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„Sztuka ucz}’nas rozumieć świat nie 
mniej niż to, co się nazywa nauką" na
pisał prof. Konrad RUDNICKI w spra
wozdaniu z X IV  Krakowskiej Letniej 
Szkoły Kosmologii, które publikujemy 
w dziale Konferencje i Zjazdy. Astro
nomia natomiast wydaje się być tą dzie
dziną nauk ścisłych, która „wywarła nie
zatarte piętno w kulturze i sztuce, a tak
że w literaturze”, co podkreśla na po
czątku wstępnego artykułu prof. Jerzy’ 
M. KREINER. Oba te teksty wprowa
dzają w krąg zagadnień związanych z 
kontrowersyjnym problemem związku 
między kulturą naukową a humanisty
czną. Mamy nadzieję, że przynajmniej 
wśród miłośników astronomii rozwieją 
one pojawiające się czasem poglądy o 
rosnący'ni oddaleniu, czy wręcz przepaś
ci między> tymi dwoma kulturami. Zain
teresowanym bliżej sprawami humani
stycznych aspektów współczesnego ob
razu świata zwracamy przy okazji uwa
gę na godną polecenia i mądrą książkę 
prof. Michała HELLERA pt. „ Wszech
świat u schyłku stulecia ”, która niedaw
no została wydana przez hakowskie wy
dawnictwo ZNAK.

Dalsze temat}’, którymi pragniemy 
zainteresować miłośników astronomii 
w tym miesiącu, dotyczą wiatm słonecz
nego i pyłu międz}’gwiazdowego. Pozor
nie niewiele mają one ze sobą wspólne
go. Zwróćmy jednak uwagę, że dotyczą 
tego, co wypełnia przestrzeń, w której jak 
gdyby zanurzone są planety i gwiazdy, 
czyli obiekty stanowiące tradycyjny przed
miot badań astronomii. Podobnie jak 
w poprzednim numerze publikujemy po
nadto omówienie jednego z zadań ubie
głorocznej Olimpiady Astronomicznej 
(Kącik Olimpijczyka), a także pracę 
nagrodzoną na organizowanym przez 
Komisję Współpracy Planetariów Pol
skich PTMA konkursie na referat z za
kresu astronomii i astronautyki (Obser
wacje). Mamy nadzieję, że zachęcą one 
naszych młodych Czytelników do próby 
swych sił w ramach tych zawodów.
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Jerzy M. Kreiner — Kraków

HUMANISTYCZNE ASPEKTY ASTRONOMII
Wykład inaugurujący XLIX rok akademicki 1994/95 w Wyższej
Szkole Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Na astronomię można spojrzeć z wielu 
punktów widzenia. Najczęściej astrono
mia jest pojmowana jako hermetyczna i 
bardzo niedostępna nauka, wymagająca 
znajomości fizyki i matematyki. Ale dziś 
chciałem zwrócić uwagę na astronomię 
jako naukę, która powstała z realnych ży
ciowych potrzeb człowieka, która służyła i 
nadal służy człowiekowi.

Astronomia wywarła niezatarte piętno 
w kulturze i sztuce, a także w literaturze, 
przecież jedna z dziewięciu muz — Urania 
to muza astronomii i geometrii. Współ
czesna astronomia dowiodła w sposób nie 
budzący żadnych wątpliwości, że od naj
dawniejszych czasów człowiek nierozer
walnie był i nadal jest powiązany z całym 
Wszechświatem, który jest naszym domem, 
naszą największą Ojczyzną.

Człowiek zawsze spoglądał w niebo. Je
go bardzo prymitywne spostrzeżenia do
tyczące ruchu Słońca, jego wschodów i za
chodów, obserwacje kształtu tarczy Księ
życa czy wreszcie obserwacje zmian wy
glądu nieba gwiaździstego, były podstawą 
utworzenia kalendarza, w którym podsta
wowymi jednostkami były i są nadal dzień, 
miesiąc i rok.

Znajomość kalendarza była niezbęd
na. Pozwalała na określanie najlepszych 
pór zasiewów i zbioru plonów, umożli
wiała przewidywanie nadejścia okresu chło
dów zimowych i deszczów. Interesującym 
przykładem takich — nazwijmy to kalen
darzowych — obserwacji było w Starożyt
nym Egipcie oczekiwanie na tzw. helia- 
kalny wschód Syriusza, tj. na dzień, w któ
rym po raz pierwszy można było dostrzec 
tę najjaśniejszą gwiazdę nieba tuż przed 
wschodem Słońca. Następowało to około 
21 lipca i pozwalało z dużą precyzją okreś

lić datę przewidywanego wylewu Nilu, co 
jak wiadomo miało decydujące znaczenie 
dla gospodarki egipskiej.

Znajomość zjawisk na niebie była rów
nież niezbędna dla człowieka podejmują
cego daleką podróż i to zarówno na lą
dzie, zwłaszcza przez pustynie, jak i na 
morzu. W ciągu dnia w orientacji poma
gało Słońce. W nocy, kierunek drogi, szcze
gólnie na morzu wskazywały gwiazdy. Mi
mo, iż wskutek zjawiska precesji, dwa tysią
ce lal temu Gwiazda Polarna była znacznie 
bardziej odległa od Północnego Bieguna 
Świata niż obecnie, niewątpliwie stanowi
ła znakomity wskaźnik kierunku północy.

Astronomię wykorzystywano nawet do 
celów politycznych. Już astronomowie chal
dejscy zauważyli, że zaćmienia Słońca i Księ
życa powtarzają się w cyklu 18 lat i 11 dni. 
Ten odstęp czasu otrzymał nazwę saros i 
najprawdopodobniej był również dosko
nale znany kapłanom egipskim, którzy wie
dząc kiedy nastąpi zaćmienie Słońca mo
gli wpływać na ważne decyzje polityczne. 
Wspaniale to opisuje Bolesław P r u s w 
kulminacyjnym punkcie „Faraona”:

Odwracam oblicze moje od przeklętego 
ludu i niech na ziemie spadnie ciemność.. .

I  stała się rzecz okropna: w miarę jak  
głos mówił, słońce traciło blask. A  wraz z 
ostatnim słowem zrobiło się ciemno ja k  w 
nocy. Na niebie zaiskrzyły się gwiazdy, a za
miast słońca stał czarny krąg otoczony ob
rączką płomieni. Niezmierny krzyk wydarł 
się ze stu tysięcy piersi..

— Oto nadszedł dzień sądu i śmierci!
Słońce, Księżyc i gwiazdy były dla czło

wieka nie tylko wskaźnikami czasu i kie
runku. Człowiek miał świadomość, że Słoń
ce jest dla niego wszystkim. Od Słońca 
pochodzi światło, Słońce daje niezbędne



4/1995 URANIA 99

ciepło, Słońce decydująco wpływa na roz
wój wszystkiego co żyje. Stąd niemal u 
wszystkich ludów pojawia się kult Słońca. 
W starożytnym Egipcie czczono bóstwo 
Słońca RA, podróżujące swą barką przez 
nieboskłon od wschodu do zachodu. Su
merowie oddawali cz_eść bogu Słońca UTU, 
w Babilonii rolę tę wypełniał SZAMASZ. 
Starożytni Grecy utożsamiali Słońce z HE
LIOSEM, który każdego dnia mknie w swym 
rydwanie zaprzężonym w cztery białe, og
niste rumaki. Dla Rzymian Słońce to bóg 
SOL. Daleka kultura Azteków widziała w 
Słońcu boga nazywanego llUITZILOl’O- 
CHTLI, który każdej nocy walczył z Księ
życem i gwiazdami, a po zwycięstwie wra
cał rankiem na niebo, aby znowu dawać 
ludziom światło i ciepło. Również nasi pra
przodkowie Słowianie wielkim kultem ota
czali Słońce utożsamiane z bóstwem o na
zwie SWARÓG lub SWAROG, a także z 
bóstwem ognia nazywanym DADŹBÓG lub 
DAŻliOG. Dalekim echem wierzeń pra
dawnych Słowian są zwyczaje Sobótki, o- 
pisane w literaturze polskiej.

Samo Słońce było dla społeczeństw pier
wotnych przedmiotem czci, natomiast nie
bo gwiaździste pobudzało do refleksji i za
dumy. Czym są te słabo migoczące pun
kciki na niemal czarnym tle, jakie ma zna
czenie spadająca gwiazda, co może wróżyć 
rzadki gość niebieski — kometa. Warto 
zacytować w tym miejscu fragment z „Mi
tologii” Jana P a r a n d o w s k i e g o :

Gdy Grek spojrzał na niebo wyiskrzone 
gwiazdami, jeśli nie był uczonym, nie myślał
o astronomii, lecz widział wiele rzeczy dziw
nych: historie bogów i bohaterów, wyhafto
wane tymi migotliwymi światełkami, które 
Noc, milcząca bogini wysypuje z zanadrza 
swej czarnej szaty. Gwiazdy były bowiem po
chodzenia boskiego. (...) Każda gwiazda by
ła niegdyś bożkiem lub boginką. Lecz zbun
towawszy się przeciw Dzeusowi uległy te 
bóstwa przeraźliwej mocy jego piorunów i 
zdruzgotane rozsypały się po firmamencie 
pyłem świetlistym. Liczba gwiazd wzrastała, 
gdyż wola bogów umieszczała w ich gronie

rozmaitych bohaterów, nimfy, a nawet przed
mioty martwe.

Nazwy gwiazdozbiorów utworzone przez 
Greków przetrwały do dnia dzisiejszego. 
Niemal każdy potrafi wymienić Wielką i 
Małą Niedźwiedzicę, które mają przypo
minać piękną nimfę Kallisto i jej syna Ar- 
kasa. Znany jest gwiazdozbiór Oriona, wi
doczny w miesiącach zimowych. Ten uro
dziwy młodzian stracił życie po ukąszeniu 
Skorpiona, nasłanego przez zazdrosną Ar
temidę. Być może znana jest również kon
stelacja Kasjopei, małżonki Cefeusza. Ka- 
sjopea dostała się na niebo dzięki wsta
wiennictwu swego zięcia Perseusza, ale Ne- 
reidy postarały się, aby bogowie umieścili 
ją w pobliżu Gwiazdy Polarnej, przez co 
przez połowę nocy Kasjopea musi obra
cać się głową w dół i w ten sposób pokuto
wać za swą zarozumiałość i pychę w życiu 
ziemskim.

Oto co widział Grek patrząc na roz
gwieżdżone niebo. Sprzyjała mu bezchmur
na pogoda, panująca przez większą część 
roku, brak świateł, czyste, pozbawione ja 
kichkolwiek zanieczyszczeń powietrze. Dla 
ludzi starożytnych obraz nieba i widocz
nych na nim konstelacji, a także zjawisk 
niebieskich, był czymś powszechnie zna
nym, oczywistym, zawsze dostępnym. Gdy
by znajomość nieba nie była tak powszech
na nie mógłby natchniony Autor Księgi 
Hioba pisać:

On stworzył Niedźwiedzicę, Oriona 
Plejady i Strefy Południa (Hi, 9, 9) 

a także prezentować wystąpienie Boga: 
Czy połączysz gwiazdy Plejad?
Rozluźnisz więzy Oriona?
Czy wypuścisz o czasie Gwiazdę Poranną?
i wywiedziesz Niedźwiedzicę z dziećmi? 
Czy znane ci prawa niebios, 
czy wyjaśnisz ich pismo na ziemi?

(Hi, 38,31-32) 
Również w Księdze Amosa czytamy:

To Ten, który uczynił Plejady i Oriona, 
który przemienia ciemności w poranek,
A  dzień w noc zaciemnia (Am, 5,8) 

Wreszcie w Księdze Izajasza, w mowie
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wieszczej przeciw narodom pogańskim 
odnajdujemy groźbę:

Bo gwiazdy niebieskie i Orion 
nie będą jaśniały swym światłem 
Słońce się zaćmi od samego wschodu 
I  swoim blaskiem Księżyc nie zaświeci.

(Iz, 13,10)
Titkże w polskiej literaturze znajdują się 
wspaniałe opisy nieba. W ósmej księdze 
„Pana Tadeusza” mamy takie oto strofy: 

Nieco wyżej Dawida wóz, golów do jazdy, 
Długi dyszel kieruje do Polarnej Gwiazdy, 
Starzy Litwini wiedzą o rydwanie owym, 
Że niesłusznie pospólstwo zwie go

Dawidowym, 
Gdyż to jest wóz Anielski. Na nim to

przed czasy
Jechał Lucyper, Boga gdy wyzwał w zapasy, 
Mlecznym gościńcem pędząc w cwał

w niebieskie progi, 
Aż go Michał zbił z wozu, a wóz zrzucił

z drogi.
Teraz, popsuty, między gwiazdami się wala, 
Naprawić go archanioł Michał nie

pozwala.
Ten wspaniały opis nieba, którego frag

ment zacytowałem, świadczy, że w pier
wszej połowie XIX wieku znajomość nie
ba na Litwie była powszechna, a kierowa
nie wzroku ku górze dla dostrzeżenia mi
goczących gwiazd i Księżyca było czymś 
tak oczywistym, jak podziwianie rozleg
łych, malowniczych widoków w pogodny 
dzień.

Jakże obecnie zmieniła się sytuacja. Mo
rze świateł, reklam, reflektory samocho
dów, tak rozświetlają w miastach niebo, że 
nawet gdy je nie przesłaniają chmury dy
mu to niemal nie można dostrzec żadnej 
gwiazdy. Podobno, gdy kilkanaście lat te
mu w Manchesterze zgasły nagle wszyst
kie światła, w redakcjach lokalnych gazet 
rozdzwoniły się telefony, a zaniepokojeni 
mieszkańcy miasta dopytywali się co to za 
światełka są widoczne na niebie. Coraz 
częściej spotyka się młodych ludzi, którzy 
ciemnego, rozgwieżdżonego nieba nie wi
dzieli w ogóle. Nie tak dawno z rozmowy

mojej z pewną grupą studentów wynik
nęło, że blisko połowa z nich nigdy w życiu 
nie widziała Drogi Mlecznej. Jest to jed
nak w pewnym sensie zrozumiałe. Młodzi 
ludzie kierują swój wzrok na ekrany tele
wizorów, być może także część z nich jest 
zafascynowana komputerami. Permanen
tny brak czasu sprawia, że większość ludzi 
rzadko wyjeżdża za miasto, a nawet w trak
cie krótkiego pobytu na wsi może się zda
rzyć, że niskie chmury powstające wskutek 
zanieczyszczeń przemysłowych uniemoż
liwiają dostrzeżenie gwiaździstego nieba.

A przecież dla człowieka brak bezpo
średniego kontaktu z niebem jest odcię
ciem od najgłębszych korzeni, od Wszech
świata, którego jesteśmy cząstką i to nie w 
sensie przenośnym, ale dosłownie. Jesteś
my zbudowani z takich samych atomów 
jak inne planety, gwiazdy i galaktyki, pod
legamy tym samym prawom fizyki. Współ
czesna astronomia bezspornie dowiodła, 
że ciała niebieskie, mimo iż znajdują się 
jak na warunki ziemskie w odległościach 
trudnych do wyobrażenia, miały decydują
cy wpływ na całą naszą ewolucję. O wpły
wie Słońca na życie człowieka wspomnia
łem już przed chwilą. Bez tego gigantycz
nego reaktora termojądrowego nie otrzy
mywalibyśmy całej niezbędnej do życia e- 
nergii, a bez jego grawitacyjnego przycią
gania, Ziemia zamiast obiegać Słońce w 
niemal jednakowej odległości uleciałaby 
gdzieś w przestrzeń międzygwiazdową. Dziś 
wiemy znacznie więcej o pewnych szcze
gólnych typach gwiazd, bez których nie 
byłoby możliwe powstanie Ziemi i życia 
biologicznego. Tb właśnie w gwiazdach za
istniały procesy, dzięki którym powstały 
wszystkie niezbędne do życia pierwiastki, 
a wśród nich węgiel, azot i tlen, żelazo i 
nikiel a nawet srebro i złoto. Pierwiastki 
te gigantyczny wybuch gwiazdy superno
wej rozrzucił w przestrzeni międzygwiaz- 
dowej i zasiliły one istniejącą tam materię, 
z której około 4.5 miliarda lat temu za
częło się formować Słońce, jako przedsta
wiciel trzeciego pokolenia gwiazd w histo-
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rii Wszechświata obejmującej około 18 
miliardów lal. Tfen sam lub podobny wy
buch gwiazdy supernowej dostarczył za
pewne również impulsu, niezbędnego do 
koncentracji obłoku materii międzygwiaz- 
dowej, z której powstało Słońce, Ziemia 
i inne planety. Tb i inne niesłychanie cie
kawe zagadnienia niestety umykają obec
nie uwadze człowieka, a jedną z przyczyn 
jest niewątpliwie coraz trudniejszy kon
takt z gwiaździstym niebem. Obserwacje 
astronomiczne, będące podstawą całej wie
dzy o Wszechświecie są coraz bardziej za
grożone. W niebywałym tempie wzrasta 
zaświetlenie nieba, powiększa się stopień 
zanieczyszczenia atmosfery, coraz wyraź
niej daje się odczuć tzw. efekt cieplarnia
ny, zagrożona jest warstwa ozonu. Lawi
nowy wzrost telekomunikacji, rozwój sie
ci radiowej i telewizyjnej, łączność sateli
tarna sprawiają, że coraz trudniej zarejes
trować fale radiowe dochodzące ze Wszech
świata, a przecież radiopromieniowanie o 
długości fał od milimetrów do kilkunastu 
metrów niesie ze sobą bezcenne informa
cje o występujących we Wszechświecie związ
kach chemicznych, o rozkładzie materii, o 
procesach zachodzących w odległych gwiaz
dach i galaktykach. Tb właśnie dzięki ra
dioastronomii istotnie się rozszerzyła na
sza wiedza o najdawniejszych etapach e- 
wolucji Wszechświata. Najbliższe otocze
nie Ziemi jest coraz bardziej zaśmiecone. 
Nad naszymi głowami obiegają wokół Zie
mi tysiące ton śmieci i złomu. Niepoko
jem napawają plany reklamy kosmicznej, 
polegające na umieszczeniu na wysokości 
kilkuset kilometrów nad Ziemią olbrzy
mich, orbitujących haseł reklamowych, któ
re oświetlone przez Słońce mają być wido
czne nocą na tle gwiazd. Nawet energety
czne linie przesyłowe są źródłem zakłóceń 
często uniemożliwiających stosowanie nie
zwykle czułej aparatury w obserwacjach 
astronomicznych.

