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W  wakacyjnym numerze Uranii wszy- 
stkie trzy, zupełnie różne artykuły mają 
jedną cechę wspólną. Pokazują miano
wicie drogę rozwoju nauki na p o k ła d zie  
rozwoju astronomii: gdy dochodzą nowe 
fakty obserwacyjne — utarte od dawna 
opinie nieuchronnie ulegają zmianom. W  
artykule Witolda MACIEJEWSKIEGO  
przedstawione są zmiany poglądów na bu
dowę materii międzygwiazdowej. Ciągle 
jeszcze w świadomości wielu astronomów 
i miłośników astronomii pokutuje prze
konanie, że ta materia to ciemne lub jasne 
mgławice na niebie, ewentualnie gaz np. 
w ramionach spiralnych galaktyk. Tym
czasem dziś wiadomo już znacznie wię
cej, chociaż, ja k  pisze Autor: „o struktu
rze materii międzygwiazdowej wiedza p o 
dręcznikowa nie mówi nic”. Artykuł Wi
tolda Maciejewskiego próbuje tę lukę u- 
zupełnić. Artykuł Marka SA R N Y  stawia 
pod dużym znakiem zapytania przekona
nie o tym, że Proxima Centauri, najbliż
sza Słońcu gwiazda, jest fizycznie zwią
zana z podwójnym układem gwiazd alfa 
Centauri A  IB. Autor nie chce narzucać 
Czytelnikom swojego punktu widzenia, ale, 
opierając się na najnowszej literaturze, po
daje spis argumentów świadczących o tym, 
że prawdopodobieństwo tego „fizycznego 
powiązania” jest niesłychanie małe. Trzeci 
zaś, artykuł Stanisława BRZOSTKIEWI- 
CZA, opisuje zmiany poglądów na bu
dowę Wszechświata i to na przestrzeni 
około... 3000 lat (jest to pierwszy z całej 
serii artykułów jakie będziemy publiko
wać w kolejnych numerach Uranii). Ob
serwatorom rekomendujemy Perseidy’92 
— opracowane wyniki zeszłorocznych ob
serwacji, które być może zachęcą nowych 
amatorów do zliczania meteorów podczas 
letnich nocy.

Czytelnikom zainteresowanych rozwią
zywaniem zadań astronomicznych odsy
łamy do Kącika Olimpijczyka A  wszy
stkim życzymy miłych wakacji, dobrego wy
poczynku L. bezchmurnych nocy. Konkurs 
na wakacyjne zdjęcie nieba trwa!
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Witold Maciejewski — Warszawa

„PUSTKA” MIĘDZY GWIAZDAMI -  GAZOWA SKŁADOWA 
DYSKU GALAKTYCZNEGO

Czytelnikowi wychowanemu na tradycyj
nych podręcznikach astronomii materia 
międzygwiazdowa kojarzy się chyba na dwa 
sposoby: ze zdjęciami mgławic, czyli obło
ków międzygwiazdowych (patrz fotografie 
na pierwszej i drugiej stronie okładki) i z 
wpływem, jaki wywiera ona na światło do
biegające do nas od innych obiektów (po
czerwienienie, niedobór galaktyk w okoli
cy Drogi Mlecznej). W pierwszym przy
padku chodzi o poszczególne obiekty, a 
nie gaz przenikający Galaktykę jako ca
łość, w przypadku drugim, chociaż rozpa
trujemy materię międzygwiazdową całoś
ciowo, to nie dla niej samej, ale dla zmian 
przez nią spowodowanych w obserwacjach 
innych obiektów. O strukturze materii mię- 
dzygwiazdowej wiedza podręcznikowa nie 
mówi nic. Nie jest to dziwne, gdy się weź
mie pod uwagę, że tematem tym astrono
mowie zajęli się całkiem niedawno, nie 
minęło jeszcze ćwierć wieku.

Rys. 1. Model ośrodka międzygwiazdowego z 1969 
roku (D. Field, P. Goldsmith, H. Habing).

Na pierwszy rzut oka (gdy się nim rzu
ca nocą na pogodne niebo) wydaje się, że 
między gwiazdami nie ma nic — czarna 
pustka. I choć teraz wiemy, że występuje 
tam gaz i pył, to jego gęstość, około 1 ato
mu/cm3, jest o wiele rzędów wielkości

mniejsza od gęstości najdoskonalszej pró
żni wytworzonej na Ziemi. Pustki tej jed
nak jest bardzo wiele i gdy się policzy ma
sę w niej zawartą to okaże się, że masa 
gazu międzygwiazdowego stanowi około 
1/10 masy naszej Galaktyki, a w okolicach 
Słońca procentowy udział gazu jest nawet 
większy. Badając zatem budowę ośrodka 
międzygwiazdowego poznajemy struktury, 
jakie tworzy znacząca część materii naszej 
Galaktyki. Artykuł ten ma na celu poka
zanie, jak struktura owej „czarnej pustki” 
może być skomplikowana.

Początkowe wyobrażenia o ośrodku 
międzygwiazdowym. Rola superno
wych w jego formowaniu
Pierwsze rozważania na temat procesów 
zachodzących w materii międzygwiazdo- 
wej pojawiły się w wydanej w 1968 roku 
książce L. Spitzera Diffuse Matter in Spa
ce. Przyjmuje się tam, że ośrodek mię- 
dzygwiazdowy składa się z obłoków wodo
ru neutralnego HI zanurzonych w rzad
szym, lecz gorętszym ośrodku zewnętrznym, 
podtrzymującym ich istnienie przez rów
nowagę ciśnieniową.

Koncepcję tę rozwinęli D. F  i e 1 d, P. 
G o l d s m i t h  i H,  H a b i n g  i to ich 
nazwiskami określa się pierwszy model 
ośrodka międzygwiazdowego (rys. 1). W 
modelu tym materia międzygwiazdowa ma 
dwie fazy. Pierwsza z nich to chłodne o- 
błoki H I o tem peraturze około 30 K i gę
stości rzędu 100 atomów/cm3. Drugą fazę 
stanowi ciepły, częściowo zjonizowany gaz 
o temperaturze 8000 K i gęstości znacznie 
mniejszej, bo wynoszącej tylko 0.4 ato
mu/cm3. Tb dwie fazy znajdują się w rów
nowadze ciśnieniowej. Wysoka tem pera
tura fazy cieplej jest zapewniona głównie 
na skutek ogrzewania jej za pomocą pro-
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mieni kosmicznych produkowanych przez 
wybuchy supernowych. W modelu tym po 
raz pierwszy przyjmuje się, że wybuchy su
pernowych mogą przyczyniać się do two
rzenia struktury ośrodka międzygwiazdo
wego, ale w tym przypadku oddziaływanie 
supernowych ma charakter rozproszony i 
pośredni. W krótce okazało się, że energia 
niesiona przez promienie kosmiczne wy
produkowane w wybuchach supernowych 
nie jest wystarczająca do ogrzania fazy cie
plej, ale zauważono, że supernowe mogą 
oddziaływać na ośrodek między gwiazdowy 
w sposób znacznie bardziej bezpośredni.

Pod koniec lat sześćdziesiątych zaob
serwowano, że Słońce jest zanurzone w 
obszarze o stosunkowo niskiej gęstości o- 
graniczonym ekspandującą otoczką złożo
ną z wodoru neutralnego. Kilka lat póź
niej wykryto w części ultrafioletowej widm 
gwiazd linie absorpcyjne silnie zjonizowa- 
nego tlenu OVI z pewnością nie utworzo
ne w gwiazdach. Gdyby przyjąć, że jony te 
powstały na skutek jonizacji zderzeniowej, 
potrzeba by było ośrodka o temperaturze 
kilkaset tys. K. Późniejsze obserwacje, prze
prowadzone w ultrafiolecie i miękkich pro
mieniach X, wykazały istnienie gorącej skła
dowej ośrodka międzygwiazdowego, zaś 
najlepsze wytłumaczenie tych obserwacji 
można uzyskać przez założenie, że znaj
dujemy się we wnętrzu bąbla gorącego ga
zu o temperaturze rzędu 1 min K i roz
miarach około 100 pc. Istnienie trzeciej 
fazy ośrodka międzygwiazdowego stało się 
faktem niepodważalnym.

Jak mógł taki bąbel powstać? Astro
nomowie ponownie odwołali się do nas
tępstw wybuchu supernowej. Obliczenia 
pokazują, że energia uwalniana w wybu
chu supernowej ogrzewa gaz ją otaczający 
i zmusza go do naddźwiękowej ekspansji. 
Prowadzi to do powstania fali uderzenio
wej propagującej się w ośrodku zewnę
trznym. Chłodny gaz tego ośrodka po przej
ściu przez falę uderzeniową ulega zagę
szczeniu i ogrzaniu. Warstwa gęstego gazu 
tworzy otoczkę, a cała struktura składają

ca się z gorącego bąbla i otoczki nosi mia
no pozostałości po supernowej. Cox i Smitli 
pokazali, że gorący bąbel wewnątrz otocz
ki może przetrwać ponad milion lat, co 
przy odpowiednio przyjętej częstości wy
buchów supernowych może doprowadzić 
do łączenia się bąbli w tunele, dając w 
efekcie topologię materii międzygwiazdo- 
wej podobną do topologii sera szwajcar
skiego (rys. 2). Podobne prace powstałe 
później prowadzą do modeli dynamicznych

Rys. 2. Model ośrodka międzygwiazdowego z 1974 
roku (D. P. Cox i B. Smith).

ośrodka międzygwiazdowego, w których 
gorące bąble gazu (powstałe z wiatrów po
chodzących od młodych gwiazd typów O i 
B lub będące skutkiem wybuchów super
nowych) zapełniają około 10% przestrze
ni międzygwiazdowej.

Zaprezentowane powyżej wyobrażenia 
nadal jednak opierały się na idei dwufazo
wego ośrodka międzygwiazdowego, w któ
rym gorące bąble stanowiły niewiele zna
czący dodatek. Nowy model powstał do
piero w 1977 roku, gdy C. M c K e e i J. P. 
O s t r i k e r  rozwinęli koncepcję ogrze
wania ośrodka międzygwiazdowego przez 
wybuchy supernowych, otrzymując współ
czynnik wypełnienia przestrzeni gorącym 
gazem bliski jedności (rys. 3). Jest to pier
wszy tak zwany zdominowany przez super
nowe model ośrodka międzygwiazdowego. 
W przeciwieństwie do poprzednich model 
ten wyróżnia explicite trzy fazy ośrodka 
międzygwiazdowego, przy czym większość 
przestrzeni jest wypełniona gorącym, cał
kowicie zjonizowanym, mającym niską
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gorący ośrodek międzyobtokowy 

T=0.5 min K g = 0.003

zajmuje 7 0 - 8 0 %  przestrzeni

ciepty ośrodek zjonizowany 

T = 8000 K 3 = 0.3 at/cm*

ciepły ośrodek neutralny

razem zajmują 
mniej niż 
2 0 %  przestrzeni

jadra obłoków 
T = 8 0 K  S = 40 at/cm* 

zajmuje 2 - 4 %  przestrzeni

Rys. 3. Model ośrodka między gwiazdowego z 1977 roku (C. McKee, J. P. Ostriker).

gęstość składnikiem określanym jako go- temperaturze 0.5 min K i gęstości 0.003 
rący ośrodek międzyobłokowy o typowej atomu/cm3. Ośrodek ten to po prostu po-
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nakładane na siebie bąble supernowych 
wybuchających na tyle często, że są w sta
nie ogrzać praktycznie wszystek gaz. Współ
czynnik wypełnienia przestrzeni fazą go
rącą waha się między 70 a 80%. Na sty
kach bąbli chłodniejszy i gęstszy gaz two
rzy obłoki. Jądra obłoków stanowi gaz chło
dny, neutralny i stosunkowo gęsty o śre
dniej gęstości 40 atomów/cm3 i tempera
turze 80 K. Jądra zajmują 2-4%  przes
trzeni międzygwiazdowej i są otoczone cie
płym ośrodkiem o gęstości 0.3 atomu/cm3, 
temperaturze około 8000 K, który zajmu
je około 20% przestrzeni. W zależności 
od stopnia jonizacji (waha się on od 0.15 
do 0.68) ośrodek ten jest określany jako 
ciepły ośrodek neutralny lub jako ciepły 
ośrodek zjonizowany. Należy zwrócić u- 
wagę na to, że dominująca w modelu dwu
fazowym faza ciepła zostaje ograniczona 
tu do otoczek okalających chłodne neu
tralne obłoki i otrzymuje współczynnik wy
pełnienia nie większy niż 20%. Jest to mo
del dynamiczny i nie mamy równowagi ciś
nieniowej.

Przez dziesięć lat po opublikowaniu 
modelu McKee i Ostrikera prawie wszy
stkie obserwacje i modele teoretyczne od
nosiły się do niego, mimo że bardzo wcześ
nie pokazano, iż nie ma on wystarczają
cych podstaw fizycznych i obserwacyjnych. 
Po pierwsze żadne obserwacje nie po
twierdzały tak dużego współczynnika wy
pełnienia przestrzeni gorącym gazem, po 
drugie mechanizm grzania, który mógłby 
być odpowiedzialny za tak duże ilości fazy 
gorącej nie jest zbyt wydajny, po trzecie 
wreszcie, jeżeli nawet w całej Galaktyce 
miałby dominować gaz gorący, to ogrze
wające go supernowe musiałyby być roz
łożone równomiernie. Musiałyby to być 
supernowe typu I powstające z gwiazd po
pulacji II, a obserwacje wskazują, że w na
szej Galaktyce jest ich stanowczo za mało. 
Jednak oprócz supernowych typu I w ga
laktykach istnieją supernowe typu II, gru
pujące się w młodych asocjacjach gwiaz
dowych związanych z ramionami spiralny

mi galaktyk — jak te supernowe wpływają 
na kształtowanie się środowiska między- 
gwiazdowego?

Obserwacje superstruktur
Przed podjęciem próby odpowiedzenia na 
to pytanie należy zająć się obserwacjami 
materii międzygwiazdowej i ich wynikami, 
które nie mogły nie mieć wpływu na nasze 
rozumienie struktury przestrzeni między
gwiazdowej. Rozwijająca się gwałtownie 
po drugiej wojnie światowej radioastro
nomia pozwoliła na dokładniejsze bada
nie rozkładu wodoru HI w naszej Gala
ktyce i w innych, w miarę bliskich galakty
kach. Raporty z obserwacji szybko zaczęły 
informować o zarejestrowaniu otoczek, 
pierścieni, dziur, pętli, bąbli, włókien, su- 
perbąbli, superotoczek, łuków i tym po
dobnych struktur określanych jako bui-zli- 
wy ośrodek międzygwiazdony. W rozkła
dzie wodoru HI istnieją duże (100-1000 
pc) obszary o gęstościach mniejszych od 
gęstości otoczenia, otoczone warstwą ga
zu o większej gęstości, która może być 
neutralna lub zjonizowana. Warstwa ta 
może się poruszać, a wtedy jej kinetyczna 
energia ekspansji może dochodzić do 1054 
ergów. We wnętrzu rozrzedzonego obsza
ru może znajdować się asocjacja gwiazdo
wa. Każdą strukturę o rozmiarach prze
wyższających 300 pc przyjęło się nazywać 
superstrukturą.

