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(  N
Przed dwoma miesiącami pisaliś

my w Uranii o niezwykłościach od
krytej piętnaście lat temu planetoidy 
Chiron, która okazała się być kome
tą. W poprzednim numerze informo
waliśmy o odkryciu na początku tego 
roku podobnego do Chirona obiektu 
1992 AD. Dostrzeżenie ich podo
bieństw do niektórych księżyców Sa
turna, Neptuna i Plutona, a także do 
samego Plutona, wydaje się wskazy
wać na istnienie w zewnętrznych rejo
nach systemu planetarnego jakiejś 
nieznanej dotychczas klasy ciał. Czyż
byśmy zatem byli świadkami począt
ków poznania czegoś zupełnie nowe
go w naszym Układzie Słonecznym?
Ta frapująca perspektywa zmusza po
niekąd do głębszego wniknięcia w za
gadnienia z tą sprawą związane. W  
niniejszym numerze proponujemy więc 
zaznajomienie się z księżycem Neptu
na Trytonem, który — obok Chirona 
— jest chyba najlepiej dziś znanym 
członkiem tej wyłaniającej się praw
dopodobnie nowej grupy obiektów. Ak
tualny stan wiedzy o nim sumuje we 
wstępnym artykule mgr Jerzy KU
CZYŃSKI. Ponadto w Kronice pro
ponujemy przypomnienie sobie najbar
dziej wiarygodnego scenariusza pow
stania Układu Słonecznego, a także 
lekturę artykułu prof. Jana MERGEN- 
TALERA o gwiazdach typu T Tauri, 
o których sąd»się, że. stanowią pier
wsze, początkowe stadium ewolucji 
gwiazd. Ich badanie może więc wiele 
powiedzieć o narodzinach naszego 
Słońca. Wśród wielu innych tematów 
poruszanych w tym numerze wymień
my budzące wiele emocji zagadnienie 
cykliczności aktywności Słońca i jej 
wpływu na to, co dzieje się na Ziemi, 
problem istnienia fal grawitacyjnych, 
ciekawostki o powstającym najwięk
szym obecnie na świecie teleskopie 
oraz intrygujące tytułem doniesienie o 
błękitnych maruderach.

V_________________________________/
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Jerzy Kuczyński — Chorzów 

PECHOWIEC

Powyższy tytuł dotyczy największego sate
lity Neptuna. Ttyton, bo o nim mowa, miał 
pecha do... polskich popularyzatorów. W 
prawie wszystkich polskich opracowa
niach Ttyton to jeden z największych sate
litów w Układzie Słonecznym. Specjalnie 
poświęcony planetom i ich księżycom nu
mer Delty (grudzień 1990) podaje śred
nicę Ttytona jako równą 5000 km. Po
średnie (asekuranckie?) stanpwisko zaj
muje encyklopedia Wiedzy i Życia Układ 
Słoneczny podając na str 36, że jest on 
większy, a na str 43, że jest on mniejszy od 
naszego Księżyca. 1 nic licząc niskona
kładowej broszurki T. Z. Dworaka Najdal
sze Planety Układu Słonecznego (podającej 
podstawowe dane i własności fizyczne Try
tona), nie mogącej jednak konkurować z 
wielkonakładową prasą typu Delta, to właś
ciwie wszystko co można o Trytonie prze
czytać w Polsce. A  co rzeczywiście o nim 
wiadomo? Ograniczając się tylko do jed
nego czasopisma Science, Vol. 245-251 z 
lat 1989-1991 można znaleźć na temat 
tego jednego (ale bardzo interesującego) 
satelity około stu stron tekstu. Materiału 
więc nic brakuje. Spróbujmy streścić owe 
sto stron.

Przytoczmy przede wszystkim parame
try Ttytona: Średnica 2705±6 km masa 
2.141 x  1022kg, średnia gęstość 2.054±0.032 
kg/m5. A więc „polskie dane” są prawic 
dwukrotnie przesadzone jeśli chodzi o 
średnicę (7-krotnie w masie). Do cieka
wostek ruchu Ttytona należy fakt, że po
rusza się on ruchem wstecznym. Sugeruje 
to, że Ttyton nie jest „własnym” księżycem 
Neptuna, a został „schwytany” z samo
dzielnej orbity. Autorzy jednej z koncep
cji twierdzą, że po wychwycie, w ciągu ok. 
miliarda lat trwającej ewolucji pod wpły-

Rys. 1 Droga Voyagera przez system Neptuna.

wcm sił pływowych, Ttyton mógł osiągnąć 
obecną prawie kołową orbitę. W trakcie 
„relaksacji” mógł oddziaływać na Nereidę 
przecinając około stu milionów razy jej 
orbitę (tłumaczy to wydłużony kształt jej 
orbity). W trakcie tego miliarda lat siły 
pływowe powinny stopić wnętrze Ttytona. 
Można zapytać jakie dane potwierdzają tę 
hipotezę. Wymienia się tu dwa (poza kształ
tem orbity Nereidy i wstecznym ruchem 
Ttytona) fakty. Na wykresie gęstość-p ro 
mień Ttyton zajmuje miejsce w pobliżu 
Plutona (rys. 2), co sugeruje ich podobne 
własności i pochodzenie. Przy okazji war
to wspomnieć o koncepcji wskazującej na 
możliwość istnienia wielu ciał typu Pluto
na i Charona na peryferiach Układu Sło
necznego.*

Drugim istotnym faktem jest krajob
raz. Ttyton pozbawiony jest wielkich kra
terów. W ogóle kraterów jest tu raczej

Por. artykuł o Chironie w Uranii nr 3/1992.
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Rys. 2 Promienie i gęstości satelitów planet zew
nętrznych.

mało i mają niewielkie średnice (liczba i 
wielkość jest porównywalna z morzami 
księżycowymi). Wydaje się, żc kratery te 
pochodzą z upadków komet. Niektóre mo
gą mieć charakter wulkaniczny. Wszystko 
to świadczy o młodości powierzchni, a tym 
samym o niedawnym stanic płynnym prze
widywanym przez hipotezę wychwytu.

Najbardziej wyróżniającą Ttytona spo
śród ciał Układu Słonecznego cechą po
wierzchni jest duże, wynoszące 0.8-0.9 al
bedo. Na powierzchni księżyca widać ob
szary ciemniejsze, jednak nawet one są bar
dzo jasne — kolory od żółtego do „brzo
skwiniowego”. Największą chyba niespo
dziankę sprawiła jednak temperatura. Nie 
tak dawno jeszcze sądzono, żc temperatu
ra Ttytona jest zbliżona do temperatury 
Neptuna. Łącznie ze znacznie zawyżoną 
oceną średnicy i masy dało to asumpt do 
spekulacji o istnieniu na powierzchni Tty- 
tona zjawisk typu meteorologicznego, w 
których rolę analogiczną do roli wody w 
ziemskiej atmosferze odgrywałby azot. O- 
czekiwano więc śniegów i deszczów azoto
wych dających w efekcie rzeki i jeziora 
ciekłego azotu. Aby takie zjawiska mogły 
mieć miejsce temperatura powierzchni po
winna być bliska temperatury punktu po
trójnego azotu, a więc ok. 63 K. Podróż 
Voyagera rozwiała te nadzieje. Tfcmpera- 
tura powierzchni Ttytona okazała się jed
nolita i wynosi 34-41 kelwinów. W sumie 
Ttyton wydaje się być najzimniejszym cia
łem Układu Słonecznego. Nie znaczy to, 
żc ten zimny glob jest pozbawiony zjawisk

z zakresu termodynamiki. Jest nawet chy
ba wprost przeciwnie — obserwuje się na 
nim ogromne bogactwo zjawisk atmosfe
rycznych. Wprawdzie atmosfera jest bardzo 
rzadka (jej ciśnienie wynosi 1.60±0.03 Pa), 
to jednak subtelna równowaga (nierówno
waga?) termodynamiczna manifestuje się 
w bardzo gwałtowny sposób. Atmosfera to 
prawic czysty azot. Powierzchnia Ttytona 
zbudowana jest głównie z azotu. Niewiel
ką choć istotną domieszkę stanowią wę
glowodory (metan), a nawet tlenki węgla.

Najbardziej spektakularnym zjawiskiem 
na powierzchni Ttytona są gejzery, czy ra
czej pióropusze. Wysokość tych pióropu
szy sięga ośmiu kilometrów. Są to więc 
rzeczywiście imponujące obiekty. Do in
nych zjawisk atmosferycznych należą ob
łoki i mgły. Dzięki istnieniu takich obie
któw można było pokusić się o pomiar 
prędkości wiatrów i „cyrkulacji ogólnej”. 
Jak się wydaje wiatry (o prędkościach rzę
du kilkunastu metrów na sekundę), przy 
powierzchni mają przeważające kierunki 
N E —E. Na wysokości 1-3 kilometrów no
tuje się wiatr wschodni, powyżej ośmiu 
kilometrów obserwuje się wiatry zachod
nie. TYzcba dodać, żc dotyczy to szerokoś
ci „geograficznej” (trytograficznej?) 15°- 
45°S, bo te szerokości zostały najlepiej 
zbadane przez Voyagera (półkula połud
niowa).

Wszystkie te zjawiska wymagają wyjaś
nienia. Naturalnym wydaje się twierdze
nie, żc głównym motorem zjawisk na po
wierzchni Ttytona powinno być Słońce. A 
warunki oświetleniowe na Ttytonie są 
skomplikowane, ^ s ta rc z y  powiedzieć, że 
zwrotnik w zależności od pory „klimatycz
nej” może wypadać od 10 do 52 stopnia 
szerokości południowej (rys. 3). W czasie 
odwiedzin Voyagera Słońce znajdowało się 
na 45°S, a więc było tam wówczas „gorące 
lato” (i długie, gdyż cykl sezonowy na Tty
tonie wynosi 165 ziemskich lat). Przy oka
zji warto zauważyć jak interesująco wy
gląda bilans energetyczny Ttytona. Oczy
wiście najpoważniejszym źródłem energii



132 URANIA 5/1992

Dała

Rys. 3 Cykl sezonowy na Trytonie — punki podslo- 
neczny w funkcji czasu (w latach ziemskich).

dostarczanej Ttytonowi jest Słońce. Uwz
ględniając albedo można ocenić, że Try
ton otrzymuje około 1012 dżuli na sekun
dę. Istotne znaczenie ze względu na zjawi
ska atmosferyczne mogą mieć jeszcze dwa 
inne źródła energii. Jednym z nich jest 
rozpad promieniotwórczych nuklidów za
wartych we wnętrzu księżyca (ok. 1011 W). 
Drugim okazuje się być Neptun. Mimo 
niskiej temperatury (59.3±0.2 K) jednak 
promieniuje i dla bardzo zimnego Ttytona 
jest ciałem relatywnie ciepłym i bardzo 
dużym. TYaklując go jak ciało doskonale 
czarne możemy obliczyć strumień energii 
na powierzchni Ttytona

N  =  2 o T \ l  -  (1 -  &Riyi) «  oT \r/R) \

gdzie r i R to odpowiednio średnica Nep
tuna i orbity Ttytona. Podstawiając war
tości (r = 25225 i R  = 354600 kilomet
rów) uzyskujemy 3.6 miliwata na metr 
kwadratowy na strumień energii pocho
dzącej z promieniowania cieplnego Nep
tuna w odległości równej promieniowi or
bity Ttytona. Wynik ten oznacza, że stru
mień energii pochodzącej od Neptuna jest 
zaledwie sto razy mniejszy od energii po
chodzącej ze Słońca (absorbowanej, po 
uwzględnieniu albeda). Można więc za
sadnie (co do pewnego stopnia) twierdzić, 
że Ttyton jest... planetą mającą dwa słoń
ca. Nic więc dziwnego, że mamy na nim

niesamowite bogactwo zjawisk termody
namicznych, takich jak wspomniane już 
pióropusze.

Oba dobrze obserwowane pióropusze 
znajdowały się na półkuli południowej 
(49°S i 57°S), co sugeruje „słoneczny na
pęd”. Najpopularniejszą hipotezą tłuma
czącą powstanie pióropusza jest „efekt 
szklarniowy”. Światło słoneczne powodu
je sublimację gazu wewnątrz warstwy przez
roczystego stałego azotu. Przy odpowie
dnio dużym ciśnieniu gaz otwiera ujście ze 
„szklarni” i następuje wybuch gejzeru. 
Wystarczy temperatura wyższa zaledwie o 
4 K od otaczającego „szklarnię” mrozu, by 
wyjaśnić obserwowane własności pióropu
sza. Zakładając, że cała dostępna energia 
zamienia się w energię kinetyczną pręd
kość opuszczającego „szklarnię” gazu wy
niesie 180 m/s. Aby taki pióropusz osiąg
nął obserwowaną wysokość ośmiu kilomet
rów wystarczy średnica otworu ok. 20 m i 
wypływ rzędu 5 kg/s (wysokość osiągnięta 
przez taki pióropusz zależy od średnicy 
otworu). W takim przypadku, przy pew
nych dodatkowych założeniach (m. in. o 
zawartości kryształków lodu w pióropu
szu), z zachodniego pióropusza mogłoby 
wypływać około 400 kilogramów gazu na 
sekundę. Wtedy obszar zasilania pióropu
sza powinien wynosić około stu kilome
trów kwadratowych, a przy szacowanym 
czasie erupcji na około 108 sekund, pióro
pusz mógłby wyrzucić masę odpowiada
jącą warstwie dwumetrowej grubości. Jak 
widać są to bardzo poważne ilości materii. 
Na zjawisko może mieć również wpływ cie
pło wewnętrzne księżyca. Ciepło wewnę
trzne Ttytona może pochodzić z dwu źró
deł. Z  jednej strony zgodnie ze wspom
nianą na początku hipotezą Ttyton do nie
dawna był pod wpływem dużych sił pływo
wych rozgrzewających jego wnętrze. Część 
tej energii powinna się zachować do teraz. 
Z drugiej strony poważnym źródłem ciep
ła powinien być rozpad promieniotwórczy 
nuklidów zawartych w skałach tworzących 
jego wnętrze, a mogących jak się szacuje
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dostarczać do powierzchni energię równą 
10% energii pochodzącej ze Słońca.

Inną, konkurencyjną hipotezą tworze
nia się pióropusza jest mechanizm „trąby 
powietrznej” przez unoszenie pyłu (ter
min „trąba powietrzna” nic wydaje się naj
szczęśliwszy, w oryginale znajduje się ok
reślenie „dust devil” — w dosłownym tłu
maczeniu „diabeł pyłowy”, i oznacza coś 
co różni się od tornada m.in. o rząd mniej
szą prędkością wiatru). W tym przypadku 
ilości materii przenoszonej (unoszonej) 
przez pióropusz są niewielkie. W rzeczy
wistości pył ma znikome znaczenie w ta
kim pióropuszu. Jest raczej przypadkowym 
dodatkiem. Sam mechanizm powstawania 
pióropusza, w tym modelu, jest bardzo 
prosty. Nieco ciemniejszy obszar (wystar
czy albedo 0.6-0.8) rozgrzewa się trochę 
bardziej od otoczenia. W przypadku albe
da 0.8 tem peraturę można ocenić na 48 K 
(taką właśnie temperaturę potwierdzają po
miary radiowe). Prędkość unoszenia nad 
rozgrzanym obszarem jest proporcjonal
na do &T/r, przy skrajnie niskiej tempera
turze Ttytona wielkość ta osiąga duże war
tości, wielokrotnie przewyższające spoty
kane na Ziemi. Pojawia się wir unoszący 
kurz na ogromne wysokości. Za tą hipo
tezą przemawia fakt, żc pióropusz wydaje 
się raczej pływać niż przebijać się przez 
atmosferę Trytona. Hipoteza wydaje się 
jednak mieć dużo mniej zwolenników.

