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Czytelnikom artykułu, którym roz
poczynamy niniejszy numer, udzieli się 
być może żarliwość i dociekliwość A u 
torki w zgłębianiu dzieła Kopernika i 
usiłowaniach zrozumienia jego znacze
nia w rozwoju poglądów człowieka na 
Wszechświat. Ten piękny tekst nie tylko 
wiele nas nauczy, lecz także zachęci — 
ja k  sądzimy — do pilniejszego, rozu
mniejszego i z większą pokorą upra
wianego miłośnictwa astronomii. To 
przekonanie uzasadnia opublikowanie 
na łamach pisma miłośników astrono
mii referatu prof. Wilhelminy IWANO
WSKIEJ, który z wielkim zainteresowa
niem został wysłuchany przez elitę na
ukową naszego kraju zebraną na L X X X  
sesji Zgromadzenia Ogólnego członków 
Polskiej Akadem ii N auk w dniu 10 
grudnia 1993 roku w Warszawie. Za  
poniekąd kontynuację tematyki w nim 
poruszonej można uważać kolejny ar
tykuł, w którym prof. Bohdan PACZYŃ
SKI relacjonuje zmagania najtęższych 
wśród astronomów umysłów z proble
mem wyjaśnienia natury ciągle jeszcze 
tajemniczych błysków promieniowania 
gamma obserwowanych na niebie już 
od dwudziestu lat. Chociaż zagadnie
nie to omawialiśmy niedawno na ła
mach Uranii (w numerze 9/1992), to 
jednak przeczytanie o nim najświeższych 
informacji, zebranych tu przez badacza 
głęboko zaangażowanego w rozwiązy
wanie tej zagadki i należącego do gro
na najwybitniejszych dziś astronomów, 
z pewnością dostarczy każdemu nie la
da satysfakcji Dodajmy, że jest to tak
że zapis referatu przedstawionego przez 
prof. Paczyńskiego podczas X X V I Zjaz
du Polskiego Towarzystwa Astronmicz- 
nego, który odbył się we wrześniu ubie
głego roku w Warszawie (patrz Urania 
11/1993). Przy lekturze tego numeru nie 
powinniśmy też pominąć zawartych w 
Kronice doniesień o naprawie telesko
pu kosmicznego Hubble’a i uważnego 
obejrzenia pierwszych zdjęć nim zrobio
nych po tej niezwykłej operacji.



34 URANIA 2/1994

Wilhelmina Iwanowska — Tomń

DZIEŁO KOPERNIKA Z PERSPEKTYWY 450 LAT
Referat wygłoszony podczas L X X X  sesji Zgromadzenia Ogólnego Polskiej Akademii 
Nauk w dniu 10 grudnia 1993 roku w Warszawie

Zmienił układ współrzędnych 
kosmicznych i rozmiary 
Wszechświata

Czterysta pięćdziesiąt lat temu w nauce 
światowej dokonał się przewrót, którego 
konsekwencje owocują do dziś, a którego 
sprawcąbylM ikołaj K o p e r n i k  Toruń- 
czyk, autor dzieła O obrotach {De revolu- 
tionibus). Na czym polegał ów przewrót? 
Najkrócej można powiedzieć, że na zmia
nie układu współrzędnych kosmicznych. 
Kopernik przeniósł początek układu ze 
środka Ziemi do środka Słońca, a Ziemię 
uczynił jedną z planet, nadając jej potrój
ny ruch: dzienny obrót dokoła własnej osi, 
roczny obieg dokoła Słońca i powolny ruch 
precesyjny osi ziemskiej opisującej po
wierzchnię stożkową. Popularnie mówi
my: „Wstrzymał Słońce, ruszył Ziemię”. 
Ale na tym nie koniec. Kopernik zmienił 
rozmiary Wszechświata, przyjął, że Wszech
świat jest bardzo wielki, „skończony, czy 
nieskończony, zostawmy do dyskusji filo
zofom przyrody..., którego granic nie zna
my i znać nie możemy” (O obrotach, księ
ga pierwsza, rozdział ósmy). Przed Koper
nikiem ogólnie był przyjęty geocentryczny 
model P t o l e m e u s z a ,  opisany w jego 
dziele Almagest (II w. naszej ery). Według 
tego modelu świat był bardzo mały, koń
czył się tuż za sferą Saturna (miał promień 
równy 20 tysiącom promieni ziemskich). 
Musiał być bardzo mały, skoro miał się 
obracać w ciągu doby dokoła Ziemi. Do 
zagadnienia rozmiarów Wszechświata po
wrócimy w dalszym ciągu, ponieważ za
wierało ono poważny zarzut przeciw teo
rii Kopernika i pozostawało w sferze hi
potez przez trzysta lat po jego śmierci. Na 
razie przyznajemy Kopernikowi, że „wstrzy

mał Słońce, ruszył Ziemię i odrzucił gwiaz
dy w dał”...

Zapytajmy jeszcze, na jakich podsta
wach oparł Kopernik swój system. O dpo
wiedź jest prosta: na obserwacjach własnych 
i swych poprzedników. Zachowało się oko
ło 60-ciu obserwacji Kopernika, wykona
nych własnoręcznie skonstruowanymi przy
rządami, które służyły do pomiaru odległo
ści kątowych ciał niebieskich; lunet jeszcze 
nie znano. Z  tych pomiarów otrzymywano 
tory Słońca, Księżyca i planet na tle gwiazd. 
Wszystkie te ciała „ruchome”, obiegały e- 
kliptykę w kierunku z zachodu na wschód 
w różnych okresach czasu: Słońce w ciągu 
roku, księżyc w ciągu miesiąca, planety w 
różnych okresach: od 80 dni u Merkurego 
do 30 lat u Saturna, najdalszej znanej wów
czas planety. Ruch planet wydawał się naj
bardziej złożony: w pewnych fazach swego 
ruchu po ekliptyce zatrzymywały się, cofa
ły i znów biegły naprzód, kreśląc pętle o 
różnych amplitudach. Aby te pętle wyjaś
nić, Ptolemeusz dodał odpowiednie epicy- 
kle do kołowych orbit geocentrycznych pla
net. Kopernik takich epicykli nie potrzebo
wał, planety krążyły dokoła Słońca, a pętle 
były efektem krążenia Ziemi dokoła Słońca. 
Z  okresów obiegu i wielkości pętli K oper
nik określił odległości planet od Słońca, 
otrzymując spójny i jasny obraz układu pla
netarnego, który przedstawia na rysunku 
w rozdziale 10-tym pierwszej księgi O ob
rotach i tak go komentuje: „Odnaleźliśmy 
zatem w tym porządku zadziwiający ład 
świata i ustalony, zharmonizowany zwią
zek między ruchem a wielkością sfer, ja 
kiego w inny sposób odkryć niepodobna”. 
Kopernik wyjaśnił również w sposób za
dowalający obserwowane zmiany jasności 
planet w różnych fazach ich obiegów.



2/1994 URANIA 35

Przyjmując kołowe orbity planet, Ko
pernik był świadom tego, że orbitalny ruch 
planet nic jest ściśle jednostajny, wpro
wadził więc drobne epicykle do orbit pla
net i Ziemi. Tfc epicykle zniknęły, gdy K e - 
p 1 e r, dysponując bogatym zasobem ob
serwacji planet Tychona B r a h e, odkrył, 
że orbity planet są eliptyczne, a Słońce 
jest w ognisku elips. Znalazł również zwią
zek pomiędzy okresem obiegu planety a 
połową wielkości osi elipsy. Wreszcie te 
badania uwieńczył trzysta lat temu Izaak 
N e w t o n  prawami dynamiki i prawem 
ciążenia powszechnego.

Trudności w przyjęciu systemu 
Kopernika
Naturalnym sprawdzianem wiarygodności 
każdej teorii czy modelu w naukach przy
rodniczych jest stopień zgodności teorii z 
wynikami obserwacji lub eksperymentu. 
Geocentryczny model układu planetarne
go Ptolemeusza, mimo że stanowił najpeł
niejszą syntezę astronomii starożytnej, co 
Kopernik przyznaje w swym dziele, byl 
ułomny od początku, jeśli chodzi o zgod
ność z obserwacjami. Przykładowo, we
dług tego modelu Księżyc powinien zna
cznie zmieniać swą odległość od Ziemi, a 
więc i rozmiary kątowe swej tarczy w ciągu 
miesięcznego obiegu dokoła Ziemi, a te
go się nie obserwuje. Kopernik, podczas 
swych studiów na Uniwersytecie w Bolo
nii, w r. 1497, wspólnie z wykładowcą as
tronomii Dominikiem Marią N o v a r ą ,  
przeprowadził test tego zjawiska, obser
wując zakrycie jasnej gwiazdy Alfa Tauri 
przez tarczę Księżyca.

Rozbieżności modelu Ptolemeusza z 
obserwacjami narastały z biegiem lat i stu
leci. Podejmowano próby poprawiania te
go modelu przez zmiany wartości niektó
rych parametrów, dodawanie dalszych e- 
picykli, komplikując coraz bardziej model 
bez pozytywnych rezultatów. Th rażąca nie
zgodność z obserwacjami była jednym z 
powodów usilnych poszukiwań przez Ko
pernika prawdziwego obrazu Wszech

świata, o czym pisze w liście do ówczesne
go papieża Pawła III, któremu dedykował 
swe dzieło. Tablice położeń ciał niebies
kich na bieżący okres czasu (tzw. efemery
dy), obliczone według systemu Koperni
ka, okazały się najlepszymi z istniejących i 
były przyjmowane nawet przez przeciwni
ków jego teorii jako pożyteczny algorytm.

A przeciwników było wielu. Panowało 
ogólne przeświadczenie o nieruchomości 
Ziemi i centralnym jej położeniu we 
Wszechświecie, z czego Kopernik zdawał 
sobie sprawę, gdy pisał, że występuje „nie
mal wbrew powszechnemu przekonaniu” 
i starał się przekonać czytelników, że ru
chomość Ziemi nie zagraża jej całości i 
bezpieczeństwu, a przeciwnie, ruchomość 
całego Wszechświata jest bardziej ryzyko
wnym przypuszczeniem.

Ale nie tylko przywiązanie do geocen- 
tryzmu, który był ogólnie przyjmowany 
przez czternaście stuleci, powstrzymywało 
astronomów od zaakceptowania systemu 
heliocentrycznego. W samej nauce Koper
nika istniała niepewność. O ile planety za
kreślały pętle w swym obserwowanym ru
chu, prawidłowo odzwierciedlając ruch or
bitalny Ziemi, nie czyniły tego gwiazdy, 
które pozostawały nieruchome. A prze
cież, jeżeli sfera gwiazd znajduje się tuż za 
sferą Saturna, gwiazdy powinny zakreślać 
pętle podobnie jak to czyni planeta Sa
turn. Kopernik odpowiedział tak: „Jeżeli 
zaś nic podobnego nie dostrzegamy u 
gwiazd stałych, dowodzi to, że się znajdują 
niezmiernie wysoko nad nami, co sprawia, 
że nawet orbita rocznego ruchu (ziemi) 
albo raczej jej obraz zanika dla naszego 
wzroku... Ikk naprawdę ogromne jest to 
boskie arcydzieło Istoty Najlepszej i Naj
większej.” (O obrotach, księga pierwsza, 
rozdział dziesiąty). T&k więc wielki Wszech
świat Kopernika był jego genialną h i p o 
t ezą .

Na wykrycie rocznych ruchów paralak- 
tycznych gwiazd trzeba było poczekać trzy
sta lat, gdy przyrządy astronomiczne zo
stały na tyle udoskonalone, że mogły mie-
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Kopernik według litografii Jana Feliksa Piwarskiego, wykonanej w roku 1852 i włączonej do czwartego, 
warszawskiego wydania De Rcvolulionibus z 1854 r.
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rzyć położenia gwiazd z dokładnością u- 
łamka sekundy łuku. Tego rzędu okazały 
się paralaksy najbliższych gwiazd pomie
rzone przez B e s s e ł a  i S t r u v e g o .  
Były odległe o lata świetlne. Wszechświat 
okazał się bardzo wielki, Kopernik miał 
jednak rację...

Tb, że Ziemia porusza się ruchem ro
cznym po orbicie, zostało potwierdzone 
wcześniej; w dwieście lat po Koperniku 
B r a d l e y  odkrył zjawisko aberracji świa
tła gwiazd. Aby je obserwować z ruchomej 
Ziemi, należało pochylać lunetę w kierun
ku ruchu, gdy nam wypadnie biec w ulew
ny deszcz. Odkrycie aberracji światła nie 
mówiło jednak nic o odległości gwiazd.

Spośród uczonych astronomów sam 
Kopernik nie miał wątpliwości co do słu
szności swej teorii, podobnie Kepler, któ
ry ją znakomicie uzupełniał, również 
G a l i l e u s z  z entuzjazmem ją przyjął, 
widząc potwierdzenie jej słuszności w fa
zach Wenus i obrazie księżyców Jowisza, 
k tóre mógł oglądać w skonstrifowanej 
przez siebie lunecie. Nic przyjął teorii Ko
pernika Tycho Brahe, a raczej przyjął czę
ściowo, przyznając, że Merkury i Wenus 
krążą wokół Słońca, ale całość krąży do
koła Ziemi.

A jak ustosunkowały się środowiska ko
ścielne do nauki Kopernika? Kościoły 
protestanckie — zdecydowanie negatyw
nie. L u t e r  podobno nazwał Kopernika 
„szalonym astronomem sarmackim”. K a 1 - 
w i n również odrzucił naukę Kopernika 
jako niezgodną z Pismem św. Były to czasy 
Reformacji, która podnosiła wagę Pisma 
św. jako księgi obowiązującej w zasadach i 
szczegółach. Kopernik, przewidując moż
liwość ataku z tej strony, tak pisze w liście 
dedykacyjnym do papieża Pawła III: „Być 
może znajdą się tacy, co lubią bredzić i 
mimo zupełnej nieznajomości nauk mate
matycznych, roszcząc sobie przecież pra
wo do wypowiadania o nich sądu, na pod
stawie jakiegoś miejsca w Piśmie św. tłu
maczonego źle i wykrętnie odpowiednio 
do ich zamierzeń, ośmielą się potępiać i

prześladować tę moją teorię. O tych jed
nak zupełnie nie dbam do tego stopnia, że 
sąd ich mam nawet w pogardzie jako lek
komyślny... Dzieła matematyczne pisane 
są dla matematyków...”