Pierwszą superstrukturę odkryli G. 
W e s t e r l u n d  i D. M a t h e w  s o n  w 
1966 roku w Wielkim Obłoku Magellana. 
Ma ona rozmiary rzędu 1 kpe, a jej o to
czka jest obserwowana jako łuk z wodoru 
neutralnego powiązany z innym łukiem u- 
tworzonym przez jasne niebieskie gwiaz
dy. Z  otoczką związane są dwie pozosta
łości po supernowych, które mają swoje 
centra na jej powierzchni, i wiele młodych 
asocjacji gwiazdowych. Za przyczynę po
wstania tej superstruktury, jak również od
krytej wkrótce potem struktury w NGC 
6946, uznano podany w 1960 roku przez I. 
S. S z k ł o w s k i e g o  mechanizm wybu-
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chu bardzo masywnej gwiazdy pierwszej 
generacji (super-supernowej), który miał 
miejsce w początkowych stadiach formo
wania się galaktyki. Pozostałości po su
pernowych obserwowane na powierzchni 
otoczki miałyby pochodzić od gwiazd dru
giej generacji uformowanych z konden- 
sującej się otoczki. Hipoteza ta jednak u- 
padła między innymi na skutek szybkiego 
wzrostu obserwowanej liczby superstruk- 
tur, która obecnie jest za duża, by dala się 
wyjaśnić wybuchami gwiazd pierwszej ge
neracji. Zamiast niej na obecnym etapie 
rozwoju naszej wiedzy rozważa się trzy 
podstawowe mechanizmy tłumaczące po
wstawanie superstruktur:

• superstruktury powstają na skutek do
starczenia olbrzymich ilości energii do 
ośrodka międzygwiazdowego przez 
masywne gwiazdy typów O i B zgro
madzone w asocjacjach (gwiazdy te są 
źródłami silnego wiatru gwiazdowego, 
a życie swe kończą wybuchając jako 
supernowe II typu)

• przyczyną powstawania superstruktur 
jest ciśnienie promieniste od ultrafio
letowego promieniowania tła

•  superstruktury są efektem zderzenia 
się z dyskiem galaktycznym szybko po
ruszających się obłoków uformowanych 
raczej poza dyskiem.

Poglijdy na budowę ośrodka między
gwiazdowego po uwzględnieniu ko
lektywnego oddziaływania super
nowych
Po zaznajomieniu się z wynikami obser
wacji należy wrócić do pytania kończą
cego paragraf 1. Pytanie dotyczy wpływu 
wywieranego na otoczenie przez superno
we II typu grupujące się w młodych aso
cjacjach gwiazdowych. Te ostatnie związa
ne są z ramionami spiralnymi, a pierwszy z 
trzech opisanych powyżej mechanizmów 
powstawania superstruktur lokalizuje właś
nie ich przyczynę w masywnych gwiazdach 
typów O i B znajdujących się w asocja
cjach gwiazdowych. Możemy zatem posta

wić hipotezę kojarzącą superstruktury z 
supernowymi wybuchającymi w asocja
cjach.

Około roku 1980 pojawiły się pierwsze 
prace modelujące ewolucję struktur po
wstałych na skutek kolektywnych wybu
chów supernowych, nie wychodziły one 
jednak poza modelowanie struktury lokal
nej — długo nie powstawał żaden global
ny model ośrodka międzygwiazdowego.

Okazuje się, że do globalnego modelu 
doprowadziły co najmniej dwie rozwijają
ce się niezależnie od siebie gałęzie. Pier
wsza z nich to wspomniane wcześniej mo
dele kolektywnego oddziaływania super
nowych. Druga rodzi się ze spostrzeżenia, 
że nawet pozostałość po wybuchu poje
dynczej supernowej podlega, w gazowym 
dysku galaktycznym o gęstości malejącej 
przy oddalaniu się od płaszczyzny dysku 
(tzw. dyskstratyfikowany), sile wyporu, któ
ra zmusza ją do przemieszczania się w gó
rę, w stronę halo. Zauważenie możliwości 
przedostania się bąbla do halo, tam ochło
dzenia się jego materii i ponownego jej 
spadku na dysk, przyczyniło się do rozwo
ju koncepcji tak zwanej fontanny galak
tycznej, która w różnych formach rozwija
na jest po dziś dzień.

Ważny krok na drodze do połączenia 
omówionych powyżej dwu gałęzi w jeden 
spójny model uczynił S. I k e u c h i ze 
współpracownikami w 1984 roku. Zauwa
żyli oni, że struktura ośrodka międzygwia
zdowego jest zdeterminowana przez dwa 
parametry: częstość wybuchów superno
wych S  i całkowitą gęstość gazu n, w któ
rym one wybuchają. Przy niskim S  i (lub) 
dużym n otrzymujemy strukturę dwufazo
wą opisaną przez Fielda, Goldsmitha i Ha- 
binga, przy dużym S i (lub) małym n tworzy 
się struktura trójfazowa z modelu McKee 
i Ostrikera (jednak, jak wynika z obserwa
cji, nie jest to możliwe w naszej Galaktyce).

Pracę nad stworzeniem spójnego mo
delu ośrodka międzygwiazdowego sfinali
zowali C. A. N o r m a n  i Ikeuchi w 1989 
roku, wprowadzając trzecią, pośrednią mię-
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Rys. 4. M odel fazy kominowej (C. A. Norman i S. Ikcuchi 1989).

dzy dwu- i trójfazową, strukturę i nazywa
jąc ją kominowym modelem materii mię- 
dzygwiazdowej. Przy konstrukcji swojego 
modelu powrócili oni do uwagi podkre
ślającej, wypieranie bąbli po supernowych 
ze stratyfikowanego dysku galaktycznego i 
odnieśli ją do superstruktur będących po
zostałościami wielu wybuchających sekwen
cyjnie supernowych. Ich argumentacja jest 
następująca: większość supernowych II ty
pu wybucha w asocjacjach gwiazdowych, 
czyli nie są one przypadkowo rozrzucone 
po całym dysku galaktycznym, lecz skore
lowane przestrzennie i czasowo. T&kie se
kwencyjne wybuchy supernowych (które 
jak się standartowo przyjmuje, następują 
średnio co 100 tys. lat) mogą w czasie rów
nym typowemu czasowi życia asocjacji (10- 
20 min lat) w jednorodnym ośrodku wy
tworzyć superbąbel o rozmiarach 300- 
1000 pc. W stratyfikowanym ośrodku jed
nakże, superotoczka po przebyciu drogi 
równej w przybliżeniu jednej skali wyso

kości (możemy przyjąć, że jest to wyso
kość nad dyskiem, gdzie gęstość gazu jest 
o połowę mniejsza niż w płaszczyźnie dys
ku) prostopadle do płaszczyzny dysku ga
laktyki, zacznie gwałtownie przyspieszać i 
wyrwie się z dysku galaktycznego do halo. 
Ochłodzona część otoczki, poruszająca się 
w płaszczyźnie galaktyki utworzy pionową 
strukturę określaną mianem komina. Klu
czową cechą modelu kominowego jest to, 
że kominy są ogniwem łączącym dysk i 
halo w galaktyce. "Ib przez nie odbywa się 
większość transportu masy i energii z dys
ku do halo. Koncepcja ta jest podobna do 
wysuwanej od dawna idei fontanny gala
ktycznej, ale różni się od niej tym, że tutaj 
płynący do góry strumień energii jest sil
nie skoncentrowany w kominach, a nie rów
nomiernie rozłożony po całym dysku. Jeśli 
dana galaktyka ma strukturę kominową, 
to łatwo transportowana przez kominy e- 
nergia powoduje ogrzanie się halo gala
ktycznego, którego temperatura może w
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takich sytuacjach osiągać wartości więk
sze od 10 min K.

Norman i Ikeuchi podkreślają, że w 
zależności od częstości wybuchów super
nowych (S) i gęstości ośrodka (n) struktu
ry gazu w różnych galaktykach mogą os
cylować od dwufazowej przez kominową 
do trójfazowej. Również struktura jednej, 
konkretnej galaktyki może oscylować po
między tymi trzema wariantami, bo S i n 
są funkcjami położenia w dysku galaktycz
nym. Przykładem na poparcie tej tezy jest 
galaktyka M 31, w której środku obserwu
je się wielką (o średnicy około 10 kpc) 
dziurę wykazującą niedobór wodoru HI. 
Ponieważ części centralne galaktyki mają 
bardzo duże tempo produkcji gwiazd, a co 
za tym idzie — wybuchów supernowych, 
to przypuszcza się, że ta część M 31 posia
da strukturę trójfazową zgodną z mode
lem McKee i Ostrikera i dziura z niedobo
rem HI zawiera w sobie dominującą, we
dług tego modelu, gorącą fazę międzyobło- 
kową. Podany przykład nie jest jednozna
czny, bo można również przyjąć, że brak 
wodoru HI w dziurze w centrum M 31 wy
nika z tego, że wodór znajduje się tam w 
postaci molekularnej i nie jest zauważalny 
w przeglądach rejestrujących wodór HI. 
Oszacowania 5 i n dla naszej Galaktyki

Marek J. Sarna — Warszawa

7-8/1993

sugerują, że co najmniej otoczenie Słońca 
znajduje się w fazie kominowej.

Tak dzięki obserwacjom i modelom teo
retycznym w ciągu ostatniego ćwierćwie
cza dostaliśmy w miarę spójny, a na pew
no bardzo szczegółowy obraz ośrodka mię- 
dzygwiazdowego. Z  pewnością nie jest to 
ostatnie słowo astronomów na ten temat. 
Rosnące możliwości obserwacyjne we wszy
stkich zakresach widma dostarczą szcze
gółów wymagających reinterpretacji lub 
modyfikacji przedstawionego tu obrazu. 
Rozwój maszyn liczących pozwoli na kon
struowanie coraz to dokładniejszych, u- 
względniających więcej procesów fizycz
nych modeli. Nie sądzę jednak, żeby nasze 
wyobrażenia o gazie między gwiazdami cze
kała jakaś gruntowna rewolucja. Z  drugiej 
jednak strony, choć opisany w tym artyku
le rozwój poglądów na budowę ośrodka 
międzygwiazdowego od Spitzera do Nor
mana i Ikeuchi był ewolucyjny, zobaczmy 
jak mocno się one od siebie różnią! Dal
sza ewolucja poglądów może doprowadzić 
do podobnej skali zmian. I ostatnia uwa
ga: zadziwiające, za jak wiele zjawisk „od
powiada” materia, która, z punktu widze
nia ziemskiej fizyki laboratoryjnej, jest 
doskonalą próżnią...

URANIA

CZY PROXIMA JEST ZWIĄZANA Z UKŁADEM a CEN?

Proxima Centauri jest najbliższą Słońcu 
gwiazdą, oddaloną o 1.295±0.007 pc. Pra
wie natychmiast po odkryciu jej przez J. 
Voute w 1917 roku pojawiło się pytanie: 
czy ze względu na niewielką odległość ką
tową na niebie (2.181°) oraz podobny ruch 
własny nie jest ona czasami związana z 
układem podwójnym a  Centauri A/B. a 
Cen A/B oddalony jest od Słońca o 1.333 
±0.009 pc. a  Cen A to gwiazda typu sło
necznego o typie widmowym G2V, zaś jej 
towarzysz ma typ widmowy K0V. Okres

orbitalny układu wynosi 79.92 lat, a na
chylenie płaszczyzny orbity do linii łączą
cej barycentrum ze Słońcem wynosi 19°.

Przez długi czas wydawało się dość o- 
czywiste, że Proxima związana jest z a  Cen 
A/B i była często oznaczana w literaturze 
jako a  Cen C. (Być może niektórzy z czy
telników Uranii pamiętają jeszcze Trylo
gię kosmiczną K. Borunia i A. Trepki, gdzie 
tak właśnie opisywano sprawę.).

Ostatnie pomiary kinematycznych właś
ciwości Proximy i a  Cen A/B stawiają to
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obowiązujące od lat przekonanie pod zna
kiem zapytania. Bo jeśli faktycznie jest to 
układ potrójny to wielka półoś orbity wy
nosiłaby 13000 AU (330 razy rozmiary or
bity Plutona) co daje okres orbitalny więk
szy niż 106 lat.

Zwykle podaje się dwa argumenty za 
potrój nością:
• małe prawdopodobieństwo zaistnienia 

zdarzenia, by gwiazdy będące tak blis
ko siebie miały prawie równe (zarów
no przestrzenne jak i zrzutowane na 
sferę niebieską) prędkości,

• Proxima znajduje się wewnątrz pro
mienia Hilla.
Argument o małym prawdopodobień

stwie wygląda następująco. Po pierwsze, 
prawdopodobieństwo, że dwie gwiazdy znaj
dują się w odległości 13000 AU, gdy śre
dnia odległość między gwiazdami w najbliż
szym otoczeniu Słońca wynosi 47000 AU, 
jest 2xlO-5. Krok drugi: prawdopodo
bieństwo, że dwie gwiazdy mają względne 
prędkości transwersalne mniejsze niż 0.3 
km s_1, przy przyjętym gaussowskim roz
kładzie prędkości dla starej populacji dys
ku (z dyspersją 30 km s*1) daje 4x 10'2. Tak 
więc całkowite prawdopodobieństwo dla 
takich dwóch zjawisk wynosi mniej niż 10 6.

Argument drugi opiera się na rozwa
żeniu w jakiej sferze dwie gwiazdy mają 
szansę pozostać fizycznie związane nie bę
dąc od siebie oddzielone przez przypły
wowe oddziaływanie Galaktyki. Promień 
takiej sfery nosi nazwę promienia Hill’a i 
definiowany jest następująco

gdzie M • jest masą układu a  Cen A/B 
(2.01 ±0.06 Afęj), Mo masą Galaktyki a a> 
odległością układu od centrum Galaktyki. 
Wstępna ocena daje Rh = 1.3 pc, co jest 
20 razy więcej niż rozmiary wielkiej półosi 
układu. Przeprowadzając nieco dokładniej
sze rachunki, uwzględniając między inny
mi lokalne efekty przypływowe, liczbę tą 
możemy zmniejszyć o czynnik 2, co i tak

daje wielkość 10 razy większą niż odle
głość między Proximą i a Cen A/B. Powy
ższe argumenty wyglądają bardzo przeko
nująco, ale nie mogą być traktowane jako 
ostateczne dowody.

1. Argument kinematyczny
Robert Matthews i Gerard Gilmore w mar
cowym numerze Monthly Notices twier
dzą, że rozstrzygającym dowodem w tej 
sprawie powinno być porównanie względ
nej prędkości Proximy z prędkością ukła
du a  Cen A/B. Jeśli prędkość ucieczki od 
barycentrum a Cen A/B na odległości 
Proximy jest mniejsza niż ta prędkość 
względna, to układ na pewno nie jest zwią
zany. Zapisując powyższe w formie nie
równości mamy

gdzie V, jest prędkością względną Proximy 
do układu a  Cen A/B, Ms całkowitą masą 
systemu (2.13ń0.06 MQ), G stalą grawita
cji zaś rP odległością między Proximą a a 
Cen A/B w płaszczyźnie wyznaczonej przez 
Slońce-Proximę-a Cen (płaszczyzna S- 
P-a). Warunek powyższy można przed
stawić w następującej postaci

R p -R a  = ler, (3)
gdzie RP i Ra są odpowiednio radialnymi 
prędkościami (w płaszczyźnie S -P -a) dla 
Proximy i a  Cen A/B, a o — średnim 
błędem standardowym. Ostatnie pomiary 
tych wielkości dają wartość dla prawej stro
ny równania (3) równą + 1± 3  (km s-1). 
Widzimy więc, że choć powyższy wynik nie 
jest sprzeczny z hipotezą o układzie po
trójnym to jednak błąd w relacji (3) (±3 
km s-1) jest tak duży iż stawia pod dużym 
znakiem zapytania ostateczne rozstrzyg
nięcie.