Następną ciekawą sprawą są mgły i ob
łoki. Obłoki są prawdopodobnie zbudo
wane z kryształków azotu i występują w

formie oddzielnych chmur. Ich rozmiesz
czenie zależy od szerokości trytograficz- 
ncj. Na południc od szerokości 30°S za
słonięcie powierzchni wynosi 37%, a w 
kierunku równika spada do 6%. Mgły są 
zbudowane prawdopodobnie z metanu i 
mają dość dużą rozciągłość powierzch
niową.

Zjawiska atmosferyczne tworzą skom
plikowaną „cyrkulację ogólną”. Sublimu- 
jącc na letniej półkuli gazy są przenoszo
ne i odkładane na zimowej. Nie trudno 
zauważyć, żc kluczową sprawą w takiej sy
tuacji staje się ciepło utajone. Stosunko
wo szybki transport gazów powoduje wy
dzielanie się dużej ilości ciepła w czasie 
rcsublimacji na półkuli zimowej. Z  dru
giej strony sublimacja na półkuli letniej 
uniemożliwia wzrost temperatury. Cały 
proces prowadzi więc do jednolitej, bar
dzo niskiej temperatury na całym globie. 
Ponieważ temperatura sublimacji azotu wy
nosi 38 K, taka też powinna być tem pera
tura księżyca, co jest zgodne z pomiarami.

Jak widać z tego krótkiego i uprosz
czonego przeglądu, Ttyton jest globem za
sługującym na zainteresowanie. Na zakoń
czenie warto jeszcze przypomnieć, iż więk
szość informacji o tym księżycu pochodzi 
z okresu zaledwie 10 godzin, a więc za
pewne statystyka pióropuszy, kierunków 
wiatrów czy powierzchni chmur ulegnie 
zmianie przy dalszych badaniach. Ale ra
czej na pewno nie ulegnie zmianie ocena 
— Ttyton to jedno z najciekawszych ciał 
Układu Słonecznego.

Jan M ergcntalcr — Wrocław

TROCHĘ WIADOMOŚCI O GWIAZDACH TYPU T TAURI

Istnieje wiele typów gwiazd zmiennych. 
Jedne — bardzo regularnie zmieniające 
jasność, jak gwiazdy zaćmieniowe, czy pul
sujące — pozwalają przewidzieć na wiele 
lat naprzód jak będą się zachowywać. Inne 
mają nieraz bardzo kapryśny charakter. 
Przykładem takiej kapryśności są gwiazdy

typu T  Thuri. O nich właśnie chcę opowie
dzieć w możliwie krótki sposób, choć te
mat jest bardzo obszerny. Gwiazdy te zmie
niają jasność w sposób zupełnie chaotycz
ny, Amplituda zmian jesi nieraz spora, 
dochodząca do paru wielkości gwiazdo
wych, bardzo różna w różnych długościach
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Diagram H R  z zaznaczonymi gwiazdami tracącymi masę w postaci wiatru. NI — tem po utraty materii (w 
masach Słońca na rok; — logM =  5 oznacza wiatr wywiewający z gwiazdy 0.00001 masy Słońca rocznie). 
Większe kółka — szybsza utrata materii przez gwiazdę; kółka pełne w środku — gwiazdy stare, odchodzące od 
ciągu głównego; kółka puste — gwiazdy młode, dążące do tego ciągu; na ciągu głównym na samym dole 
zaznaczony jest słaby wiatr słoneczny. Jak widać młode gwiazdy T  Thuri tracą masę bardzo szybko.

fali. Wprawdzie w ostatnich czasach, przy 
użyciu analizy Fouriera, udało się natrafić 
na ślad kilkudniowej, dość regularnej o- 
kresowości zmian blasku, ale byl -to za
pewne efekt czysto geometryczny, będący 
objawem obrotu osiowego, a więc nic zwią
zany ze zjawiskami fizycznymi.

Są to na ogół gwiazdy młode, typu wid
mowego od F do M, na gałęzi karłów, a 
więc o widmie zbliżonym do słonecznego. 
Na normalne widmo, z liniami absorbcyj- 
nymi jak u Słońca, nakładają się linie emi
syjne, nieraz bardzo intensywne, zjonizo- 
wanego wapnia, zjonizowanego żelaza, ne
utralnego wodoru. A  więc jednocześnie 
obserwuje się widmo gwiazdy podobnej

do Słońca oraz gorącej gwiazdy wykazują
cej emisję podobną do emisji gwiazd typu 
widmowego A. Jedną z ciekawszych infor
macji, jaką dostarcza widmo absorbcyjne, 
jest obecność lini o długości fali 6707A, 
której źródłem są atomy litu. Jest to dlate
go ważna informacja, że lit występuje w 
materii międzygwiazdowej, a w gwiazdach 
pojawia się tylko w ich wczesnej młodości. 
Z  obserwacji tej wynika więc prosty wnio
sek, że zmienne typu T  T&uri są gwiazdami 
bardzo młodymi i że narodziły się dopiero 
niedawno z pierwotnej mgławicy. Być mo
że niewiele dawniej niż pierwotny czło
wiek na Ziemi, a więc miliony, a nie mi
liardy lat temu jak Słońce.
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Przy takiej różnorodności widmowej 
zrozumiałe jest, żc inne zjawiska zacho
dzą w krótkofalowym promieniowaniu, a 
inne w przedziale optycznym. Tlik więc w 
pozafioiccic niektóre gwiazdy wykazują 
krótkotrwale wahania jasności. Występu
je to u T  Tiiuri i jest tłumaczone jako su
mowanie się często pojawiających się sil
nych rozbłysków, które obejmują niewiel
ką powierzchnię gwiazdy, ale ilość ich i 
częstość występowania daje w efekcie kil
kuminutowe zmiany jasności w tym prze
dziale widma. Występują prócz tego silne 
wybuchy jasności — „flary” — trwające 
kilkanaście godzin i dłużej, przy czym am
plituda zmiany jasności jest wielokrotnie 
wyższa w pozafioiccic niż w czerwieni. W 
tym pierwszym przedziale może osiągać 
ponad jedną wielkość gwiazdową, a na fa
lach dłuższych zaledwie 0,2 wielkości.

Tb silne wahania jasności na falach 
krótszych nic są łatwe do wyjaśnienia. Mło
de chłodne gwiazdy zachowują się tak, jak 
gorące starsze przedstawicielki typów wid
mowych A. Wrócę jeszcze do tego proble
mu. Na razie parę uwag o tym, co się dzie
je na długich falach. Tlitaj zarówno obser
wacje w podczerwieni, jak i w przedziale 
radiowym, zdają się zgodnie mówić o tym, 
kto jest odpowiedzialny za świecenie w 
tym przedziale; w dodatku potwierdzają 
te opinie obserwacje polaryzacji światła. 
Wszystkie te rodzaje obserwacji zdają się 
wyraźnie mówić, że promieniowania te po
chodzą nie z fotosfery gwiazdowej, ale z 
obszernej, chłodnej powłoki pyłowej, two
rzącej coś w rodzaju dysku, czy mgławicy, 
czy strumieni materii będącej po prostu 
pyłem międzygwiazdowym składającym się 
z krzemianów, a być może także z bryłek 
lodowych, podobnie jak w kometach. Tem
peratura takiej powłoki, nieco wyższa bli
żej gwiazdy, spada na zewnątrz poniżej ty
siąca stopni, ibka interpretacja wydaje się 
słuszną jeszcze i dlatego, że gwiazdy typu 
T  Thuri znajdują się zwykle w okolicach 
obfitujących w ciemne, pyłowe mgławice, 
albo nawet są związane z niewielkimi ob

łokami pyłowymi, podobnie jak gwiazdy 
Herbiga-Haro.

Być może więc promieniowanie w 
podczerwieni i promieniowanie radiowe 
mogą być stosunkowo łatwo wytłumaczo
ne, przynajmniej dla niektórych gwiazd. 
Gorzej jest z wyjaśnieniem zmian i struk
tury atmosfery samej gwiazdy. Istnieje bo
gata literatura fachowa dotycząca tego za
gadnienia, a specjalnie obecności jedno
czesnej pozafioletu w emisji, jak u gwiazd 
gorących, i widma absorbcyjnego, jak u 
gwiazd chłodniejszych. Próbowano szukać 
wyjaśnienia tego przez założenie, że gwiaz
da traci masę i to w skali miliony razy 
większej niż Słońce. Młody wiek gwiazd 
tego typu nie sprzyja jednak takim wyob
rażeniom. Niemniej trudno uzgodnić z 
obserwacjami założenia o spadku znacz
nych ilości materii na gwiazdę. Thkże inne 
podejścia teoretyczne nic dały całkowitej 
możliwości zrozumienia zachowania się 
gwiazd zmiennych typu T  T&uri. Żeby nie 
komplikować opisu, przytaczaniem róż
nych teorii, podam, w skrócie zresztą, opis 
poglądu na fizykę tych gwiazd według ar
tykułu monograficznego z 1989 roku L. V. 
K u h i i L. B. C r a m a.

W gwiazdach zmiennych typu T  Thuri 
mamy do czynienia z fotosferą typu wid
mowego od F  do M, zależnie od tego z 
jakim egzemplarzem mamy do czynienia. 
Jest to zwykłe widmo z liniami absorbcyj- 
nymi. Ponad fotosferą występuje chromo- 
sfera, znacznie grubsza niż u Słońca, sięga 
bowiem 100 lub może więcej kilometrów 
w głąb fotosfery. Jest ona źródłem emisji 
takich jak linie H i K wapnia zjonizowa- 
nego i podobnych linii magnezu. Linie te 
występują silniej w czasie wzrostu aktyw
ności gwiazdy. W wyższych warstwach chro- 
mosfery powstają linie silnie zjonizowa- 
nych metali w przedziale nadfioletowym i 
rentgenowskim. Jeszcze wyżej tworzy się 
otoczka będąca źródłem balmerowskiej se
rii wodorowej. W tej otoczce występuje 
rozkład prędkości świadczący o istnieniu 
w iatru gwiazdowego. Ale prócz ruchów
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mówiących o wietrze, występują prądy do 
góry i powrotne ku fotosferze. A na zew
nątrz — daleko sięgający, otaczający gwiaz
dę niesymetryczny obłok pyłu. Ale gdy ob
łok ten jest bardzo duży — tworzący wi
doczną mgławicę — mówimy żc gwiazda 
jest typu gwiazd Hcrbiga-Haro.

Na zakończenie pytanie, czy warto na

Adam Michalec — Kraków 

ZATOPIENI W SŁOŃCU

„Słoneczko, śliczne oko, dnia oko pięknego!
[...]
Ty nas ogrzewasz, ty nam wszystko z  nieba dajesz, 
Bez ciebie noc, z tobą dzień jasny, gdy ty wstajesz.

Szymon Szymonowie, Zcńcy

Wiele miejsca w literaturze pięknej po
święcone jest Słońcu, czego przykładem 
jest ten urywek z sielanki Szymona S z y - 
m o n o w i ca (1558-1629) Żeńcy. Wybra
łem go tutaj dlatego, abyśmy sobie uświa
domili jak wiele pracy włożyły pokolenia 
astronomów we współczesną wiedzę o 
Słońcu od tego czasu, gdy sielankę tę pisał 
Szymonowie, a G a l i l e u s z  wynalazł lu
netę. Nic mniej miejsca, w fachowej lite
raturze astronomicznej poświęconej Słoń
cu, zajmują badania wpływu aktywności 
Słońca na naszą planetę. Słońce uważamy 
za aktywne, gdy wzrasta ilość energii wy
syłanej przez naszą gwiazdę w przestrzeń 
międzyplanetarną. Ma to miejsce wtedy, 
gdy na Słońcu pojawiają się tzw. obszary 
aktywne, które widzimy jako ciemne pla
my na jasnej tarczy Słońca. Spowodowane 
to jest obecnością w nich silnych pól mag
netycznych, które zmieniają warunki fizy
czne w jakich zwykle znajduje się plazma: 
pole magnetyczne ogranicza dopływ ener
gii promienistej z wnętrza Słońca, przez 
co obszary te stają się chłodniejsze o oko
ło 1500 K niż otaczająca je fotosfera, a my 
widzimy je jako ciemne plamy na jasnym 
tle. Obserwacje plan słonecznych pozwa-

mawiać miłośników astronomii do obser
wowania tych gwiazd? Może tak? Przy
zwyczajamy się do takich gwiazd zmien
nych których maksima czy minima blasku 
można zawsze przewidzieć, lub do efek
townych gwiazd Nowych. A tu stale nie
wiadoma. I stale nic do przewidzenia. Czy 
można tym się znudzić?

łają wprowadzić pewien wskaźnik liczbo
wy, określający stan aktywności Słońca. 
Liczba Wolfa — bo taką nazwę nadano, 
na cześć autora, temu wskaźnikowi aktyw
ności, wprowadzonemu w 1848 roku — 
podają informację o ilości grup i pojedyn
czych plam, na widocznej z Ziemi, powie
rzchni tarczy Słońca. Dzisiaj stosuje się 
też inne wskaźniki aktywności Słońca; przy
kładowo można tu wymienić obserwowa
ny strumień radiopromieniowania Słońca 
na fali 10,7 cm, który jest niezależny od 
warunków pogodowych na Ziemi.

Jak wiemy z wielowiekowych obserwa
cji, w zmianach aktywności Słońca, można 
wyróżnić różne cykle, o okresach zmian w 
przybliżeniu równych około: 11, 22 i 90 
lat, a być może jeszcze dłuższych.

Odstęp czasu, od minimum do mini
mum, średnich rocznych liczb Wolfa nazy
wamy cyklem. Według W a l d m e i e r a ,  
cykl pierwszy — czyli minimum aktywnoś
ci Słońca — rozpoczął się w 1755 roku; 
poprzedził go cykl zerowy z maksimum w 
1750.3 r. Stąd obecnie żyjemy w cyklu XXII, 
którego maksimum przypadło na przeło
mie lat 1990/1991.

Okres 11—letni, odkryty przez S c h w a - 
b e g o  w 1843 roku, jest miarą zmian ak
tywności słonecznej tj. całego zespołu zja
wisk zachodzących w atmosferze Słońca, 
takich jak: plamy, pochodnie, rozbłyski, 
protuberancje, wybuchy radiowe, rentge-
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Rys. 1. Tzw. wykres motyla czyli zależność szerokości hcliograficznej pojawiania się plam słonecznych od fazy 
11-lctnicgo cyklu aktywności Słońca.

nowskic czy protonowe. Czas życia takie
go obszaru — w zależności od fazy cyklu
— ocenia się na ponad 5 miesięcy.

Obszary aktywności — a więc i plamy
— nie pojawiają się w dowolnych miej
scach na tarczy Słońca. Występują w zasa
dzie w odległości 40° od równika słonecz
nego, i żeby było ciekawiej, to plamy no
wego cyklu „rodzą” się daleko od równi
ka, a każde następne występują na coraz 
mniejszych szerokościach hcliograficznych, 
by pod koniec cyklu, pojawiać się tylko w 
jego pobliżu. Zjawisko to, zwane dryfem 
plam w szerokości hcliograficznej, odkry
te przez C a r r i n g t o n a  w 1858 r., u- 
możliwia zaliczenie pojawiającej się pla
my do starego lub nowego cyklu. Przed
stawienie położeń plam na tarczy Słońca 
we współrzędnych hcliograficznych w po
szczególnych cyklach, tworzy tzw. wykres 
motyla, uzyskany po raz pierwszy przez 
M a u n d e r a  w 1904roku (rys. 1).