Zachowanie czystego nieba i to zarów
no w zakresie optycznym jak i radiowym 
jest celem dynamicznie rozwijającej się

wśród astronomów akcji ekologicznej. 
W Stanach Zjednoczonych powstało w 
tym celu Międzynarodowe Stowarzyszenie 
Ciemnego Nieba (International Dark Sky 
Association) z siedzibą w TUcson, zrze
szające blisko półtora tysiąca członków z 
ponad 50 krajów. Tbwarzystwo to m. in. 
inspiruje badania środowiska przede wszy
stkim w tych miejscach, gdzie wykonuje 
się obserwacje astronomiczne, prowadzi 
akcję propagandową na rzecz ochrony nie
ba, organizuje konferencje poświęcone pro
blemom skażenia atmosfery światłem i pro
mieniowaniem radiowym. Wymiernym wy
nikiem działań Towarzystwa było przeko
nanie władz jednego z miast amerykań
skich, położonym w pobliżu dużego ob
serwatorium astronomicznego, aby zamiast 
stosowanych lamp rtęciowych, zainstalo
wać lampy sodowe w odpowiednio zbudo
wanych oprawach, które przy mniejszym 
poborze prądu dają lepsze oświetlenie, a 
przy tym nie rozświetlają nieba.

Również Międzynarodowa Unia Astro
nomiczna, jedyna organizacja zrzeszająca 
w świecie zawodowych astronomów, po
wołała specjalną komisję, w ramach któ
rej naukowcy zajmują się zagadnieniami 
związanymi z ochroną obecnych i przy
szłych miejsc naziemnych obserwacji as
tronomicznych. Komisja ta, przy poparciu 
UNESCO zorganizowała dwa lata temu w 
Paryżu konferencję międzynarodową na te
mat niepomyślnych wpływów środowiska 
na astronomię (Adverse Environmental 
Impacts on Astronomy: an Exposition). 
Materiały tej konferencji zostały przesła
ne zainteresowanym organizacjom między
narodowym, mającym wpływ na problemy 
ochrony środowiska naturalnego człowie
ka. Miejmy nadzieję, że będzie to chociaż 
niewielki krok w kierunku zagwarantowa
nia człowiekowi pełnego dostępu do nie
ba gwiaździstego.

Na zakończenie chciałbym przedstawić 
kilka liczb obrazujących pewne zjawiska 
astronomiczne, z których większość ludzi 
na ogół nie zdaje sobie sprawy. W trakcie
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tego wykładu przebyliśmy wspólnie po or
bicie okolosłonecznej drogę 36000 km. 
Równocześnie w ruchu wokół centrum 
naszej Galaktyki (jest on odległy o blisko 
30000 lat świetlnych) przebyliśmy 264000 
km, ale to tylko znikoma część całej orbi
ty, gdyż pełnego obiegu naszej Galaktyki 
dokonamy dopiero za 220 milionów lat.

W trakcie ostatnich 20 minut Słońce 
przesunęło się po niebie o 5 stopni i zara
zem wypromieniowało w przestrzeń ener
gię równoważną masie 5 miliardów ton. 
Osiem minut potrzeba, aby bardzo drob
na część tej energii dotarła do Ziemi. Wy
słany 20 minut temu sygnał radiowy znaj
duje się dopiero w połowie drogi do naj
większej z planet Układu Słonecznego — 
Jowisza, który nie tak dawno został do
słownie zbombardowany odłamkami ko
mety Shoemaker-Levy 9. Ten sygnał ra
diowy osiągnie krańce Układu Słoneczne
go za czteiy godziny, a do najbliższej gwiaz
dy dotrze w trzy miesiące po inauguracji 
roku akademickiego 1998/99. Do jednej z 
najbliższych galaktyk w gwiazdozbiorze An
dromedy sygnał radiowy dojdzie dopiero 
za 2 miliony 200 tysięcy lat.

W ciągu ostatnich 20 minut do naszej 
atmosfery wpadło zapewne około jednej

Roman Schreiber — Toruń

WIATR SŁONECZNY

Obserwacje Słońca w czasie zaćmień wska
zują na istnienie świecącego obszaru roz
ciągającego się daleko poza widomą tar
czę słoneczną. Nazywamy go koroną. O ile 
tem peratura fotosfery (części atmosfery 
Słońca widocznej gołym okiem w normal
nych warunkach poza zaćmieniami) wynosi 
ok. 6000 K, to korona jest rozgrzana do 
ok. miliona stopni. Nie będziemy się w 
tym artykule zajmować przyczyną tak du
żego wzrostu temperatury — potraktuje
my to jako fakt obserwacyjny.

Rozgrzany gaz koronalny ma natural-

tony drobnych okruchów materii, tzw. me- 
teoroidów. Gdy masa takiej bryłki wynosi 
przynajmniej około 1 grama, jej przelot w 
atmosferze może być dostrzeżony jako tzw. 
spadająca gwiazda czyli meteor. Być może 
właśnie dziś, o ile dopisze bezchmurna po
goda, ktoś z nas zauważy na niebie przela
tujący meteor, jakkolwiek największe na
silenie meteorów przypada w połowie 
sierpnia.

Zachęcając wszystkich do wieczorne
go spaceru celem spojrzenia na gwiaździ
ste niebo pragnę zakończyć cytatem z 
pierwszej księgi „De Revolutionibus” Mi
kołaja K o p e r n i k a :

Spośród licznych i różnorodnych sztuk i 
nauk, (...) tym przede wszystkim poświęcać 
się należy, i te z największym uprawiać za
pałem, które obracają się w kręgu rzeczy 
najpiękniejszych i najbardziej godnych po 
znania. Takimi zaś są nauki, które zajmują 
się cudownymi obrotami we Wszechświecie 
i biegami gwiazd, ich rozmiarami i odle
głościami, ich wschodem i zachodem oraz 
przyczynami wszystkich innych zjawisk na 
niebie, a w końcu wyjaśniają cały układ 
świata.

A  cóż piękniejszego nad niebo, które o- 
garnia wszystko co piękne ?

ną tendencję do ekspansji, możnaby za
pytać, czy istnieje czynnik będący w stanie 
ją ograniczyć. Wspomnimy tu tylko o jed
nym, ale bardzo ważnym warunku brzego
wym: ciśnieniu otaczającego Układ Sło
neczny lokalnego ośrodka międzygwiaz- 
dowego. Gęstość korony w pobliżu Słońca 
wynosząca ok. 4 x10s cm 3 przy tem pera
turze 106 K pociąga za sobą ciśnienie ok. 
10-’ dyny/cm2. Lokalny ośrodek między- 
gwiazdowy o gęstości 10-1 cm 3 i tempe
raturze 104 K może przeciwstawić ciśnie
niu korony Słońca jedynie 10~13 dyny/cm2
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— o 12 rzędów wielkości niższe. Taka at
mosfera musi rozciągać się bardzo daleko 
od Słońca. Znajduje się praktycznie w próż
ni. W rzeczywistości obraz jest znacznie 
bardziej skomplikowany; atmosfera Słoń
ca nie składa się ze „zwykłego” gazu, jest 
to gaz zjonizowany, albo inaczej plazma, 
przeniknięta magnetycznym polem Słoń
ca. Plazma jest bardzo dobrym przewod
nikiem prądu elektrycznego jak i ciepła. 
Konsekwencją wysokiej przewodności e- 
lektrycznej jest tzw. „wmrożenie” linii po
la magnetycznego w plazmę. Linie pola 
stają się związane z poruszającą się plazmą 
i przemieszczają się wraz z nią. W szcze
gólności ruch obrotowy Słońca (jeden ob
rót na 25 dni na równiku) powoduje zwi
janie lini sil w spirale Archimedesa.

Jeszcze w roku 1957 C h a p m a n  (ma
jący skądinąd duże zasługi dla fizyki pla
zmy Układu Słonecznego) zaproponował 
statyczny model atmosfery Słońca. Ciepło 
dostaje się do korony jedynie drogą prze
wodnictwa. Zakładając, że w bardzo wiel
kiej odległości od Słońca temperatura at
mosfery słonecznej spada do zera otrzy
mał skończone ciśnienie wynoszące ok. 
2 x  10 * dyny/cm2. Taka atmosfera nie mo
że znajdować się w stanie równowagi.

Właściwie istnienia ciągłego wypływu 
materii ze Słońca można się było domy
ślać. W roku 1 9 5 1 B i e r m a n n  zauważył, 
że kometarne warkocze plazmowe (należy 
odróżnić je od krótszych, niezjonizowa- 
nych warkoczy pyłowych) zawsze były us
tawione w kierunku odsłonecznym. Ciś
nienie światła, którym tłumaczono kształt 
warkocza pyłowego nie wystarczało do ob
jaśnienia dużych przyspieszeń tych stru
ktur plazmowych. Bierman zaproponował 
obecność strumienia cząstek wysyłanych 
przez Słońce.

W roku 1958 E. N. P a r k e r  opub
likował rozwiązanie układu równań, ale 
tym razem dla rozszerzającej się atmosfe
ry słonecznej, jednak bez pełnego opisu 
transportu ciepła. Założył rozkład tempe
ratury pozwalający na ekspansję korony i

na malenie ciśnienia do zera w dużych od
ległościach od Słońca. W wyniku otrzymał 
przyspieszony w miarę oddalania się od 
Słońca strumień plazmy zwany wiatrem sło
necznym. Ciepło, które w modelu Chap
mana dostawało się do korony poprzez 
przewodnictwo, tym razem było wynoszo
ne przez poruszającą się plazmę. Wiatr 
przekraczał w pewnej odległości od Słoń
ca (jeszcze przed orbitą Ziemi) lokalną 
prędkość dźwięku. W tym pierwszym przy
bliżeniu oprócz braku szczegółów doty
czących transportu ciepła — problem ten 
pozostaje zresztą nie w pełni rozwiązany 
do dziś — nie było również wielkoska- 
lowego słonecznego pola magnetycznego. 
Parker założył izotropię ciśnienia, co nie 
jest prawdą chociażby z tego powodu, że 
cząstki naładowane mogą poruszać się swo
bodnie tylko wzdłuż linii sił pola magnety
cznego; znacznie trudniej jest z ruchem w 
kierunku prostopadłym do pola — w du
żych odległościach od Słońca spirala Ar
chimedesa reprezentująca wielkoskalowe 
pole magnetyczne Słońca (wmrożone w 
plazmę) blokuje ruch radialny. W 1961 
roku C h a m b e r l a i n  rozbudował nieco 
model Parkera dodając równanie uwzględ
niające transport energii w postaci prze
wodnictwa cieplnego. Tłk uogólnione rów
nania pozwoliły na uzyskanie rozwiązania 
naddźwiękowego, ale można z ich pomo
cą uzyskać również wiatr przyspieszany w 
miarę oddalania się od Słońca, lecz nie 
osiągający prędkości naddźwiękowej. W 
miarę wzrostu odległości od Słońca jego 
prędkość maleje do zera. Daje to duże 
gęstości wiatru w pobliżu Ziemi. W swo
im modelu Chamberlain otrzymał w oko
licach Ziemi prędkość 18 km/s, T = 2 x  104 
K i gęstość 30 cm 5. Czasem nazywa się ten 
model „bryzą słoneczną”.

W roku 1960 G r i n g a u z ze współ
pracownikami zaobserwował z pomocą Łun- 
ników 2 i 3 strumień naładowanych czą
stek pochodzący ze Słońca. W roku 1961 
uczeni z Massachusets Institute of Tech
nology uzyskali dokładniejsze dane na te-
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mat tego wiatru (Explorer 10), ale dopie
ro w roku 1962 lot Marinera 2 w kierunku 
Wenus pozwolił na jego dokładniejsze zba
danie. Wiatr poruszał się ze średnią pręd
kością 400 km/s, składał się głównie z pro
tonów, elektronów i jonów helu. Znale
ziono też w nim niezaniedbywalne ilości 
tlenu i węgla. Okazało się, że rację miał 
Parker.

Wspomniane wyżej modele Chamber
laina i Parkera są bardzo proste, zakładają 
jednorodny wypływ wiatru, nie biorą pod 
uwagę obecności pól magnetycznych na 
powierzchni Słońca jak i związanej z tym 
włóknistej struktury korony.

Uwzględniając warunki panujące w 
różnych obszarach korony słonecznej jak i 
w znajdujących się pod nią chromosferze 
oraz fotosferze, możemy oczekiwać odbi
cia tych warunków w wietrze słonecznym. 
Jeszcze we wczesnych latach siedemdzie
siątych H u n d h a u s e n  postawił pytanie, 
czy istnieje coś takiego jak spokojny wiatr 
słoneczny (opisywany prostym modelem 
Parkera). Obecnie wydaje się, że wiatr, przy
najmniej blisko płaszczyzny ekliptyki, jest 
niejednorodny; istnieją w nim szybkie stru
mienie przecinające się ze strumieniami 
powolnymi (te ostatnie widoczne są jako 
„bardziej zawinięte” spirale Archimede- 
sa). Na ich styku powstają fale uderzenio
we, następuje dysypacja energii.

Na powierzchni Słońca często obser
wujemy tzw. rozbłyski — gwałtowne wy
zwolenie energii zgromadzonej w struktu
rach magnetycznych. Rezultatem jest wstrzy
kiwanie do wiatru słonecznego wiązek e- 
nergetycznych cząstek jak również jego przy
spieszanie przez falę uderzeniową powsta
łą w rejonie wybuchu. W okolicach samej 
fali powstaje turbulencja plazmowa pro
wadząca do emisji radiowych (tzw. wybu
chy radiowe II typu). Natomiast wiązki 
cząstek o energiach rzędu keV (prowa
dzone wzdłuż spiralnych struktur wielko- 
skalowego pola magnetycznego Słońca) są 
odpowiedzialne za inne emisje radiowe na
zywane wybuchami III typu.