Dzieło Kopernika było drukowane w 
Norymberdze, a jego „redaktorem naczel
nym”, jakbyśmy dziś powiedzieli, był teo
log protestancki O s j a n d c r. On to usu
nął wprowadzenie do pierwszej księgi Ko
pernika i dodał bezimiennie własny wstęp, 
w którym przedstawił dzieło Kopernika ja 
ko symulację zjawisk niebieskich, a nie 
opis rzeczywistego świata. O tym fałszer
stwie Kopernik już się nie dowiedział; był 
już na łożu śmierci, gdy pierwsze egzem
plarze jego dzieła dotarły do Fromborka 
wiosną 1543 r. Jego przyjaciel biskup Ti- 
dcmann G i e s  e ostro protestował prze
ciw fałszerstwu, ale bezskutecznie. Dopie
ro w drugim wydaniu, amsterdamskim, uka
zał się oryginalny tekst dzieła Kopernika.

Jeśli chodzi o Kościół katolicki, z któ
rym Kopernik był tak ściśle związany, nie 
spotkała go z tej strony żadna dezaproba
ta za jego życia. Przeciwnie, władze koś
cielne i przyjaciele (ks. Paweł, biskup Fos- 
somiscone, Mikołaj S c h o n b e r g ,  kar
dynał kapuański i Tidemann Giese, bis
kup chełmiński) zachęcali i usilnie nale
gali na Kopernika, aby swe dzieło, które 
przeleżało w ukryciu przez ponad 30 lat 
oddał do druku, by mogło ono w szcze
gólności posłużyć do pilnie potrzebnej re
formy kalendarza kościelnego. Gdy Ko
pernik zdecydował się wreszcie na wyda
nie swego dzieła, dedykował je papieżowi 
Pawłowi III, szukając niejako obrony przed 
możliwymi atakami.

Z  biegiem lat jednak, gdy kontrower
sje pomiędzy zwolennikami i przeciwni
kami teorii Kopernika narastały, Inkwizy
cja kościelna w r. 1616 umieściła dzieło 
Kopernika na Indeksie ksiąg zakazanych 
(Index librorum prohibitorum). Oznaczało 
to, że dzieło to wolno studiować, ale nie 
wolno go rozpowszechniać. W związku z 
tym zakazem, inkwizycja wytoczyła proces
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sądowy przeciw Galileuszowi w r. 1633 o 
rozpowszechnianie dzieła Kopernika. Po 
przeszło 200 latach dzieło Kopernika zo
stało z indeksu zwolnione. Nie broniąc 
inkwizycji, warto jednak zwrócić uwagę na 
daty tych aktów prawnych: dzieło Koper
nika umieszczono na indeksie przed po
twierdzeniem ruchu orbitalnego Ziemi 
przez Bradley’a (1729) z aberracji światła, 
a więc w okresie, gdy to dzieło miało w 
sobie element hipotezy, a zostało zdjęte z 
indeksu po wyznaczeniu odległości (para- 
laks) bliskich gwiazd przez Bessela (1838) 
i Struvego (1839), gdy wielki Wszechświat 
Kopernika przestał być hipotezą.

Dodajmy jeszcze, że w Polsce w r. 1802 
Jan Ś n i a d e c k i ,  będąc jeszcze profe
sorem Uniwersytetu Jagiellońskiego, opu
blikował książkę o Koperniku, przed zdję
ciem jego dzieła z indeksu. Przypomnijmy 
też, że niedawno Papież-Polak przepro
wadził w Watykanie rewizję procesu G a
lileusza.

Od Kopernika po dzień dzisiejszy
Układ planetarny

W ciągu 450 lat od wydania dzieła Ko
pernika, badania układu planetarnego po
stępowały naprzód: prawa Keplera (1609, 
1619), a nade wszystko prawa dynamiki i 
prawo ciążenia powszechnego wyłożone 
przez Izaaka Newtona w jego fundamen
talnym dziele Philosophise naturalis prin
cipia mathematica (1687), pozwoliły obli
czać ruchy planet dokoła Słońca. Newton 
stwierdził, że orbity planet i komet mogą 
być nie tylko eliptyczne i kołowe, ale też 
paraboliczne i hiperboliczne (tzw. prze
cięcia stożkowe). Newton wprowadził, rów
nocześnie z L e i b n i t z e m ,  rachunek 
różniczkowy i całkowy, które pozwoliły o- 
pisywać i rozwiązywać równania ruchu, wy
znaczać orbity i efemerydy planet, księ
życów i komet, a także masy ciał central
nych. W latach następnych astronomowie 
stosowali i doskonalili metody matematy
czne wyznaczania ruchów ciał układu pla
netarnego, objęte nazwą „mechanika nie

ba”. Szczególnie zasłużył się w tym astro
nom francuski L a p l a c e ,  który rozwi
nął i opisał te metody w pięciotomowym 
dziele Trait e sur mecanique celeste (1798- 
1825). W tych badaniach uwzględniono nie 
tylko działanie grawitacyjne ciała central
nego, ale też wzajemne oddziaływania po
między planetami (tzw. perturbacje), a tak
że obrót osiowy planet, precesję i nutację. 
Mechanika nieba pochłonęła niemal cał
kowicie uwagę i czas astronomów przez 
cały wiek XVII, XIX i część XX. Wśród 
wielu nazwisk tego okresu wymieńmy je 
szcze Henryka P o i n c a r ć , jednego z 
ostatnich wybitnych mechaników nieba te
go okresu. Dzięki doskonaleniu i powięk
szaniu instrumentów obserwacyjnych, u- 
kład planetarny powiększy! się znacznie: 
poza Saturnem odkryło Urana, dalej — 
Neptuna — poprzez perturbacje, jakie 
wywołał w ruchu Urana ( L e v e r r i e r ) i  
wreszcie Plutona i jego księżyc — Charo
na. Odkryto i dalej się odkrywa księżyce 
planet, szczególnie licznie wokół wielkich 
planet, oraz małe planety, krążące głów
nie pomiędzy orbitami Marsa i Jowisza, 
no i komety periodyczne, lub jednorazo
we. Ostatnio, sztuczne satelity Ziemi i po
jazdy kosmiczne pozwalają na bezpośred
nie obserwacje i badania powierzchni pla
net i ich księżyców, na lądowanie na Księ
życu wykonane przez szereg załóg ame
rykańskich, jest nadzieja na lot załogowy 
na Marsa.

Gdy zaczynałem być astronomem w r. 
1927 w Wilnie, astronomia w Polsce była 
zdominowana przez mechanikę nieba. Tak 
było w Krakowie (Prof. B a n a c h i e -  
w i c z), Warszawie (Prof. K a m i e ń s k i ) ,  
Poznaniu (Prof. W ij k o  ws k i ) .  W Wil
nie, Prof. Władysław D z i e w u l s k i  zaj
mował się również mechaniką nieba (bada! 
ruchy małych planet wykraczających poza 
orbity Marsa i Jowisza), ale też badał ruchy 
gwiazd w naszej Galaktyce i mnie do tych 
prac wprowadził. Wysłał mnie na staż po- 
doktorski (1934/5) do szwedzkiego Obser
watorium w Saltsjóbaden koło Sztokhol-
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mu, którym kierował Prof. Bcrtil L i n d -  
b 1 a d, który równocześnie z Prof. O o r - 
t e m z Holandii odkrył, że nasza Galakty
ka obraca się dokoła swej osi i to nie jako 
ciało sztywne, a w sposób złożony z podsy
stemów płaskich sferoidalnych i kulistych. 
Ja miałam jako zadanie zapoznać się ze 
spektroskopu} gwiazd, a w szczególności 
opracować metodę wyznaczania odległoś
ci gwiazd nadolbrzymów w szerokim pro
gramie badania struktury naszej Galak
tyki. Proszę zauważyć, że nadchodziły cza
sy, gdy astronomowie jak gdyby przypo
mnieli sobie, że poza układem planetar
nym, istnieje wielki, może nawet nieskoń
czony Wszechświat, który odkrył Mikołaj 
Kopernik. W tym czasie działały już duże 
teleskopy amerykańskie na Mt. Wilson w 
Kalifornii, 1.5-metrowy i 2.5-metrowy (w 
Saltsjobaden był metrowy). Badano tam 
inne galaktyki i ich widma. Odkryło ( H u b 
b l e  1929), że uciekają od nas i to tym 
szybciej im dalej się znajdują, że kiedyś, 
ok. 15 mld lal temu wyszły z jednego pun
ktu, że był Wielki Wybuch Wszechświata, 
wielkiego Kopernikowskiego Wszechświa
ta. Były to rzeczy fascynujące...

Droga do Wielkiego Wszechświata
Gdy w roku 1945 wypadło nam opuścić 

Wilno — alternatywą była zsyłka na Dale
ki Wschód — wybraliśmy Tbruń, miejsce 
urodzin Kopernika, na założenie nowego 
uniwersytetu, Uniwersytetu Mikołaja Ko
pernika, aby tu kontynuować wielkie tra
dycje Uniwersytetu Wileńskiego, również 
w astronomii. W okolicach Tbrunia po
wstało Obserwatorium Astronomiczne, ale 
wkrótce, bo już w r. 1957 powstał zalążek 
Obserwatorium Radioastronomicznego, 
gdy grupa młodych astronomów i fizyków 
na czele z mgr Stanisławem G o r g o 1 e - 
w s k i m taką inicjatywę zgłosiła. Radio
astronomia była nową dziedziną astrono
mii, powstałą po wojnie, stawiała sobie za 
cel badanie promieniowania radiowego wy
syłanego przez obiekty niebieskie. Podob
na placówka powstała w tym czasie przy

Obserwatorium Astronomicznym UJ w 
Krakowie. Nasi radioastronomowie zajęli 
się początkowo obserwacjami promienio
wania radiowego Słońca na falach m etro
wych (127 MHz), okazało się bowiem, że 
na tych falach promieniowanie radiowe 
Słońca, a właściwie korony słonecznej jest 
bardzo intensywne i zmienne. Obserwacje 
te kontynuują do dziś. W r. 1973 wykonali 
udany eksperyment kosmiczny Interkos- 
mos Kopernik 500 na zlecenie ówczesne
go Komitetu do badań kosmicznych PAN, 
obserwując na sztucznym satelicie prom ie
niowanie radiowe korony słonecznej na 
falach hektometrowych, nic dochodzących 
do powierzchni Ziemi.

Ale już wcześniej, w r. 1958 udało się 
nam wysłać mgra Gorgolewskicgo na staż 
doktorski do najlepszego wówczas ośrod
ka radioastronomii w Cambridge, w A n
glii, którym kierował Prof. M artin Ryle, 
późniejszy laureat nagrody Nobla (1974). 
On to ukazał naszym radioastronomom 
właściwą drogę o „Wielkiego Wszechświa
ta” poprzez interferometrię, której był pro
pagatorem. Gdy w r. 1977 został zbudo
wany w Tbruniu radioteleskop o średnicy 
15 m, a następnie odpowiednia aparatura 
odbiorcza, Tbruńskie Obserwatorium Ra
dioastronomiczne (TRAO) zostało przyję
te do Europejskiej i globalnej sieci inter
ferometrii na bardzo długich bazach (Very 
Long Base Interferometry =  VLBI) w 
r. 1980. Równocześnie wykonywane obser
wacje na tych samych częstotliwościach 
przez sieć radioteleskopów w Europie, lub 
na globie ziemskim (i ewentualnie na sa
telitach) pozwalają, po zsyntetyzowaniu wy
ników w superkomputerze, otrzymać ob
raz obserwowanego obiektu ze zdolnością 
rozdzielczą tysięcznych części sekundy łu- 
ku, z jaką żaden, największy nawet, poje
dynczy radioteleskop nie mógłby otrzymać. 
A jakież to obiekty obserwuje się tą me
todą? W zasadzie wszystkie, ale najcieka
wsze są kwazary i radiogalaktyki. Kwazary 
(QSO), odkryte przez M. S c h m i d t a  w 
r. 1963 w USA, są najdalszymi obiektami
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Wszechświata, sięgającymi odległości mi
liardów lat światła, widzimy je więc taki
mi, jakimi były miliard lat temu, czyli tuż 
po Wielkim Wybuchu świata. Już to samo 
czyni je bardzo interesującymi. Ich jądra 
promieniują bardzo silnie (do 1048 erg/sek) 
wydajność ich promieniowania na jedno
stkę masy wielokrotnie przekracza wydaj
ność reakcji jądrowych. Rodzaj promie
niowania — nietermiczne, synchrotrono
we. Kwazary wyrzucają smugi materii z 
prędkościami bliskimi prędkości światła, 
najczęściej w postaci smug (jetów) prze
ciwległych. Największą tajemnicą kwaza- 
rów są źródła kolosalnej energii ich jąder. 
Innym bardzo ciekawym rodzajem obie
któw są pulsary — supergęste gwiazdy ne
utronowe szybko rolujące, prawdopodob
nie pozostałości po wybuchach superno
wych. Odkryte w r. 1968 przez radioastro
noma z Cambridge w Anglii H c w i s h a 
(nagroda Nobla wspólna z Ryle’in 1974). 
Wspomnieć wypada, że wytrwały badacz 
pulsarów, radioastronom toruński dr Ale
ksander W o l s z c z a n ,  odkrył ostatnio 
planety wokół jednego z pulsarów, obser
wując go na 300-metrowym radiotelesko
pie w USA. Dodajmy jeszcze, że w Toru
niu jest zaawansowana budowa radiotele
skopu o średnicy 32 m — standardowej 
dla VLBI, wzorcowej pod względem ja
kości. W sierpniu br. odbył się w Tbruniu 
w UMK II Zjazd Europejskiego Towarzy
stwa Astronomicznego o tematyce: obie
kty pozagalaktyczne i kosmologia obser
wacyjna, który zgromadził astronomów z 
całej Europy — zachodniej i wschodniej.

Wiele nowych odkryć i wiele nowych 
problemów ujawniło się w badaniach Wiel
kiego Wszechświata. Nic sposób wszystkich 
zreferować. Dzięki postępom techniki in
strum entalnej i komputerowej Wszech
świat jest obecnie obserwowany we wszy
stkich zakresach długości fal od długich 
fal radiowych poprzez fale milimetrowe, 
mikrofale, podczerwień, zakres optyczny, 
nadfiolet, promienie X i gamma — prze
ważnie ze sztucznych satelitów Ziemi.

Jeśli chodzi o promienie gamma, obser
wowane z satelity Gamma Ray Observa
tory (GRO), nową tajemnicą są „błyski 
gamma”, jeśli chodzi o ich pochodzenie. 
Cały szereg satelitarnych obserwatoriów 
promieni X (rentgenowskich), wśród nich 
słynny E i n s t e i n  działał i działa. Ź ród
łami są różne obiekty o gorących otocz
kach od gwiazd (zwłaszcza podwójnych) 
do gromad galaktyk. Bardzo często silne 
promieniowanie X łączy się z silnym pro
mieniowaniem radiowym nietermicznym, 
np. u galaktyk z aktywnym jądrem (AGN). 
W podczerwieni satelitarne Obserwato
rium IRAS zgromadziło bogate materiały 
obserwacji w czterech zakresach bliskiej i 
dalekiej podczerwieni różnych obiektów, 
w szczególności potężnych podczerwonych 
galaktyk-kwazarów.