Okres 11-lctnich, maksymalnych zmian 
liczby plam na Słońcu, zawiera się w grani
cach od 7.3 do 17.1 lat, ze średnią wartoś
cią około 10.9 lat, natomiast średni okres

między minimami wynosi ok. 11.1 lat 
(zmiany od 9.0 do 13.6 lat). Zmienia się 
też z cyklu na cykl minimalna i maksymal
na liczba plam. Średnia jej wartość w ob
serwowanych cyklach wynosi 108.2 (od 48.7 
do 201), zaś średnia minimalna 5.1 (0 do 
11.2). Średni czas jaki upływa od minj- 
mum do maksimum wynosi 4.5 lat, a od 
maksimum do minimum około 6.5 lat, przy 
czym asymetria cyklu wzrasta wraz z wyso
kością maksimum. Tfcn uproszczony opis 
cyklu nie wyczerpuje wszystkich jego o- 
sobliwości. Nie jest więc cykl słoneczny 
takim regularnym zjawiskiem jakbyśmy to 
sobie wyobrażali.

22-letni okres zmian magnetycznych 
na Słońcu to okres zmian biegunowości 
plam słonecznych, któremu podlega oko
ło 97% pojawiających się plam. Został on 
wykryty przez H a l a  i N i c o l s o n a w  
1925 roku. Do obserwacji tego zjawiska 
wymagane są specjalne instrumenty — 
magnetografy — umożliwiające badanie 
biegunowości pól magnetycznych w pla
mach słonecznych, w związku z tym, ob
serwacje te — w przeciwieństwie do zli-
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czania plam — wykonuje się tylko w spe
cjalistycznych ośrodkach, na ogól niedos
tępnych dla amatorów.

Badania cyklu 22-lctniego (składają
cego się zawsze z dwóch cykli 11-lctnich) 
służą, między innymi, do weryfikacji teorii 
pochodzenia magnetyzmu i zjawisk pla- 
motwórczych na Słońcu, znanych pod naz
wą teorii dynamo.

Obserwuje się też cykl 27 dniowy, wy
kryty przez Carringtona w 1858 roku, któ
ry związany jest z okresem tzw. synodycz- 
ncj (czyli obserwowanej z Ziemi) rotacji 
Słońca, co przy niejednorodnym rozmiesz
czeniu obszarów aktywnych na tarczy sło
necznej, powoduje okresowe wahania ob
serwowanego natężenia promieniowania 
radiowego, rentgenowskiego i korpusku- 
lamego. Musimy sobie uzmysłowić, że Słoń
ce nie rotuje jak ciało sztywne. Doba na 
Słońcu, w obszarach przyrównikowych trwa 
ok. 25 dni, w strefach „umiarkowanych” 
ok. 27, zaś w podbiegunowych ok. 33, by 
na biegunach osiągnąć ok. 35 dni; stąd 
mamy do czynienia z efektem rotacji róż
nicowej Słońca, mechanizmem napędza
jącym pojawianie się centrów aktywnych.

K apitalne znaczenie dla obserwacji 
plam na Słońcu miało — jak już wspom
niałem na wstępie — skonstruowanie przez 
Galileusza lunety. Od roku 1610 datują się 
coraz częstsze obserwacje optyczne Słoń
ca, a od połowy XVIII w. dysponujemy 
praktycznie ciągłymi obserwacjami plam.

Pierwsze obserwacje plam słonecznych 
w Polsce, prowadzone były w latach 1614— 
1618 przez oo. Jezuitów w Kaliszu, a obe
cnie ich obserwacjami, opracowaniem wy
ników obserwacji i udostępnianiem dla wy
korzystania przez instytucje i osoby zain
teresowane, zajmuje się Tbwarzystwo Ob
serwatorów Słońca w Dąbrowie Górniczej 
oraz Sekcja Obserwacji Słońca PTMA we 
Fromborku.

Dłuższe cykle z pewnością istnieją, ale 
dotychczasowa seria obserwacyjna jest je
szcze zbyt krótka, aby można pewnie ok
reślić ich długość.

Zapiski historyczne, oraz badania ob
fitości izotopu węgla 14C w słojach przyro
stów rocznych u sekwoi amerykańskich 
pokazują, że aktywność słoneczna w cza
sie ostatnich tysięcy lat zmieniała się zna
cznie. Zmiany te w ostatnim  milenium 
scharakteryzowane zostały Wielkim Ma
ksimum (900-1300) oraz minimami: Spo- 
rera (1460-1550) i M aunderą (1645- 
1715). W czasie Wielkiego Maksimum, 
aktywność Słońca była prawdopodobnie 
znacznie większa niż obserwowana obec
nie w cyklu XXII (większa aktywność to: 
większa liczba silnych rozbłysków, więk
szy poziom słonecznego promieniowania 
kosmicznego, większe zaburzenia ziem
skiego pola magnetycznego, zwiększony 
wpływ Słońca na biosferę). Natomiast 
wspomniane dwa minima, były znacznie 
niższe i dłuższe niż minimum z 1986.5 ro
ku, między XXI i XXII cyklem.

Warto tu zwrócić uwagę na pewną ko
relację między aktywnością Słońca a kli
matem. Otóż, w okresie Wielkiego Maksi
mum, średnia tem peratura Ziemi była wy
ższa o kilka dziesiątych stopnia niż obec
nie. Właśnie na ten okres przypadają wiel
kie wyprawy Wikingów i odkrycie przez 
nich nowego lądu — późniejszej Ameryki. 
Tb w ich wspomnieniach Grenlandia po
została zieloną wyspą.

Pod koniec tego okresu przypadały na
jazdy TMarów na Europę i Polskę: I — 
1241, II -  1259-60, i III -  1287-S8. Z a
tem duża aktywność Słońca wywierała — 
być może — wpływ na historię odkryć ge
ograficznych, czy też ułatwiała podboje 
lub wielką migrację ludności. W miarę 
rozwoju techniki, człowiek uniezależniał 
się od kaprysów aury. Zatem  możemy so
bie postawić pytanie: czy w dzisiejszych 
czasach wpływ aktywności Słońca na his
torię zmalał?

„Historia lubi się powtarzać” — jakże 
często słyszymy to powiedzenie. Jeśli rze
czywiście ona się powtarza, to rodzi się 
pytanie jak często, a stąd krok do poszu
kiwań cyklu powtórzeń.
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Jeśli prześledzimy pewne wydarzenia 
historyczne w Polsce, Europie czy na Świc- 
cie, w okresie od roku 1750 (weźmy przy
kładowo z encyklopedii hasło Rewolucja) 
to otrzymamy wykres przedstawiony w ze
szycie 2 ubiegłorocznych Postępów Astro
nomii na str. 91. Powstał on jako symbol 
uświadomienia sobie faktu, że jesteśmy 
wraz z Ziemią zatopieni w atmosferze sło
necznej, która na nas oddziaływujc. Z  te
go subiektywnego i niepełnego zestawie
nia wydarzeń historycznych (zachęcam 
czytelników do uzupełnień), widać ude
rzającą ich zbieżność z momentami ma
ksimów aktywności słonecznej.

Wydaje mi się, że aktywność Słońca 
oddziaływuje na te narody, które są dale
kie od równowagi politycznej, ekonomi
cznej czy społecznej. Wtedy też, pod wpły
wem zaburzeń pola magnetycznego Ziemi 
ze strony aktywnego Słońca, być może po
przez efekt rezonansów Schumanna, na
rastają nastroje rewolucyjne wśród ludz
kiej populacji, co musi prowadzić do gwał
townych przemian społecznych właśnie w 
okresach maksimów aktywności Słońca.

W świetle powyższego, nabiera rumień
ców wykres występowania w Polsce kryzy
sów, w artykule prof. Ł. T u r s k i e g o  i 
d rJ. T a t a r k i e w i c z a  znr  IflW iedzyi 
Życia (1990). Należy mieć nadzieję, że nie 
dojdzie u nas do nowego kryzysu, a praw
dziwa demokracja obroni się sama przed 
następstwami kolejnego maksimum aktyw
ności Słońca.

Jeśli chodzi o ostatni okres — do któ
rego sięgamy pamięcią osobiście -  to ak
tywność Słońca w XIX cyklu była najwięk
sza we wspomnianym (od 1750 r.) ciągu 
obserwacyjnym, i już w 1956 roku średnie 
miesięczne liczby Wolfa osiągały duże war
tości (—140). Cykl XX charakteryzował 
się płaskim maksimum i praktycznie przez 
trzy lata 1968-1970 liczby Wolfa wynosiły 
około 100 (wtedy przypadają rozruchy 
studenckie w Europie, „Dziady” — Ma
rzec 68 i Grudzień 70 w Polsce). Także 
maksimum XXI cyklu rozciągało się na

lata 1979-81. Obecnie, przeżyliśmy już ma
ksimum XXII cyklu, którego termin prze
widywany był na epokę 1991.1, a jak wyni
ka to z dotychczasowych obserwacji, było 
to bardzo silne maksimum, drugie co do 
wielkości w dotychczasowej serii obserwa
cyjnej.

Czyżby właśnie to maksimum znalazło 
swoje odbicie w wydarzeniach w Chinach, 
ZSRR czy w krajach Europy centralnej i 
wschodniej? Minimum między XXII i 
XXIII cyklem spodziewane jest w 1998.5, 
[zgodnie z wynikami krakowskich obser
wacji radiopromieniowania Słońca, pro
wadzonymi od 1957 roku na częstotliwoś
ci 810 MHz (37 cm)], zaś maksimum XXIII 
cyklu będzie prawdopodobnie w 2002.5, 
co potwierdzają dotychczasowe przewidy
wania uzyskiwane na podstawie obserwa
cji optycznych z lat 1750-1991.

W zeszycie 3 z 1991 r. Postępów Astro
nomii został okrutnie wyśmiany mój rysu
nek z nr 2, jako nieomal owoc ciemnogro
du i astrologii. Poczułem się tak — prze
praszam anatomów — jak autor atlasu ana
tomicznego człowieka posądzony o sprzy
janie pornografii. Pokuszę się tutaj o pew
ne uzasadnienie statystyczne, tej — jak się 
wydaje — kuriozalnej zależności, być mo
że nie wszystkich czytelników satysfakcjo
nujące. Przejdźmy zatem do rozważań sta
tystycznych.

Mamy do dyspozycji dwa rozkłady:
F(t) — średnie roczne wartości liczb Wol

fa,
/(/) — funkcję dyskretną — szereg obser

wacyjny — w odstępach roku, z war
tościami 0 lub 1; gdzie: 0 — brak zda
rzenia historycznego, 1 — gdy ono wys
tępuje.

Liczba zdarzeń historycznych: n = 1... N. 
Dokonujemy splotu tych funkcji:

i otrzymujemy Tł — średnią wartość liczb 
Wolfa dla danego szeregu obserwacyjnego.
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W rozważanym przykładzie z zeszytu 2 
Postępów Astronomii:

N  — 22 i U =  115.25±39.
Można oczywiście przyjąć dowolną licz

bę (np. 3, 5 lub 30) ważnych wydarzeń 
historycznych, które „wstrząsnęły” Świa
tem, w oparciu o rozpisaną ankietę wśród 
historyków (nie powiadamiając ich w ja
kim celu), aby być w zgodzie z teorią po
bierania próbek losowych.

Dokonano następnie 10 tysięcy nieza
leżnych generacji /(/) szeregów obserwa
cyjnych, po 22 elementy, w przedziale 1749- 
1990. Otrzymano w ten sposób losowy roz-

Rys. 2. Rozkład częstości występowania średnich 
liczb Wolfa.

klad częstości występowania średnich liczb 
Wolfa 7f, który po normalizacji do 22 o- 
biektów, przedstawiony jest na rys. 2 (li
nia przerywana); naniesiono też nasz sze
reg obserwacyjny. Przeprowadzono nas
tępnie nieparametryczny test serii, celem 
sprawdzenia hipotezy, czy nasz szereg ob
serwacyjny to próba losowa. W tym przy
padku, przy: nx =  n2 = N  =  22 i założonym 
poziomie istotności a = 2.5%, odczytuje
my z tablic statystycznych (liczbę serii na 
poziomie a) — ka = 16, zaś liczba serii z 
rys. 1 wynosi k  =  8. Zatem k<ka tzn., żc te 
dwie próby różnią się istotnie, czyli po
chodzą z różnych populacji.

Widać stąd, że w żaden przypadkowy 
sposób nie można wygenerować losowej 
zbieżności przedstawionych tu wydarzeń hi
storycznych z maksimami aktywności Słoń
ca. Możemy zatem przyjąć, żc istnieje ja

kiś związek między aktywnością Słońca, a 
procesami historycznymi na Ziemi; z tym, 
żc nic znamy cxplicite tej zależności. Na
leży jednak mieć nadzibję, żc przewidywa
nia aktywności Słońca — już w niedalekiej 
przyszłości — trzeba będzie traktować tak, 
jak obecnie wykorzystujemy prognozę po
gody w życiu codziennym.

Od roku 1957, kiedy narodziła się as
tronautyka, wzrosło ogromnie zaintereso
wanie możliwościami prognozowania ak
tywności słonecznej. Są one wykorzysty
wane m. in. przy planowaniu lotów kosmi
cznych. Chodzi o to, aby astronauci byli 
narażeni na jak najmniejsze dawki pro
mieniowania. Dzięki prognozom, udaje się 
przewidzieć natężenie wiatru słonecznego 
i maksymalnie przedłużyć czas życia ko
sztownych laboratoriów kosmicznych, do
bierając odpowiedniej wysokości orbity w 
zależności od fazy 11-lctnicgo cyklu. Cho
ciaż — jak to bywa z prognozami — nie 
wszystko można przewidzieć w aktywnoś
ci Słońca.

Przykładem, może tu być aktywny ty
dzień Słońca z października 1989, kiedy to 
energia wystrzelonych protonów przewyż
szyła całkowitą energię wszystkich proto
nów wyrzuconych przez Słońce w całym 
XXI cyklu. Globalnie, aktywny okres Słoń
ca między sierpniem a październikiem 
1989, wyzwolił z naszej gwiazdy energię 
promieniowania kosmicznego przewyższa
jącą całkowite wydatki energetyczne Słoń
ca poniesione w cyklach XX i XXI. W 
rezultacie pojawienia się „aż takich” ob
szarów aktywności na Słońcu, mieliśmy do 
czynienia z olbrzymimi burzami geomag
netycznymi, co zaowocowało m. in. możli
wościami podziwiania w Polsce i w kra
jach śródziemnomorskich (co tam należy 
do rzadkości) pięknej zorzy polarnej. Od
czuli to też — niestety — astronauci ame
rykańscy z wahadłowca Atlantis, (mieli m. 
in. zadanie terminowego wysłania próbni
ka Galileo do Jowisza), którzy w paździer
niku 1989 r. mimo że latali na niskiej pra
wie równikowej orbicie, obserwowali licz-



5/1992 URANIA 141

ne błyski w swoich oczach będące efektem 
przenikania energetycznych protonów (o 
energiach powyżej 10 MeV) przez ich cia
ła. Kolejne, tak duże burze geomagnetycz
ne, przeżyliśmy w marcu i czerwcu 1991 r., 
co wskazuje na zakończenie okresu ma
ksimum w XXII cyklu i przejście w fazę 
spadku aktywności Słońca.

