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Dwa główne artykuły tego mimem  

wyszły spod pióra (dzisiaj bardziej od
powiednim byłby chyba zwrot: z kompu
tera) astronomów toruńskich. Autorem 
pierwszego jest seniorka polskich astro
nomów Prof. Wilhelmina IW ANO 
WSKA, której niedawny jubileusz dzie
więćdziesięciolecia relacjonowaliśmy w 
styczniowym numerze. Drugi napisał 
student astronomii Uniwersytetu M i
kołaja Kopernika Krzysztof KATA
RZYŃSKI jako swą pracę seminaryjną. 
Oba te teksty, najstarszego i najmłod
szego astronoma, łączy żarliwość w uka- 
zywaniu dróg prowadzących do zrozu
mienia Wszechświata, co - jak podkreśla 
Autorka wstępnego artykułu - jest ma
rzeniem każdego miłośnika astronomii, 
zarówno profesjonalisty jak i amatora. 
Urzeczyiuistnienie tych marzeń wyma
ga wysiłku. Trud obserwacji nieba, a 
później ich interpretacji i teoretycznych 
analiz, nagradza zadowolenie i satysfa
kcja z coraz lepszego poznawania nie
zwykłości tego zuszystkiego co potrafimy 
zobaczyć i ogarnąć myślą ujętą w karby 
rozumowania matematycznego. Aby 
zrozumieć Wszechświat trzeba wielkiej 
pracy. Dowodzi tego życie i dzieło Prof.
W. Iwanowskiej, co daje się wyczytać 
chociażby z publikowanej tu Jej wypo
wiedzi. Ukazują to również wspomnie
nia o Kazimierzu Kordylewskim nade
słane przez Dr Różę SZAFRAN1EC, 
które znajdziemy w Kronice History
cznej. Śiuiadczy o tym także zamiesz
czona w dziale Obserwacje relacja z 
ubiegłorocznej akcji amatorskich obser
wacji meteorów z roju Perseid, która 
przyniosła obfity i wartościowy plon. 
Niech lektura tego numeru pomoże nam 
wejeść na ścieżki luiodące ku zrozumie
niu Wszechświata.

V________________________)
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W ilhelm ina Iwanow ska -  Toruń

ZROZUMIEĆ WSZECHŚWIAT*

3 /1 9 9 6

Zrozum ieć W szechświat -  jest m arze
niem każdego m iłośnika astronom ii (rów
nież moim) i zawodowym  celem kosm olo
gów. Drogi do tego celu prowadzą przez ob
serwacje nieba, hipotezy i teorie, które po
przez wieki od poprzedników P t o l e m e u 
s z a  i M ikołaja K o p e r n i k a  aż do dnia 
dzisiejszego, splatały się i rozplatały na 
przemian, zw łaszcza w relacji obserwacje -  
teoria; m ożna nawet m ówić o kosmologii 
teoretycznej i kosmologii obserwacyjnej. 
N ie pretendując do opisu historii kosm olo
gii, pragnę zwrócić uwagę na pewne odkry
cia kosm ologiczne z ostatnich pięćdziesię
ciu lat, a w szczególności na pewne „twórcze 
niepokoje”, o jakich  donosi kosm ologia ob
serwacyjna kilku ostatnich lat.

Gdy stawałam się „zawodowym  astrono
m em ” (1 stycznia 1927 r.) pow ołana przez 
Prof. W ładysław a D z i e w u l s k i e g o  na 
1/3 etatu zast. młodszego asystenta w Obser
watorium Astronom icznym  Uniwersytetu 
Stefana Batorego w W ilnie, dowiedzieliśm y 
się wkrótce z lektur czasopism naukowych, 
że astronom owie am erykańscy ( H u b b l e  i 
inni), obserwując widm a galaktyk na naj
większych wówczas teleskopach, ustawio
nych na M tW ilson w Kalifornii, odkryli, że 
galaktyki uciekają od nas i to tym szybciej 
im dalej się znajdują. Odkrycie to zostało 
zinterpretowane jako wynik wielkiego wy
buchu (ang. Big Bang = BB) W szechświata, 
który zdarzył się przed m iliardam i lat. M oż
na to wyrazić prostym  równaniem:

Vr = H „ d ,

gdzie Vr oznacza prędkość ucieczki w 
km/s, wyznaczaną z dopplerowskich przesu
nięć w idm owych linii galaktyk ku czerw ie
ni, d  -  odległość galaktyki w Mpc, a symbol 
H0, tzw. stała H ubble’a, jest w spółczynni
kiem proporcjonalności, niełatwym do w y
znaczenia, ponieważ odległości galaktyk są 
trudne do wyznaczenia. Toteż w latach na
stępnych wartość stałej H ubble’a była w ie
lokrotnie zm ieniana i „poprawiana” , a z nią 
-  w iek W szechśw iata i jego rozmiary. Co 
jest znam ienne, wartość „stałej” H ubble’a 
nie ustabilizowała się do dziś -  dwie w arto
ści konkurują ze sobą: jedna 40 -  50 km/(s 
M pc), przy której twardo obstaje Allan 
S a n d a g e ,  i druga 80 -  100 km/(s M pc), 
której bronił zmarły niedawno Gerard de 
V a u c o u l e u r s ,  a obecnie bronią jego 
uczniowie. Obaj oponenci wielokrotnie 
sprawdzali swoje w yznaczenia w różnych 
zestawach galaktyk, ale wciąż duża różnica 
ich wyników, pomim o małych średnich błę
dów, pozostaje faktem. Niektórzy kosm olo
gow ie zwątpili, czy istnieje jednoznaczna 
wartość stałej H ubble’a: być może wielki 
wybuch był zjawiskiem złożonym i obok 
wielkiego wybuchu istniały wtórne (ang. m i
nor bangs).

Dodajm y jeszcze, że nie wszyscy kosm o
logowie i astronom owie przyjęli od razu 
wielki wybuch jako pewny fakt kosm ologi
czny. Dopiero odkrycie P e n z i a s a i 
W i l s o n a  w r. 1965, że W szechświat jest 
wypełniony chłodnym  prom ieniowaniem  
mikrofalowym , które m oże być pozostało
ścią po wielkim wybuchu, przekonało wąt-

* Jest to streszczenie referatu wygłoszonego na seminarium w TRAO (Toruńskim Radioastronomicznym O b
serwatorium) w dniu 30 listopada 1995 r.
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piących w BB. To „promieniowanie tła” 
(ang. Cosmic Microwave Background Ra
diation) stanowi obecnie główny układ od
niesienia wszystkich zjawisk kosmologicz
nych.

Wypada jeszcze wspomnieć o roli nasze
go patrona Mikołaja Kopernika w rozwoju 
kosmologii. Oparł on swoją teorię na obser
wacjach własnych i poprzedników, wykony
wanych jakże prymitywnymi narzędziami, 
własnoręcznie zbudowanymi (lunet jeszcze 
nie było). Pętle, jakie Kopernik obserwował 
w ruchach planet na tle gwiazd, wyjaśniał 
potrójnym ruchem Ziemi: obrotem dobo
wym wokół osi, rocznym ruchem orbital
nym dookoła Słońca i ruchem precesyjnym 
osi ziemskiej. Czy to było wszystko? Nie. 
Spotkał go zarzut, że gwiazdy nie zakreślają 
pętli, które odzwierciedlałyby roczny ruch 
orbitalny Ziemi. I tu Kopernik odważył się 
na genialną hipotezę: powiedział, że gwiaz
dy opisują pętle, ale są tak daleko od nas, że 
tych pętli obecnymi instrumentami nie mo
żemy dostrzec ani zmierzyć. A więc Koper
nik odkrył, że Wszechświat jest bardzo wiel
ki w porównaniu z układem planetarnym. 
Była to jego hipoteza, która została potwier
dzona dopiero w 300 lat po opublikowaniu 
jego dzieła i po jego śmierci, gdy B e s s e l  
i S t r u v e w Królewcu mogli na podstawie 
swych obserwacji wyznaczyć odległości 
(paralaksy) najbliższych gwiazd... Dopiero 
po tym potwierdzeniu Kongregacja d/s wia
ry w Rzymie zdjęła dzieło Kopernika O Ob
rotach z listy ksiąg zakazanych do rozpo
wszechniania. Tak więc radioastronomowie 
w TRAO mogą obecnie spokojnie badać 
Wielki Wszechświat (kwazary) za pomocą 
dużego radioteleskopu, noszącego imię Mi
kołaj Kopernik, włączonego do sieci radio
teleskopów Europy i świata, VLBI, i poszu
kiwać wspólnie z Aleksandrem W o 1 s z - 
c z a n e m nowych układów planetarnych 
wokół pulsarów...

Interesuje nas, co z tych i podobnych ob
serwacji wynika, i jak się rozwija kosmolo
gia obserwacyjna na całym świecie: temu 
poznaniu w skromnym zakresie ma służyć 
mój referat. Przedstawię tutaj kilka moim 
zdaniem bardzo ważnych prac, jakie opubli
kowano w tej tematyce w ostatnich latach.

1. Peter Coles and George Ellis (London 
UK, Cape Town S. Africa): The Case for an 
Open Universe, Nature 370,609 (1994). Au
torzy, dobrze obeznani z teoretycznymi mo
delami kosmologii obecnej, lecz krytyczni 
wobec ich abstrakcji, wysuwają hasło, że -  
wobec postępu w technikach obserwacyj
nych, obejmujących obecnie wszystkie za
kresy widma, prowadzonych z Ziemi i prze
strzeni kosmicznej do coraz większych odle
głości -  nadszedł już czas aby w badaniach 
Wszechświata dać pierwszeństwo kosmolo
gii obserwacyjnej przed teoretyczną. Doko
nują oni przeglądu wszystkich ważniejszych 
prac opublikowanych w dziedzinie kosmo
logii obserwacyjnej i ich wyników i próbują 
orzec, czy i na które z podstawowych proble
mów kosmologii można już i z jakim sto
pniem wiarygodności odpowiedzieć.

Koncentrują się głównie na zagadnieniu 
średniej gęstości materii we Wszechświecie 
(po): czy jest ona mniejsza, równa czy wię
ksza od tzw. gęstości krytycznej (pc) zależ
nej od stałej Hubble’a:

pc = ~ 1.9 10~29%m3 =2-10“2Vcm3 
oTlG

gdzie G oznacza stałą grawitacji i przyjęli
śmy H0 -  100 km/(s Mpc). Czy stosunek 
obecnej średniej gęstości materii Wszech
świata do gęstości krytycznej

jest według obserwacji mniejszy, równy czy 
większy od jedności? Jest to najbardziej 
podstawowe pytanie kosmologii; od tego 
wyniku zależą dalsze losy ekspandującego
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W szechświata: czy będzie ekspandował 
wiecznie, zm niejszając sw oją gęstość i roz
praszając się w przestrzeni (gdy Q 0< I ; m ó
wimy wówczas, że W szechświat je s t otw ar
ty), czy też ekspansja zatrzyma się i W szech
świat się zapadnie (£20^1; W szechświat za
mknięty). Z szeregu omawianych prac ob
serwacyjnych autorzy wyprowadzają przy
puszczalne, wynikające z nich zakresy gę
stości względnej Q 0. W ogromnej większo
ści przypadków otrzym ują wartości m niej
sze od 1, w zakresie 0,1 -  0,3 i wypowiadają 
swój „w erdykt” . W prawdzie nie m ogą tw ier
dzić na podstawie dostępnych danych że 
W szechświat jest otwarty, ale ostrzegają 
tych, którzy wierzą, że W szechświat je s t za
mknięty (a bardzo wielu teoretyków przyj
muje to w założeniach swego m odelu!), żeby 
byli przygotowani na przeżycie wielkiego 
zaw odu...

