vul) w układach tych obserwujemy wybu
chy spowodowane reakcjami term onuk
learnymi na powierzchni białych karłów 
akreujących materię z wiatru gwiazdowe
go chłodnych olbrzymów. Przykładem mo
że być gwiazda AG Peg, której wybuch 
obserwowano w 1870 roku; osiągnęła wów
czas jasność 6 mag. Aż do lat 20-tych na
szego stulecia widmo tej gwiazdy wska
zywało typ B. Później pojawiły się cechy 
charakterystyczne dla chłodnych olbrzy
mów typu M. Obecnie gwiazda ta ma jas
ność ok. 8 mag., a z jej widma wynika, że 
jest układem złożonym z olbrzyma i zna
cznie mniejszej, lecz bardziej gorącej 
gwiazdy typu B otoczonej materią wypły
wającą z towarzysza. Okres orbitalny tego 
układu wynosi 827 dni.

Astronomowie W e b s t e r  i A l l e n ,  
zajmujący się obserwacjami gwiazd sym
biotycznych w zakresie podczerwieni (IR), 
wyróżnili dwie grupy tych obiektów:

— S (stellar) — widma typowe dla 
chłodnych olbrzymów o tem peraturze 
2500-3000 K bez anomalii, odchyleń;

— D (dusty) — w IR wykazują dosyć 
dużą zmienność, okresy typowe dla gwiazd 
zmiennych typu Mira, widma są zdomi
nowane przez termiczną emisję pyłu.

W zakresie UV gwiazdy symbiotyczne 
podzielono na dwie klasy:

1. Gwiazdy typu AG Peg posiadające 
wyraźny gorący składnik.

2. Obiekty o widmach płaskich wska
zujące na obecność dysku akrecyjnego 
wokół gwiazdy ciągu głównego (M < 1M0) 
W widmie występują silne linie emisyjne
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zjonizowanego helu, dwukrotnie i trzykrot
nie zjonizowanego tlenu, magnezu, neu
tralnego tlenu.

Jedną z najciekawszych gwiazd sym- 
biotycznych jest gwiazda R Aqr. Jest ona 
najjaśniejszą optycznie gwiazdą symbio- 
tyczną. Do niedawna znaliśmy ją wyłącz
nic jako zmienną długookresową typu Mi
ra Ceti o okresie zmienności 387 dni i 
jasności wahającej się między 5,8 a 10,8 
mag. Jednak już w 1942 roku E. H u b 
b l e  zaobserwował, że R  Aqr otoczona 
jest rozszerzającą się mgławicą co potwier
dził później W. B a a d e. W końcu lat 70- 
tych G. H. H e r b i g zaobserwował nowe 
zjawisko w tej mgławicy — pojawił się 
twór przypominający dżet. Zjawiskiem 
tym zainteresowali się dwaj amerykańscy 
astrofizycy, którzy obserwując dżet w za
kresie fal radiowych za pomocą Very Lar
ge Array (VLA), stwierdzili, iż R Aqr jest 
to układ podwójny o okresie równym 44 
lata i uznali go za gwiazdę symbiotyczną. 
Rozumowali, że jeśli dżet pojawił się w 
1978 roku, to bardzo prawdopodobne, że 
zjawisko to zaistniało również 44 lata

wcześniej; skojarzyli bowiem tę erupcję ze 
zbliżeniem się obu gwiazd.

Nic pomylili się — dokładnie w 1934 
roku zdarzyła się podobna erupcja — co 
wykazały dawne klisze.

Co 44 lata w chwili gdy gorąca gwiaz
da zbliża się do olbrzyma typu Mira do
chodzi niemal do kontaktu otoczki ol
brzyma z towarzyszem (patrz rys. 1), roz
rzedzona warstwa zewnętrzna Miry wy
ciąga się znacznie w kierunku gęstszego 
towarzysza i następuje przepływ materii 
powodując formowanie się dysku akrccyj- 
nego. Zderzenia między wirującymi cząs
teczkami podgrzewają go do wysokiej tem
peratury i w pewnym momencie dochodzi 
do wyrzucenia dużej porcji materii z uk
ładu wzdłuż osi prostopadłej do dysku i 
orbity. Obliczenia wskazują, że w tym przy
padku dżet jest napędzany przez procesy 
termiczne. Tfcn mechanizm może też tłu
maczyć powstawanie promieniowania UV 
w układach symbiotycznych. Ze względu 
na dużą prędkość ruchu orbitalnego obu 
gwiazd, materia wypływająca z rzadkiej o- 
toczki czerwonego olbrzyma dochodzi po



1/1992 URANIA 5

spirali do powierzchni gorącej gwiazdy. i stąd staje się on silnym źródłem pro- 
Zderzenia między wirującymi cząsteczka- mieniowania UV. 
mi podgrzewają dysk do temp. 100 000 K

Jerzy Krzesiński — Kraków

Kamera CCD w Obserwatorium na Suhorze

Nie tak dawno mieliśmy okazję zapoznać 
się z działalnością górskiego Obserwato
rium Astronomicznego na Suhorze (Ura
nia nr 7, lipiec 1988 r.). Tymczasem w 
ciągu 4 lat zmienił się nie tylko sposób 
gromadzenia danych (od papierowej taś
my poprzez prosty komputer Commodo
re 64 aż do komputerów klasy IBM PC) 
ale również konstrukcja urządzeń pomia
rowych tj. fotometrów fotoelektrycznych. 
Na jednokanałowym fotometrze praco
wano zaledwie 5 miesięcy po czym roz
poczęto pracę na dwukanałowym fotome
trze, wypożyczonym z Obserwatorium 
Astronomicznego Uniwersytetu Warsza
wskiego, a już w sierpniu 1991 r. zakoń
czono budowę nowego dwukanałowego 
fotometru, który jednocześnie stanowi 
konstrukcję nośną dla głowicy kamery 
CCD (patrz zdjęcie na drugiej stronie 
okładki). Po pierwszych próbach wydaje 
się, że takie „hybrydowe” połączenie fo
tometru z kamerą jest bardzo użyteczne 
szczególnie wtedy, gdy zaistnieje potrze
ba szybkiej zmiany programu obserwa
cyjnego i instrumentu — przejście z ob
serwacji fotometrycznych dwukanałowych 
do obserwacji kamerą CCD trwa najwy
żej 10 minut!

Ale dlaczego właściwie stosuje się dwu
kanałowe fotometry zamiast jednokana
łowych i do czego można użyć kamery 
CCD? Otóż standardowa metoda obser
wacji gwiazd zmiennych polega na po
równywaniu natężenia światła pochodzą
cego od badanej gwiazdy zmiennej z ja
kimś wybranym „wzorcem-gwiazdą” o sta
łej jasności — tzw. gwiazdą porównania. 
Już z samej nazwy wynika, że jednokana

łowym fotometrem można obserwować w 
danym momencie tylko jedną gwiazdę. 
Wobec tego jedynym sposobem na zare
jestrowanie ilości energii świetlnej docie
rającej do obserwatora od dwóch różnych 
obiektów jest obserwacja na zmianę, raz 
jednej gwiazdy, następnie drugiej, co o- 
czywiście wymaga przestawiania całego te
leskopu z jednego obiektu na drugi. W 
przypadku obserwacji fotometrem dwuka
nałowym nie ma takiej konieczności. Obie 
gwiazdy, zarówno zmienna jak i porówna
nia mogą być obserwowane w tym samym 
momencie bez zmiany położenia telesko
pu. Natomiast kamerę CCD można trak
tować jako wielokanałowy fotometr foto- 
elektryczny, gdyż elementem spełniają
cym podobną rolę do fotopowielaczy w 
fotometrach jest siatka elementów pół
przewodnikowych tzw. pikseli, niezależ
nie od siebie reagujących na docierające 
do nich promieniowanie. Pozwala to nie 
tylko na pomiar natężenia światła pocho
dzącego od wielu obiektów jednocześnie, 
ale również natężenia promieniowania 
tła nieba w ich otoczeniu. Dodatkowo 
dzięki własnościom kumulacyjnym (analo
gicznym do własności klisz fotograficz
nych) istnieje możliwość dłuższych eks
pozycji, a tym samym obserwacji coraz 
słabszych obiektów.

Przyjrzyjmy się wobec tego bliżej ka
merze CCD będącej na wyposażeniu Ob
serwatorium Astronomicznego na Suho
rze krakowskiej Wyższej Szkoły Pedago
gicznej. Jest to kamera typu STAR 1 firmy 
Photometries, składająca się z trzech mo
dułów: głowicy kamery z matrycą elemen
tów światłoczułych, kontrolera (rodzaju
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Fot. 1 Mgławica planetarna M57 w Lutni. Zdjęcie 
(bez filtrów) wykonano 1 września o godz. 1:45 CWE, 
ekspozycja trwała 30 s.

komputera sterującego procesami odczy
tu i przetwarzania obrazu) oraz monito
ra. Całość współpracuje z komputerem 
IBM PC 386 nadzorującym pracę urzą
dzenia i gromadzącym dane. Podstawo
wym elementem kamery jest matryca pi
kseli mająca kształt prostokąta o wymia
rach ok. 9x13 mm składającego się z 
384x576 pikseli, a każdy element matrycy 
to kwadracik o rozmiarach 23x23 mikro
metry. Matryca jest umieszczona bezpoś
rednio w ognisku głównym 60 cm tele
skopu o ogniskowej 7.5 m tak więc pole 
widzenia kamery obejmuje obszar 4x6 mi
nut łuku, a pojedynczy piksel w tym uk
ładzie ma rozdzielczość 0.6x0.6 sekund łu
ku. Matryca jest chłodzona do temp. -45°C 
w celu zmniejszenia tzw. prądu ciemne
go. Możliwe czasy ekspozycji mieszczą się 
w zakresie od 0.1 sekundy do 3 godzin. 
Dwunastobitowy konwerter analogowo- 
cyfrowy umożliwia próbkowanie rejestro
wanego przez matrycę natężenia światła 
w przedziale od 0 do 4095 czyli teoretycz
nie dostępnych jest 4096 odcieni szarości. 
Pokrycie matrycy specjalną powłoką uczu
lającą na promieniowanie ultrafioletowe 
pozwala na rejestrowanie promieniowa
nia o długości fal od 200 do 1000 nm.

Tyle o technicznych parametrach, a co 
z tego wynika w praktyce? Pierwsze testy

Fot. 2 Fragment północnego ciągu biegunowego. 
Gwiazda nr 66 jest ok. 12 wielkości gwiazdowej, a 
najsłabsza z zaznaczonych gwiazd nr 90 jest gwiazdą 
16 wielkości. Ekspozycja 20 sekundowa bez filtrów.

kamerą CCD przeprowadzono na począ
tku września 1991 roku, uzyskując pier
wszy obraz fragmentu nieba zawierający 
mgławicę planetarną M57 w Lutni (fot. 1). 
Próba zasięgu urządzenia wykazała, że 
najsłabszymi widocznymi jeszcze obiekta
mi są gwiazdy ok. 19 wielkości gwiazdo
wej ale realnie, przy 20 sekundowej eks
pozycji będą możliwe obserwacje gwiazd 
do 16 magnitudo (fot. 2).

Komputerowe przetwarzanie danych 
daje możliwość składania obrazów. W ten 
sposób pomimo niewielkiego pola widze
nia kamery istnieje możliwość uzyskania 
obrazu obejmującego większy obszar niż 
4x6 minut łuku. Taka technika została za
stosowana przy łączeniu kilku niezależnie 
wykonanych zdjęć części tarczy Księżyca 
z okolic terminatora (fot. 3).

Na zakończenie zestawmy zalety i wa
dy paru wcześniej opisanych urządzeń oraz 
kamery CCD. Zacznijmy od jednokana
łowego fotometru fotoelektrycznego; je
go podstawowymi zaletami są prosta kon
strukcja oraz możliwość wyboru gwiazdy 
porównania praktycznie w dowolnej od
ległości kątowej od badanej gwiazdy 
zmiennej. Natomiast wadą jest wspomnia
na wcześniej konieczność przestawiania 
teleskopu z jednej gwiazdy na drugą, co 
powoduje, że powstają „dziury” w obser-
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teleskopu z jednej gwiazdy na drugą, co 
pow oduje, że pow stają „dzJury” w obser
wacjach. F otom etr lego typu nie nadaje 
się do śledzenia szybkich zmian jasności, 
ponad to  podczas zm ian położenia te le
skopu mogą zm ieniać się w arunki a tm o 
sferyczne dodatkow o psując obserwacje. 
W przypadku fo tom etru dwukanałowego' 
nie ma już  takich problem ów , je d 
noczesne pom iary natężenia  światła 
gwiazdy zm iennej i gwiazdy porów nania 
sprawiają, że m ożna prowadzić obserw a
cje również w gorszych w arunkach a tm o
sferycznych. Użycie takiego fo tom etru 
zapewnia ciągłość obserwacji (nie wspo
m niano tutaj o konieczności okresowych 
pomiarów promieniowania tła nieba, które 
uwzględnić należy przy redukcji obserw a
cji zarów no w fo tom etrii je d n o -  jak  i 
dw ukanałow ej) i bardzo dobre (gęste) 
obsadzenie punk tam i obserwacyjnymi 
krzywej zmian jasności badanej gwiazdy. 
Jednakże zastosow anie dwóch kanałów, 
k tó re  m ożna właściwie trak tow ać jako  
dwa niezależne fo tom etry jed nokana ło 
we, wymaga wyznaczania współczynnika 
w zm ocnienia jednego  kanału względem 
drugiego. Na koniec małe pole widzenia 
ogranicza liczbę gwiazd, k tó re  m ożna 
wykorzystać jako  gwiazdy porów nania. 
Trzeba jeszcze dodać, że oba typy fotom e
trów nie nadają się do obserwacji o b ie 
któw rozciągłych. Wady tej natom iast nie 
posiada kam era CCD. Z  jej pom ocą 
m ożna obserw ow ać nic tylko obiekty 
rozciągłe, ale również punktow e i to kil
ka naraz. Z dolność akum ulacji energii 
przez m atrycę kamery umożliwia obser
w acje bardzo słabych obiektów . Mały 
wpływ na wyniki m ają gorsze w arunki 
atm osferyczne, obserw acje m ożna prow a
dzić nawet poprzez cienkie chmury typu 
c irro stra tu s. Wadami są: cena kamery, 
skom plikow ana procedura kalibracyjna i 
przetw arzania danych, niew ielkie pole 
w idzenia, konieczność używania og ro 
mnych pam ięci kom putera  do przecho
wywania danych.