Bardzo ciekawie i wciąż tajemniczo u- 
kłada się rozkład przestrzenny galaktyk i 
ich prędkości. Przeglądy nieba optyczne 
lub podczerwone (IRAS) ujawniły, że nie 
jest to absolutnie rozkład równomierny. 
Galaktyki są skupione w gromadach, te 
zaś tworzą supergromady, a wszystko two
rzy struktury komórkowe, w których galak
tyki i ich gromady tworzą ścianki komórek, 
których wnętrza są puste (ang. voids). Jeśli 
chodzi o prędkości galaktyk i ich gromad, 
oprócz „normalnej” Hubble’owskiej eks
pansji świata, występują dodatkowe „pręd
kości osobliwe” galaktyk, ich grup i gro
mad. Usiłowano wyjaśnić te złożone roz
kłady mas i prędkości grawitacyjnym od
działywaniem skupień materii, ale to się 
udawało jako tako w bliższych obszarach, 
do 10 Mpc, zawodzi jednak w dalszej prze
strzeni. Wydaje się, że w tym i w innych 
zagadnieniach trzeba przyjąć, że w Wiel
kim Wszechświecie grawitacja nie jest je
dynym, a może nawet nie głównym źród
łem akumulacji energii.

Sporną kwestią jest też sama ekspan
sja Wszechświata. Wspomnieliśmy, że w 
1929 roku Edwin Hubble odkrył, że gala
ktyki uciekają od nas i to tym szybciej im 
dalej się znajdują. Współczynnik propor-
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cjonalności między prędkością ucieczki a 
odległością galaktyk (stała Hubblc’a H0) 
nie jest łatwy do wyznaczenia, ponieważ 
odległości galaktyk są trudne do wyzna
czenia. W rezultacie ciągle „poprawiano” 
wartość stałej Hubblc’a, a Międzynarodowa 
Unia Astronomiczna ustalała jej wartość 
na najbliższą przyszłość. Okazuje się jed
nak, żc nie jest to proces zbieżny: są dwie 
wartości H 0: Sandage’a ok. 50 km/s na me- 
gaparsek i dc Vaucoulcurs’a ok. 100 km/s na 
Mpc. Unia przyjmuje kompromisowo 75 
km/s na Mpc, ale obaj przeciwnicy powta
rzają swoje wyznaczenia i wciąż się różnią
o czynnik 2. Nie jest to sprawa błaha, ponie
waż wynika stąd niepewność skali Wszech
świata i jego wieku o czynnik 2. Ostatnio 
są wysuwane wątpliwości, czy istnieje jed
noznaczna wartość stałej / / 0. Wydaje mi się 
to możliwe, jeżeli np. wielki wybuch nic 
odbył się raz w ułamku sekundy, ale trwał 
w postaci serii słabnących „minor bangs”.

Nie wspomnieliśmy jeszcze o kapital
nym odkryciu P e n z i a s a  i W i l s o n a  
(1965, nagroda Nobla 1978) mikrofalo
wego, chłodnego (2.7 K) promieniowania

Bohdan Paczyński — Princeton

wypełniającego Wszechświat. Uznano je 
za promieniowanie reliktowe po wielkim 
wybuchu i nawet wielu wątpiących uwie
rzyło po tym odkryciu w realność wybu
chu. Pomiary tego promieniowania i jego 
ściśle plankowski rozkład są wciąż powta
rzane. Chodzi m. in. o pogodzenie jego 
izotropii z nierównomiernym rozkładem 
materii we Wszechświccie.

Kończąc ten schematyczny z koniecz
ności opis obrazu Wielkiego Wszechświa
ta, sądzę, że możemy przytoczyć tutaj pier
wsze zdanie pierwszej księgi dzieła Koper
nika: „Spośród licznych i różnorodnych 
sztuk i nauk, budzących w nas zamiłowa
nie i będących dla umysłów ludzkich po
karmem, tym — według mojego zdania — 
przede wszystkim poświęcać się należy i te 
z największym uprawiać zapałem, które ob
racają się w kręgu rzeczy najpiękniejszych
i najbardziej godnych poznania. Takimi zaś 
są nauki, które zajmują się cudownymi o- 
brolami we wszechświecie i biegami gwiazd, 
ich rozmiarami i odległościami... oraz przy
czynami wszystkich innych zjawisk na nie
bie, a w końcu wyjaśniają cały układ świata.”

KOSMICZNE BŁYSKI PROMIENIOWANIA GAMMA

Błyski promieniowania gamma są jedną z 
największych zagadek współczesnej astro
fizyki. Mają też dość niezwykłą historię. 
Zostały odkryte dwadzieścia lat temu za 
pomocą amerykańskich satelitów typu Ve
la. Instrumenty te zostały umieszczone w 
kosmosie w celach militarnych. Ich zada
niem było sprawdzenie czy Związek Ra-' 
dziecki nie dokonuje eksplozji nuklearnych 
w atmosferze, wbrew niedawno podpisa
nemu porozumieniu o zakazie takich eks
perymentów. Ewentualne eksplozje miały 
być wykrywane za pomocą detektorów czu
łych na promieniowanie gamma — pro
mieniowanie takie towarzyszy wszystkim 
eksplozjom nuklearnym. Bardzo szybko

okazało się, że satelity Vela wykrywają in
tensywne błyski promieniowania gamma 
mniej więcej raz na miesiąc, ale błyski te, 
trwające typowo kilka sekund, nie docie
rały od Ziemi, lecz z zupełnie przypad
kowych kierunków w kosmosie. Praca o 
odkryciu nowego zjawiska została opu
blikowana w Astrophysical Journal przez 
K l e b e s a d e l’a, S t r o n g ’a i 0 1 s o n ’a 
w roku 1973.

Odkrycie błysków gamma stało się sen
sacją i jednym z głównych tematów dysku
sji i spekulacji teoretyków. Wkrótce licz
ba różnych teorii przekroczyła liczbę zna
nych błysków. Jest zdumiewające jak szyb
ko umieszczano na naukowych sondach
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kosmicznych detektory błysków gamma — 
już w sześć lat później, w roku 1979, w 
Układzie Słonecznym krążyło co najmniej 
sześć sond, zarówno amerykańskich jak i 
radzieckich. Dzięki temu, żc różne przy
rządy dzieliła odległość rzędu jednostki as
tronomicznej, a więc kilkuset sekund świa
tła, stało się możliwe dość precyzyjne o- 
kreślanie kierunków, z których docierały 
błyski. Wykorzystywano różnicę czasu po
trzebną na dotarcie danego błysku do róż
nych instrumentów. Badano też kształt 
widm oraz zmienność czasową błysków i w 
ciągu kilku lat zebrano ogromny materiał 
obserwacyjny. Oto najważniejsze wyniki.

Stan wiedzy przed rokiem 1991 przed
stawiał się następująco. Błyski gamma 
docierają do nas ze źródeł rozłożonych 
izotropowo i przypadkowo na całym nie
bie i nie powtarzają się. Wyjątek stanowią 
tak zwane „soft gamma repeaters”, które 
należałoby raczej nazwać twardymi błys
kami rentgenowskimi. Znane są trzy źró
dła tego typu. Błyski gamma, których wy
kryto setki, mają widma nietermiczne, roz
ciągające się od kilkudziesięciu keV do 
wielu MeV. Wykazują ogromne zróżnico
wanie typów zmienności, zaś czas ich trwa
nia zawiera się między 0.1-100 sekund. 
Rozkład intensywności błysków wykazuje, 
że są rozłożone równomiernie w przestrze
ni, to znaczy że, gęstość przestrzenna źró
deł nie zależy od odległości od nas. Niektó
re eksperymenty wskazywały na obecność 
struktur w widmie, które były interpre
towane bądź jako absorpcyjne linie cyklo
tronowe przy energiach ok. 50-70 keV, bądź 
jako przesunięte ku czerwieni linie ani- 
hilacyjne przy ok. 400 keV. W innych eks
perymentach nie dostrzeżono takich linii.

W oparciu o obserwowany rozkład bły
sków gamma można było sądzić, że mogą 
się one znajdować bądź w dysku galakty
cznym (w odległości rzędu 100 pc), bądź w 
odległościach pozagalaktycznych (odleg
łości rzędu 300 Mpc). Gdyby znajdowały 
się w odległościach pośrednich to ich roz
kład na niebie powinien wykazywać nie-

Rys. 1. Rozkład źródeł gamma we współrzędnych 
galaktycznych. Na histogramie obrazującym liczbę 
źródeł N  w różnych szerokościach galaktycznych b 
linia ciągła to obserwacje, a przerywana to oczekiwa
ny rozkład jednorodny.

równomierności związane ze strukturą na
szej Galaktyki, bądź pobliskich gromad ga
laktyk. Prawic powszechnie była przyjęta 
hipoteza, że błyski gamma są jakimiś wy
buchami na powierzchni starych, mag
netycznych gwiazdach neutronowych znaj
dujących się w dysku naszej Galaktyki. Z 
odległości paruset parseków wynikała jas
ność rzędu 1037 ergów na sekundę, a więc 
mniejsza niż tak zwana jasność Eddingto- 
na (LErt~1.82x  10Merg/s). Gdyby błyski by
ły pochodzenia pozagalaktycznego to ich 
jasność sięgałaby 1050 ergów na sekundę, 
czyniąc je w czasie ich wybuchu najjaśniej
szymi obiektami we Wszechświecie. Ewen
tualnym źródłem mogłyby być zderzające 
się gwiazdy neutronowe.

Powszechnie spodziewano się, że prze
łomem w badaniach błysków gamma bę
dzie uruchomienie instrumentu BATSE
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Rys. 2. Różne typy błysków gamma (liczba zliczeń na 
sekundę w funkcji czasu).

(Burst and Transient Source Experiment) 
na pokładzie sztucznego satelity GRO  
(Gamma Ray Observatory) wystrzelone
go w roku 1991. Czułość BATSE miała 
być wielokrotnie większa niż jakiegokol
wiek innego przyrządu, a zatem powinno 
być możliwe wykrycie znacznie słabszych, 
a więc i dalszych źródeł. Z  eksperymen
tów balonowych przeprowadzonych w la
tach osiemdziesiątych wiadomo było, że 
słabych błysków jest niewiele, czyli że gę
stość przestrzenna źródeł zmniejsza się 
wraz z odległością. Nic nie było jednak 
wiadomo o rozkładzie słabych błysków na 
niebie. Jeżeli, jak się spodziewano, źródła 
znajdują się w dysku galaktycznym, to sła
be błyski powinny koncentrować się w Dro
dze Mlecznej. Jeżeli źródła są pozagala- 
ktyczne to słabe błyski powinny być rozło
żone na niebie izotropowo.

Ku zaskoczeniu większości badaczy wy
niki BATSE wykazały, że słabe błyski, po
dobnie jak jasne są rozłożone izotropowo, 
oraz że jest ich za mało o czynnik ponad 
dziesięć w porównaniu z tym czego moż- 
naby spodziewać się gdyby gęstość prze
strzenna źródeł była stała w przestrzeni 
euklidesowej. Innymi słowy, obserwowany 
rozkład położeń i natężeń błysków gamma 
wskazywał na to, że znajdujemy się w cen
trum (lub bardzo blisko centrum) sferycz
nie symetrycznego i przestrzennie ograni
czonego rozkładu źródeł. Znamy tylko je 
den twór astronomiczny spełniający po
wyższe warunki: jest nim cały obserwo- 
walny Wszechświat. Współczesne obser
wacje wszystkiego co świeci we Wszech- 
świecie, a więc: galaktyk i ich gromad, kwa- 
zarów i mikrofalowego promieniowania 
tła, wskazują na to, że Wszechświat jest 
izotropowy. Znaczy to, że w dużej skali 
jest taki sam we wszystkich kierunkach. 
Zarazem, ze względu na ekspansję, ob- 
serwowalny Wszechświat jest ograniczo
ny w przestrzeni — żadne instrumenty 
nie mogą sięgać poza tak zwaną odległość 
Hubble’a.

Wydawać by się mogło, że kosmolo-
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gicznc (pozagalaktyczne) pochodzenie bły
sków gamma jest tak oczywiste, że powin
no być powszechnie przyjęte. Tak jednak 
nie jest! Na kilku konferencjach w latach 
1992 i 1993 zrobiono sondaż opinii bada
czy błysków gamma i okazało się, że mniej 
więcej połowa uważa, iż błyski pochodzą z 
odległości kosmologicznych, zaś połowa 
nadal utrzymuje, iż pochodzą one z naszej 
Galaktyki. Skąd taki podział? Sądzę, że 
odpowiedzi należy szukać w psychologii 
łub socjologii badań naukowych. Przez 
ponad piętnaście lat wielu astrofizyków 
włożyło ogromny wysiłek w budowanie na
der wyrafinowanych modeli błysków gam
ma, opartych na założeniu, że są one zwią
zane z bliskimi nam gwiazdami neutrono
wymi. Poza nielicznymi jednostkami nikt 
już nie wątpi, że obserwowany rozkład bły
sków jest nie do pogodzenia z ich pocho
dzeniem z dysku galaktycznego. Zwolen
nicy teorii lokalnego ich pochodzenia u- 
mieszczają dziś błyski w rozległym halo 
galaktycznym, a więc w odległości ok. 100 
kpc. W ramach tej hipotezy ich jasność 
jest rzędu 1043 ergów na sekundę, a więc o 
wiele rzędów wielkości przekracza jasność 
Eddingtona. Żaden z modeli konstruowa
nych przed odkryciami BATSE nie da za
adaptować się do takiej odległości i takiej 
mocy źródeł. Zarazem wszystkie argumenty 
jakich używano w przeszłości na rzecz od
ległości rzędu 100 pc okazały się błędne. 
W nowym wariancie galaktycznym przyj
muje się odległość rzędu 100 kpc (tysiąc
krotnie większą), tak więc argumenty te 
tym bardziej nie będą pasować.

KRONIKA

Operacja udana! Czy pacjent 
wyzdrowieje?
(Rendez-vous z teleskopem Hubble’a)

Wszystko przebiegało tu zgodnie z planem. Na
wet zaplanowany jeszcze na początku roku 1993 
termin startu został dotrzymany. Kto nie wie-

Można spytać: jakie naukowe argumen
ty przemawiają za przyjęciem hipotezy ha
lo? Moim zdaniem nic ma ich, pozostaje 
jedynie argument psychologiczny: jeżeli bły
ski nie mogą być w dysku galaktycznym, 
niech chociaż będą w galaktycznym halo. 
Przynajmniej pozostaną w naszej Galak
tyce. Należy zwrócić uwagę na to, że wszy
stkie znane nam obiekty galaktycznego ha
lo, a więc niektóre gwiazdy i większość 
gromad kulistych, silnie koncentrują się 
do środka naszej Galaktyki. Również hi
potetyczne halo złożone z ciemnej materii 
wykazuje silną koncentrację ku centrum, 
przynajmniej teoretycznie, gdyż bezpośre
dnio nie daje się tego zaobserwować. Tym
czasem błyski gamma żadnej koncentracji 
ku centrum Galaktyki nie wykazują.