Z  tej analizy prac obserwacyjnych auto
rzy w yciągają inne jeszcze wnioski kos
mologiczne jako pewne, mianowicie, że (a) 
był wielki wybuch W szechświata, (b) ten 
wybuch był gorący, (c) w czasie wybuchu 
drogą nukleosyntezy powstały pierwsze 
pierwiastki lekkie i (d) wynikiem wielkiego 
wybuchu je st prom ieniowanie reliktowe.

Tyle wiemy dziś z obserwacji. N atom iast 
wiele pom ysłów kosm ologów -  teoretyków 
(np. model inflacji przy BB) musi czekać na 
potw ierdzenie obserwacyjne.

2. M niej więcej w tym samym czasie uka
zała się i nna am bitna praca w dziedzinie kos
mologii obserwacyjnej: Tod Lauer and M ark 
Postman (Kitt Peak National Observatory, 
Space Telescope Science Institute, USA), 
M otion of the Local Group with Respect to 
Abell Clusters Inertial Frame, Astrophysical 
Journal, 425, 418 (1994). Zaskoczyła ona 
nie tylko czytelników, ale i samych autorów. 
Chcąc sięgnąć dalej w przestrzeń W szech
świata i zbadać tam rozkład i ruchy galaktyk, 
autorzy wybrali najjaśniejsze galaktyki ze

119 gromad galaktyk zebranych w katalogu 
A bella z całego nieba. O trzymali zestaw ga
laktyk sięgający odległości 150 Mpc, gdzie 
prędkość ucieczki sięga 15 000 km/s -  dw u
krotnie dalej niż w dotychczasowych bada
niach kosmologicznych. Spodziewali się, że 
ogarniając znacznie większy obszar 
W szechświata, znajdą go bardziej jednorod
nym i mniej zróżnicowanym , przy czym ob
serwowane ruchy odnosili do m ikrofalow e
go tła nieba. Okazało się jednak, że otrzym a
li średnią prędkość ruchu galaktyk wzglę
dem Grupy Lokalnej znacząco większą (689 
km/s) niż ta, jaka wypadała z mniejszego 
obszaru W szechśw iata (ok. 400 km/s) i w 
kierunku różnym  o 12°. N ie był to kierunek 
znanych, szczególnie gęstych obszarów ga
laktyk, ich gromad i supergromad, jak  ob
szary Shapley’a czy G reat Attractor. Auto
rzy przebadali wszelkie m ożliwe źródła błę
dów i powtórzyli swe badania na nieco zm ie
nionym zestawie galaktyk -  nic to nie po
mogło. O biecują sobie, że w miarę postępu 
technik obserwacyjnych w niedługim czasie 
będą mogli sięgnąć jeszcze dalej w prze
strzeń, gdzie prędkość ucieczki dochodzi do 
24 000 km/s. Na razie wygląda na to, że 
grawitacja nie jest we W szechświecie jedy 
nym ani głównym  arsenałem energii. Mówi 
się o energii „w ewnętrznej” . ..

Z innych rozpowszechnionych „paradyg
m atów ” grawitacyjnych, wśród teoretyków 
popularna je st recepta na akum ulację masy i 
energii grawitacyjnej przez akrecję materii 
np. w form ie „dysków akrecyjnych” wokół 
jąder aktywnych galaktyk (AGN). B u r -  
b r i d g e  i H o y l e  nazwali ten model 
(czarna dziura i dysk akrecyjny) „obsesją” , a 
wśród ostatnich prac obserw acyjnych aż w 
dwóch (K. Nandra i in., M onthly Notices o f  
RAS  276, 1, 1995 i A. Koratkar i in., A stro
physical Journal 450, 501 ,1995) autorzy nie 
znajdują efektów obserwacyjnych u kwaza- 
rów, jakie m usiałyby wykazywać, gdyby
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miały dyski akrecy jne... Potężnym  akum u
latorem i transporterem  energii we W szech- 
św iecie je s t prom ieniow anie wszelkich dłu
gości fal: od długich fal radiow ych, poprzez 
m ikrofale, daleką i bliską podczerw ień, 
światło, nadfiolet, prom ienie X i gam m a. W e 
w szystkich tych zakresach są obecnie pro
w adzone obserw acje obiektów  i ośrodków 
kosm icznych, term icznych i nietermicz- 
nych, spokojnych i w ybuchow ych, w yjaś
nionych i jeszcze zupełnie tajem niczych (jak 
np. burstery gamma).

3. N iew ątpliw ie najpotężniejszym i źród
łam i prom ieniow ania różnych długości fal o 
wydajności do 1048 erg/s, ale też w yrzucają
cym i m aterię w postaci mniej lub bardziej 
regularnych strum ieni (dżetów) dwuram ien- 
nych z prędkościam i bliskim i prędkości 
św iatła są kwazary. Odkryte przez M. 
S c h m i d t a  (1963) pozostają w ciąż zagad
kowe i są przedm iotem  przeróżnych speku
lacji. Tym  bardziej należy je  o toczyć „ochro
ną obserw acyjną” , co też jest jednym  z głów 
nych celów  TRAO. Kwazary są protogala- 
ktykam i, co ju ż  wyw nioskow ał Sir M artin 
R y l e .  Rodzą się w m asyw nych otoczkach -  
m acierzystych galaktykach (ang. host-gala- 
xies). Lubią też w ystępować jako  centralne

K rzysztof K atarzyński -  Toruń

AKTYWNE JĄDRA GALAKTYK

W iększość obserw ow anych przez nas ga
laktyk w ysyła prom ieniow anie, którego po
chodzenie da się w yjaśnić przy pom ocy pro
cesów  zachodzących w gw iazdach i m aterii 
m iędzygw iazdow ej, ale obserw ujem y rów 
nież obiekty, których prom ieniow anie wy
kazuje cechy zupełnie odm ienne od em isji 
zw ykłych galaktyk. Jasności tych obiektów  
są przew ażnie w ielokrotnie w iększe od jas-

obiekty w grom adach galaktyk, ale też w pa
rach i grupach. M ogą się „ukrywać” jako 
hyperjasne źródła prom ieniowania w pod
czerwieni. Jak silne może być ciśnienie wy
syłanego przez nie prom ieniowania ilustruje 
praca N. Arav i in. (Caltech, USA), Radiati
ve Acceleration of Gas in Quasars (Nature, 
374, 576, 1995). Jej autorzy szacują, że ciś
nienie prom ieniowania pochodzącego z 
„centralnej m aszyny” kwazara, absorbow a
ne w otoczce o szerokich liniach absorpcyj
nych je st tak potężne, że może ten gaz roz
pędzić do 0,1 prędkości światła i wnoszą, że 
ciśnienie prom ieniowania w kwazarach mo
że być siłą napędową ruchów w tych obie
ktach. Podkreślają przy tym, jak  w ielka 
energia prom ienista jest skum ulowana w jak  
małej objętości. Kwazar może prom ienio
wać z objętości jednego dnia świetlnego 
1000 razy silniej niż cała nasza Galaktyka, 
podczas gdy G alaktyka m a średnicę 100 000 
lat świetlnych!

N a zakończenie pozostaje mi złożyć 
wszystkim  Państwu najlepsze życzenia 
zdrow ia i sił w W aszej niełatwej pracy, która 
je s t najprostszą drogą do zrozum ienia 
W szechśw iata...

ności zw ykłych galaktyk i są one zm ienne w 
czasie. Za niezwykłe właściwości tych gala
ktyk odpow iedzialne są najprawdopodob
niej centralne źródła energii dlatego o obie
ktach tych m ówimy, że posiadają aktywne 
jądra. Do obiektów  tego typu zaliczamy ga
laktyki Seyferta, kwazary, obiekty typu BL 
Lacertae i radiogalaktyki.
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1. Galaktyki Seyferta

W  1943 roku Karl S e y f  e r t opisał sześć 
galaktyk, których prom ieniowanie wykazy
wało odm ienne właściwości niż to, które po
chodziło od znanych wcześniej obiektów. 
Prom ieniowanie pochodzące od większości 
galaktyk je st sum ą prom ieniowania gwiazd i 
m aterii międzygwiazdowej zawartej w obie
kcie. W idmo normalnej galaktyki składa się 
kontinuum charakterystycznego dla prom ie
niowania term icznego i przeważnie wąskich 
linii absorpcyjnych (większość prom ienio
wania pochodzi od gwiazd). W idma opisane 
przez Seyferta posiadały potęgowe kontinu
um świadczące o nieterm icznym  pochodze
niu prom ieniowania i szerokie linie em isyj
ne wysyłane przez atomy o wysokim stopniu 
jonizacji. Zasugerował on, że poszerzenie li
nii em isyjnych m oże być spowodowane efe
ktem Dopplera związanym z ruchami m ate
rii. W krótce odkryło więcej obiektów o po
dobnych własnościach, a badania spektro
skopowe prowadzone przez K h a c h i k i a -  
n a  i W e e d m a n a  w 1971 roku pokazały, 
że obiekty te m ożna podzielić na dwie gru

py-
Galaktyki Seyferta pierwszego typu cha

rakteryzują się szerokimi liniami dozwolo
nymi (AV = 1000 -  5000 km/s) i węższymi 
liniami wzbronionym i (AV < 800 km/s). L i
nie dozwolone pow stają w atomie podczas 
przejścia elektrycznego dipolowego, nato
miast linie wzbronione powstają podczas 
przejść elektrycznego kwadrupolowego i 
m agnetycznego dipolowego. Szerokość po
łówkowa linii zdefiniowana je st wzorem:

gdzie:
AA. -  szerokość linii widmowej,
A, -  długość fali odpowiadająca danej linii, 
c -  prędkość światła.

Galaktyki Seyferta drugiego typu przy 
podobnych szerokościach linii wzbronio
nych posiadają węższe linie dozwolone (AV 
< 1000 km/s).

Obecnie znamy ponad sto obiektów tego 
typu, a ich szczególnymi cechami są:

1) Jasne punktowe jądra. W  galaktykach 
Seyferta pierwszego typu jądra są jaśniejsze 
niż w obiektach drugiego typu i silnie kon
trastują z otaczającą je  poświatą galaktycz
ną. Jasności optyczne jąder pierwszego typu 
są rzędu 1043 -  1046 erg/s, a drugiego 1042 
erg/s.

2) W idm o prom ieniowania ciągłego jąder 
m a charakter potęgowy:

F y  =  V~“  .

W ykładnik a  może się zmieniać od 1 do 
2 w zakresie od podczerwieni do ultrafioletu. 
W  galaktykach Seyferta drugiego typu w id
m o prom ieniow ania ciągłego niewiele od
biega od w idm a prom ieniowania term iczne
go.

3) Zmiany jasności jąder zachodzące w 
skali lat, miesięcy a nawet dni i godzin. Na 
podstaw ie tych zmian m ożem y oszacować 
rozm iary obszarów, w których powstaje pro
mieniowanie. Szybkie zm iany jasności su
gerują rozmiary rzędu dni świetlnych.

4) Szerokie linie emisyjne. Szerokości li
nii em isyjnych w normalnych galaktykach 
są rzędu 200 km/s.