Plazma ze względu na duży zasięg od
działywań między cząstkami jest ośrodkiem 
bogatym w sposoby przechodzenia do sta
nu równowagi — energia wiązki elektro
nów przechodzi w energię drgań plazmy, 
te z kolei mogą dawać początek falom elek
tromagnetycznym opuszczającym rejon ge
neracji i docierającym do odległego ob
serwatora. Oprócz wspomnianych już wy
buchów typu II i III istnieje jeszcze typ I, 
IV, V i tzw. U będący odmianą typu III. 
Wybuchy III typu obserwowane są z Z ie
mi już poczynając od lat 50-tych naszego 
stulecia. W tym też okresie Wi l d  wysu
nął hipotezę o związku częstotliwości pro
mieniowania wybuchów typu III z lokalną 
gęstością plazmy w koronie. Albo inaczej: 
plazmę łatwo wprowadzić w drgania na 
częstotliwości zwanej plazmową, propo
rcjonalnej do pierwiastka kwadratowego 
z gęstości. Przechodząc przez daną war
stwę plazmy wiązka (a właściwie jej czoło) 
pobudza ją do drgań na określonej często
tliwości. Obserwując taki obszar po wy
wołaniu drgań widzimy zanikające „dzwo
nienie” plazmy. W chwilę później cząstki 
docierają do obszarów bardziej odległych 
od Słońca — gęstość maleje — plazma 
drga na niższej częstotliwości. Problem po
lega na tym, że fale plazmowe są genero
wane lokalnie i nie oddalają się od obsza
ru generacji. Ttzeba znaleźć mechanizm 
zamiany ich energii w energię fal elektro
magnetycznych. Ale to już inna historia, 
która wcale nie jest do końca jasna. Po 
wysłaniu aparatury w przestrzeń okołoziem- 
ską stwierdzono, że typ III obserwuje się 
do orbity Ziemi a nawet dalej. Odbiorniki 
na pokładzie satelitów ISEE były w stanie 
zlokalizować położenie źródeł wybuchów 
radiowych III typu na sferze niebieskiej. 
W oparciu o model gęstości korony sło
necznej pozwoliło to na wyznaczenie trój
wymiarowej trajektorii wiązki. Okazało się, 
że rzeczywiście wędruje ona wzdłuż spirali 
Archimedesa, o której wspominaliśmy 
wcześniej. Korona nie jest ośrodkiem jed
norodnym i fale zarówno plazmowe jak i
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elektromagnetyczne ulegają w niej rozpra
szaniu. Dla fal plazmowych sytuacja może 
być bardzo drastyczna — zostają uwięzio
ne w niejednorodnościach gęstości i „ko
łaczą” się w nich dopóki wiatr słoneczny 
nie wyniesie ich do rzadszych obszarów 
korony. Te zjawiska mierzymy dopiero od 
niedawna.

A co się stanie, jeśli nasze cząstki znaj
dą się nie w otwartej lecz zamkniętej stru
kturze magnetycznej pętli? Po dojściu do 
jej wierzchołka będą musiały zawrócić. Czę
stotliwość promieniowania po chwilowym 
spadku będzie z powrotem wzrastać, bo 
cząstki wracają do gęstszych obszarów. To 
są właśnie wybuchy typu U.

Olbrzymi bąbel „wydmuchany” w ośrod
ku międzygwiazdowym przez wiatr słonecz
ny nazywamy heliosierą. Jeszcze w jej wnę
trzu obserwujemy falę uderzeniową — tur- 
bulentną warstwę plazmową powstającą w 
obszarze, gdzie wiatr słoneczny czując o- 
becność ośrodka międzygwiazdowego zwal
nia do prędkości niższej od prędkości dźwię
ku. Ponieważ plazma przeniknięta jest po
lem magnetycznym to prędkością dźwię
ku nazywamy tu pierwiastek z sumy kwa
dratów prędkości dźwięku i prędkości tzw. 
fal Alfvena. Ib  ostatnie można traktować 
jako zaburzenia kształtu lini pola mag
netycznego (traktowanych podobnie jak 
napięte struny). Oczywiście wiatr wieje je 
szcze dalej i w pewnej odległości (nie wie
my dokładnie jakiej) jego ciśnienie rów
noważy ciśnienie napierającego z zewnątrz 
lokalnego ośrodka międzygwiazdowego 
składającego się nie tylko z gazu między
gwiazdowego, ale i z promieni kosmicz
nych. W tym miejscu powstaje tzw. helio- 
pauza, będąca prawdziwą granicą wpływów 
Słońca. Wiemy, że Słońce porusza się z 
prędkością 19 km/s w kierunku gwiazdoz
bioru Herkulesa. Gaz międzygwiazdowy 
napiera na heliosferę z prędkością więk
szą od lokalnej prędkości dźwięku. D late
go możemy oczekiwać, że heliosfera nie 
będzie miała kształtu sferycznego, lecz bę
dzie wyciągnięta w kierunku przeciwnym

do ruchu Słońca (a zgnieciona w kierunku 
apeksu — tam można najszybciej dotrzeć 
do jej granicy). Poza tym przed jej czołem 
gaz międzygwiazdowy zwalnia i jego pręd
kość spada poniżej prędkości dźwięku. Po
jawia się kolejna fala uderzeniowa, tym 
razem na zewnątrz heliosfery. Czy możemy 
coś powiedzieć na temat rozmiarów samej 
heliosfery? Ostatnio pojawiły się wyniki ob
serwacji VOYAGERów (obydwa zmierzają 
do granic Układu Słonecznego) rzucające 
nowe światło na to zagadnienie. Jesienią 
roku 1991 obydwa VOYAGERy jak i stacja 
PIONEER 10 zarejestrowały mijające je za
burzenie w postaci fali uderzeniowej po
chodzącej ze Słońca. Powstała ona pra
wdopodobnie na przełomie maja i czerw
ca 1991 roku w wyniku potężnych roz
błysków na Słońcu. W lipcu 1992 roku 
odbiorniki radiowe VOYAGERów zaczęły 
odbierać narastający niskoczęstotliwościo- 
wy szum (między 1.8 a 3.5 kHz). Maksi
mum zaobserwowano w grudniu 1992 r. 
Wiosną szum zanikł. Obydwie stacje od
bierały podobne natężenie szumu — wska
zuje to raczej na duże odległe źródło. Wy
gląda na to, że szum pochodził z obszaru 
heliopauzy, gdzie plazma wiatru słonecz
nego zderza się z ośrodkiem międzygwiaz
dowym. Nie jest w pełni jasna rola wew
nętrznej fali uderzeniowej poprzedzającej 
heliopauzę. W każdym razie szumy pocho
dzą z najprawdopodobniej z najbardziej 
zewnętrznych obszarów wiatru słoneczne
go. Można próbować policzyć odległość od 
promieniującego obszaru. Zakładając sta
łą prędkość zaburzenia otrzymano 125-170 
j. a. W rzeczywistości należy raczej spo
dziewać się hamowania fali uderzeniowej 
będącej pozostałością po rozbłysku słonecz
nym. Wtedy odległość od heliopauzy mo
że zmaleć o kilkadziesiąt jednostek astro
nomicznych. Żeby to sprawdzić musimy 
jeszcze trochę poczekać — w roku 2015 
VOYAGER 1 będzie 130 j. a. od Słońca, 
VOYAGER 2 dotrze na odległość 110 j. a.

Jak już wspominaliśmy, pole magnety
czne jest wmrożone w plazmę i dlatego
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podporządkowuje się jej ruchom. W zwią
zku z tym ma strukturę niejednorodną. 
Na takich niejednorodnościach mających 
niekiedy strukturę zbliżoną do periodycz- 
nej (gdy w wietrze rozchodzą się tzw. fale 
Alfvena) mogą rozpraszać się dużo bar
dziej energetyczne cząstki promieniowa
nia kosmicznego przychodzące do nas z 
zewnątrz Układu Słonecznego. Już od daw
na wiadomo np. po pewnym czasie od wy
tworzenia przez Słońce obłoków energe
tycznych cząstek czy fal uderzeniowych ob
serwuje się obniżenie strumienia promie
niowania kosmicznego. Zaburzenia pola 
magnetycznego wiatru Słonecznego sku
teczniej niż zwykle rozpraszają przycho
dzące z zewnątrz cząstki. Najsilniej od
czuwają je cząstki o energiach poniżej 109 
eV. Obserwuje się tu wyraźnie modulację 
związaną z fazą cyklu słonecznego.

Innym rodzajem materii dostającym się 
do wiatru słonecznego z zewnątrz jest gaz 
neutralny nie oddziaływujący z polami e- 
lektrycznymi i magnetycznymi obecnymi 
w koronie słonecznej. Cząstki gazu może
my traktować niezależnie. Poruszają się 
one bez oddziaływania wzajemnego pod 
wpływem siły przyciągania słonecznego oraz 
ciśnienia światła. Najczęściej występujące 
pierwiastki to wodór i hel Zanim zostaną 
zjonizowane i poczują pola elektryczne i 
magnetyczne, mogą poruszać się (do ok. 4 
j. a. od Słońca) po swoich orbitach — naj
częściej hiperbolicznych. Wodór jest na 
tyle lekki, że będzie też mocno odczuwał 
ciśnienie światła, atomy będą odpychane 
przez Słońce. W przypadku cięższego he
lu może przeważyć siła przyciągania ogni
skując atomy za Słońcem. Atomy neutral
ne można zobaczyć obserwując rozprasza
ne na nich ultrafioletowe światło słonecz
ne. Świecąca plama pochodząca od wodo
ru będzie widoczna w kierunku nadlatują
cych atomów, dla helu w kierunku prze
ciwnym. Z  obserwacji pozaziemskich (bo 
tylko tam udaje się zobaczyć wspomniane 
świecenie) wyznaczono przybliżone para
metry tzw. VLISM (Very Local Interstellar

Medium). Dla wodoru otrzymano N(H) = 
6.5(± 1) ■ 10-2 cm -\ T(H) = 8000± 1000 K. 
Podobne wartości dla helu to N(He) = 
8(±4)-10-2 cm-3, T (H e)= 7000 ±2000 K. 
Prędkość względem Słońca to V (H )=  
20±1 km/s i V(He) =  21.5 ±2.5 km/s. Wy
nik ten prawdopodobnie będzie musiał u- 
lec zmianie, gdyż mogą mieć na niego wpływ 
efekty związane z cyklem słonecznym.

13 września 1994 roku stacja kosmicz
na ULYSSES — wspólny projekt NASA i 
ESA (Europejskiej Agencji kosmicznej) — 
przeleciał blisko południowego bieguna 
Słońca osiągając 80.2 stopnia szerokości 
heliograficznej w odległości 345 min km 
(2.30 j. a.) od Słońca. Pozwoliło to na ba
danie obszarów dotychczas trudnych do 
obserwacji — wszystkie znane stacje kos
miczne poruszały się wzdłuż orbit leżą
cych praktycznie w płaszczyźnie ekliptyki. 
Struktura pola magnetycznego blisko po
wierzchni Słońca jest skomplikowana, za
burza to w istotny sposób wpływ wiatru 
słonecznego. Stąd wspomniane już obser
wowane w pobliżu Ziemi zmiany szybkoś
ci wiatru, pojawianie się wydzielonych szyb
kich strumieni, sektorowa struktura pola 
magnetycznego. Wiatr w ogólności jest po
wolny — osiąga prędkość rzędu 400 km/s. 
Obserwacje ULYSSESa przypadły na okres 
minimum aktywności słonecznej, kiedy to 
obszary biegunowe zdominowane są przez 
wielkie dziury koronalne (chłodniejsze re
jony korony słonecznej) charakteryzujące 
się otwartymi konfiguracjami pola mag
netycznego — cząstki plazmy wiatru sło
necznego mogą się w nich swobodnie po
ruszać, bo linie sił pola są otwarte w prze
ciwieństwie do linii sił np. pola magnety
cznego. Pole dipolowe dobrze ilustruje pole 
zwykłego magnesu sztabkowego. W ob
szarze dziur koronalnych spodziewano się 
szybkiego wiatru słonecznego (wynikało to 
pośrednio z obserwacji odległych radio
źródeł zasłanianych przez koronę słonecz
ną). I tak rzeczywiście się stało — w ob
szarach biegunowych wiatr wieje z szyb
kością ok. 750 km/s. Była ona względnie
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stała podczas całego „przejścia bieguno
wego” ULYSSESa. Granica między powol
nym „okołoekliptycznym” wiatrem a szyb
kim „biegunowym” jest wyraźnie zdefinio
wana. Spodziewano się struktury pola di
polowego (takiego jak pole zwykłego mag
nesu sztabkowego) tzn. zagęszczania się 
linii sił pola nad biegunami. W rzeczy
wistości widać pole jednorodne. Jest ono 
co prawda słabe i „pofalowane” ale trzeba 
jednak będzie przemyśleć od nowa sposób 
wynoszenia pola magnetycznego Słońca w 
przestrzeń międzyplanetarną. Oczekiwa
no znacznie słabszego niż w pobliżu eklip- 
tyki rozpraszania promieni kosmicznych 
(oczekiwano znacznie mniejszych zaburzeń 
pola jak i mniejszego „zawijania” linii sił 
pola spowodowanego obrotem Słońca) a 
co za tym idzie, bardziej reprezentatywne
go składu chemicznego. Oczekiwano dzie
sięciokrotnego wzrostu natężenia, zaob
serwowano tylko dwukrotny. Natomiast u-

Bogdan Wszołek — Kraków 

PYŁ MIĘDZYGWIAZDOWY

Często dziwnym i niezrozumiałym wydaje 
się fakt, że nasza wiedza o strukturze od
ległych galaktyk jest nieraz obszerniejsza 
niż znajomość budowy naszej Galaktyki. 
Przyczyną takiego stanu rzeczy jest mate
riał pochłaniający i rozpraszający promie
niowanie, występujący głównie w dysku 
Galaktyki. Ponieważ Słońce wraz z Zie
mią znajduje się również w obszarze dys
ku, materiał ten ogranicza znacznie zdol
ność obserwacji ciał niebieskich. Ograni
czenie to sprawia, że obserwacjom optycz
nym jest dostępny w obrębie dysku zale
dwie obszar o promieniu ok. 2 kps, co jest 
małą częścią ocenianej średnicy Galaktyki 
(ok. 30 kps).

Pochłanianie światła przez materię roz
proszoną w ośrodku nie tylko ogranicza 
zdolność obserwacji ciał niebieskich, ale 
również może prowadzić do błędnych o-

dało się zobaczyć olbrzymie koronalne wy
rzuty materii ze Słońca, które w płaszczyź
nie ekliptyki wdzierają się jak rodzaj płu
gu w wiatr słoneczny, natomiast na dużych 
szerokościach ekliptycznych poruszały się 
znacznie szybciej, praktycznie razem z wia
trem słonecznym ekspandując po drodze i 
wytwarzając dwie fale uderzeniowe: jedną 
skierowaną ku, a drugą od Słońca. Obser
wacje ULYSSESa nie są jeszcze opracowa
ne w dostatecznym stopniu, poza tym o- 
czekujemy przejścia nad północnymi ob
szarami Słońca, które powinno nastąpić w 
okresie między czerwcem a listopadem ro
ku 1995. Gdyby udało się utrzymać kon
takt z ULYSSESem do roku 2000, to właś
nie w latach 2000-2001 miałyby miejsce 
dwa następne przeloty nad biegunowy
mi obszarami Słońca. Wydarzyłoby się to 
tym razem w okresie maksimum słonecz
nego, kiedy to dziury koronalne znacznie 
by zmalały.

cen fizycznych parametrów obserwowanych 
obiektów. Ciało niebieskie zaobserwuje
my jako słabe zarówno w przypadku gdy 
jest rzeczywiście słabym źródłem promie
niowania jak też w przypadku gdy jest sil
nym źródłem, ale mocno przysłanianym. 
Obiekt może się jawić jako słaby bo jest 
bardzo odległy, albo dlatego, że jego świa
tło po drodze do obserwatora jest mocno 
absorbowane. Tbk istotne parametry, jaki
mi są odległość i dzielność promieniowa
nia ciała niebieskiego nie mogą być zmie
rzone jeśli nie jest znana zdolność pochła
niania światła w ośrodku.

Zarówno oceny rachunkowe, jak też 
powszechnie doświadczana zdolność ob
serwacji odległych obiektów przy dobrej 
widoczności, wykluczają gazową składową 
materii jako główną przyczynę ekstynkcji 
światła. Tlłk jak ograniczenie widoczności
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w warunkach ziemskich oznacza, że w at
mosferze, oprócz zawsze obecnego gazu 
znajdują się również małe kropelki wody 
(mgła), kryształki lodu czy pył, tak też i dla 
ośrodka międzygwiazdowego, duże pochła
nianie światła w jakimś kierunku oznacza 
obecność pyłu. Małe cząsteczki zestalonej 
materii bardzo efektywnie osłabiają świa
tło. Osłabianie to na ziarenkach pyłu za
chodzi dzięki rozpraszaniu światła i dzięki 
absorpcji. Łączny efekt rozpraszania i ab
sorpcji, noszący nazwę ekstynkcji, jest naj
silniejszy gdy ziarna pyłu mają rozmiary 
porównywalne z długością fali promienio
wania.

*  < M m )

Rys. 1. Widmo w podczerwieni dla źródła Sgr A. 
Struktury absorpcyjne przypisywane pyłowi między- 
gwiazdowemu są tu wyraźnie widoczne (3.0 /im  — 
CH 3OH, 3.4 /im  — CH 4 , 9.7 i 18,5 /<m — krze
miany).

Informacje o pyle międzygwiazdowym 
czerpie się głównie z analizy ekstynkcji świa
tła widzialnego przesłanianych ciał niebie
skich oraz z badań polaryzacji światła gwiazd, 
a ostatnio również z obserwacji w pod
czerwieni.