Fot. 3. Fragment powierzchni Księżyca, zdjęcie zło
żono przy użyciu komputera z 5 osobnych obrazów. 
Ekspozycja 0.1 sekundowa bez filtrów.

Jak widać użycie nowego urządzenia 
wymaga znajom ości jego dobrych i złych 
stron. Nie każdy instrum ent nadaje się do 
wykorzystania w danym program ie obser
wacyjnym, dobrze jest wiedzieć co się chce 
uzyskać planując dany cykl obserwacyjny.
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Robert Kamiński — Tarnowskie Góry 

Obserwacje meteorów sporadycznych

Obserwacje meteorów należą do najprost
szych, jakie można samemu wykonać bez 
użycia sztucznych przyrządów optycz
nych. Okazuje się, że obserwacje meteo
rów sporadycznych, tzn. nie związanych z 
żadnymi rojami, mogą dostarczyć wielu 
ciekawych i nieoczekiwanych rezultatów. 
Analizując na przykład częstotliwość ta
kich meteorów można zorientować się w 
jakim kierunku Ziemia okrąża Słońce 
oraz w którym kierunku obraca się wo
kół własnej osi. Wiedząc z kolei jak wy
gląda ruch Ziemi w układzie heliocentry- 
cznym można przewidzieć na przykład, 
że nad ranem powinniśmy obserwować 
kilka razy więcej meteorów niż wieczo
rem. Rozważania przedstawione poniżej 
są bardzo proste i może je przeprowa
dzić nawet uczeń ostatnich klas szkoły 
podstawowej.

Wyobraźmy sobie naszą Ziemię obie
gającą Słońce oraz mnóstwo drobnych 
okruchów materii (tzw. meteoroidów), 
które obiegają Słońce i w trakcie tego ru
chu mogą zderzać się z Ziemią. Jeśli 
przyjmiemy, że przestrzenny rozkład pręd
kości meteoroidów w układzie heliocen- 
trycznym jest zbliżony do losowego (oczy
wiście w granicach dopuszczalnych przez 
prawa mechaniki nieba), to Ziemia bę
dzie przez nie bombardowana ze wszys
tkich stron; ruch Ziemi wokół Słońca bę
dzie jednak powodował, że w układzie 
geocentrycznym bombardowanie to nie 
będzie równomierne. Aby tego dowieść 
rozłóżmy prędkość każdego meteoroidu, 
którego tor przebiega w pobliżu Ziemi, 
na dwie składowe: równoległą i prosto
padłą do kierunku ruchu Ziemi. W celu 
dalszego uproszczenia rozważań ograni
czmy się do składowej równoległej: rys. 1 
ilustruje tę sytuację. Mamy na nim Zie
mię, w połowie oświetloną przez Słońce

oraz liczne meteoroidy poruszające się 
zgodnie lub przeciwnie do kierunku ru
chu Ziemi. Interesować nas będą tylko te, 
które mogą dostać się do naszej atmosfe
ry wywołując zjawisko meteoru. Po 
uwzględnieniu wpływu ziemskiego przy
ciągania grawitacyjnego ich liczba okaże 
się większa od tej, która wynikałaby wy
łącznie z przekroju czynnego Ziemi. Z 
łatwością można zauważyć, że wszystkie 
meteory poruszające się przeciwnie do 
ruchu Ziemi spadną na tę jej stronę, któ
ra na rysunku oznaczona jest literą „W”. 
Do tej samej strony dotrze również część 
spośród poruszających się zgodnie z Zie
mią, lecz o prędkościach mniejszych od 
ziemskiej. Natomiast do strony przeciw
nej, oznaczonej literą „Z” dotrą tylko te 
spośród meteoroidów, których prędkości 
są większe od prędkości Ziemi. Wniosek 
z tego jest następujący: na stronie „W” 
powinniśmy obserwować więcej meteo
rów niż na stronic „Z”. Gdy Ziemia obra
ca się tak jak zaznaczono na rys. 1 to lite
ra „W” oznacza punkt, w którym Słońce 
wschodzi, natomiast litera „Z” — punkt, 
w którym Słońce zachodzi. Tak więc rano, 
przed wschodem Słońca powinniśmy ob
serwować o wiele więcej meteorów niż 
wieczorem. O tym, że tak jest w rzeczy
wistości można przekonać się patrząc na 
rys. 2 gdzie zamieszczone są wyniki cało
dobowych radiowych obserwacji meteo
rów. Widać, że częstość występowania 
meteorów zmienia się silnie tak, że mak
symalna częstość (około godziny 6) jest 
około 5 razy większa niż minimalna (oko
ło godziny 18). Oczywiście przy obrocie 
Ziemi w przeciwnym kierunku sytuacja 
uległaby odwróceniu.

W naszych szerokościach geograficz
nych najlepiej wybrać na obserwacje po
godną noc zimową, a przebieg obserwacji
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kierunkach ruchu w układzie heliocentry- 
cznym oraz z jaką prędkością meteoroid 
wleci do naszej atmosfery. Załóżmy, że 
wszystkie meteoroidy zderzające się z 
Ziemią należą na trwałe do Układu Sło
necznego. Oznacza to między innymi, że 
żaden z nich nie porusza się z prędkością 
większą od prędkości ucieczki z naszego 
układu (około 42 km/s w pobliżu orbity 
Ziemi). Najmniejsza zaś prędkość nie jest 
równa zeru, gdyż w takim przypadku me
teoroid spadłby nieuchronnie na Słońce. 
Jeśli chodzi o lory po których poruszają 
się meteoroidy to możemy odrzucić toiy 
wzdłuż linii Słońce-Ziemia i trochę oko
licznych oraz założyć, że meteoroidów

URANIA
liczba meteorów
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Godzina dnia
Rys. 3. Symulacja komputerowa całodobowych ob
serwacji meteorów.

Godzina dnia
Rys. 2. Przykład całodobowych obserwacji radio
wych meteorów wykonanych w Duszanbe.

liczba meteorów

Rys. 1. Schemat bombardowania Ziemi przez mete- 
roidy.

tak zaplanować, by móc zliczać meteory 
sporadyczne przez np. jedną godzinę po 
zmierzchu i również przez jedną godzinę 
przed świtem. Wówczas między obserwa
cjami mija około 12 godzin i odpowiada 
to w przybliżeniu przeniesieniu się obser
watora z punktu „Z” do „W”.

Spróbujmy teraz odwrócić sytuację i 
zadać pytanie: czy potrafimy odtworzyć 
dane z rys. 2 wiedząc jak wygląda ruch 
Ziemi i meteoroidów sporadycznych wo
kół Słońca? Prześledźmy w tym celu pro
ces zderzenia się Ziemi z takim meteo- 
roidem. Interesować nas będzie to, o któ
rej godzinie będzie można zaobserwować 
m eteory o określonych prędkościach i
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lecących prostopadle do płaszczyzny ek- 
liptyki jest bardzo mało. Możemy więc te
raz wybierać meteoroidy o określonych 
prędkościach i kierunkach ruchu uwzględ
niając jednak, że pewne kierunki i pręd
kości mogą być uprzywilejowane. Musimy 
więc założyć pewien rozkład prędkości 
meteoroidów (w układzie heliocentrycz- 
nym) w pobliżu orbity Ziem i. Uwzglę
dnienie tego rozkładu prędkości polegać 
może na tym, iż po dokonaniu wyboru 
prędkości i kierunku ruchu meteoroidu 
przyjmujemy, że takich jak  ten spadnie 
jednorazowo pewna liczba określona 
przez rozkład prędkości. Teraz wybraną 
prędkość meteoroidu w układzie heliocen- 
trycznym składamy geometrycznie z pręd
kością Ziemi. Otrzymujemy w ten sposób 
prędkość meteoroidu w układzie geocen- 
trycznym. Nie oznacza to jednak, że me
teoroid spali się w atmosferze Ziemi z tą 
prędkością. Sam a bowiem Ziem ia przy
ciąga grawitacyjnie meteoroidy, więc pręd
kość każdego z nich nieco się zwiększy. 
Nawet więc te meteoroidy, które poru
szają się tak sam o jak Ziemia, czyli wzglę
dem niej mają prędkość równą zeru, wlecą 
do atmosfery z pewną, niczerową pręd
kością. Je j wartość można w ścisłych roz
ważaniach wyznaczyć z porównania ener
gii kinetycznej meteoroidu z pracą wyko
naną przez pole grawitacyjne Ziemi. Przyj
miemy dla uproszczenia, że prędkość ta 
jest stała i wynosi około 11 km/s. Godziny 
w jakich meteor może być zaobserwowa
ny zależą od kąta pod jakim  zderza się z 
Ziem ią. Może być on widoczny tylko ra
no lub tylko wieczorem, może też — le
cąc pod dużym kątem do płaszczyzny ek- 
liptyki — być widoczny o dowolnej porze 
w zależności od tego, w które miejsce a t
mosfery wleci.

Gdy już te wszystkie czynniki uwzglę
dniliśmy, możemy powiedzieć, że upora
liśmy się z jednym meteoroidem. Tb jed
nak dopiero początek, potrzebne są setki, 
a nawet tysiące meteoroidów o różnych 
prędkościach i torach. Tylko wtedy nasze

bombardowanie Ziem i przypominać bę
dzie prawdziwe zderzenia z meteoroida- 
mi. D o takiego zadania niezbędny staje 
się komputer. Program symulujący takie 
bombardowanie losując prędkość m eteo
roidu musi na początku uwzględnić zało
żony rozkład prędkości, złożyć odpowied
nie prędkości i sprawdzić, o której godzi
nie meteor będzie widoczny. Wyniki działa
nia takiego programu pokazane są na rys. 
3. Warto zauważyć dobrą zgodność z rys. 2.

Rys. 4 pokazuje rozkład prędkości me
teoroidów w atmosferze Ziemi. Widać na 
nim dwa maksima. Pierwsze około 20 km/s 
odpowiada m eteoroidom  doganiającym 
Ziem ię czyli tym, których prędkości ode
jm ują się algebraicznie z prędkością Z ie
mi. Drugie około 60 km/s odpowiada me
teoroidom zderzającym się czołowo z Zie
mią, dla których prędkości sum ują się al
gebraicznie z prędkością Ziemi. Maksy
malna prędkość, z jaką meteoroidy wpa
dają do atmosfery Ziem i wynosi, jak  wi
dać z rysunku 72 km/s. Odpowiada to al
gebraicznej sumie prędkości Ziem i (oko
ło 30 km/s), najszybszych meteoroidów (o- 
koło 42 km/s) i dodatku od przyspiesze
nia ziemskiego. Minimalna prędkość, jak  
wcześniej było powiedziane, jest różna od 
zera. Otrzymanie pokazanych wykresów 
wymagało zbombardowania przez 15 ty
sięcy meteoroidów. Dotyczą one jednak 
obserwacji radiowych, gdyż w opisanym 
algorytmie nigdzie nie uwzględniono ja s 
ności meteorów. Szybsze meteoroidy bo
wiem (np. zderzające się czołowo z Z ie
mią) są jaśniejsze i przez to łatwiej je  za
obserwować. Jednak w przypadku obser
wacji wizualnych wykresy na rys. 3 i 4 po
winny mieć z grubsza podobny wygląd.

Wykresy zostały otrzymane przy zało
żeniu gaussowskiego rozkładu prędkości 
z maksimum około 38 km/s. Założono też, 
że w płaszczyźnie ekliptyki zdecydowana 
większość meteoroidów koncentruje się w 
przedziale około 80° wokół kierunku ru
chu Ziemi, natomiast w płaszczyźnie pros
topadłej w przedziale około 20° wokół
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Prędkości meteorów w atmosferze (km/s)

Rys. -4. Rozkład prędkości meteoroidów w atm osfe
rze /.icmi.

liczba meteorów

T
U«ax

prędkość meteoru (km/s)

Rys. 5. Przykład rozkładu prędkości: rozkład jedno
rodny.

płaszczyzny ckliptyki. Okazało się też, że 
więcej meteoroidów (o około 1/3) poru
sza się po orbicie w tym samym kierunku 
co Ziemia. Tak więc za pomocą nies
komplikowanych rachunków udało się 
odtworzyć pewne obserwacje oraz wysnuć 
wnioski na temat ruchu meteoroidów w 
przestrzeni międzyplanetarnej. Okazuje 
się jednak, że gdy usunie się żmudne 
składanie prędkości to również można 
otrzymać ciekawe rezultaty. Wyobraźmy 
sobie w tym celu, że wszystkie meteory 
poruszają się równolegle do Ziemi, jed
nak w różnych kierunkach. Załóżmy po
nadto, że zamiast rozkładu Gaussa me-

teoroidy o różnych prędkościach są tak 
samo liczne (rys. 5). Symbole vmaic i vmi„ 
oznaczają odpowiednio: prędkość maksy
malną (42 km/s) i minimalną (około 11 
km/s) meteoroidów w okolicy orbity Zie
mi. vz oznacza prędkość Ziemi (około 30 
km/s). Symbol N  oznacza liczbę meteo
roidów o danej prędkości z przedziału 
<v’min, vmax>. Wielkością mówiącą o licz
bie meteorów jest pole pod wykresem roz
kładu prędkości. I lak na poranną stronę 
Ziemi (strona W na rys. 1) spadną wszy
stkie meteoroidy lecące naprzeciw Ziemi. 
Jest ich (vmax -  v’min)XiY oraz te z lecących 
w tym samym kierunku co Ziemia, które 
jednak Ziemia dogoni. Jest ich (vz -  vmin) 
xN.  Na stronę wieczorną (oznaczoną 
przez Z na rys. 1) spadną te z lecących w 
tym samym kierunku co Ziemia, które jed
nak Ziemię dogonią, jest ich (vraax-  vz) xN.  
Dzieląc teraz liczbę meteorów porannych 
przez liczbę meteorów wieczornych po
winniśmy otrzymać pewną liczbę mówią
cą ile razy częściej możemy zaobserwo
wać meteor rano niż wieczorem. Dla przy
jętych na rys. 5 parametrów liczba ta wy
nosi około 4.