Obserw acje galaktyk Seyferta obu typów 
prowadzone w podczerwieni wykazały, że 
są one silnymi źródłami tego prom ieniow a
nia. O bserwuje się wzrost strum ienia pro
m ieniow ania w kierunku dalekiej podczer
wieni. Część prom ieniow ania podczerw one
go pochodzi ze źródeł gw iazdowych nato
m iast reszta jest wynikiem emisji pyłu ota
czającego aktywne jądro.

Jasności radiowe tych obiektów są rzędu 
1030 -  104' erg/s. Tylko 10 procent z nich 
m ożna sklasyfikować jako  silne źródła pro
m ieniow ania radiowego. W iększość tego
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p ro m ien io w an ia  pochodzi z obszarów  cen
tra lnych , k tó rych  rozm iary  w ah a ją  się od kil
k u se t do  k ilku  tysięcy  parsek ó w  i pok ryw ają  
się z obszaram i p o w staw an ia  w ąsk ich  linii 
em isy jnych . D la w idm  rad io w y ch  w spó ł
czy n n ik  a  w ynosi 0.7.

G alak tyk i S ey ferta  p ie rw szego  typu są 
silnym i źród łam i p ro m ien io w an ia  ren tg en o 
w sk iego . Jasności ren tgenow sk ie  tych  ob ie
któw  doch o d zą  do  1041 erg /s. O bserw ac je  w 
d z ied z in ie  ren tgenow sk ie j w id m a w ykazały , 
że op rócz  dw óch  p o d staw ow ych  typów  ga
lak ty k  S ey ferta  m ożna  w yróżn ić  trzeci typ 
tak  zw ane galak tyk i z w ąsk im i lin iam i em i
sy jnym i, są  to w ięc spek tro sk o p o w o  gala
k tyk i S ey ferta  d rug ieg o  rodzaju . C ech ą  od
ró żn ia jącą  je  od ob iek tów  typu  d rug ieg o  je s t 
p rom ien iow an ie  ren tg en o w sk ie  o  natężen iu  
odpow iada jącym  ob iek tom  p ie rw szeg o  ty
pu.

E m isję  tych  ob iek tów  tłum aczy  się tym , 
że  są  one zw rócone b ok iem  do  obserw ato ra  
i szerok ie  lin ie  em isy jne  p ow sta jące  w ob
szarach  cen tra lnych  są ab so rb o w an e  przez 
m aterię  w p łaszczyźn ie  galak tyk i. W ąsk ie  li
nie em isy jne , k tó re  p o w sta ją  n ieco  dalej od 
ją d ra  są  p rzez  nas obserw ow ane.

Podsum ow ując , dane  o b serw acy jn e  p rze
m aw ia ją  za tym , że galak tyk i S ey fe rta  to ga
lak tyk i sp ira lne , k tóre  po siad a ją  ak tyw ne  ją 
d ra  em itu jące  p rom ien iow an ie  n ie term iczne. 
W  zależności od w kładu  ją d ra  d o  ca łk o w ite 
go p rom ien iow an ia  ob iek tu , k lasy fiku jem y  
te ob iek ty  ja k o  galak tyk i S ey fe rta  p ie rw sze 
go  lub  d rug ieg o  typu. W kład  ją d ra  do ca łk o 
w itego  p rom ien io w an ia  d la  ob iek tó w  p ier
w szego  typu  szacu je  się na  30  -  90  p rocent, 
a d la  ob iek tów  d rug iego  typu  na 1 0 - 2 0  
procen t.

2. Kwazary

N a początku  lat sześćd z ies ią ty ch  M aarten  
S c h m i d t  z id en ty fik o w ał o p tyczny  o d p o 

w iedn ik  rad ioźród ła  3C 273. O braz optyczny  
tego  ob iek tu  by ł punktow y w ięc nazw ano go 
gw iazdopodobnym  rad ioźród łem  (ang. Q u- 
a si-S te lla r R adio  Source, Q SR S). W kró tce 
okazało  się, że nie w szystk ie  obiekty  tego 
typu w ykazu ją  ak tyw ność  rad iow ą i zaczęto  
n azyw ać je  ob iek tam i gw iazdopodobnym i 
(ang. Q uasi-S te llar O bject, Q SO ). O bserw a
cje  kw azarów  prow adzone na  różnych  d łu 
gościach  fali pokazały , że są  to  ob iek ty  bar
dzo  zb liżone w łaśc iw ościam i do galak tyk  
S ey ferta  p ierw szego  typu. C harak te ry stycz
ne cechy  tych  ob iek tów  to:

1) Jasności op tyczne tych  obiektów , k tó 
rych rozm iary  po rów nyw alne  są  z rozm iara
mi ją d ra  galak tyk i, są  od 100 do 100 tysięcy 
razy  w iększe niż ja sn o śc i pochodzące  od 
najpo tężn ie jszych  galak tyk  (1044 -  1047 
erg/s).

2) Są to p rzew ażn ie  ob iek ty  odległe, d la  
k tó rych  p rzesun ięc ie  ku czerw ien i linii w id 
m ow ych  zaw iera  się w przedzia le  od 0.01 do 
4 .43 . P rzesun ięc ie  linii w idm ow ych  d efin iu 
je  się w zorem :

_ hobs ~  hem 
hem

gdzie:
hobs -  ob serw ow ana d ługość fali d la  danej 
linii w idm ow ej,
'kem -  labo la to ry jna  d ługość  fali d la  tej linii.

3) W idm a c iąg łe  kw azarów , tak  ja k  ga la 
k tyk Seyferta , m ają  charak te r po tęgow y. W  
bardzo  dużym  p rzyb liżen iu  m ożna  przy jąć, 
że w spó łczynn ik  a  d la  tak iego  w idm a w  za
k resie  od  podczerw ien i do zakresu  ren tgeno 
w sk iego  m a w artość jed en . W idm a k w aza
rów  m ają  szerok ie  linie em isy jne. W szystk ie  
one po siad a ją  jed n ak o w e  p rzesun ięc ie  ku 
czerw ien i na tom iast lin ie absorpcy jne  tw o
rzą zespoły  o różnych  przesun ięc iach .

4 ) K w azary  w ykazu ją  zm ienność  ja sn o śc i 
p ro m ien io w an ia  w czasie. Z m ienność  ta  w 
w iększości p rzypadków  je s t um iarkow ana,
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dziesięć do piętnastu procent w skali lat, 
m iesięcy lub dni. N a podstawie zmian m oże
my oszacować rozmiary obszaru, w którym 
powstaje prom ieniowanie. Są to najczęściej 
obszary bardzo zwarte, wielkości dni św ietl
nych. Istnieją również obiekty, w których 
obserwuje się duże zmiany jasności zacho
dzące w czasie dni, a nawet godzin. Obiekty 
takie nazywa się optycznie gwałtownie 
zm iennym i (ang. Optically Violent V ariab
les, OVV).

5) W  niektórych kwazarach obserwuje się 
wyrzuty materii pochodzące z centrum  obie
ktu.

Kwazary em itują promieniowanie pod
czerwone jednak  jego jasność i wzrost stru
m ienia w kierunku dalekiej podczerwieni są 
mniejsze niż w galaktykach Seyferta.

Badania radiowe tych obiektów pokaza
ły, że 90 procent z nich je st aktywna radio
wo. Prom ieniowanie w zakresie fal radio
wych dla najsilniejszych kwazarów jest tyl
ko od dziesięciu do stu razy mniejsze niż 
prom ieniowanie w zakresie widzialnym. 
Kwazary nie aktywne radiowo posiadają ja s 
ność w tej dziedzinie widm a nawet sto tysię
cy razy słabszą od jasności wizualnej. Roz
piętość jasności radiowych dla tej klasy 
obiektów je st od 1041 do 1045 erg/s. Inter
ferom etryczne obserwacje radiowe w ykaza
ły, że w większości przypadków są to silnie 
zwarte radioźródła. Istnieją również obiekty, 
w których silnie zwartym  źródłom prom ie
niowania radiowego towarzyszą struktury 
rozległe, położone po jednej stronie silnego 
źródła lub asym etrycznie po obu jego stro
nach. Obserwacje kwazarów przy użyciu te
leskopu kosm icznego pokazały, że rozległe 
struktury radiowe pokrywają się ze strugami 
m aterii wyrzucanymi z centrum kwazara.

W szystkie kwazary są silnymi źródłami 
prom ieniowania rentgenowskiego, a ich ja s 
ności w tym zakresie w idm a są porównywal
ne z jasnościam i wizualnymi. Obserwacje

rentgenowskie pokazały, że obiekty te i na 
tych długościach fali wykazują zmiany ja s
ności promieniowania. Zmiany te zachodzą 
w skali lat i miesięcy ale obserwowano też 
zmiany zachodzące w skali dni i godzin. Za
uważono również korelację pomiędzy pro
m ieniowaniem  radiowym, a rentgenowskim. 
Obiekty aktywne radiowo są zazwyczaj sil
niejszymi źródłami rentgenowskim i niż 
obiekty radiowo spokojne.

3. Obiekty typu BL Lacertae

W  1968 roku dokonano identyfikacji 
źródła radiowego VRO 42 22 01 ze znaną 
wcześniej gw iazdą zmienną, leżącą w kon
stelacji Jaszczurki, BL Lacertae. Zaskocze
niem było to, że widmo tej gwiazdy nie po
siadało linii em isyjnych i absorpcyjnych. 
Rozpoczęto intensywne obserw acje tego 
obiektu zarówno w dziedzinie optycznej jak 
i radiowej, które pokazały, że obiekt ten oto
czony jest m gławicą, zm ienia jasność o trzy 
wielkości gwiazdowe, a światło jego jest 
wysoce spolaryzowane.

W ciągu następnych lat odkryto więcej 
obiektów charakteryzujących się podobny
mi właściwościam i. W  1972 roku S t r i t -  
t m a 11 e r zasugerował, że chodzi tu o nową 
klasę obiektów. Dzisiaj obiekty takie nazy
wamy obiektam i typu BL Lacertae lub po 
prostu lacertydami. Najważniejsze cechy 
tych obiektów to:

1) Są to źródła punktowe choć w niektó
rych przypadkach obserwuje się wokół nich 
słabe otoczki świadczące o tym, że lacertydy 
są aktywnym i jądram i galaktyk. W e wszy
stkich obserwowanych przypadkach są to 
galaktyki eliptyczne. Nie wiemy czy obser
wowany brak galaktyk jest rzeczywisty czy 
jest on spowodowany zbyt dużą odległością 
tych obiektów.

2) Obiekty te zm ieniają jasność w szero
kim zakresie częstotliwości. Zmiany jasno-
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ści w dziedzinie fal radiow ych zachodzą naj
częściej w skali m iesięcy lub lat. Optyczne i 
rentgenow skie zm iany jasności zachodzą w 
krótszych przedziałach czasu, często są one 
rzędu dni lub godzin, przy czym nie wykazu
ją  one żadnej periodyczności. O biekty, któ
rych zm iany jasności zachodzą w bardzo 
krótkich skalach czasowych nazywa się bla- 
zarami.

3) Prom ieniow anie elektrom agnetyczne 
pochodzące od tych obiektów wykazuje du
ży stopień polaryzacji zarówno w dziedzinie 
optycznej jak  i radiowej. Polaryzacja, tak jak  
i jasność, m oże ulegać zm ianie. Nie istnieje 
korelacja pom iędzy zm ianam i blasku, a 
zm ianam i polaryzacji. W  szczególnym  przy
padku m ogą następować duże zm iany sto
pnia polaryzacji prom ieniow ania przy jed 
noczesnym  braku zmian jasności.