Przyjmując na podstawie obserwowa
nego rozkładu, że błyski gamma pochodzą 
z odległości kosmologicznych, można spy
tać: co jest ich przyczyną? Jedyną uczciwą 
odpowiedzią na to pytanie jest: nie wiemy. 
Najbardziej popularną hipotezą jest zde
rzenie gwiazd neutronowych, nie ma jed
nak modeli które potrafiłyby wykazać, że 
tak jest istotnie. Być może przyszłe mode
le dokażą tej sztuki. Osobiście wątpię w 
to. Sądzę, że nowe obserwacje naprowa
dzą nas na właściwe rozwiązanie. Być mo
że okażą się nim zderzenia gwiazd neutro
nowych, a być może będzie to zjawisko 
zupełnie nowego typu. W tej chwili nie 
sposób tego przewidzieć.

Opracował Marek Sarna

rzy, nich sprawdzi: w ubiegłorocznym kwiet
niowym numerze Uranii pisaliśmy o planowa
nym na dzień 2 grudnia 1993 roku starcie wa
hadłowca Endeavour z ekipą „medyków” i (mi
mo kłopotów z pogodą) tego dnia owa pasjo
nująca misja kosmiczna zaczęła się.

Była to, po programie Apollo, chyba naj
bardziej trudna operacja w kosmosie. Kierują-
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cy całą akcją przedstawiciel NASA powiedział: 
„niezależnie od wyników, misja ta przejdzie do 
historii astronautyki”. A trzeba dodać, że su
kces tej misji ma dla NASA znaczenie nader 
istotne. Po tragedii Challengera z roku 1986, 
po problemach z HST, wprowadzonym na or
bitę w roku 1989, po kłopotach z rozwinię
ciem głównej anteny sondy Galileo i wreszcie 
po ubiegłorocznym zaginięciu sondy Mars Ob
server, NASA potrzebowała jakiegoś bardzo 
spektakularnego sukcesu, który poprawiłby jej 
reputację. Miejmy nadzieję, że przeprowadzo
na w grudniu operacja nad IIST będzie tym 
oczekiwanym sukcesem.

stosunkowo najprostszy. Za pomocą 15-me- 
trowego ramienia mechanicznego przechwy
cono „pacjenta”. Operacji tej dokonał Claude 
N i c o 11 i e r (Szwajcar z pochodzenia), który, 
parafrazując historyczną wypowiedź stawiają
cego nogę na Księżycu Neila A r m s t r o n g a ,  
powiedział: „krótkie ramię teleskopu, ale wiel
ki krok dla nauki”. Teleskop ustawiono w ła
downi wahadłowca, w pozycji prostopadłej do 
kadłuba pojazdu (rys. 1), co zapewniało dos
tęp do niego ze wszystkich stron.

Problemów w teleskopie Ilubble’a (tzw. 
„Hubble’s troubles”) zebrało się łącznie aż je
denaście. Główne z nich omawialiśmy we wspo-

Rys. 1. Pozycja te leskopu I Iubble’a w trakcie  dokonywania napraw.

W historii wahadłowców był to już lot 61 
(pierwszy miał miejsce w roku 1981, była to 
Columbia). Endeavour — piąty, najmłodszy wa
hadłowiec — liczy zaledwie dwa lata. W skład 
jego obecnej ekipy wchodziło 7 astronomów, 
w tym jedna pani, Kathryn (Kathy) T h o r n 
t on,  lat 41 — to już jej trzeci lot na waha
dłowcu. Przygotowania do tej wyprawy trwały 
wiele miesięcy; ponad czterysta godzin spędzili 
wcześniej astronauci na treningach w basenie 
wodnym, gdzie w warunkach zbliżonych do nie
ważkości przygotowywali się do spełnienia swych 
zadań.

Wejście wahadłowca na właściwą orbitę i 
zbliżenie się do teleskopu to już dziś problem

mnianym numerze Uranii (4/93). Ten problem 
podstawowy to oczywiście owe 1/50 włosa ludz
kiego, o jaką to wielkość kształt zwierciadła 
odbiega od zaplanowanego. Lustra oczywiście 
nie wymieniano — tam, na orbicie, nie byłoby 
to zresztą możliwe. Aberracja sferyczna winna 
znikąć dzięki wprowadzeniu optyki korygują
cej, przy czym umieszczona nieosiowo główna 
kamera WF/PC (Wide Field and Planetary Ca
mera) została wymieniona na nową, doskonal
szą, zaopatrzoną już w odpowiednio korygują
cą optykę. Co się zaś tyczy umieszczonych o- 
siowo pozostałych instrumentów (spektrografy 
i druga kamera) to tu na drodze wiązki świetl
nej ustawiono tzw. COSTAR, urządzenie za-
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Fot. 1. Zdjęcie teleskopu Ilubble'a tuż przed naprawą wykonywane z pokładu zbliżającego się do niego 
wahadłowca Endeavour (fot. NASA).

wierające pięć par luster korygujących. Przewi
duje się, że po tej korekcie przynajmniej 60%  
padającego promieniowania koncentrować się 
będzie w ognisku wewnątrz okręgu o promie
niu 0.1 sekundy łuku.

W myśl planu, „leczenie pacjenta” miało 
trwać przeź pięć dni. N a każdy dzień przewi
dywano sześciogodzinny „spacer kosmiczny” do 
teleskopu. W terminologii N A SA  owe spacery 
określa się skrótem EV A  (Extra Vehicular Ac
tivity). Oto główne zadania kolejnych dni:

I. Wymiana żyroskopów,
II. Wymiana baterii słonecznych,

III. Usunięcie dotychczasowej kamery W F/PC 
i wstawienie nowej,

IV. Montaż urządzenia C O ST A R  (po wymon
towaniu fotometru),

V. Prace elektroniczne; dodanie koprocesora 
zwiększającego pamięć komputera. 

Wszystkie zaplanowane zadania wykonano.
Żadnych zasadniczych trudności nie było. Z a 
uważmy na marginesie, że kamera W F/PC to
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Fot. 2. Obraz galaktyki M 100 przed i po naprawie HST. M 100 to jedna z najjaśniejszych (10.6 mag.) galaktyk 
spiralnych w Warkoczu Bereniki, oddalona o 45 milionów lat świetlnych (fot. NASA).

Fot. 3. Obraz pojedynczej słabej gwiazdy oglądany z Ziemi kamerą CCD i z U ST  przed i po jego naprawie (fot. 
NASA).

280 kg masy, waga C O ST A R -u  (na Ziemi) 
290 kg — ale tam, w przestrzeni kosmicznej, 
kilogramów nikt nie liczy. Osobliwy problem 
powstał po wymontowaniu baterii słonecznych 
(wymiary każdej 12 m x  2.8 m); jedna z nich 
była tak zniekształcona (fot. 1.), iż nie dało się 
je j złożyć; Endeavour wrócił więc na Ziemię 
bez niej; dotrze ona kiedyś w postaci gazu do 
naszej atmosfery. Najwięcej jednak kłopotów 
mieli astronauci pierwszego dnia, w trakcie wy
miany żyroskopów. Wykonywującym zadanie za
brało to aż 7 godzin i 54 minuty, niemal dwie 
godziny więcej niż przewidywał plan. Jeden  z

nich, chirurg z zawodu, po zakończeniu pracy 
powiedział: „to chyba nie jest ten rodzaj chi
rurgii, jakiego mnie uczono” .

Trzeba tu podkreślić, że wymiana żyrosko
pów była w istocie rzeczy tym problemem naj
bardziej palącym. Było ich tam sześć; dwa z 
nich przestały funkcjonować w roku 1990, trzeci 
na początku roku 1992. Gdyby zatem teleskop 
Hubble’a miał i doskonałą optykę i nie było 
problemów z bateriami, N A SA  i tak m usiała
by wysłać tam ekipę z żyroskopami, gdyż de
fekt kolejnego z nich uniemożliwiłby dalsze pro
wadzenie obserwacji tym teleskopem.
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Po zakończeniu wszystkich przewidzianych 
operacji Endeavour wprowadził teleskop na nie
co wyższą orbitę — 594 km (pierwotnie, w ro
ku 1989, byta to wysokość 610 km; w ciągu 
minionych trzech i pół roku nastąpiło obniże
nie do 575 km).

Za jakieś dwa miesiące dowiemy się, „czy 
pacjent wyzdrowiał”, czy wszystko funkcjonuje 
bez zarzutu i czy obrazy są takie, by można 
było przyjrzeć się, n p . ... strukturze kwazarów.

Według obliczeń NASA, łączny koszt obe
cnej misji wynosi około 700 milionów dolarów. 
Całość zaś wydatków na teleskop Ilubble’a prze
kroczyła już kwotę 3 miliardów dolarów.

Tadeusz Jarzębowski

Podwójne jądro galaktyki w 
Andromedzie
Zdjęcie centralnej części słynnej galaktyki spi
ralnej M 31 w Andromedzie wykonane za po
mocą teleskopu kosmicznego Hubble’a (które 
reprodukujemy na pierwszej stronie okładki) 
wydaje się wskazywać na podwójność jądra tej 
galaktyki. Jaśniejszy fragment jest „klasycznym” 
jądrem badanym dotychczas za pomocą instru
mentów naziemnych. Rzeczywiste centrum ga
laktyki znajduje się jednak najprawdopodob
niej tam, gdzie dostrzeżono znacznie słabsze 
pojaśnienie. Odległość między nimi ocenia się 
na 5 lat świetlnych. Jedna z prób wyjaśnienia 
tajemniczej podwójności jądra M 31 sugeruje,

że jaśniejszy fragment może być po prostu po
zostałością jakiejś galaktyki, która w wyniku zde
rzenia z M 31 została kiedyś przez nią wchło
nięta.

K .Z .

Koniec COBE
W listopadzie 1989 roku wyniesiony został na 
orbitę okołoziemską amerykański satelita CO
BE (Cosmic Background Radiation). Miał on 
za zadanie zmierzyć promieniowanie tła nieba 
na falach o długościach między 0.1 a 10 mm. 
Z  zadania tego wywiązał się znakomicie (patrz 
Urania 6/92; warto przypomnieć, że w całym 
zakresie fal widmo promieniowania nic różni 
się od promieniowania ciała doskonale czarne
go o temperaturze 2.735 K). Obecnie misja na
ukowa COBE już się skończyła (ostatnia sesja 
przekazywania naukowych danych miała miej
sce 23 grudnia 1993 roku). „Przechodzenie na 
emeryturę” zaczęło się dwudziestopięciodnio- 
wym sprawdzaniem różnych pomiarowych u- 
rządzeń satelity, a potem przekazano sondę w 
ręce inżynierów z Wallops Flight Facility w Wir
ginii i poddano ją trzytygodniowym badaniom 
„technicznym”.

Wszystko to ma służyć ulepszaniu przyszłych 
misji. Uik więc skończył się COBE ale, rzecz 
jasna, długo jeszcze opracowywane będą wyni
ki jego czteroletnich pomiarów.

M SK

Z  lewej strony — typowe zdjęcie znanej galaktyki M 31 w Andromedzie, które obejmuje obszar o średnicy 
około 40000 lat świetlnych; w środku — centrum tej galaktyki na zdjęciu wykonanym z powierzchni Ziemi 
obejmującym obszar o średnicy około 2000 lat świetlnych; z prawej strony — centrum tej galaktyki na zdjęciu 
wykonanym za pomocą teleskopu kosmicznego Hubble’a obejmującym obszar o średnicy około 40 lat świetlnych 
(jego powiększenie jest reprodukowane na pierwszej stronie okładki), na którym dostrzeżono podwójność 
jądra M 31 (fot. NASA).
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KONFERENCJE I ZJAZDY

Dynamika i astrom etria naturalnych 
i sztucznych ciał niebieskich
Poznań, 13-17 września 1993

Od zarania dziejów aż do początku XX 
wieku, głównym zadaniem astronomii było 
wyznaczanie położeń ciał niebieskich oraz 
wyjaśnianie przyczyn ich ruchu (np. dzien
nego, rocznego, ruchów obiektów Układu 
Słonecznego, ruchów własnych gwiazd). 
Zajmowały się tym astrometria i mechani
ka nieba, które do dziś pozostają w ścis
łym związku. Badania, dotyczące tych dzie
dzin astronomii, prowadzone są w Polsce 
głównie w Obserwatorium Astronomicz
nym Uniwersytetu Adama Mickiewicza w 
Poznaniu, które niedawno zorganizowało, 
przy współudziale Observatoire de la Co
te d’Azur w Nicei międzynarodową konfe
rencję „Dynamika i astrometria natural
nych i sztucznych cial niebieskich”. O d
była się ona w dniach 13-17 września 1993 
roku w centrum Naukowym PAN w Po
znaniu i zgromadziła około stu astrono
mów z kilkunastu krajów świata.

Wybór miejsca obrad okazał się nader 
trafny. Wcześniej rozważano skorzystanie 
z zabytkowej Małej Auli Collegium Mi
nus UAM, ale przeważyły względy prakty
czne (akustyka, wyposażenie techniczne, 
miejsce na sesję plakatową) i zdecydowa
no się na nowoczesną salę konferencyjną 
Centrum Naukowego. Na miejscu znajdo
wał się hotel, w którym zakwaterowano 
część uczestników, a zainstalowanie w biu
rze konferencji komputera z modemem 
pozwoliło niektórym osobom na swobod
ny dostęp do poczty elektronicznej i za
łatwienie wielu spraw w przerwie (lub w 
trakcie...) obrad.

Po oficjalnym otwarciu obrad odbyła 
się pierwsza sesja, na której zaprezento
wano zaproszone referaty przeglądowe, o- 
mawiające kluczowe zagadnienia współ
czesnej astrometrii i mechaniki nieba. Prof. 
Ken S e i d e l m a n n  z U. S. Naval Ob

servatory w Waszyngtonie omówił prob
lem definiowania skali czasu w odniesie
niu do wymogów współczesnej fizyki i as
tronomii. Jak wiadomo, fizyka posługuje 
się obecnie czasem atomowym, wskazywa
nym przez kilkadziesiąt wzorcowych ze
garów cezowych na całym świecie (wśród 
nich znajduje się zegar z Astronomiczne
go Obserwatorium Szerokościowego PAN 
w Borowcu koło Poznania). W astrono
mii, dokładny czas definiować można na 
wiele sposobów i temu właśnie poświęcił 
najwięcej czasu prof. Seidelman. Wspom
niał również o związku systemów pomiaru 
czasu z innymi współrzędnymi, definiują
cymi przestrzenny układ odniesienia oraz 
o błędach przy wyznaczaniu tych ostatnich.