Po takiej wiadomości, lepiej wróćmy 
znów do literatury pięknej, tym razem do 
fragmentu z Pana Tadeusza Adama Mic
kiewicza (Ks. VI. Zaścianek):

(...]•*' stronic wschodu
Widać z bielszego nieco na niebie obwodu,
Ze słońce wstało, tędy ma zstąpić na ziemię,
Lecz idzie niewesoło i po drodze drzemie.
Za przykładem niebieskim wszystko się spóźniło 
Na ziemi; [...]
I w lasach cisza. Ptaszek zbudzony nie Śpiewa, 
Otrząsnął pierze z rosy, tuli się do drzewa,
Głowę wciska w ramiona, oczy znowu mruży 
I  czcka słońca.. .

Poczekajmy więc i my — zatopieni w 
atmosferze Słońca — zapamiętajmy daty 
przyszłego minimum (1998.5) i maksimum 
XXIII cyklu aktywności Słońca (2002.5). 
Czas pokaże, czy Historia się powtórzy.

Maria Łysik — Warszawa

CZY FALE GRAWITACYJNE NAPRAWDĘ ISTNIEJĄ?

Tfcoria grawitacji Newtona, którą tak do
brze znamy z lekcji fizyki w szkole podsta
wowej czy średniej, wspaniale opisuje zja
wiska grawitacyjne. Bez trudu więc potra
fimy obliczyć np. czas po jakim kamień 
spadnie na Ziemię jeżeli rzucimy go z 
wysokości h, czy też prędkość satelity znaj
dującego się na orbicie o promieniu R  i 
wiele, wiele innych podobnych problemów 
spędzających uczniom sen z powiek. Ale 
już pod koniec szkoły średniej uczniowie 
zostają zaznajomieni z elementami Szcze
gólnej Tfcorii Względności (STW), stwo
rzonej na początku XX wieku przez ge
nialnego Alberta E i n s t e i n a ,  której 
podstawowym postulatem jest to, żc pręd
kość z jaką mogą rozchodzić się jakiekol
wiek sygnały czy informacje, nie może prze
kroczyć prędkości światła (czyli 300 000 
km/s). A  zatem co wnikliwszy uczeń zacz
nie się zastanawiać czy wszystko jest w 
porządku z teorią Newtona, skoro np. je
śli mamy dwie masy przyciągające się gra
witacyjnie siłą

F  =  G ^ ~ -

i jedną z nich odsuniemy od drugiej o 
odległość d, to natychmiast siła działająca

między nimi zmieni się i będzie wynosić
„ „  mM F — G

(ir + d)2 ’

gdzie m  i M  to masy, zaś r jest odległością 
początkową między nimi. W terminach 
pól grawitacyjnych powiedzielibyśmy, że 
informacje o zmianie pola według teorii 
Newtona rozchodzą się natychmiast czyli 
z nieskończoną prędkością, co stoi w jaw
nej sprzeczności z teorią Einsteina. Th, a 
także inne przyczyny, złożyły się na to, że 
Einstein po sformułowaniu Szczególnej 
Tfcorii Względności zabrał się za poważ
niejsze zadanie — sformułowanie Ogólnej 
Tfcorii Względności OTW (czyli ogólnej 
teorii grawitacji uwzgędniającej skończo
ną prędkość rozchodzenia się sygnałów).

Einstein zmienił nasze wyobrażenia i 
intuicje. Na otaczające nas zjawiska ma
my patrzeć w ramach czasoprzestrzeni — 
gdyż współrzędne przestrzenne i czasowe 
nie transformują się niezależnie. Zatem 
tylko w pewnych specyficznych sytuacjach 
możemy mówić oddzielnie o czasie i o ta
czającej nas przestrzeni, co zwykło być nor
malne w teorii Newtona. Geniusz, pra
cowitość i wnikliwość Einsteina pozwoliły 
mu zrozumieć prawa rządzące czasoprze-
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/
Rys. 1. Promieniowanie grawitacyjne ograniczonego układu mas (źródło A), z daleka od tego układu, jest falą 
kulistą.

strzenią. Jako fundament swojej teorii gra
witacji Einstein przyjął że:

•  materia jako źródło grawitacji zakrzy
wia czasoprzestrzeń,

•  czasoprzestrzeń (w zależności od za
krzywienia) determinuje ruch materii.

Stąd też światło poruszające się po naj
prostszej (najkrótszej) drodze nic musi 
koniecznie poruszać się po liniach pros
tych, jeżeli tylko mamy do czynienia z 
silnymi polami grawitacyjnymi zakrzywia
jącymi czasoprzestrzeń. Oczywiście na co- 
dzień spotykamy się ze słabymi polami, a 
zatem efekty zakrzywienia są zaniedby- 
walne. Dlatego też możemy być spokojni, 
że nasi nauczyciele fizyki mieli rację, gdy 
na lekcjach optyki sugerowali nam, że świa
tło rozchodzi się po liniach prostych. Lecz 
już np. Słońce (które ma masę 10ug, czyli 
1026 ton!) lekko ugina światło, czy też o- 
gólniej falc elektromagnetyczne przebie
gające w jego pobliżu. Einstein w oparciu 
o swoją teorię grawitacji potrafił obliczyć 
ten kąt (1.75 sekundy łuku), zaś współ
cześni mu astronomowie zmierzyli, że z 
dużą dokładnością wynosi on właśnie tyle. 
Dlatego też nowo powstałą teorię od razu 
potraktowano poważnie, choć próbowa

no ją wiele razy podważyć, to i tak ostała 
się wszelkim takim próbom.

Wróćmy teraz do przykładu przytoczo
nego na początku. O tóż według teorii 
Einsteina zmiana położenia masy (czy też 
ogólniej zmiana pola grawitacyjnego) po
woduje rozchodzenie się fali grawitacyj
nej, czyli lekkiego zaburzenia czasoprze
strzeni. Fale grawitacyjne, podobnie jak i 
falc elektromagnetyczne, mogą rozchodzić 
się zarówno w ośrodku materialnym jak i 
w próżni. Mają one jeszcze wiele innych 
analogii. Tak jak dla fal elektromagnetycz
nych źródłem może być dowolny ładunek 
zmieniający swoją wartość lub położenie, 
tak i dla fal grawitacyjnych źródłem jest 
dowolna masa, której wartość lub poło
żenie zmienia się. Titkże kształt fali grawi
tacyjnej i elektromagnetycznej daleko od 
źródła fali jest taki sam, a mianowicie jest 
falą kulistą (rys. 1). Mimo wielu analogii, 
występuje jednocześnie wiele różnic. Dla
tego też nie można tak prosto przenosić 
wszystkich naszych intuicji. Różnice wyni
kają z tego że równania Maxwella rządzą
ce światem zjawisk elektromagnetycznych 
są liniowe, natomiast równania Einsteina 
rządzące zjawiskami grawitacyjnymi są to 
równania nieliniowe (nieliniowość równań
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Einsteina oznacza że pole wytworzone 
przez jakieś dwa źródła nic jest po prostu 
sumą pól wytwarzanych przez każde źród
ło z osobna). I tak np. w przeciwieństwie 
do promieniowania elektromagnetyczne
go nic występuje grawitacyjne promienio
wanie dipolowe. Zaś podstawowa różnica 
jest taka, żc promieniowanie grawitacyjne 
jest po prostu bardzo słabe: średnia moc 
dowolnego układu promieniującego gra
witacyjnie jest proporcjonalna do czynni
ka G/cs (gdzie G  to stała grawitacji, a c to 
prędkość światła) i jest rzędu 10 Zda
wał sobie już z tego sprawę sam Einstein, 
a przy poziomie ówczesnej techniki wątpił 
w ogóle w możliwość zarejestrowania tych 
fal. Dlatego też szybko ustalił się pogląd, 
że choć fale grawitacyjne wynikają z jak 
najbardziej poprawnej i powszechnie uz
nanej Ogólnej Tfcorii Względności, to są 
tworem nic istniejącym (bo zbyt słabym by 
ludzki zmysł czy też przyrząd je zarejes
trował).

Mijały jednak lata, rosło zainteresowa
nie teorią grawitacji Einsteina, jak i nasza 
wiedza o obiektach znajdujących się we 
Wszechświecie. Rozwój techniki (a prze
de wszystkim elektroniki) po drugiej woj
nie światowej pozwolił podjąć pierwsze 
próby nad generacją i detekcją fal grawi
tacyjnych. Najbardziej pionierskie i zara
zem udane były próby amerykańskiego fi
zyka Josepha W e b e r a, który od lat 60- 
tych prowadzi intensywne badania nad de
tekcją fal grawitacyjnych. Skonstruował on 
„antenę” grawitacyjną (rys. 2), którą sta
nowi olbrzymi aluminiowy walee (o dłu

gości 1.5 m, średnicy C.6 m i całkowitej 
masie 1.4 tony). Walec ten zawieszony jest 
tak, aby był odizolowany od wszelkich zew
nętrznych wstrząsów, zaś środkowa część 
walca oblepiona jest piezoelektrycznymi 
kryształami. Jeżeli do tego układu dociera 
fala grawitacyjna to powinna ona wzbu
dzić drgania mechaniczne walca. Oczywiś
cie drgania te są bardzo słabe, lecz dzięki 
kryształom piezoelektrycznym zostają one 
zamienione na drgania elektryczne, które 
są następnie bardzo silnie wzmacniane i 
rejestrowane. Od 1969 roku Weber obser
wuje wprawdzie regularne wzbudzenia swo
jej anteny ale przypuszcza się raczej, że 
odpowiedzialny jest za to inny czynnik niż 
falc grawitacyjne. Sceptycyzm bierze się 
stąd, że inne anteny grawitacyjne, zbudo
wane na podobnej zasadzie co i antena 
Webera, przez inne grupy naukowców nie 
zarejestrowały takich wzbudzeń. Oczywiś
cie, wszystko to nic jest jeszcze potwier
dzeniem tezy, że fale grawitacyjne w ogóle 
nie istnieją.

Ostatnio naukowcy amerykańscy roz
poczęli pracę nad zupełnie nowym typem 
detektora fal grawitacyjnych, wykorzystu
jącym zjawisko interferencji strumieni la
serowych. LIGO (ang. Laser Interferome
ter Gravitational Wave Observatory) czyli 
laserowy interferometr do obserwacji fal 
grawitacyjnych ma zostać uruchomiony w 
latach 90-tych w Stanach Zjednoczonych 
w Kalifornii przy słynnym Kalifornijskim  
Instytucie Technologicznym. Składać się 
on będzie z dwóch par testowych mas u- 
micszczonych na końcach długich (2.5 km!) 
rur leżących w prostopadłych względem 
siebie podziemnych tunelach (rys. 3). Tbs- 
towe masy znajdują się w dokładnie takiej 
samej odległości, jeżeli jednak dotrze do 
nich fala grawitacyjna to spowoduje ona 
minimalne drgania tych mas, co z kolei 
minimalnie zmieni odległości. Cały więc 
problem polega na umiejętności pomiaru 
takich minimalnych różnic odległości. W 
planowanym detektorze stosuje się w tym 
celu interferencję dwóch sygnałów lasero-
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® Testowe masy zaopatrzone w 
zwierciadła 

/^ \ Komora rozdzielająca wiązkę 
^  laserową na dwie wiązki 

■ ■ i Laser

r~~l D etektor

—  Wiązka laserowa

R ys. 3. S ch e m a t b udow y  L IG O .

wych biegnących dwoma prostopadlynii do 
siebie rurami. Ponadto nim sygnały wrócą 
do laserowego detektora przebywać będą 
odległość między testowymi masami tysią
ce razy, dzięki czemu nawet minimalne 
przesunięcie testowych mas ma szansę dać 
obserwowalną różnicę faz sygnałów lase
rowych. Istnieje już prototyp tego urzą
dzenia, można więc mieć nadzieję że 
LIGO wkrótce dostarczy pierwszych in
formacji.

Antena Webera i jej podobne, a także 
LIGO, mogą rejestrować promieniowanie 
grawitacyjne dochodzące do nas z różnych 
zakątków Wszechświata, gdzie istnieje wie
le różnych źródeł tego promieniowania. 
Możemy domyślać się, że dane źródło bę
dzie tym silniejsze im ma większą masę

Stanisław R. Brzostkicwicz — Dąbrowa C 

TELESKOP KECKA

Ustawiony w roku 1947 na Mt Palomar 
teleskop Hale’a do niedawna wydawał się 
być szczytowym osiągnięciem techniki. Je
go pięciometrowe zwierciadło waży prze
cież około 20 ton, a dwukrotnie większe 
zwierciadło byłoby ośmiokrotnie cięższe i 
tym samym jeszcze bardziej podatne na 
odkształcenia. Tiki teleskop musiałby jed
nocześnie mieć dużo solidniejszy montaż i 
znacznie większą kopułę, co nie byłoby 
łatwe do realizacji. A  przy tym ten trud

(ogólniej wytwarza silniejsze pole grawi
tacyjne) i im szybciej się porusza. Astrofi
zycy zaś przeprowadzili żmudne rachunki 
w oparciu o OTW i znajomość procesów 
zachodzących w różnych obiektach aby o- 
szacować m. in. moc promieniowania gra
witacyjnego danego obiektu. Okazuje się 
więc, że wybuchające gwiazdy supernowe, 
zapadające się gwiazdy, układy podwójne 
gwiazd, pulsary, czarne dziury, wszelkie wy
buchy w naszej czy też innych galaktykach, 
zderzające się czarne dziury itp, są silnymi 
źródłami promieniowania grawitacyjnego. 
Astrofizycy sądzą również, że powinno ist
nieć tło promieniowania grawitacyjnego 
które by było pozostałością wczesnych e- 
tapów ewolucji Wszechświata. Dlatego też 
naukowcy nie dają za wygraną i ciągle pró
bują złapać te „słabiutkie” fale. Tym bar
dziej, że dokładne obserwacje pulsara ra
diowego PSR 1913+16, wchodzącego w 
skład układu podwójnego, pozwalają do
kładnie zmierzyć tempo zmniejszania się 
okresu orbitalnego. Tfcmpo to jest dokład
nie takie jak wynika z obliczeń, jeżeli zało
żyć że to fale grawitacyjne unoszą ze sobą 
energię tego układu. Dlatego też dla więk
szości astrofizyków pulsar PSR 1913+16 
jest pośrednim dowodem na istnienie fal 
grawitacyjnych, a więc stanowi doping do 
poszukiwania metody detekcji tych fal na 
Ziemi.

byłby najprawdopodobniej i tak daremny, 
gdyż ruchy turbulcntne ziemskiej atm o
sfery uniemożliwiają „klasycznym” tele
skopem — bez względu na wielkość jego 
zwierciadła — osiągnięcie większej siły 
rozdzielczej niż pół sekundy łuku. Z  tego 
też powodu astronomowie byli przeko
nani, iż nie ma najmniejszego sensu budo
wanie teleskopu, którego zwierciadło by
łoby większe od pięciometrowego zwier
ciadła teleskopu Hale’a. Niezbyt udane
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Zdjęcie kopuły mieszczącej teleskop Kccka

wyniki uzyskane sześciometrowym teles
kopem ustawionym w Górach Kaukazu 
zdawały się te poglądy potwierdzać, lecz
— jak to w życiu często bywa — wytrwa
łym _iiuj . -iększe przeszkody udaje się po
konać. W latach siedemdziesiątych nas
tąpił nieoczekiwany zwrot w technice op
tycznej i pojawiły się możliwości budowy 
teleskopu pozwalającego przekroczyć tę
— zdawało się — zaklętą granicę. Optyka 
adaptacyjna — jak tego dowodzą obser
wacje wykonane takim teleskopem na La 
Silla w Chile — umożliwia otrzymywanie 
obrazów o nieosiągalnej dotąd sile roz
dzielczej.