Widać więc, że nawet tak prosty mo
del wskazuje, iż wieczorem powinniśmy 
spodziewać się większej częstości meteo
rów sporadycznych. Ważne wydaje się też, 
że do wyniku takiego można dojść bez uży
cia skomplikowanych metod numerycz
nych i obliczeń komputerowych. Dokład
niejsze jednak informacje mogą być uzy
skane z analizy rys. 2 lub 3. Widać z nich, 
że do zaobserwowania największej różni
cy w częstości meteorów nadają się noce 
zimowe, gdy w godzinach około 6 rano i 
18 wieczorem jest ciemno. Obserwacje o 
innych porach nocy również mogą wyka
zać różnice w częstości meteorów, jednak 
różnica ta będzie mniejsza niż między go
dzinami 6 a 18. Przed obserwacjami na
leży jednak zawsze upewnić się, że nie 
występuje akurat jakiś rój meteorów, gdyż 
otrzymane rezultaty mogą się okazać zu
pełnie inne niż się spodziewamy.
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Małgorzata Patyna — Sępólno Krajeńskie 

Amatorska radioastronomia

Irochę informacji

Właściwie wydawać się może, że obser- 
waqe radiowe „zarezerwowane są” wyłącz
nie dla profesjonalistów i miłośnik astro
nomii niewiele może zdziałać w tej dzie
dzinie. Żeby udowodnić, że tak nie jest 
cofnijmy się w lata trzydzieste naszego 
stulecia. W 1932 roku Karl J a n s k y  o- 
debrał pierwsze fale radiowe pozaziem
skiego pochodzenia. Badał on dla Labo
ratorium Bella w USA poziom szumów 
w czułych radioodbiornikach z antenami 
kierunkowymi. Jansky zauważył, że po
ziom szumów zmienia się w ciągu dnia, a 
największy jest wówczas, gdy antena jest 
ustawiona na ściśle określony kierunek 
w przestrzeni. Okazał się on kierunkiem 
ku Centrum Galaktyki. Sygnały pocho
dziły więc z Drogi Mlecznej. Jednak sysy- 
tematyczne obserwacje radiowe zaczęto 
przeprowadzać dopiero po drugiej woj
nie światowej. Tę lukę pomiędzy odkry
ciem pierwszych sygnałów a obserwacja
mi powojennymi wypełnił radioamator 
Grotę R e b e r  przy użyciu własnej kon
strukcji reflektora parabolicznego o śred
nicy 9 metrów. W paśmie 60 cm prze
prowadził wiele obserwacji Drogi Mlecz
nej i innych radioźródeł. Wykonał pierw
szą radiową mapę nieba.

Dzisiaj radioastronomowie amatorzy z 
powodzeniem obserwują najjaśniejsze ra
dioźródła na naszym niebie. Chodzi tu 
głównie o obserwacje Słońca (szczególnie 
rozbłysków), a także wykrywanie super
nowych, zliczanie meteorów. Ostatnio 
szczególnie polecane przez Tbwarzystwo 
Miłośników Radioastronomii (The So
ciety of Amateur Radio Astronomers, w 
skrócie SARA, z siedzibą w USA) są ob
serwacje Centrum Galaktyki i zespołu Or
iona. Ważnym obiektem obserwacji jest

też Jowisz — jedno z najjaśniejszych ra
dioźródeł na naszym niebie.

Radiowy Jowisz
Promieniowanie radiowe emitowane przez 
tę planetę można, w wielkim uproszcze
niu, podzielić na trzy rodzaje.
•  Pierwszy to promieniowanie termicz

ne, które powstaje kosztem energii 
cieplnej gazów znajdujących się w at
mosferze. Jego maksimum znajduje się 
na falach długości kilku milimetrów.

•  Na falach centymetrowych do tej ener
gii dołącza się promieniowanie nieter- 
miczne, które wykazuje największą ak
tywność na falach metrowych. Jest to 
spolaryzowane promieniowanie syn
chrotronowe. Jego źródłem jest mag- 
netosfera Jowisza, podobna do mag- 
netosfery ziemskiej.

•  1 trzeci rodzaj promieniowania to tzw. 
promieniowanie sporadyczne, najinten
sywniejsze na falach o długości 14 me
trów (około 21 MHz). Jego odkrycie 
jest, jak wiele rzeczy w astronomii, dzie
łem przypadku. W 1955 roku B u r 
ke  i F r a n k l i n  (z Instytutu Car
negie w Waszyngtonie) zamierzali prze
testować nową antenę podobną do krzy
ża Millsa pracującą na częstotliwości 
20 MHz. Za pomocą tej anteny moż
na było uzyskać wiązkę poniżej 2 sto
pni. Tak się szczęśliwie złożyło, że zde
cydowano pozostawić antenę na jakiś 
czas nieruchomo (była trudna do nas
tawiania) i rejestrować po prostu wszyst
kie sygnały, które akurat na tej często
tliwości pojawią się. W czasie obser
wacji, codziennie przez jakiś czas, po
jawiały się dziwne zakłócenia. Źródła 
tych sygnałów nie trzeba było długo szu
kać. Zauważono, że deklinacja Jowi
sza wynosiła akurat 23 stopnie; antena
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Ogólny widok anteny wykonanej przez M. Patynę.

ustawiona na stałą wysokość najlepiej 
odbierała sygnały obiektów o tej dekli
nacji. Po sprawdzeniu z wcześniejszy
mi obserwacjami promieniowania na 
częstotliwości 18 MHz, wykonanymi 
przez Australijczyków, okazało się, że 
zarejestrowane zostały także jakieś 
dziwne sygnały, na które wcześniej nie 
zwrócono uwagi. Teraz nie było już 
żadnych wątpliwości co do źródła tych 
zakłóceń.
Promieniowanie sporadyczne jest spo

laryzowane eliptycznie i nie może być wy
jaśnione przyczynami termicznymi. Pow
staje ono w jonosferze Jowisza i jest 
przejawem drgań plazmy w obecności po
la magnetycznego. Drgania te mogą być 
wzbudzane albo przez zaburzenia w a t
mosferze albo przez strumień magneto- 
sferycznych wysokoenergetycznych cząstek. 
Widmo tego promieniowania jest dość 
niezwykłe. Po obu stronach częstotliwoś
ci 20 MHz spada ono tak szybko, że przy 
10 MHz i 30 MHz sygnał jest już niewy- 
krywalny.

Obserwacje

Obserwacje radiowe mają jedną wielką 
zaletę — w przypadku małej apertury 
mogą być przeprowadzane nawet w do
mu, dwadzieścia cztery godziny na dobę, 
a zachmurzone niebo nie przeszkadza w 
ich wykonywaniu. Wskutek zaburzeń sta
nu jonosfery (lub nawet dalej położonych

warstw zjonizowanych gazów w pierście
niach Van Allena) mogą jednak powsta
wać drgania obrazu radiowego, tzw. scyn- 
tylacje.

Pobawiłam się trochę i spróbowałam 
odebrać sporadyczne promieniowanie po
chodzące z Jowisza za pomocą anteny 
zwierciadlanej zbudowanej według sche
matu zamieszczonego w listopadowym 
numerze Sky and Telescope z 1989 roku. 
Ogólny widok anteny przedstawia załą
czone zdjęcie. Zwierciadło jest wykonane 
z blachy mosiężnej (chociaż równie dob
rze mogłoby być zrobione z drucianej siat
ki), a do niego, za pomocą czterech drew
nianych kołków o długości 12 cali (około 
30 cm), przymocowana jest pętla miedzia
na o średnicy 21 cali (54 cm). Pętla ta jest 
połączona standardowym 75-cio omowym 
kablem koncentrycznym albo z radiood
biornikiem nastawionym na daną długość 
fali albo z oscylatorem katodowym.

Należy dodać, że sygnały z Jowisza 
można odebrać za pomocą zwykłej krót
kofalowej anteny dipolowej. Jednak taka 
antena w większym stopniu zbiera sygna
ły pochodzenia ziemskiego niż np. antena 
zwierciadlana, co jest chyba oczywiste.

Obserwacje Jowisza mogą być prowa
dzone przez większą część roku, wyłącza
jąc okres około 3 miesięcy, kiedy to pla
neta ta jest zbyt blisko Słońca i aktyw
ność słoneczna może fałszować sygnały.

Łącznie w okresie około 5 miesięcy 
przeprowadziłam ponad 50 obserwacji.

Pierwszą obserwację ^(zestaw: antena 
+  radio) przeprowadziłam w nocy z 15 na 
16 października 1990 roku. Po około 15 
minutach od rozpoczęcia „nasłuchiwania” 
można było usłyszeć na paśmie fal deka- 
metrowych ciche dźwięki bardzo mocno 
zakłócone. Natężenie ich wzrastało na paś
mie o długości fali 14,1-14,2 m. Słucho
wo były podobne do odgłosu fali morskiej 
— najpierw głośne i stosunkowo wyraź
ne, odróżniające się od tła, a następnie 
powoli cichły. Czas trwania jednej „fali” 
był krótki i wynosił 1,5 sekundy. Ogólnie
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Rys. 1. Przykład zapisu impulsów radiowych z Jowisza.

słuchowo promieniowanie to objawia się 
w postaci błysków trwających przeważnie 
0,1-0,5 sekundy i bardzo często układa
jących się w wyraźne ciągi — coś podo
bnego do burzy. W czasie takiej burzy (któ
ra trwa od kilkudziesięciu sekund do kil
ku minut) sygnały pojawiają się co 0,5- 
2,3 sekundy. Takich burz sygnałowych w 
ciągu pół godziny jest od jednej do sześ
ciu (średnio). Po krótkim błysku o dość 
dużej amplitudzie sygnał rozpływa się. Bu
rze trwają przez godzinę lub nawet dłużej 
po czym następuje około dziesięciogodzin- 
na przerwa. Źródłem tego promieniowa
nia są bowiem okolice Czerwonej Plamy i 
w związku z tym fale dochodzą do Ziemi 
wówczas, gdy ten obszar Jowisza jest wi
doczny (obrót Jowisza na tych szerokoś
ciach co plama trwa około 9 godzin 55 
minut i 30 sekund).

Po podłączeniu oscyloskopu do ante
ny na ekranie pojawiły się sygnały tła po
chodzenia ziemskiego i dopiero na nim 
właściwe sygnały od Jowisza. Antena zbiera 
przecież wiele innych szumów radiowych, 
które akurat w tym paśmie częstotliwości 
się pojawią. Domniemane impulsy z Jo
wisza najlepiej jest obserwować wtedy, gdy 
na ekranie widoczny jest pojedynczy ok
res tła. Pojawienie się impulsów z Jowisza 
manifestuje się zmianą tego tła. Przykła
dy takich impulsów na ekranie oscylosko
pu przedstawione są na rys. 1. Wysoka am
plituda natężenia odpowiada wybuchowi 
fali, która mając coraz to mniejsze ampli
tudy „cichnie”.

Wątpliwości

Czy rzeczywiście odebrane sporadyczne 
sygnały są sygnałami z Jowisza? Jest

przecież wiele innych źródeł pochodze
nia ziemskiego, które emitują prom ie
niowanie podobne do promieniowania 
Jowisza. Zakłócenia powodują np. ukła
dy zapłonowe samochodów, włączenie czy 
wyłączenie suszarki, elektrycznej w iertar
ki itp. Na pierwszy rzut oka wydaje się, 
że sygnały pochodzące z tej planety są 
czymś w rodzaju zakłóceń pojawiających 
się w radioodbiorniku w czasie burzy. Jed
nak natura tych ostatnich jest zupełnie 
inna — są one spowodowane przez at- 
mosferyki (fale elektromagnetyczne o dłu
gości 15 m — 1500 km). Przedział dłu
gości fal, na których można je „złapać” 
jest znaczny — zupełnie inaczej niż w 
przypadku promieniowania jowiszowego.

Na podstawie kilku doświadczeń, któ
re przeprowadziłam, przypuszczam, że 
odebrane sygnały są pochodzenia poza
ziemskiego. Możliwości sprawdzenia źród
ła tych sygnałów jest bardzo dużo. Porów
nałam np. czasy pojawień się sygnałów z 
Jowisza i czasy pojawień się Czerwonej 
Plamy przed tarczą planety (bo jak już 
wcześniej napisałam promieniowanie to 
powstaje w pobliżu tego olbrzymiego za
wirowanie w atmosferze). Sygnały wyka
zują taką periodyczność pojawień się jak 
Plama. Można jeszcze skonfrontować czasy 
pojawień się sygnałów i ich kształt z kształ
tem sygnałów, gdy dodatkowo obserwuje
my przejście przed tarczą jednego z księ
życów tej planety — Io. Księżyc ten wy
wiera bowiem bliżej jeszcze nieokreślony 
wpływ na kształt sygnałów.