Pył międzygwiazdowy w różnym stop
niu osłabia światło o różnych długościach 
fali — promieniowanie krótkofalowe jest 
pochłaniane i rozpraszane mocniej niż pro
mieniowanie długofalowe. Oznacza to, że 
stosunkowo łatwo można oceniać ekstyn
kcję otrzymując z obserwacji tzw. wskaź
niki barwy obiektów, czyli różnice w jas

nościach mierzonych w różnych zakresach 
widma. Im wskaźnik barwy jest większy, 
czyli im tzw. poczerwienienie jest większe, 
tym większa jest ilość pyłu na linii łączącej 
obserwatora z obiektem.

Obserwowane poczerwienienie składa 
się z naturalnego, „wewnętrznego” wskaź
nika barwy obiektu oraz z poczerwienie
nia wynikającego z obecności pyłu w oś
rodku. Dla danego typu obiektów daje się 
ocenić wartość „wewnętrznego” poczerwie
nienia. Można wtedy otrzymać tzw. nad
wyżkę barwy — jako różnicę między ob
serwowanym wskaźnikiem barwy a poczer
wienieniem „wewnętrznym” obiektu — 
która jest miarą ekstynkcji (selektywnej) 
ośrodka. Ściśle mówiąc nadwyżka barwy 
jest tylko różnicą między ekstynkcją w róż
nych zakresach długości fali i nic daje je 
szcze informacji ile wynosi ta ekstynkcja 
(całkowita) dla określonego zakresu. Dla 
znajomości ekstynkcji całkowitej potrzeb
ny jest dodatkowo stosunek ekstynkcji cał
kowitej do selektywnej (zwykle oznaczany 
literą R).

Ziarna pyłu mogą osłabiać światło bądź 
rozpraszając je, bądź absorbując, pochła
niając. Dla ziaren przezroczystych głów
nym mechanizmem ekstynkcji jest rozpra
szanie, a dla ziaren nieprzezroczystych ma
my do czynienia, oprócz rozpraszania, z 
dużą absorpcją. Ziarna o rozmiarach zna
cznie przewyższających długość fali pro
mieniowania pochłaniają i rozpraszają świa
tło w stopniu niezależnym od długości fa
li. Ta własność dużych pylinek nie zależy 
ani od ich składu chemicznego, ani od kształ
tu. Małe ziarna, niezależnie od stopnia prze
zroczystości, zawsze powodują poczerwie
nienie. Analiza ekstynkcji światła w oś
rodku międzygwiazdowym może wobec po
wyższego dostarczać istotnych informacji 
o pyle.

Inne źródło informacji o własnościach 
pyłu międzygwiazdowego wynika z analizy 
polaryzacji światła gwiazd. Światło poczer
wienionych obiektów prawie zawsze jest 
częściowo spolaryzowane. Polaryzację tę
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tłumaczy się wydłużonym kształtem  zia
ren  pyłu. Światło oddziałując z wydłużo
nym ziarnem  napotyka większy opór gdy 
drgania wektora elektrycznego odbywają 
się wzdłuż dłuższej osi ziarna niż gdy te 
drgania zachodzą wzdłuż osi krótszej. Nie 
wnikając tu w mechanizmy tworzenia się 
ziaren podłużnych należy zauważyć, że sam 
kształt wydłużony jeszcze nie spowoduje 
polaryzacji. W ydłużone ziarna muszą być 
uporządkow ane w taki sposób, aby glo
balny efekt oddziaływania światła z pyłem 
dał obserwowalną polaryzację. N ajprost
sza możliwość istnienia silnie wydłużonych 
ferromagnetycznych (na wzór igły m agne
tycznej) ziaren ustawionych wzdłuż linii 
pola magnetycznego wymagałaby pól mag
netycznych o natężeniach 100-1000 razy 
większych od tych jakie się obserwuje dla 
ośrodka międzygwiazdowego. W zupełnej 
zgodzie z obserwacjami pozostaje na to 
m iast mechanizm porządkowania ziaren 
zwany relaksacją paramagnetyczną. W me
chanizm ie tym zakłada się, że ziarna zbu
dowane są z substancji słabo przewodzą
cej o własnościach paramagnetycznych. Wy
dłużone ziarenka w wyniku zderzeń z czą
steczkami gazu wprawiane są w silną ro 
tację, przy czym najefektywniejszą jest ro 
tacja wokół najkrótszej osi ziaren. Szybko 
rotujące w zewnętrznym polu magnetycz
nym ziarno będzie dążyć do takiego usta
wienia osi obro tu  względem kierunku li
nii pola by proces ciągłego przemagne- 
sowywania w jego objętości zm inim alizo
wać. Gdy ziarno w iruje wokół osi rów
noległej do linii pola to  w trakcie obrotu  
żaden elem ent jego objętości nie musi się 
przemagnesowywać. Wirujące ziarno w zew
nętrznym polu magnetycznym zachowuje 
się podobnie jak  wirujący bąk w polu gra
witacyjnym. Po pewnym czasie niespokoj
nego, precesyjnego wirowania bąka, jego 
ruch się stabilizuje przy czym oś obrotu  
ustawia się w pionie. Podobnie ziarno para
magnetyczne dąży do ustawienia swojej osi 
obro tu  wzdłuż linii pola magnetycznego. 
Światło propagujące się w przestrzeni do

kładnie wzdłuż linii pola napotyka ziarna 
ustawione swoimi dużymi osiami we wszel
kich możliwych kierunkach, ale zawsze pro
stopadle do kierunku propagacji i nie zo
stanie spolaryzowane. Propagując się w kie
runku prostopadłym,do linii pola, fale któ
rych w ektor elektryczny drga równolegle 
do tych linii, czyli prostopadle do długich 
osi większości ziaren, ulegają mniejszemu 
osłabieniu niż fale z w ektorem  elektrycz
nym drgającym w poprzek pola bo wtedy 
na przeszkodzie staną nic tylko małe, ale i 
duże przekroje ziaren. Oczywiście dla ką
tów pośrednich między równoległym i p ro
stopadłym  ustaw ieniem  linii obserwacji 
względem linii sił pola magnetycznego rów
nież stopień polaryzacji obserwowanego 
światła przyjmie wartość pośrednią m ię
dzy wartością m inim alną i maksymalną.

Analiza polaryzacji światła gwiazd wspar
ta dodatkowymi obserwacjami np. pom ia
rami pola magnetycznego czy ekstynkcji 
pozwala wnioskować o kształcie ziaren, a 
także po części o składzie chemicznym, 
rozm iarach i masie.

Badania pyłu międzygwiazdowego są 
bardzo ważne jeśli chodzi o postęp w roz
woju wielu teorii astrofizycznych. Jedną z 
teorii dla której znajom ość własności pyłu 
jest rzeczą niezm iernie ważną, jest teoria 
formowania się gwiazd. O kazuje się, że 
pył odgrywa bardzo ważną rolę przy utrzy
mywaniu równowagi cieplnej protogwiaz- 
dy we wczesnych fazach zapadania się gra
witacyjnego. Cząsteczki gazu wewnątrz pro- 
togwiazdy są mało efektywne jeśli chodzi 
o chłodzenie. Pył natom iast jest bardzo 
wydajnym w tym zakresie. Właściwości py
łu zatem  określają jak dużo energii ciepl
nej powstałej podczas zagęszczania się za
padającej protogwiazdy zostanie wypro- 
mieniowane,* a jak wiele tej energii pozo
stanie w protogwieździe przyczyniając się 
do wzrostu jej tem peratury. O d własności 
pyłu będzie zależeć jak  długo protogwiaz- 
da będzie się zagęszczać przy stosunkow o 
niskiej temperaturze, w której możliwa jest 
też fragm entacja protogwiazdy, prawdo-
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podobnie będąca początkiem późniejszej 
gromady gwiazd. Gdy zostanie osiągnięty 
stan, w którym tempo chłodzenia jest zbyt 
małe w stosunku do tempa generacji cie
pła, temperatura i ciśnienie zaczynają szyb
ko rosnąć, fragmentacja ustaje, a proces 
zapadania powolnieje i dochodzi do pow
stania gwiazd ciągu głównego.

Inną teorią astrofizyczną, wymagającą 
znajomości własności pyłu jest teoria for
macji molekuł. W ośrodku między gwiaz
dowym obserwuje się wiele cząsteczek o 
różnym stopniu złożoności. Próby tłuma
czenia powstawania cząsteczek w wyniku 
zderzeń pomiędzy wolnymi atomami w oś
rodku gazowym prowadzą niejednokrot
nie do otrzymywania nierealnych warun
ków ośrodka międzygwiazdowego. Wobec 
bardzo niskiej gęstości tego ośrodka zde
rzenia atomów mogące prowadzić do pow
stania cząsteczek są bardzo rzadkie. W do
datku nie każde zderzenie odpowiednich 
dla danej molekuły atomów doprowadzi 
do jej powstania. Problem tkwi w nadmia
rze energii powstającego układu. Mole
kuła będzie stabilną, czyli nie ulegnie na
tychmiastowemu rozpadowi tylko wtedy, 
gdy nadmiar energii kinetycznej zderza
jących się składników zostanie w porę u- 
sunięty. Jednoczesna ze zderzeniem emi
sja kwantu promieniowania, który uniósł
by nadmiar energii, jest mało prawdopo
dobna. Aby pozostać w zgodzie z obser
wowanymi własnościami ośrodka między
gwiazdowego teorie formacji molekuł włą
czają pył.

Katalizująca rola pyłu miałaby polegać 
na: 1) stosunkowo dużym przekroju czyn
nym na zderzenia z atomami gazu, 2) du
żej powierzchni czynnej na której mogą 
zachodzić reakcje chemiczne, 3) zdolności 
natychmiastowego pochłonięcia nadmiaru 
energii wchodzących w reakcję składników. 
Pełna weryfikacja teorii formacji molekuł 
z udziałem pyłu wymaga dobrej znajomo
ści procesów chemicznych na powierzchni 
ciała stałego jakim .jest ziarno pyłu mię
dzygwiazdowego. Laboratoryjne badania

z zakresu chemii powierzchni nawet w przy
padku znanych substancji są dość skom
plikowane. Eksperymenty teoretyczne i la
boratoryjne nawiązujące do pyłu między
gwiazdowego będą możliwe dopiero wte
dy, gdy znany będzie skład chemiczny jego 
ziaren.

Przytoczono tu tylko dwie spośród wie
lu teorii astrofizycznych włączających pył 
jako ważny element. Zarówno teoria for
macji gwiazd jak i teoria formacji molekuł 
domagają się znajomości składu chemicz
nego ziaren pyłu międzygwiazdowego. Prak
tykuje się dwa sposoby bezpośredniego po
dejścia do problemu identyfikacji składu 
chemicznego pyłu. Pierwszy z nich polega 
na zbieraniu ziaren pyłu podczas lotów 
kosmicznych i na późniejszej analizie labo
ratoryjnej nagromadzonej substancji. Uzys
kane taką metodą wyniki odnoszą się jed
nak tylko do pyłu międzyplanetarnego w 
naszym Układzie Słonecznym. Pył ten ma 
prawo znacznie się różnić od międzygwiaz
dowego. Drugi stosowany sposób, mający 
na celu identyfikację składu pyłu między
gwiazdowego to analiza spektroskopowa 
światła poczerwienionych gwiazd. Należy 
zdać sobie tutaj sprawę, że istnieje duża 
różnica między cechami widmowymi ato
mów i jonów jakie występują w atmosfe
rach gwiazd czy w gorących obłokach i ce
chami widmowymi molekuł zawartych w 
zimnym (czasem poniżej 10 K) ciele stałym. 
Tylko nieliczne spośród spotykanych w ziem
skich warunkach cząsteczek charaktery
zują się silnymi pasmami absorpcyjnymi w 
zakresie widzialnym widma. Dla analizy 
widmowej pyłu należy wykorzystać pro
mieniowanie podczerwone gwiazd. W za
kresie podczerwieni znajdują się bowiem 
silne pasma oscylacyjno-rotacyjne olbrzy
miej większości molekuł. Chociaż astro
nomia podczerwieni cieszy się ogromny
mi sukcesami i to głównie w dziedzinie 
badania pyłu, to materiał obserwacyjny w 
postaci widm w podczerwieni o względnie 
dobrej rozdzielczości jest jeszcze zbyt u- 
bogi by móc dokonać pełnej identyfikacji
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składu chemicznego ziaren pyłu między- 
gwiazdowego.

W widzialnym zakresie widma obser
wuje się wiele między gwiazdowych stru
ktur absorpcyjnych niewiadomego pocho
dzenia. Struktury te są najprawdopodob
niej pochodzenia molekularnego, ale nie 
wiadomo czy molekuły te występują w o- 
środku w formie gazowej czy zestalonej. 
Dotychczasowe próby z laboratoryjnymi 
analogonami ziaren pyłu międzygwiazdo- 
wego nie wyłoniły substancji, która dawa
łaby struktury absorpcyjne dobrze kore
spondujące ze wspomnianymi.

Wychodząc z aktualnej wiedzy odnoś
nie względnej obfitości pierwiastków we 
Wszechświecie można się spodziewać, że 
najobfitsze pierwiastki powinny być głów
nymi składnikami ziaren. Ani czysty wo
dór ani hel nie zamarzają w tem peratu
rach typowych dla większości ziaren pyłu 
międzygwiazdowego (7-80 K). Niemniej, 
stabilne związki wodoru z węglem, azo
tem i tlenem łatwo kondensują w takich 
temperaturach. Najbardziej popularnymi 
składnikami ziaren pyłu byłyby więc woda, 
metan i amoniak (H20 ,  CH4, NH3) z ma
łymi domieszkami tlenków metali. Wery
fikacja hipotezy o takim składzie ziaren 
polegająca na: 1) zestalaniu w laborato
rium mieszaniny wymienionych gazów w 
rozmaitych proporcjach, 2) poddaniu ze
stalonych gazów analizie spektralnej (za
kres optyczny i podczerwony), 3) porów
naniu otrzymanych struktur widmowych 
z uzyskanymi na drodze obserwacji astro
nomicznych, nie wypadła jak dotąd po
myślnie.

Z  obserwacji w podczerwieni wynika, 
że jeśli woda miałaby być składnikiem zia
ren to jej ilość nie może przekraczać 10% 
ich masy. Obserwacje te wskazują jedno
cześnie na obecność dużej ilości krzemia
nów w pyle międzygwiazdowym.

Często rozważa się też czysty węgiel 
jako składnik ziaren. Poczerwienienie świa
tła gwiazd można łatwo tłumaczyć ziarna
mi grafitowymi o odpowiednich rozmia

rach. Z  obserwacji w ultrafiolecie wynika, 
że na krótkich falach mamy do czynienia z 
większą ekstynkcją niż ta, którą dałyby ziar
na grafitowe. Ten problem znika gdy za
miast ziaren grafitowych rozważyć ziarna 
diamentowe. Kryształy diamentu, wbrew 
dawniejszym przekonaniom, mogą się two
rzyć w środowisku par węglowodorowych 
pod niskim ciśnieniem i w temperaturach 
-  1000 K, czyli w warunkach jakie panują 
w atmosferach gwiazd węglowych. Poważ
nie rozważa się również trzecią odmianę 
alotropową węgla — fuleren, jako budu
lec ziaren pyłu. Intensywne badania takiej 
możliwości są w toku.