Wystąpienie kolejnego prelegenta, dr. 
Jayn L i e s k e z Jet Propulsion Labora
tory (California Institute of Technology), 
dotyczyło problemu transformacji elemen
tów orbit ciał Układu Słonecznego z epo
ki 1950 do epoki 2000. Dr Lieske wskazał 
na pewne niedokładności w standardowej 
procedurze, przyjętej przez Międzynaro
dową Unię Astronomiczną. Prof. Suzan
ne D e b a r b a t  z Observatoire de Paris 
mówiła na temat powiązania stosowanych 
w astronomii układów odniesienia. W za
leżności od obserwowanych obiektów, któ
rymi mogą być Sztuczne Satelity Ziemi, 
ciała naszego Układu Planetarnego, gwiaz
dy, czy najodleglejsze galaktyki i kwazary, 
wykorzystuje się albo dynamiczne albo ki
nematyczne układy współrzędnych, które 
w dodatku mogą być quasi-inercjalne lub 
nie. We wszystkich tych przypadkach pod
stawową rolę odgrywa badanie ruchu ob
rotowego Ziemi oraz zmian położenia bie
guna. Jeszcze do niedawna stosowano do 
tego obserwacje współrzędnych absolut
nych gwiazd, prowadzone przy użyciu kół 
południkowych, teleskopów zenitalnych czy 
astrolabiów Danjona. Obecnie metody te 
wyparła technika satelitarna, w której dal
mierze laserowe pozwalają na dokładne
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wyznaczenie odległości do satelity (z do
kładnością poniżej 1 cm). Dzięki temu o- 
kreśla się położenie danej stacji obserwa
cyjnej w stosunku do satelity, co pozwala 
badać ruch obrotowy Ziemi. Oczywiście 
trzeba jeszcze znać dokładne współrzędne 
samego satelity, ale dla współczesnej me
chaniki nieba nic stanowi to większego 
problemu. Na tym przykładzie widać, w 
jaki sposób kinematyczny (bo oparty jedy
nie o analizę ruchu) układ odniesienia zwią
zany z gwiazdami, zastąpiono układem dy
namicznym, opartym na dynamice sztucz
nych satelitów, używanych zamiast gwiazd 
jako punkty odniesienia. Kłopot polega 
na tym, że bardzo często trzeba używać 
obu tych układów jednocześnie, i tu właś
nie pojawia się problem ich powiązania. 
Jedną z możliwych metod jest wykonywa
nie w ten sam sposób (np. za pomocą as- 
trolabium Danjona) obserwacji astrome- 
trycznych zarówno gwiazd (układ kinety
czny) jak i planet czy planetoid (układ dy
namiczny). Niebagatelną rolę odgrywają tu 
również astrometryczne obserwacje gwiazd, 
planet i Księżyca, prowadzone od ponad 
stu lat w wielu obserwatoriach. Wymagają 
one jednak ponownej redukcji, z uwzględ
nieniem aktualnego stanu wiedzy w tym 
zakresie (relatywistyka, nowe sposoby u- 
względniania refrakcji itp.). Problemom 
tym poświęcone były kolejne wystąpienia. 
Doc. Krystyna K u r z y ń s k a  z Obserwa
torium Astronomicznego UAM (oznacza
nego dalej skrótem OA UAM) omówiła 
rolę wilgotności powietrza w dokładnym 
wyznaczaniu refrakcji tzw. „czystej”, tj. nie
zależnej od chwilowych drgań powietrza, 
określanych mianem seeingu. Wykazała że 
stosowane do tej pory Pułkowskie Tablice 
Refrakcji zawierają błędy w tym zakresie 
i podała nowe poprawki uwzględniające 
wpływ wilgotności powietrza na refrakcję.

Prof. Wiktor A b a l a k i n  z Obserwa
torium w Pułkowic wskazał na koniecz
ność uwzglądniania efektów relatywisty
cznych we współczesnej astrometrii. Sto
sowane obecnie techniki (np. dalmierze

laserowe, VLBI) osiągają niespotykaną 
wcześniej dokładność i to prowadzi do ko
nieczności dokładnego uwzględniania te
orii względności. XXI Kongres Między
narodowej Unii Astronomicznej stwierdził, 
że „wskazanym jest zdefiniowanie kilku 
układów współrzędnych czasoprzestrzen
nych w ramach ogólnej teorii względno
ści”. Oznacza to m. in. wprowadzenie po
prawek relatywistycznych do roczników as
tronomicznych. Podobną tematykę poru
szył dr Aleksander K r i v o v z Uniwersy
tetu w Sankt Petersburgu, który omówił 
relatywistyczną teorię aberracji światła w 
zastosowaniu do dokładnych pomiarów as- 
trometrycznych. D r Michael S o f f e l  z 
Tfeoretische Astrophysic Instituten (Uni- 
versitat Ttibingen, Niemcy) omówił obec
ny status eksperymentalnej grawitacji. Do
kładne pomiary astrometryczne (np. dal
mierze satelitarne, VLBI) konkurują tu z 
pracami prowadzonymi w laboratoriach fi
zycznych, a dotyczącymi testowania róż
nych aspektów ogólnej teorii względności. 
Okazuje się, że nawet w zakresie niewiel
kich mas i prędkości, gdzie OTW sprowa
dza się do teorii Newtona, mogą nas cze
kać niespodzianki. Analiza ruchu amery
kańskiego satelity do pomiarów pola gra
witacyjnego Ziemi LAGEOS, a dokład
niej zmiany jego geocentrycznej odległoś
ci (znane z dokładnością ok. 10 cm), wska
zują pośrednio na istnienie w przyrodzie 
magneto-grawitacji. Jak wiadomo, ruch ła
dunku elektrycznego prowadzi do pow
stania pola magnetycznego. Przez analo
gię przypuszcza się, że ruch ciała m aterial
nego wytwarza specyficzne pole m agneto- 
grawitacyjne i — związane z nim — od
działywanie. Bezpośrednie wykrycie tego 
efektu będzie celem następcy LAGEOSA 
— satelity G P-B  (ang. gravity probe B), 
przygotowywanego przez NASA.

Wystąpienia przedstawione w trakcie 
kolejnych sesji dotyczyły: sztucznych sate
litów Ziemi, skal czasu, rotacji Ziemi, 
własności fizycznych planetoid, katalogów 
gwiazd, dynamiki ciał Układu Planetarne-
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go oraz metod numerycznych stosowanych 
w mechanice nieba. Przedstawione refera
ty reprezentowały wysoki, światowy poziom 
i pozwoliły na całościowe ujęcie osiągnięć 
dwóch działów astronomii: astrometrii i 
mechaniki nieba, które na ogół prezento
wane są na oddzielnych konferencjach.

Spośród prezentowanych prac na u- 
wagę zasługuje referat dr Francois M i g - 
n a r d a z Observetoire de la Cóte d’Azur 
(Grasse, Francja), prezentujący wstępne 
wyniki redukcji danych, uzyskanych z sa
telity astrometrycznego Hipparcos. Rezul
taty 37 miesięcy pracy Hipparcosa (zakoń
czonej w sierpniu ub. roku awarią kom
puterów pokładowych) opracowywane są 
przez 2 grupy: NDAC (Northern Data Ana
lysis Consortium), skupiająca astronomów 
z Wielkiej Brytanii, Szwecji i Danii oraz 
FAST (Fundamental Astrometry and Spa
ce Technics) złożona z zespołów francu
skich, niemieckich, holenderskich i ame
rykańskich. Dr Mignard uczestniczy w pra
cach FAST, i stąd mówił jedynie o wyni
kach z ostatnich 18 miesięcy pracy sondy 
(okres wcześniejszy redukuje NDAC). Mi
mo, iż do zakończenia prac pozostało je
szcze trochę czasu można już stwierdzić, 
że pierwotnie zakładane cele misji (który
mi było uzyskanie położeń, ruchów wła
snych i paralaks ok. 120 tys. gwiazd) zo
stały osiągnięte, a w przypadku 100 tys. 
gwiazd nawet przekroczone. Przykładowo, 
dla gwiazdy o jasności 9 mag błąd statysty
czny położenia wynosi 0.0013", a paralak- 
sy 0.0019" (dla porównania: dokładność 
położeń gwiazd najlepszego obecnie kata
logu astrometrycznego PPM, sięga zale
dwie 0.27" dla położeń gwiazd). Dokład
ność ruchów własnych będzie znana póź
niej, gdy połączy się wyniki prac obu ze
społów. Oczekuje się jednak, że będzie 
ona porównywalna z dokładnością poło
żeń gwiazd. Do chwili obecnej grupa FAST 
wyodrębniła 15 tys. gwiazd podwójnych, z 
których 4 tys. były dotychczas uważane za 
pojedyncze. Osiągnięto również znakomi
te wyniki w zakresie fotometrii. H ippar

cos mierzył jasność integralną gwiazd w 
szerokim zakresie widma (pokrywającym 
zakresy B, V, R standardowej fotometrii), 
uzyskując dokładność od 0.001 do 0.002 
mag dla gwiazd jaśniejszych od 10 mag. 
Dane te charakteryzują się niezwykłą jed
norodnością (uzyskane zostały przez ten 
sam instrument) oraz stabilnością (brak 
atmosfery). Fakt, iż każda gwiazda była 
obserwowana ok. 200 razy w ciągu trwania 
całej misji, pozwolił wykryć ok. 30 tys. 
gwiazd zmieniających swą jasność, z któ
rych większość nie figuruje w katalogach 
gwiazd zmiennych. Dla niektórych z nich 
rozpoczęto systematyczną analizę krzywych 
jasności, polegającą w pierwszym rzędzie 
na poszukiwaniu okresowości. Ocenia się, 
że dla gwiazd jaśniejszych niż 8 mag moż
na będzie wykryć zmiany jasności o ampli
tudach rzędu 0.02 mag. Jest to prawdopo
dobnie pierwszy systematyczny przegląd 
gwiazd zmiennych, przeprowadzony w ta
kiej skali, i z taką dokładnością. Ostatecz
na wersja katalogu Hipparcosa obejmują
ca katalog astrometryczny i fotometrycz- 
ny, będzie gotowa do publikacji na po
czątku 1996 roku. Jej dostępność dla astro
nomów zostanie jednak opóźniona o rok, 
by umożliwić zespołom opracowującym da
ne pierszeństwo w ich wykorzystaniu.

Sporo uwagi poświęcono w wystąpie
niach zagadnieniom ruchu sztucznych sa
telitów Ziemi. Dr Michael K h a n z Ae
rospace Department (Frankfurt nad Me
nem) przedstawił projekt sześciu satelitów 
telekomunikacyjnych, krążących w trzech 
płaszczyznach nachylonych do siebie pod 
kątem 120 stopni. System taki umożliwi 
ciągłą łączność między dowolnymi punk
tami na powierzchni Ziemi. Dr Jesus P a - 
1 a c i a n z Espanial Iniversidad de Zara
goza, omówił analityczne rozwiązania dla 
ruchu niskich satelitów dowolnej planety. 
Satelity takie doznają dość silnych zabu
rzeń ze strony pola grawitacyjnego i dlate
go musi być ono znane z dużą dokładnoś
cią. Pola grawitacyjne Marsa znamy dzięki 
wynikom misji kosmicznych. Zostało ono
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wykorzystane przez prof. Edwina W n u 
ka  z OA UAM do analizy ruchu orbital
nego wokół Marsa naturalnych i sztucz
nych ciał. Dokładność określenia pozycji 
sondy na niskiej orbicie okolomarsjańskiej 
sięga aktualnie 1 km. Tfcgo typu teoria bę
dzie już wkrótce potrzebna przy planowa
niu kolejnych misji do Marsa (ja!' wiado
mo, sonda Mars Observer ostatnio wymk
nęła się spod kontroli i została bezpowrot
nie stracona).

W trakcie konferencji uczestnicy mo
gli wziąć udział w koncercie fortepiano
wym w Pałacu Działyńskich na Starym Ryn
ku, byli także na spotkaniu z prezydentem 
miasta. W ostatnim dniu obrad zorganizo
wano wycieczkę do Obserwatorium Sze
rokościowego PAN w Borowcu kolo Po
znania oraz do zabytkowego Zamku Ra
czyńskich w Kórniku, gdzie zwiedzono słyn
ne arboretum a w bibliotece podziwiano

OBSERWACJE 

PERSEIDY 1993

W 1990 roku na naszym niebie pojawiła 
się kometa Austina (1989cl). Jej począt
kowe zachowanie się zapowiadało, że w 
momencie przejścia przez pcryhelium o- 
siągnie jasność około 0 mag. Rzeczywis
tość okazała się jednak smutna — jej ma
ksymalna jasność wyniosła tylko 5 mag. 
Ogromna reklama w związku z oczeki
waną jasnością przyczyniła się do tego, że 
Sekcja Obserwatorów Komet PTMA za
miast jak zwykle 150-200 obserwacji o- 
trzymała ich prawic 500. Jak napisał dr 
Marek M u c i e k  (patrz Urania 11/90) 
propaganda „na wyrost” może przynieść 
znakomite rezultaty. Jak prorocze okazały 
się te słowa pokazują ubiegłoroczne ob
serwacje Perseid.

W sierpniu 1991 roku wystąpiły bar
dzo dobre warunki do obserwacji najak
tywniejszego roju naszego nieba, bowiem 
w maksimum, to znaczy w nocy z 12 na 13 
sierpnia, Księżyc był niecałe trzy dni po

egzemplarz pierwszego wydania De Revo- 
hitionibus Mikołaja Kopernika.

Po zakończeniu konferencji członko
wie Komitetu Naukowego wysoko ocenili 
zarówno poziom naukowy prezentowanych 
referatów, jak również stronę organiza
cyjną. Stwierdzili przy tym, że tego typu 
konferencja pozwala na uzyskanie szero
kiej perspektywy badań w dziedzinie me
chaniki nieba i astrometrii, pokazując ich 
wzajemną współzależność. Nie bez zna
czenia był również fakt szerokiego udziału 
astronomów ze Wspólnoty Niepodległych 
Państw, co było możliwe m. in. dzięki orga
nizacji spotkania na terenie Polski. Zgod
nie z życzeniem Komitetu Naukowego, te
go typu konferencje odbywać się będą w 
Poznaniu cyklicznie, następna planowana 
jest na rok 1996.

Tomasz Kwiatkowski

nowiu. Niestety pogoda tej nocy nie do
pisała i mogliśmy oglądać tylko chmury. 
Nie zniechęceni tym wyszliśmy na obser
wacje w noc później. JaKiż była nasza ra
dość i zdziwienie, gdy podczas pierwszej 
godziny obserwacji udało się zobaczyć 75 
meteorów z roju Perseid. Uwzględniając 
fakt, że było nas trzech (w tym jedna oso
ba musiała zapisywać wyniki, więc nie mo
gła cały czas obserwować) rzeczywista licz
ba godzinna wyniosła ponad sto.