Dalszymi m etodami sprawdzającymi 
„wiarygodność” sygnałów jest np. spraw
dzenie czy momenty pojawień się syg
nałów w radioodbiorniku odpowiadają
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momentom pojawień się impulsów na ek
ranie oscyloskopu. Wyniki tego ekspery
mentu były jednak marne. Po włączeniu 
do obwodu i oscyloskopu i radia na ekra
nie pojawił się fenomenalny zbiór sinuso
id i nie można było którejkolwiek z nich 
przypisać Jowiszowi.

Po co to wszystko?

Nasuwa się słuszne pytanie, czy te ob
serwacje miały jakiś sens. Prawdą jest, że 
po takiej prymitywnej antenie niewiele się 
można było spodziewać i wartości nauko
wej te obserwacje nie mają. Tb było prze
de wszystkim coś innego niż obserwacje 
wizualne i nie najgorszy początek zabawy w

radioastronomię na szerszą skalę. Okazało 
się, że miłośnicy astronomii mogą poob
serwować sobie niebo w całkiem innym paś
mie widma fal elektromagnetycznych i to za 
pomocą niewielkiego nakładu kosztów.

Należy pamiętać, że obserwacje radio
we pełnią szczególną rolę w całej gamie 
obserwacji w ogóle — około 65% naszej 
obecnej wiedzy o W szechświecie z nich 
właśnie pochodzi. Astronomia optyczna 
świetnie uzupełnia radioastronomię i dzię
ki temu możemy lepiej poznać podstawo
we procesy zachodzące w otaczającej nas 
przestrzeni kosmicznej. M oże więc warto 
popróbować swoich sił w tej dziedzinie i 
zająć się radioastronomią poważnie?

KRONIKA

M gławica E ta  C arinae

Czwarta strona okładki przedstawia zdjęcie (10- 
cio minutowa ekspozycja) mgławicy emisyjnej 
Eta Carinae (NGC 3372) wykonane 140 mm 
teleskopem o ogniskowej 500 mm na kliszy Ko
nica 3200. Ta ogromna mgławica znajduje się 
w gwiazdozbiorze Kila i jest widoczna z połud
niowej półkuli Ziemi jako jasny obłoczek na 
brzegu Drogi Mlecznej. Mgławica leży w od
ległości ~2,7 kpc od Układu Słonecznego, jej 
rozmiar kątowy sięga 2,5° — co oznacza, że 
jej średnica (~ 90  pc) jest około 20 razy więk
sza od Wielkiej Mgławicy w Orionie. Mgławica 
Eta Carinae jest jednym z nielicznych miejsc w 
naszej Galaktyce, gdzie obserwujemy dużo — 
rzadko występujących w przyrodzie — bardzo 
masywnych gwiazd. Około 2 min lat temu była 
ona ogromnym gęstym i ciemnym obłokiem 
pyłu i gazu, głównie bogatego w wodór mole
kularny. Większość tego gazu skondensowała 
się do tej pory w gwiazdy, z których te najbar
dziej gorące jonizują gaz w mgławicy. Procesy 
gwiazdotwórcze jednak nadal zachodzą w naj
bardziej centralnych obszarach. Strzępy orygi
nalnego obłoku widzimy w postaci ciemnych 
pasm pyłu przecinających mgławicę. Jedno z 
tych nieregularnych pasm, słabo widoczne na 
zdjęciu (w postaci małego ciemnego kłaczka 
przecinającego najjaśniej świecący obszar w

mgławicy), jest znane jako Keyhole (Dziurka 
od Klucza) i służy do identyfikacji mgławicy 
Keyhole, w której znajduje się gwiazda Eta 
Carinae. Za jonizację gazu w mgławicy głów
nie odpowiedzialne są dwie młode gromady 
gwiazdowe (oznaczone jako Trumpler 14 i 
Trumpler 16) leżące blisko centrum mgławicy, 
skatalogowane w latach 20-tych w Lick Ob
servatory przez Roberta J. T r u m p l e r  a. W 
obu gromadach centralnymi obiektami są su- 
permasywne gwiazdy o unikatowych masach 
rzędu 100 mas Słońca. W Ti-umpler 14 jest to 
jasny obiekt o temperaturze efektywnej 52 000 
K, oznaczony jako IID 93129 A, zaś Trumpler 
16 — gwiazda Eta Carinae ([t] Car) o tempe
raturze efektywnej 29 000 K, od której wzięła 
nazwę cała mgławica, gdyż gwiazda ta znana 
była już od XVII wieku jako obiekt szczegól
ny. Historia jej obserwacji sięga 1603 roku, 
kiedy to została po raz pierwszy skatalogowa
na przez Johannesa Bayera jako siódma pod 
względem jasności widomej gwiazda w gwiaz
dozbiorze Kila — stąd nazwa t j Car. W 1677 
roku Edmond H a i l e y  określił t j Car jako 
gwiazdę czwartej wielkości gwiazdowej. Potem 
jej jasność musiała rosnąć. Wiemy, że 150 lat 
później, w latach 20-tych XIX wieku była już 
przeszło 20 razy jaśniejsza, zaś w 1843 roku 
osiągnęła swą jasność maksymalną: -0,8 mag., 
stając się jaśniejszą od Kanopusa (a  Car) a
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ustępując w jasności jedynie Syriuszowi. Przez 
następne lata jasność widoma t] Car szybko 
spadała i gwiazda stała się niewidoczna gołym 
okiem przez ponad sto lat. Ostatnio jej jas
ność znów powoli rośnie. Obecnie T] Car jest 
szóstej jasności gwiazdowej. Obserwacje w dzie
dzinie podczerwonej dostarczyły informacji o 
źródle tak dramatycznych zmian jasności wi
domej. W 1914 roku stwierdzono, że t] Car 
jest zanurzona w małej, gęstej i chłodnej mgła
wicy rozszerzającej się z prędkością ~700 km/s.. 
Ze względu na swój kształt przypominający ma
łego człowieczka, mgławica ta została nazwana 
Homunculus (inna jej nazwa, to wcześniej 
wspomniana, Keyhole). Pył znajdujący się w 
mgławicy pochłania promieniowanie ultrafiole
towe i optyczne od gwiazdy a następnie reemi- 
tuje to promieniowanie w dziedzinie podczer
wonej. I rzeczywiście, rj Car jest najsilniejszym 
źródłem promieniowania podczerwonego w na
szej Galaktyce, oczywiście poza naszym ukła
dem planetarnym. Ponadto obserwujemy, źe z 
powierzchni rj Car ciągle następuje intensywny 
wypływ materii w tempie około ~0,07 (mas 
Słońca)/rok. Zatem, jedną z najbardziej praw
dopodobnych hipotez gwałtownej zmiany jas
ności rj Car jest ta, że przeszło 150 lat temu 
nastąpił gwałtowny wyrzut materii złożonej z 
dużej ilości pyłu, rozpoczynając w ten sposób
— trwający do tej pory — szybki wypływ ma
terii z powierzchni gwiazdy. Od tamtego mo
mentu wypływający gaz skondensował się w na 
tyle gęstą mgławicę wokół gwiazdy, że zaczął 
pochłaniać promieniowanie w dziedzinie opty
cznej, czego konsekwencją był znaczący spa
dek jasności widomej. Wiek gwiazdy r] Car sza
cuje się na milion lat. Wtedy to prawdopodob
nie powstała z kondensującego się obłoku ga
zu. Spekuluje się, że w przeciągu paru tysięcy 
następnych lat będzie kolejną gwiazdą super
nową w naszej Galaktyce.

Małgorzata Królikowska

Jak się uwolnić od migotania gwiazd?

Obecność atmosfery bardzo utrudnia prowa
dzenie obserwacji astronomicznych z powierz
chni Ziemi, gdyż część promieniowania jakie 
chcielibyśmy rejestrować ulega odbiciom, po
chłanianiu i rozpraszaniu. Najbardziej jednak 
przeszkadzają szybkozmienne ruchy powietrza 
powodujące drgania obrazu, co nawet laik za
uważa jako migotanie gwiazd (w rezultacie

turbulencja bardziej niż dyfrakcja ogranicza 
zdolność rozdzielczą teleskopów naziemnych). 
Na szczęście ostatnio znaleziono metodę po
zbycia się tego kłopotu, ale (o zgrozo!) dzię
ki... wojnie w Zatoce Perskiej. Wówczas bo
wiem, kiedy rakiety „Patriots” musiały bez pudła 
zestrzelić „Scudy”, potrzebna była wyjątkowa 
precyzja pomiaru położenia wrogiego pocisku. 
Można to było osiągnąć tylko „odejmując” 
wpływ atmosfery na pomiary — teraz w ten 
sam sposób można „uwolnić” od atmosferycz
nych wpływów obserwacje astronomiczne (o- 
kazało się zresztą, że podobne eksperymenty 
robiono już dawno, w epoce „gwiezdnych wo
jen”, ale otoczone one były tajemnicą wojs
kową). Technicznie wygląda to w ten sposób, 
że bardzo silna wiązka radarowa kierowana 
jest ku górnym warstwom atmosfery, a zniko
my ułamek tego promieniowania, jaki na sku
tek rozpraszania do tyłu wraca do teleskopu, 
służy za „gwiazdę porównania” dla obiektów 
badanych. Pozwala to uwzględniać nawet bar
dzo szybkie zmiany atmosferyczne i uzyskiwać 
bardzo dużą zdolność rozdzielczą nawet przy 
stosunkowo małych instrumentach — 1,5 me
trowym teleskopem udało się w układzie pod
wójnym dzeta UMa rozróżnić dwa składniki w 
odległości 1,3 sekundy łuku. Tbka technika 
„wyczyszczająca” negatywne skutki atmosfery
cznych wiatrów może w przyszłości okazać się 
znacznie tańsza niż budowanie instrumentów i 
wynoszenie ich na wysokie orbity (jak np. Tfcle- 
skop Kosmiczny).

Wg Nature, 1991, 353, 115, 141 i 144
Magdalena Sroczyńska-Kożuchowska

Co się stało z kometą Ilalleya?

Jak już donosiliśmy (Urania nr 6/1991) 12 lu
tego 1991 roku odkryto, że kometa Halleya 
znacznie pojaśniała w wyniku otoczenia jej ją
dra obłokiem pyłowym. Nikt się tego nie spo
dziewał, bowiem obecnie znajduje się ona w 
odległości już ponad 14 j.a. od Słońca, gdzie
— według dotychczasowych poglądów na to 
czym są komety — powinna być jedynie mart
wą, zamarzniętą bryłą materii. Potwierdzały to 
zresztą obserwacje wykonane na początku 1990 
roku, które pokazały, że kometa nie ma już 
otoczki gazowo-pyłowej, a jej jądro nie wyka
zuje najmniejszych nawet oznak aktywności. Od
krycie O. II a i n a u t a, A. S m e 11 e ’ a i R. 
M. W e s t a  z Europejskiego Obserwatorium
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COMET HALLEY
C zteiy obrazy komety Ilalleya uzyskane za pomocą detektora CCD 1.5 m teleskopu w Europejskim Obserwatorium P o 
łudniowym w La Silla (Chile): lewy górny — wykonany na przełomie kwietnia i maja 1988 r. gdy odległość komety od Słońca 
wynosiła 8.5 j a. przy sumarycznym czasie ekspozycji wynoszącym 675 min., prawy górny — w styczniu 1989 r., odległość od 
Słońca — 10.1 j. a., czas ekspozycji — 860 min., lewy dolny — w lutym 1991 r., odległość od Słońca 14.3 j.a., czas ekspozycji 
— 422 min., prawy dolny — w marcu 1991 r., odległość od Słońca — 14.5 j.a., czas ekspozycji — 1605 min. Każdy z 
reprodukowanych obrazów obejmuje jednakowy rozm iar 1x1 min. kątowej.

Południowego w La Silla (Chile) nie budziło 
jednak żadnych wątpliwości. Wkrótce zostało 
potwierdzone przez Karen J. M e e c h na H a
wajach oraz przez C. B u i la  i współpracowni
ków z Obserwatorium Pic de Midi we Francji. 
Wszyscy obserwatorzy oceniali jasność komety 
w połowie lutego na około 19 mag., podczas 
gdy według przewidywań miała ona wynosić 
zaledwie 25 mag. Oznacza to więc, że kometa 
pojaśniała około 300 razy. Odkrywcy niezwyk
łego zjawiska uzyskali w końcu lutego widmo 
głowy komety za pomocą 3,5 m teleskopu 
N NT w La Silla i stwierdzili, że promieniuje 
ona odbitym światłem słonecznym, a więc za

wiera przede wszystkim pył choć nie można 
też wykluczyć obecności w niej składowej ga
zowej. W momencie odkrycia promień otoczki 
oceniono na około 100 tys. km. Dalsze obser
wacje wskazywały na stopniowe zmniejszanie 
się jasności i powiększanie się rozmiarów gło
wy komety. Ekstrapolacja w czasie wstecz do
prowadziła do wniosku, że ewentualny wybuch 
komety, który doprowadził do pojawienia się 
jej komy, nastąpił 17± 4  grudnia 1990 roku. 
Masę wyrzuconej z jądra materii oceniono na 
około 108 kg czyli lO^6 masy jądra. Wydaje się 
jednak mało prawdopodobne, by tak wielka ilość 
pyłu i gazu mogła być wyrzucona w jednym
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wybuchu. Być może przez jakiś czas po po
czątkowym wybuchu materia jeszcze w sposób 
ciągły wypływała z jądra. Szczegółowa, kompute
rowa analiza obrazów głowy komety, którą pod
jęli Z. S e k a n i n a  i S. L a r s o n ,  rzuci pew
nie więcej światła na to frapujące zagadnienie.