W swej końcowej konkluzji Matthews 
i Gilmore piszą: „Jest zadziwiające, że pra
wie 80 lat po odkryciu, w dalszym ciągu 
nie jesteśmy w stanie ostatecznie rozstrzy
gnąć dynamicznego związku między trze
ma gwiazdami najbliższymi Słońcu”.
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Być może obserwacje przez Teleskop 
Kosmiczny Hubbl’a rozwiążą tą zagadkę.

2. Argument(y) ewolucyjny(e)
Argument ewolucyjny opiera się na po
równaniu wieku układu a Cen A/B i Pro- 
ximy. W tabeli 1 zebrano większość dos
tępnych danych o tych gwiazdach, które 
będą przydatne w naszej dalszej dyskusji. 
Istnieje kilka sposobów określenia wieku 
gwiazd. Są to oczywiście wszystko metody 
niebezpośrednie. Dla porządku i większej 
przejrzystości wymieńmy te metody:
•  porównanie pozycji gwiazd na diagra

mie Hertzsprunga — Russell’a (H — R) 
z teoretycznymi torami ewolucyjnymi,

•  zależność zawartości żelaza ([Fe/H]) 
na powierzchni od wieku,

•  zależność intensywności emisji linii wa
pnia (Ca) od wieku,

•  zależność zawartości litu (Li) na po
wierzchni od wieku oraz

• zależność prędkości rotacji od wieku 
— aktywność gwiazdy z konwektywną 
otoczką. Metoda pierwsza.
Korzystając z danych zawartych w ta

beli 1 (Mv, typ widmowy) oraz teoretycz
nych obliczeń Dona Vandenberga oraz gru
py z Yale University, przy założonej sło
necznej zawartości metali i helu, oszaco
wano (z położenia na diagramie H -R ), że 
wiek układu powinien być w granicach od 
6 do 9 x  109 lat. Jedynym wnioskiem, który 
możemy wyciągnąć z powyższego jest, że 
system a Cen jest tak stary jak Słońce a 
może znacząco starszy.

Argument „metaliczności” również nie
wiele rozjaśnia sprawę. W najbardziej kom
pletnym (opublikowanym w roku 1978) 
studium dotyczącym tych trzech gwiazd, 
K  Kamper i A. Wesselink na podstawie 
wyznaczonych przez siebie metaliczności 
(patrz tabela) konkludują, że składniki A  
i B mają średnio dwa razy więcej żelaza 
niż Słońce a więc muszą mieć wiek 6 x  109 
lat (!). Wiek Słońca szacowany jest na 
4.5 x l0 9 lat. Muszę przyznać się, że ten 
ostatni wniosek jest dla mnie trochę nie-

Tabela 1. Fizyczne parametry dla skład
ników układu a Cen A/B i Proximy, za 
Kemper i Wesselink (1978, AJ, bf 83,1653.)

a  Cen A a Cen B Proxima

masafMcJ 1.10±0.03 0.91 ±0.03 0.12*

M v 4.38 ±0.02 5.72±0.02 15.49±0.03

B -V +0.65 +0.87 +  1.97

U -B +0.24 +0.68 +  1.54

M bol +4.30 +5.50 +  11.7

[Fe/I-I] 0.22 ±0.05 0.12 ±0.04

typ
widmowy

G2V K0V dM 4e-
dM6e

* za Matthew’s i G ilm ore, Mv — absolutna jasność w 
widzialnej części widma, Mbol — jasność absolutna 
(bolometryczna).

zrozumiały. Wiadomo wszak, że im młod
sza gwiazda (w sensie czasu „narodzin”) 
tym więcej ma metali. W miarę ewolucji 
Galaktyki, a więc i gwiazd, materia mię- 
dzygwiazdowa wzbogacana jest coraz bar
dziej o pierwiastki ciężkie. Wydaje się więc, 
że jeśli układ a Cen „narodził” się w tej 
samej odległości od centrum Galaktyki co 
Słońce to powinien mieć porównywalną 
ze słoneczną metaliczność. Jeśli ma więk
szą, to albo jest młodszy niż Słońce, albo 
uformował się dalej od centrum Galaktyki 
niż Słońce (z teoretycznych rozważań wia
domo, że im dalej od centrum tym m eta
liczność większa). Powyższy przykład musi 
mam uzmysłowić w jakich „reżimach do
kładności” pracują astronomowie — „iś
cie astronomicznych”.

Z  innych metod pośrednich (trzy os
tatnie metody w naszej wyliczance) po
służono się obserwacyjnymi kalibracjami 
A. Skumanich’a (patrz rys. 1), które szcze
gólnie w ostatnich latach wywołały dużo 
dyskusji i okazały się mocno kontrower
syjne. Korzysta się z nich jednak w dal
szym ciągu z braku czegoś lepszego. Po
daję teraz za Ann Boesgaard i Wendy Ha-
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gen’em konkluzję z ich artykułu zamiesz
czonego w Astrophysical Journal: „Wie
rzymy (podkreślenie moje), że intensyw
ność emisji linii Ca (wapnia) z a  Cen jest 
nie większa niż około 50% słonecznej. Da
je  to dolny limit na wiek a  Cen równy 
2 x l0 9 lat. Górny limit zawartości litu 
(<1.6 wartości słonecznej) daje oszaco
wanie na wiek 3.9X109 lat. Rotacja 10% 
szybsza niż słoneczna wskazuje na wiek 
3 x l0 9 lat”. Wszystko wygląda zdawałoby 
się konsystentnie, jeśli ograniczymy się tyl
ko do wniosków podanych przez autorów 
tego artykułu. Analizując jednak sam tekst

Rys. 1. Krzywe zmian zawartości wapnia (Ca) i litu 
(Li) oraz krzywa rotacji w zależności od wieku. Na 
każdej z krzywych położenie Słońca oznaczone jest 
kółkiem (z kropką w środku), zaś a Cen A krzyży
kiem.

rodzi się szereg wątpliwości. M ateriał ob
serwacyjny stanowi kilka spektrogramów 
o zdolności rozdzielczej 3.3 A m n r1 wzię

Rys. 2. Kształt widma dla Słońca oraz a Cen A i B w 
okolicy emisyjnej linii H+K Ca (3934 A).

tych w okolicy emisyjnej linii H + K  Ca 
(3934 A). Autorzy argumentują, że brak 
widocznych różnic (patrz rys. 2) pomiędzy 
a  Cen a Słońcem świadczy o tym że: „in
tensywność emisji dla a  Cen A  będzie nie 
większa niż 150% słonecznej”. Niepraw
daż, że to dość karkołomny wniosek — bo 
dlaczego nie 130%? Faktem jest, że być 
może zdolność rozdzielcza spektrogramów 
jest zbyt mała i potrzeba dokładniejszych 
obserwacji. Zobaczymy później jak ważne 
okaże się to dla wyznaczania prędkości 
rotacji.

Sprawa litu. Depresja (!) poziomu wid
ma ciągłego w okolicy 6707.8 A (nie jest 
widoczna żadna wyraźna struktura absor
pcyjna) jest interpretowana jako linia li
towa i formalnie wyliczana jest szerokość 
równoważna dla Li I. Dalszy tok postępo
wania jest następujący. Używając zależ
ności: zawartość litu w funkcji szerokości 
równoważnej (dla gwiazd o typach wid
mowych od GO V do G5 V) wyznaczają 
autorzy (rys. 3) górną granicę na jego ob
fitość w stosunku do wapnia: [Li/Ca] = 
+0.2. Poczem korzystając z kalibracji 
Skumanich’a (rys. 1) wyznaczają wiek na 
około 3.9 x  109 lat. Do wyznaczenia pręd
kości rotacji a  Cen A  analizują szerokości 
połówkowe dla 120 linii ze spektrogra
mów o zdolności rozdzielczej 3.4 A mm-1. 
Nie zauważają jednak różnicy w porówna
niu ze Słońcem. Dopiero z dwóch spe-
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ktrogramów o zdolności rozdzielczej 1.7 
A mm-1 rejestrują szerokość o około 10% 
większą niż dla Słońca. Interpretują to 
zgodnie z zależnością, że prędkość rotacji 
jest wprost proporcjonalna do szerokości 
połówkowej i piszą: „interpretujemy wzra
stającą szerokość jako odpowiadającą wzra
stającej prędkości rotacji”.

l o g  W / X

Rys. 3. Zawartość lii u jako funkcja szerokości rów
noważnej Li I dla gwiazd o  typach widmowych GO V  
— G5 V. Kółko (z kropką w środku) oznacza położe
nie Słońca, krzyżyk a  Cen A. Strzałki obrazują błędy.

Omawiając tak dokładnie ten artykuł 
chciałem pokazać, na jak kruchych, nie
jednokrotnie, przesłankach oparte są wy
wody w publikowanej literaturze astrono
micznej.

Na zakończenie dorzucę jeszcze dwie 
informacje, które co prawda nie rozjaś
niają sprawy ale są elementami tej samej 
układanki.

Wieloletnie obserwacje ruchów gwiazd 
w dysku galaktycznym (pośrednia i stara 
populacja dysku) pozwoliły wyznaczyć za
leżność prędkości przestrzennej od wieku

V3 = 103+5.4575xl05 exp [t / T s ] (4) 
gdzie V jest prędkością przestrzenną wy
rażoną w km s_1, tau wiekiem gwiazdy w 
latach, a T<5 jest charakterystycznym cza
sem dyfuzji gwiazd w dysku (5-7x 109 lat). 
Jeśli dla a Cen przyjmiemy, że r  = 4-9 
x 109 lat to V ~  100 km s_1. Z  obserwacji

zaś wiemy, że prędkość ta wynosi 33 kms-1. 
Widzimy więc, że w przeszłości (być mo
że) prędkość ta była (musiała być) więk
sza, ale — na skutek przemieszczania się 
a Cen z odleglejszych od centrum rejo
nów dysku galaktycznego (patrz dyskusja 
o metaliczności) — uległa ona drastycznej 
zmianie.

Inna informacja dotyczy Proximy. Jest 
to gwiazda dla której zaobserwowano emi
syjne linie charakterystyczne dla chromo- 
sferycznej aktywności rozbłyskowej („fla
rę activity”). Wszystko byłoby dobrze gdy
by nie fakt, że, jak twierdzą J. Stauffer czy 
J. Liebert, autorytety w tej dziedzinie, cha
rakterystyczny czas zaniku takiej aktyw
ności wynosi 109 lat. Jeśli Proxima była 
związana z układem a Cen od początku, 
to musiałaby być dość nietypową gwiazdą 
z aktywnością rozbłyskową.

Nie wierząc jednak „autorytetom” spy
tałem mojego kolegę (tylko dobrego spe
cjalistę w tej dziedzinie) z Uniwersytetu w 
Sussex, Petera Panagi: co o tym wszystkim 
sądzi. I oto co mi powiedział. Po pierwsze 
wnioski Stauffer’a i Liebert’a były wycią
gane na podstawie obserwacji ledwie kilku 
gwiazd. Po drugie zaś w najbliższym oto
czeniu Słońca obserwuje się wiele gwiazd, 
których wiek jest oceniany od setek milio
nów do kilku miliardów lat — i wszystkie 
one wykazują taką aktywność. Po trzecie 
wreszcie, do dzisiaj nie istnieje spójna teo
ria powstawania rozbłysków na powierz
chni całkowicie konwektywnych gwiazd 
(M<0.3 Mq). Klasyczna teoria wiąże te 
zjawiska z dynamem magnetycznym, któ
re, jak się sądzi, może skutecznie działać 
jedynie w gwiazdach mających promieni
ste jądro i konwektywną otoczkę. Masa 
Proximy wynosi około 0.12 M0 , a więc 
skąd tam pole magnetyczne, skąd rozbły
ski? Widzimy więc jak wielce niepasujące 
do siebie są elementy tej układanki.

Analizując powyżej opisane fakty moż
na rozważać trzy najbardziej prawdopo
dobne scenariusze ewolucyjne.
• Proxima i układ a Cen były ze sobą
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związane od chwili narodzin tych 
trzech gwiazd,

•  Proxima i a  Cen powstały niezależ
nie, w różnych rejonach dysku gala
ktycznego a następnie przez wychwyt 
utworzyły układ związany, który obec
nie znajduje się pod koniec wspólnej 
drogi,

•  Proxima i a  Cen nigdy nie były zwią
zane a ich obecne położenie wzglę
dem siebie jest dziełem przypadku.

Wszystkie one są równie prawdopo
dobne. Niektóre z dyskutowanych w arty
kule faktów potwierdzają tę lub tamtą hi
potezę inne są z nimi sprzeczne. Osobiś
cie najbardziej wiarygodna wydaje mi się 
możliwość druga, ale odpowiedź na tytu
łowe pytanie pozostawiam Czytelnikom. 
Każdy korzystając z powyżej opisanych fa
któw obserwacyjnych i teoretycznych mo
że rozwinąć swoją własną teorię.

Stanisław R. Brzostkiewicz — Dąbrowa Górnicza 

OD TALESA DO KOPERNIKA (I)

Astronomia zaliczana jest do najszlachet
niejszych i zarazem najstarszych wytwo
rów myśli ludzkiej. Człowiek — mówią o 
tym badania archeologiczne i historyczne 
— już w zaraniu swych dziejów ciekawie 
przyglądał się niebu, z zainteresowaniem i 
z bojaźnią śledził rozgrywające się na nim 
zjawiska, z czasem starał się je na swój 
sposób tłumaczyć. Już wtedy z wdzięcz
nością i pokorą odnosił się do Słońca, 
które dostarczało mu nie tylko życiodaj
nego ciepła, lecz również regulowało swy
mi wschodami i zachodami rytm pracy i 
odpoczynku. Ciemne zaś noce rozprasza
ło światło Księżyca, a jego fazy ułatwiały 
liczenie poszczególnych dni i nocy. Czło
wiek spostrzegł wreszcie, że po rozgwież
dżonym firmamencie przesuwają się jesz
cze inne obiekty, które dawni Grecy na
zwali planetami. To właśnie ich zagadko
we ruchy po niebie sprawiały — jak wia
domo — najwięcej kłopotu starożytnym 
astronomom.

Ale nie uprzedzajmy faktów i wróćmy 
jeszcze do najdawniejszych czasów. Do
ciekania badaczy wskazują bowiem, że już 
pierwotne plemiona posiadały legendy wy
jaśniające ogólny wygląd Ziemi i nieba, 
przyczyny zmiany dnia i nocy, a także ob
serwowane przez ówczesnych ludzi zjawi
ska astronomiczne. Większość plemion

stworzyła też najprzeróżniejsze mity kos- 
mogoniczne, które w prosty sposób tłu
maczyły, skąd się wszystko wzięło, w jaki 
sposób przybrało obecną postać, czego 
można oczekiwać w bliższej i dalszej przy
szłości. Grecy nie stanowili pod tym 
względem wyjątku, lecz na ich pojęcia as
tronomiczne — podobnie jak na rozwój 
matematyki — silny wpływ wywarli Ba- 
bilończycy i Egipcjanie. Ci pierwsi wyob
rażali sobie Wszechświat jako ogromną 
salę, sufitem jej miało być niebo podłogą 
zaś ziemia. Tę podłogę otaczała woda ni
czym fosa zamek, po drugiej stronie owej 
fosy wznosiły się rzekomo góry podtrzy
mujące kopułę niebios. Inne góry pokryte 
wiecznym śniegiem miały znajdować się w 
środku podłogi i z nich właśnie wypływał 
Eufrat, dający życie całej Babilonii.