Spełnił się sen astronomów o możli
wości sięgnięcia głębiej w przestrzeń kos
miczną bez potrzeby wynoszenia telesko
pów poza ziemską atmosferę. A  wszystko 
właściwie zaczęło się już w roku 1953, kie
dy to Horacy W. B a b c o k  z Instytutu 
Carnegiego w Waszyngtonie podał sposób 
przechytrzenia natury i zaproponował roz
wiązanie, które — jak dowodził — umoż
liwi otrzymywanie z powierzchni Ziemi ob
razów ciał niebieskich z dużo większą niż 
dotąd silą rozdzielczą. Początkowo nie bar
dzo w to wierzono, lecz dalsze badania 
wykazały słuszność proponowanych przez 
niego założeń i od tego czasu niczym „grzy
by po deszczu” zaczęły pojawiać się proje
kty wielkich teleskopów z optyką adapta
cyjną. Ich realizacja stała się oczywiście 
możliwa dzięki osiągnięciom elektroniki,

tego „cudownego dziecka” drugiej połowy 
kończącego się właśnie stulecia, odgrywa
jącego coraz większą rolę w wielu dziedzi
nach naszego życia. Dotyczy to naturalnie 
także astronomii, bo przecież trudno so
bie wyobrazić jej rozwój bez radiotelesko
pów, sztucznych satelitów Ziemi i sond 
międzyplanetarnych, czy też bez maszyn 
matematycznych (komputerów). Właśnie 
to ostatnie urządzenie okazało się nieod
zowne przy realizacji pomysłu Babcoka, 
choć nie było to takie proste i wymagało 
jeszcze wielu przemyśleń. Tego zadania 
podjął się między innymi Jerry E. N e l 
s o n  z Uniwersytetu Kalifornijskiego w 
Berkeley, gdyż to on właśnie w roku 1977 
wystąpił z pomysłem, aby główne zwier
ciadło teleskopu nie było wykonane z jed
nolitej płyty szklanej, lecz składało się z 
odpowiedniej liczby automatycznie stero
wanych segmentów. Tfcn niezwykły pomysł 
spotkał się z nadzwyczaj ostrą krytyką, po
jawiło się wiele wątpliwości i niejeden eks
pert dowodził, iż lepiej odlać i wyszlifo- 
wać jednolite zwierciadło o niezbyt dużej 
grubości. A  ponieważ z jego transportem 
byłyby duże kłopoty, radzono odlać płytę i 
następnie poddać ją obróbce w miejscu, 
gdzie dany teleskop będzie ustawiony, co 
przy dzisiejszym stanie techniki jest moż
liwe do wykonania. Thidno powiedzieć, czy 
i cwcntualrtie kiedy zakończyłby się ten 
spór, gdyby oryginalny projekt Nelson nie 
okazał się atrakcyjny dla mecenasa i gdyby 
ten jednoznacznie go nie rozstrzygnął. Czę
sto bowiem wielkie projekty naukowe są 
realizowane w Stanach Zjednoczonych ze 
środków ofiarowanych przez zamożnych 
obywateli tego kraju.

Astronomowie amerykańscy pełną garś
cią korzystali i — jak się przekonamy — 
nadal korzystają z hojności tamtejszych lu
dzi biznesu. Wystarczy przecież przypom
nieć, że około 1875 roku znany fabrykant 
fortepianów i organów J. L i c k  przezna
czył znaczne fundusze na budowę obser
watorium astronomicznego, upamiętnia
jąc w ten sposób swoje nazwisko (chodzi
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oczywiście o Obserwatorium Licka). Po
dobnie postąpił amerykański magnat C. T. 
Y e r k e s ,  który przeznaczył ogromne su
my na budowę i wyposażenie noszącego 
dziś jego nazwisko obserwatorium (Ob
serwatorium Yerkesa szczyci się najwięk
szym refraktorem świata). Bardzo zaś za
służone dla astronomii obserwatorium na 
M ount Wilson, założone przez Instytut 
Carnegiego z Waszyngtonu (instytucja ta 
nosi nazwisko amerykańskiego przemys
łowca A. C a r n e g i e ) ,  swój dwu i półmet
rowy teleskop zawdzięcza funduszom ofia
rowanym przez magnata przemysłowego 
J. D. H o o k c r a. Tb samo można powie
dzieć o obserwatorium na M ount Palo- 
mar, zbudowanego dla odmiany z fundu
szy Fundacji Rockefellera (patronem fun
dacji jest J. D. R o c k e f e l l e r ,  założy
ciel Standard Oil Company). Najwidocz
niej na taką postawę bogatych Ameryka
nów duży wpływ wywarł John Quines 
A d a m s ,  szósty z kolei prezydent Stanów 
Zjednoczonych (urząd ten sprawował w 
latach 1825-1829). Nie tylko należycie o- 
ceniał on znaczenie astronomii dla kultu
ry, lecz jednocześnie był przekonany o jej 
wpływie na rozwój innych nauk i współ
pracujących z nią dyscyplin technicznych, 
a tym samym o oddziaływaniu na rozwój 
gospodarczy kraju. W każdym razie dowo
dził, iż „dojrzałość danego stanu (lub na
rodu) mierzy się tym, ile i jakie ma obser
watoria astronomiczne”. Może ta prawda 
dotrze kiedyś do naszych rodzimych biz- 
nesmanów i zaczną oni naśladować swych 
amerykańskich kolegów?

Ale odłóżmy te marzenia do lepszych 
czasów i zajmijmy się dalszymi losami pro
jektu Nelsona. Przyszłość nie zapowiadała 
się dla niego zbyt różowo, długo na jego 
temat toczono jedynie ożywione dyskusje, 
lecz w roku 1983 sytuacja niespodziewanie 
zaczęła zmieniać się na lepsze. Wtedy to 
bowiem M arion H o f f m a n ,  wdowa po 
zmarłym importerze samochodów Wolks- 
wagen na rynek amerykański, chcąc uczcić 
pamięć męża postanowiła ofiarować Uni

wersytetowi Kalifornijskiemu 36 milionów 
dolarów pod warunkiem, że zostaną one 
przeznaczone na budowę największego — 
jak zaznaczyła — teleskopu świata. Nieste
ty, ofiarodawczyni parę dni później zmar
ła (chorowała na raka) i najprawdopodob
niej nic zdążono jej zakomunikować tego, 
iż deklarowana przez nią kwota jest sta
nowczo za mała na realizację projektu 
Nelsona. Wprawdzie pięciometrowy tele
skop na M ount Palomar kosztował tylko 6 
milionów dolarów, ale budowano go pra
wic pół wieku temu i w ciągu tych kilku
dziesięciu lat siła nabywcza dolara znacz
nie zmalała na skutek inflacji. Na szczęś
cie sprawa na tym się nie zakończyła. W 
następnym bowiem roku Fundacja im. Wil
liama M. K e c k a  (nosi ona nazwisko za
łożyciela Superior Oil Company) ofiaro
wała Kalifornijskiemu Instytutowi Tbch- 
nologiczncmu na taki sam cel aż 70 milio
nów dolarów. Obie uczelnie szybko doszły 
do porozumienia i postanowiły połączyć 
swe finansowe środki na realizację projek
tu Nelsona. Ttlcskop został zbudowany z 
funduszy ofiarowanych przez Fundację 
Kecka, a Uniwersytet Kalifornijski ma po
krywać koszty związane z jego eksploa
tacją (według przewidywań będą one rocz
nie wynosić kilka milionów dolarów). W 
ten oto sposób pieniądze zarobione z im
portu samochodów i na ropie naftowej 
przyczynią się do dalszego rozwoju astro
nomii, bo przecież teleskop Kecka (taką 
nazwę nosi nowe astronomiczne oko świa
ta) jest największym aktualnie teleskopem 
na świecie i za jego pomocą dokonane 
zostaną zapewne wspaniałe odkrycia.

Nowy olbrzym optyczny ustawiony zos
tał na szczycie wygasłego wulkanu hawaj
skiego Mauna Kea (4205 m n.p.m.). Są tu 
doskonałe warunki obserwacyjne, zwłasz
cza na „uprawianie” astronomii w pod
czerwieni, toteż pracuje tam już kilka spe
cjalnie do tego celu przystosowanych tele
skopów (średnice ich mieszczą się w gra
nicach od 300 do 380 cm). Żaden z nich 
nie może oczywiście konkurować z teles-
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kopem Kccka, którego główne zwierciad
ło przypomina pszczeli plaster miodu. Skła
da się ono bowiem z 36 dokładnie wy- 
szlifowanych, ściśle do siebie przylegają
cych sześciokątnych segmentów, tworzą
cych razem powierzchnię dorównującą 
powierzchni jednolitego zwierciadła o 
średnicy 10 m. Każdy z tych segmentów 
ma 1,8 m średnicy, lecz zaledwie 8 cm gru
bości, skutkiem czego waży tylko 440 kg 
(waga całego zwierciadła wynosi 14,4 ton). 
Segmenty spoczywają na specjalnych 
wspornikach, a pod każdym z nich znajdu
je się odpowiedni czujnik, który dwa razy 
w ciągu sekundy przekazuje informacje do 
centralnego komputera. I t n  z kolei błys
kawicznie dokonuje analizy i przesyła po
lecenia do wspomnianych wsporników, wy
posażonych w urządzenia regulujące, dzięki 
którym bez przerwy utrzymywane jest pra
widłowe położenie poszczególnych seg
mentów zwierciadła. Po prostu nieustan
nie dokonuje się korekcji jego krzywizny i 
w ten sposób na bieżąco eliminuje się 
zniekształcenia obrazów wywołane rucha
mi turbulcntnymi atmosfery.

Tak więc teleskop Kccka charakte
ryzuje się dużą światlosiłą (długość ogni
skowej wynosi 17,5 m) i nieosiągalną do
tąd rozdzielczością. Można zatem mieć na
dzieję, że umożliwi zarówno obserwacje 
rodzących się dopiero gwiazd, jak i do
strzeżenie planet krążących — być może 
— dookoła sąsiednich słońc. Będzie oczy
wiście można także obserwować galaktyki 
około 8 razy słabsze niż to jest możliwe za 
pomocą istniejących już teleskopów, czyli 
zajrzeć w przestrzeń kosmiczną mniej wię
cej trzy razy dalej i tym samym zobaczyć 
Wszechświat w czasie, gdy — zgodnie z 
koncepcją Wielkiego Wybuchu — był jesz
cze bardzo młody. Dokonane w listopa
dzie 1990 roku próbne obserwacje zdają 
się tę nadzieję w pełni uzasadniać, choć 
nie obeszło się bez pewnych problemów, 
które jednak nie dotyczyły optyki. Nies
prawne okazało się urządzenie napędowe, 
toteż podczas tej próby teleskop Kccka

ani drgnął i mimo dużych wysiłków nie 
udało się go skierować na pożądany punkt 
nieba. Wszyscy byli tak przejęci samym 
eksperymentem, że w pierwszej chwili 
nikt z obecnych nie zwrócił uwagi na wadę 
układu zasilającego i na jej usunięcie trze
ba było poświęcić parę dni. Próbę pono
wiono 24 listopada, tym razem wszystko 
odbyło się zgodnie z planem, uzyskano 
przepiękny obraz galaktyki NGC 1232 
(gwiazdozbiór Erydan). Jest to galaktyka 
spiralna, oddalona od nas o około 65 mi
lionów lat świetlnych, widoczna nawet 
przez przyrządy am atorskie w postaci 
mglistego obłoczka 11 wielkości gwiazdo
wej i rozmiarach 7 x 6  minut łuku. Na ob
razie otrzymanym za pomocą teleskopu 
Kccka wyraźnie widać jasne jądro galakty
ki, jej ramiona spiralne, ciemne obłoki py
łowe i świecące mgławice w pobliżu gorą
cych gwiazd. Można na nim rozróżnić dwa 
punkty oddalone od siebie o kąt, pod ja 
kim widzimy reflektory samochodu z od
ległości około 400 km. I chociaż podczas 
próby zamontowanych było tylko 9 seg
mentów zwierciadła teleskopu Kecka, zdo
łały one zebrać tyle światła, ile zbiera pię
ciometrowy teleskop na M ount Palomar. 
Wszystkie zatem segmenty winny zbierać 
czterokrotnie więcej światła od zwierciad
ła teleskopu palomarskiego i w stosunku 
do niego uzyskać przynajmniej dwukrot
nie większą zdolność rozdzielczą.

Wyniki uzyskane podczas tej pierwszej 
obserwacji nowym teleskopem zrobiły wiel
kie wrażenie na kierownictwie Fundacji 
im. Williama Kccka. Miało to bardzo ko
rzystne dla astronomii amerykańskiej na
stępstwa, bo już w kwietniu 1991 roku za
powiedziano podarowanie dalszych 74,6 
milionów dolarów na budowę drugiego, 
identycznego co do wielkości i konstruk
cji teleskopu — Kccka II, który ma być 
gotowy do roku 1996 i być ustawiony w 
pobliżu Kccka I. Będą one mogły praco
wać oddzielnie lub zostaną z sobą elektro
nicznie połączone, tworząc w ten sposób 
interferometr o bardzo dużych możliwoś-
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ciach. Wydajność tego układu jcszczc bar
dziej wzrośnie, gdy — jak się planuje — 
wspomogą go cztery teleskopy o średnicy 
1,5 m każdy. Będzie to wówczas najwięk
szy i najnowocześniejszy instrument opty
czny świata, choć trudno dziś przewidzieć, 
czy długo utrzyma ten prymat. Przecież 
nie tylko na deskach projektantów, ale i w 
budowie znajdują się dalsze, równic wiel
kie teleskopy. Wystarczy wspomnieć o za
chodnioeuropejskim Bardzo Wielkim Tb- 
leskopie, w skrócie zwanym VLT (Very 
Large Tfclescope). Ma to być interfero
metr składający się z czterech teleskopów 
o średnicach 8,2 m i ośmiu jednometrowych

teleskopów wspomagających, toteż — zda
niem głównego projektanta Jacquesa M. 
B e c k e r s a  — za jego pomocą uda się 
uzyskać rozdzielczość dwóch tysięcznych 
sekundy łuku, co — przekładając na zwy
czajny język — umożliwi dostrzeżenie na 
Księżycu kilkumetrowego obiektu. Pier
wszy segment tego gigantycznego inter
ferometru ma się znaleźć na Ccrro Parnal 
w Chile już w roku 1996, a trzy następne 
— według optymistycznych przewidywań 
Beckersa — ustawione tam zostaną rok 
później. A zatem u schyłku XX stulecia lub 
na początku XXI wieku możemy spodzie
wać się nowych odkryć astronomicznych.

KRONIKA 

Błękitni Maruderzy
Za pomocą teleskopów naziemnych daje się 
rozdzielić na poszczególne gwiazdy jedynie ją
dra najmniej skoncentrowanych gromad kulis
tych. Sprawia to ogromna gęstość gwiazd w 
centrach tych gromad. Często zmuszeni jesteś
my poprzestawać na obszarach mniej zatłoczo
nych, a zatem położonych daleko od środka 
gromady. Fakt ten tłumaczy ogromne zainte
resowanie jakie wzbudził latem ubiegłego ro
ku artykuł Francesco P a r e  s e e  (Space Tele
scope Science Institute) i jego kolegów zamie
szczony w Nature (July 25,1991), a opisujący 
obserwacje jądra 47 Tuc — gęstej gromady ku
listej, dokonane za pomocą teleskopu kosmicz
nego (HST). W obserwacjach użyto filtrów ul
trafioletowych, co pozwoliło na „wycięcie” świat
ła dominujących w zakresie widzialnym czer
wonych olbrzymów i zajrzenie do środka gro
mady. Rezultat był zaskakujący, w samym cen
trum gromady znaleziono 21 jasnych, niebies
kich obiektów, które można utożsamić z gwiaz
dami typu Blue Stragglers (w skrócie BS, a w 
tłumaczeniu polskim „Błękitni Maruderzy”).