Chociaż wiedza o pyle międzygwiaz
dowym jest bardzo daleka od pełnej, war
to przytoczyć na zakończenie aktualne po
glądy na temat jego powstawania i dalszej 
ewolucji. Zarodki pyłu miałyby się two
rzyć z materiału wyrzucanego przez gwiaz
dy. W miarę oddalania się od gwiazdy ma
cierzystej gaz stygnie. Gdy zostaną osiąg
nięte warunki korzystne dla zestalania się 
poszczególnych składników gazu, zarodki 
tworzą się spontanicznie. Ciśnienie pro
mieniowania gwiazdy sprawia, że świeżo 
powstałe zarodki zaczynają oddalać się co
raz bardziej od gwiazdy, wchodząc przy 
tym w kolizję z gazem międzygwiazdowym 
i powiększając jednocześnie swoje rozmia
ry. Na trudno topliwym (np. krzemiano
wym czy węglowym) zarodku w miarę od
dalania się od gwiazdy i w miarę spadku 
jego temperatury osadzają się coraz lot- 
niejsze gazy tworząc swego rodzaju płasz- 
czowinę. W zależności od warunków ziar
no może rozrastać się do dużych rozmia
rów (gdy np. spędza długi czas wewnątrz 
zimnego, gęstego obłoku molekularnego) 
lub też ulegać procesom erozji (np. w wy
niku oddziaływania z promieniowaniem kos
micznym czy z promieniowaniem elektro
magnetycznym silnego źródła). Przemie
rzające przestrzeń ziarno pyłu może być 
traktowane jako swoistego rodzaju labo
ratorium chemiczne. Na jego dużej po
wierzchni czynnej (strukturę wewnętrzną
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ziarna należy sobie wyobrażać jako bar
dzo porowatą, podobną do struktury zna
nego pumeksu) mogą zachodzić reakcje 
chemiczne prowadzące do powstania naj
różniejszych cząsteczek. W czasie życia ziar
na trwającym często wiele milionów lat 
jego skład chemiczny ulega ciągłej ewolu
cji. Na ewolucję tę ogromny wpływ ma 
promieniowanie ultrafioletowe (gdy ziar
no jest poza gęstym obłokiem) oraz pro
mieniowanie kosmiczne. Raz powstałe ziar
no ma dużą szansę przeżycia aż do czasu 
gdy stanie się budulcem jakiejś nowo po-

KRONIKA

Czołowe zderzenie galaktyk

Miło popatrzyć jak piękne obrazy nieba uzys
kuje zreperowany teleskop kosmiczny HST — 
w styczniu na spotkaniu Amerykańskiego To
warzystwa Astronomicznego pokazano zdjęcie 
leżącej w gwiazdozbiorze Rzeźbiarza galaktyki 
nazwanej Cartwheel (ang. koło u wozu, patrz 
zdjęcie na pierwszej stronie okładki). Galakty
ka ta, oddalona od nas o około 500 lat świetl
nych, zderzyła się czołowo z inną i dlatego o- 
glądane na zdjęciu jej jądro otoczone jest og
romnym jasnym pierścieniem. Pierścień ów jest 
zagęszczoną materią wybitą przez przelatujący 
„pocisk” podczas zderzenia. Podobnie jak fala 
utworzona przez wrzucony do wody kamień — 
pierścień szybko (z prędkością około 300000 
km/godz) rozszerza się. To, że pierścień jest 
jasny i świeci niebieskawo świadczy o tym, że 
zachodzą tam gwałtowne procesy gwiazdotwór- 
cze — w zagęszczeniach rodzą się masywne, 
gorące gwiazdy i właśnie gromady tych mło
dych gwiazd nadają kolor pierścieniowi. Samo 
jądro galaktyki otoczone jest mniejszym pierś
cieniem, bardziej żółtym (z powodu poczerwie
nienia wywołanego obecnością materii między- 
gwiazdowej). Pierzaste „szprychy” są być może 
pozostałością po ramionach spiralnych galak
tyki, bo wydaje się, że była to kiedyś zwykła 
galaktyka spiralna. Mniejsze łuki materii i „bą
ble” na obrzeżach pierścienia to prawdopodob
nie pozostałości po wybuchach supernowych. 
Zagadką pozostaje współwinny zderzenia — w 
grę bowiem wchodzą aż dwie sąsiednie galak
tyki widoczne również na zdjęciach HST Jed-

wstającej gwiazdy czy planety. W gorącym 
środowisku wewnątrz gwiazdy takie ziar
no ulegnie całkowitemu rozpadowi na po
szczególne atomy. Jeśli ziarno pyłu ukoń
czy samodzielny żywot wchodząc w skład 
ciała planetarnego, to nie ulegnie rozpa
dowi lecz będzie podlegać dalszej ewolu
cji wraz z całą planetą. Ewolucja chemicz
na jaką przeszło ziarno podczas swojej wę
drówki w ośrodku międzygwiazdowym mo
że mieć istotne znaczenie jeśli chodzi o  
procesy przemian zachodzące już na sa
mej planecie.

na (górna na obrazku) jest symetryczna (co by 
świadczyło na niekorzyść zderzenia), ale po
zbawiona gazu międzygwiazdowego (co moż
na zderzeniem bardzo dobrze wytłumaczyć). 
Druga natomiast jest wyraźnie „rozerwana” i 
widać, że rodzą się tam młode gwiazdy (nawet 
kolorem przypomina obręcz „Koła u wozu”).

MSK

Wyjątkowość Jowisza

Nie budząca poważniejszych sprzeciwów hipo
teza powstawania planet z materii zgrupowa
nej w dysku wokół tworzącego się Słońca sta
nęła przed poważnym wyzwaniem. Wywodzą
ce się jeszcze z koncepcji Kanta i Laplace’a 
współczesne modele akrecji planet z gazu i py
łu pierwotnej mgławicy, z której utworzyło się 
również Słońce, znajdują dziś wiele potwier
dzeń zarówno obserwacyjnych jak i teoretycz
nych. Najnowsze obserwacje młodych gwiazd 
otoczonych obłokami gazowo-pyłowymi wska
zują jednak na znacznie szybszy niż dotychczas 
sądzono proces utraty resztek tworzywa, z któ
rego powstały. W numerze tygodnika Nature 
datowanym 9 lutego 1995 roku opublikowane 
zostały wyniki obserwacji 20 gwiazd o wieku 
rzędu kilku milionów lat. Okazuje się, że znaj
dujące się wokół nich dyski gazowe, będące 
pozostałością pierwotnej mgławicy, tracą tak 
szybko materię, że po upływie lOMO7 lat o- 
siągają masy rzędu masy Jowisza. W dyskach 
takich nie mogą więc utworzyć się planety typu 
Jowisza i Saturna, bowiem ich akrecja — we
dług obecnej wiedzy na ten temat — też musi
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trwać co najmniej 107 lat. Czyżby więc plane
tarne olbrzymy gazowe w Układzie Słonecz
nym inaczej powstały niż dotychczas sądzono? 
A  może system planetarny Słońca jest jednak 
czymś zupełnie wyjątkowym w świecie gwiazd?

Nie zapominajmy też, że właśnie Jowiszo
wi, którego masa przewyższa prawie dwa i pół 
raza łączną masę pozostałych planet oraz pla
netoid, komet i materii międzyplanetarnej ra
zem wziętych, przypisuje się rolę porządkującą 
pierwotny chaos. Głównie dzięki jego oddzia
ływaniu grawitacyjnemu zaprowadzony bowiem 
został istniejący do dziś ład wśród nieuporząd
kowanych początkowo ruchów resztek tworzy
wa, z którego uformował się Układ Słoneczny. 
Jowiszowi w dużym stopniu zawdzięczamy więc i

to także, że Ziemia nie jest już bombardowa
na materią kosmiczną tak intensywnie, jak to 
zapewne miało miejsce w początkowym okre
sie jej ewolucji; a to należy przecież do czynni
ków umożliwiających po prostu nasze istnienie.

Krzysztof Ziolkowski

Atmosfera Europy

Główną osobliwością Europy, drugiego księ
życa galileuszowego Jowisza (odległego od środ
ka planety o ponad 9 jej promieni czyli 671 
tys. km, okrążającego ją w okresie 3.55 doby i 
mającego średnicę 3138 km) jest gładka i do
brze odbijająca światło słoneczne powierzch
nia. Z  badań przeprowadzonych w latach sie-

Fragment globu Europy na zdjęciu wykonanym 9 lipca 1979 roku przez sondę Voyager 2 z odległości około 240 
tys. km. Na powierzchni satelity można rozróżnić szczegóły o rozmiarach około 5 km (Fot. NASA/JPL).
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demdziesiątych za pomocą sond kosmicznych 
Pioneer i Voyager okazało się, że satelita ten, 
mający przypuszczalnie skalne wnętrze, otoczo
ny jest skorupą lodu wodnego o grubości nie 
przekraczającej, jak się wydaje, 100 km. Wy
raźnie widoczna na jego powierzchni chaotycz
na sieć ciemnych linii i jasnych smug jest praw
dopodobnie wynikiem pęknięć lodu i zapełniania 
powstałych szczelin wodą, pochodzącą z głębiej 
położonych warstw, zmieszaną z różnymi ma
teriałami skalnymi powodującymi jej zabarwie
nie. Gładkość powierzchni Europy i prawie zu
pełny brak na niej kraterów uderzeniowych mo
że być także rezultatem długotrwałego bom
bardowania satelity przez cząstki naładowane, 
których źródłem jest magnetosfera Jowisza.

Struktura powierzchni Europy uzasadnia 
przypuszczenie o istnieniu wokół tego satelity 
atmosfery tlenowej. Rozpad cząsteczek wody 
(w wyniku np. fotolizy) prowadzi do powstania 
molekuł wodoru i tlenu. Lżejsze molekuły H 2 
stosunkowo łatwo mogły uciec w przestrzeń po
zostawiając przy powierzchni cięższe molekuły 
O 2. Tę dawno już sformułowaną hipotezę po
twierdziły jednak dopiero obserwacje Europy 
wykonane w dalekim nadfiolecie za pomocą 
Teleskopu Kosmicznego Hubble’a w czerwcu 
ubiegłego roku, których wyniki zostały opubli
kowane w numerze tygodnika Nature datowa
nym 23 lutego 1995 roku. Dostrzeżenie linii 
emisyjnych tlenu atomowego w widmie pro
mieniowania odbitego od powierzchni tego sa
telity wskazuje na proces dysocjacji i wzbudza
nia molekuł O 2 przez elektrony pochodzące z 
magnetosfery Jowisza. Atmosfera tlenowa E u
ropy jest bardzo rzadka, jej ciśnienie przy po
wierzchni oceniono na zaledwie 1 0 11 ciśnienia 
atmosfery ziemskiej na poziomie morza.

Europa jest czwartym satelitą planetarnym, 
na którym odkryto atmosferę. Spośród sateli
tów Jowisza jeszcze tylko Io otoczony jest a t
mosferą złożoną głównie z dwutlenku siarki. 
Największy satelita Saturna Tytan posiada gę
stą atmosferę składającą się głównie z azotu i 
metanu z domieszkami związków organicznych. 
Ponadto atmosferę azotowo-metanową ma tak
że satelita Neptuna Tryton.

Krzysztof Ziolkowski

Kampania „Chiron w peryhelium”

Niedawno emocjonowaliśmy się losami kome
ty Shoemaker-Levy 9 i jej dramatycznym zej

ściem z kosmicznej sceny. To nadzwyczaj rzad
kie zjawisko interesowało wszystkich, nie tylko 
astronomów profesjonalnych i miłośników as
tronomii. Obserwowano je w wielu krajach, a 
zebrany materiał obserwacyjny jest bardzo bo
gaty i wciąż wnikliwie badany, toteż nadal przy
bywać będzie wiadomości na ten temat. W każ
dym razie jeszcze raz się okazało, że współpraca 
międzynarodowa w badaniach astronomicznych 
jest pożądana i warto ją kontynuować. Celem 
najbliższej tego rodzaju akcji ma być Chiron, 
który — jak wiemy — został odkryty 1 listopada 
1977 roku przez C. K o w a l a  na kliszy eks
ponowanej 19 października tegoż roku za po
mocą kamery Schmidta w obserwatorium na 
Mt Palomar. Po obliczeniu prowizorycznej o r
bity przekonano się jednak, że mógł być znany 
dużo wcześniej, gdyż został zarejestrowany ta
kże na kliszach eksponowanych w latach 1895, 
1941, 1962, 1969 i 1976. Były one bardzo po
mocne przy wyznaczeniu dokładnych elemen
tów orbity nowo odkrytego obiektu. A  zatem 
Chiron porusza się po orbicie leżącej między 
orbitami Jowisza i Urana. Oddziaływania gra
witacyjne planetarnych olbrzymów odpowied
nio ją modelują. Przeszłymi i przyszłymi losa
mi Chirona zajmował się właśnie M. S c h o l l ,  
który badał zakłócający wpływ na jego ruch 
czterech największych planet Układu Słonecz
nego (Jowisz, Saturna, Urana i Neptuna), do
chodząc do bardzo ciekawych wyników. Z  prze
prowadzonej symulacji komputerowej wynika 
bowiem, że obiekt ten na obecną orbitę dostał 
się zaledwie przed 3-4 tysiącami lat i że w roku 
1664 została ona nieco zmieniona pod wpły
wem szczególnie silnych perturbacji Saturna. 
Dokonane obliczenia przewidują zmiany w ru
chu Chirona także w przyszłości, przyczyni się 
do tego głównie Saturn (z jego orbitą krzyżuje 
się przecież orbita planetoidy), a także Jowisz. 
No i wreszcie pewne fakty przemawiają za tym, 
iż oddziaływania grawitacyjne wymienionych pla
net mogą sprawić, że za jakieś 6-8  tysięcy lat 
zostanie on przerzucony na peryferia Układu 
Słonecznego lub nawet zmuszony do jego o- 
puszczenia na zawsze. Jest to więc nadzwyczaj 
interesujący obiekt dla astronomów zajmują
cych się mechaniką nieba, ostatni raz przez a- 
phelium swej orbity przeszedł 18 października 
1970 roku i od tego czasu zbliża się do Słońca, 
aby w peryhelium znaleźć się 9 lutego 1996 
roku. Nadarza się zatem świetna okazja do bliż
szego poznania natury Chirona, w związku z



4/1995 URANIA 115

czym astronomowie postanowili zorganizować 
specjalną akcję, zwaną w skrócie CPC (ang. 
Chiron Perihelion Campaign). Ma ona trwać 
trzy lata (1995-1997), kiedy to przewiduje się 
prowadzić częstsze niż zazwyczaj obserwacje pla- 
netoidy 2060 (taki numer porządkowy otrzy
mał Chiron). W kampanii tej zapowiedziały już 
udział liczne obserwatoria, m. in. McDonald, 
Kitt Peak, Cerro Tololo, Mauna Kea, Kuiper 
Airborne Observatory, South African Astro
nomical Observatory, Pic du Midi. D o obser
wacji Chirona w tym okresie przewiduje się 
również użycie Hubble Space Telescope.

Czego można oczekiwać od dobrze przy
gotowanej i — miejmy nadzieję — owocnej 
kampanii obserwacyjnej? Trudno na to pytanie 
odpowiedzieć, wszystkiego bowiem nie można 
przewidzieć, a do rozwiązania pozostało wiele 
ważnych problemów. Astronomowie chcieliby 
zapewne dowiedzieć się czegoś więcej o  aktyw
ności kometarnej Chirona, poznać jego skład 
chemiczny (dotąd w komie stwierdzono obec-

KONFERENCJE I ZJAZDY

Czy sztuka jest uzupełnieniem nauki?
(XIV Krakowska Letnia Szkoła 
Kosmologii w Łodzi)

Można zapytać, czy to była impreza na
ukowa, czy może popularnonaukowa, a 
może po prostu ogólnokulturalna z na
ukowymi wstawkami. Krakowskie Letnie 
Szkofy»Kosmologiczne odbywające się od 
roku 1968 co dwa lata, i to bynajmniej nie 
tylko w Krakowie, były dotąd organizowa
ne według schematu ogólnie przyjętego w 
świecie. Ustalano wybrany temat kosmo
logiczny, zapraszano stosownych wykła
dowców, ogłaszano szkołę, werbowano słu
chaczy, publikowano treści referatów. Nie 
stroniono przy tym, przynajmniej od cza
su do czasu, od tematów niekonformisty- 
cznych, a ciekawych. Była więc szkoła o 
nietypowych metodach badania rozmiesz
czenia obiektów w przestrzeni, była o hi
potezach kosmologicznych konkurujących 
z hipotezą prawybuchu...

XIV Krakowska Szkoła w dniach od 
29 sierpnia do 3 września 1994 r. w Łodzi

ność molekuł CO, CH4 i N 2), wyznaczyć przy
bliżoną masę i ustalić rozmiary. Dla astrono
mów zajmujących się pochodzeniem i ewolu
cją Układu Słonecznego są to ważne zagad
nienia, bo Chiron — podobnie jak inne znane 
obiekty z grupy Centaurów (5145 Pholus, 1993 
Iła i 1994 TA) — pochodzi najprawdopodob
niej z pierścienia Kuipera. Niestety, przypusz
czalnie nawet podczas opozycji będzie świecił 
słabo (jak obiekt 15-16 wielkości gwiazdowej), 
toteż do jego obserwacji niezbędny będzie za
równo odpowiedniej wielkości teleskop (o śred
nicy co najmniej 35 cm), jak i duże doświad
czenie w tego rodzaju obserwacjach (trudno 
znaleźć tak słaby obiekt wśród gwiazd). Mimo 
to pewnie wielu miłośników podejmie to wez
wanie i weźmie aktywny udział w kampanii „Chi
ron w peryhelium”, gdyż na następną taką o- 
kazję trzeba będzie czekać aż pół wieku (ko
lejne przejście Chirona przez peryhelium na
stąpi dopiero 25 października 2046 roku).

Stanisław K. Brzostkiewicz

odbiegała istotnie od tego schematu. Tfe- 
mat szkoły „Struktura czasu i przestrzeni” 
mieścił się wprawdzie w szerzej pojętym 
zakresie kosmologii, ale postanowiono go 
przedstawić nie tylko od strony kosmolo
gii, astronomii, fizyki, matematyki, biolo
gii, medycyny, filozofii i teologii, lecz rów
nież muzyki i sztuk plastycznych. Organi
zatorzy uważali bowiem, że sztuka uczy 
nas rozumieć świat nie mniej niż to, co się 
nazywa nauką.