4) W idm o lacertyd, tak jak  i innych obie
któw posiadających aktywne jąd ra , m a cha
rakter potęgow y. W spółczynnik a  dla obie
któw BL Lacertae zawiera się w przedziale 
od 1 do 2 ale zdarzają się obiekty o widmie 
bardzo strom ym  o a =  3.8.

5) W idm o optyczne nie posiada 
w yraźnych linii em isyjnych i absorpcyj
nych. W  niektórych z tych obiektów  zaob
serw ow ano w fazie spokojnej słabe linie 
em isyjne, które znikały w widm ie podczas 
rozbłysku.

O bserw acje rentgenow skie wykazały, że 
w szystkie obiekty tego typu są silnym i 
źródłam i tego prom ieniow ania. Jasności la
certyd w tej długości fali zaw ierają się w 
przedziale od 1042 erg/s (4C04.77) do 1046 
erg/s (3C446).

W  dziedzinie fal radiow ych lacertydy są 
przew ażnie silnymi, zwartym i
radioźródłam i, ale niektóre z nich posiadają 
bardziej rozległe struktury radiow e, rzadko 
jednak  dorów nują one swą jasnością skład
nikom  centralnym . Jasność obszarów  cen
tralnych zaw iera się w granicach do 1046

erg/s, natomiast jasności struktur rozległych 
są od 1041 do 1045 erg/s. Z obiektam i tymi 
związana je st większość zwartych silnie 
zm iennych radioźródeł.

4. Radiogalaktyki

W  latach sześćdziesiątych zidentyfi
kow ano kilka radioźródeł ze znanymi 
wcześniej galaktykami eliptycznymi. Obie
kty te nazwano radiogalaktykam i. Obecnie 
dzielimy je  na dwie grupy. Pierwsza z nich 
to silne radioźródła, nazywane głośnymi 
(ang. radio loud), a druga to galaktyki słab
sze nazywane cichymi (ang. radio quiet). 
N ajważniejsze ich cechy to:

1) Jasność radiow a od 1041 erg/s do 1045 
erg/s.

2) W iększość z nich posiada rozległe stru
ktury radiowe rozciągające się na kilkaset 
kiloparseków. Struktury takie nazywamy ra- 
dioobłokami. Często są one podwójne, z 
dw om a składnikam i leżącymi symetrycznie 
względem  optycznego obrazu galaktyki. W 
słabszych obiektach tego typu obserwuje się 
bardziej różnorodne kształty radioobłoków.

3) Rozległym  radioobłokom  towarzyszą 
zwarte źródła prom ieniow ania radiowego 
położone w centrum  obiektu. Ich wkład do 
całkowitej emisji je s t zwykle niewielki i 
rzadko przekracza 10 procent ale zdarza się, 
że składnik ten dom inuje, a radioobłoki są 
ledwie widoczne.

4) W radioobłokach obserwuje się obsza
ry o zwiększonej em isji prom ieniow ania ra
diowego. Obszary takie nazywa się gorący
mi plamami.

5) Prom ieniowanie radiogalaktyk posiada 
strom e widmo potęgowe i je s t silnie spolary
zowane. Sugeruje to synchrotronowy m e
chanizm  pow stawania promieniowania.

6) W idm a radiogalaktyk posiadają linie 
em isyjne. Ze względu na szerokość linii do
konano podziału tych obiektów na dwie gru-
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py. Do pierwszej z nich zalicza się radio- 
galaktyki z szerokimi liniami em isyjnym i 
(ang. Broad Lines Radio Galaxy, BLRG), a 
do drugiej obiekty z wąskimi liniami (ang. 
Narrow Lines Radio Galaxy, NLRG). Jas
ność szerokich linii je s t zm ienna w czasie, 
natom iast jasność linii wąskich jest prakty
cznie stała.

5. Centralne źródła energii

Gdy odkryto kwazary okazało się, że 
obiekty te wykazują szereg dziwnych cech. 
Przede wszystkim posiadają potęgowe w id
m a ciągłe, a linie widmowe leżą w m iej
scach, gdzie nie powinny się znajdować. Za
gadkę tych linii wyjaśnił M aarten Schmidt. 
Badając widmo kw azara 3C273 zauważył 
on, że są to zwykłe linie przesunięte o prze
szło 15 procent. Takie położenie linii było 
spowodowane efektem Dopplera zw iąza
nym z dużą prędkością radialną obiektu, któ
rą możemy określić ze wzoru:

N astępnie wystarczy użyć prawa Hub- 
b le’a aby oszacować odległość do kwaza- 
rów. Okazało się, że są one najdalszym i z 
dotychczas obserwowanych obiektów. Dla 
odkrytego w 1987 roku kwazara w gw iaz
dozbiorze Rzeźbiarza przesunięcie ku czer
wieni wynosi 4.43. Odpow iada to prędkości 
oddalania się od nas wynoszącej 93 procent 
prędkości światła.

Jeszcze bardziej zaintrygowało astrono
mów porównanie odległości tych obiektów  z 
ich jasnościam i. Okazało się, że em itują one 
ogrom ne ilości energii, a jasności niektórych 
z nich są dziesiątki tysięcy razy większe od 
jasności największych galaktyk. Zastana
wiano się co może być źródłem tak ogro
mnych ilości promieniowania. W  1963 roku 
Z e l d o v i c h ,  N o v i k o v  i S a l p e t e r  
niezależnie zasugerowali, że m ożna to w y

jaśnić przy pomocy procesu akrecji materii 
na super m asywną czarną dziurę. Przypusz
czalnie w centrach większości galaktyk 
znajdują się takie obiekty. N ie można oczy
wiście zaobserwować bezpośrednio czarnej 
dziury ale m ożna zaobserwować jej oddzia
ływanie z otaczającą ją  materią.

Z  obliczeń teoretycznych wynika, że 
prędkości gwiazd wokół m asywnej czarnej 
dziury (musi być dość m asywna aby jej po
tencjał grawitacyjny dom inował w badanym 
obszarze) wyrażają się wzorem:

2 GM
* ł r

gdzie:
G -  stała grawitacji,
M  -  m asa czarnej dziury, 
r  -  odległość gwiazdy od centrum  przycią
gania.

Ze względu na ograniczenia związane ze 
zdolnością rozdzielczą teleskopów udało się 
bezpośrednio przeprowadzić obserwacje 
gwiazd w centrum tylko kilku najbliższych 
galaktyk. M asy czarnych dziur wyznaczone 
na podstaw ie tych obserwacji są miliony ra
zy w iększe od masy Słońca (106 -  109 Mo). 
Dla galaktyki M31 m asa takiego obiektu 
miałaby wynosić około 107 Mo, a dla naszej 
Galaktyki 106 Mo.

W przypadku obiektów  o aktywnych ją 
drach obserw acje materii w ich częściach 
centralnych są niem ożliwe ze względu na 
ogromne odległości. M asy czarnych dziur 
zawartych w takich obiektach m ożna osza
cować pośrednio na podstawie obserwacji 
ich jasności. Aktywność jąder galaktyk za
chodząca na przestrzeni milionów lat świad
czy o tym, że proces akrecji materii jest 
zrównoważony. Ciśnienie prom ieniowania 
działające na akreującą materię nie może 
być w iększe od działających na nią sił graw i
tacji, gdyż uniem ożliw iłoby ono proces 
akrecji. Dla każdego takiego obiektu m oże
my zatem w yznaczyć graniczną jasność
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zwaną jasnością Edingttona:

LEdd= 1.3 1 038 - ^ e r ^ s .
M 0

Jasność taka zależy tylko od masy obie
ktu. Jeżeli obserwowane przez nas jasności 
kwazarów zawierają się w przedziale od 
1044 erg/s do 1047 erg/s to masy wyznaczone 
na podstawie tego wzoru powinny wynosić 
odpowiednio od 7 .7-105 M o  do 7.7 -108 Mo.

Z obserwacji centralnych obszarów gala
ktyk wiemy, że gęstość gwiazd w takich ob
szarach dochodzi do 106 na parsek sześcien
ny. Ewolucja takiego obszaru nie jest jeszcze 
dostatecznie poznana ale przypuszcza się, że 
w wyniku zderzeń gwiazd mogą powstawać 
tam czarne dziury o masach rzędu 100 mas 
Słońca, które następnie szybko zwiększają 
swoją masę prowadząc do powstania ma
sywnej czarnej dziury.

Modele opisujące akty wne jądra galaktyk 
zakładają, że wokół masywnej czarnej dziu
ry znajduje się dysk utworzony z akreującej 
na nią materii, jeżeli założymy, że jej mo
ment pędu jest różny od zera (sytuacja bar
dzo prawdopodobna) to nie może ona spaść 
bezpośrednio na obiekt centralny i potrafi 
taki dysk utworzyć. Z obliczeń teoretycz
nych wynika, że moment pędu materii wy
starczający do utworzenia dysku musi być 
większy od iloczynu prędkości światła i roz
miaru horyzontu zdarzeń dla danej czarnej 
dziury. Horyzont zdarzeń jest to tak zwana 
granica czarnej dziury po przekroczeniu, 
której nie można wysłać informacji na zew
nątrz. Matematycznie jego rozmiary określa 
się wzorem:

_ 2 GM 
rs ~  j  ■

Dysk akrecyjny rotuje ze zmienną pręd
kością kątową. Warstwy położone bliżej 
centrum posiadają większą prędkość kątową 
i moment pędu od warstw zewnętrznych. Po
między warstwami o różnych prędkościach

zachodzi tarcie wskutek czego obszary dys
ku położone bliżej centrum przekazują na 
zewnątrz swój moment pędu. Utrata mo
mentu pędu przez materię powoduje zacieś
nienie jej orbity i w konsekwencji spadek na 
czarną dziurę. Przepływowi materii przez 
dysk towarzyszy utrata energii, która jest 
transportowana równolegle do osi dysku i 
emitowana z jego powierzchni. Struktura 
dysku zostaje zachowana dzięki równowa
dze pomiędzy ciśnieniem promieniowania, a 
oddziaływaniem grawitacyjnym czarnej 
dziury. Świecenie to zachodzi więc kosztem 
energii grawitacyjnej materii spływającej 
przez dysk. Większość promieniowania 
emitowana jest w dziedzinie optycznej i nad
fioletowej widma. Ponad dyskiem znajduje 
się najprawdopodobniej obszar wypełniony 
przez plazmę elektronową, nazywany koro
ną dysku. W obszarze tym na skutek komp- 
tonizacji powstaje promieniowanie rentge
nowskie. Komptonizacja polega na zderza
niu się fotonów o stosunkowo niewielkich 
energiach (np. fotony nadfioletowe) z czą
stkami (np. elektrony) o energiach wy
ższych. W wyniku takich oddziaływań po
wstają fotony rentgenowskie. Promieniowa
nie potrzebne do tego zjawiska pochodzi od 
dysku akrecyjnego.

Następnym problemem z jakim spotkali 
się astronomowie przy opisie tej klasy obie
któw było wytłumaczenie powstawania sze
rokich linii emisyjnych. Za tak dużą szero
kość linii widmowych nie może być odpo
wiedzialny efekt Dopplera związany z chao
tycznym ruchem jonów. Temperatura gazu 
potrzebna do uzyskania szerokich linii emi
syjnych musi być tak wysoka, że większość 
pierwiastków zostałaby całkowicie zjonizo- 
wana i nie emitowałyby one linii. Obecnie 
uważa się, że za powstawanie szerokich linii 
emisyjnych odpowiedzialne są dwa obszary. 
Pierwszy z nich, w którym powstają szerokie 
linie emisyjne, tak zwany BLR (ang. Broad
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Line Region), znajduje się w odległości kil
kuset jednostek astronom icznych od cen
trum. Drugi, nazywany NLR (agn. Narrow 
Line Region), znajduje się w większej odle- 
glos'ci od centrum  (od kilkudziesięciu do kil
kuset tysięcy jednostek astronom icznych). 
Obszary te składają się z dużych ilości obło
czków gazu em itującego promieniowanie. 
Obłoczki te poruszają się chaotycznie z du
żymi prędkościam i powodując dopplero- 
wskie poszerzenie linii. Prędkości obłocz
ków w obszarze BLR są większe niż w NLR 
i stąd linie pochodzące z tego obszaru są 
szersze.