Gwiazdy tego typu znalazł po raz pierwszy 
amerykański astronom Alan S a n d a g e  w 
1953 roku w gromadzie M 3. Wyglądają one 
jak zwyczajne gwiazdy ciągu głównego (tzn. pa
lące wodór w jądrze), które z niewiadomych 
przyczyn zamiast odewoluować do obszaru czer
wonych olbrzymów (jak inne gwiazdy o takich

Diagram I I -R  dla gwiazd gromady kulistej 47 Tucanae

samych masach w tym samym czasie) zamaru- 
dzily dłużej niż powinny na ciągu głównym.

W ciągu prawic 40 lat, które upłynęły od 
znalezienia pierwszych BS odkryto ich wiele w 
gromadach kulistych, w starych i młodych gro
madach otwartych, a także pośród gwiazd pola 
z halo galaktycznego. Stworzono też liczne hi
potezy tłumaczące ich powstanie. Pierwsza, na
suwająca się w sposób oczywisty, zakładała, że 
BS wyglądają na młodsze niż reszta gromady, 
ponieważ w istocie są młodsze (powstały póź
niej). Hipoteza ta może tłumaczyć istnienie BS 
jedynie w młodych gromadach otwartych, bo
wiem gromady stare nie zawierają dostatecznej
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Zdjęcie jądra gromady kulistej 47 Tucanae wykonane za pomocą Teleskopu Kosmicznego Ilubble’a, na którym znaleziono 
21 gwiazd zwanych błękitnymi maruderami.

ilości gazu, niezbędnego do utworzenia następ
nego pokolenia gwiazd.

W chwili obecnej rozważa się poważnie trzy 
hipotezy;

1. BS dłużej niż inne gwiazdy pozostają na 
ciągu głównym (przypomnijmy, że odejście od 
ciągu głównego związane jest z wyczerpaniem

zasobów wodoru w jądrze), ponieważ potrafią 
efektywniej mieszać bogatą w wodór materię z 
zewnętrznych części gwiazdy do obszaru gdzie 
zachodzą reakcje termojądrowe. Źródłem bar
dziej wydajnego mieszania mogłyby być np. szyb
ka rotacja lub silne pole magnetyczne.

2. BS powstały w ciasnych układach pod-
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wójnych w rezultacie przepływu materii z ma- 
sywnicjszcgo, szybciej ewoluującego składnika 
na drugi składnik, pierwotnie mniej masywny 
(z tym samym procesem mamy do czynienia w 
tzw. paradoksie Algola). Wzbogacona o prze
chwyconą materię gwiazda staje się gorętsza, 
jaśniejsza i może być obserwowana jako BS. 
Inną możliwość stwarzają układy kontaktowe 
(są to układy podwójne, których składniki znaj
dują się w fizycznym kontakcie). Rachunki mo
delowe opisujące ewolucję układów kontakto
wych przewidują w jej końcowym etapie po
wstanie pojedynczej, szybko rotująccj gwiazdy 
— produktu zlania się (koalesccncji) składni
ków układu. Hipoteza łącząca istnienie BS z 
ewolucją gwiazd podwójnych ma silne podsta
wy, ostatnio zaobserwowano bowiem kilka BS 
będących równocześnie krótkookresowymi uk
ładami zaćmieniowymi.

3. BS tworzą się w wyniku zderzeń gwiazd 
ciągu głównego w gęstych systemach gwiazdo
wych (jak np. gromady kuliste). Z  symulacji 
numerycznych wynika, że dla pewnego zakresu 
parametrów opisujących zderzenia dochodzi do 
koalesccncji składników, a powstała gwiazda jest 
masywniejsza i dobrze wymieszana. Ta hipote
za wydaje się szczególnie kusząca w odniesie
niu do jąder gęstych gromad kulistych (jak np. 
47 Tuc), w których zderzenia muszą być częste.

Silna koncentracja BS w jądrze 47 Tlić do
wodzi, że są to obiekty bardziej masywne niż 
inne gwiazdy gromady (cięższe gwiazdy chęt
niej spływają do środka, „topią się”), co prze
mawia za hipotezami 2 lub 3. Oczywiście jest 
możliwe, że mechanizmów odpowiedzialnych za 
powstanie BS jest kilka, na razie jednak wciąż 
nie wiadomo, który jest dominujący.

Beata Mantr

Gwiazda nowa i... nowy problem?

Ponad rok temu, w marcu 1991, miłośnicy as
tronomii w Japonii i w USA, niezależnie od 
siebie, odkryli w gwiazdozbiorze Herkulesa nie
słychanie jasną (5 wielkości gwiazdowej), nową 
gwiazdę zwaną dziś Nova Her 1991. Bardzo 
szybko traciła ona swój blask (o 2 wielkości 
gwiazdowe przez dwa dni; jest to najszybciej 
gasnąca znana nowa) i dla amatorskich instru
mentów przestała być widoczna. Śledziły ją jed
nak ciągle, na różnych długościach fal, liczne 
grupy astronomów — w końcu okazja uchwy
cenia wybuchu nowej nie zdarza się często.

Szczególnie interesujące były obserwacje rent
genowskie, bo do tej pory zaledwie 3 nowe 
obserwowano blisko optycznego maksimum tak
że w promieniach X — gwiazdę V 1500 Cyg 
za pomocą satelity SAS-3, NQ Vul za pomocą 
ARIELa V i PW Vul za pomocą EXOSAT’a. 
Dla tych obiektów (podobnie jak dla kilku in
nych nowych, obserwowanych znacznie później 
po wybuchu) udało się jednak określić tylko 
górną granicę emisji rentgenowskiej. Tb zaś z 
kolei pozwalało sądzić, że rentgenowsko świeci 
materia „paląca się” na powierzchni białego kar
ła. Zgodnie bowiem z dzisiejszym stanem wie
dzy wybuchy nowych pojawiają się w układach 
gwiazd podwójnych, gdzie jeden ze składników 
(biały karzeł) przechwytuje materię z wypeł
niającego powierzchnię Roche’a składnika dru
giego (karła ciągu głównego). Na powierzchni 
białego karła gromadzi się więc materia boga
ta w wodór, a dostatecznie duża jej ilość, w 
wysokich temperaturach i pod wysokim ciśnie
niem, może spowodować wybuch termoją
drowy obserwowany jako rozbłysk gwiazdy. 
Takiemu wybuchowi towarzyszy wyrzut około 
0,00001-0,0001 masy Słońca z prędkością do
chodzącą do kilkuset km/s, a promieniowanie 
rentgenowskie jakiego się można przy tym spo
dziewać powinno docierać do obserwatora na 
Ziemi znacznie później niż rozbłysk optyczny. 
Tymczasem dane z satelity ROSAT wykazują 
silną emisję rentgenowską Nowej Her 1991 
zaledwie 5 dni po wybuchu gwiazdy! Nie może 
więc ona pochodzić z powierzchni białego kar
ła — jej źródłem jest raczej gorący szok w 
materii okołogwiazdowej; albo przed wybu
chem wokół białego karła już istniała wydmu
chana zeń materia (i wybuch ją tylko zagęścił i 
podgrzał tak, że zaczęła rentgenowsko świe
cić), albo świeci materia wyrzucana podczas 
wybuchu. W każdym razie obserwowany stru
mień rentgenowski pochodzi od gorącego i... 
dość gęstego ośrodka (czego dotychczasowe 
modele gwiazd nowych nie przewidywały).

Wg Nature, 1992, 356, 222.
Magdalena Sroczyńska-Kożuchowska

Ciągle jeszcze SN 1987 A

Od wybuchu supernowej 1987A w Wielkim Ob
łoku Magellana upłynęło już ponad 5 lat — 
po co więc jeszcze do tego tematu wracać? 
Dla Czytelników Uranii po to, by podkreślić 
wagę amatorskich obserwacji astronomicznych.
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Otóż na czterech przypadkowych zdjęciach o- 
kolic Wielkiego Obtoku Magellana, wykonanych 
przez miłośników astronomii w Australii 22 i 
23 lutego 1987 roku, znalazła się nasza super
nowa! Z  materiału tego można oszacować jej 
blask przed samym wybuchem — okazuje się, 
że gwiazda była o kilka dziesiątych wielkości 
gwiazdowych jaśniejsza niż to do tej pory wyli
czano! Wrócą więc do tego problemu także 
teoretycy. Uik więc mimo wszystkich proble
mów i ogólnej apatii — róbmy swoje! Brawo 
dla miłośniczych obserwacji!

Wg The Messenger 1991, No. 66,56
MSK

Krótka historia Układu Słonecznego

Odkrycie planet wokół pulsara stanowi wyzwa
nie dla planctologów — trzeba bowiem wy
jaśnić jak mogły tam powstać. Nim przedsta
wimy nowe teorie opisujące narodziny takich 
obiektów — przypomnijmy najbardziej praw
dopodobny scenariusz powstawania planet w 
naszym Układzie Słonecznym (patrz ilustracje 
na następnej stronie). Około 5 miliardów lat 
temu w swojej wędrówce wokół Centrum Ga
laktyki zimny obłok gazowo-pyłowy dogonił ra
mię spiralne, a więc wpłynął do gęstszego oś
rodka. Wówczas to albo zaczął się grawitacyj
nie zapadać, albo już trwające zapadanie się 
przyspieszył (rys. 1). Wiele wskazuje na to, że 
bliski wybuch gwiazdy supernowej spowodował 
dodatkową kompresję i kolejne przyspieszenie 
tego procesu. Taki zapadający się ku środkowi 
obłok — jeśli początkowo wykazywał choćby 
ślad obrotu — coraz bardziej się rozkręcał (jak 
przy piruetach łyżwiarz na lodowisku; musi być 
zachowany moment pędu!) i spłaszczał. Pow
stawał dysk materii krążący wokół formującej 
się gwiazdy (protosłońca) i prawdopodobnie sil
na struga (dżet), którą część masy szybko wy
pływała z układu (rys. 2). Rodzące się w cen
trum Słońce ogrzewało bliskie sobie rejony dys
ku, ale daleko, tam, gdzie było chłodno, siły 
molekularne pozwalały „zlepiać się” cząstkom 
pyłów (rys. 3). T&kie „zarodki”, tzw. planetozy- 
male, chętnie sklejały się dalej, aż stały się na 
tyle duże, że zaczęły grawitacyjnie wychwyty
wać materię ze swojej okolicy (rys. 4). Zarów
no tę z sąsiedztwa jak i tę, którą w postaci 
silnego wiatru wydmuchiwała młodziutka gwiaz
da (tak powstawały planety jowiszowe). Jed
nocześnie dysk stawał się chłodny także blisko

Słońca — już i tam powstawały planetozymale 
„sklejające się” w protoplanety. Ale te młod
sze planety formowały się w nieco innych wa
runkach — sporo materii dysku wiatr słonecz
ny już wywiał, międzyplanetarna przestrzeń zos
tała dość skutecznie „wymieciona” (rys. 5). Po
zostało centralne ciało — Słońce, dziewięć 
znanych dziś planet i resztki materii dysku, z 
których planeta nigdy nie zdołała się utworzyć 
(pas planetoid).

Opisany model narodzin planet musi jed
nak wyglądać zupełnie inaczej w takich ukła
dach planetarnych, gdzie „Słońcem” jest pul
sar. Ale to już temat do następnego numeru 
Uraniil

Wg Observer, 1991, Vol. 1, No. 3.
Magdalena Sroczyńska-Kożuchowska

Czyżby odkryto czapę polarną 
Merkurego?

W sierpniu 1991 roku Merkury przechodził mię
dzy Ziemią a Słońcem (dolna koniunkcja wy
padła 21 sierpnia) i astronomowie amerykańs
cy (Martin S 1 a d e, Duanc M u h 1 e m a n, 
Bryan B u t l e r  i Raymond J u r g e n s )  je
go dogodne położenie względem naszej planety 
wykorzystali do obserwacji radarowych. Sygnały 
radiowe w kierunku globu merkuryjnego wy
syłano za pomocą 64 metrowego radiotelesko
pu w Goldstone, odbite zaś od niego sygnały 
radarowe odbierano największym i najczulszym 
radiointerferometrem świata, w skrócie zwa
nym VLA (Very Large Array). Obrazy zesta
wione na podstawie tych sondowań wykazały, 
iż struktura powierzchni Merkurego jest — 
zgodnie zresztą z oczekiwaniem — bardzo po
dobna do struktury powierzchni Księżyca. Uczo
nych zaskoczyła jedjóiie, jasna” plama, położona 
dokładnie na północnym biegunie planety, do 
złudzenia przypominająca czapy polarne Mar
sa. Na razie nie wiadomo, czy mamy tu do 
czynienia jedynie z jakimś specyficznie ukształ
towanym terenem, czy też rzeczywiście z two
rem sezonowym, powstałym na skutek obniże
nia się temperatury. W tym ostatnim przypad
ku byłby to teren pokryty cienką warstwą lodu 
lub raczej szronu, czego oczywiście wykluczyć 
nie można, bo chociaż na zwróconej w danym 
czasie ku Słońcu półkuli Merkurego tempera
tura w punkcie podsłonecznym dochodzi do 
770 kelwinów (w tej temperaturze topi się już 
ołów), to jednak na odwrotnej półkuli spada
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Sekwencja 5 obrazów przedstawiających najbardziej dziś prawdopodobną koncepcję powstania Układu Słonecznego. Ich 
omówieniu poświęcona jest notatka pt „Krótka historia Układu Słonecznego”.

ona do 100 kelwinów i dwutlenek węgla znajdu
jący się w jego rozrzedzonej atmosferze (ciśnie
nie przy powierzchni wynosi tylko 2x l(h12 Ps) 
mógłby zamarznąć. Niestety, o merkuryjnej at
mosferze posiadamy na razie bardzo skąpe wia

domości. Nie wiemy nawet tego, czy i w jakim 
stopniu tworzące je gazy pochodzą z rozpadu 
pierwiastków promieniotwórczych, a w jakim 
stopniu z oddziaływania Słońca, ściśle zaś mó
wiąc — wiatru słonecznego. A  może jak twierdzi
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moskiewski astronom Wisil I. M o ro z  -  zawie
ra ona także niewielkie ilości dwutlenku węgla?

Tb frapująca niewątpliwie zagadka rozwią
zana zostanie może już w 1993 roku. Merkury 
znowu znajdzie się w korzystnym położeniu do 
przeprowadzenia podobnych sondowari rada
rowych, do czego planuje się także użyć radio- 
interferometru VLA w Nowym Meksyku, lym 
razem do obserwacji dostępne będą okolice po
łudniowego bieguna planety.