Podobny obraz kreślili dawni Egipcja
nie. W danym przypadku miejsce Eufratu 
zajął oczywiście Nil i jego coroczne wyle
wy zdawały się dowodzić, że położona po 
obu brzegach tej rzeki kraina jest najniżej 
leżącą częścią Ziemi. Cztery ogromne slu
py miały podtrzymywać strop, z którego 
niczym lampy zwieszały gwiazdy. W pier
wszym okresie swej kultury Grecy przyjęli 
ten właśnie obraz świata, choć wkrótce za
częli go ulepszać. T&k więc w czasach 
H o m e r a  (powiedzmy około IX wieku
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p. n. e.) wyobrażali już sobie Ziemię jako 
plaski krąg, otoczony wokół ogromnym o- 
ceanem, zwanym przez nich rzeką Oke- 
anosem. A  nad tym wszystkim wznosiło 
się sklepienie niebieskie, pod Ziemią zaś 
rozciągała się kraina zmarłych, zwana Tar- 
tarem. Tworzyła ona coś w rodzaju skle
pienia symetrycznego z firmementem.

W szóstym stuleciu przed naszą erą ob
raz powyższy nieco udoskonalili Ta 1 e s z 
Miletu (ok. 625-545 p. n. e.) i A n a k s y - 
m a n d e r z Miletu (ok. 610 — ok. 540 p. 
n. e.). O ile jednak pierwszy z nich mnie
mał jedynie, że Ziemia pływa po wodzie, 
to drugi poszedł znacznie dalej w swych 
wyobrażeniach i jeszcze bardziej ją odizo
lował od otaczającego Wszechświata. Ob
serwując bowiem niebo spostrzegł, iż 
wszystkie gwiazdy obracają się dokoła 
Gwiazdy Polarnej i na tej podstawie wy
wnioskował, że są one przytwierdzone do 
wewnętrznej powierzchni ogromnej kuli, 
a Ziemia unosi się w niej swobodnie i nie 
potrzebuje żadnej podpory. Miała ona być 
jakby w równowadze, ponieważ — zapew
ne sądził Anaksymander — dzielą ją jed
nakowe odległości od innych ciał niebie
skich, czyli — jak dziś pewnie byśmy po
wiedzieli — podlega działaniu sił grawita
cyjnych wywieranych przez ich masy. Było 
to oczywiście znaczne ulepszenie babiloń
skiego, egipskiego i homeryckiego obrazu 
świata już chociażby przez to, że żaden 
nich nie wyjaśniał, gdzie i jak Słońce spę
dza noc. Teraz było to wiadomo — nie 
musi ono płynąć wzdłuż „fosy” — jak wy
obrażali to sobie Egipcjanie — bo po pro
stu nocą przechodzi pod Ziemią.

Obraz świata nakreślony przez Ana- 
ksymandra wymagał naturalnie już pew
nej wyobraźni matematycznej. Był przy tym 
zbyt rewolucyjny, toteż nie należy się dzi
wić, iż nie zyskał ogólnego uznania ów
czesnych uczonych. A  zresztą najwidocz
niej i sam Anaksymander nie był do niego 
całkiem przekonany, gdyż w późniejszym 
czasie zaczął głosić, że Słońce i gwiazdy 
nie przechodzą pod Ziemią, lecz są przy

twierdzone do kuli i ta obraca się dokoła 
naszego świata. Ziemi nie uczynił oczy
wiście kulą, ale krążkiem, czyli „plaster
kiem” walca. Uczył przy tym, że Słońce ma 
taką samą wielkość i że przymocowane jest 
do sfery około 27 razy większej niż Z ie
mia, a sfera Księżyca miała być od niej 
tylko 19 razy większa. Wszystko to opie
rało się jednak wyłącznie na spekulacji, 
nie było zaś poparte obserwacjami i wyni
kającym z nich rozumowaniem. Spostrze
gawczość ówczesnych Greków pozostawia
ła jeszcze wiele do życzenia, nikt wtedy — 
jak się zdaje — nie zwrócił uwagi na to, iż 
jasna część powierzchni Księżyca stale 
zwrócona jest ku Słońcu i że wobec tego 
jemu zawdzięcza swe oświetlenie. Zamiast 
tego Anaksymander głosił, jakoby gwiaz
dy i Księżyc posiadały otwory i przez nie 
rzekomo dostrzegamy ich światło. Wzra
stanie i ubywanie Księżyca miało być nas
tępstwem kolejnego otwierania i zamyka
nia owego otworu.

Sto lat po śmierci Anaksymandra do
konano jednak ważnych spostrzeżeń i wy
ciągnięto z nich istotne dla rozwoju astro
nomii wnioski. Przyczynił się do tego P i - 
t a g o r a s z Samos (ok. 580-496 p. n. e.) i 
jego uczniowie, którzy odrzucili poglądy o 
Ziemi w kształcie walca zawieszonego w 
przestrzeni. Na podstawie obserwacji wy
wnioskowali, że ma ona kształt kuli i że 
kula ta obraca się raz na dobę wokół swej 
osi. Później pitagorejczycy zrobili dalszy 
krok i wystąpili z przypuszczeniem, że 
Ziemia nie stanowi nieruchomego środka 
Wszechświata, ale wraz z innymi planeta
mi obiega dokoła jakiegoś bliżej nie o- 
kreślonego „ognia centralnego”. Jedni ten 
śmiały — jak na ówczesne czasy — pogląd 
przypisują F i l o l a o s o w i  z Tarentu 
(470i-399 p. n. e.), drudzy za autora powy
ższej koncepcji uważają Hicetasa z Syra- 
kuz (żył w VI wieku p. n. e.). Bezsporne 
jest jedno — gdyby pitagorejczycy posu
nęli się o krok dalej i utożsamili ów ogień 
centralny ze Słońcem, zrobiliby jeden z 
największych kroków w dziejach nauki.
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Niestety, pitagorejczycy nie uczynili nic 
podobnego i najprawdopodobniej zupeł
nie nieświadomie znaleźli się tak blisko 
prawdy, A może — jak niektórzy przypusz
czają — rzeczywiście mieli na myśli Słoń
ce, lecz swe poglądy starannie ukrywali z 
obawy przed prześladowaniami religijny
mi? Są to jednak tylko przypuszczenia i 
wiele przemawia za tym, że rację ma 
A r y s t o t e l e s  ze Stagiry (384-322 p. n. 
e.). Otóż pitagorejczycy — jak twierdzi 
wielki filozof grecki — byli przekonani, iż 
ogólna liczba cial niebieskich winna się 
równać ich świętej liczbie, a za taką u- 
chodziła w nich liczba dziesięć. Tymcza
sem pięć znanych wówczas planet (Mer
kury, Wenus, Mars, Jowisz i Saturn), Słoń
ce, Księżyc i sfera gwiazd stałych tworzyło 
razem tylko osiem ciał niebieskich. Aby 
więc otrzymać niezbędną — według ich 
mniemania — dziesiątkę, trzeba było wy- 
myśleć nie tylko wspomniany wyżej „ogień 
centralny”, lecz także krążącą dokoła nie
go jakąś tajemniczą „przeciw-ziemię”. Po
nieważ nikt nie widział ognia centralnego 
ani owej przeciw-ziemi, wobec tego na
leżało założyć, iż zamieszkała przez ludzi 
półkula Ziemi jest stale od nich odwróco
na. Z  chwilą jednak, gdy żeglarze zaczęli 
wypływać z Morza Śródziemnego na At
lantyk w celu poznania południowych wy
brzeży Afryki i północnych krain Europy, 
a nawet opłynęli brzegi Brytanii i dotarli 
aż do „mórz lodowatych”, te niezwykle hi
potezy pitagorejczyków musiały upaść. Nic 
nie wskazywało na istnienie ognia central
nego i przeciw-ziemi.

Na uznanie zasługują natomiast po
glądy astronomiczne A n a k s a g o r a s a ,  
z Klazomenaj (ok. 488-428). Podobno był 
to bogaty człowiek, zaniedbał jednak swój 
majątek, ponieważ — jak dowodził — czło
wiek rodzi się po to, by „badać Słońce, 
Księżyc i niebo”. Uchodził za jednego z 
pierwszych, którzy prowadzą „naukowy 
sposób życia”. On to właśnie — powiada 
P l u t a r c h  z Cheronei — pierwszy „spo
śród wszystkich ludzi skreślił na piśmie w

sposób najba'rdziej jasny i odważny wy
jaśnienie kolejnego rozjaśniania się i za
ciemniania Księżyca”. Stwierdził po pro
stu, iż fazy najbliższego sąsiada Ziemi wy
nikają stąd, że idzie on za Słońcem, które 
go oświetla. Ciała niebieskie — zdaniem 
Anaksagorasa — miały mieć w zasadzie tę 
samą naturę co Ziemia, a różnica polega
łaby jedynie na tym, iż one „rozżarzyły się 
wskutek ruchu obrotowego”. Sądził po
nadto, że Słońce jest wielką masą rozpalo
nego metalu, większą od Peloponezu, a na 
Księżycu znajdują się góry i doliny podob
ne do ziemskich.

Swoje poglądy Anaksagoras przedsta
wił w dziele O naturze (Peri physcos). Do
wiadujemy się z niego, że Wszechświat po
wstać miał jako chaotyczna masa, w której 
wszystko było pomieszane ze sobą. W chao
sie tym utworzył się wir, obejmował on 
coraz szersze kręgi i powietrze, chmury, 
woda, ziemia oraz kamienie, na skutek ru
chu obrotowego kolejno oddzielały się od 
siebie, przy czym najcięższe składniki zgro
madziły się w pobliżu środka. Wreszcie 
pod wpływem „gwałtownego ruchu wiro
wego otaczający to wszystko ognisty eter 
oderwał bryły kamienne od Ziemi i je roz
żarzył, tworząc w ten sposób gwiazdy”. 
Anaksagoras mniemał ponadto, że w ten 
sam sposób powstały inne światy i że są 
one też zamieszkałe przez podobne o nas 
istoty, posiadające zarówno miasta i pola 
uprawne, jak również własne słońca i księ
życe. Pomysły te wyjaśniały wiele spraw, 
lecz bynajmniej nie zyskały większej apro
baty wśród Ateńczyków i raczej przyniosły 
kłopoty autorowi. Jego dzieło — mówi 
Plutarch — krążyło potajemnie, miało 
jednak niewielu czytelników. W końcu 
postanowiono wytoczyć Anaksaroresowi 
proces o bezbożność, bo jak twierdzono 
— chciał ateńczykom odebrać bogów, czy
li istoty na ogół pomocne i przyjazne, nie 
odmawiające pomocy i pociechy. Nie na
leży się przeto dziwić, że przeciętny Ateń- 
czyk nie miał ochoty zamieniać przyjaz
nych bóstw na masy bezdusznej skały i
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metalu. „Ludzie — pisze Plutarch — nie 
tolerowali podówczas filozofów przyrody 
i gwiaździarzy”, toteż sytuacja Anaksago- 
rasa nie była godna pozazdroszczenia. Jed
ne źródła podają, że został skazany i wy
gnany z Aten, a jedynie interwencja P e - 
r yk i  es  a uratowała go od śmierci. We
dług innych źródeł, dzięki wpływowemu 
przyjacielowi, zwolniono go od odpowie
dzialności, lecz mimo to wolał opuścić 
Ateny i powrócić do ojczystej Jonii.

Na dalszy rozwój astronomii — podo
bnie jak i na rozwój fizyki — duży wpływ 
wywarł P l a t o n  (427-347). Niestety, 
przekonania sławnego filozofa greckiego 
w tym zakresie nie opierało się na obserwa
cjach i wynikającej stąd wiedzy, lecz głów
nie na jego indywidualnych poglądach. Tlik 
więc Wszechświat — jak przypuszczał — 
jest ukształtowany stosownie do ludzkich 
potrzeb i pożądań. Bóg to niewątpliwie 
sama dobroć, musiał zatem — zdaniem 
Platona — naszą siedzibę zbudować najle
piej spośród wszystkich możliwych. A po
nieważ najdoskonalszym kształtem jest ku
la, nadał światu postać kuli. Wobec zaś 
tego, że za najdoskonalszą krzywą ucho
dzi okrąg kola, kazał planetom poruszać 
się po takich krzywych i ruch ten — jako 
pochodzący również od Boga — musi być 
doskonale regularny. Tymczasem w ruchach 
planet nie można było dopatrzeć się tej 
prawidłowości, co nie dawało spokoju ów
czesnym filozofom, jak i samemu Plato
nowi. W związku z tym zaapelował on do 
swych najlepszych uczniów, by zaintereso
wali się tym problemem i pomyślnie go 
rozwiązali, Należało po prostu poszukać 
takiego układu jednostajnych i uporząd
kowanych ruchów kołowych, aby wyjaśniał 
obserwowane na niebie ruchy planet.

Tfego trudnego zadania podjął się E u -  
d o k s o s z Knidos (ok. 391 — ok. 338 p. 
n. e.). Był to wszechstronny umysł, studio
wał matematykę u A r c h y t e s a  z Taren
tu, medycynę u F i 1 i s t i o n a, a w 23 ro
ku życia został uczniem Platona. Potem

przez jakiś czas przebywał w Egipcie na 
dworze Faraona Naktanebo, przez półto
ra roku był wśród kapłanów i pisał swe 
kalendarzowo-astronomiczne dzieło Cykl 
ośmioletni (Okaetris). Po krótkim pobycie 
w Kyzikos i na dworze Mausolosa w Karii 
przybył do Aten, gdzie założył własną szko
łę. Wygłaszał wykłady z teologii, kosmolo
gii i meteorologii, napisał liczne prace z 
różnych dziedzin wiedzy, uchodzi za jed
nego z największych matematyków i as
tronomów Starożytności. Niestety, usiło
wania Eudoksosa zmierzające do wytłu
maczenia ruchów planet doprowadziły go 
do kosmologii, która pod wieloma wzglę
dami czyniła krok wstecz. Jego pitagorej- 
scy poprzednicy nadali już przecież ruch 
Ziemi i kazali jej biec w przestrzeni na 
równi z innymi planetami. On tymczasem 
umieścił ją z powrotem w środku wszech
rzeczy, a przy tym uczynił zupełnie nieru
chomą. Dokoła niej, jako stałego środka, 
miała się obracać pewna liczba sfer, a naj
bardziej zewnętrzną z nich była sfera gwiazd 
stałych. Do obracających się w jej wnętrzu 
sfer wewnętrznych nie były jednak bezpo
średnio przyczepione planety, lecz inne 
jeszcze sfery, do których dołączone były 
kolejne sfery i dopiero na ostatnich sfe
rach znajdowały się Słońce, Księżyc i zna
ne w tym czasie planety.

Ich obieg dokoła nieruchomej Ziemi 
musiał być oczywiście nader skompliko
wany. Aby ruchy te były w miarę zgodne z 
wynikami spostrzeżeń na niebie, musiał 
Eudoksos przyjąć po trzy sfery dla Słońca 
i Księżyca, a po cztery dla każdej planety, 
co razem dawało 27 sfer. Jednakże z póź
niejszych, nieco dokładniejszych obserwa
cji jego ucznia K a 11 i p o s a z Kizykos 
(ok. 370 — ok. 300 p. n. e.) wynikało, że 
taka liczba sfer jest niewystarczająca, wo
bec czego należało wprowadzić dalsze. 
Układ ten został przyjęty i następnie jesz
cze bardziej rozbudowany przez A r y s 
t o t e l e s a .
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KRONKA

Obserwacje rezonansu Schumanna 
w Bieszczadach
Czynnikiem fizycznym zawsze obecnym w śro
dowisku naturalnym Ziemi jest pole elektro
magnetyczne. Ma ono postać stałego, prawie 
jednorodnego, pionowo skierowanego pola geo
elektrycznego, istniejącego dzięki globalnej ak
tywności burzowej i utrzymującej się z tego 
powodu, różnicy potencjałów pomiędzy jono- 
sferą a powierzchnią Ziemi. Jest to także geo
fizyczne dipolowe pole magnetyczne, wytwarza
ne przez mechanizm dynama, w ciekłym, prze
wodzącym i rolującym jądrze naszej planety.