Więcej szczęścia mieli Japończycy, któ
rzy 12 sierpnia między 20.00 a 21.00 UT 
obserwowali efektowny fajerwerk trzystu 
meteorów w ciągu godziny.

W 1992 roku warunki były o wiele gor
sze. Maksimum było przewidywane na pół
noc z 11 na 12 sierpnia, a właśnie w tym 
momencie Księżyc był w pełni. Co cieka
wsze, już od 5 sierpnia liczby godzinne 
Perseid wynosiły ponad 20 meteorów więc 
pomimo złych warunków nie zamierzaliś
my rezygnować z obserwacji. O godzinie 
19.40 UT, tuż po zachodzie Słońca, gdy
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niebo było jeszcze mocno rozjaśnione, wy
szliśmy spojrzeć jak zapowiada się pogo
da. Niebo było bezchmurne, a na nim przez 
najbliższe pięć minut śmignęło 10 m eteo
rów o jasnościach od -2  do -6  mag. Nie
stety na tym koniec. O północy obserwo
waliśmy 40-50 meteorów w ciągu godziny 
i wcale nie takich jasnych. Jak się później 
dowiedzieliśmy maksimum przesunęło się 
na godziny 19.00-20.00 UT kiedy to w Ja
ponii obserwowano ponad dwieście zja
wisk. Nam dane było oglądać tylko koń
cówkę tego deszczu.

Dnia 26 września 1992 roku zagadka

Rys. 1. Wykres natężenia pojawień meteorów z roju 
Perseid. Linia ciągła — obserwacje indywidualne. Li
nia przerywana — obserwacje grupowe.

wzmożonej aktywności Perseid wyjaśniła 
się. Japoński astronom am ator TSuruhiko 
K i u c h i odkrył w gwiazdozbiorze Wiel
kiej Niedźwiedzicy kometę P/Swift-TUttle 
uznawaną za twórczynię roju Perseid. Czą
stki pozostawiane przez nią podczas każ
dego powrotu do Słońca rozkładają się na 
jej orbicie, tak że co roku, gdy Ziemia prze
cina tę wstęgę kosmicznego pyłu, możemy 
obserwować „spadające gwiazdy” z roju 
Perseid. Za dużą aktywność w latach 1991 
i 1992 były odpowiedzialne jednak nie sta
re ziarnka lecz stosunkowo młode, wyrzu
cone z komety prawdopodobnie przed jej 
powrotami w latach 1737 i 1862.

Wszyscy zadali więc sobie pytanie, co 
będzie działo się w nocy z 11 na 12 sierp
nia 1993 roku, kiedy kometa będzie już 
oddalać się od Słońca pozostawiając na 
swej drodze nową dawkę pyłu, w którą 
Ziemia właśnie wtedy wpadnie.

Przypomniano sobie od razu legendar
ny deszcz Leonid z 13 listopada 1833 ro
ku, kiedy to obserwowano kilkadziesiąt ty
sięcy meteorów w ciągu godziny. Twórczy
nią roju Leonid jest kometa P/Tempel- 
Tuttle, która przeszła przez węzeł orbity 
308 dni przed tym, jak Ziemia znalazła się 
w tym miejscu. Odległość orbit Ziemi i 
komety w momencie maksimum wynosiła 
0.0013 j. a. 12 sierpnia 1993 roku o godzi
nie 1.15 UT odległość orbit Ziemi i kome
ty P/Swifi-Tultle miała wynosić 0.00094 
j. a., a kometa znajdowała się w tym miej
scu 224 dni wcześniej. Poza tym P/Swift- 
Tiittle ma jasność absolutną 4.5 mag. na
tomiast P/Tfempel-TUttle 9 mag. jest więc 
prawie 100 razy słabsza. Wszystko to wska
zywało, że w sierpniu 1993 roku możemy 
oczekiwać zjawiska jeszcze bardziej spek
takularnego niż deszcz Leonid z 1833 roku.

Dodatkowo nastrój oczekiwania pod
sycały mass media informując o setkach 
tysięcy meteorów, zachęcając do obserwa
cji, nie wspominając jednak ani słowem, 
że maksimum może wypaść w momencie, 
gdy w Polsce panuje dzień i z oglądania 
fajerwerku „wyjdą nici”.
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Jak już jednak wyżej wspomniałem, u- 
żywająe słów byłego szefa SOK-u, propa
ganda taka może dać ciekawe rezultaty. I 
tak w 1992 roku 25 obserwatorów prze
słało obserwacje 625 zjawisk z roju Perse- 
id. W 1993 roku 26 polskich obserwato
rów przeleżało pod gołym niebem 131 go
dzin w okresie od 16 lipca do 22 sierpnia 
odnotowując pojawienie się 1562 m eteo
rów. Ponieważ to dzięki nim mógł pow
stać ten tekst, wymieńmy tych najaktyw
niejszych (w nawiasie podano liczbę go
dzin obserwacji): Arkadiusz O l e c h  (17), 
Jerzy Z a g r o d n i k  (15),Albert K r z y -  
ś k ó w  (14), Urszula M a j e w s k a  (11), 
Marek K r z y ś k ó w  (7.3),Ireneusz S ł a 
w i ń s k i  (7.3), Dorota S z y m a ń s k a  
(7.3), Anna K a s p e r s k a  (7), Piotr 
Z i e l i ń s k i  (6), Krzysztof G d u l a  (5), 
Anna G a r n y s (4), Przemysław J a 
n u s z  (4), Katarzyna K w i a t k o w s k a  
(4), Robert O l e c h  (4) i Tomasz P i o 
t r o w s k i  (4).

Najważniejszą rzeczą, którą trzeba wy
konać z obserwacjami meteorów, jest 
przedstawienie wykresu natężenia poja
wień się meteorów, które charakteryzuje 
aktywność danego roju i pozwala wyciąg
nąć wnioski o jego strukturze. Wynik tej 
operacji dla tegorocznych Perseid przed
stawia rys. 1. Linią ciągłą zaznaczono ob
serwacje indywidualne, a przerywaną wy
konywane w grupach co najmniej trzyoso
bowych. Tym, co od razu rzuca się w oczy 
jest bardzo mala aktywność Perseid przed 
osiągnięciem maksimum. Zauważmy, że 
jeszcze w nocy z 9 na 10 sierpnia średnia 
liczba godzinna wynosiła 7! Przypomnijmy, 
że w zeszłym roku już od 5 sierpnia obser
wowano 20-30 zjawisk w ciągu godziny.

Nasze obserwacje potwierdzili dość 
szybko Japończycy, według których aż do 
godziny 19.20 UT 11 sierpnia liczby go
dzinne nie przekroczyły 40 meteorów. W 
Polsce pogoda dogodna do obserwacji zro
biła się około godziny 22.30 UT i obser
wowana wtedy liczba godzinna wyniosła 
100, co dość dokładnie zgadza się z obser

wacjami z innych krajów Europy. Zupeł
nym jednak zaskoczeniem jest wygląd krzy
wej dla obserwatorów indywidualnych. We
dług niej maksimum nie wystąpiło w nocy 
z 11 na 12 sierpnia lecz dobę później! Fa
kty są jednak takie, że w nocy z 12 na 13 
sierpnia panowała w Polsce o wiele lepsza 
pogoda niż w dniach poprzednich. Wszel
kie zaś poprawki uwzględniające widocz
ność najsłabszych gwiazd, choćby były jak 
najlepsze i najdokładniejsze, zawsze są ope
racją sztuczną i nie oddają prawdziwego 
zachowania roju. Stąd, podejrzewam, ta 
anomalia. Zbyt mała ilość danych nie po-

Rys. 2. Zależność ogólnej liczby obserwowanych me
teorów od ich jasności.
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zwala na jednoznaczne rozstrzygnięcie te
go problemu. Spróbujmy jednak popatrzeć 
jak wyglądało to poza granicami naszego 
kraju. Czesi obserwując do samego świtu 
zanotowali największą liczbę godzinną wy
noszącą 235. Obserwatorzy na Wyspach 
Kanaryjskich donieśli, że ich liczba godzin
na wyniosła 350-400 meteorów, a w Izrae
lu, gdzie warunki do obserwacji były bar
dzo dobre, obserwowano aż 720 zjawisk w 
ciągu godziny. Sporo szczęścia mieli obser
watorzy nad Morzem Śródziemnym, mo
gli oni bowiem podziwiać ognistą kulę o 
jasności -10 mag., a więc niewiele słabszą 
od Księżyca w pełni. Polski rekordzista

Rys. 4. Liczba meteorów o jasnościach 0 mag i jaś
niejszych wśród wszystkich obserwowanych zjawisk 
każdej nocy.

obserwowany przez K. Kwiatkowską i T. 
Piotrowskiego miał „tylko” -5.5 mag. Fa
jerwerk ten nie potrwał niestety długo po
nieważ od godziny 3.20 UT aktywność za
częła szybko maleć spadając do stu me
teorów w ciągu godziny. Dalej było już 
normalnie. W nocy z 12 na 13 sierpnia 
średnia liczba godzinna z obserwacji gru
powych we Fromborku wyniosła 66, nocy 
następnej 49 i kolejnej 20. Potem obser
wowano już tylko pojedyncze zjawiska.

Wykres aktywności nie jest jedyną rze
czą jaką możemy zrobić. Spójrzmy jeszcze 
na rys. 2, na którym przedstawiono zależ
ność ogólnej liczby obserwowanych me
teorów od ich jasności. Krzywa ta wygląda 
podobnie jak w latach poprzednich. Zmia
ną, która wystąpiła w tym roku, jest wzrost 
średniej jasności Perseid, wyniosła ona 
bowiem 1.8 mag. W roku 1992 było to 1.9, 
a w 1991 2.2 mag. Nic możemy jednak wy
tłumaczyć tego zjawiska pełnią Księżyca, 
bo wystąpiła ona 2 sierpnia i w maksi
mum, to znaczy gdy obserwowano najwię
cej zjawisk uwzględnionych w naszej sta
tystyce, noce były bardzo ciemne. Wydaje 
się więc, że za ten wzrost jasności mogą 
być odpowiedzialne stosunkowo duże ziar
na pozostawione przez kometę przy ostat
nim przejściu.

Tę hipotezę zdają się potwierdzać dwa 
następne rysunki (rys. 3 i rys. 4). Na pier
wszym z nich widzimy średnią jasność me
teorów każdej nocy podczas której wyko
nywane były obserwacje. W przeciwieństwie 
do lat poprzednich widać wyraźny wzrost 
jasności meteorów w maksimum, kiedy to 
ich średnia jasność osiągnęła 1 mag. Także 
rys. 4, przedstawiający procentową zawar
tość meteorów o jasności 0 mag. i jaśniej
szych wśród wszystkich obserwowanych zja
wisk, pokazuje wyraźny wzrost liczby me
teorów jasnych i bolidów w maksimum. 
Wartość ta w nocy z 11 na 12 sierpnia 
wyniosła aż 30%.

O większej aktywności tegorocznych 
Perseid świadczą także dane statystyczne. 
Obserwowano bowiem aż 15.2% meteo-
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rów pozostawiających ślad, a meteorów, 
które ciągnęły za sobą smugę było 24.6%, 
a 0.7% zjawisk zakończyło swój żywot efek
townym rozbłyskiem.

Barwę oceniono dla 1115 meteorów. 
957 z nich było białych, 111 żółtych, 19 
bialo-niebieskich, 8 zielonych, 7 czerwo
nych i 7 żółtoczerwonych.

Perseidy 1993 można śmiało stwierdzić, że 
był to program bardzo udany, a od kilku 
już lat przynosi rezultaty przedstawiane w 
postaci opracowań takich jak te (patrz Ura
nia 12/92 i 7-8/93).

Nic obserwowaliśmy zapowiadanego 
deszczu meteorów, ale śmiało można mó
wić o wzmożonej aktywności. Zwykle Per-

2310 2315 23.20 2325 23.30 2335 2340 23*5 2350 2355 0.00 0 05 

Rys. 5. Dokładne czasy pojawień meteorów i ich jasności w nocy z 13 na 14 sierpnia 1993 roku.

Rys. 5a i b przedstawiają dokładne cza
sy pojawień i jasności meteorów w nocy z 
13 na 14 sierpnia w godzinach 22.05-23.05 
UT i 23.10-0.10 UT. Obserwacje te pro
wadzone przez doświadczonych obserwa
torów PKiM we Fromborku miały na celu 
sprawdzenie, czy przejście komety P/Swift- 
TUttle nie zmieniło zwyczaju pojawiania 
się wiązek meteorów z roju Perseid. Jak 
widać ziarnka Perseid są nadal bardzo to
warzyskie i nie lubią pojawiać się samotnie.

Podsumowując wyniki tegorocznej akcji

seidy w maksimum dawały 60-70 zjawisk 
w ciągu godziny, tegoroczne maksimum 
podniosło tą wartość do 720. Należy tylko 
żałować, że w Polsce robi się za jasno do 
obserwacji około godziny 1.30 UT, więc 
nawet gdyby pogoda dopisała bylibyśmy 
skazani na liczby godzinne około 100.

Na pocieszenie pozostaje nam fakt, że 
po dokładnych obliczeniach orbity kome
ty P/Swift-TUttle i uwzględnieniu, że tory 
odłamków wpadających w naszą atmosfe
rę nie zgadzają się dokładnie z orbitą ko-
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mety, I. P. W i l l i a m s  i Z. W u z Londy
nu przewidują możliwość deszczu w 1994 
roku, a wzmożona aktywność może po
trwać aż do 1997 roku.

Poza tym Perseidy nie są przecież jedy
nym rojem na niebie. Praktycznie spoglą
dając na nieboskłon każdej pogodnej nocy 
możemy zaobserwować kilka meteorów w 
ciągu godziny. Czasami, np. 22 paździer
nika, kiedy mają maksimum meteory z ro
ju Orionid, możemy podziwiać około 40 
zjawisk na godzinę, nad ranem 4 stycznia 
możemy obserwować nawet 100 Kwadran- 
tyd. Mniejszych i słabszych rojów jest ponad 
trzysta. Niektóre z nich są aktywne nawet 
do trzech miesięcy, trudno więc znaleźć 
noc podczas której aktywności nic wykaże 
żaden rój. Pracy jest aż nadmiar, a miłoś
ników astronomii w Polsce wciąż mało. 
Dlatego też wszystkich chętnych do zapo
znania się jak wyglądają takie obserwacje 
i jak robić je samemu prosiłbym o kontakt 
na adres: Pracownia Komet i Meteorów, 
Arkadiusz Olcch, ul. Żwirki i Wigury 11/34, 
83-000 Pruszcz Gdański (proszę przesłać 
znaczek pocztowy i zaadresowaną do sie
bie kopertę).