Charakterystyczną cechą niektórych ga
laktyk posiadających aktywne jądra są wy
rzuty materii z centrum  obiektu. M echanizm 
powstawania tego zjawiska nie jest jeszcze 
dostatecznie poznany ale przypuszcza się, że 
odpowiedzialny za to jest proces przypom i
nający elektrom agnetyczne dynamo, zw ią
zany z akrecją. W wyniku tego procesu po
wstają strugi gazu rozciągające się na prze
strzeni milionów lat świetlnych. O bserw o
wana prędkość ekspansji takich strug (dże
tów) może być czasami w iększa od prędko
ści św iatła (np. dla kwazara 3C273 wynosi 
ona 10c). Daje się to jednak wyjaśnić przy 
pomocy prostych rozważań geom etrycz
nych, w których zakłada się jednak  faktycz
ną prędkość w granicach od 0.7 do 0.95 c. 
Zależność prędkości obserwowanej od pra
wdziwej prędkości ekspansji dżetu można 
wyrazić wzorem:

Vobs — C  “1 ~  V}>/COSV|/
gdzie:
Vobs -  prędkość obserwowana,
Vpr -  prędkość prawdziwa,
V|/ -  kąt pomiędzy kierunkiem obserwacji, a 
kierunkiem ekspansji.

W  oparciu o model akrecji materii na m a
sywną czarną dziurę, próbuje się obecnie

wyjaśnić em isję prom ieniow ania wszystkich 
obiektów zawierających aktywne jądra.

Podział galaktyk Seyferta na dwa typy 
tłum aczy się tym że centralne źródło otoczo
ne je st grubym torusem  pyłowo gazowym, 
którego rozmiary są większe od średnicy ob
szaru, w którym  pow stają szerokie linie em i
syjne. Obszar pow stawania wąskich linii 
em isyjnych miałby leżeć na zewnątrz tego 
torusa. Obserwując taki obiekt pod pewnym 
kątem nie możemy zaobserwować obszaru 
BLR i klasyfikujem y go jako  galaktykę Sey
ferta drugiego typu. W  galaktykach Seyferta 
pierwszego typu kierunek obserwacji jest 
prawie prostopadły do płaszczyzny galakty
ki i możemy obserwować obszar pow stawa
nia szerokich linii emisyjnych.

Lacertydy są najpraw dopodobniej obie
ktami wyrzucającymi strugi m aterii w kie
runku prawie równoległym  do osi obserw a
cji. Prom ieniowanie ciągłe produkowane w 
dżecie jest wzm ocnione efektem  Dopplera i 
dom inuje ono w w idm ach lacertyd przesła
niając linie w idm owe produkowane w cen
trum. Potw ierdza to fakt, że w czasie słab
szej aktywności w w idm ach niektórych 
obiektów obserwuje się słabe linie emisyjne.

Radiogalaktyki sklasyfikowane jako 
głośne składają się z galaktyki eliptycznej 
wyrzucającej strugi materii ze swego cen
trum. Praktycznie cała em isja tych obiektów 
związana jest z dżetami. Poruszając się w 
ośrodku między galaktycznym  tracą one sto
pniowo swoją energię tworząc tak zwane ra- 
dioobłoki. Rozmiary i kształty strug i radio- 
obłoków są różnorodne. Tłum aczy się je  wa
runkam i w jakich zachodzi w yrzut materii. 
Jeżeli galaktyka centralna porusza się z dużą 
prędkością względem materii m iędzyga- 
laktycznej, to obserwuje się strugi skierow a
ne w jednym  kierunku tworzące strukturę na 
kształt warkocza komety. Radiogalaktyki ci
che radiowo są zazwyczaj pow iązane z gala
ktykami spiralnymi. Nie obserwuje się w
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nich struktur radiowych charakterystycz
nych dla obiektów głośnych radiowo lub są 
one słabo rozwinięte. Przyczyną tego może 
być to, że galaktyki spiralne są bogatsze w 
materię międzygwiazdową od galaktyk elip
tycznych, która uniemożliwia wypływ strug 
z centrum.

6. Podsumowanie

Coraz więcej obserwacji przemawia za 
tym, że model akrecji materii na masywną 
czarną dziurę jest słuszny. Na przykład

ostatnie obserwacje galaktyki M87 przy 
użyciu teleskopu Hubble’a pokazały, że w 
jej centrum znajduje,się czarna dziura, której 
masa wynosi 3-109 Mo. Obserwacje spektro
skopowe centrum tej galaktyki ujawniły, że 
linie widmowe pochodzące z jednej strony 
środka obiektu są przesunięte ku czerwieni, 
a linie pochodzące z obszaru położonego sy
metrycznie po drugiej stronie centrum są 
przesunięte ku niebieskiej części widma. Za 
takie przesunięcia odpowiedzialny jest efekt 
Dopplera związany z rotacją materii w cen
trum obiektu.

KRONIKA

Planetoidy jako cel misji kosmicznych

W dniu 17 lutego 1996 roku rozpoczęła 
się misja pierwszej sondy kosmicznej prze
znaczonej do badania planetoid. Zanim 
omówimy to interesujące przedsięwzięcie, 
warto przypomnieć dotychczasowe osiąg
nięcia astronautyki na tym polu. Planetoidy 
badane były dotąd przy okazji misji do in
nych planet. Prawdopodobnie po raz pier
wszy ludzie zobaczyli planetoidę z bliska w 
końcu 1971 roku, gdy amerykańska sonda 
Mariner-9 przesłała z orbity wokółmarsjań- 
skiej fotografię... Phobosa! Bowiem oba 
księżyce Marsa to najprawdopodobniej 
przechwycone przez jego pole grawitacyjne 
planetoidy. W latach 1976 -  78 znacznie do
kładniejsze obrazy Phobosa i Deimosa prze
słały dwie amerykańskie sondy Viking-Orbi- 
ter, zaś w roku 1989 dwie rosyjskie sondy 
Fobos miały zrzucić lądowniki dla dokona
nia bezpośredniej analizy chemicznej gruntu 
Phobosa, niestety obie zawiodły przed dotar
ciem do celu. Dopiero w roku 1991 dzięki 
kamerom amerykańskiej sondy Galileo zo
baczyliśmy „prawdziwą” planetoidę z bli
ska. Była to planetoida (951) Gaspra, którą

sonda minęła 29 października 1991 roku w 
odległości 1600 km. Niecałe dwa lata 
później, 28 sierpnia 1993 roku, Galileo zba
dał planetoidę (243) Ida, zbliżając się do niej 
na odległość 2400 km. Głównym celem mi
sji tej sondy nie były jednak planetoidy lecz 
Jowisz, do którego dotarła po 6-letniej po
dróży przez Układ Słoneczny.

Następnym obiektem badań astronauty- 
cznych miała być planetoida (1620) Geo- 
graphos. Amerykańska sonda Clementine, 
która od lutego do maja 1994 roku prowadzi
ła badania na orbicie wokółksiężycowej, zo
stała następnie skierowana na spotkanie z 
Geographosem. Miało ono nastąpić 31 sierp
nia 1994 roku w odległości zaledwie 100 
km, jednakże błąd komputera pokładowego 
przedwcześnie zakończył misję sondy.

W latach ubiegłych powstało wiele proje
któw misji do planetoid. Na początku lat 80. 
opracowano w NASA projekt o nazwie 
CRAF (ang. Comet Rendezvous Asteroid 
Flyby) przewidujący spotkanie sondy z pla- 
netoidami i kometą. Kilkakrotnie zmieniano 
docelowe obiekty misji -  w miarę, jak 
opóźniał się termin jej realizacji. Ostatni wa
riant misji zakładał start sondv z Ziemi w
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dniu 22 sierpnia 1995 r., przelot koło plane- 
toidy (449) Hamburga w dniu 22 stycznia 
1998 r. i spotkanie z kometą Kopfa 14 sierp
nia 2000 roku. Ostatecznie projekt odwołano 
z powodu braku funduszy. Podobny los spot
kał rosyjsko-francuski projekt Vesta, prze
widujący wysłanie rosyjską rakietą dwóch 
sond. Sonda rosyjska miała kontynuować 
badania Wenus, prowadzone bardzo inten
sywnie aż do połowy lat 80. zaś sonda fran
cuska -  podążyć na spotkanie z Westą.

Dziś, aby projekt mógł liczyć na realiza
cję, musi być stosunkowo tani. NASA roz
poczęła specjalny program pod nazwą Di
scovery, który przewiduje budowę różnych 
sond międzyplanetarnych ograniczając jed
nocześnie koszty pojedynczej misji do 150 
min doi. Pierwszym zatwierdzonym proje
ktem tego programu stał się próbnik Marsa o 
nazwie Pathfinder, o którym Urania pisała 
już kilkakrotnie. Drugim, choć rozpoczętym 
wcześniej projektem jest NEAR, czyli Near- 
Earth Asteroid Rendezvous, co można prze
tłumaczyć jako „spotkanie z planetoidą zbli
żającą się do Ziemi”. Jego celem będą dwie 
planetoidy -  (253) Mathilde i (433) Eros. Ta 
pierwsza należy do głównego pasa planeto
id, druga -  do grupy Near-Earth. Wybierano 
je długo i starannie spośród takich kandyda
tur, jak (4660) Nereus, (2019) Van Albada 
oraz (2968) Ilia.

Mathilde została odkryta 12 listopada 
1885 roku przez J. P a l  i sę  w Wiedniu. Ra
darowe obserwacje naziemne pozwoliły 
ustalić jej średnicę na ok. 61 km. Znacznie 
więcej wiemy dziś o Erosie, który może zbli
żać się do Ziemi na odległość 18 min km. 
Został on odkryty 13 sierpnia 1898 roku 
przez G. W i 11 a w Berlinie. Dzięki pomia
rom radarowym i obserwacji zakrycia 
gwiazdy K  Gem (kappa Geminorum) w dniu 
24 stycznia 1975 roku oszacowano jego roz
miary na 40 x 15 x 14 km.

Rys.

Przebieg misji ma wyglądać następująco 
(rys. 1): po wyniesieniu przez rakietę Delta 
II sonda weszła na orbitę wokółsłoneczną, 
na której 27 czerwca 1997 roku spotka pla- 
netoidę Mathilde. Po jej sfotografowaniu 
wykona w dniu 3 lipca 1997 r. manewr po
wrotu ku Ziemi, do której zbliży się 22 sty
cznia 1998 r. na odległość 478 km. Pole gra
witacyjne naszej planety zostanie wykorzy
stane do zmniejszenia aphelium orbity son
dy w taki sposób, by na swej nowej orbicie 
spotkała planetoidę Eros. Do spotkania doj
dzie pomiędzy 9 stycznia a 6 lutego 1999 
roku, przy czym sonda najpierw zostanie 
ustawiona na orbicie wokółsłonecznej Ero
sa, a następnie wprawiona w ruch okrążający 
planetoidę w płaszczyźnie prostopadłej do 
tej orbity (rys. 2). NEAR stanie się w ten

x%tothikte

Rys. 2.
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sposób sztucznym  satelitą E rosa i będzie 
przez rok tow arzyszył m u na drodze wokół 
Słońca. Z orbity o w ysokości 25 km wykona 
on dokładne m apy całej pow ierzchni plane- 
toidy. Dzięki zastosow aniu w ielospektralnej 
fotografii zdjęcia Erosa pow inny ujawnić 
nie tylko rzeźbę pow ierzchni, ale także jej 
skład chem iczny i m ineralogiczny.