Obydwa pola uformowały się w późnym sta
dium planctogenezy i towarzyszą biosferze od 
samego początku jej istnienia. Podlegają one 
systematycznym, okresowym i nieregularnym 
wahaniom. Pole elektryczne podlega powolnym 
zmianom (których przyczyną są zmiany klima
tu Ziemi i wynikające stąd globalne zmiany wy
dajności elektrycznej prądnicy atmosferycznej) 
oraz, w krótkiej skali czasu, okresowym waha
niom dobowym (związanym ze zmieniającą się 
aktywnością burzową, która uśredniona po ca
łej atmosferze nie jest stała).

Pole geomagnetyczne podlega systematy
cznym zmianom wiekowym, ich przyczyną jest, 
nie do końca poznany, mechanizm pracy dy
nama. Na ich tle, obserwuje się szybkie zmia
ny pola magnetycznego na powierzchni Ziemi, 
nazywane burzami magnetycznymi. Są one flu
ktuacjami o widmie rozciągającym się od 0.003 
do 3 Hz. Pola te są wywołane przez nieregu
larne prądy płynące w jonosferze, a ich przy
czyną jest docierający do magnetosfery ziem
skiej wiatr słoneczny. Nasilenie burz zmienia 
się z fazą 11 letniego cyklu słonecznego i wy
kazuje 27 dniową okresowość związaną z ru
chem obrotowym Słońca.

Od częstotliwości 3 Hz zaczyna się umow
na granica, powyżej której pola uważa się za 
zmienne. Obraz naturalnych pól zmiennych na 
powierzchni Ziemi jest bardzo złożony. W za
kresie częstotliwości od 3 Hz do 3 MHz głó
wny ich składnik stanowią tzw. atmosferyki i 
szumy jonosferyczne. Atmosferyki, pola gene

rowane przez wyładowania elektryczne wew
nątrz komórek burzowych, są szczególnie silne 
w strefie podzwrotnikowej. Pola te rozchodzą 
się na znaczne odległości zarówno dzięki pro
pagacji przyziemnej jak i jonosferycznej. W za
kresie wyższych częstotliwości, dla których jo- 
nosfera staje się przezroczysta (częstotliwość 
krytyczna, dla której ma to miejsce, waha się 
od 5 MHz do 35 MHz, w zależności od pory 
dnia, roku i fazy cyklu słonecznego), do po
wierzchni Ziemi dociera pozaziemskie promie
niowanie radiowe. W dzień jest to głównie pro
mieniowanie radiowe Słońca, w nocy zaś D ro
gi Mlecznej i kilkunastu najsilniejszych radio
źródeł.

Opisane pola cechuje całkowity brak spój
ności. Mają one postać chaotycznego ciągu im
pulsów, o przypadkowych wysokościach i sze
rokim widmie. Ich obwiednię możemy usłyszeć 
w długofalowym odbiorniku radiowym (zakres 
LF, w przyjętej powszechnie terminologii am e
rykańskiej, 30 do 300 kHz), pracującym z dala 
od centrów cywilizacyjnych. Przekonujemy się, 
że jest to nieregularny, „gruboziarnisty szum”, 
z wyraźnymi trzaskami pojedynczych wyłado
wań o różnej sile. Natężenie pól naturalnych 
rośnie, gdy podążamy w dół, w stronę niskich 
częstotliwości. Dalej rośnie, gdy przenosimy się 
do zakresu bardzo niskich częstotliwości (za
kres VLF, 3 do 30 kHz), skrajnie niskich czę
stotliwości (zakres ELF, 0.3 do 3 kHz) i infra- 
niskich częstotliwości (zakres ULF, 3 do 300 
Hz). Gdy jesteśmy jednak dość spostrzegaw
czy, w ostatnim zakresie częstotliwości odkry
jemy coś dziwnego: szereg bardzo ostrych ma
ksimów poprzedzielanych obszarami względnie 
małego pola. "Bk niezwykłe zachowanie się pola 
naturalnego jest związane z istnieniem mecha
nizmu planetarnego, który działając w skali glo
balnej dokonuje wąskopasmowej filtracji szu
mów atmosferycznych i przetwarza je w regu
larne pole okresowe. Mechanizm ten określa
ny jest jako rezonans jonosferyczny S c h u 
m a n n a  i wytwarza pole, które jest jedynym 
silnym* naturalnym polem periodycznym obej
mującym całą Ziemię (gdy za umowną granicę 
zmienności przyjmiemy 3 Hz).

* Dochodzące do Ziemi pola periodyczne pulsarów są tak małe, że można je, przy obecnym rozumieniu 
zjawisk, pominąć z punktu widzenia wpływu na funkcjonowanie środowiska naturalnego.
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Rezonanse Schumanna

W. O. Schumannowi zawdzięczamy spostrze
żenie, że jonosfera ziemska z jednej, a powie
rzchnia Ziemi z drugiej strony, tworzą wielką 
naturalną wnękę rezonansową. Pomiędzy tymi 
dwoma kulistymi powierzchniami przewodzą
cymi, rozciąga się atmosfera ziemska ze swoją 
aktywnością elektryczną, będącą źródłem energii 
zasilającą rezonator. Z  rozwiązania równań 
Maxwella, które otrzyma! Schumman w 1952 
r. dla rezonatora, zbudowanego z dwu współ- 
środkowych, idealnie przewodzących powierz
chni kulistych wynika, że gdy promień wew
nętrznej kuli jest równy r, a zewnętrznej ma 
promień większy o h « r ,  wtedy pomiędzy ni
mi mogą istnieć pola o częstotliwościach włas
nych

4^cV/i(n + lJ 

Vn ~ 2r + h  ’

gdzie n jest ciągiem liczb naturalnych, a c pręd
kością światła. Po podstawieniu r=6400 km i 
założeniu wysokości jonosfery /i = 100 km, pier
wszych pięć częstotliwości rezonansowych jest 
równych: 10.6, 18.3, 25.8, 33.4 i 40.9 Hz.

Pierwsze bezsporne obserwacje maksimów 
w widmie mocy szumów naturalnych zostały 
wykonane przez Ba lsera  i Wagnera w 
1960 r. Również później powtarzano je kilka
krotnie, głównie na północy Europy. Obserwa
cje wykazały, że maksima szumów są bardzo 
wyraźne, a odpowiadające im częstotliwości nie
znacznie zmieniają się z dnia na dzień. Średnie 
częstotliwości dla pierwszych siedmiu maksimów 
wynoszą: 8, 14, 20, 26, 32, 37 i 43 Hz. Wartoś
ci dobroci rezonatora jonosferycznego (ocenione 
na podstawie szerokości maksimów) zmieniają 
się dla poszczególnych częstotliwości rezonan
sowych od 4 do 8. Częstotliwości obserwowa
nych maksimów, chociaż nie zgadzają się z prze
widywaniami prostego schumannowskiego mo
delu, wykazują zadziwiająco dobrą zgodność 
zmian częstotliwości z czynnikiem V/i(n +1 j .  
Rozbieżności nie występują, jeżeli częstotliwoś
ci rezonansowe liczy się w bardziej realistycz
nym modelu, w którym zakłada się zmianę prze
wodności jonosfery z wysokością. Górna ścia
na rezonatora naturalnego jest rozmyta, gdyż 
współczynnik jonizacji atmosfery narasta sto
pniowo z wysokością i fakt ten musi być wzięty 
pod uwagę przy rozwiązywaniu równań Max
wella. Opracowany w 1977 r. przez B locha

i Fi 11 a nova model, uwzględniający ekspe
rymentalnie zmierzony profil jonizacji atmosfery 
ziemskiej, daje przewidywania częstotliwości re
zonansowych i dobroci zgodne, w granicach błę
du, z obserwowanymi.

Przyjmuje się, że źródłem energii drgań re
zonatora jonosferycznego są wyładowania ele
ktryczne w atmosferze ziemskiej. Pojedyncze 
wyładowanie przebiega w postaci serii od kil
kunastu do kilkudziesięciu impulsów prądu o 
czasie trwania około 1/100 s każdy, niosąc ze 
sobą przeciętnie energię ok. 3xl09 J. Część tej 
energii uwalnia się w postaci pola elektromag
netycznego o szerokim, płaskim widmie czę
stotliwości (z maksimum w okolicach od 2 do 
10 kHz). Niewielki ułamek tej energii, związa
ny ze składowymi spektralnymi pola wyłado
wania elektrycznego, leżącymi w paśmie czę
stotliwości linii rezonatora, zasila jego pole. W 
ciągu sekundy na całej kuli ziemskiej ma miej
sce ok. 100 wyładowań atmosferycznych, co za
pewnia stosunkowo płynne pompowanie rezo
natora energią. Zc względu na specyficzny, wy
kładniczy rozkład energii wyładowań atmosfe
rycznych (małe wyładowania zdarzają się czę
sto, od czasu do czasu mają miejsce wyłado
wania o wielkich energiach, przekraczających 
o całe rzędy wielkości wyładowania przecięt
ne), energia drgań rezonansu Schumanna podle
ga specyficznym wahaniom. Pole rezonatora jo
nosferycznego ma charakter globalny, gdyż u- 
względnia wkład wyładowań atmosferycznych 
zachodzących na obszarze całej Ziemi. Rów
nież charakterystyczne parametry rezonatora, 
takie jak jego częstotliwości własne czy dobro
ci, zależą od elektrycznych parametrów geofi
zycznych uśrednionych po całym obszarze. Ob
serwacje rezonansu dostarczają zatem cennych 
globalnych informacji o fizyce atmosfery Zie
mi, a poprzez związek stanu jonosfery ziem
skiej z koroną Słońca, powinny również infor
mować o uśrednionym stanie jego aktywności.

Technika pomiarowa

We wnęce jonosferycznej możliwe jest istnie
nie składowej radialnej pola elektrycznego i skła
dowej poziomej pola magnetycznego. Pomiar 
składowej elektrycznej można zatem prowadzić 
używając pionowo usytuowanej anteny dipolo
wej, umieszczonej możliwie wysoko nad zie
mią lub poziomo leżącej anteny magnetycznej. 
W naszych eksperymentach bieszczadzkich, an
teną był zawieszony pionowo kawałek cienkie-
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Hz
Rys. 1 Spektralny rozkład amplitudy pola elektromagnetycznego zarejestrowanego na polanie Tworylczyk, 

pierwsze wyraźne maksima, zarejestrowane w pobliżu częstotliwości 8 i 14 Hz.

go drutu o wysokości około 10 m, współpracu
jący z lokalnie wykonanym uziemieniem. Thk 
zbudowaną antenę można traktować jako di
pol złożony z dwóch identycznych odcinków dru
tu, jednego, który istnieje naprawdę i drugie
go, który jest „odbiciem zwierciadlanym” pier
wszego, w gładkiej, dla tych częstotliwości, po
wierzchni Ziemi. Antena nisko zawieszona, pra
cująca w zakresie tak niskich częstotliwości, na
rażona jest niestety na silne efekty ekranowa
nia ze strony okolicznych wzgórz i pobliskich 
drzew. Pod tym względem pola o częstotliwości 
kilkunastu hertzów, zachowują się podobnie jak 
pola elektrostatyczne. Wykonane pomiary na
tężenia pola są więc zaniżone o nieznany współ
czynnik. Pomiędzy anteną a odbiornikiem sto
sowano 3 sekcyjny filtr antenowy RC, w celu 
wyeliminowania silnych sygnałów leżących po
wyżej częstotliwości 30 IIz, które poprzez zja
wiska intermodulacyjne mogłyby zakłócać mie
rzoną wartość sygnału.

Funkcję odbiornika, pracującego w ukła
dzie o bezpośrednim wzmocnieniu, pełnił na- 
nowoltomierz selektywny współpracujący z wol

tomierzem cyfrowym. Dobra selektywność na- 
nowoltomierza, w połączeniu z charakterysty
ką dolnoprzepustowego filtru antenowego, po
zwalała na wolne od zakłóceń pomiary w do
lnej części zakresu infraniskich częstotliwości. 
Zasilanie używanej aparatury odbywało się z 
przenośnych źródeł zasilania, umieszczonych z 
dala od stanowiska pomiarowego.

Wyniki pomiarów przeprowadzonych 

w Bieszczadach

Pomiary przeprowadzono na trzech polanach 
leśnych położonych w odległości kilkunastu ki
lometrów na południowy — zachód od Sęko- 
wca. Ogółem w czasie trwania dwóch wypraw 
pomiarowych w 1992 r.: wiosennej i jesiennej, 
odbyło się 9 udanych sesji pomiarowych. Wid
mo mierzono metodą szeregową, co 0.5 Hz. 
Ze względu na znaczne wahania mierzonego 
pola, przyjęto zasadę 20 odczytów sygnału na 
danej częstotliwości obserwacji, w odstępie co 
10 s. Stała czasowa układu postdetckcyjnego 
wynosiła ok. 3 s. Typowa wartość stosunku syg
nału do szumu dla próbek o średnich amplitu-
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Rys. 2 Pole naturalne na polanie Garb, wyraźnie widoczne trzy linie rezonansu Schumanna.

dach, wynosiła 20 dB (100 razy), a dla naj
słabszych 6 dB (4 razy).

Rysunki 1 i 2 ilustrują rozkład spektralny 
amplitudy natężenia pola elektrycznego, zmie
rzony na dwóch różnych polanach, w dwóch 
kolejnych wyprawach. Wartość średnią pola 
<E > , przedstawioną na rysunkach uzyskano 
po odrzuceniu 5 największych amplitud zmie
rzonych na danej częstotliwości obserwacji. Po
dobną zależność spektralną, wykazują ampli
tudy sygnału uzyskane po odrzuceniu 10 i 15 
pomiarów o największych wartościach w serii. 
Poprzez kolejne odrzucanie dużych amplitud 
w procesie uśredniania, można sięgać do tych 
przedziałów czasu, w których stan energii re
zonatora jonosferycznego jest coraz niższy. Zda
rzające się przypadki gwałtownego wzrostu am
plitudy drgań spowodowane są, jak należy przy
puszczać, wyjątkowo silnymi wyładowaniami at
mosferycznymi zachodzącymi gdzieś w atmo
sferze ziemskiej. Wielkie wyładowania zdarza
ją się rzadko i są krótko widoczne, gdyż rezo

nator o dobroci około 5, na częstotliwości 8 
Hz, ma charakterystyczną stałą czasową zmian 

obwiedni drgań rzędu sekundy. Fakt, że krzy
we małych amplitud mają ten sam przebieg 
spektralny co krzywe amplitud wysokich ozna
cza, że fizyczny proces filtracji pola elektro
magnetycznego, który jest odpowiedzialny za 
kształt krzywych, jest ten sam we wszystkich 
przypadkach. Filtrem jest ta sama jonosferycz- 
na wnęka rezonansowa. Oznacza to również, 
że udział szumu o płaskim widmie, pochodzą
cego od lokalnych wyładowań atmosferycznych, 

był niewielki. Zakłócenia lokalne są małe, jak 
się przekonaliśmy, jedynie w czasie bezwietrz
nej, słonecznej pogody.