Z  początku zainteresowanie przygoto
wywaną szkołą było dość duże. Oprócz głów
nych organizatorów którymi były: Wolna 
Europejska Akademia Nauk z siedzibą w 
Rotterdamie, Uniwersytet Łódzki i Fun
dacja Omega w Łodzi, chęć oficjalnego i 
faktycznego udziału zapowiedziały również 
łódzkie wyższe uczelnie: Akademia Sztuk 
Pięknych, Wyższa Szkoła Muzyczna — Kon
serwatorium, oraz Wyższa Szkoła Filmo
wo Ttlewizyjna. Wstępne rozmowy z przed
stawicielami różnych dyscyplin nauki i sztu
ki wypadły też nader obiecująco. W czasie 
konkretnych przygotowań wycofały się jed-
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nak z oficjalnego udziału (jako instytucje) 
wszystkie łódzkie szkoły artystyczne pod 
pretekstem braku chętnych wykładowców 
znających wystarczająco język angielski, w 
jakim się odbywają krakowskie szkoły. Wy
cofało się też wielu zapowiedzianych pre
legentów. W niektórych przypadkach były 
to przyczyny obiektywne, jak ważne zaję
cia służbowe właśnie w czasie trwania szkoły 
lub wypadki losowe. Czasem jednak była 
to chyba obawa przed udziałem w tak niety
powej imprezie, obawa naukowca przed
stawiania problemów naukowych przed „nie 
znającymi dyscypliny myślenia” artystami 
i lęk artystów przed eksponowaniem sub
telnych problemów sztuki przed „oschły
mi i nieczułymi na piękno” naukowcami.

Zjechało się na szkołę wprawdzie po
nad stu uczestników z 10 krajów, a miano
wicie z Anglii, Czech, Francji, Holandii, 
Polski, Rosji, Stanów Zjednoczonych, Szwaj
carii, Ukrainy i Włoch, w tym 22 zaproszo
nych prelegentów. Zabrakło jednak liczą
cych się teologów. Dwóch zaproszonych 
rzymskokatolickich specjalistów od pro
blemu czasu wymówiło się wcześniej, a je
dyny pozostały na placu teolog Wspólnoty 
Chrześcijan ze Szwajcarii zachorował cięż
ko tuż przed rozpoczęciem szkoły i w re
zultacie ta dziedzina była reprezentowana 
tylko przez ciekawy, ale nieco amatorski 
plakat młodego uczestnika z Ukrainy. Je
szcze gorzej było z filozofami. Ci zawiedli 
całkowicie, nawet jako słuchacze. Może 
mieli w tym czasie inne, ważniejsze imprezy.

Nie będę wymieniał wszystkich wykła
dowców i tytułów wykładów. Byłoby to nu
żące. Wymienię tylko kilka z nich przy
kładowo. Proszę niewymienionych tu lu
minarzy sztuki i nauki o wybaczenie. Tbm 
z tekstami wykładów i referatów ukaże się 
niebawem pod redakcją Wiesława T k a 
c z y k a  nakładem Uniwersytetu Łódzkie
go i każdy go będzie mógł nabyć, poczytać, 
pooglądać (reprodukcje obrazów). Ponad
to cała szkoła była sfilmowana w technice 
wideo. Wideokasety można zamówić w 
Planetarium Łódzkim.

Wykłady z zakresu muzyki i plastyki 
były nie jakimiś przerywnikami, czy ilu
stracjami, ale rzeczywiście rozszerzały świa
domość naukową. Dam przykład. Czaso
przestrzeń była dotąd dla mnie wspaniałą 
koncepcją ułatwiającą matematyczny opis 
przebiegu zdarzeń i wiązała mi się w świa
domości przede wszystkim z einsteinow- 
ską teorią względności. W czasie szkoły 
Lech S o k o ł o w s k i  pokazał wyjątkowe 
znaczenie matematycznej przestrzeni trój
wymiarowej motywując to jej korzystnymi 
właściwościami dla fal jako nośników syg
nałów oraz innych procesów przemiesz
czania. Dalej (wykłady Piotra F 1 i n a i Je
rzego M a c h a l s k i e g o )  mogłem sobie 
nie tylko przypomnieć, że w kosmologii 
wędrówka w dal, jest jednocześnie wędrów
ką wsteczną w czasie, że obserwowane e- 
fekty czasowe często się splatają z prze
strzennymi tak ściśle, że nie sposób ich 
oddzielić, ale się dowiedziałem od fizyka 
(Franco S e l l e r  i), że propozycje alter
natywne do teorii względności z koniecz
ności w taki czy inny sposób muszą wiązać 
przestrzeń z czasem. Z  wykładu ginekolo
ga Rudolfa K l i m k a ,  mogłem zrozumieć, 
że czas rozwoju płodowego człowieka trze
ba mierzyć zupełnie innymi jednostkami, 
niesynchronizowalnymi z zegarami astro
nomicznymi lub fizycznymi. Wykład Ro
berto G a 11 i n o pouczył mnie, że wyniki 
określania wieku metodą węgla radioak
tywnego są zupełnie ścisłe pod warun
kiem... spełnienia założeń co do miejsca, 
gdzie przebywał obiekt badany (znakomi
ty przykład nierozstrzygalności problemu 
wieku Całunu Tliryńskiego metodą izoto
pów węgla). Jerzy N o w o s i e l s k i  po
kazał, że zarówno przy tworzeniu, jak i 
percypowaniu dzieł plastycznych czas jest 
nierozerwalnie związany z przestrzenią. A 
gdy wykłady muzyków (Christian G i n a t, 
Wim V i e r s e n) dowiodły na przykładach 
konkretnych utworów, że ich nie pojmie
my, nie odczujemy w pełni, percypując tyl
ko jako czasowe następstwa dźwięków, a 
nie uwzględniając ich budowy „architek-
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tonicznej”, uświadomiłem sobie ostatecz
nie, że nie ma problemów czysto geome
trycznych, przestrzennych niepowiązanych 
z czasem i odwrotnie. Czasoprzestrzeń z 
abstrakcyjnego pojęcia stała się dla mnie 
codzienną realnością.

Strona organizacyjna szkoły wypadła pra
wie (błędy w rozesłanych zaproszeniach) 
bez zarzutu. Standard zakwaterowania i 
posiłków, przy niewygórowanych opłatach, 
liczne i łatwo osiągalne (w umotywowa
nych przypadkach) zniżki dla uczestników 
z Polski i sąsiadów ze wschodu, dobrze 
zorganizowane imprezy towarzyszące (wy
cieczka do Żelazowej Woli i Arkadii, kon
cert kameralny, wieczór zapoznawczy, ban
kiet) — wszystko to było z fantazją po
myślane i dobrze wykonane przez lokalny 
komitet organizacyjny, któremu przewod
niczył nieoceniony w takich sprawach Mie
czysław B o r k o w s k i .  Komitet naukowy 
szkoły, z Klemensem von G l e i c h e m  na 
pierwszym miejscu, był więc zupełnie wol
ny od trosk „bytowych” i mógł się właś
ciwie skupić na zadaniach merytorycz
nych.

KĄCIK OLIMPIJCZYKA

Grubość atmosfery ziemskiej

W jednym z zadań drugiej serii I etapu 
XXXVII Olimpiady Astronomicznej u- 
czestnicy winni byli obliczyć grubość at
mosfery ziemskiej. Jedyną daną jaką dys
ponowali była informacja dotycząca nocy 
astronomicznej. Noc astronomiczna roz
poczyna się po zapadnięciu zmierzchu as
tronomicznego czyli gdy Słońce znajdzie 
się 18° pod horyzontem, w odróżnieniu od 
zmierzchu cywilnego i żeglarskiego — od
powiednio 6° i 12° pod horyzontem. Tłeść 
tego zadania była następująca:

Noc astronomiczna zapada w momen
cie, gdy środek tarczy Słońca osiąga wy
sokość h =-18° (bez uwzględnienia refrak
cji). Przedyskutuj, jaka wynika stąd gru
bość atmosfery ziemskiej.

Szkoła była eksperymentem, którego 
wynik i efekty trzeba będzie dobrze prze
myśleć. Mimo iż zdaniem uczestników, z 
którymi mogłem rozmawiać, impreza była 
zdecydowanie udana, nie zamierzamy szyb
ko eksperymentu powtarzać. Szkołę w ro
ku 1996 chcemy znów zorganizować w spo
sób czysto naukowy. Ale do idei powiąza
nia nauki ze sztuką powrócimy jeszcze. 
Trzeba tylko tę ideę bardziej spopulary
zować wśród twórców nauki i sztuki. Trze
ba ich nauczyć mówić ściśle, a jednocześ
nie zrozumiale dla niespecjalistów, gdyż 
było pewną wadą szkoły, że niektórzy pre
legenci zakładali zbyt dużą wiedzę audyto
rium, inni zaś niedoceniali inteligencji słu
chaczy i jakby się krępowali dogłębniej- 
szego poruszania tematów. Tylko jakaś po
łowa wykładowców bez usterek sprostała 
temu zadaniu. Umieć przedstawiać w istot
ny sposób istotne problemy dla inteligen
tnych przedstawicieli umiejętności innych 
niż własna jest sztuką. Ale chyba takiej 
sztuki potrzebuje ludzkość, dla stworze
nia całościowej kultury przyszłości.

Konrad Rudnicki

Rozwiązanie:
Zadanie można rozwiązać w sposób 

bardzo prosty, poczynając od sporządze
nia właściwego rysunku. Patrząc na rys. 1 
przyjmujemy następujące oznaczenia:
0  — położenie obserwatora,
C — środek Ziemi,
1 — powierzchnia Ziemi,
II — granica optycznie zauważalnej atm o
sfery,
R  — promień Ziemi, 
h o  — wysokość Słońca,
H  — szukana grubość atmosfery ziem
skiej.

Z  zależności trygonometrycznych w trój
kącie prostokątnym (bez uwzględniania re
frakcji) mamy:
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Rys. 1.

dalej liczymy z tego H,

R  ( l - c o s ^ p )

Podstawiając do ostatniego wzoru dane 
liczbowe, przy założeniu, że promień Z ie
mi R = 6.4 x  10* m, otrzymujemy:

cos9°
Odp. Szukana grubość atmosfery ziemskiej 
wynosi około 80 km.

Jest to wynik zgodny z rzeczywistym, 
bowiem powyżej tej wartości atmosfera jest 
tak rozrzedzona, że nie wpływa znacząco 
na wartość refrakcji i ekstynkcji.

Komentarz:
Zadanie oceniłbym jako dość łatwe, cała 

idea rozwiązania zamyka się w należycie 
wykonanym rysunku. Pozostałe czynności 
prowadzące do właściwego wyniku spro
wadzają się do zagadnień trygonometrii.

OBSERWACJE

Amatorska astronomia pozagulaktycznu 

Teleskop

Tfeleskop, którym prowadzę obserwacje jest 
produktem firmy Uniwersał z Żywca. Śred

Rys. 2.

Błędy jakie popełnili uczestnicy olim
piady to:
•  stosowanie złych wzorów matematy

cznych (bez podania źródła),
•  pomyłki rachunkowe przy przekształ

caniu równań,
•  bezmyślne akceptowanie otrzymanego 

wyniku: otrzymane wyniki mieściły się 
w przedziale od 1.9 km (!) do 800 km. 
Na rys. 2 przedstawiono jaki był roz

kład zainteresowania oraz poprawności roz
wiązania tego zadania wśród uczestników.

Rysunki: Jan Desselberger.
Literatura-.

E. Rybka, Astronomia ogólna, PWN, 
Warszawa 1983 (wyd. 7).

J. Kreiner, Astronomia z astrofizyką, 
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 
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Słownik szkolny. Astronomia, praca 
zbiorowa, WSiP, Warszawa 1994.

Jacek Szczepanik

nica lustra parabolicznego wynosi 150 mm, 
a jego ogniskowa 900 mm ( f l : 6). Z  powo
dzeniem dostrzegam gwiazdy 13m nawet w 
czasie pełni Księżyca (odległość gwiazdy — 
około 80°). Poza pełnią dostrzegam gwiaz-

- O so b y , k t ó r e  n ie  p o d ję ły  s ię  ro z w ią z a n ia  z a d a n ia

- O so b y , k t ó r e  p o d ję ły  p r ó b ę  r o z w ią z a n ia  z a d a n ia

- O so b y , k t ó r e  p ra w id ło w o  ro z w ią z a ły  z a d a n ie
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dy 14m. Gwiazdy w gromadach kulistych są 
dobrze widoczne nawet w gromadzie M56 
(8.2m) w Lutni. Podczas przejścia Gani- 
medesa na tle tarczy Jowisza (7.05.93) zo
baczyłem już przy powiększeniu 200 razy 
tarczę tego księżyca (oświetlonego z inne
go kierunku niż Ziemia) dokładnie cienki 
czarny sierp czyli nieoświetloną część tar
czy (38 dni po opozycji). Najdalszym ob
serwowanym przeze mnie obiektem był 
kwazar 3C273 (13m) w gwiazdozbiorze Pan
ny (a= 1 2 h26.5m, ó=2°20’) choć wiadomo, 
że nie jest to żaden wyczyn, bo przecież 
wszystko zależy od energii jaką wysyła cia
ło niebieskie. Odległość tego kwazara to 
około 2 000 000 000 lat świetlnych. Od dnia 
9 sierpnia 1991 r. do 6 lipca 1994 r. zna
lazłem na niebie 131 galaktyk, w tym 29 
7-cm teleskopem, który używałem około 
1.5 roku. Właśnie galaktyki są moim głów
nym celem obserwacji. Zacząłem szukać 
galaktyk właśnie 7-cm teleskopem, po
nieważ im słabszy obiekt tym większa sa
tysfakcja z jego odnalezienia (teleskopem 
tym widziałem gwiazdy 11.5m).

Jak  wpadłem na pomysł szukania 
supernowych

W grudniu 1992 r. i w styczniu 1993 r. 
pokazano w telewizji edukacyjnej a potem 
w „Kwancie”, serię filmów na temat gwiazd. 
Był tam wywiad z Robertem E v a n s e m  
— łowcą supernowych w galaktykach (pi
sał o nich również S. R. B r z o s t k i e -  
w i c z  w Uranii 2/94). Dowiedziałem się 
wtedy, że supernowe w galaktykach moż
na znaleźć niedużym teleskopem. Jeżeli 
szukam galaktyk, to czemu nie mógłbym 
szukać supernowych w tych galaktykach? 
Pod koniec 1993 r. kupiłem teleskop nr 8 
z Żywca i od razu zacząłem obserwować 
dostępne galaktyki.

Galaktyki na niebie

Na początku roku nad północno-wschod
nim horyzontem znajduje się kilkanaście 
jasnych galaktyk (gwiazdozbiór Wielkiej 
Niedźwiedzicy). Z  upływem tygodni póź

nym wieczorem znajdują się one nad na
szymi głowami. W lutym, już na sporej 
wysokości nad horyzontem, wznosi się nad 
horyzontem gwiazdozbiór Lwa z kilkuna
stoma jasnymi galaktykami. W marcu po 
zachodzie Słońca, na wschodzie, widać wzno
szący się gwiazdozbiór Panny z wieloma 
galaktykami.

Nad gwiazdozbiorem Panny znajduje 
się Warkocz Bereniki, w którym również 
jest kilkanaście jasnych galaktyk. Galak
tyki w gwiazdozbiorze Panny tworzą nie
regularną gromadę galaktyk. W centrum 
tej gromady znajduje się galaktyka elipty
czna M 87. Galaktyki w Pannie, Warkoczu 
Bereniki, Psach Gończych, Wielkiej Nie
dźwiedzicy, Lwie i Kruku oraz Lokalna 
Gromada Galaktyk tworzą razem Lokal
ną Supergromadę Galaktyk, w której cen
trum jest gromada galaktyk w Pannie. W su
mie na niebie wiosennym obserwuję 120 
galaktyk. Wiosenne galaktyki powoli zni
kają, najpierw gwiazdozbiór Lwa, potem 
Panny i Kruka. Zniżają się Psy Gończe, 
Warkocz Bereniki zachodzi. Podczas wa
kacji obserwuję wieczorem tylko galakty
ki w Wielkiej Niedźwiedzicy i Psach Goń
czych (i nie szkodzi, że niebo w lipcu jest 
jasne). Po północy, nad północno-wschod
nim horyzontem, wznoszą się galaktyki Lo
kalnej Gromady Galaktyk. W sierpniu, o- 
koło godziny 2, M 31, M 33 i kilka innych 
są już wysoko Jesienią obserwuję zaledwie 
11 galaktyk. Później dochodzą już galak
tyki Wielkiej Niedźwiedzicy (po północy). 
Pozostało mi jeszcze znaleźć kilkanaście 
galaktyk w Erydanie i Piecu. Przy czystym 
niebie obserwuję galaktyki do deklinacji 
około -35°. W grudniu wznoszą się gala
ktyki Wielkiej Niedźwiedzicy — i tak w 
kółko.