Pojawiły się już trzy różne próby wyjaśnie
nia przyczyn niespodziewanego ożywienia się 
komety Halleya. W krótkim doniesieniu opub
likowanym w najpoważniejszym brytyjskim cza
sopiśmie astronomicznym Monthly Notices o f 
the Royal Astronomical Society D. W. H u g 
h e s  sugeruje możliwość uderzenia w jądro ko
mety małej planetoidy, która wybiła w jej po
wierzchni niewielki krater rozpraszając wokół 
cząstki lodu i pyłu. Oszacował, że średnica pla
netoidy, która mogłaby w ten sposób utworzyć 
obserwowaną otoczkę, nie powinna przekraczać 
60 m. Amerykański badacz komet P. We i s -  
s m a n obliczył, że prawdopodobieństwo takie
go zderzenia z małą kometą lub planetoidą krą
żącą wokół Słońca w odległości 14.3 j.a. jest 
jednak bardzo małe i wynosi zaledwie 2 x 10'18. 
Zwrócił też uwagę na to, że chociaż nic nie 
wiemy o występowaniu takich małych obiek
tów w odległości kilkunastu jednostek astro
nomicznych od Słońca z powodu niemożliwoś
ci dostrzeżenia ich z Ziemi, to jednak można 
się spodziewać, że poruszają się one przede 
wszystkim w płaszczyźnie ekliptyki, podczas gdy 
kometa Ilalleya, z uwagi na stosunkowo spore 
nachylenie płaszczyzny swej orbity do płaszczyzny 
ekliptyki, znajduje się obecnie w odległości około 
4.3 j.a. poniżej płaszczyzny ekliptyki. To wszystko 
czyni hipotezę Hughesa mało prawdopodobną.

P. Weissman uważa też za mało prawdo
podobną hipotezę amerykańskich astronomów 
D. S. I n t r i l i g a t o r a  i M. D r y e r a  
opublikowaną w międzynarodowym tygodniku 
naukowym Nature (o której w Uranii także 
już wspominaliśmy w nr 11/1991). Sądzą oni, 
że fale uderzeniowe będące następstwem wiel
kich wybuchów na Słońcu, które stosunkowo 
często pojawiają się podczas obecnego maksi
mum 22 cyklu aktywności słonecznej, byłyby w 
stanie doprowadzić do pęknięcia warstwy lodu

KRONIKA HISTORYCZNA

Theodor von Oppolzer (1841-1886)
W ubiegłym roku minęła 150 rocznica urodzin 
Theodora von O p p o l z e r  a, austriackiego

na powierzchni jądra komety Halleya. Szcze
gółowa analiza najsilniejszych wybuchów na 
Słońcu, które zarejestrowano w okresie od 24 
listopada 1990 roku do 31 stycznia 1991 roku 
wydaje się potwierdzać taką możliwość. Weis
sman podkreśla jednak, że zbyt mało jeszcze 
wiemy o strukturze powierzchni jądra komety, 
by twierdzić, że tak niewielka ilość energii wybu
chu słonecznego, jaka dociera do komety znaj
dującej się w odległości ponad 14 j.a. od Słońca, 
może doprowadzić do aż takich konsekwencji.

Za najbardziej natomiast wiarygodną P. 
Weissman uważa koncepcję amerykańskiego 
glacjologa J. K l i n g e r a ,  która została przed
stawiona podczas międzynarodowej konferen
cji „Asteroids, Comets, Meteors 1991”, odby
tej w czerwcu 1991 roku we Flagstaff (Arizo
na, USA). Łączy ona dwa zjawiska, zachodzą
ce prawdopodobnie we wnętrzach jąder kome- 
tamych. Pierwsze dotyczy źródeł obserwowa
nych w kometach wybuchów, którymi — jak 
się przypuszcza — są bąble lodowe tlenku wę
gla, stanowiącego drugi po lodzie wodnym naj
obfitszy składnik jądra. Znajdują się one pod 
powierzchnią jądra, a podgrzane do tempera
tury sublimacji mogą powodować jej pęknięcia 
i gwałtowny wyrzut na zewnątrz gazu i pyłu. 
Drugie zjawisko jest związane z mechanizmem 
podgrzania tych bąbli. Może nim być przejście 
lodu wodnego ze stanu amorficznego w stan 
krystaliczny,, któremu towarzyszy wydzielanie się 
ciepła i które następuje w temperaturze około 
140 K. Zakładając, że w zimnym wnętrzu ją
dra komety Halleya znajduje się jeszcze lód 
amorficzny i że dopiero teraz dotarło do niego 
ciepło pochodzące z ogrzania podczas zbliże
nia się komety do Słońca w 1986 roku, można 
próbować wytłumaczyć wybuch, który spowo
dował zaobserwowane pojaśnienie. Koncepcja 
ta wymaga jeszcze szczegółowego przeanalizo
wania. Do tej pory nic przecież nie wiadomo o 
wybuchach komet znajdujących się w tak dużej 
odległości od Słońca. Miejmy więc nadzieję, że 
niedługo ukaże się w druku praca na ten temat.

Wg Nature, 1991, 353, 793
Krzysztof Ziołkowski

astronoma, geodety i matematyka. Z tej okazji 
warto przybliżyć jego postać Czytelnikom Uranii 

Theodor Egon Ritter von Oppolzer urodził 
się 26 października 1841 r. w Pradze. Zdolności
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do nauk ścisłych przejawiał od dzieciństwa. W 
gimnazjum oo. pijarów w Wiedniu, które ukoń
czył w 1859 r., był jednym z najlepszych ucz
niów. Zgodnie z życzeniem ojca, wybitnego le- 
karza-internisty Johanna von O p p o l z e r a  
(1808-1871), Theodor studiował medycynę i 
astronomię na Uniwersytecie Wiedeńskim. Ty
tuł doktora medycyny otrzymał w 1865 r. W 
marcu 1866 r., na podstawie siedemdziesięciu 
opublikowanych prac, posiadł prawo naucza
nia astronomii teoretycznej i został nieetato
wym docentem na wydziale filozoficznym Uni
wersytetu Wiedeńskiego. Profesorem nadzwy
czajnym geodezji wyższej i astronomii teorety
cznej został w 1870 r., a zwyczajnym w 1875 r. 
W 1873 r. został dyrektorem Austriackiego Biu
ra Geodezyjnego. Od 1882 r. był honorowym 
sekretarzem, a od 1886 r. — wiceprezydentem 
Asocjacji Geodezyjnej.

Poza nauczaniem i działalnością naukowo- 
badawczą, Oppolzer działał w wielu europej
skich towarzystwach naukowych i był niekwe
stionowanym autorytetem. Cesarska Akademia 
Nauk w Wiedniu przyjęła go w poczet człon- 
ków-korespondentów w 1869 r., natomiast 
członkostwo rzeczywiste otrzymał w 1882 r. W 
1871 r. został doktorem honoris causa uniwer
sytetu w Lejdzie. Od 1874 r. członek Royal 
Astronomical Society w Londynie, od 1878 r. 
— Akademii Nauk w Paryżu i Królewskiej Ba
warskiej Akademii Nauk w Monachium, a od 
1885 r. — Cesarskiej Przyrodniczej Akademii 
Nauk Leopoldina w Halle. Pełnił też funkcje 
publiczne. Od 1873 r. był radcą stanu, a od 
1885 r. — radcą dworu. Zmarł w Wiedniu, 26 
grudnia 1886 r. Astronomem był także syn The
odora, Egon von O p p o l z e r  (1869-1907).

Najważniejsze prace Oppolzera dotyczą ob
liczania orbit komet, planetoid i planet, zać
mień Słońca i Księżyca oraz niektórych pro
blemów astronomii teoretycznej, geodezji i gra

wimetrii. W latach 1870-1880 ukazały się dwa 
tomy fundamentalnej pracy o wyznaczaniu pa
rabolicznych i eliptycznych orbit komet. Oppol
zer jest ponadto autorem prac o teorii ruchu 
Księżyca i o zjawisku refrakcji astronomicznej.

Obserwacje astronomiczne wykonywał w 
prywatnym, dobrze wyposażonym obserwato
rium astronomicznym, zlokalizowanym w wie
deńskiej dzielnicy Josefstadt.

W 1868 r. astronom uczestniczył w eks
pedycji na obserwacje całkowitego zaćmienia 
Słońca do Adenu (obecnie Jemen Płd.) oraz 
w 1874 r. — w wyprawie do miejscowości Jas
sy (Rumunia) w celu obserwacji przejścia We
nus przed tarczą Słońca. Od tego czasu datuje 
się jego zainteresowanie zjawiskami zaćmienio
wymi, w szczególności, zachodzącymi w ukła
dzie Słońce-Ziemia-Księżyc.

Dziś nazwisko Oppolzera jest kojarzone 
głównie z jego monumentalnym dziełem — ka
nonem zaćmień. Canon der Finstemisse jest 
wynikiem prawie dwudziestoletniej żmudnej 
pracy autora i grupy rachmistrzów. O historii 
powstania dzieła i jego zawartości pisał już na 
tych łamach Marek Z a w i l s k i  (Urania nr 
12/1987). Kanon zawiera dane o 8 000 zać
mień Słońca i 5 200 zaćmień Księżyca, jakie 
zachodzą na Ziemi w ciągu ponad trzech ty
siącleci. Podstawą tej gigantycznej pracy była 
teoria ruchu Księżyca P A . H a n s e n a .  Dzie
ło to przyczyniło się m. in. do ustalenia dat 
wielu wydarzeń z historii starożytnej. Kanon, 
wydany w 1887 r., a więc już po śmierci auto
ra, stanowi dowód sumienności i pracowitości 
Oppolzera. W 1962 r. kanon zaćmień ukazał 
się w Nowym Jorku, w tłumaczeniu na jęz. 
angielski.

Na cześć astronoma, Międzynarodowa Unia 
Astronomiczna nadała nazwę Oppolzer księży
cowemu kraterowi o średnicy 48 kilometrów.

Paweł Sobotko

PORADNIK OBSERWATORA

Montaż paralaktyczny do astrofotografli

Fotografowanie nocnego nieba metodą 
długoczasowych ekspozycji wymaga uży
cia montażu paralaktycznego z napędem. 
Wysoka cena montażu fabrycznego, skła
nia zainteresowanych do samodzielnego

wykonania potrzebnych mechanizmów, 
gdy ma się dostęp do narzędzi warsztato
wych. Przedstawione tu urządzenie jest 
wzorowane na montażu niemieckim, z 
zastosowaniem ręcznego napędu osi



20 URANIA 1/1992

rektascensji i deklinacji. W skład jego 
wchodzą: luneta prowadząca z obiekty
wem PZO  65/400 mm o powiększeniu 
40-80 razy, dwie wymienne astrokamery 

"(kadr mało lub średnioobrazkowy) z 
obiektywami o ogniskowych od 50 mm 
do 600 mm, lunetka szukacz bieguna 
10x26 oraz lunetka celownicza 6x40. Ca
łość może być montowana na niewielkim 
statywie „parapetowym”, lub na dużym 
rozkładanym trójnogu. Wszystkie mecha
nizmy dają się szybko demontować i bez 
trudu mieszczą się w plecaku.

Konstrukcja

M ontaż składa się z dwóch ułożyskowa- 
nych osi, usytuowanych względem siebie 
pod kątem prostym. Każda oś ma postać 
stalowej tulei, zamkniętej z obu stron ło
żyskami kulkowymi „zakrytymi” (np. 
6301-Z). Przez otwory łożysk przechodzi 
ściśle spasowany wałek stalowy, będący 
osią właściwą. Do końca wałka osi rekta
scensji jest przyspawana tuleja z ramie
niem obracającym, w której mocowana 
jest oś deklinacji. Końce osi deklinacji 
posiadają uchwyty, dla mocowania lune
ty prowadzącej (sztywny) i astrokamery 
(przegubowy). Oś rektascensji jest osa
dzona w tulei, połączonej z głowicą sta
tywu. Regulacja kąta nachylenia i azymu
tu osi jest możliwa po zluzowaniu dwóch 
śrub zaciskowych.

Mechanizm obrotu każdej osi ma pos
tać obejmy, opasującej z jednej strony sa
mą oś, zaś z przeciwnej zamkniętej pro
stokątną ramą. W krótsze boki ramy jest 
wpasowana stalowa śruba z gwintem drob- 
nozwojowym, której obrót powoduje prze
suwanie się po prowadnicach mosiężnej 
nakrętki-wodzika. Osadzony w wodziku 
kołek popycha ramię osi rektascensji, wy
muszając jej obrót. Wraz z nią obraca się 
oś deklinacji oraz przymocowana do niej 
luneta prowadząca i astrokamera. Podob
ny mechanizm na osi deklinacyjnej służy 
do korygowania błędów refrakcji i jest 
niezbędny przy fotografowaniu komet.

Fot. 1. Urządzenie do fotografowania nieba zamon
towane na rozkładanym trójnogu. Astrokamerę two
rzy aparat Pentacon six TL oraz obiektyw „portreto
wy” Tessar 4.5/300 mm.

Do tulei utrzymującej oś rektascensji 
przyśrubowana jest tzw. pryzma równo
legła z lunetką szukaczem bieguna. Takie 
rozwiązanie znacznie ułatwia zorientowa
nie urządzenia na biegun świata. Dokład
na regulacja odbywa się za pomocą śrub 
poziomujących, umieszczonych na koń
cówkach opór statywu. Dla zapobieżenia 
osiadania w grunt, pod każdą śrubę pod
kładane są grube krążki stalowe.