W  czasie trwania ekspedycji przeprowadzo
no również pomiary poziomu zakłóceń cywili
zacyjnych. Typowe poziomy zakłóceń na kilku 
częstotliwościach obserwacji ilustruje tabela 1. 
Kolejne pozycje oznaczają: natężenie pola ele

ktrycznego <E>dom+sieć w pobliżu samotnie 
stojącego domu myśliwskiego, z doprowadzoną
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siecią energetyczną, położonego na obrzeżu Sę- 
kowca, natężenie pola <E>d om zmierzone po 
odłączeniu sieci z budynku a w trzeciej ko
lumnie, natężenie pola zmierzone na polanie 
Szczolb, położonej z dala od skupisk zamiesz
kania.

Tbbela 1. Przykładowy poziom zakłóceń ele
ktromagnetycznych w wybranych miejscach

[Hz]
<E>dom+sieć

|/<V/m]
<E>dom
|/<V/m]

< E > p o In n a

[«V/m]

8

50
60

100

9.0 X103

1.6X106
2.3x10s

1.5 xio5

1.8X103

3.0 X105 
4.5x10'*

2.5 X104

poziom 

naturalny 

70 
poziom 

naturalny 
brak pomiaru

Rozkład spektralny zakłóceń w pobliżu często
tliwości 50 Hz, zmierzony na polanie Szczolb, 
przedstawia rys. 3. Szerokość linii jest szersza 
od szerokości krzywej instrumentalnej.

Z  lektury tabeli widać jak duży jest po

ziom zakłóceń cywilizacyjnych występujący w 
pobliżu lini energetycznych, nawet w Bieszcza
dach. Energia zakłóceń przewyższa na często
tliwości 8 Hz dziesiątki tysięcy razy energię po
la naturalnego. Podobny pomiar przeprowadzo
ny na polanie w pobliżu Obserwatorium As
tronomicznego UJ w Krakowie, wskazuje na 
około miliona razy większy poziom zakłóceń w 
pobliżu dużych ośrodków miejskich.

Unikalność Bieszczad, potrzeba ochrony 
przed zakłóceniami

Uzyskane wstępnie wyniki należy traktować ja
ko dowód możliwości prowadzenia systematy
cznych obserwacji rezonansów Schumanna w 
Polsce. Niezwykle mały poziom sygnałów cy
wilizacyjnych w zakresie infraniskich częstotli
wości w Bieszczadach, skłania do szczególnej 
ochrony tego unikalnego obszaru w Europie. 
W wyniku uzgodnień z Ministerstwem Ochro
ny Środowiska i życzliwej współpracy z Dyrekcją

9 0 -
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>
13 50-
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polana Szczolb, 24.09.1992
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Hz
Rys. 3 Zakłócenia cywilizacyjne docierają również w głąb Bieszczad. Tak wygląda rozkład pola w pobliżu 
częstotliwości 50 Hz, zmierzony na polanie Szczołb. Zakłócenia te są na tyle małe, że nie przeszkadzają w 
obserwacji rezonansów Schumanna na niższych częstotliwościach.
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Bieszczadzkiego Parku Narodowego, powstał 
wstępny projekt stworzenia strefy chronionej 
przed cywilizacyjnymi polami elektromagnety
cznymi na terenie Parku. Strefę chronioną sta
nowiłby wydzielony lub cały obszar Bieszcza
dzkiego Parku Narodowego, wewnątrz które
go dążono by do zachowania naturalnych pól 
elektromagnetycznych. Strefa ta byłaby chro
niona przed sztucznymi polami elektromagne
tycznymi w całym zakresie spektralnym dos
tępnym pomiarowo, szczególnie w zakresie czę
stotliwości infraniskich, skrajnie niskich i bar
dzo niskich (ULF, ELF i VLF). Dzięki temu, 
Park stałby się atrakcyjnym miejscem do pro
wadzenia badań geofizycznych i biologicznych, 
związanych ze słabymi polami elektromagne
tycznymi. Zachowanie naturalnego środowiska 
elektromagnetycznego miałoby niewątpliwie ko
rzystny wpływ na żyjące w Parku liczne gatun
ki roślin i zwierząt. Choć dzisiaj mechanizmy 
oddziaływania słabych pól elektromagnetycznych 
na układy biologiczne ciągle nie są w pełni po
znane, rośnie ilość prac potwierdzających wyj
ątkową wrażliwość życia na pola, w zakresie 
infraniskich częstotliwości. Specyficzne reakcje 
biologiczne obserwuje się tu przy poziomie na
tężeń pól setki razy słabszych niż dla pól za
kresie radiowym, na którym dotąd koncentro
wały się badania. Zastanawiająca jest również 
pewna zgodność częstotliwości pierwszych re
zonansów Schumanna z częstotliwością niektó
rych rytmów biologicznych (np. częstotliwości 
pierwszego rezonansu z rytmem thela mózgu 
naczelnych). Jedną ze skutecznych zasad och
rony Parku przed zakłóceniami byłaby rezyg
nacja z budowy napowietrznych linii energety
cznych i stopniowe zastępowanie linii istnieją
cych liniami podziemnymi. Postępowanie takie, 
w nie mniejszym stopniu, wynika z potrzeby 
zachowania piękna krajobrazu Parku.

Obserwatorium Astronomiczne UJ zamie
rza podjąć długoczasowe obserwacje infranis- 
kiego naturalnego pola jonosferycznego w Biesz
czadach, sięgające co najmniej jednego cyklu 
słonecznego. Poza znaczeniem takich obserwacji 
w studiowaniu dynamiki aktywności słonecznej 
w układzie Słońce — Ziemia i jej wpływu na 
rezonanse Schumanna, prace te, w przypadku 
podjęcia współpracy z biologami, mogłyby się 
przyczynić do głębszego poznania roli infrani
skich pól elektromagnetycznych w biosferze.

Andrzej Kulak, Stanisław Zięba, 
Adam Michalec

Antena Galileo: 
ostateczne rozstrzygnięcie

Wielokrotnie na łamach Uranii pisaliśmy o pró
bach odblokowania zakleszczonej anteny wy
sokiego zysku na sondzie kosmicznej Galileo i 
o wpływie, jaki jej ewentualny brak może wy
wrzeć na naukowe rezultaty wyprawy. Wyglą
da na to, że sprawa ta wreszcie została roz
strzygnięta, niestety nie po myśli uczestniczą
cych w projekcie naukowców.

Mimo wielokrotnych prób anteny nie uda
ło się do końca otworzyć i w stanie, w jakim 
znajduje się obecnie, pozostaje całkowicie bez
użyteczna. Tygodnik Space News przeprowadził 
w swym wydaniu z 19-25 kwietnia br. wywiad 
z szefem projektu Galileo Wiliamem O ’ N e i l  
obszerny wywiad na temat obecnych perspek
tyw misji.

Z  tego, co powiedział dr O’Neil wynika, że 
nie wiadomo do końca, dlaczego antena się 
nie otworzyła. Podejrzewa się, że przyczyną jest 
wycieknięcie smaru z mechanizmu otwierania 
anteny z powodu wibracji, jakim poddany był 
próbnik podczas transportu samochodem z Jet 
Propulsion Laboratory na Florydę na Cap Ca
naveral i z powrotem. Nie jest jasne, czy tak 
być musiało. Próbnik ważono wielokrotnie ze 
względu na opóźnienia terminu startu z powo
du katastrofy Challengera. Jeśli jednak istotnie 
przyczyną jest wyciek smaru, nie wiadomo czy 
opóźnienia miały nań jakiś wpływ — to znaczy 
czy wyciek nastąpił podczas pierwszej podróży, 
która tak czy inaczej musiała się odbyć, czy 
podczas jednej z następnych. Nie to jest zresz
tą obecnie najważniejsze — najważniejsze jest 
takie przygotowanie misji, by móc ściągnąć na 
Ziemię jak najwięcej informacji.

Jak mówi dr O ’Neil, nastroje wśród zes
połu Galileo są dobre. Jednak brak anteny wy
sokiego zysku nie może pozostać bez wpływu 
na uzyskane wyniki. Liczba zdjęć Jowisza, ja 
kie zostaną przesłane na Ziemię, zmniejszy się 
z ok. 45,000 do ok. 2-4 tysięcy, przy czym jed
no zdjęcie będzie mogło zostać przesłane na 
Ziemię w ciągu ok. dwóch godzin (w porów
naniu z kilkoma minutami w przypadku ante
ny wysokiego zysku), więc podczas fazy naj
większego zbliżenia mowy nie będzie o ewen
tualnym sterowaniu próbnikiem „na żywo” dla 
wykonania najciekawszych ujęć.

Oprócz zdjęć na Ziemię miały być prze
słane dane z wielu innych instrumentów statku.
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Mimo trudności naukowcy spodziewają się u- 
zyskać 80 procent przewidywanych poprzednio 
danych dotyczących atmosfery planety. 70 pro
cent danych o jej księżycach i do 60 procent 
danych o jej otoczeniu (polach elektromagne
tycznych i cząstkach). Procent możliwych do 
uzyskania danych o  atmosferze jest tak duży, 
gdyż awaria anteny głównej nie ma wpływu na 
przekaz danych z sondy atmosferycznej, którą 
ma spuścić Galileo.

Mimo wszystkich trudności i zadań, które 
wskutek awarii anteny pozostały jeszcze do 
wykonania przed spotkaniem z Jowiszem, dr 
O’Neil spodziewa się, że zasób nowych infor-

KĄCIK OLIMPIJCZYKA

XXXXI Olimpiada Astronomiczna

Rozstrzygnięta została kolejna olimpiada 
astronomiczna. Na jej finałową część przy
jechało do Planetarium Śląskiego szesna- 
ścioro najlepszych, wyłonionych w elimi
nacjach pierwszego i drugiego stopnia. Nie
mal połowa z nich to uczestnicy ubiegło
rocznego finału — spośród nich właśnie 
rekrutują się w większości laureaci i wy
różnieni finaliści tegorocznej olimpiady.

Zwycięzcami XXXVI Olimpiady As
tronomicznej i laureatami I nagrody zo
stali, ex aequo:

Piotr G r z y w a c z  — uczeń IV klasy III 
Liceum Ogólnokształcącego im. T Koś
ciuszki w Łodzi i 

Maciej Ś l u s a r c z y k  — uczeń IV klasy 
V Liceum Ogólnokształcącego im. A. 
Witkowskiego w Krakowie.

Kolejni laureaci to:
II miejsce: Maria P i e t r y s — uczen

nica IV klasy Liceum Ogólnokształcącego 
im. M. Kopernika w Żywcu;

III miejsce: Roman W e n c e l  — uczeń 
V klasy Zespołu Szkół Elektrycznych im 
T. Kościuszki w Opolu.

Trzema wyróżnieniami tytułem finali
sty uhonorowani zostali:

Kacper K o r n e t  — IV kl. I L. O. im 
M. Kopernika w Gdańsku,

macji, jaki uzyskamy dzięki misji Galileo, bę
dzie ogromny. Liczba przekazanych zdjęć i ich 
jakość — najbardziej spektakularny wynik mi
sji z punktu widzenia opinii publicznej — prze
wyższy z pewnością osiągnięcia programu Voya
ger. Ponadto po raz pierwszy w historii prze
prowadzona zostanie bezpośrednia analiza at
mosfery jednej z wielkich planet. Pozostaje więc 
powściągnąć żal, że nieszczęsna antena odm ó
wiła współpracy i czekać na wyniki, które i tak 
nie pozwolą naukowcom na bezczynność przez 
długi jeszcze czas.

Maciej Bzowski

Piotr L i g ę z a  — IV kl. L. O. im. H. 
Kołłątaja w Krotoszynie,

Janusz P o p ł a w s k i  — IV Kł. VI L. 
O. J. Kochanowskiego w Radomiu.

Dalsze miejsca zajęli, w kolejności al
fabetycznej: Witold B e d y k  — II kl. IV 
L. O. w Łodzi, Paweł C i e c i e l ą g  — IV 
kl. II L. O. w Starachowicach, Michał 
C i e ś l a  — IV kl. IV L. O. w Rzeszowie, 
Michał N o w a k  — IV kl. L. O. w Lębor
ku, Daniel O l s z o w y  — V kl. "Ifechn. 
Górnictwa Rud w Lublinie, Marcin O s 
t r o w s k i  — II kl. I L. O. w Łodzi, Anna 
P a j k a  — IV kl. I L. O. w Jaworznie, 
Adam R y c e r z  — I kl. V L. O. w Krako
wie, Igor S o s z y ń s k i  — III kl. LX L. O. 
w Warszawie.

Kolejne etapy olimpijskich eliminacji 
rozgrywane były od października 1992 ro
ku. Pierwsza seria zadań I etapu olim
piady, jak co roku, przesłana została do 
szkół średnich z początkiem roku szkol
nego. Dokładnie 100 uczniów zadeklaro
wało udział w zawodach przesyłając swoje 
rozwiązania.

Wystarczyło rozwiązać trzy spośród pię
ciu zadań: znaleźć zależność elementów 
eliptycznej orbity sztucznego satelity od 
wartości chwilowego przyrostu prędkości 
zmieniającego orbitę z kołowej na elip-
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tyczną; przeanalizować możliwość wystę
powania na obu biegunach ziemskich rów
nocześnie dnia lub równocześnie nocy; wy
kazać słuszność podanego wzoru na mak
symalną temperaturę ciała doskonale czar
nego ogrzanego obrazem Słońca w ogni
sku teleskopu; opisać właściwości fizyczne 
i procesy zachodzące w gwiazdach zbudo
wanych wyłącznie z wodoru i helu; korzy
stając z podanego algorytmu znaleźć mak
symalne i minimalne odstępy czasu pomię
dzy kolejnymi przejściami Księżyca przez 
perygeum i, podobnie, przez apogeum.

Kolejne trzy zadania, stanowiące dru
gą serię zadań I etapu, przesłano imiennie 
do wszystkich, którzy nadesłali rozwiąza
nia pierwszej serii. Polegały one na: osza
cowaniu temperatury jądra komety w po
bliżu Słońca, znając strumień cząsteczek 
wody opuszczających to jądro; wyznacze
niu momentów, gdy z danego miejsca na 
Ziemi satelita ASTRA widoczny jest na 
tle tarczy słonecznej; omówieniu cech i 
zjawisk fizycznych istotnie różniących 
gwiazdy w końcowych stadiach ewolucyj
nych od pozostałych gwiazd.

Warunkiem udziału w dalszych etapach 
eliminacji było rozwiązanie trzech zadań 
drugiej serii oraz nadesłanie wyników za
dania obserwacyjnego. Do wyboru były dwa 
zadania obserwacyjne dostarczone uczniom 
już z zadaniami pierwszej serii: w oparciu
o własne obserwacje wyznaczyć różnicę a- 
zymutów i momentów zachodu Słońca i 
Wenus; sporządzić mapkę gwiazdozbioru 
Małej Niedźwiedzicy na podstawie włas
noręcznie wykonanej fotografii. Można by
ło również przedstawić inne, oryginalne 
obserwacje astronomiczne, zaliczane jako 
rozwiązanie zadania obserwacyjnego.

Tym razem „sito” egzaminacyjne oka
zało się życzliwe dla dokładnie połowy u- 
czestników startujących w olimpiadzie. Do 
eliminacji okręgowych, przeprowadzonych 
tym razem 18 stycznia br. w Katowicach i 
Łodzi, stanęło więc 50 uczniów. Kolejne 
cztery zadania wymagały: wyznaczenia pro
mienia planetoidy na podstawie jej jas

ności obserwowanej i odległości od Z ie
mi; obliczenia prawdopodobieństwa zde
rzenia z Ziemią planetek przecinających 
ziemską orbitę i o oszacowania tempa po
wstawania na Ziemi większych kraterów 
meteorytowych; określenia stosunku gę
stości składników układu podwójnego 
gwiazd z pomocą wykresu H ertzsprunga- 
Russela; znalezienie ekstremalnych róż
nic między wschodami Słońca w Warsza
wie i czterech innych miastach położonych 
w różnych regionach Polski.