Ciekawe galaktyki

Spośród 131 galaktyk przedstawię te, któ
re prezentują się najlepiej (np. dobrze wi
doczna struktura spiralna). Wśród galak
tyk eliptycznych nie ma ciekawie wyglą
dających przedstawicieli.
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M 31 (NGC 224): a  = 0h42.8m, d = 
41°, v = 4.6m. Galaktyka ta ładnie prezen
tuje się przez lornetkę gdyż jest bliska. 
W pogodne, spokojne noce przy powięk
szeniu 80 razy widać wyraźnie ramiona 
spiralne.

M 33 (NGC 598): a  = l h33.9"\ ó = 
30°40\ v = 6.5m. W tej galaktyce najlepiej 
chyba widać oddzielne ramiona spiralne. 
Najlepiej są widoczne w czasie nocy z ark- 
tycznym powietrzem - strukturę spiralną 
widać wtedy bez trudu.

NGC 253: a = 0h47.4m, ó = -25°18\ v 
= 8.2m. Szkoda, że ta galaktyka jest wido
czna u nas nisko nad horyzontem. Mimo 
to pięknie prezentuje się w teleskopie. Ma 
długość ponad połowę tarczy Księżyca.

M 51 (NGC 5194 nieregularna i NGC 
5195 spiralna): a = 13h39.9"\ d = 47°11’, 
v = 9m. Tfc galaktyki są pięknym przykła
dem układu podwójnego galaktyk. Obie 
są połączone mostem gwiazd widocznym 
dobrze przez mój teleskop. Widziałem też 
wyraźnie ramiona spiralne, między nimi 
pył między gwiazdowy (czerwiec 1994, po
większenie 120 razy).

M 81 (NGC 3031): a = 9h55.6m, ó = 
69°04\ v = 7.9m. Słynna galaktyka spiralna 
z poprzeczką. W pogodne noce obserwuję 
oddzielnie ramiona spiralne — te dwa naj
bardziej na zewnątrz jądra.

M 82 (NGC 3034): a  = 9h55.9m, ó = 
69°41’, v = 9.6m. Dobrze widoczna galak
tyka nieregularna. Najlepiej, przy powięk
szeniu 120 razy, widać postrzępioną struk
turę galaktyki. W żadnej innej nie widać 
tyle szczegółów.

NGC 4565: a = 12h36.3m, d = 26°, v = 
10.6m. Często prezentowana galaktyka spi
ralna. Jest ustawiona do nas „kantem”. 
Dzięki temu jest ładny efekt: wypukłe ją
dro (2’) i długie ramiona spiralne słab
nące w miarę oddalania się od jądra (dłu
gość w sumie 16’). Przez środek tej galak
tyki, nieco niżej płaszczyzny ramion, ob
serwuję już przy powiększeniu 80 razy pas 
ciemnej materii. Przy spokojnej atmosfe
rze widać jak przecina ramiona spiralne.

M 64 (NGC 4826): a  = 12h56.7m, ó = 
21°41\ v = 9.6m. Gdy obserwowałem ją w 
noc z powietrzem arktycznym (2 maja 1994) 
to przy powiększeniu 200 razy widziałem z 
trudem ramiona spiralne gęsto upakowa
ne wokół pięknie widocznego jasnego, 
punktowego jądra.

M 104 (NGC 4594): a  = 12h39.9m, d = 
-11°37’, v = 9.5m. Galaktyka spiralna zwa
na Sombrero, także popularna. Podobna 
do NGC 4565 tylko mniejsza.

NGC 4762: a  = 12h50.5"\<3 = ll°48\v 
około 12m. Podobnie ustawiona do M 104 
tyle, że jeszcze mniejsza. Ciemnej materii 
nic widać.

NGC 4244: a = 12h17.5m,ó = 37°49\v 
= 10.9m. Podobna do M 82 (postrzępiona) 
lecz spiralna.

NGC 5907 w Smoku (koło M 102), v 
= 11.8m. Spiralna ustawiona „kantem” z 
ciemną materią, która ją „strzępi” — co 
obserwuję.

Szukanie supernowych

Aby szukać supernowych trzeba najpierw 
poznać dokładnie każdą galaktykę. Super
nowe w galaktykach nie różnią się w tele
skopie od gwiazd Galaktyki, których jest 
całe mrowie i które znajdują się na linii 
obserwator-galaktyka. Podczas prowadze
nia obserwacji, gdy robi się to często, ka
żdą galaktykę zna się na pamięć wraz z 
gwiazdami przeszkadzającymi w obserwa
cjach.

Nie zaszkodzi jednak wykonywanie do
kładnych rysunków galaktyk i gwiazd wi
docznych na ich tle. Jest to niezbędne gdy 
obserwuje się większą liczbę galaktyk. Naj
lepiej jest zapamiętać np. wygląd 10-20 
galaktyk w ciągu jednej nocy i naszkico
wać je po obserwacjach. Używanie światła 
przy obserwacjach galaktyk znacznie wy
dłuża obserwacje. Ewentualne poprawki 
można zrobić przecież później. Naszkico
wanie 105 ze 120 obserwowanych galak
tyk zajęło mi na wiosnę 6 całych nocy. Nie 
wystarczy spojrzeć raz na galaktykę; na
leży zrobić po dwa-trzy przeglądy każdej
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galaktyki i dopiero szkicować. Na tle ga
laktyk mogą znajdować się też słabe zmien
ne, które zwiększając swą jasność mogą 
być mylnie brane za supernowe. Widząc 
te gwiazdy po raz pierwszy myślimy, że to 
supernowe i możemy się później rozcza
rować. Inną trudną przeszkodą są liczne 
planetoidy, które w swej drodze po niebie 
mogą przypadkowo znaleźć się na tle ga
laktyk. Ponieważ są one słabe mniej wię
cej tak jak supernowe to wniosek jest o- 
czywisty. Dobrze więc sprawdzić Efeme
rydy Małych Planet. Obserwacje prowadzę 
podobnie jak to było opisane w Uranii 2/94.

Maksimum obserwacji galaktyk przy
pada oczywiście na wiosnę. Kontroluję 
wówczas około 100 galaktyk co czasem 
zajmuje 3 godziny, czasem 2, a kiedy in
dziej (120 galaktyk) nawet 5. Zależy ile 
czasu poświęca się galaktyce. Kontrolo
wanie galaktyk męczy przede wszystkim 
oczy — stąd nie należy ich kontrolować 
więcej niż 100 (teleskopem 150 mm). Pa
mięć nie sprawia mi większych problemów, 
mam chyba „fotograficzną”. Jednak moje 
rysunki niejednokrotnie mi się przydały 
gdy byłem pewny, że widzę supernową. Rzut 
oka na szkic rozwiewał moje emocje. Po
większenie, przy jakim poszukuje się su
pernowych powinno być takie, by dobrze 
była widoczna galaktyka i aby supernowe 
wybuchające blisko jądra były od niego 
odróżnialne. Supernowe nie zawsze osią
gają swój maksymalny możliwy blask bo
wiem często „przesłonięte” są materią mię- 
dzygwiazdową osłabiającą jasność o kilka 
wielkości gwiazdowych. Oczywiście im więk
szy teleskop tym większe prawdopodobień
stwo że znajdzie się supernową (na praw
dopodobieństwo składają się też: częstość 
prowadzenia obserwacji i liczba kontrolo
wanych galaktyk). Nie wolno darować so
bie obserwacji „bo nam się nie chce” jeśli 
poważnie o poszukiwaniach myślimy. Ja 
na przykład obserwuję jaśniejsze galakty
ki w okolicach pełni Księżyca oraz w złych 
warunkach atmosferycznych (słabe chmu
ry). Nigdy nie wiadomo co, gdzie i kiedy

się stanie. Trzeba mieć oczy szeroko o- 
twartc!

Obserwacje supernowych: SN 1993 J,
SN 1994 D, SN 1994 J

Na skutek pecha i złej pogody nic udało 
mi się znaleźć tych trzech supernowych. 
Konkurencja jest liczna, bardziej doświad
czona i lepiej wyposażona (SN 1994 D zna
leziono, gdy miała około 15°9m). Jednak 
nie zrażam się tym. Próbowałem wyzna
czyć jasność dwu ostatnich supernowych. 
Teleskopem 15 cm nic było łatwo wyzna
czyć jasności będących na granicy zasięgu. 
Do SN 1993 J nic miałem gwiazd porówna
nia. Śledziłem tylko pobieżnie zmiany jas
ności. Wlipcu 1993 przestałem ją widzieć.

SN 1994 D wybuchła w galaktyce NGC 
4526 w Pannie. Współrzędne galaktyki 
a= 12h34.1m, <5=7°43’; supernowej a  = 12h 
34^ (5= 7"43’ v = l l m. Mapkę z gwiazdami 
porównania otrzymałem od prezesa Od
działu Krakowskiego PTMA — pana Ja
nusza Płeszki. A oto wyznaczone jasności:
• 18.03.199421:00 UT 11.82” z błędem 

0.2™

• 30.03.199421:30 UT 11.9m z błędem 
0.3m

• 31.03.199420:40 UT 12.0m z błędem 
0.2m

• 2.05.1994 supernowa pojawiała się tyl
ko chwilami.
Jasność SN 1994 J mam wyznaczoną 

tylko raz, niedokładnie: 13.04.1994 21:40 
UT 13.44m z błędem 0.3m. Potem jej jas
ność szybko zmalała.

Zakończenie

Z tego co napisałem widać, że obserwacje 
te nie są łatwe i nie są wdzięczne. Można 
długi czas obserwować i nie znaleźć nic. 
Teleskop 15 centymetrowy jest nieco za 
mały do takich obserwacji, ale ostatecznie 
może być. Nie wolno zrażać się początko
wymi niepowodzeniami. Tb potrzebna jest 
cierpliwość.

Michał Siwak 
Burzyn koło Tuchowa, woj. Tarnów
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PORADNIK OBSERWATORA

Wizualne obserwacje gwiazd zmiennych 
W Cassiopeae

W Cassiopeae
a  =  0h54.9m d = +58°34’ (J. 2000)
A: 7.8m-12.5m v Max: 2444209 +405.57d 
M -m  =  0.46 Typ: M Sp. C7,le 

Mniej więcej w połowie odległości mię
dzy alfą a y Kasjopei znajduje się zmienna 
typu Mira Ceti oznaczona jako W Cassio
peae. Jak na gwiazdę typu Mira zmienna 
ta ma stosunkowo niedużą amplitudę zmian 
blasku. Nie jest to jednak typowa przed
stawicielka tej klasy gwiazd, co widać tak
że w widmie. Widmo tej gwiazdy zalicza
my do widm gwiazd określanych jako gwiaz
dy węglowe co oznacza, że obserwujemy w 
nim pasma związków węgla CN, CO, C2. 
Średnia amplituda zmian blasku zawiera 
się w granicach 8.8m- l  1.8m. W Polsce gwiaz
da ta jest gwiazdą okolobiegunową i jest 
dostępna obserwacjom przez cały rok.

Tomasz Krzyt

ELEMENTARZ URANII 

Ziemia

Ziemia: trzecia (licząc wg rosnącej od
ległości od Słońca) planeta Układu Sło
necznego. Jest jedynym znanym obiektem 
kosmicznym, na którym wiemy, że rozwi
nęło się życie. Wraz ze swoim naturalnym 
satelitą — Księżycem, Ziemia porusza się 
wokół Słońca w płaszczyźnie ekliptyki (do
kładniej — płaszczyzna orbity Ziemi wy
znacza płaszczyzną ekliptyki) po orbicie 
eliptycznej o dużej półosi a =  149.6X 100 
km i mimośrodzie e =  0.0167. Wielka 
półoś ziemskiej orbity to z definicji tzw. 
jednostka astronomiczna -  1 j. a. lub 1 
AU (ang. astronomical unit). Okres obiegu 
Ziemi wokół Słońca wynosi P  =  365.256 
dni. Ziemię z Księżycem nazywa się cza
sem planetą podwójną, gdyż rozmiary i 
masa satelity są porównywalne odpowie-
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dnio z rozmiarami i masą planety (stosu
nek promieni 27:100, mas 1:81). Księżyc 
wywiera zatem znaczne działanie grawita
cyjne na Ziemię z czym wiążą się np. przy
pływy i odpływy morza „regulowane” przez 
wspólne działanie Księżyca i Słońca. Obie
gając Słońce (ze średnią prędkością około 
30 km/s) Ziemia obraca się jednocześnie 
wokół osi przechodzącej przez jej środek i 
nachylonej do płaszczyzny ekliptyki pod 
kątem 66°33’. Okresy obrotu Ziemi do
okoła osi (doba) i obiegu Ziemi wokół 
Słońca (rok) są najczęściej używanymi jed
nostkami czasu. Okresy te są niewspół
mierne (w ciągu pełnego obiegu dokoła 
Słońca Ziemia obraca się 365.2524 razy) 
co jest przyczyną wielu kłopotów przy u- 
stalaniu kalendarza. Warto pamiętać, że 
względem gwiazd Ziemia obraca się raz na 
23.9345 godz. (doba gwiazdowa) a wzglę
dem Słońca (doba słoneczna) raz na 24 
godz. Doba słoneczna jest dłuższa, gdyż 
Ziemia musi „dogonić” różnicę wynika
jącą z ruchu orbitalnego. Masa Ziemi — 
5.976X 1024 kg — jest 3 miliony razy mniej
sza niż masa Słońca. Ziemia ma kształt 
prawie dokładnie kulisty — najlepiej opi
suje ją elipsoida obrotowa o promieniu 
równikowym 6378 km a biegunowym 6357 
(zatem spłaszczenie wynosi 0.03353). Krzy
wiznę tarczy ziemskiej można zaobserwo
wać np. w czasie zaćmienia Księżyca kiedy 
na jego jasną tarczę nasuwa się kolisty 
cień Ziemi. Średnia gęstość naszej plane
ty p = 5.52 g/cm3, a prędkość ucieczki z 
równika — 11.2 km/s.

Ruchy Ziemi i nachylenie osi jej obro
tu do płaszczyzny ekliptyki pod kątem róż
nym od 90 stopni powodują zmianę o- 
świetlenia jej powierzchni przez Słońce. 
Dzień i noc są wynikiem ruchu obrotowe
go, a pory roku — ruchu obiegowego i 
nachylenia osi obrotu. Kierunek bowiem 
osi wirującego żyroskopu (jakim jest Zie
mia) pozostaje niezmienny w przestrzeni 
co powoduje zmianę w ciągu roku kąta 
padania promieniowania słonecznego na 
dane miejsce Ziemi. Od kąta padania a

zależy ilość energii docierającej na jed
nostkę powierzchni (£=cosa) i dlatego 
zmiany kąta związane z ruchem Ziemi po 
orbicie powodują roczne, sezonowe zmia
ny klimatu (lato gdy kąt ajest minimalny i 
zimę gdy jest maksymalny). Podział Ziemi 
na strefy klimatyczne wiąże się właśnie z 
tym jakie wartości kąt amoże przyjmować 
w południe czasu miejscowego. W stre
fach ciepłych, między Zwrotnikami Raka i 
Koziorożca, dwukrotnie w ciągu roku Słoń
ce jest w zenicie (wówczas a — 0); w stre
fach umiarkowanych, między zwrotnika
mi a kołami podbiegunowymi, w południe 
zawsze 0°<a<90°; w strefach zimnych, za 
kołami podbiegunowymi, okresowo kąt a 
może być większy od 90°, Słońce jest tam 
niewidoczne (panuje noc polarna).