Luneta prowadząca

Zastosowanie napędu ręcznego wymaga 
wizualnego prowadzenia astrokamery za 
pośrednictwem lunety prowadzącej. W jej 
polu widzenia znajduje się krzyż celowni
czy, na środku którego trzeba stale utrzy
mywać rozogniskowany obraz wybranej 
gwiazdy. Krzyż celowniczy można wyko
nać z kleju syntetycznego (np: Pronikol,
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Rys. 1. Ogólny widok urządzenia: 1 — okular z krzyżem, 2 — lunetka celownicza, 3 — pokrętło dociskowe, 4 
— luneta prowadząca, 5 — śruby regulacji osi deklinacyjnej, 6 — oś deklinacji, 7 — tuleja mocująca oś 
deklinacji, 8 — lunetka-szukacz bieguna, 9 — dwuosiowy uchwyt astrokamery, 10 — oś rektascensji, 11 — 
tubus astrokamery, 12 — wężyk spustowy, 13 — wziernik pryzmatyczny, 14 — aparat fotograficzny, 15 —
statyw przenośny, 16 — ramię obrotu osi rektascensji, 
regulacyjna statywu.

Butapren), posługując się cienką igłą. Na 
jej koniec nabieramy kroplę kleju i po 
rozciągnięciu w jak najcieńszą nić szybko 
osadzamy ją na uprzednio przygotowanym 
elemencie. Może to być tulejka z metalu

17 — śruba drobnozwojowa z wodzikiem, 18 — śruba

lub krążek szklany. Drugą nić naklejamy 
pod kątem prostym do pierwszej tak, by 
obie przecięły się dokładnie w połowie. 
Po stężeniu kleju, element z krzyżem mocu
jemy w płaszczyźnie ogniskowej okularu.



22 URANIA 1/1992

N idok z  boku

3 M

Rys. 2. M echanizm  osi rcktascensji: 1 -  pokroiło, 2 -  Śruba (gwint M 10x0.75), 3 — kolek ustalający, 4 — 
w odzik z kołkiem , 5 — prow adnica, 6 — obejm a, 7 — ram ię obracające, 8 — tuleja dla osi deklinacji, 9 — 
zacisk obejm y, 10 — tuleja osi rcktascensji, 11 — łożysko, 12 — wałek, 13 i 16 — śruba dociskowa, 14 — 
głowica statyw u, 15 — śruba zaciskowa.

Celowe jest również zabudowanie 
przed okularem lustra płaskiego lub pry
zmatu, dla odbicia pod k;(tem prostym 
wiązki promieni biegnących od obiekty
wu. Takie rozwiązanie znacznie ułatwi pra
cę fotografującemu.

Przytoczone na wstępie parametry lu
nety prowadzącej wydają się optymalne dla 
urządzenia tej wielkości. Podczas pracy z 
obiektywami o ogniskowej 400-600 mm, 
można zwiększyć powiększenie lunety 
prowadzącej za pomocą soczewki Barlo- 
wa. W związku z tym, by uniknąć proble
mów z odszukaniem gwiazdy prowadze
nia, należy posłużyć się niewielką lunetką 
szukaczem o powiększeniu 6-8 razy.

Kamery i obiektywy

W warunkach amatorskich najprościej bę

dzie wykorzystać dostępne na rynku lu
strzanki jednoobiektywowe mało i śred- 
nioobrazkowe np: Zenit, Praklica, Kijew, 
Pentacon six itp. Do tych aparatów pro
dukowane są zestawy obiektywów wy
miennych o ogniskowych do 1000 mm. 
Oczywiście, mało kogo będzie stać na za
kup kilku obiektywów, z uwagi na wyso
kie ceny. Niemniej, zdobycie obiektywu 
o średniej ogniskowej (135-200 mm) po
winno w zupełności wystarczyć. Posia
dacz telekonwertera wydłużającego ogni
skową 1,5-2 razy, będzie miał możliwość 
operowania kilkoma układami optyczny
mi o zróżnicowanej ogniskowej i świat- 
łosile (wykorzystując też obiektyw stan
dardowy).

W astrofotografii można z powodze
niem zastosować obiektywy portretowe,
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używane w stacjonarnych kamerach mie
szkowych. Po odpowiedniej adaptacji (do
robienie tubusa i kasety), można nimi fo
tografować, stosując płyty światłoczułe du
żego formatu. Można również wykorzys
tać obiektywy wizualne od lunet, po u- 
przednim wykonaniu mechanizmu ognis
kującego i połączeniu go z kamerą.

Zakres użytych ogniskowych pozwoli 
zarejestrować obiekty o jasności poniżej 
14™, oczywiście w sprzyjających warun
kach pogodowych i z dala od miejskich 
świateł. Znaczny wpływ na ostateczny wy
nik będzie miał rodzaj zastosowanej emul
sji światłoczułej i czas jej eksponowania.

Praktyczna obsługa

Czynności zaczynamy od ustawienia trój
nogu na utwardzonym podłożu w taki spo
sób, by jedna z nóg skierowana była w 
kierunku północnym. Po upewnieniu się, 
że jest on w pełni stabilny, luzujemy śru
by głowicy, starając się ukierunkować oś 
rektascensji na Gwiazdę Polarną. Gdy 
znajdzie się ona w polu widzenia lunetki 
szukacza, zaciskamy śruby głowicy. Posłu
gując się dokładną mapką tego obszaru 
nieba (patrz np: M. Mazur Alias nieba), 
skorygowaną na epokę 1991 r., staramy 
się umiejscowić biegun nieba dokładnie 
w środku pola widzenia okularu (może 
to być okular z krzyżem, wykręcony z lu
nety prowadzącej). Ewentualnych korekt 
można dokonać za pomocą lunety pro
wadzącej. Po skierowaniu jej nad wschodni 
horyzont, wyszukujemy dowolną gwiazdę z 
okolic równika niebieskiego i naprowa
dzamy ją na środek krzyża celowniczego. 
Przerywamy wszelkie czynności na 10-15 
minut, po czym doganiamy ponownie tę 
samą gwiazdę za pomocą mechanizmu 
śrubowego osi rektascensji. Jeśli się oka
że, że gwiazda przemieściła się poniżej 
krzyża, znaczy to, że należy nieznacznie 
zwiększyć kąt pochylenia osi rcktascen- 
sji. Dokonamy tego, pokręcając śrubą re
gulacyjną tej podpory, która jest skiero
wana na północ. W sytuacji, gdy gwiazda

Rys. 3. /.granie krzyża celowniczego z rozognisko- 
wanym obrazem gwiazdy prowadzenia.

przemieściła się powyżej krzyża celowni
czego, postępujemy odwrotnie, tzn. sta
ramy się zwiększyć wspomniany kąt ob
niżając podporę. Gdy gwiazda w prze
ciągu kwadransa nie schodzi z przecięcia 
nitek krzyża, możemy uznać, że kąt na
chylenia osi rektascensji jest prawidłowy. 
Podobne czynności musimy wykonać ce
lem sprawdzenia jakie jest położenie osi 
w azymucie. Tym razem kierujemy lunetę 
nad południowy horyzont i umiejscawia
my dowolną gwiazdę na środku krzyża. 
Po 10 minutowej przerwie sprawdzamy 
w jaki sposób się przemieściła. Jeśli w 
dól, wówczas należy pochylić górny ko
niec osi rektascensji na zachód. Ponie
waż pozostałe dwie opory trójnogu znaj
dują się niejako jedna po wschodniej a 
druga po zachodniej stronie, trzeba w 
tym przypadku lekko opuścić oporę za
chodnią (ewentualnie podnieść oporę po 
przeciwnej stronic). Korekty położenia osi 
rektascensji powinny spowodować niez
mienne utrzymywanie się dowolnej gwiaz
dy na środku krzyża przez minimum 15 
minut. Dokładniejsze ustawienie pozwoli 
uniknąć poprawek w deklinacji, szczegól
nie przy dłuższych ekspozycjach.

Przed rozpoczęciem fotografowania
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Fot. 2. Przykład fotografii nieba wykonanej za pomocą opisanego urządzenia podczas 30 min. ekspozycji: 
mgławica Ameryka Północna i gwiazda alfa Cygni.

upewniamy się, czy wszystkie mechaniz
my są gotowe do pracy (eliminacja luzów, 
wyważanie). Następnie nacelowujemy lu
netę na gwiazdę prowadzenia, znajdującą 
się w obszarze fotografowania, po czym 
blokujemy obie osie. Sprawdzamy w wi
zjerze astrokamery, czy jest ona prawid
łowo wycelowana, następnie zakrywamy 
obiektyw deklem, ustawiamy migawkę na 
„B” i wybieramy odpowiednią wartość 
przysłony. Po naciągnięciu właściwego ka
dru, uruchamiamy wężyk spustowy i naty
chmiast go blokujemy, pozostawiając mi
gawką stale otwartą. Po zgraniu gwiazdy z 
krzyżem celowniczym odsłaniamy obiek
tyw astrokamery i płynnie obracamy po
krętło mechanizmu osi rektascensji. Dłu
gość przesuwu wodzika pozwala (teorety
cznie) eksponować film przez ok. 60 mi
nut. Tfen sam wycinek nieba można foto

grafować etapami, stosując przerwy na od
poczynek. Wystarczy wtedy zakryć obie
ktyw astrokamery. Wznowienie fotogra
fowania wymaga nieznacznego skręcenia 
w lewo obejmy mechanizmu napędowego 
i ponownego zgrania krzyża celownicze
go z gwiazdą prowadzenia. By zakończyć 
ekspozycję, wystarczy odblokować migaw
kę. Każdą ekspozycję należy opisać w no
tatniku, podając: datę, tem at zdjęcia, po
czątek i koniec ekspozycji, ogniskową i 
światłosiłę obiektywu oraz wartość zasto
sowanej przysłony, rodzaj użytego filtru, 
wreszcie rodzaj i czułość filmu.

Przedstawione tu urządzenie można 
udoskonalić, jak też uprościć. Wysiłek wło
żony w jego budowę zaowocuje zdjęciami 
nieba o sporej wartości poznawczej, este
tycznej i praktycznej.

Leszek Marcinek, Jerzy Marcinek
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OBSERWACJE

Obserwacje zorzy polurnej

Polska leży w obszarze gdzie zorze polar
ne występują niezbyt często — statystyki 
podają, że w ciągu roku możemy obser
wować od 1 do 5 tego typu zjawisk. Pół
nocna część kraju jest nieco bardziej u- 
przywilejowana od południowej. Tym bar
dziej niezwykle wygląda duża zorza, któ
ra widoczna była 8 listopada 1991 r. we 
Fromborku. Tfego dnia pogoda była nie
ciekawa — niskie deszczowe chmury, dość 
silny zachodni wiatr. Nic nie zapowiada
ło wieczornych i nocnych rozpogodzeń. 
A jednak około godziny 20 deszcz (prze
lotny) przestał padać i między chmurami 
pojawiły się gwiazdy. Nad północnym ho
ryzontem natomiast, widoczna była nie
wielka poświata. Nie miała ona wyraź
nych granic i barwy.

Sytuacja zmieniła się około godziny 
20:40. Intensywność zjawiska wzrosła, bar
wę można było określić jako białą z zie
lonkawym odcieniem. Na tle zorzy wido
czne były chmury, prawdopodobnie alto- 
stratus.

W tej postaci zjawisko było widoczne 
przez dłuższy czas, do około godziny 22:40. 
Wtedy to, jasność świecącego obszaru po
nownie wzrosła, a jednocześnie powiększył 
się on. Około 23:00 zorza objęła horyzont 
od WNW do NE i sięgnęła wysokości 35°. 
Nad samym horyzontem miała barwę zie
lonkawą, a wyżej białą. Thidno jest mówić 
o formie lub strukturze (które określa się 
według międzynarodowych wzorców).

Ale i ta sytuacja nie trwa długo. Już 
około godziny 23:35 zorza powiększa się 
dalej — jej wysokość sięga 40°. Barwa 
jest biała, jasność natomiast na tyle duża, 
że na białej ścianie widać cienie rzucane 
przez przedmioty. Formę zorzy można 
było w tym czasie określić jako S (surfa
ce), a strukturę jako H (homogeneous).

Około godziny 00:25 jasność zorzy za
częła maleć i zmieniła się też jej forma.

W kierunku NE zorza stała się intensyw
nie czerwona. Uwidoczniły się draperie 
(D) i promienie (R), struktura zaś była 
pulsująca (P — pulsating). Wysokość zja
wiska nad północnym horyzontem sięgała 
35-40°. Na tle zorzy widać było cały czas 
przemieszczające się ławice chmur.

Czterdzieści m inut po północy cen
trum jasności przemieściło się bardziej w 
kierunku NW. Tam zorza sięgnęła ponad 
40°. Nadal widoczne były wyraźne drape
rie o ciemnoczerwonej barwie. W pokoju 
przy zgaszonych światłach malowane na 
biało ściany wydawały się różowe. W kie
runkach N i NNE jasność zorzy wyraźnie 
spadła, a barwa przeszła w zielonkawą. Wy
sokość zjawiska wyniosła tam około 30°.

Około godziny 01:15 całe zjawisko za
częło zanikać. Zorza rozpadła się na mniej
sze fragmenty, które szybko znikały. Cały 
proces „przyspieszyły” chmury stopniowo 
od zachodu zaciągające niebo. Po około 
10 minutach zorza stała się już praktycz
nie niewidoczna.

Zjawisko było widoczne w niezbyt 
sprzyjających warunkach, a mimo to 
przedstawiało się imponująco. Szkoda 
tylko, że nie było możliwości wykonania 
fotografii — żaden obiektyw w posiada
nym sprzęcie nie obejmował całej zorzy. 
A  fotografowanie małych fragmentów 
mija się z celem...