Sonda N EA R w raz z paliw em  m a masę 
805 kg. Z tego 56 kg przypada na aparaturę 
naukową, na którą składają się kam era wie- 
lospektralna, spektrom etr prom ieniow ania 
gam m a i roentgena, spektrograf bliskiej pod
czerw ieni, m agnetom etr i dalm ierz lasero
wy. W iększość podzespołów  sondy, a także 
jej aparatura badaw cza, to gotow e elem enty 
stosowane w satelitach wojskow ych. Są one 
m ałe i lekkie, ale cechują się wysoką czuło
ścią i niezawodnością. W arto dodać, że na 
podobnej zasadzie pow stała sonda Clem en
tine. Do zasilania w energię służą cztery ba
terie słoneczne, co je s t o tyle godne odnoto
wania, że dotychczas źródłem  energii wszy
stkich sond poruszających się poza orbitą 
M arsa były -  ze w zględu na słabość prom ie
niow ania słonecznego -  generatory radio
izotopowe. Zastosow ano je  dotąd w sondach 
P ioneer-10 i 11, V oyager-1 i 2, Galileo  i 
Ulysses. Jednak dzięki wysokiej sprawności 
„w ojskow ych” baterii słonecznych sonda 
N EAR może otrzym yw ać dostateczną ilość 
energii nawet w odległości 435 min km  od 
Słońca. W  budow ie sondy na uwagę zasłu
guje rów nież oryginalne um iejscow ienie sil
nika głów nego -  na osi poprzecznej aparatu 
(rys. 3).

W przyszłości będą podejm ow ane dalsze 
m isje ku innym, nie mniej interesującym  
planetoidom . Rosyjscy specjaliści opraco
wali projekt M ars-A ster, który przewiduje 
w ysłanie w 1999 roku sondy kosmicznej, 
która w m arcu 2000 r. przeleci obok M arsa 
zrzucając nań lądow nik, następnie zbliży się 
do jąd ra kom ety Busa, a w styczniu 2001

1 5 m antena
o d użym  zy sku  , ,  Bate rie  s łoneczne

Platforma przyrządowa

Rys. 3. Wygląd ogólny sondy NEAR

roku -  do planctoidy (46) Hestia. Przewi
dziane jest zrzucenie dw óch penetratorów, 
które powinny wbić się w grunt planetoidy i 
dokonać badania jego  własności fizycznych 
i składu chem icznego. Przypomnijm y, że 
penetratory wcześniej powinny zostać użyte 
do badania gruntu M arsa (w październiku 
1997 r. w ramach rosyjskiego programu 
M ars ’96) oraz Księżyca (także w 1997 r. w 
ram ach japońskiego projektu Lunar-A). Jeśli 
ich m isja się powiedzie, tym większe będą 
szanse pow odzenia podobnej akcji na Hestii, 
gdzie przyciąganie grawitacyjne jest zniko
me i przeciążenia przy zdarzeniu z powierz
chnią odpowiednio m niejsze.

Z  zamiarem badania planetoid nosi się 
także japońska agencja kosm iczna NASDA, 
która system atycznie powiększa swe do
świadczenie w dziedzinie lotów między
planetarnych. W lipcu 2001 japońscy specja
liści zam ierzają wysłać sondę M uses-C ku 
planetoidzie Nereus -  niedoszłemu celowi 
am erykańskiej sondy. Projekt ten jest je sz
cze bardziej am bitny niż NEAR czy Mars- 
Aster, przewiduje bowiem  miękkie lądowa
nie na powierzchni planetoidy, co ma nastą
pić we wrześniu 2003 roku. Następnie prze
w idziane jest pobranie z niej próbek gruntu i 
pow rót na Ziem ię w pierwszej połowie roku 
2006. Przypom nijm y na koniec, że dotych-
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czas tylko specjalistom rosyjskim udało się 
automatycznie sprowadzić na Ziemię próbki 
gruntu z innego ciała niebieskiego. Dokonali 
tego trzykrotnie, sprowadzając grunt z Księ

życa w lądownikach Łuny-16 (1970 r.), Łu- 
ny-20 (1972 r.) i Łuny-24 (1976 r.).

Jacek Kruk

KRONIKA HISTORYCZNA

Wspomnienia o Kazimierzu Kordylew- 
skim w piętnastą rocznicę śmierci

Docent Kazimierz K o r d y l e w s k i  
zmarł 11 marca 1981 roku, ale pamięć o Nim 
żyje wśród współpracowników, uczniów i 
znajomych, którzy mówią o Nim, że był 
,.urzekającym” człowiekiem.

Po raz pierwszy usłyszałam o K. Kordy- 
lewskim od prof. Tadeusza B a n a c h i e -  
w i c z a, jadąc pociągiem z Lubomiru do 
Krakowa na naukę obserwacji gwiazd 
zmiennych. Był to rok 1934. Prof. Banachie- 
wicz, opowiadając o swoich pracownikach, 
powiedział o K. Kordylewskim: „To gwiaz
da pierwszej wielkości”. A w swych Nota- 
tach codziennych w pierwszym dniu 1932 
roku zanotował: „ ... w ogóle Kord (KK) miał 
dla mnie wielkie znaczenie, a to dzięki by
strości i inteligencji...” To właśnie K. Kor
dylewski uczył mnie przez cały sierpień 
1934 roku obserwować gwiazdy zmienne -  
stał się dla mnie „gwiazdą przewodnią”.

Upłynęło 13 lat zanim po raz drugi znala
złam się w Obserwatorium Krakowskim w 
1947 roku i ćwicząc nadawanie sygnału cza
su spotkałam K. Kordylewskiego, który zo
baczywszy mnie powiedział: „O, jak pani 
wyrosła!” Zawsze był bardzo uprzejmy. Od
tąd przez prawie 34 lata współpracowałam z 
K. Kordylewskim i dobrze go poznałam: ja 
ko niezwykle pracowitego, dociekliwego, 
powiedziałabym nawet upartego w bada
niach naukowych; jako człowieka o wyso
kiej inteligencji, inicjatywie i pomysłowo
ści; jako wspaniałego pedagoga i wykładow

cę; jako oddanego całym sercem społeczni
ka; jako wspaniałego organizatora oraz czło
wieka o niespożytej energii; jako dobrego 
Polaka i katolika.

A oto parę szczegółów potwierdzających 
powyższą charakterystykę i ukazujących 
ogromny wkład K. Kordylewskiego w roz
wój nauki. Od 1 październka 1924 roku K. 
Kordylewski rozpoczyna pracę jako młod
szy asystent w Obserwatorium Krakowskim. 
Z niebywałym zapałem włącza się w pro
gram obserwacyjny nakreślony przez prof. 
Banachiewicza. Swoją pracą wprawił go w 
zdumienie. A było to tak: Prof. Banachie- 
wicz polecieł Kordylewskiemu prowadzenie 
obserwacji gwiazd zmiennych dla wyzna
czenia momentów minimów. Po miesięcz
nym okresie dobrej pogody Kordylewski 
przedstawił Profesorowi 20 momentów mi
nimów dla różnych gwiazd. Skąd to pan ma? 
-  pyta Profesor. Wyznaczyłem ze swoich 
obserwacji -  pada odpowiedź Kordyle
wskiego. Ale jak to pan zrobił? Wtedy Kor
dylewski przedstawił swój sposób wyznacz- 
nia momentów minimów metodą później 
opublikowaną pod nazwą „metody kalko
wej” Kordylewskiego. Jest to metoda prosta 
w użyciu, nie wymagająca stosowania krzy
wej zmian blasku do wyznaczenia momen
tów minimów, jak to dawniej praktykowano. 
Tak narodziła się metoda, stosowana później 
przez obserwatorów całego świata.

Zapał i wyjątkowe zdolności Kordyle
wskiego zostają wkrótce uwieńczone sukce
sem, jakim było odkrycie nieznanej dotąd 
gwiazdy zmiennej w gwiazdozbiorze Kruka,
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później nazwanej T Corvi. Na potwierdzenie 
odkrycia trzeba było jednak czekać około 
400 dni, bo taki okres zmienności ma ta 
gwiazda. Mimo, że Kordylewski był pewny 
swej obserwacji, to jednak inni -  i sam Dy
rektor -  powątpiewali. Sukces był więc nie
mały, gdy 5/6 marca 1927 roku zaobserwo
wano gwiazdę, gdy stała się widoczna.

Działalność K. Kordylewskiego na polu 
gwiazd zmiennych przyniosła mu bardzo 
szybko uznanie międzynarodowe. Już w ro
ku 1928 zostaje członkiem Komisji Gwiazd 
Zmiennych Międzynarodowej Unii Astro
nomicznej, co dla młodego astronoma było 
bardzo dużym wyróżnieniem.

Obserwacje gwiazd zmiennych zaćmie
niowych i wyznaczanie z nich momentów 
minimów, były podstawą do publikowania 
corocznie efemeryd w Roczniku Obserwato
rium Krakowskiego. Od roku 1925, bez 
przerwy, aż do 1978 roku efemerydy opraco
wywał K. Kordylewski. Nie była to mecha
niczna praca rachunkowa. Należało wyzna
czyć odpowiednie elementy wyjściowe: mo
ment minimum wyjściowy i okres zmienno
ści. Kordylewski uwzględniał nie tylko 
własne obserwacje, ale i nadsyłane przez in
nych obserwatorów. Praca ta wymagała 
indywidualnego podejścia do każdej gwiaz
dy, oceny dokładności nadsyłanych obser
wacji. Miał wielkie doświadczenie w reda
gowaniu efemeryd, często wprowadzał róż
ne nowości tak, że Rocznik był szeroko 
wykorzystywany przez obserwatorów, a w 
sprawozdaniach Komisji MUA czytało się o 
nim pochlebne opinie. Tylko w czasie oku
pacji hitlerowskiej Rocznik byl wydawany w 
języku niemieckim i zamiast na wysyłkę, ca
ły nakład szedł do pieca. Nie widziałam żad
nego numeru z tego okresu.

Prace obserwacyjne prowadził K. Koryle- 
wski przez całe życie. Obserwował gwiazdy 
zmienne, dla których wykonał około 50 tys. 
obserwacji, zakrycia gwiazd przez Księżyc z

wielką dokładnością pomiarów oraz sztucz
ne satelity Ziemi (zaraz po wystrzeleniu 
pierwszego sputnika w 1957 roku Kordyle
wski obliczył położenie kosmodromu, z któ
rego startowała rakieta; przez wiele lat był 
kierownikiem stacji obserwacyjnej sztucz
nych satelitów Ziemi nr 1153 w Krakowie). 
Obserwował również komety, zorze polarne 
i wszystkie ciekawe zjawiska na niebie.