Wg Lunar and Planetary Information Bul
letin No. 62 (February 1992)

Stanisław R. Brzostkicwicz

PORADNIK OBSERWATORA

Kometa Shoemaker-Lcvy (1991al)

Zachęcamy do poszukiwania komety, która 
w miesiącach letnich tego roku powinna 
być widoczna na wieczornym niebie przez 
niewielkie nawet lunety. Jest to nowa ko
meta odkryta 6 października 1991 roku 
przez znanych amerykańskich poszukiwa
czy kom etG .S. S h o e m a k e r  i D.  L e 
vy c g  o. Z  obliczeń B. G. M a r s d e n a  
opartych na 71 obserwacjach pozycyjnych 
wykonanych od momentu odkrycia do 2 
lutego 1992 roku wynika, żc jest to kome

ta quasiparaboliczna (mimośród jej orbity 
wynosi 0.9998), która porusza się w płasz
czyźnie nachylonej do płaszczyzny ekliptyki 
pod kątem 113.5° (czyli jej ruch jest wstecz
ny). Przez peryhelium oddalone od Słoń
ca o 0.84 j.a. przejdzie 24 lipca 1992 roku. 
W połowie lipca znajdzie się najbliżej Zie
mi, którą minie w odległości 0.9 j.a. Poni
żej podajemy jej efemerydę (a — rektas- 
ccnsja i <5 — deklinacja w epoce 2000.0, A 
— odległość od Ziemi, r — odległość od 
Słońca, mag. — jasność).

K. z.

Obrazy radarowe M erkurego wykonane 8 sierpnia (lewe) i 
23 sierpnia (prawe) 1991 roku, na klóiych wyraźnie w ido
czne są jasne plamy na północnym biegunie planety.

Data a ó A r mag.

1992 VI 2 1 32.5 + 54 27.7 1.70 1.26 9.7
7 1 43.3 +58 3.1 1.57 1.20 9.3

12 1 58.5 +62 13.7 1.44 1.14 8.9
17 2 22.5 +67 3.9 1.32 1.08 8.4
22 3 6.9 + 72 27.5 1.20 1.03 8.0
27 4 45.4 +77 25.8 1.09 0.98 7.6

VII 2 7 50.1 +77 55.0 0.99 0.94 7.2
7 10 5.9 +70 51.6 0.93 0.90 6.9

12 11 4.6 +59 50.9 0.90 0.87 6.7
17 11 32.6 +47 35.6 0.90 0.85 6.6
22 11 47.9 +35 39.8 0.94 0.84 6.6
27 11 56.9 +24 59.4 1.01 0.84 6.8

VIII 1 12 2.5 + 16 54.8 1.11 0.85 7.0
6 12 6.1 + 8 22.2 1.21 0.87 7.3

11 12 8.5 + 2 7.1 1.33 0.90 7.6
16 12 10.1 -  3 6.3 1.44 0.93 8.0
21 12 11.4 -  7 32.0 1.56 0.98 8.4
26 12 12.4 -11 21.2 1.67 1.03 8.7
31 12 13.4 -14 42.7 1.78 1.08 9.1
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OBSERWACJE 

Perseidy ’91 (I)

Perseidy są tym rojem meteorów, który 
najbardziej regularnie i ze znaczną fre
kwencją zjawia się na niebie. Jest to rój 
obserwowany od dawna. Ttudno określić 
jego wiek, można jedynie stwierdzić, że 
jest stary. Świadczy o tym jego znaczna 
szerokość; Ziemia przecina go ponad 4 
tygodnie.

Przez najgęstszą część strumienia czą
stek, pochodzących najprawdopodobniej 
z komety 1862 III P/Swift-Tlitle (kolejne 
jej przejście przez peryhelium zapowiada
ne jest na listopad tego roku), Ziemia prze
chodzi w okolicach 12 sierpnia.

W latach 1984-1991 maksima przypa
dały w następujących momentach (UT):
1984 sierpień 12.1 1988 sierpień 12.2
1985 sierpień 12.7 1989 sierpień 12.8
1986 sierpień 13.0 1990 sierpień 13.0
1987 sierpień 13.2 1991 sierpień 13.0

W maksimum obserwuje się kilkadzie
siąt zjawisk w ciągu godziny, ale nierzad
ko zdarza się ich więcej.

Regularne badania Perscid rozpoczął 
w 1869 roku W. F. D e n n i n g .  Thvają one 
do dzisiaj, dzięki czemu jest to chyba naj
lepiej poznany rój. Także polscy miłośnicy 
astronomii mają swój udział w obserwa
cjach. Od kilku łat pod sierpniowym nie
bem zbiera się grupa zapaleńców. Dodam, 
że grupa ta wciąż się powiększa.

Tak też było w roku 1991. Program o- 
bejmujący obserwacje roju Perseid rozpo
czął się 16 lipca i trwał do 22 sierpnia. 
Wzięły w tych obserwacjach udział 52 oso
by. Wyróżnić można trzy duże grupy ob
serwatorów. Pierwsza, złożona głównie z 
członków Pracowni Komet i Meteorów, 
PTMA i tzw. niezależnych (29 osób) pro
wadziła prace we Fromborku. Druga, zło
żona z 13 osób (współpracownicy PKiM) 
prowadziła prace w Sandomierzu. I wresz
cie trzecia, 10 osobowa operowała w Kroś
nie i Klimkówce k. Rymanowa. (Członko

wie Oddziału PTMA w Krośnie). Oczy
wiście w grupach następowały zmiany, a 
niektórzy obserwatorzy prowadzili też pra
ce indywidualne. Nie sposób jest podać 
pełną listę obserwatorów. Wymienię jed
nak tych najaktywniejszych. Byli to (w na
wiasie podano liczbę udziałów w wyzna
czaniu liczb godzinnych): Krzysztof G d u 
la (10), Wacław M o s k a l  (9), Marek i 
Albert K r z y ś k ó w  (9), Wojciech S i a -  
t r a k  (7), Rafał M r o z i e w s k i  (7), 
Piotr D u r o s z  (7), Janusz W. K o s i ń 
s k i  (6), Arkadiusz O l e c h  (6), Piotr 
G i l  (6), Ryszard B e l c h  (6), Robert 
Ć w i e r t n i a  (5),A netaJ. L is  (5 ),An
na G a r n y s  (5),Tbmasz W e s e l a k  (5), 
Jerzy Z a g r o d n i k  (5), Sabiana Ł u 
ka n i u k (5).

W sumie zostało wyznaczonych 98 liczb 
godzinnych. Uzyskano dane (jasność, bar
wa) o ponad 500 zjawiskach. Pomyślnie 
zakończyły się też próby obserwacji foto
graficznych (P. W o ź n i a k, J. W. Kosiń
ski). Rejestrowano również dokładne cza
sy pojawień meteorów w celu określenia 
obserwowanej struktury roju (A  Olech, 
R. Ćwiertnia, P. S c h i l l i n g ) .  Zebrany 
materiał — a jest go dużo — jest opraco
wywany i po zakończeniu ukaże się w Ura
nii jako druga część tego artykułu.

Pragnę podziękować wszystkim obser
watorom za przekazane wyniki i zaprosić 
na Perseidy ’92.

Janusz IV Kosiński

Komunikat

Podobnie jak w roku ubiegłym, planowa
na jest organizacja III Seminarium Me- 
teorowo-Mctcorytowego. Odbędzie się 
ono w dniach 9-10 sierpnia we Frombor
ku. Informacje i zgłoszenia udziału pod 
adresem:
SEKCJA METEORÓW I METEORYTÓW 

PTMA
skr. poczt. 6,14-530 Frombork



5/1992 URANIA 155

Zorza polarna

Wieczorem, 26 lutego 1992 roku, widocz
na była zorza polarna. Tb niecodzienne 
zjawisko obserwowali miłośnicy astrono
mii z Oddziału Krośnieńskiego PTMA 
(Ryszard D e r e n i o w s k i ,  Renata i 
Grzegorz K i e ł  ty ko  wie ,  Lesław M a- 
t c r n i a k, Mariusz Ś w i ę t n i c k i ) i n a  
podstawie nadesłanych opisów można od
tworzyć jego przebieg. Początkowo zorzę 
zaobserwowano ok. godziny 19 csc, jako 
czerwony obłok na wysokości 20 stopni 
nad północnym horyzontem. Obłok utrzy
mywał się do godz. 19:10. Następnie zorzę 
obserwowano od godz. 20:20 do godz. 
20:47, kiedy to pojawił się na północy, na 
wysokości 30 stopni, obłok koloru różo
wego o rozmiarach 15x15 stopni. Wraz ze 
wzrostem jasności zorzy utworzyły się (15 
stopni na prawo od obłoku) dwa pionowe 
pasy kolorli białego. Po godzinie 20:47 
zjawisko znowu ustało. Między godz. 21:15 
a 21:30 zorza przybrała na efektywności
— obłok ciemnoczerwony, na prawo od 
gwiazdozbioru Kasjopeji, leżący w poło
wie odległości między horyzontem a Gwiaz
dą Polarną. Po godz. 21:30 zorza zaczęła 
powiększać swoje rozmiary równocześnie 
tracąc na jasności. Zorza przestała być 
dostrzegalna około godz. 22:50.

Przy okazji warto może dodać żc zorza 
polarna widoczna w Polsce 1 listopada

1991 roku (patrz Urania nr 1/1992) była 
także obserwowana przez miłośników as
tronomii z Oddziału PTMA w Krośnie.

Grzegorz Kicltyka

Komunikat nr 1//92 Sekcji Obserwacji 
Słońca PTMA

Wyniki obserwacji Słońca w styczniu 1992 
r. przysłało 11 obserwatorów: Grzegorz 
C z e p i e c z e k ,  Bartosz D ą b r o w s k i ,  
Longin G a r k u  1,Grzegorz K i e ł t y k a ,  
JanuszW. Kos i ń s k i , Wi k t o r  M a j e w 
ski ,  Andrzej P i l s k i ,  Piotr S a d ó w- ;  
ski ,  Krzysztof Socha ,  Stanisław Świ e r -  
c z y ń s k i ,  Jerzy Z a g r o d n i k .  Łącznie 
wykonano 102 obserwacje w 26 dniach. 
Średnie dzienne względne liczby Wolfa w 
styczniu 1992 r. wynoszą:
1. . . . ...105 9 . . . . _ 17 ....70 25 . . . 105
? . . . . . . . .  97 10. . . ...145 18 ....75 76  , 108
\ . . . . .  114 11. . . ...141 19, . , ..104 27 . . . .  164
4 . . , . . .  128 17 , . . ...146 20 . . . ..101 78 .... —

. .  135 n  .. ........97 21 . . . ..105 79 ,197
6,... . .  177 14, ., .... — 77..........94 30 . . . ,,279
7 . . . . . .  166 15, „ ........65 23 . . . ..101 31 ,,, .... —
8 . . . . .. 159 16. . . .... — 24 ..........96

Średnia miesięczna względna liczba 
Wolfa w styczniu 1992 r. wynosi 126,9
(128.3). Średnia względna liczba Wolfa z 
jednego obrotu Słońca wynosi 127,9
(130.4). W nawiasach podano średnie li
czone bez współczynników obserwatorów.

Andrzej Pilski

Z KORESPONDENCJI
v*

Dr Krzysztof M a ś l a n k a ,  autor książki 
pt. Kosmologia Współczesna, której ob
szerne omówienie ukazało się w poprze
dnim numerze, nadesłał następujący ko
mentarz do tej recenzji:

Myślę, że omawiając moją Kosmologię 
współczesną Recenzent przesadził zarów
no z pochwałami (znacznie), jak i z zarzu
tami (trochę).

Zestawienie jej z książkami H e 11 e - 
r a czy bestsellerem H a w k i n g a jest ty

leż mile, co niezasłużone. Jedynym prak
tycznym skutkiem takich komplementów 
będą kwaśne komentarze moich autentycz
nie ambitnych kolegów.

Przechodząc do rzeczy. W przypadku
— jak to określił Recenzent — „jednego 
poważnego błędu”, asekuracyjnie zasłonię 
się cytatem z wykładów uznanego autory
tetu, zmarłego przed trzema laty Richarda 
F e y n m a n  a. Chodzi tu o zdanie z tekstu 
mojej książki: „(...) mion, który (z wyjąt-
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kicm masy i czasu życia), niczym nic różni 
się od elektronu Recenzent stanow
czo nie zgadza się z tym stwierdzeniem, 
zatem nic widzi też całego problemu fizy
cznego.

A oto co na ten sam temat pisze Feyn
man:

,Jedną z takich cząstek jest mion: pod 
każdym względem jest on tym samym co 
elektron, z wyjątkiem tego, żc posiada 
znacznie wyższą masę (...) Tb tak, jakby Bóg 
chciał spróbować innej liczby na masę!”
R. P. Feynman, QED — The Strange Theory o f Light 
and Matter, Princeton 1985, str. 143.

Zagadkowość istnienia dodatkowej czą
stki, „ciężkiego elektronu” wielokrotnie 
podkreślał amerykański fizyk, Isidor R a - 
b i. Podczas pewnej konferencji pod ko
niec lat czterdziestych zapytał patetycznie 
— „Któż tak zarządził?!” — najwyraźniej 
sugerując, żc za tajemniczym istnieniem 
„niepotrzebnego” mionu stoją jakieś wyż
sze moce.

Jedno więc nie powinno ulegać tu wąt
pliwości: albo rację mają Fcynman i Rabi 
(oraz ja), albo Recenzent.

Parę słów wyjaśnienia odnośnie do tłu
maczenia Big Crunch jako „Wielki Ko
niec”, a nic — jak zaleca Recenzent — 
„Wielkie Zgniecenie”.

Big Crunch — to dosłownie „Wielkie 
Skrzypienie” (albo chrupnięcie, chrzęst). 
W oryginale brzmi to zgrabnie i niemal 
rymuje się z Big Bang; ma ponadto pe
wien odcień ironiczny. Nic jest to bynaj
mniej zwrot używany często. Wybitny an
gielski fizyk i świetny popularyzator, P. C. 
W. D a v i e s ,  umieszcza go w cudzysło
wie. Wszyscy chyba zgodzą się, że dosłow
ne tłumaczenie brzmi po polsku okrop
nie, nie mówiąc już o trywialnych skoja
rzeniach. (Big Bang to też nie jest Wielki 
Wybuch, ale dosłownie Wielki Trzask).

Co do sugestii „Wielkie Zgniecenie”, 
to najwyraźniej nastąpiła tu pomyłka: Re
cenzentowi chodzi o zupełnie inne słowo 
angielskie, crush (zgniatać). Nawiasem mó

wiąc, pracując kiedyś nad tłumaczeniem 
tekstu do Problemów, zagadnąłem w tej 
sprawie ks. prof. Hellera. On to właśnie 
zasugerował mi „Wielki Koniec”.

Zgadzam się, żc książka wymaga słow
niczka terminów trudniejszych. Jego brak 
nic wynika „z zapomnienia”. Po prostu 
wydawnictwo, w którym oryginalnie złoży
łem maszynopis (i które, nim zbankruto
wało, przetrzymało go dwa lata) wydawało 
jedynie broszurki o objętości 60 stron. 
Gdybym więc mógł cokolwiek dodać, to 
byłby to raczej jakiś esej końcowy.

Przez tc dwa lata wiele działo się w 
kosmologii, a ja, śledząc z niepokojem do
niesienia w Nature, bez końca wykreśla
łem nieaktualne fragmenty i dopisywałem 
nowe. Potem kazano mi zlikwidować 
wszystkie przypisy („bo wydawnictwo nie 
ma możliwości, ani tradycji przypisów”). 
Wtedy przekornie powstawiałem je do te
kstu, razem z ową nieszczęsną całką funk
cjonalną „przy której Pierwsze trzy minu
ty jawią się jak niewinna lektura dla pen
sjonarek”.