Aneta Lis, Janusz W. Kosiński

Przebywając 1 listopada 1991 roku w 
miejscowości Wola Pfzedborska w woj. 
piotrkowskim około godziny 21 zobaczy
łem na bezchmurnym, rozgwieżdżonym 
niebie różowo-czerwonawą poświatę 
ciągnącą się od dyszla Wielkiego Wozu, 
który był nisko nad horyzontem aż do 
okolic Gwiazdy Polarnej. Gwiazdy prze
świecały przez tę poświatę, była zupełna 
cisza. Poświata miała wyraźnie jaśniejsze 
smugi ciągnące się od dyszla Wielkiego
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Wozu ku biegunowi północnemu. Natę
żenie jasności tych smug zmieniało się i 
zmieniały one swoje położenie na tle 
gwiazd. Zmiany te przebiegały łagodnie. 
Od godz. 21:15 czerwonawa poświata 
stopniowo zanikała, by w czasie 2-3 mi
nut zniknąć zupełnie. Nie mógł to być 
daleki pożar, ponieważ niebo od dyszla 
Wielkiego Wozu do północnego hory
zontu było ciemne i bezchmurne. Cieka
wy jestem, czy ktoś również zauważył te
go dnia zorzę polarną.

Kazimierz Stolecki

Komunikat nr 9/91 Sekcji Obserwacji 
Słońca PTMA
Wyniki obserwacji Słońca we wrześniu 
1991 roku przysłało 14 obserwatorów: 
Marcin B e t l e j ,  Grzegorz C z e p i -  
cz ek ,  Bartosz D ą b r o w s k i ,  Longin 
G a r k u 1, Grzegorz K i e 11 y k a, Janusz

W. K o s i ń s k i ,  Wiktor M a j e w s k i ,  
Andrzej P i l s k i ,  Piotr S a d o w s k i ,  
Krzysztof S o c h a ,  Robert Sza j ,  Mie
czysław Szul c ,  Stanisław Ś w i e r c z y ń -  
s k i, Jerzy Z a g r o d n i k .  Łącznie wyko
nano 194 obserwacje w 30 dniach. Śred
nie dzienne względne liczby Wolfa we 
Wrześniu 1991 r. wynoszą:

1. 147, 2. 144, 3. 136, 4. 131, 5. 126, 6. 
116, 7. 99, 8. 112, 9. 116, 10. 107, 11. 119, 
12. 129, 13. 163, 14. 137, 15. 97, 16. 99, 
17. 82, 18. 81, 19. 80, 20. 73, 21. 111, 22. 
132, 23. 118, 24. 117, 25. 113, 26. 112, 27. 
122,28. 117,29.122,30. 154.

Średnia miesięczna względna liczba 
Wolfa we wrześniu 1991 r. wynosi 117,1 
(121,9). Średnia względna liczba Wolfa z 
jednego obrotu Słońca wynosi 152,1 
(157,4). W nawiasach podano średnie li
czby bez współczynników obserwatorów.

Andrzej Pilski

Z KORESPONDENCJI
Byłem na Popie Iwanie
W Uranii nr 4/1989 ukazał się, ilustrowa
ny fotografiami, artykuł prof. Jerzego 
K r e i n e r a  na temat polskiego Obser
watorium Astronomicznego na Popie Iwa
nie. Tkk się złożyło, że podczas wakacji 
1991 roku, jako zagorzały turysta, mia
łem okazję wędrować po górach Ukrai
ny, a będąc w paśmie Czarnohory nie 
omieszkałem odwiedzić Popa Iwana. W 
końcu szczyt tej góry powinien stać się 
celem „pielgrzymek” polskich miłośni
ków astronomii. Aktualny stan w jakim 
znajduje się obserwatorium jest napraw
dę opłakany. W budynku nie pozostało 
żadnych okien, stropów, dachów, a po 
polskim godle został tylko wykruszony 
ślad nad głównym wejściem.... Wieża 
niegdyś mieszcząca teleskop wydaje się 
być w najlepszym stanie, choć po kopule 
dawno już nie ma śladów. W obecnych 
czasach ruiny obserwatorium służą turys

tom, głównie zresztą polskim, jako baza 
biwakowa, miejsce na rozbicie namiotu, 
przygotowanie czegoś do jedzenia. Szczyt 
podobno uchodzi za najlepszy punkt wi
dokowy w całej Czarnohorze; przy do
brej pogodzie widać z niego jedenaście 
pasm górskich. Ciężko się tam dopatrzeć 
śladów dawnej wielkiej, choć krótkiej 
świetności obserwatorium, a na grzbiecie 
można spotkać jeszcze słupki granicy 
polsko-rumuńskićj... Na potwierdzenie 
tych słów przesyłam <lwa zdjęcia zrobio
ne w sierpniu na Popie Iwanie (patrz 
trzecia strona okładki). Jedno z nich jest 
niemal identyczne ?e zdjęciem z 1989 ro
ku opublikowanym w Uranii przy okazji 
artykułu prof. Kfeinera. Drugie to widok 
na północną fasadę budynku od zacho
du. Chyba warto zapoznać miłośników 
astronomii z aktualnym wyglądem tego 
tak ważnego dla nas miejsca.

Marcin Górko, Łódź
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NOWOŚCI WYDAWNICZE

Josip Kłeczek, Helena Kleczkowa: Space 
Science Dictionary Vol. 1. Academia, Pra
ha 1990 (współpraca z Elsevier Science 
Publishers, Amsterdam), str. 664, cena 
270 Kćs.

O korzyści płynącej ze znajomości ję 
zyków obcych dziś chyba nikogo już nie 
trzeba przekonywać. Znajomość ta jest o- 
czywiście niezbędna, gdy ktoś pragnie śle
dzić na bieżąco dynamiczny rozwój astro
nomii i astronautyki, a przy tym chciałby 
informacje na ten temat czerpać przede 
wszystkim z „pierwszej ręki”. Najbardziej 
przydatnym okazuje się tu naturalnie ję
zyk angielski (w tym języku publikuje się 
większość prac poświęconych wspomnia
nym dziedzinom nauki), co jednak wcale 
nie oznacza, że innych języków nie warto 
się uczyć. Ale sama znajomość tego czy 
innego języka jeszcze nie wystarcza na to, 
by czytać prace naukowe w oryginale, gdyż 
trzeba znać również obcojęzyczne zwroty 
i terminy specjalistyczne. Tym właśnie po
trzebom wychodzi na przeciw prezento
wane dzieło, stanowiące w istocie coś w 
rodzaju podręcznego słownika, zawiera
jącego terminologię astronomiczną i as- 
tronautyczną w sześciu językach (angiel
ski, rosyjski, niemiecki, francuski, hiszpań
ski i portugalski). Jest to jakby rozszerzo
na wersja słownika dra Kłeczka, wydane
go przed trzydziestu laty, obejmującego 
analogiczną terminologię także w sześciu 
językach (angielski, rosyjski, niemiecki, 
francuski, włoski i czeski’"). Porównując 
oba dzieła nie trudno dostrzec postęp, ja 
ki w tych dziedzinach dokonał się w tak 
krótkim odstępie czasu (świadczy o tym 
liczba nieznanych dawniej terminów). No
wy słownik — podobnie jak jego poprze
dnik sprzed lat — przeznaczony jest głów
nie dla pracowników naukowych, lecz na
leży go polecić także studentom astrono

mii, tłumaczom literatury naukowej i po
pularnonaukowej, a nawet bardziej za
awansowanym miłośnikom astronomii.

Na razie ukazała się tylko pierwsza 
część Space Science Dictionary, która 
składa się z 19 rozdziałów poświęconych 
promieniowaniu ciał niebieskich, różnym 
formom występowania materii we Wszech- 
świecie, a także metodom i przyrządom 
obserwacyjnym. Miejmy jednak nadzieję, 
że pozostałe trzy części tego bez wątpie
nia bardzo potrzebnego dzieła wydane zo
staną w najbliższym czasie i że też będzie 
je można nabyć w księgarniach Ośrodka 
Rozpowszechniania Wydawnictw Nauko
wych PAN.

Stanisław R. Brzostkiewicz

Jin Grygar: Vesmirna zastaveni. Nakla- 
datelstvi „Panorama”, Praha 1990, nak
ład 18 000 egz., str. 407, cena 32 Kćs.

Autor omawianej książki jest dobrze 
znany miłośnikom astronomii w Czecho
słowacji. Nam też nie powinien być obcy i 
to nie tylko z tego powodu, że ujrzał świa
tło dzienne na polskiej ziemi (dr Grygar 
urodził się w pobliżu Nysy na Dolnym Śląs
ku), ale przede wszystkim z uwagi na o- 
siągnięcia popularyzatorskie. U naszych 
południowych sąsiadów dużą poczytnoś- 
cią cieszą się zarówno jego książki, jak i 
liczne artykuły popularnonaukowe, zwłasz
cza publikowane na łamach bratniego mie
sięcznika R($e hv£zd. Na szczególną zaś 
uwagę zasługuje ukazujący się od wielu 
lat serial „Żeń objevfl”, w którym prezen
towane są najnowsze odkrycia astronomi
czne. Wspominamy o tym, ponieważ książ
ka Vesmimd zastaveni w jakimś stopniu 
swym charakterem nawiązuje do tego se
rialu, chociaż dopiero w niej A utor w peł
ni ujawnił swój talent populatyzatorski,

* Josip Kłeczek: Astronomical Dictionary in six Languages, Praha 1961.
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dzięki czemu najtrudniejsze problemy stają 
się zrozumiałe dla każdego. Już z tego 
choćby powodu książka dra Grygara zasłu
guje na uwagę i warto ją polecić także 
polskim miłośnikom astronomii. Składa 
się ona z ośmiu rozdziałów, omawiają
cych najnowsze osiągnięcia poszczegól
nych działów współczesnej astronomii, po
cząwszy od nowych technik obserwacyj
nych, a skończywszy na aktualnych hipo
tezach dotyczących budowy i ewolucji 
Wszechświata. Cennym jej uzupełnieniem 
są umieszczone na końcu zestawienia róż
nych wielkości, za pomocą których astro
nomowie opisują fizyczne właściwości ba
danych przez siebie obiektów kosmicz
nych i przebieg ich rozwoju (czas, roz
miar, masa, energia, tem peratura, gęs
tość). Znalazł się tu także chronologiczny 
przegląd najważniejszych odkryć i wyda
rzeń astronomicznych ostatnich trzydzie
stu lat.

Niestety, mylić się — jak mówi stare 
porzekadło łacińskie — jest rzeczą ludz
ką. Tym razem spotkało to drukarzy, któ
rzy przestawili parę akapitów, skutkiem

czego tekst miejscami wydaje się być nie
zrozumiały. Mając zaś nadzieję, że książ
kę dra Grygara będzie można kupić w 
księgarniach Ośrodka Rozpowszechnia
nia Wydawnictw Naukowych PAN, poda
jemy sposób „naprawienia” tego potknię
cia drukarskiego. Tak więc po przeczyta
niu str. 209 przechodzimy od razu na str. 
211 i czytamy ją do 19 wiersza (kończą
cego się słowem „pfed”), po czym wraca
my na str. 210, a ściśle — do 22 wiersza 
(zaczynającego się od słowa „staveni”) i 
czytamy tę stronę do końca. Potem prze
chodzimy na str. 212, czytamy do 21 wier
sza i po słowie „obou ty” wracamy na str. 
211, a właściwie — do jej 20 wiersza (za
czynającego się słowem „po utvrzuji”) i 
stronę czytamy do końca. Dopiero wtedy 
przechodzimy do początku str. 210 i czy
tamy do 21 wiersza (kończącego się sło
wami „20 kvćtna”), a następnie trzeba 
znowu przejść do 22 wiersza na str. 212 
(zaczyna się on od słowa „1987”). Od te
go miejsca książkę dra Grygara już może
my spokojnie doczytać do końca.

Stanisław R. Brzostkiewicz

KALENDARZYK ASTRONOMICZNY Luty 1992 r.

Słońce: Wędruje po części ekliptyki położo
nej pod płaszczyzną równika niebieskiego, ale 
jego deklinacja wzrasta w ciągu miesiąca od 
-1 7 °  do -8 ° , w związku z czym dnia przybywa

prawie o dwie godziny: W Wars/iiwie 1 lutego 
Słońce wschodzi o  7h18m, zachodzi o  \G'22m, a 
29 lutego wschodzi o  6h24m, zachodzi o  17h14m. 
W lutym Słońce wstępuje w znak Ryb.

Dane dla obserwatorów Słońca (na 13h czasu środk. -europ.)