Arkadiusz Olech

Gwiazda Barnarda ’93

W lutowym numerze Uranii z 1976 r. za
mieszczono relację z obserwacji pozycyj
nych Gwiazdy Barnarda, przeprowadzo
nych przez kilku obserwatorów z warsza
wskiego oddziału PTMA. Zamieszczona 
obok artykułu mapka zachęciła mnie do 
odszukania wspomnianej gwiazdy na włas
noręcznie wykonanych fotografiach.

W lipcu 1991 r. wykonałem pierwsze 
fotografie gwiazdozbioru Wężownika za 
pomocą obiektywu o ogniskowej 135 mm, 
by ustalić dokładne położenie Gwiazdy 
Barnarda. W roku następnym postanowi
łem wykazać fotograficznie jej ruch na tle 
gwiazd.

Za pomocą obiektywu o ogniskowej 
1000 mm wykonałem dwie fotografie w

odstępie dwunastu miesięcy. Na odbitkach 
z dwudziestokrotnie powiększonych nega
tywów stwierdziłem przesunięcie obrazu 
gwiazdy o 1 mm w kierunku północnym. 
Za punkty odniesienia posłużyły dwie naj
bliższe gwiazdy, leżące po obu jej stronach 
wzdłuż drogi przemieszczania. Na załączo
nej mapce (na następnej stronie) zazna
czone są jej położenia w latach 1880,1975,
1992 i 1993. Pomoże ona obserwatorom 
szybko odnaleźć ten powszechnie znany, 
lecz chyba nie przez wszystkich widziany 
obiekt. Należy przypomnieć, że Gwiazda 
Barnarda ma jasność ok. 10m i żeby ją do
strzec, potrzeba lunety o średnicy co naj
mniej 70 mm.

Leszek Marcinek

Komunikat Sekcji Obserwacji Słońca 
PTMA, październik 1993

Wyniki obserwacji Słońca w październiku
1993 r. przysłało 14 obserwatorów: M ar
cin B e 11 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, Bartosz P. D ą b r o w s k i ,  A rtur 
G ł o g o w s k i ,  Michał I z d e b s k i ,  M ar
cin J a r s k i ,  Jerzy Ł ą g i e w k a ,  Wiktor 
M a j e w s k i ,  Krzysztof S o c h a ,  Edward 
S z e w c  zy  k, Stanisław Ś w i e r c z y ń -  
sk i ,  Jerzy Z a g r o d n i k .  Obserwatorzy 
wykonali w sumie 90 obserwacji w 31 
dniach.

Średnie dzienne względne liczby Wolfa:
1., ... 87 9.... ....65 17.... — 25....
? ... 99 10.... ....54 18.... ,,..34 26.... I-I
3 .... — 11.... ....64 19.... ....43 27.... .... —
4 .... — 12.... ....43 20.... ....59 28.... 14
5 ....81 13.... ....38 21.... .... — 29.... . 3 0
6 ....59 14.... ....40 22.... 48 30.... .... 7.7
7 ... 50 15.... ... 61 23.... ....49 31.... ...76
8 ....58 16.... .. 48 24.... 51

Średnia miesięczna względna liczba 
Wolfa w październiku 1993 r. wynosiła 49.7 
(44.5). Średnia względna liczba Wolfa dla 
obrotu Słońca Nr 1874 wynosiła 49.1 
(44.7). W nawiasach podano średnie li
czone bez współczynników obserwatorów.

Bartosz P. Dąbrowski
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U góry — zdjęcie okolicy Gwiazdy Barnarda (oznaczonej strzałką) wykonane 23 lipca 1993 r. na filmie Kodak 
TM AX 3200 podczas 15 min. ekspozycji. U dołu -  mapka okolicy Gwiazdy Barnarda i jej położenia: 1-1880 r., 
2-1975 r., 3-1992 r„ 4-1993 r.
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PORADNIK OBSERWATORA 

W izualne obserwacje gwiazd zm iennych

[i Lyrae, R Lyrae 

fi Lyrae:
a  =  18h46m23s <5 =  +33°14.8’ (1900.0)
A =  3.34m-4.20m V
Min = JD2398590.5144-12.9081434“
Typ: EB Sp. B8p +B6

R Lyrae:
a  =  18h52m18s <5 =  +43°48.9’ (1900.0)
A =  3.9m-5.0m V 
Max =  JD2435920+46d 
Typ: SRb Sp. M5II1

W odległości sześciu stopni na połud
niowy wschód od Wegi (a  Lyr) znajduje 
się jedna z najjaśniejszych zmiennych zać
mieniowych — fi Lyrae. Układ ten dał rów
nież nazwę całej rodzinie gwiazd zaćmie
niowych tworzących, ze względu na charak
terystyczną krzywą blasku, typ zmiennych 
fi Lyrae (EB). W układzie tym dwie gorące 
gwiazdy typu B przesłaniają się wzajemnie 
co 13 dni, a głębokość minimum głównego 
wynosi około 0.9ra. W odległości kątowej 
47" od układu znajduje się towarzysz typu 
widmowego B7V o jasności 7.8m.

Również w odległości sześciu stopni 
od Wegi, tyle że na północny wschód, znaj
duje się jasna zmienna oznaczona jako R 
Lutni (R Lyr). Jest to czerwony olbrzym z

TO I OWO

Amator „polujący” na supernowe

Osiągnięcia elektroniki umożliwiły doko
nanie prawdziwej rewolucji w astronomi
cznej technice obserwacyjnej (aktywna op
tyka, CCD, interferometria, teleskop kos
miczny Hubble’a itd.). Mogłoby się zatem 
wydawać, że miłośnik astronomii dziś nie 
ma już najmniejszych szans i że raczej 
swoją działalność obserwacyjną powinien 
ograniczyć do „gapienia się na niebo”. A

klasy gwiazd zmiennych półregularnych. 
Amplituda zmian blasku nieco przekra
cza jedną wielkość gwiazdową co w powią
zaniu z położeniem blisko zenitu w mie
siącach letnich czyni tę zmienną dogodną 
do obserwacji gołym okiem lub przez nie
wielkie instrumenty. Gwiazda znajduje się 
w odległości około 550 lat świetlnych.

P i FI Lyrae

Na mapce jasności gwiazd porównania 
podawane są bez przecinków jako jedna 
liczba tj: (51-5.1m). Na mapce północ u 
góry.

Tomasz Krzyt

tymczasem nie jest jeszcze tak całkiem źle, 
wciąż bowiem istnieją duże możliwości i 
obserwator dysponujący nawet niewielkim 
teleskopem może dokonać czegoś pożyte
cznego dla nauki o niebie. Dowodem tego 
są chociażby osiągnięcia Roberta Owena 
E  w a n s  a, australijskiego miłośnika as
tronomii (mieszkaniec Hazelbrook w N o
wej Południowej Walii), który z powodze
niem zajmuje się poszukiwaniem superno
wych w innych galaktykach. W ciągu kil-
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kunastu lat wytrwałej działalności obser
wacyjnej odkrył aż 23 tego rodzaju obiek
ty i w związku z tym ma pełne prawo do 
miana „łowcy supernowych”.

Ewans zaczął interesować się astrono
mią w latach szkolnych. Już wtedy miał 
teleskop Newtona o średnicy 14 cm, za 
pomocą którego obserwował dosłownie 
wszystko, co tylko można było dostrzec na 
australijskim niebie. Tb go jednak nic za
dawalało, w roku 1960 zbudował teleskop 
o średnicy 25 cm i postanowił poświęcić 
się poszukiwaniom supernowych w innych 
galaktykach. Na razie były to jedynie ob
serwacje sporadyczne, systematycznie za
czął ich dokonywać dopiero w roku 1980, 
co wkrótce przyniosło wspaniale owoce. 
Swoje dwie pierwsze supernowe odkrył już 
w roku 1981, a w latach 1983 i 1984 udało

Supernowe odkryte przez R. O. Ewansa w la
tach 1981-1992 (w pierwszej kolumnie poda
no liczbę porządkową, w drugiej — oznacze
nie supernowej, w trzeciej — numer galaktyki 
według katalogu NGC, w czwartej — jasność 
supernowej w chwili odkrycia, w piątej — typ 
supernowej):

1 1981 A 1532 13.5m lip
2 1981 D 1316 12.5 la
3 1983 G 4753 12.8 la
4 1983 N 5236 11.5 Ib
5 1983 S 1448 14.5 lip
6 1983 V 1365 13.8 Ib
7 1984 E 3169 15.0 III
8 1984 J 1559 13.2 II
9 1984 L 991 13.8 Ib

10 1984 N 7184 14.0 la
11 1985 P 1433 13.5 lip
12 1986 A 3367 14.0 la
13 1986 G 5218 11.4 la
14 1986 L 1559 13.3 II
15 1987 B 5850 14.4 II
16 1987 N 7606 12.8 la
17 1988 A 4579 14.5 Hp
18 1989 B 3627 11.8 la
19 1990 K 150 14.8 II
20 1990 M 5493 13.2 la
21 1990 W 6221 15.0 II
22 1991 X 4902 13.7 la
23 1992 ad 4411 B 13.5

mu się odkryć aż po cztery takie obiekty, 
przy czym blask najjaśniejszej z tych su
pernowych wynosił w chwili odkrycia 11.5 
wielkości gwiazdowej, najsłabszej zaś tyl
ko 15.0 wielkości gwiazdowej. Po odkry
ciu 10 supernowych Ewans otrzymał do 
dyspozycji teleskop o średnicy 41 cm, któ
rym posługuje się do dziś. Nie jest on na 
stałe zainstalowany w jakimś pawilonie, 
przed planowaną obserwacją zostaje po 
prostu wyniesiony przed dom i ustawiony 
na chodniku, doraźnie spełniającego rolę 
miłośniczego obserwatorium astronom i
cznego. Na szczęście teleskop ma krótką 
ogniskową (służy przecież do obserwacji 
słabo świecących obiektów) i w związku z 
tym nie jest zbyt ciężki, toteż przygotowa
nia do obserwacji nie sprawiają Ewansowi 
większego kłopotu. Obserwacje te pole
gają na skontrolowaniu w ciągu dwóch- 
trzech godzin od 50 do 150 galaktyk, a 
ponieważ w okresie miesiąca na obserwa
cje poświęca od 20 do 30 godzin, to — jak 
łatwo obliczyć — w ciągu roku dokonuje 
ponad 15 tysięcy takich przeglądów. Pew
na liczba galaktyk znajduje się pod jego 
stałą kontrolą i każdej z nich stara się 
„przyjrzeć” przynajmniej raz w miesiącu.

Wbrew pozorom takie wizualne poszu
kiwania supernowych w innych galakty
kach są atrakcyjnym zajęciem dla miłoś
nika astronomii. Ale nic są to łatwe ob
serwacje i wymagają od obserwatora pew
nych predyspozycji, przede wszystkim mu
si on mieć niemal „fotograficzną pamięć”, 
aby w czasie obserwacji trwającej parę mi
nut zauważyć jakąś zmianę w wyglądzie tej 
lub innej galaktyki. Ewans — jak sam mó
wi — posiada dobrą pamięć wzrokową, 
lecz mimo to często ma z tym problemy i 
musi sięgać do swego archiwum fotogra
ficznego. Jeżeli zaś stwierdzi, że przy 
jakiejś galaktyce widzi podejrzaną gwiaz
dę, której nie ma na fotografii, to wówczas 
stara się sprawdzić, czy nie idzie tu przy
padkiem o należącą do naszej Galaktyki 
gwiazdę zmienną lub o przemieszczającą 
się akurat przez dany fragment nieba pla-
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nctoidę. Po wykluczeniu takiej możliwości 
zwraca się do współpracujących z nim ob
serwatorów, by skierowali na daną galak
tykę swe teleskopy i stwierdzili, czy zaob
serwowany przez niego obiekt faktycznie 
jest supernową. Po uzyskaniu „stuprocen
towej” pewności o swym odkryciu powia
damia Centralę Ttlegramów Astronomi
cznych i ta o nowej supernowej informuje

zainteresowane obserwatoria, które nie
zwłocznie przystępują do obserwacji od
krytego obiektu. Zapewne dopiero wtedy 
Ewans — podobnie jak każdy inny miłoś
nik astronomii poważnie traktujący swoją 
działalność obserwacyjną -  jest w pełni 
zadowolony i nie żałuje godzin spędzo
nych przy teleskopie.

Stanisław R. Brzostkiewicz

KALENDARZYK ASTRONOMICZNY

Słońce: Słońce ciągle oddala się od równi
ka niebieskiego i jego deklinacja wzrasta, 
a w związku z tym w ciągu miesiąca dnia 
przybywa o półtorej godziny: w Warszawie 
1 maja Słońce wschodzi o 5h6m, zachodzi o 
20hl m, a 31 maja wschodzi o 4h22m, zacho
dzi o 20h46m. W maju Słońce wstępuje w 
znak Bliźniąt.

Po południu 10 maja zdarzy się ob
rączkowe zaćmienie Słońca, u nas widocz
ne jako częściowe.
Księżyc: Kolejność faz Księżyca jest w maju 
następująca: ostatnia kwadra 2d17h, nów 
10d19\ pierwsza kwadra 18d15h, pełnia 
25d6h. W apogeum Księżyc znajdzie się 9 
maja, a w perygeum 24 maja. W maju 
tarcza Księżyca zakryje Kłos Panny (Spi- 
kę), najjaśniejszą gwiazdę w gwiazdozbio
rze Panny, ale zjawisko to widoczne bę
dzie na półkuli południowej.

Maj 1994 r.

Nad ranem 25 maja zdarzy się częścio
we zaćmienie Księżyca. Największa faza 
zaćmienia (0.25 średnicy tarczy Księżyca 
zakryte będzie cieniem Ziemi) przypad
nie o wschodzie Słońca.
Planety i planetoidy: Nad zachodnim ho
ryzontem świeci pięknym blaskiem W e 
n u s  jako Gwiazda Wieczorna -4  wiel
kości. Także wieczorem od połowy maja 
możemy poszukiwać M e r k u r e g o  ja 
ko gwiazdę około zerowej wielkości nisko 
nad zachodnim horyzontem. Na granicy 
gwiazdozbiorów Wagi i Panny przez całą 
noc świeci J o w i s z  jako jasna gwiazda 
-2.5 wielkości; przez lunety możemy ob
serwować ciekawe zjawiska w układzie czte
rech najjaśniejszych księżyców Jowisza. 
Nad ranem wschodzi M a r s  i S a t u r n ;  
Mars jako czerwona gwiazda +1.2 wielk. 
wędruje poprzez gwiazdozbiór Ryb w kie-

Dane dla obserwatorów Słońca (na 14h czasu wsch.-europ.)