Finałowe eliminacje z udziałem 16 naj
wyżej ocenionych uczniów odbyły się 12 i 
13 marca br. w Katowicach i pod kopulą 
chorzowskiego planetarium. W końcowej 
serii sześciu zadań należało: oszacować 
tem peraturę efektywną planet związanych 
z pulsarem PSR 1257+12, przy założeniu, 
że „ogrzewane” są one wskutek strat ener
gii wirowania pulsara; znaleźć dolną gra
nicę średniej wartości ciśnienia we wnę
trzu Jowisza; opracować metodę wyzna
czania topocentrycznych współrzędnych 
Księżyca na podstawie momentu zakrycia
i odkrycia gwiazdy podczas całkowitego 
zaćmienia Księżyca; określić kształt linii 
widmowej w widmie pojedynczej ra tu ją
cej gwiazdy, w zależności od kierunku ob
serwacji; przedyskutować problem m ate
rii nie skupionej w gwiazdach naszej G a
laktyki i galaktyki M 31 w Andromedzie, 
analizując położenie i wzajemny ruch o- 
bydwu galaktyk z jednej strony, a znaną 
masę skupioną w gwiazdach — z drugiej. 
Zupełnie inny charakter miało zadanie roz
wiązywane pod kopułą planetarium, gdzie 
na podstawie obserwacji dwóch nietypo
wych sytuacji na niebie trzeba było okreś
lić m. in. czas i miejsce tych obserwacji.

W poniedziałek, 15 marca br. odbyło 
się spotkanie wieńczące XXXVI Olimpia
dę Astronomiczną, podczas którego ogło
szono wyniku kilkumiesięcznych intelek
tualnych zmagań. Laureaci i finaliści z rąk 
przewodniczącego Komitetu Głównego 
Olimpiady — ustępującego, prof, dr hab. 
Józefa S m a k a i nowo wybranego, prof.
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dr hab. Jerzego K r e i  n e r  a przyjęli dy- wodów zaowocowała w tym roku drugim 
plomy i nagrody rzeczowe. Obaj zwycięz- miejscem Marysi Pietrys, która jest pier-
cy, jako główną nagrodę, otrzymali tele
skopy systemu Newtona 90/900 mm ufun
dowane już tradycyjnie przez ich wytwór
cę — Zakład Optyki Instrumentalnej pa
na Jacka Uniwersała w Żywcu.

Nieco mniejsza w tej olimpiadzie licz
ba uczestników zrekompensowana zosta
ła liczniejszym udziałem dziewcząt. Wzra
stająca od kilku lat liczba uczestniczek za

OBSERWACJE

Bolid nad Częstochową

Podczas powrotu do domu w dniu 14 kwiet
nia 1993 zaobserwowałem przelot jasnego 
meteoru. Oto szczegółowe dane:

Współrzędne geograficzne dla miasta 
Częstochowy wynoszą: szerokość 50°48’N, 
długość 19°07’E.

M eteor pojawił się o godzinie 20:57, 
jego lot trwał około 5 sekund. M eteor po
jawił się w a  =  6h30m, <5 = + 40° (gwiazdoz
biór Woźnicy), a zgasł w a  =  7h45m, ó = 
24° (gwiazdozbiór Bliźniąt). Na początku 
jasność meteoru wynosiła 1 mag., a pod 
koniec lotu wzrosła do około -4  mag. Ko
lor meteoru czerwony, pod koniec lotu 
meteor rozpadł się, usłyszałem efekt aku
styczny. Dźwięk był podobny do odgłosu 
zderzających się kamieni. Śladu meteoru 
nie zaobserwowałem.

Grzegorz Czepiczek — Częstochowa

Jeśli komuś jeszcze udało się zaobser
wować to zjawisko, prosimy o przesłanie 
informacji pod adres:

Sekcja Meteorów i Meteorytów PTMA 
skr. poczt. 6,14-530 Frombork 

tel. (0-506) 73-92

Prosimy również o informacje o innych 
zjawiskach bolidów, zwłaszcza powolnych, 
mogących zakończyć się spadkiem m eteo
rytów. Informacje takie powinny wyglądać

wszą laureatką olimpiady astronomicznej 
od 20 lat!

Większość finalistów to tegoroczni ma
turzyści. Tylko czterech, być może, stanie 
do zawodów następnej olimpiady, której 
zadania czekają już na kolejnych młodych 
adeptów astronomii.

Jan Desselberger

podobnie jak powyższa, czyli zawierać od
powiedzi na następujące pytania:
— Kiedy zaobserwowano zjawisko? — 

dzień, godzina, minuta.
— Jak długo trwało zjawisko od zauważe

nia do zniknięcia?
— Jak jasne było zjawisko? Można po

równać z gwiazdą, planetą lub Księ
życem.

— Jaką formę miało zjawisko? Warto 
zrobić szkic.

— Jaki kolor miało zjawisko? Czy ulegał 
on zmianie?

— Czy był widoczny świecący ogon, chmu
ra dymu lub jakiś inny ślad? Jak długo 
pozostawał on na niebie?

— Jak przebiegała droga względem gwiazd 
lub szczegółów terenu?

— Czy było słychać hałas i jakiego rodza
ju? Np. grzmot, trzaski, huk, turkot, 
szum, syk.

— Ile czasu upłynęło od początku zjawi
ska świetlnego do początku hałasu?

Podczas trwania zjawiska obserwator 
nie powinien zastanawiać się, czy widzi 
meteor, bolid czy U FO  lecz starać się za
uważyć i zapamiętać jak najwięcej szcze
gółów. Wiele zjawisk łączonych potocznie 
z UFO, jak np. wahania napięcia, czy za
niki energii elektrycznej, towarzyszy spad
kom meteorytów.

Andrzej Pilski
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PERSEIDY ’92

Podobnie jak w latach poprzednich (patrz 
Urania 5/92 i 12/92) i w 1992 roku polscy 
miłośnicy astronomii nie przespali nocy, 
w czasie których aktywny byl jeden z naj
piękniejszych rojów meteorowych nieba
— Perseidy. Pomimo tego, że warunki nie 
były dobre jak w roku 1991 i w czasie 
maksimum Księżyc byl w pełni, zebraliś
my spory material obserwacyjny, który go
dzien jest opracowania.

Program „Perseidy ’92” trwał od 19 li- 
pca do 21 sierpnia. W obserwacjach wzię
ło udział 25 osób z całej Polski. Lista ob
serwatorów jest zbyt długa by podać ją w 
całości, więc wymieńmy tych najaktywniej
szych. Byli to (w nawiasie podano liczbę 
udziałów w wyznaczaniu liczb godzinnych): 
Arkadiusz O l e c h  (25), Bartosz D ą 
b r o w s k i  ( 1 6 ) , A n n a G a r n y s  (13),Ja
nusz W. K o s i ń s k i  (10), Piotr S c h i l 
l i n g  (10), Piotr G i l  (10), Tomasz W e 
s e l  a k (9). Natomiast najwytrwalej sekre
tarzowali Ireneusz T. S ł a w i ń s k i  (14), 
Ścibor B u d k o w s k i  (4) i Monika S a - 
p i e 1 a k (3). W wyżej wymienionym o- 
kresic zarejestrowano w sumie pojawie
nie się 625 meteorów z roju Perseidy.

Najprostszą i chyba najważniejszą rze
czą do przedstawienia jest wykres natęże

nia pojawień meteorów, który charakte
ryzuje jednocześnie aktywność danego ro
ju. "foki wykres dla tegorocznych Perseid 
mamy na rys. 1. Linią ciągłą zaznaczono 
obserwacje wykonane przez grupy obser

watorów, a linią przerywaną obserwacje 
indywidualne. Obydwie krzywe pokazują, 
że maksimum wypadło w nocy z 11 na 12 
sierpnia, a nie jak w latach poprzednich z 
12 na 13. Niestety, nie ma tu żadnej astro
nomicznej sensacji. Po prostu rok 1992 
był rokiem przestępnym i stąd to prze
sunięcie.

Maksymalna obserwowana liczba go
dzinna dla obserwacji grupowych wynios
ła 41 meteorów. Jest to liczba dość mala w 
porównaniu do lat ubiegłych, kiedy obser
wowano około 60-70 zjawisk w ciągu go
dziny. Nic też nie wskazuje, by pojawił się 
„deszcz meteorów” zapowiadany przez Ja
pończyków o północy z 11 na 12 sierpnia, 
związany z powrotem „twórczyni” Perseid
— komety P/Swift-Tlittle. Przyjrzyjmy się 
jednak dokładnie wykresowi. Z  roku na 
rok wyglądał on zawsze w podobny spo
sób, to znaczy od 16 lipca do 9 sierpnia 
liczby godzinne wahały się w granicach od 
1 do 10, około 10 sierpnia aktywność wzra
stała do ponad 10 zjawisk na godzinę, by w 
maksimum ostro podnieść się do 60-70, a 
czasem nawet powyżej 100. W tym roku 
było jednak inaczej. Patrząc na najbardziej 
obiektywne obserwacje grupowe widzimy, 
że Perseidy zachowywały się standardowo 
do nocy z 3 na 4 sierpnia. Już następnej 
nocy osiągnęły liczbę godzinną n/h =  24 
by do maksimum utrzymać się na podo
bnym poziomie. Początek byl więc cieka
wy i zapowiedzi na maksimum były niezłe. 
Dlaczego jednak widać było tak mało me
teorów? Niewątpliwie przeszkodą byl Księ
życ w pełni. Otóż w ciągu nocy z 11 na 12 i 
12 na 13 sierpnia, najsłabsze gwiazdy wi
doczne gołym okiem mały jasność około 3 
mag (momentami do 4-4.2 mag). Oczywi
ste jest więc, że nie można było obser
wować meteorów z przedziału 3-6 mag, 
których przecież nie jest malo. Biorąc pod 
uwagę fakt, że podczas bezksiężycowych 
nocy na początku sierpnia jasności grani
czne gwiazd wynosiły nawet 6.2 mag, to 
liczba otrzymana w maksimum nie jest 
znów tak mala.
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Co się jednak stało z deszczem? Wie
my na pewno, że nie było go w nocy z 11 
na 12 sierpnia. W pierwszym przybliżeniu 
uznaliśmy, że był ale... w ciągu dnia, 11 
sierpnia. Dlaczego? Niech przemówią fa
kty. W okresie pięciu minut, od 19.40 do 
19.45 U T (niebo było wtedy jeszcze mo
cno rozjaśnione), kilku obserwatorów w 
Obserwatorium Astronomicznym we From
borku, zaobserwowało 10 meteorów o jas
nościach od -2  do -6  mag, przy czym na 
pewno są to wartości zaniżone z powodu 
jasności tła i braku obiektów porównania. 
Następnie druga grupa, pracująca na from -. 
borskim molo, w okresie 19.55-20.10 UT 
zaobserwowała 16 meteorów o jasnościach 
od 0 do -3  mag. Wywnioskowaliśmy — 
jak wyżej — że deszcz byl nieco wcześniej 
i pozostał jedynie żal, że nie jesteśmy w 
tym momencie na przykład na Syberii... 
Nasze przypuszczenie potwierdzili w ca
łości Japończycy. Jak doniósł listopadowy 
Sky & Telescope, właśnie 11 sierpnia i 
właśnie w godzinach 19.00-20.00 UT gru
pa obserwatorów z Okinawy zaobserwo
wała około 200 zjawisk. Po korekcie tego 
wyniku na warunki obserwacyjne i atm o
sferyczne uzyskana liczba godzinna wynio
sła Z H R  =  8000 !!!

Rys.3

Z  liczb godzinnych i prędkości Perse- 
id, możemy wyliczyć (oraz przedstawić na 
wykresie) średnie odległości cząstek w stru
mieniu w zależności od daty. Wynik tej 
operacji widzimy na rys. 2. Na początku

odległości te wahały się w granicach 100- 
200 tys. km, a potem (od 28 lipca do 3 
sierpnia) wynosiły około 50 tys. km. Bliżej 
maksimum, w dniach od 4 do 10 sierpnia 
cząstki poruszały się średnio w odległoś
ciach 9-17 tys. km od siebie, aż wreszcie w 
maksimum w odległościach 5-7 tys. km. 
Przy czym ta ostatnia wartość jest na pew
no zawyżona i rzeczywiste odległości są 
dużo mniejsze. Powodem tego jest oczy
wiście Księżyc, który nie pozwolił na ob
serwację słabych zjawisk. Przyjmując, że 
obserwujemy tylko dziesiątą część odłam
ków, które wchodzą do ziemskiej atmosfe
ry, otrzymujemy odległości (dla maksimum 
aktywności) rzędu kilkuset kilometrów.

Następnym jest wykres na rys. 3. Jest 
to zależność ogólnej ilości obserwowanych 
meteorów od jasności zjawisk. Krzywa ta 
jest dość charakterystyczna i wyglądała po
dobnie w latach poprzednich. Można jesz
cze dodać, że średnia jasność tegorocz
nych Perseid wyniosła 1.91 mag. jeśli weź
miemy jednak pod uwagę fakt, że jest to 
wartość zawyżona (znowu Księżyc!) to o- 
trzymamy wynik typowy dla omawianego 
roju (w 1991 roku było 2.2 mag).
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Możemy także przedstawić średnią ja 
sność meteorów każdej nocy, której wyko
nywane byty obserwacje. Wykres taki wi
dzimy na rys. 4. Na pierwszy rzut oka wi
dać, że wraz ze zbliżaniem się do maksi
mum, średnia jasność meteorów rośnie. 
Może to być prawdą, ale również może 
być spowodowane jasnym Hem nieba, któ
re nie pozwala zauważyć słabych zjawisk.

Tfego roku również określano barwę me
teorów. Zrobiono to dla 546 zjawisk. Więk
szość, bo 79.4% była biała, 15.1% meteo
rów było żółtych, 2% biało-niebieskich, 
także 2% pomarańczowych i 1.5% zielo
nych. Smugi pozostawiło po sobie 21% 
meteorów, a ślady 3.1%.

Zbyt mala liczba zjawisk oraz wspo
mniane przeszkody obiektywne nie poz
walają na dokonanie szerszego opracowa
nia. Miejmy nadzieję, że z następnej akcji 
otrzymamy więcej wyników. Nie są to w 
sumie obserwacje ani trudne, ani nieprzy
jemne. Nie jest chyba dla nikogo proble
mem położyć się na godzinkę łub dwie, a 
jak ktoś lubi to nawet na trzy, podczas 
ciepłej sierpniowej nocy i spoglądać w czy
ste, rozgwieżdżone niebo. Jeśli ma się ma
łe doświadczenie i kłopoty z ocenianiem 
jasności czy prędkości meteoru, można do
konywać zliczeń i ocen barw. Dla tak ak
tywnego roju jak Perseidy wystarcza to w 
zupełności. Tak więc każda obserwaq'a mo
że być wartościowa i chętnie wykorzysta
my ją  do opracowania w roku przyszłym. 
Nie wolno się zniechęcać gdy z roju nie 
pojawi się żaden meteor. Tb też jest ważny

wynik — po prostu oznacza, że w danym 
momencie rój nie wykazał aktywności. 
Miejmy jednak nadzieję, że tak nie będzie. 
W grudniu 1992 blisko Słońca i Ziemi zna
lazła się macierzysta kometa Perseid i fakt 
ten może mieć znaczny wpływ na częstość 
pojawień „spadających gwiazd” latem 1993.