Znaczne powodzenie Kosmologii współ
czesnej zaskoczyło przede wszystkim jej au
tora. Książeczka doczekała się trzech po
zytywnych recenzji, a większość nakładu 
została sprzedana w ciągu wakacji w jed
nej tylko księgarni w Krakowie. Bardziej 
niż o rzekomych talentach popularyzacyj
nych jej autora, świadczy to o zapotrzebo
waniu czytelników na przystępne teksty o 
kosmologii. Pierwowzorem całości był cykl 
artykułów w Uranii przed czterema laty, a 
jej redaktor był pierwszym, który życzliwie 
potraktował moją nieśmiałą propozycję. 
Bynajmniej nie było to dla mnie wtedy 
czymś oczywistym. Większość wydawców 
nic odpisywała na listy. Jeden z nich, obie
cawszy wcześniej współpracę, oświadczył 
po upływie pól roku wprost: „Zapchałem 
pod sam sufit już trzy magazyny książka
mi, których nikt nic chcc mi kupić, a pan 
tu z jakąś kosmologią!”

Krzysztof Maślanka



5/1992 URANIA 157

KALENDARZYK ASTRONOMICZNY Czerwiec 1992 r.

Słońce: Przez dwie dekady miesiąca de
klinacja Słońca ciągle jeszcze wzrasta o- 
siągając w dniu przesilenia letniego, 21 
czerwca, wartość największą; Słońce wstę
puje wówczas w znak Raka i mamy po
czątek lata astronomicznego. W związku z 
tym w czerwcu przypada najdłuższy dzień i 
najkrótsza noc w roku na naszej półkuli.

W Warszawie 1 czerwca Słońce wschodzi 
o 4h20ra, zachodzi o 20h48ra, 22 czerwca 
wschodzi o 4h14m zachodzi o 21h2m, a 30 
czerwca wschodzi o 4h18m, zachodzi o 
21hl m.

W czerwcu zdarzy się całkowite zać
mienie Słońca widoczne na półkuli połud
niowej.

D a n e  dla obserw atorów  Słońca (na 14h czasu wsch. -e u ro p .)

Data
1992

P Bo Lo Data
1992

P Bo Lo

VI 1 -15915 -0956 203941 VI 17 -8960 + 1936 351964
3 -14.39 -0.32 176.94 19 -7.73 + 1.59 325.16
5 -13.61 -0.08 150.48 21 -<3.85 + 1.82 298.69
7 -12.81 +0.16 124.00 23 -5.96 +2.06 272.22
9 -12.00 +0.40 97.53 25 -5.06 +2.28 245.74

11 -11.17 +0.64 71.06 27 -4.16 +2.52 219.27
13 -10.62 +0.88 44.59 29 -3.26 +2.74 192.80
15 -  9.48 + 1.12 18.11 VII 1 -2.34 +2.96 166.32

P — kąt odchylenia osi obrotu Słońca mierzony od północnego wierzchołka tarczy; 
Bo, Lo — hcliograficzna szerokość i długość środka tarczy.
16d22h50m — heliograficzna długość środka tarczy wynosi 0°.

Księżyc: W czerwcu Księżyc będzie dwu
krotnie w nowiu, pierwszego i ostatniego 
dnia miesiąca. Kolejność faz Księżyca jest 
w czerwcu następująca: nów l d6h, pier
wsza kwadra 7d2 3 \ pełnia 15d7h, ostatnia 
kwadra 23d10h i jeszcze raz nów 30d14h. W 
perygeum Księżyc znajdzie się 4 czerwca, 
a w apogeum 19 czerwca. W czerwcu tar
cza Księżyca zakryje Neptuna, a także zda
rzy się częściowe zaćmienie Księżyca, ale 
zjawiska te będą u nas niewidoczne. 
P lan ety  i p laneto idy : W drugiej poło
wie miesiąca możemy próbować odnaleźć 
M e r k u r e g o  wieczorem nad zachod
nim horyzontem jako gwiazdę około zero
wej wielkości. M a r s  widoczny jest w 
drugiej połowie nocy jako czerwona gwiaz
da około +1 wielk. na granicy gwiazdoz
biorów Ryb i Barana; Mars zbliża się teraz 
do Ziemi i jego jasność w ciągu miesiąca

nieco wzrasta. J o w i s z a  możemy ob
serwować w pierwszej połowie nocy jako 
jasną gwiazdę -2  wielk. w gwiazdozbiorze 
Lwa; przez lunety widoczne są ciekawe 
zjawiska w układzie czterech najjaśniej
szych księżyców Jowisza. S a t u r n  widocz
ny jest raczej w drugiej połowie nocy na 
granicy gwiazdozbiorów Koziorożca i Wod
nika (+0.6 wielk. gwiazd.). U r a n  (6wielk. 
gwiazd.) i N e p t u n  (8 wielk.) widoczne 
są przez cała noc, ale przebywają w gwiaz
dozbiorze Strzelca nisko nad horyzontem i 
są trudne do obserwacji. P l u t o n  wido
czny jest prawie całą noc na granicy gwiaz
dozbiorów Węża i Wagi, ale tylko przez 
duże teleskopy (ok. 14 wielk. gwiazd.). 
W e n u s  jest niewidoczna.

Wieczorem widoczna jest jeszcze pla- 
nctoida W e s t a, którą możemy obserwo
wać przez lunety wśród gwiazd 7.5 wiel-
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kości w gwiazdozbiorze Lwa. Natomiast 
przez całą noc widoczna jest P a l l a s  w 
gwiazdozbiorze Herkulesa, ale trudniej
sza do obserwacji, bo słabsza (9.5 wielk.). 
Dla łatwiejszego odnalezienia planetoid 
na niebie podajemy ich współrzędne rów
nikowe dla kilku dat.

Westa: l d: rekt. l l h23.5m,dckl. + 13°5’; 
l l d: rekt. l l h329"\ deki. +11°33’; 21d: rekt. 
l l h43.9m; lipiec l d: rekt. l l h56.2m, deki. 
+8°5\

Pallas: l d: rekt. 18h8.9m, deki. +24°17’; 
l l d: rekt. l S W ^ ,  deki. +24°48’; 21d: rekt. 
17h52.4m, deki. +24°50’; lipiec l d: rekt. 
17h44.2m2, deki. +24°21\
M eteory: Od 10 do 21 czerwca promie
niują meteory z roju L i ry d ó w. Radiant 
meteorów leży w gwiazdozbiorze Lutni w 
pobliżu Wegi i ma współrzędne: rekt. 
18h32m, deki. + 35°. Rój nie jest bogaty, a 
w dodatku warunki obserwacyjne są w tym 
roku słabe ze względu na Księżyc w pełni. 

* * *

l d Księżyc 1 Jowisza ukryty jest za tar
czą i w cieniu planety; o 22h 12m obserwu
jemy koniec zaćmienia (blisko prawego 
brzegu tarczy patrząc przez lunetę odwra
cającą).

2d Księżyc 2 i jego cień przechodzą na 
tle tarczy Jowisza. O 23h17m obserwujemy 
początek przejścia cienia, a o 23h28m ko
niec przejścia księżyca.

7d O 9h Jowisz w złączeniu z Księżycem 
w odl. 7°. Księżyc 1 i jego cień przechodzą 
na tle tarczy Jowisza; widoczny jest po
czątek przejścia: księżyca o 2317m i cienia 
o 24h31m.

8d Dwa księżyce Jowisza ukryte są w 
cieniu planety. Obserwujemy koniec zać
mień: księżyca 3 o 23h43m, a księżyca 1 o 
24h7m.

9d Do 21h14m na tarczy Jowisza widocz
ny jest cień jego 1 księżyca. Księżyc 2 zbli
ża się do brzegu tarczy i o 23h21m rozpocz
nie przejście na jej tle.

l l d Wieczorem w pobliżu Jowisza do
strzegamy brak jednego księżyca, bowiem

o 225Om nastąpi koniec zaćmienia 2 księży
ca Jowisza.

13d18h Górne złączenie Wenus ze 
Słońcem.

15d Częściowe zaćmienie Księżyca u nas 
niewidoczne. Zaćmienie widoczne będzie 
na Antarktydzie, we Wschodniej Afryce i 
w całej Ameryce. Podczas największej fazy 
zaćmienia 0.7 średnicy tarczy Księżyca za
kryte będzie cieniem Ziemi. Tego dnia aż 
trzy księżyce Jowisza przechodzą za tarczą 
planety. My obserwujemy tylko początek 
zakrycia księżyca 1 o 22h32m i koniec za
krycia księżyca 3 o 22h51m (początek zać
mienia tego księżyca nastąpi o 24h19m).

16d Księżyc 1 i jego cień przechodzą na 
tle tarczy Jowisza. Obserwujemy koniec 
przejścia: księżyca o 21h59m i jego cienia o 
23h9m.

17d Księżyc znajdzie się w złączeniu z 
dwiema planetami: o 3h z Uranem w odl. 
2°, a o 6h w bliskim złączeniu z Neptunem; 
zakrycie Neptuna przez tarczę Księżyca 
widoczne będzie we wschodniej części A- 
meryki Północnej, na Grenlandii oraz w 
Europie Zachodniej wraz z Wyspami Bry
tyjskimi.

18d W pobliżu Jowisza widać tylko je
go trzy księżyce, bowiem księżyc 2 od 
20h18m ukryty jest za tarczą planety.

19d O l h planctoida Pallas w przeciw
stawieniu ze Słońcem względem Ziemi (w 
opozycji). O 21h złączenie Saturna z Księ
życem w odl. 5°.

21d5h14m Słońce wstępuje w znak Ra
ka, jego długość ekliptyczna wynosi wów
czas 90°; mamy początek lata astronomi
cznego. Wieczorem z prawej strony tarczy 
Jowisza (w lunecie odwracającej) widocz
ny jest 4 księżyc który wolno oddala się od 
brzegu tarczy, by o 24h5ra zniknąć w cieniu 
planety (początek zaćmienia).

22d Dwa księżyce Jowisza zbliżają się 
do brzegu tarczy planety, aby skryć się za 
nią: o 23h29m księżyc 3, a o 24h30m księżyc 1.

23d4h Merkury w złączeniu z Polluk- 
sem, jedną z dwóch jasnych gwiazd w gwiaz
dozbiorze Bliźniąt, w odl. 5°. Wieczorem
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księżyc 1 wraz ze swym cicnicm przecho
dzi na tle tarczy Jowisza; początek przej
ścia księżyca nastąpi o 21h41m, a jego cie
nia o 22h50m.

25d O 22h59ra nastąpi początek zakry
cia 2 księżyca Jowisza przez tarczę planety.

24d Księżyc 1 przechodzi za tarczą i 
przez strefę cienia Jowisza; o 22h26m ob
serwujemy koniec zaćmienia tego księżyca.

26d10h Złączenie Marsa z Księżycem w 
odl. 6°.

27d Do 21h6m na tarczy Jowisza wido
czny jest cień jego 2 księżyca.

29d Bardzo blisko brzegu tarczy Jowi
sza widoczny jest jego księżyc 4, który o 
22h15ra rozpocznie przejście na tle tarczy 
planety.

301 Całkowite zaćmienie Słońca, u nas 
niewidoczne. Zjawisko widoczne będzie w 
środkowej części Ameryki Południowej i 
w południowo-zachodniej Afryce, ale pas 
zaćmienia całkowitego przebiega tylko 
przez południowe wody Atlantyku. Księ
życ 1 zbliża się do brzegu tarczy Jowisza; o 
23h39m księżyc rozpocznie przejście na tle 
tarczy planety, a jego cień pojawi się do
piero o 24h44m.

Momenty wszystkich zjawisk podane 
są w czasie wschodnio-curopejskim (cza
sie letnim w Polsce).

Opracował G. Sitarski

A dresy O ddziałów  PTMA

(1) Białostocki — Kolonia Księżyno, 15-601 Białystok,
(2) Częstochowski,
(3) Fromborski — Muzeum Kopernika, ul. Katedralna 8, (jest to również adres Sekcji 

Obserwatorów Słońca i Sekcji Obserwatorów Meteorów),
(4) Gdański,
(5) Gliwicki -  ul. PKWN 23/1,44-100 Gliwice,
(6) Grudziądzki — Planetarium, ul. Krasickiego 5,86-300 Grudziądz,
(7) Jeleniogórski — Plac Piastowski 15,58-560 Jelenia Góra,
(8) Kielecki,
(9) Krakowski — ZG  PTMA, ul. Św. Tbmasza 30/8, 31-027 Kraków, (tymczasowo 

należy traktować ten adres jako adres Sekcji Obserwacji Gwiazd Zmiennych),
(10) Krośnieński — Czajkowskiego 92,38-400 Krosno,
(11) Lubelski — Instytut Fizyki, Plac M. Curie-Skłodowskiej p. 254 20-031 Lublin,
(12) Łódzki — Planetarium, ul. Pomorska 16, 91-416 Łódź, tel. 33-13-63 (jest to 

również Adres Sekcji Obserwacji Pozycji i Zakryć),
(13) Niepolomicki — Młodzieżowe Obserwatorium Astronomiczne, Niepołomice
(14) Nowosądecki — ul. Śniadeckich 6/10,33-300 Nowy Sącz,
?15) Olsztyński — Obserwatorium, ul. Żołnierska 13,10-558 Olsztyn,
(16) Opolski,
(17) Poznański — ul. Findera 37,61-772 Poznań,
(18) Puławski — ul. Filtrowa 32,24-100 Puławy,
(19) Rzeszowski — ul. Paderewskiego 42,35-528 Rzeszów,
(20) Szczeciński — D. K. „Hetman” ul. 9-go Maja 17, 70-136 Szczecin,
(21) Śląski — Planetarium Śląskie, skr. noczt. 10,41-500 Chorzów,
(22) Tbruński — ul. Kopernika 42,87-100 Tbruń, (jest to również adres Sekcji Obser

watorów Komet),
(23) Warszawski — CAMK, ul. Bartycka 18, 00-716 Warszawa, (jest to również adres 

Sekcji Instrumentalnej),
(24) Wrocławski, ul Piotra Skargi 18a, 50-082 Wrocław
(25) Zielonogórski — Zakład Astrofizyki WSP, ul. Lubuska 2,65-069 Zielona Góra.
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OGŁOSZENIE

Olsztyńskie Planetarium zaprasza miłośników astronomii w wieku 14-19 lat na 
obóz do Fromborka w dniach 27 lipca -  9 sierpnia 1992 r. Zgłoszenia do 15 czerwca 
przyjmuje Planetarium, al. Piłsudskiego 38,10-450 Olsztyn.
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OBJAŚNIENIA ZDJĘĆ NA OKŁADCE:
Pierwsza strona okładki: Zdjęcie Ttytona, satelity Neptuna, wykonane 25 sierpnia 1989 r. za 

pomocą sondy Voyager 2 (patrz artykuł J. Kuczyńskiego).
Druga strona okładki: Zdjęcia zorzy polarnej wykonane przez Mariusza Świętnickiego z Krosna 

w dniu 26 lutego 1992 r. za pomocą aparatu Praktica MTL-3 z obiektywem Pcntacon 2.8/29 
podczas 4 min. (górne) i 75 sck. (dolne) ekspozycji na filmie Fujicolor 400 ASA (27 DIN).

IVzecia strona okładki: Zdjęcia zorzy polarnej wykonane przez Jacka Adamiaka z Krosna w dniu 
1 listopada 1991 r. za pomocą aparatu Zenit E z obiektywem 2,8/37 podczas 3 min. (górne) i 
10 min. (dolne) ekspozycji na filmie ORWO 100 ASA (21 DIN).

Czwarta strona okładki: Rysunek ukazujący przelot sondy Voyager 2 w pobliżu Neptuna i jego 
satelity Ttytona w dniu 25 sierpnia 1989 r.
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