Data
1992

P B0 L0 Data
1992

P B0 Lo

II 1 -12?10 -6%0 0?I2 II 17 -18^0 -6^ 9 149?46
3 -12.91 -6.14 333.80 p f : 19 -18.64 -6.96 123.12
5 -13.70 -6.28 307.46 21 -19.26 -7.04 96.78
7 -14.47 -6.40 281.13 23 -19.86 -7.08 70.44
9 -15.22 -6.52 254.80 25 -20.42 -7.13 44.10

11 -15.95 -6.62 228.46 i i i 27 -20.96 -7.17 17.78
13 -16.66 -6.72 202.12 29 -21.48 -7.20 351.40
15 -17.34 -6.81 175.79 III 2 -21.98 -7.22 325.06

P — kąt odchylenia osi obrotu Słońca mierzony od północnego wierzchołka tarczy;
Bp, L0 — heliograficzna szerokość i długość środka tarczy.
1 13h13m i 28d21h20m — momenty, w których heliograficzna długość środka tarczy wynosi 0°.
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Księżyc: Ciemne, bezksiężycowe noce będzie
my mieli w pierwszej połowie miesiąca, bowiem 
kolejność faz Księżyca jest w lutym następu
jąca: nów 3d20h, pierwsza kwadra l l d17h, peł
nia 18d9h i ostatnia kwadra 25d9h. W peryge- 
um Księżyc znajdzie się 17 lutego, a w apoge
um dwukrotnie, 2 i 29 lutego. W lutym tarcza 
Księżyca zakryje Urana i aż dwukrotnie Neptuna. 
Planety i pianetoidy: Rankiem nad wschod
nim horyzontem widoczna będzie W e n u s  i 
M a r s, a pod koniec miesiąca także S a t u r n ;  
Wenus świeci jako Gwiazda Poranna -4  wiel
kości, Mars jako czerwona gwiazda + 1 . 3  wiel
kości, a Saturn jako żółtawa gwiazda + 0.7 
wielk. J o w i s z  widoczny jest prawie całą noc 
jako jasna gwiazda -2.5 wiclk. M e r k u r y ,  
U r a n  i N e p t u n  są niewidoczne, a P 1 u - 
t o n widoczny jest nad ranem, ale tylko przez 
duże teleskopy (ok. 14 wielk. gwiazd.).

W drugiej połowie nocy widoczna jest pla- 
netoida W e s t a  (ok. 6 wiclk. gwiazd.). Poda
jemy jej współrzędne równikowe dla kilku dat: 
styczeń 31d: rekt. 1 l h58m.5, deki. +9°44’; luty 
lO*1: rekt. l l h56m.7, deki. +10°49’; 20d: rekt. 
l l h51m.9, deki. +12°8’; marzec l d: rekt. 
l l h44m.7, deki. + 13°34\

*  *  *

l d O 9h złączenie Marsa z Neptunem w 
odl. 1°. 5. Tarcza Księżyca zakryje aż dwie pla
nety: o 10h Urana (zakrycie widoczne w Pół
nocnej Afryce, w Europie i na Wyspach Bry
tyjskich), a o 13h Neptuna (zakrycie widoczne 
w Ameryce Południowej, na Południowym At
lantyku i w Afryce Środkowej). O 14h złącze
nie Marsa z Księżycem w odl. 1°.5.

3d Księżyc 2 i jego cień przechodzą na tle 
tarczy Jowisza. Obserwujemy początek przejś
cia: cienia o l h46m, a samego księżyca 2 dopie
ro o 3h2m.

4d O 4h52m obserwujemy początek zaćmie
nia 1 księżyca Jowisza. Księżyc ten zniknie na
gle w cieniu planety tuż koło lewego brzegu 
tarczy (patrząc przez lunetę odwracającą).

4/5d O 24h40m obserwujemy koniec zakry
cia księżyca 2 przez tarczę Jowisza. Po pół
nocy też księżyc 1 i jego cień przechodzą na 
tle tarczy planety: początek przejścia cienia o 
2hl l m, a księżyca o 2h45m, koniec przejścia cie
nia o 4h28m, księżyca o 5h0ra.

5/6d Księżyc 1 przechodzi za tarczą Jowi
sza. O 23h20m obserwujemy początek zać
mienia (blisko brzegu tarczy), a o 2h10m ko
niec zakrycia tego księżyca przez tarczę planety.

6d Księżyc 1 i jego cień przechodzą na tle 
tarczy Jowisza. Obserwujemy koniec przejścia: 
cienia o 22h56m, księżyca o 23h26m.

7d O 8h Wenus w złączeniu z Uranem w 
odl. 1°. O 23h31m obserwujemy początek zać
mienia 3 księżyca Jowisza; koniec zakrycia na
stąpi o 5hl m (czyli rankiem 8d).

8d 16h Wenus w złączeniu z Neptunem w 
odl. 0°.3.

8/9* Obserwujemy zaćmienie 4 księżyca Jo
wisza: początek zaćmienia o 22h32m, koniec o 
2h39m; o 3h27m nastąpi jeszcze początek zakry
cia tego księżyca przez tarczę planety.

ICH Księżyc 2 zbliża się do brzegu tarczy 
Jowisza i o 4h22m na tarczy planety pojawi się 
cicń tego księżyca.

ll/1 2 d Księżyc 2 przechodzi za tarczą Jowi
sza: o 23h22ra obserwujemy początek zaćmie
nia (blisko brzegu tarczy), a o 2h55m koniec 
zakrycia tego księżyca. O 4h5m nastąpi począ
tek przejścia cienia, a o 4h29m początek przejś
cia księżyca 1 na tle tarczy Jowisza.

12d 10h Górne złączenie M erkurego ze 
Słońcem.

12/13d O l h14m obserwujemy początek 
zaćmienia, a o 3h54m koniec zakrycia 1 księ
życa Jowisza.

13/14d Księżyc 1 i jego cień przechodzą na 
tle tarczy Jowisza: początek przejścia cienia o 
22h33ra, a księżyca o 22h55m; koniec przejścia 
cienia o 0h49m, a księżyca o l h10m.

18/19d Do 21h52m księżyc 3 przechodzi na 
tle tarczy Jowisza. Od l h55m (początek zać
mienia) do 5h8m (koniec zakrycia) księżyc 2 
przechodzi za tarczą planety.

19d 8h Jowisz w złączeniu z Księżycem w 
odl. 6°. O 23h Wenus w złączeniu z Marsem w 
odl. 1°. O 10h43m385 Słońce wstępuje w znak 
Ryb, jego długość ekliptyczna wynosi 330°.

20d O 3h9m początek zaćmienia 3 księżyca 
Jowisza.

20/21d Obserwujemy koniec przejścia 2 
księżyca Jowisza wraz z cieniem oraz przejście 
księżyca 1 i jego cienia. O 23h4m koniec przejś
cia cienia księżyca 2, a o 23h27m koniec przejś
cia samego księżyca. O 0h27m na tarczy Jowi
sza pojawi się cień księżyca 1, a o 0h39m sam 
księżyc 1 rozpocznie przejście na tle tarczy; 
koniec przejścia cienia o 2h43m, a księżyca 1 o 
2h54m.

21d O 24h5m obserwujemy koniec zakrycia 
1 księżyca Jowisza przez tarczę planety.

25/26d Księżyc 3 wraz ze swym cieniem
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przechodzi na tle tarczy Jowisza. Obserwuje
my koniec przejścia: cienia o 0h53m, księżyca o 
l h8m. Księżyc 2 zbliża się do brzegu tarczy Jo 
wisza i o 4h29m obserwujemy początek jego 
zaćmienia.

27d Rankiem o 5h3m możemy zaobserwo
wać początek zaćmienia 1 księżyca Jowisza.

27/28“ Księżyc 2 i jego cień przechodzą na 
tle tarczy Jowisza: cień księżyca pojawi się o 
22h53m, a sam księżyc rozpocznie przejście o 
22h57m; koniec przejścia cienia nastąpi o 
l h41m, a księżyca o lh42m. Tymczasem do brze
gu tarczy zbliża się księżyc 1 aby rozpocząć 
przejście na jej tle: początek przejścia cienia o 
2h21m, księżyca 1 o 2h22m, koniec przejścia cie
nia o 4h37m, a księżyca o 4h38m.

28d O 3h Pluton nieruchomy w rektascen- 
sji. O 19h złączenie Urana z Księżycem w odl. 
1°.2. O 22h bliskie złączenie Neptuna z Księ
życem; zakrycie planety przez tarczę Księżyca 
(po raz drugi w tym miesiącu!) widoczne bę
dzie na Malajach, na Nowej Gwinei, w Pół
nocnej Australii, na Pacyfiku i na Hawajach.

28/29d Księżyc 1 przechodzi za tarczą Jo
wisza. Początek zaćmienia (praktycznie pokry
wający się z początkiem zakrycia) o 23h31in, a 
koniec zakrycia o l h49m.

29d O 2h Jowisz w przeciwstawieniu ze Słoń
cem względem Ziemi. O 3h Wenus znajdzie się 
w złączeniu z Saturnem w odl. 0°.l; rankiem 
nad wschodnim horyzontem obserwujemy bli
sko siebie Wenus, Marsa i Saturna. Wieczo
rem księżyc 2 ukryty jest za tarczą Jowisza: o 
20h32m obserwujemy koniec zaćmienia, a w 
praktyce koniec zakrycia. Księżyc 1 i jego cień 
przechodzą na tle tarczy Jowisza: początek 
przejścia księżyca o 20h48m, a cienia o 20h49m, 
koniec przejścia księżyca o 23h3m, a cienia o 
23h5m; zwróćmy uwagę na zmianę kolejności 
przejścia cienia i księżyca po opozycji Jowisza.

Momenty wszystkich zjawisk podane są w 
czasie środkowo-europejskim.

Opracował G. Sitarski
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Relflektory

Zakład Mechaniki Precyzyjnej 
Wytwarzanie Astronomicznych Teleskopów 

Zwierciadlanych i Lunet 
mgr inż. Jacek Uniwersał 

34-300 Żywiec, ul.Poniatowskiego 9 
tel. 33-74 

OFERTA
Mod średn. ognisk, powiększenie zasięg cena(tys. zł)
1 67 400 30, 80 11 500- 600
2 70 550 40, 65, 100 11 700- 800
3 70 800 60, 100, 160 11 900-1000
5 90 900 70, 120, 200 11.5 1300-1600
6 150 1500 50, 120, 200, 300 12.5 4400-4700

Refraktory
Mod średn. ognisk. powiększenie zasięg cena(tys. zł)
0 47 500 40, 60 400
4 65 400 50, 100 10. 5 1300-1500
7 65 800 100, 200 10. 5 1600-2100

Podane wyżej przyrządy astronomiczne oferuje firma Jacka 
Uniwersała - członka PTMA. Jest on jedynym w kraju pro
ducentem sprzętu astronomicznego. Bliższe informacje pod 
wskazanym adresem firmy.
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arzącC Qłówny 1*1%SI ifydakęja tiram i składają najserdecz- 
niejsze podziękowania J. (E. %§. ‘Biskupowi Józefowi Życiń

skiemu  -  Ordynariuszowi ‘Tarnowskiemu oraz ‘Pani ‘Prof. ‘WiCheC- 
minie Iwanowskiej  -  Honorowemu członkowi fPcI'M 5i za  nades
łane życzenia świąteczne i noworoczne. Ąęwnież tą drogą sk ła
damy gorące podziękowania w szystkim  członkom i sympatykom, 
którzy nadesłałi nam życzenia i w yrazy uznania za  działałność.

OGŁOSZENIA ZARZĄDU GŁÓWNEGO PTMA

W dniach 19 lipca — 9 sierpnia 1992 roku w Torfhaus (Góry Ilarzu, Republika Federalna 
Niemiec) odbędzie się Międzynarodowy Astronomiczny Obóz Młodzieżowy. Weźmie w nim udział 
wielu młodych entuzjastów astronomii z różnych krajów. Przewidziane są kursy: Astrofizyka, 
Mechanika Nieba, Astronomia Ogólna, Promieniowanie w atmosferze, Fizyka, Spektroskopia, 
Gwiazdy i Systemy Gwiazdowe. Każdy z uczestników wybiera dwa dowolne kursy. W obozie 
może wziąć udział każdy, kto posługuje się językiem angielskim i ukończył lat 16 a nie ukończy! 
24 lat. Całkowity koszt uczestnictwa w obozie wynosi 550 marek RFN. Młodzi adepci astronomii 
pragnący wziąć udział w Obozie proszeni są o napisanie na adres:

IWA. e. V. c/o Dinand Alkema 
Ahornstraat 26 II 
NL — 3552 CII Utrecht 
Holandia — Netherland 

PTMA jest gotowe wydelegować młodego i utalentowanego miłośnika astronomii na ten obóz i 
opłacić za niego wymagane 550 marek. Chętni do udziału w obozie spełniający podane warunki 
są proszeni o pilne złożenie wniosku do PTMA. Wniosek winien zawierać dane personalne oraz 
krótki opis działalności w PTMA ze szczególnym uwzględnieniem zainteresowań astronomicznych 
i działalności obserwacyjnej. Również należy oświadczyć, że kandydat zna w wystarczającym sto
pniu dla słuchania lekcji język angielski lub przedstawić jakieś dokumenty stwierdzające zna
jomość tego języka. Spośród kandydatów, którzy nadeślą do PTMA do dnia 15 marca 1992 roku 
wnioski, Komisja powołana przez Zarząd Główny wybierze delegata "towarzystwa na udział w 
obozie. Chętnych zapraszamy.

Wpisowe do PTMA wynosi 20.000, — zł. Składka członkowska wraz z prenumeratą Uranii 
130.000, — zł, dla emerytów, rencistów, studentów, młodzieży i dzieci opłata zniżkowa 100.000, 
— zł. Dla członków PTMA rezygnujących z prenumeraty Uranii składka wynosi 60.000, — zł, a 
składka zniżkowa 30.000, — zł.

URANIA — Miesięcznik Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii. Redaguje kolegium: 
Krzysztof Ziołkowski — redaktor naczelny, Magdalena Sroczyńska-Kożuchowska — sekretarz 
redakcji. Adres redakcji: ul Bartycka 18, 00-716 Warszawa. Adres administracji: Zarząd Główny 
PTMA, ul. św. Tomasza 30/8, 31-027 Kraków, tel. 22 38 92; nr konta PKO I OM Kraków 
35510-16391-132. Roczna prenumerata Uranii w PTMA 100.000 zł. Cena pojedynczego zeszytu 
9.000 zł, koszty przesyłki 2.000 zł. Ponadto do nabycia w kioskach Ruchu.

Druk: Zakład Poligraficzny Wydawnictwa PLATAN, Kryspinów 189, 32-060 Liszki
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