Osobny rozdział działalności obserwa
cyjnej, zapoczątkowany w 1951 roku, to po
szukiwanie pyłowych księżyców Ziemi, któ
rych obecności można było się spodziewać 
na orbicie Księżyca w odległości 60° od nie
go. Okres ich odkrywania trwał 10 lat. Ta 
praca wymagała niezwykłej wytrwałości i 
zapału badawczego, pomysłowości w stoso
waniu metod obserwacyjnych i obliczenio
wych, wysiłku i dużego poświęcenia. Nie
strudzony badacz nie poprzestaje na dokona
nym odkryciu. Dalej prowadzi intensywne 
obserwacje, organizuje trzy ekspedycje ob
serwacyjne do Afryki w latach 1966, 1973 i 
1974. Ale z ostatniej wyprawy wraca do kra
ju  chory, w Afryce przeszedł wylew krwi do 
mózgu. Zdołał jednak wyznaczyć elementy 
orbity pyłowych księżyców Ziemi. Chory 
wezywał mnie do siebie i wręczył wyniki 
tych obliczeń, aby je ogłosić w razie jego 
śmierci. K. Kordylewski do końca życia ob
myślał nowe programy obserwacyjne i me
tody poprawiania elementów -  myśl miał 
bez przerwy zajętą pyłowymi księżycami 
Ziemi. Może na rok przed śmiercią obliczył, 
że ma nastąpić zakrycie Jowisza przez jeden 
z pyłowych księżyców. Wybrał się więc w 
nocy sam na Rynek Główny, skąd najlepiej 
mógł obserwować. Tam zasłabł, siadł na ob
murowaniu fontanny i czekał. Dopiero po 
dłuższym czasie pojawił się milicjant, który 
taksówką odwiózł Docenta do domu, wpro
wadzając razem z kierowcą chorego na dru
gie piętro.
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K. Kordylewski miał pokaźny dorobek 

naukowy obejmujący stokilkadziesiąt prac. 

Promował dwóch doktorów, opiekował się 

doplomantami i stypendystami zagraniczny

mi. Był świetnym wykładowcą i mówcą. Je

go wykłady gromadziły wielu słuchaczy, 

mówił przystępnie, ciekawie i barwnie. W y

kładów czy odczytów nigdy nie pisał, gdyż 

-jak mówił - zapisywanie utrudnia i przery

wa ciąg myśli. Wykładał astronomię ogólną, 

astronomię sferyczną i praktyczną, astrono

mię z geografią matematyczną, astrofizykę z 

elementami geofizyki, astronomię gwiazdo

wą; prowadził wykłady monograficzne z za

kresu gwiazd zaćmieniowych, materii pyło

wej na orbicie Księżyca i astronautyki. W y

kładał w Krakowie, Rzeszowie i Lublinie. 

Wyjeżdżał też na wykłady do Kijowa, Ode

ssy, Berna, Genewy, Ondrejowa, Amsterda

mu, Brukseli i Berlina, gdzie najczęściej re

ferował wyniki swoich prac. Przedstawiał je 

również na kongresach Międzynarodowej 

Unii Astronomicznej w Hamburgu w 1964 

roku i w Pradze w 1967 roku.

Docent Kordylewski był „duszą” Obser

watorium Krakowskiego. Dbał o pracowni

ków, pomagał, radził, był bardzo uczynny. 

Miał zawsze czas aby wysłuchać każdego, 

kto do niego się zwracał. Należał do nielicz

nego typu uczonych, którzy zawsze są goto

wi przekazywać uczniom i współpracowni

kom swą wiedzę i doświadczenie. Propono

wał i podsuwał tematy prac i chętnie udzielał 

wskazówek i uwag. Wzbraniał się przy tym 

od wymieniania jego nazwiska w podzięko

waniach na końcu publikacji. O to nie dbał. 

Zależało mu jedynie na rozwoju nauki i po

większaniu sławy Obserwatorium Krako

wskiego.

Osobny rozdział działalności K. Kordyle- 

wskiego to intensywana popularyzacja i pa

sja społecznikowska. Jako uczeń, pod zabo

rem pruskim, nosił polskie książki w okład

kach niemieckich. Później działał w patrio

tycznych organizacjach w Poznaniu. W  Kra

kowie wygłaszał prelekcje w TWP, PR i TV, 

a także w szkołach i zakładach pracy, stowa

rzyszeniach naukowych i społecznych, urzą

dzał publiczne pokazy nieba. Pracował w 

Spółdzielni Spożywców Pracowników Uni

wersyteckich, w Związku Nauczycielstwa 

Polskiego, był członkiem Zarządu Okręgu 

ZHP w Krakowie. Działał w Polskim Towa

rzystwie Astronomicznym, w Polskim To

warzystwie Miłośników Astronomii, założył 

Krakowski Oddział Polskiego Towarzystwa 

Astronautycznego i był jego wieloletnim 

prezesem, w 1978 roku zorganizował Komi

sję Astronomii Polskiego Towarzystwa 

Astronautycznego. Zorganizował pokaz wa

hadła Foucaulta w kościele Wszystkich 

Świętych w Krakowie i pokaz kamienia 

przywiezionego z Księżyca; miał swój 

udział w wystrzeleniu rakiety na pustyni 

Błędowskiej. Kierował wyprawami na za

ćmienia Słońca do Laponii Szwedzkiej w 

1927 roku, do Grecji w 1936 roku i na Su- 

walszczyznę w 1954 roku.

Dzięki energii K  Kordylewskiego we 

wrześniu 1945 roku zostało przejęte z rąk 

administracji wojskowej Obserwatorium 

Astronomiczne Uniwersytetu Wrocławskie

go wraz z filią w Białkowie. Jego szybkie 

działania zabezpieczyły przed zniszczeniem 

inwentarz i bibliotekę z niewielkimi tylko 

stratami. Ciekawe było to przejęcie Obser

watorium i warto je tu opisać. Wprawdzie 

Prof. Kulczyński, ówczesny Rektor Uniwer

sytetu Wrocławskiego, miał już urzędowe 

pismo stwierdzające przejęcie Obserwato

rium przez Uniwersytet, ale okazało się, że 

nawet z tym pismem wojsko nie chciało ni

kogo wpuścić na teren Obserwatorium. Za

łatwienia sprawy podjął się K. Kordylewski. 

Wziął odpowiednie pismo od Rektora i po

szedł do Obserwatorium, ale strażnik nie 

chciał go wpuścić. Następnego dnia znowu 

znalazł się pod bramą Obserwatorium, lecz
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tym razem z żoną, która tak zajęła strażnika 
rozmową, że zdołał przemknąć się poza jego 
plecami i wskoczyć do budynku. Gdy straż
nik spostrzegł co się stało, wystrzelił na 
alarm. Kordylewski był już  jednak na scho
dach gdzie natknął się na oficera, który oka
zał się jego znajomym z Krakowa korzysta
jącym  kiedyś z obserwacji meteorologicz
nych. Uległ on Kordylewskiemu i nie śmiał 
go już usunąć z Obserwatorium. Obecność 
astronoma powstrzymała żołnierzy przed 
dalszym wynoszeniem na sprzedaż urządzeń 
i narzędzi oraz zbiorów bibliotecznych.

Po osiedleniu się w Obserwatorium K. 
Kordylewski pojechał do jego filii w Białko- 
wie. Tam niewiele już  udało się uratować. 
Ale było tam gospodarstwo, w którym za 
„harmoszkę” kupił krowę i przwiózł ją  do 
Wrocławia. Żywiono ją  sianem z ogrodu 
Obserwatorium, a mleko rozdawano dzie
ciom pracowników Uniwersytetu. Podobno 
była to wtedy jedyna krowa we Wrocławiu.

K. Kordylewski umiał załatwić wiele 
spraw pozornie niewykonalnych np. umiesz
czenie zwłok prof. T. Banachiewicza na

Skałce. Zamierzał to uczynić zaraz po śmier
ci Profesora w 1954 roku, ale spotkał się z 
odmową uzasadnianą brakiem miejsca na 
dalsze sarkofagi. Ale następnego roku zmarł 
Ludwik Solski i został pochowany na Skał
ce. Gdy Kordylewski zorientował się, że na
przeciwko jego sarkofagu pozostaje jednak 
wolne miejsce, ponowił usilne starania u 
władz kościelnych uwieńczone tym razem 
zgodą. Prof. Banachiewicz spoczął więc w 
narodowej nekropolii na Skałce. Spotkało 
się to z wyraźną dezaprobatą ówczesnych 
władz politycznych, ale przyniosło K. Kor
dylewskiemu wielkie uznanie nawet wśród 
zagranicznych astronomów. Prof. W.P. C e - 
s e w i c z, dyrektor Obserwatorium Astro
nomicznego w Odessie, powiedział np., że 
„ceni Kordylewskiego za to, że umieścił 
prof. Banachiewicza na Skałce” .

To tylko niektóre fakty, na ogół mało zna
ne, z bogatej działalności Kazimierza Kor
dylewskiego. Brakuje mi przymiotników dla 
określenia jego pracy i doniosłości wkładu w 
rozwój nauki i dobra społecznego.

Róża Szafraniec

OBSERWACJE

Perseidy 1995 -  udane łowy!

Perseidy to już od ponad 12 wieków bar
dzo regularny i aktywny rój północnego nie
ba. Od tak długiego czasu w okolicach ma
ksimum aktywności możemy obserwować 
kilkadziesiąt zjawisk w ciągu godziny. Od 
1867 roku znany jest też związek tych me
teorów z ich kometą macierzystą P/Swift- 
Tuttle. Ostatnie przejście tej komety przez 
peryhelium, które miało miejsce w grudniu 
1992 roku spowodowało pojawienie się no
wego wąskiego i wysokiego maksimum 
aktywności, poprzedzającego o około pół 
dnia stary, bardziej spłaszczony i niższy pik.

Pierwsze obserwacje wyższego maksimum 
odnotowano już w 1988 roku, jego aktyw
ność nie przekroczyła jednak wtedy kilku
dziesięciu meteorów w ciągu godziny. Z ro
ku na rok było już jednak coraz lepiej, tak że 
ze wstępnych obliczeń wynikało, że w poło
wie sierpnia 1993 roku możemy oczekiwać 
spektakularnego zjawiska deszczu meteo
rów. Niestety zakładane przez teoretyków 
modele wyrzutu cząstek z powierzchni ko
mety i ich rozkład na orbicie mało zgadzały 
się z rzeczywistością i zamiast zapowiada
nych liczb godzinnych rzędu stu tysięcy (!!!) 
w 1993 roku mogliśmy podziwiać ich tylko 
kilkaset (dokładne wartości aktywności w
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Tabela 1 Momenty wystąpienia i aktywność w maksimum Perseid 1988 -  1994.

Rok 1988 . 1989 1991 1992 1993 1994

Nowe maksimum
Długość ekliptyczna 
ZHR

139.7
85

139.6
90

139.58
329

139.49
222

139.54
305

139.595
250

Stare maksimum
Dtugość ekliptyczna 
ZHR

140.2
90

140.0
106

140.0
122

140.07
93

140.37
107

140.0
90

obu maksimach i momenty ich wystąpienia 
w poszczególnych latach zaprezentowane są 
w Tabeli 1). Tak prawdę mówiąc obserwato
rzy w Polsce widzieli ich jeszcze mniej, bo 
trwająca około 90 -  120 minut faza najwię
kszej aktywności roju przypadła na godziny 
świtu. Szczęście mieli tylko obserwatorzy na 
Wyspach Kanaryjskich i Oceanie Atlantyc
kim, którzy mieli najlepsze warunki do ob
serwacji.