Data
1994

P Bo Lo Data
1994

P Bo Lo

V 1 -24911 -4913 338930 V 17 -20935 -2940 126976
3 -23.74 -3.93 311.87 19 -19.76 -2.16 100.30
5 -23.34 -3.72 285.43 21 -19.14 -1.93 73.84
7 -22.91 -3.50 258.99 23 -18.50 -1.70 47.38
9 -22.45 -3.30 232.55 25 -17.84 -1.46 20.92

11 -21.96 -3.08 206.11 27 -17.16 -1.22 354.46
13 -21.45 -2.85 179.66 29 -16.45 -0.98 328.00
15 -20.92 -2.62 153.21 31 -15.72 -0.74 301.53

P — kąt odchylenia osi obrotu Słońca mierzony od północnego wierzchołka tarczy; 
Bo, Lo — heliograficzna szerokość i długość środka tarczy.
27d3h57m — heliograficzna długość środka tarczy wynosi 0°.
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runku gwiazdozbioru Byka, a Salurn nie
co jaśniejszy od Marsa przebywa w gwia
zdozbiorze Wodnika. U r a n  6 wielk. i 
N e p t u n  8 wielk. górują nad ranem, ale 
nisko nad horyzontem na granicy gwiaz
dozbiorów Strzelca i Koziorożca. P l u 
t o n  dostępny jest przez całą noc, ale tyl
ko przez duże teleskopy jako gwiazdka 
około 14 wielk. na granicy gwiazdozbio
rów Wagi, Węża i Wężownika.

Przez większe lunety możemy próbo
wać odnaleźć planetoidę J u n o wśród 
gwiazd 10 wielk. w gwiazdozbiorze Panny. 
Podajemy równikowe współrzędne pla- 
netki dla kilku dat: l d: rekt. 13h35.8m, deki. 
+2°5’; l l d: rekt. 13h29.2"\ deki. +2°50’; 
21d: rekt. 13h24.2™, deki. +3°17’; 31d: rekt. 
13h21.0m, deki. +3°27\
Meteory: W pierwszych dniach maja pro
mieniują meteory z roju eta A k w a r y -  
d ó w. Radiant meteorów leży na równiku 
niebieskim na granicy gwiazdozbiorów 
Wodnika, Ryb i Pegaza i ma rektascensję 
22h24m; maksimum aktywności przypada 5 
maja. Warunki obserwacji są w tym roku 
niezłe.

* * *

l d Księżyc 1 wraz ze swym cieniem prze
chodzi na tle tarczy Jowisza: księżyc i jego 
cień rozpoczną przejście w tym samym cza
sie o 0h18ra, natomiast księżyc zakończy 
przejście o 2h26m, a jego cień zejdzie z 
tarczy planety dwie minuty później. O 3h 
Uran nieruchomy w rektascensji. Księżyc 
znajdzie się w złączeniu z dwiema planeta
mi: o 8h z Neptunem w odl. 4°, a o 14h z 
Uranem w odl. 5°. Wieczorem księżyc 1 
przechodzi za tarczą Jowisza i przez strefę 
cienia planety: o 21h24ra obserwujemy po
czątek zakrycia, a o 23h6m koniec zaćmie
nia tego księżyca (pojawi się on nagle tuż 
koło prawego brzegu tarczy, patrząc przez 
lunetę odwracającą).

3/4d Księżyc 2 i jego cień przechodzą 
na tle tarczy Jowisza. Księżyc 2 rozpocz
nie przejście o l h7m, a jego cień pojawi się 
na tarczy planety o l h24m; księżyc kończy 
przejście o 3h32m, a jego cień o 3h46m.

4d Wieczorem księżyc 3 przechodzi za 
tarczą Jowisza: o 21h26m obserwujemy po
czątek zakrycia, a o 23h47m koniec zaćmie
nia tego księżyca (księżyc pojawi się nagle 
bardzo blisko brzegu tarczy planety).

5d O 2h złączenie Wenus z Aldebara- 
nem, gwiazdą pierwszej wielkości w gwia
zdozbiorze Byka, w odl. 6°. O 5h Saturn w 
złączeniu z Księżycem w odl. 7°. Od 20h20m 
księżyc 2 przechodzi za tarczą i przez stre
fę cienia Jowisza; o 22h55m obserwujemy 
koniec zaćmienia.

8d Nad ranem księżyc 1 i jego cień prze
chodzą na tle tarczy Jowisza; obserwuje
my początek przejścia: księżyca o 2h2m, cie
nia o 2h12m. O 6h złączenie Marsa z Księ
życem w odl. 4°.

8/90 Księżyc 1 przechodzi za tarczą Jo
wisza. O 23h8m obserwujemy początek za
krycia księżyca przez tarczę planety, a o 
l h30m koniec jego zaćmienia.

9d Wieczorem księżyc 1 i jego cień prze
chodzą na tle tarczy Jowisza. Obserwuje
my koniec przejścia: księżyca o 22h36m, a 
cienia o 22h51ro.

10* Obrączkowe zaćmienie Słońca u 
nas widoczne jako częściowe. Pas zaćmie
nia obrączkowego przebiega przez wschod
nią część Oceanu Spokojnego, Amerykę 
Północną, Ocean Atlantycki i kończy się 
na wschodnim wybrzeżu Afryki. Zaćmie
nie widoczne będzie u nas przed zacho
dem Słońca.

ll/12d Księżyc 3 przechodzi za tarczą 
Jowisza i przez strefę jego cienia. O 0h41ra 
obserwujemy początek zakrycia, a o 3h45m 
koniec zaćmienia tego księżyca (blisko pra
wego brzegu tarczy planety, patrząc przez 
lunetę odwracającą).

12/13d Tym razem księżyc 2 przechodzi 
za tarczą Jowisza i przez strefę jego cienia: 
początek zakrycia o 22h35m, a koniec zać
mienia o l h31m.

13d8h Wenus w złączeniu z Księżycem 
w odl. 4°.

15d O 13h Merkury znajdzie się w złą
czeniu z Aldebaranem, najjaśniejszą gwiaz
dą w gwiazdozbiorze Byka, w odl. 8°.
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15/16d Księżyc 1 przechodzi za tarczą 
Jowisza; początek zakrycia nastąpi o 0h52m, 
a koniec zaćmienia o 3h24m.

16/17d Księżyc 1 i jego cień przechodzą 
na tle tarczy Jowisza. Początek przejścia 
księżyca o 22h12m, a cienia o 22h35m, ko
niec przejścia księżyca o 0h21m, a jego cie
nia o 0h45m.

17d22h Pluton w przeciwstawieniu ze 
Słońcem względem Ziemi (w opozycji). 
Wieczorem księżyc 1 przechodzi za tarczą 
i przez strefę cienia Jowisza; o 21h53m ob
serwujemy koniec zaćmienia tego księżyca.

19/201 O 0h51m obserwujemy początek 
zakrycia 2 księżyca Jowisza przez tarczę 
planety.

21d O 8h46m Słońce wstępuje w znak 
Bliźniąt, jego długość ekliptyczna wynosi 
wówczas 60°. Wieczorem księżyc 2 wraz ze 
swym cieniem przechodzi na tle tarczy Jo
wisza; obserwujemy koniec przejścia: księ
życa o 21h12m, a cienia o 22h14m.

22d14h Bliskie złączenie Księżyca ze Spi- 
ką (Kłosem Panny), gwiazdą pierwszej wiel
kości w gwiazdozbiorze Panny; zakrycie 
gwiazdy przez tarczę Księżyca widoczne 
będzie na Oceanie Indyjskim, w połud
niowej Australii, na Nowej Zelandii i na 
Antarktydzie.

22/23d Do 21h38m na tarczy Jowisza wi
doczny jest cień jego 3 księżyca. Po pół
nocy księżyc 1 zbliża się do brzegu tarczy 
Jowisza i o 2h37m nastąpi początek zakry
cia tego księżyca przez tarczę planety.

23d13h Złączenie Jowisza z Księżycem 
w odl. 3°.

23/24d Księżyc 1 i jego cień przechodzą 
na tle tarczy Jowisza. Początek przejścia 
księżyca o 23h57m, a cienia o 0h29m, koniec 
przejścia księżyca o 2h6m, a jego cienia o 
2h39ra.

Errata: W artykule Witolda Maciejewskiego 
o  gazowej składowej dysku galaktycznego (Ura
nia 7/8 1993), na rys. 3 (str. 196) zamienione 
zostały (najniższy z najwyższym) podpisy. Na 
czarno zaznaczone są jądra obłoków, a ciepły 
zjonizowany ośrodek jest rzadko zakropkowa-

24d O 21h3m obserwujemy początek za
krycia 1 księżyca Jowisza przez tarczę pla
nety, a o 23h47m koniec zaćmienia tego 
księżyca (w lunecie odwracającej pojawi 
się on nagle blisko prawego brzegu tarczy 
planety).

25d Częściowe zaćmienie Księżyca wi
doczne nad ranem. Podajemy momenty 
poszczególnych faz zaćmienia: 
wejście Księżyca w półcień Ziemi 3h18m 
wejście Księżyca w cień Ziemi 4h37m 
centralna faza zaćmienia 5h30ra

28d Księżyc znajdzie się w złączeniu z 
dwiema planetami: o 16h z Neptunem w 
odl. 4° i o 22h z Uranem w odl. 5°.

28/29d Księżyc 2 i jego cień przechodzą 
na tle tarczy Jowisza. Księżyc rozpocznie 
przejście o 21h12m, a jego cień pojawi się 
na tarczy planety dopiero o 22h29m; ko
niec przejścia księżyca nastąpi o 23h30m, a 
jego cień widoczny będzie na tarczy pla
nety do 0h50m.

29/30d Wieczorem księżyc 3 przecho
dzi już na tle tarczy Jowisza i o 22h50m 
nastąpi koniec przejścia, kiedy o 23h34m 
na tarczy planety dopiero pojawi się cień 
tego księżyca i będzie widoczny do l h37m.

30d9h Merkury w największym wschod
nim odchyleniu od Słońca (23°).

30/31d Księżyc 1 i jego cień przechodzą 
na tle tarczy Jowisza. Obserwujemy po
czątek przejścia: księżyca o l h43m, a jego 
cienia o 2h24m.

V 31/VI l d Księżyc 1 przechodzi za tar: 
czą Jowisza: początek zakrycia o 22b49m, a 
koniec zaćmienia tego księżyca o l h42m.

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

Opracował G. Sitarski

ny — niestety w legendzie podano odwrotnie. 
Bardzo przepraszamy Autora za zniekształce
nie i Czytelników za utrudnienie zrozumienia 
tekstu — pocieszamy się tylko tym, że porów
nanie tekstu z rysunkiem umożliwiało wyłapa
nie tego błędu. Redakcja



64 U R A N IA 2/1994

CONTENTS C O f l E P X A H H E

W. I w a n o w s k a  
The endeavours o f Copernicus 

from the perspective 
o f 450 years 

B. P a c z y ń s k i  
Cosmic bursts o f gamma 

radiation 
C h r o n i c l e :

Operation successful! Will 
the patient recover?

Double nucleus o f the 
Andromeda galaxy 

End ofC O B E  
C o n f e r e n c e s  and Me e t i n g s :  

Dynamics and astrometry of 
natural and artificial 
celestial objects 

O b s e r v a t i o n s  
V a d e -M e c u m  for O b serv ers  
M i s c e l l a n e a
A s t r o n o m i c a l  C a l e n d a r

34

41

44

48
48

49
52
59
59
61

B.  H s a H O B C K a  
Tpya  KonepHHKa m3 

n e p c n e K T H B H  450 j ie T  
B . FI a  MbI H b C K M 

KocMHMecKHC BcnbiuiKH raMMa 
H 3 ^ y 4 eH H 5 I 

X p o H H K a :
Onepauwa yaa^acb! ByaeT-JiH

naU H C H T  3flOpOB? 
flBOM H Oe flz ip o  ra jiaK T H K H  b  

A n a p o M C A e
OKOHMaHHe C O B E  

KoHCj5epeHU,HH H C b e 3 A b I  
,U,HHaMMKa H aCTpOMeTpHH 

CCTCCTBCHHblX H MCKVCCT- 
BCHHblX H e6eC H bIX  T e jl

H a 6 ji i o a e hm st 
C n p a B o u H H K  H a 6 ^ r o a a T e ^ H  
T o  h c e
A C T p O H O M M M C C K H H  

K a ^ e H a a  p b

34

41

44

48
48

49
52
59
59

61

OBJAŚNIENIA Z D JĘ Ć  NA OKŁADCE
Pierwsza strona okładki: Zdjęcie centrum galaktyki M 31 w Andromedzie wykonane za pomocą teleskopu 

kosmicznego Hubble'a, które wydaje się wskazywać na podwójność jądra tej galaktyki (patrz Kronika), 
(fot. NASA).

Druga strona okładki: Prace laureatów ubiegłorocznego konkursu Uranii na wakacyjne zdjęcie nieba: u 
góry — zdjęcia laureata III nagrody Artura Wrembla ukazujące złączenie Wenus z Księżycem w dniu 
15 sierpnia 1993 r.; zdjęcie lewe zostało wykonane o godz. 4:40 podczas 4 s ekspozycji, a zdjęcie prawe 
o godz. 4:50 podczas 7 s ekspozycji, oba eksponowane na filmie Fujicolor G 400; u dołu — zdjęcia 
laureatów II nagrody Jacka Adamika i Mariusza Świętnickiego: lewe — fragment Drogi Mlecznej w 
gwiazdozbiorze Strzelca nad południowym horyzontem (aparat Zenit E z obiektywem Pentacon 2.8/29 
mm, film Konica SR 400, ekspozycja 20 min.), prawe — Księżyc w fazie 18 godz. przed pierwszą 
kwadrą (reflektor Newtona 250/1560 mm, ekspozycja 0.1 s).

Trzecia strona okładki: Zdjęcie laureata I nagrody ubiegłorocznego konkursu Uranii na wakacyjne zdjęcie 
nieba Dariusza Modzelewskiego przedstawiające fragment Drogi Mlecznej przechodzącej przez gwiaz
dozbiory Łabędzia, Liska, Strzały, Jaszczurki i Cefeusza wykonane 14 sierpnia 1993 r. aparatem  Prakti- 
ca z obiektywem Pentacon 2.8/29 mm na filmie Fuji Super HG 1600 (33 DIN), czas naświetlania 
wynosił 6 min. 38 s. W centrum fotografii znajduje się Deneb.

Czwarta strona okładki: Zdjęcie częściowego zaćmienia Słońca w dniu 21 maja 1993 r. wykonane w Warsza
wie o godz. 17:42 przez Dariusza Modzelewskiego aparatem  Praktica VLC 3 z obiektywem Pentacon 
4/200 mm na filmie Fuji Super HG 100 (21 DIN) podczas 0.001 s.
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