Na Ziemi widzianej przez kosmiczne 
sondy „z zewnątrz”, tzn. oglądanej tak jak 
inne planety, widać błękitne wody, brązo- 
wo-zielone lądy i białe chmury. Porusza
jąc się w przestrzeni międzyplanetarnej Zie
mia jest silnie naświetlana przez Słońce
— w każdej sekundzie dociera na każdy 
cm2 kuli o promieniu 1 j. a. prawie 2 cal 
ciepła. Ponadto narażona jest na spotka
nia z międzyplanetarną materią. Mimo to
— akurat na tej planecie -  wytworzyła 
się cieniutka „skórka” (około 0.002 ziem
skiego promienia) — biosfera, w której 
rozwinęło się (około 3.5 miliarda lat temu) 
życie. Ziemia ma bowiem dwa „płaszcze”
— gazowy czyli atmosferę i magnetyczny 
czyli magnetosferę. Odgradzają nas one 
od nieprzytulnego otoczenia międzypla
netarnego. W atmosferze spalają się drob
ne ciałka napotkane przez Ziemię w cza
sie jej wędrówki wokół Słońca; atmosfera 
osłabia, „zmiękcza” wpadające weń pro
mieniowanie kosmiczne i atmosfera chro
ni organizmy żywe przed intensywnym krót
kofalowym promieniowaniem słonecznym. 
Ta gazowa otoczka otula Ziemię rozciąga
jąc się od jej powierzchni po czym prze
chodzi w sposób płynny w materię wypeł
niającą magnetosferę Ziemi. W skład ziem
skiej atmosfery wchodzą azot (78.084%
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Zdjęcie Ziemi wykonane przez satelitę meteorologicznego Meteosat z odległości około 36 tys. km (fot. ESA).

obfitości), tlen (20.947%) i argon (0.934%), 
a także para wodna, dwutlenek węgla, neon, 
hel, metan (razem 0.0002%). Tbn skład 
chemiczny zmieniał się w trakcie ewolucji 
Ziemi, w szczególności organizmy żywe, 
dzięki fotosyntezie, wzbogacały atmosferę 
w tlen. Nad każdym cm2 Ziemi mamy słup 
powietrza o ciężarze około 1 kg — ozna
cza to, że atmosfera stale wywiera ciśnie
nie 100 barów na powierzchnię naszej pla
nety, a jego pomiar łącznie ze znajomoś
cią rozmiarów Ziemi (a więc i jej powierz

chni) pozwala obliczyć całkowitą masę tej 
atmosfery. Jest ona równa około 5 x  1021 g 
czyli mniej więcej jedną milionową masy 
Ziemi. Mimo to — jak już wspominaliśmy 
— wpływ atmosfery na wiele zjawisk wca
le nie jest zaniedbywalny. Pomijając spra
wy biosfery warto wspomnieć, że docie
rające do Ziemi światło od obiektów as
tronomicznych ulega w atmosferze refrak
cji i ekstynkcji. Oddalając się od powierz
chni Ziemi ciśnienie atmosfery gwałtow
nie maleje (od 1 atmosfery na powierzch-
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ni do 0.5 na wysokości kilku km i 0.1 na 
kilkunastu km; coraz mniej materii jest 
nad nami) natomiast temperatura zmie
nia się nieregularnie co w naturalny spo
sób definiuje warstwy atmosfery. Najbli
żej powierzchni Ziemi, do wysokości 11 
km, leży cienka troposfera zawierająca 75% 
masy atmosfery. W niej zachodzą wszy
stkie zjawiska związane z pogodą (chmu
ry, deszcze, śnieg, grad), do jej górnej gra
nicy dolatują odrzutowce. Temperatura w 
tej warstwie spada z wysokością, gdyż niż
sze jej partie są grzane przez oświetlony 
Słońcem grunt. Na wysokości około 11 km 
temperatura spada do 220 K (tropopau- 
za), a powyżej zaczyna rosnąć do około 
273 K na wysokości 50 km. T& (11-50 km) 
warstwa atmosfery nazywa się stratosferą, a 
inwersja temperatury jaką się tam obser
wuje wynika z absorpcji słonecznego ul
trafioletu w ozonosferze. Powyżej 50 km 
rozciąga się mezosfera, dalej termosfera.

Druga „osłona” Ziemi związana jest z 
jej polem magnetycznym. Ziemia jako ca
łość przypomina bowiem ogromny mag
nes — w bardzo dobrym przybliżeniu daje 
się opisać jej pole jako pole dipola o osi 
nachylonej do osi rotacji Ziemi pod ką
tem 11.7°. Natężenie jego na równiku -  
31 x  10~2 gausa; moment dipolowy 7.9 x  1025 
gausaxcm 3; przesunięcie środka dipola 
względem środka Ziemi 0.08 promienia. 
Wiatr słoneczny — napływając naddźwię- 
kowo na to pole — tworzy rozległą mag- 
netosferę, w której minimalna odległość 
magnetopauzy od środka Ziemi równa się 
10.4 promieni ziemskich. Pod magneto- 
pauzą znajdują się dwa obszary wysoko
energetycznych cząstek uwięzionych w po
lu magnetycznym — tzw. pasy Van Allena. 
W rezultacie pole magnetyczne Ziemi do
brze izoluje nas od naładowanych cząstek 
znajdujących się w przestrzeni międzypla
netarnej (tylko niektóre wpadają w okoli
ce biegunów i tam wywołują zjawisko zórz 
polarnych). Ziemia, jako planeta dość bli
ska Słońcu, powstawała w końcowym okre
sie (około 4.5 mld lat temu) zapadania się

gazowo-pyłowego obłoku protosłoneczne- 
go. W wyniku akrecji tzw. planetozymali 
najpierw tworzyły się protoplanety, któ
rych wokół protosłońca krążyło wiele. Roz
grzany (przez 1. rozpad pierwiastków pro
mieniotwórczych z pierwotnego obłoku, 
2. bombardowanie meteorytami i 3. rodzą
ce się Słońce) materiał protoplanet ulegał 
stopniowo topieniu. Ciężkie metale, głów
nie żelazo, spływały ku centrum tworząc 
jądro, lżejsze skały wypływały — następo
wał proces rozwarstwiania. Jak wynika z os
tatnich badań około 4.4 mld lat temu zde
rzyły się dwie takie protoplanety i w wyni
ku tego zderzenia powstała nasza „plane
ta podwójna”. Od tej pory oba te ciała 
poruszają się wokół Słońca razem. Zewnę
trzna skorupa Ziemi (podobnie jak Księ
życa) powoli zestalała się — narażona na 
intensywne bombardowanie ciągle jeszcze 
licznymi planetozymalami. Najlżejsze ma
teriały utworzyły atmosferę Ziemi — wzbo
gacaną sukcesywnie w tlen przez pojawia
jące się na Ziemi organizmy żywe. Jeśli cho
dzi o budowę wnętrza Ziemi — współczes
ne modele przewidują w jej środku żelaz- 
no-niklowe jądro (wewnętrzne, stałe o pro
mieniu 390 km i zewnętrzne, płynne między 
390 a 3470 km) a nad nim płaszcz skalny o 
grubości 2900 km (dolny, skały cięższe — 
1900 km i górny — 1000 km) oraz skorupę
0 grubości około 40 km. Ttoarda skorupa 
pływająca po roztopionym wnętrzu Ziemi 
popękała i tworzy tzw. płyty tektoniczne, 
których powolne ruchy są mierzalne meto
dami laserowymi (tzw. ruchy kontynentów).

Współcześni planetolodzy z naciskiem 
podkreślają, że historia Ziemi potoczyła
by się inaczej gdyby nie rozwinęło się na 
niej życie. Życiu zawdzięczamy obecność 
wolnego tlenu w atmosferze, z kolei tlen 
związany z innymi pierwiastkami (np. z 
węglem) wywołuje tzw. efekt cieplarniany
1 ogrzewanie planety. Skomplikowane re
akcje chemiczne w oceanach prowadziły 
do oddziaływań między procesami geolo
gicznymi i biologicznymi. Duża ilość płyn
nej wody oraz ruchy płyt tektonicznych (pły-
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wające lądy), zmiany prądów i klimatu — 
wszystko to stwarzało możliwość miesza
nia się różnych organizmów i powstawa
nia różnorodnych form żywych. Może właś
nie dlatego Ziemia jest ojczyzną ludzi?

Badaniami kształtu Ziemi zajmuje się 
geodezja, badaniami jej cech fizycznych

— geofizyka, badaniami atmosfery dolnej
— meteorologia, górnej — aeronomia, ba
daniem powłoki ziemskiej i jej zróżnico
waniem pod względem przyrodniczym — 
geografia; budową i dziejami Ziemi (głów
nie jej skorupy) — geologia.

MSK

KALENDARZYK ASTRONOMICZNY Lipiec 1995 r.

Słońce: W lipcu Słońce wstępuje w znak 
Lwa i wędruje po ekliptyce w kierunku 
równika niebieskiego. W związku z tym 
dni są już coraz krótsze, o czym świadczą 
momenty wschodów i zachodów Słońca w 
Warszawie podane dla kilku dat: l d wsch. 
4h18m, zach. 21hl m; l l d: wsch. 4h27m, zach. 
20h55m; 21d: wsch. 4h39m, zach. 20h44m; 31d: 
wsch. 4h54m, zach. 20h30m.

wielk. w gwiazdozbiorze Lwa. J o w i s z  
zachodzi po północy jako jasna gwiazda 
około -2.5 wielk., ale dość nisko nad hory
zontem na granicy gwiazdozbiorów Wę- 
żownika i Skorpiona; przez lunety może
my śledzić ciekawe zjawiska w układzie 
czterech najjaśniejszych księżyców Jowi
sza. S a t u r n  widoczny jest już prawie 
całą noc w gwiazdozbiorze Wodnika jako

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

Data
1995

P Bo Lo Data 
1995

P Bo Lo

VII 1 
3 
5 
7 
9 

11 
13 
15

-2969 
-1.78  
-0.88  
+0.04 
+0.94 
+ 1.84 
+2.74 
+3.62

+2988
+3.10
+3.32
+3.53
+3.74
+3.94
+4.14
+4.34

113967 l i i  VII 17 
87.20 19 
60.72 21 
34.26 23 

7.78 25 
341.32 27 
314.84 29 
288.38 31

+4951 
+5.38 
+6.25 
+ 7.10 
+ 7.95 
+8.79 
+9.62 

+10.42

+4953
+4.72
+4.90
+5.08
+5.24
+5.41
+5.56
+5.72

261992
235.46
208.98
182.52
156.08
129.62
103.16
76.70

P — kąt odchylenia osi obrotu Słońca mierzony od północnego wierzchołka tarczy; 
Bo, Lo — heliograficzna szerokość i długość środka tarczy.
10d4h7ra — heliograficzna długość środka tarczy wynosi 0°.

Księżyc: Kolejność faz Księżyca jest w li
pcu następująca: pierwsza kwadra 5d22h, 
pełnia 12d13h, ostatnia kwadra W O 11 i 
nów 27d17h. Najbliżej Ziemi Księżyc znaj
dzie się 11 lipca, a najdalej od Ziemi 23 
lipca.
Planety i planetoidy: Rankiem nisko nad 
wschodnim horyzontem świeci W e n u s  
jako jasna gwiazda -3.8 wielk., a w pobliżu 
niej możemy próbować odnaleźć znacz- 
niesłabszego M e r k u r e g o .  M a r s  za
chodzi wieczorem jako gwiazda ok. +1.2

gwiazda +1.2 wielk., podobnie U r a n  (6 
wielk.) i N e p t u n (8 wielk.), ale te nisko 
nad horyzontem w gwiazdozbiorze Strzel
ca. P l u t o n  dostępny jest tylko przez 
duże teleskopy jako słaba gwiazdka około 
14 wielk. na granicy gwiazdozbiorów Wę- 
żownika i Wagi.

Wieczorem przez większe lunety mo
żemy poszukiwać planetoidy J u n o wśród 
gwiazd około 10 wielkości w gwiazdozbio
rze Wężownika. Podajemy równikowe współ
rzędne planetoidy dla kilku dat: VI. 30*:
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rekt. 17h38.7m, deki. -4°51’; VII. 12d: rckt. 
17h29.4m, deki. -5°15’; 22d: rekt. 17h23.2m, 
deki. -5°48’; VIII. l d: rekt. 17h19.0m, deki. 
-6°30’.
Meteory: Od 15 lipca do 15 sierpnia pro
mieniują meteory z roju delta A k w a -  
r y d ó w  (maksimum aktywności przypa
da 27 i 28 lipca). Podwójny radiant meteo
rów leży w gwiazdozbiorze Wodnika i ma 
współrzędne: rekt. 22h36m, deki. 0° i -17°. 
W tym roku warunki obserwacji są bardzo 
dobre.

* * *

4d O 4h Ziemia na swej okołosłonecz- 
nej orbicie znajdzie się najdalej od Słońca 
w odl. 152 min km. O 7h Mars w złączeniu 
z Księżycem w odl. 4°.

4/5d Księżyc 1 i jego cień przechodzą 
na tle tarczy Jowisza. Obserwujemy po
czątek przejścia: księżyca o l h5m, cienia o 
l h50m. Do brzegu tarczy planety zbliża się 
także księżyc 3 i rozpocznie swoje przej
ście na jej tle o 3h2m.

5/6d Księżyc 1 przechodzi za tarczą Jo
wisza. O 22h12m obserwujemy początek za
krycia, a o l h10m koniec zaćmienia (blisko 
prawego brzegu tarczy w lunecie odwra
cającej).

6d Księżyc 1 i jego cień przechodzą na 
tle tarczy Jowisza. Obserwujemy koniec 
przejścia: księżyca o 21h43m, a cienia o 
22h30m.

7d13h Saturn nieruchomy w rektascensji.
7/8d Tym razem księżyc 2 wraz ze swym 

cieniem przechodzi na tle tarczy Jowisza. 
Księżyc rozpocznie przejście o 0h 16m, a jego 
cień pojawi się na tarczy planety o l h51ra; 
księżyc zakończy przejście o 2h46m, a jego 
cień będzie widoczny na tarczy planety do 
wschodu Słońca.

8d Wieczorem księżyc 3 ukryty jest w 
cieniu Jowisza. O 22h20m pojawi się nagle 
z prawej strony (w lunecie odwracającej) 
w odległości równej prawie średnicy tarczy 
planety od jej brzegu.

9d15h Złączenie Księżyca z Jowiszem w 
odl. 2°. Tego wieczora obserwujemy koniec 
zaćmienia 2 księżyca Jowisza: księżyc wyj

dzie nagle z cienia planety o 23h33m blisko 
prawego brzegu jej tarczy.

12d21h Księżyc w złączeniu z Neptu
nem w odl. 4°.

12/13d Księżyc 1 przechodzi za tarczą 
Jowisza. Początek zakrycia obserwujemy 
tuż przed północą (o 23h59m), a koniec 
zaćmienia nastąpi dopiero o 3h4m.

13d5h Złączenie Księżyca z Uranem w 
odl. 6°. Wieczorem księżyc 1 i jego cień 
przechodzi na tle tarczy Jowisza; księżyc 
rozpocznie przejście o 21h20m, a jego cień 
pojawi się na tarczy planety o 22h14m, ko
niec przejścia księżyca nastąpi o 23h30m, a 
cienia o 24h25m.

14d Księżyc 1 ukryty jest w cieniu Jowi
sza do 21h33m (koniec zaćmienia).

15/16d Księżyc 3 ukryty jest za tarczą 
Jowisza. Patrząc na prawy brzeg tarczy (przez 
lunetę odwracającą) dostrzeżemy koniec 
zakrycia o 22h28ra. Księżyc 3 oddala się 
teraz od brzegu tarczy i o 23h59m zniknie 
nagle w cieniu planety (początek zaćmie
nia); koniec zaćmienia tego księżyca na
stąpi o 2h20m.

16/17d Od 21h40ra (początek zakrycia) 
do 2h10m (koniec zaćmienia) księżyc 1 prze
chodzi za tarczą Jowisza.

17d O 6h Saturn w złączeniu z Księ
życem w odl. 6°. O 7h Neptun w przeciw
stawieniu ze Słońcem względem Ziemi (w 
opozycji).

19/20* O l h48m obserwujemy początek 
zakrycia 1 księżyca Jowisza przez tarczę 
planety.

20/21d Księżyc 1 i jego cień przechodzą 
na tle tarczy Jowisza. Początek przejścia 
księżyca o 23h8m, cienia o 0h9m; koniec przej
ścia księżyca o l h19m, a cienia o 2h20m.

21d19h Uran w opozycji. Księżyc 1 Jo
wisza ukryty jest w cieniu planety; o 23h 
28m obserwujemy koniec zaćmienia tego 
księżyca (pojawi się on nagle blisko pra
wego brzegu tarczy, patrząc przez lunetę 
odwracającą).

22/23d Księżyc 3 przechodzi za tarczą 
Jowisza: początek zakrycia o 23h46m, ko
niec zakrycia o 2h3m.
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23d9h26m Słońce wstępuje w znak Lwa, 
jego długość ekliptyczna wynosi wówczas 
129°. O 24h4m obserwujemy początek za
krycia 2 księżyca Jowisza przez tarczę pla
nety.

25d Do 22h54m na tarczy Jowisza wido
czny jest cień jego 2 księżyca.

27/28d Księżyc 1 i jego cień przechodzi 
na tle tarczy Jowisza. Obserwujemy po
czątek przejścia: księżyca o 0h58m, cienia o 
2h4m.

28d4h Górne złączenie Merkurego ze 
Słońcem.

28/29d Księżyc 1 przechodzi za tarczą 
Jowisza. O 22h4m obserwujemy początek 
zakrycia, a o l h23m koniec zaćmienia tego 
księżyca.

29/30d Księżyc 1 i jego cień przechodzą 
na tle tarczy Jowisza. Obserwujemy ko
niec przejścia: księżyca o 21h36m, a cienia 
o 22h43m.

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

Opracował G. Sitarski
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