Życząc wszystkim „meteorowcom” po
godnych nocy z samymi bolidami, serdecz
nie zapraszamy i zachęcamy do obserwacji 
meteorów, nie tylko z roju Perseid. Wszy
stkich zainteresowanych prosimy o kon
takt pod adresem:

Sekcja Meteorów i Meteorytów PTMA 
skr. poczt. 6,14-530 Frombork

Janosz W. Kosiński, Frombork 
Arkadiusz Olech, Pruszcz Gdański

Komunikat Sekcji Obserwacji Słońca 
PTMA, marzec 1993

Wyniki obserwacji Słońca w marcu 1993 r. 
przysłało 10 obserwatorów: Krzysztof 
Czar t ,  Grzegorz C z e p i c z e k ,  Bartosz 
D ą b r o w s k i ,  Janusz W. K o s i ń s k i ,  
Jerzy Łą g i e wk a ,  Wiktor M a j e w s k i ,  
Andrzej P i l s k i ,  Mariusz S a w i n e l ,  
Sebastian S o b e r s k i i Jerzy Z a 
g r o d n i k .  Łącznie wykonano 100 ob
serwacji w 29 dniach.

Średnie dzienne względne liczby Wol
fa w marcu 1993 r. wyniosły:
1 ... 63 9 .... ....56 17 .... .... — 25 .... 33
? ...60 10.... ....77 18 .... .... — 26 .... 35
3 ... 61 11.... ....47 19 ........43 27 .... ?6
4 ... 74 12.... ....75 2 0 ........57 28 .... ?8
5 .,.. ... 77 13.... ....60 2 1 ........79 29 .... ....45
6 ...41 14.... ....51 2 2 ........69 30 .... 51
7 ...66 15.... ....44 2 3 ........57 31 .... 54
8 ... 73 16.... ....46 2 4 ........35

Średnia miesięczna względna liczba 
Wolfa w marcu 1993 r. wyniosła 61.1 
(54.5). Średnia względna liczba Wolfa z 
obrotu Słońca No. 1866 wynosi 73.0 (67.7). 
W nawiasach podano średnie Liczone bez 
współczynników obserwatorów.

Janusz W. Kosiński
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Komunikat Sekcji Obserwacji Słońca 
PTMA, kwiecień 1993

Wyniki obserwacji Słońca w kwietniu 1993 
r. przysłało 13 obserwatorów: Marcin B e 
t l e j ,  Mariusz C h i r o w s k i ,  Krzysztof 
C z a r t ,  Grzegorz C z e p i c z e k ,  Michał 
I z d e b s k i ,  Janusz W. K o s i ń s k i ,  Je
rzy Ł ą g i e w k a, Wiktor M a j e w s k i ,  
Andrzej P i l s k i ,  Mariusz S a w i n e 1, 
Sebastian S obe r s k i ,  Stanisław Świer -  
c z y ń s k i  i Jerzy Z a g r o d n i k .  Łącz
nie wykonano 178 obserwacji w 29 dniach.

Średnie dzienne względne liczby Wol
fa w kwietniu 1993 r. wyniosły:

ERRATA

W sprawozdaniu Janusza W. Kosińskiego 
z III Seminarium Meteorowo-Meteory- 
towego we Fromborku (Urania 1/93, str. 
28) po zdaniu: „O określaniu aktywności i 
funkcji jasności meteorów z obserwacji 
wizualnych mówił dr W. Cwietkow” opu
szczony został następujący fragment: 

„Przedstawił w swym wystąpieniu su
biektywne i obiektywne czynniki wpływa
jące na wartość obserwacji oraz opisał mo-

1 ... . ... 76 9.... ....55 17... .... 23 25.... 86
7 ... 84 10.... ....64 18... .... 26 26.... ... .  57
3 . . . .  — 11.... ....46 19. .... 49 27.... ....67
4 ... 75 12.... ....37 7.0 ... .... 71 28.... 58
•i ... 89 13....... 0 21... .... 90 29.... 4?
6 ... ... 33 14.... ..... 4 7 2 ... .... 97 30.... 33
7 ...54 15.... ....15 ?3„. ...100
8 ... 62 16.... ....11 7 4 ... .... 87

Średnia miesięczna względna liczba 
Wolfa w kwietniu 1993 r. wyniosła 54.6 
(51.3). Średnia względna liczba Wolfa z 
obrotu Słońca No. 1867 wynosi 57.1 (51.1). 
W nawiasach podano średnie liczone bez 
współczynników obserwatorów.

Janusz W. Kosiński

del obróbki danych stosowany w Rosji. W 
odpowiedzi J. W. Kosiński przedstawił „pol
ską metodę obserwacji meteorów” stoso
waną od kilku lat głównie przez Pracow
nię Komet i Meteorów mieszczącą się we 
Fromborku”.

Bardzo przepraszamy Autora i Czytel
ników!

Redakcja

KALENDARZYK ASTRONOMICZNY Październik—listopad 1993 r.

Słońce: Wędrując po ekliptyce stale ob
niża się pod równikiem niebieskim, łuk 
jego dziennej drogi nad horyzontem jest 
coraz krótszy, w związku z czym dnia cią
gle ubywa. W Warszawie 1 października 
Słońce wschodzi o 5h36m, zachodzi o 17h 
14m, 1 listopada wschodzi o 6h31m, zacho
dzi o 16h8m, a 30 listopada wschodzi o 
7h21m, zachodzi o 15h28m. W październiku 
Słońce wstępuje w znak Skorpiona (Nie
dźwiadka), a w listopadzie w znak Strzelca.

W listopadzie zdarzą się dwa intere
sujące zjawiska, u nas niestety niewidocz
ne (widoczne będą na półkuli południo
wej): 6 listopada Merkury przejdzie na tle 
tarczy Słońca, a 13 listopada nastąpi czę
ściowe zaćmienie Słońca.

Księżyc: Kolejność faz Księżyca będzie na
stępująca: w październiku ostatnia kwa
dra 8d21h, nów 15d13\ pierwsza kwadra 
22d10h, pełnia 30d14h, a w listopadzie os
tatnia kwadra 7d8h, nów 13d23h, pierwsza 
kwadra 21d3h, pełnia 29d8h. W perygeum 
Księżyc znajdzie się 15 października i 12 
listopada, a w apogeum 28 października i 
24 listopada. W listopadzie zdarzy się cał
kowite zaćmienie Księżyca (widoczne nad 
ranem 29 listopada).
Planety i planetoidy: Rankiem coraz niżej 
nad wschodnim horyzontem błyszczy W e 
n u s  jak gwiazda -3.9 wielkości. Wieczo
rem nisko nad zachodnim horyzontem wi
doczny jest M e r k u r y  około zerowej 
wielkości i M a r s  +1.5 wielkości; obie
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D ane dla obserwatorów Słońca (na 13h czasu środk.-europ.)

Data
1993

P Bo Lo Data
1993

P Bo Lo

X  1 +26.01 +6.68 252.80 1111 XI 1 +24.42 +4.31 203. 90
3 +26.12 +6.58 226.42 3 +24.06 +4.10 177.53
5 +26.21 +6.47 200.02 U l 5 +23.67 +3.90 151.16
7 +26.26 +6.35 173.64 i l l 7 +23.25 +3.68 124.79
9 +26.29 +6.23 147.26 9 +22.80 +3.46 98.42

11 +26.28 +6.10 120.87 111 11 +22.32 +3.23 72.06
13 +26.25 +5.96 94.48 111 13 +21.80 +3.00 45.69
15 +26.19 +5.82 68.10 111 15 +21.26 +2.77 19.32
17 +26.10 +5.66 41.72 17 +20.69 +2.53 352.96
19 +25.98 +5.50 15.34 19 +20.08 +2.29 326.60
21 +25.82 +5.34 348.96 1111 21 + 19.46 +2.05 300.24
23 +25.153 +5.16 322.60 111 23 +18.80 + 1.80 273.87
25 +25.42 +4.98 296.22 111 25 + 18.10 + 1.56 247.51
27 +25.18 +4.80 269.84 HI 27 + 17.40 + 1.31 221.15
29 +24.90 +4.60 243.46 111 29 + 16.66 + 1.06 194.79
31

1
+24.58 +4.41 217.09 XII 1 + 15.90 +0.80 168.43

P — kąt odchylenia osi obrotu Słońca mierzony od północnego wierzchołka tarczy;
Bo, Lo — heliograficzna szerokość i długość środka tarczy.
X. 20d16h55m i XI. 17d0hl l m — momenty, w których heliograficzna długość środka tarczy 
wynosi 0°.

planety widoczne będą w październiku. 
S a t u r n  (+0.4 wielk.) widoczny jest w 
pierwszej połowie nocy na granicy gwiazdo
zbiorów Wodnika i Koziorożca. Pozostałe 
planety przebywają na niebie zbyt blisko 
Słońca i są niewidoczne. W listopadzie wi
doczny będzie na niebie tylko Saturn, a nad 
ranem może jeszcze z trudem odnajdzie
my Wenus bardzo nisko nad horyzontem.

Przez lunety możemy poszukiwać pla
netoid: C e r e s  7.5 wielk. przez całą noc 
oraz P a l l a s  10 wielk. i W e s t ę 7 
wielk. wieczorem w październiku. Dla od
nalezienia planetoid wśród gwiazd poda
jemy ich współrzędne równikowe dla kil
ku dat. Ceres: X. 2d: rekt. 2h23.9m, deki. 
+0°38’; 12d: rekt. 2h16.6m, deki. 0°0’; 22d: 
rekt. 2h8.1m, deki. -0°32’; XI. l d: rekt. l h 
59.2m, deki. -0°54’; l l d: rekt. l h50.8m, deki. 
-1°2’; 21d: rekt. l h43.9"\ deki. -0°54’; XII. 
l d: rekt. l h39.0m, deki. -0°29\ Pallas: X. 2d: 
rekt. 21h26.4m, deki. +0°25’; 12d: rekt. 21h

25.2m, deki. -1°27’; 22d: rekt. 21h26.0m, deki. 
-3°4’; XI. l d: rekt. 21h28.9m, deki. -4°25\ 
Westa: X. 2d: rekt. 22h17.2m, deki. -21°8’; 
12d: rekt. 22h15.3m, deki. -20°56’; 22d: rekt. 
22h16.4m, deki. -20°25’; XI. l d: rekt. 22h 
20.1% deki. -19°38\
Meteory: Od 16 do 26 października pro
mieniują meteory z roju O r i o n i d ó w. 
Radiant meteorów leży na granicy gwiaz
dozbiorów Oriona i Bliźniąt i ma współ
rzędne: rekt. 6h24m, deki. +15°. W tym 
roku warunki obserwacji nie są złe.

W listopadzie promieniują dwa roje me
teorów, T a u r y d y  i L e o n i d y .  Tku- 
rydy mają podwójny radiant w gwiazdoz
biorze Byka o współrzędnych: rekt. 3h44ra, 
deki. +14° i +22°, a maksimum ich aktyw
ności przypada 8 listopada. Leonidy pro
mieniują od 15 do 19 listopada, a maksi
mum przypada na 18d; radiant Leonidów 
leży w gwiazdozbiorze Lwa i ma współ
rzędne: rekt. 10h8m, deki. +22°.
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Październik
6d18h Złączenie Merkurego i Marsa w 

odl. 2°. Wieczorem powinniśmy odnaleźć 
obie planety nisko nad zachodnim hory
zontem.

13d Dwie planetoidy zmieniają kieru
nek swego pozornego ruchu wśród gwiazd 
na sferze niebieskiej (są wówczas nieru
chome w rektascensji): o 2h Pallas, a o l l h 
Westa.

14d O 2h nastąpi złączenie Wenus z 
Księżycem w odl. 7°, a o 5h Merkury znaj
dzie się w największym wschodnim odchy
leniu od Słońca (w odl. 25°).

16d23h Złączenie Marsa z Księżycem w 
odl. 1.7°.

17d6h Merkury w złączeniu z Księży
cem w odl. 1.7°.

18dl l h Złączenie Jowisza ze Słońcem.
21d15h Księżyc znajdzie się w złączeniu 

z dwiema planetami: z Uranem  w odl. 4° i 
z Neptunem w odl. 3°.

22d20h Planetoida Ceres w przeciwsta
wieniu ze Słońcem względem Ziemi (w 
opozycji).

23d10h36ra Słońce wstępuje w znak 
Skorpiona, jego długość ekliptyczna wy
nosi wówczas 210°.

24d14h Złączenie Saturna z Księżycem 
w odl. 7°.

26d4h Merkury nieruchomy w rekta
scensji.

28d O 7h złączenie Merkurego z M ar
sem w odl. 2° (po raz drugi w tym miesią
cu). O l l h Saturn nieruchomy w rekta
scensji.
Listopad

2d24h Złączenie Wenus ze Spiką (Kło
sem Panny), gwiazdą pierwszej wielkości 
w gwiazdozbiorze Panny (w odl. 4°).

6d5h Dolne złączenie Merkurego ze 
Słońcem. Przejście planety na tle tarczy 
Słońca widoczne będzie na Hawajach, na 
Oceanie Spokojnym, w Australii, na Oce
anie Indyjskim i we wschodniej Afryce.

8d18h Złączenie Wenus z Jowiszem w 
odl. 0.4°.

12d Księżyc znajdzie się w złączeniu z 
dwiema planetami (w odl. 4°): o 16h z Jo 
wiszem, a o 22h z Wenus.

13d23h Częściowe zaćmienie Słońca wi
doczne w Ameryce Południowej, na Ana- 
tarktydzie, na Nowej Zelandii i południo
wej części Australii.

14d14h Złączenie Merkurego i Wenus 
w odl. 0.7°.

15dl h Merkury nieruchomy w rekta
scensji.

17d19h Złączenie Plutona ze Słońcem.
18d Księżyc znajdzie się w złączeniu: o 

l h z Neptunem w odl. 3°, a o 2h z Uranem 
w odl. 4°.

20d23h Złączenie Saturna z Księżycem 
w odl 7°.

22d O 8h5m Słońce wstępuje w znak 
Strzelca, jego długość ekliptyczna wynosi 
wówczas 240°. O 17h Merkury w najwię
kszym zachodnim odchyleniu od Słońca w 
odl. 20°.

29d Całkowite zaćmienie Księżyca. U 
nas widoczny jest początek zaćmienia przed 
wschodem Słońca. Podajemy momenty po
szczególnych faz zjawiska: wejście Księży
ca w półcień Ziemi o 4h27m, wejście Księ
życa w cień Ziemi o 5h40m, początek za
ćmienia całkowitego o 7h26m.

Momenty wszystkich zjawisk podane 
są w czasie środkowo-europejskim.

Opracował G. Sitarski

OGŁOSZENIA

Sekcja Meteorów i Meteorytów PTMA zaprasza do udziału w IV SEMINARIUM METEORO- 
WO-METEORYTOWYM które odbędzie się we Fromborku w dniach 14-15 sierpnia 1993 roku. 
Bliższe informacje można uzyskać pod adresem: Sekcja Meteorów i Meteorytów PTMA, skr. 
poczt. 6, 14-530 Frombork.
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Sprzedam „Newtona” 67/400 mm — 500 tys. zł. oraz sprzedam lub wymienię książki 
astronomiczne i Uranie. Lech Jaszowski, ul. Chopina 18/27, 47-400 Cieszyn, tel. 22 677.
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PTMA, ul. św. Tbmasza 30/8, 31-027 Kraków, tel. 2238 92; nr konta PKO I OM Kraków 
35510-16391-132. Koszt wytworzenia tego zeszytu 22000 zł. Uranię rozprowadza się w ramach 
składki członkowskiej; w 1993 roku 240 000 zł (zniżka 200 000 zł).

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





l*V 
T

a
p