Chociaż z symulacji wykonanych przez 
I.P. W i l l i a m s a  i Z. W u z Queen Mary 
and Westfield College w Londynie wynika
ło, że największej aktywności powinniśmy 
oczekiwać nie w 1993 roku lecz rok później, 
niewielu astronomów wierzyło w te zapo
wiedzi. Okazało się, że słusznie. Według 
ocen amerykańskich miłośników astronomii 
(maksimum wystąpiło o godzinie l l h UT, 
czyli u nas w dzień ale na zachodnim wy
brzeżu Stanów Zjednoczonych w środku no
cy) maksymalne Zenitalne Liczby Godzinne 
(ang. Zenithal Hourly Rate -  ZHR to liczba 
meteorów jaką obserwowałby jeden obser
wator w idealnych warunkach astronomicz
nych z widocznością graniczną 6.5 mag. i w 
momencie, gdy radiant roju jest w zenicie) 
wyniosły 250±45.

Ten sam model zaprezentowany przez 
Williamsa i Wu przewidywał, że w roku 
1995 możemy oczekiwać aktywności nie
wiele niższej. Z drugiej jednak strony dwa 
czynniki zniechęcały do obserwacji. Pier
wszy z nich to mająca wystąpić 10 sierpnia

pełnia Księżyca, która w najgorszym przy
padku może zredukować liczbę obserwowa
nych zjawisk o czynnik 10! Druga sprawa to 
niekorzystny dla obserwatorów w Polsce 
moment wystąpienia obu maksimów aktyw
ności. O ile w roku 1994 ominął nas główny 
pik, to dla odmiany świetnie obserwowane 
było drugie, niższe maksimum, które poja
wiło się około godziny 0h UT 13 sierpnia z 
ZHR = 130±44. Według prognoz w 1995 
roku miały ominąć nas obie atrakcje, bo ma
ksimum główne przepowiadane było na 12 
sierpnia o godzinie 17h ± 3 UT, a drugie na 
godzinę 9h 13 sierpnia. Widać więc, że czas 
warunków dogodnych do obserwacji w Pol
sce (od 19h UT do 2h UT) zawierał się prawie 
dokładnie w dołku pomiędzy maksimami. 
Jeśli więc aktywność miała być podobna do 
tej z 1994 roku, to bylibyśmy skazani na 
ZHR rzędu 80. Dodając do tego Księżyc 
dwa dni po pełni rozświetlający niebo, nie 
trzeba chyba mówić, że perspektywy nie by
ły zachęcające.

Patrząc na to wszystko obiektywnie trud
no było spodziewać się dużego plonu obser
wacyjnego z tegorocznej akcji Perseidy 
1995. Nie doceniliśmy jednak chęci polskich 
obserwatorów i pogody. Rok temu, gdy Pra
cownia Komet i Meteorów (PKiM) i Dział 
Meteorów i Geofizyki Sekcji Meteorów i 
Meteorytów PTMA (SMiM) otrzymały 
wspólnie ponad 200 godzin obserwacji Per
seid (vide Urania 6/95) myśleliśmy, że przez 
długi czas będzie to wynik nie do pobicia.
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T abe la  2 O bserw atorzy Perseid w 1995 roku

Nr Obserwator Miejsce obserw Firma Liczba godzin
1 Maciej Reszelski Szamotuły PKiM 105h
2 Arkadiusz Olech Pruszcz Gd. PKiM 61h 50m
3 Janusz Kosiński Wyszków PKiM-SMiM

EOC\J
-C

4 Marcin Gajos Opole PKiM 32h
5 Tomasz Fajfer Toruń SMiM 26h
6 Krzysztof Gdula Brodnica PKiM 20h
7 Sylwia Hofowacz Pasłęk PKiM 19h 35m
8 Agnieszka Kaczorowska Pasłęk PKiM 19h 35m
9 Wojciech Jonderko Rybnik PKiM 19h 30m
10 Tomasz Dziubiński Szamotuły PKiM 1 9 h

11 Konrad Szaruga Telatyn PKiM 17h
12 Tomasz Lenart Kraśnik Fabryczny SMiM 15h
13 Mirosław Lenart Kraśnik Fabryczny SMiM 15h
14 Rafał Rychlicki Kraśnik Fabryczny SMiM 15h
15 Łukasz Rychlicki Kraśnik Fabryczny SMiM 15h
16 Łukasz Sanocki Wola Dębowiecka PKiM 15h
17 Krzysztof Kamiński Poznań PKiM 14h 10m
18 Adam Grzeszuk Ostrówki PKiM 12h 25 m
19 Jerzy Zagrodnik Krosno PKiM-SMiM 12h 10m
20 Krzysztof Socha Piórków PKiM 12h
21 Izabela Solica Pasłęk PKiM gh 2 0 m

22 Urszula Bąk Namysłów PKiM 9h 15m
23 Joanna Hibowska Namysłów PKiM 9h 15™
24 Katarzyna Hibowska Namysłów PKiM 9h 15m
25 Paweł Gembara Warszawa PKiM 7h 38m
26 Janusz Płeszka Kraków PKiM 6h 45m
27 Krzysztof Wtorek Grudziądz PKiM 6h
28 Bartosz Dąbrowski Toruń SMiM 5h 5m
29 Michał Marek Zawiercie PKiM 5h 40m
30 Karol Zwilling Katowice PKiM 5h 05m
31 Maciej Kwinta Kraków PKiM 5h
32 Krzysztof Kida Elbląg PKiM-SMiM 4h 30m
33 Michał Jurek Polska Nowa Wieś PKiM 4h 22m

34 Grzegorz Bonikowski Warszawa PKiM 4h 20m
35 Anna Kasperska Ligota Książęca PKiM-SMiM 4h
36 Tomasz Ramza Świebodzin PKiM 4h
37 Bogumiła Staszewska Elbląg PKiM-SMiM 4h
38 Dorota Szymańska Radom SMiM 4h
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39 Mieczysław Retlewski Toruń SMiM 4h

40 Krzysztof Żurek Kraków PKiM 3h 55m
41 Urszula Majewska Chełm PKiM 3h 30m

42 Piotr Grzywacz Łódź PKiM 3h
43 Michał Kopczak Sanok PKiM-SMiM 2h 30m

44 Marcin Lewandowski Toruń SMiM 2h

45 Sebastian Nieznaj Czechowice-Dziedzice PKiM 2h

46 Łukasz Pospieszny Ostroróg PKiM 2h

47 Grzegorz Tondera Ełk SMiM 2h

48 Jacek Burda Kraków PKiM 1h 30m

49 Elżbieta Brembor Wielichowo PKiM 1h

50 Marcin Nowakowski Starogard Gd. PKiM 1h

51 Tomasz Piotrowski Gdańsk PKiM 1h

52 Maciej Popławski Toruń SMiM 1h

53 Robert Popławski Toruń SmiM 1h

54 Józef Wianowski Lublin PKiM

55 Ewa Ślęzak Chorzów SMiM 0h 30m

56 Marek Dzik Chorzów SMiM 0h 30m

57 Krzysztof Giza Chorzów SMiM 0h 30m

58 Tomasz Mazur Chorzów SMiM 0h 30m

58 R a z e m 6 4 9 h 15 m

Okazało się jednak, że grubo się pomylili
śmy. W roku 1995 wszelkie braki w aktyw
ności roju i układzie faz Księżyca nadrobiła 
świetna pogoda i aktywność obserwatorów. 
Dzięki ciężkiej pracy 58 współpracowników 
PKiM i SMiM w okresie od 16 lipca do 22 
sierpnia 1995 roku udało się otrzymać prze
ogromną liczbę 649h 15m efektywnego czasu 
obserwacji. Jest to liczba tak duża, że prze
kracza ona wynik całorocznej pracy wszy
stkich obserwatorów PKiM i SMiM w 1994 
roku. Całkowita liczba zaobserwowanych 
meteorów z roju Perseid wyniosła 3243.

Pełna lista obserwatorów wraz z liczbą 
wykonanych przez nich godzin obserwacji, 
miejscem zamieszkania i przynależnością 
do jednej z firm, jest podana w Tabeli 2.

Mając już tak dużą próbkę mogliśmy po
stawić dość wysokie warunki dotyczące jej 
selekcji. Selekcja taka jest niezbędna jeśli

chcemy otrzymać wartościowe wnioski. I 
tak zarządaliśmy aby:

średnia widoczność graniczna panująca 
podczas obserwacji wynosiła co najmniej 
4.5 mag.,
efektywny czas każdej obserwacji wyno
sił co najmniej 30 minut,

■s’ zachmurzenie w obserwowanym obsza
rze nie mogło być większe niż 25 proc. 
Po zaaplikowaniu tych warunków zostało 

nam „tylko” 403h 03m obserwacji indywidu
alnych, które bez skrupułów można już użyć 
do wyliczenia ZHR. Napisaliśmy „tylko” 
ponieważ jak wyraźnie widać odrzuceniu 
uległo ponad 200 godzin! Prawdopodobne 
przyczyny tego faktu i ich omówienie posta
ramy się przedstawić w dalszej części tego 
opracowania.

Do liczenia ZHR stosowaliśmy wzór:
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(sin H)y

gdzie N to liczba godzinna z obserwacji, LM 
średnia widoczność graniczna dla gwiazd 
widocznych gołym okiem, H wysokość ra- 
diantu Perseid nad horyzontem, a r  i y to 
pewne stałe charakterystyczne dla każdego 
roju. Korzystając z literatury fachowej przy
jęliśmy r  = 2.5 i y = 1.41.

Dodatkowo wyliczając wysokość radian- 
tu roju nad horyzontem uwzględnialiśmy je 
go dobowy ruch we współrzędnych równi
kowych. Jako współrzędne geograficzne 
miejsca obserwacji przyjęliśmy współrzęd
ne Warszawy. Takie założenie, biorąc pod 
uwagę wielkość naszego kraju, nie prowadzi 
do znacznych błędów.

W zasadzie dobrych ocen liczb godzin
nych w ciągu całej aktywności roju nie mie
liśmy tylko jednej nocy z 15 na 16 sierpnia, 
kiedy to nad całą Polską przechodził de
szczowy front atmosferyczny. Ostatecznie 
jednak, z powodu bardzo dużego błędu, zde
cydowaliśmy się odrzucić także punkt z no
cy z 22 na 23 lipca. Tak więc wykres aktyw
ności roju Perseid w 1995 roku zaprezen
towany na rys. 1 ma tylko dwie małe luki.

Co można wywnioskować z rys. 1? Po 
pierwsze łatwo zauważyć, że maksymalny 
punkt w nocy z 12 na 13 sierpnia 
(JD2449942.5) ma ZHR = 86.6+8.4. Widać

więc, że przewidywania odnośnie momen
tów wystąpienia maksimów były słuszne. 
Liczba ta bowiem dokładnie odpowiada 
aktywności roju w dołku pomiędzy maksi
mami. Aby dokładniej zapoznać się z aktyw
nością roju w samym maksimum przyjrzyj
my się danym uzyskanym przez obserwato
rów IMO w Niemczech i na Ukrainie, którzy 
zaprezentowali swój wykres aktywności w 
sierpniowym numerze WGN, a my możemy 
obejrzeć go na rys. 2. Widać z niego wy
raźnie, że maksymalny punkt ZHR = 160±80 
wystąpił w okolicach godziny 18h UT. Po 
tym momencie aktywność roju zaczęła spa
dać. Można zadać sobie pytanie, czy fakty
cznie pierwszy punkt wykresu odpowiada 
prawdziwemu maksimum. Nie wiemy prze
cież co działo się na przykład pół godziny 
wcześniej i czy wtedy ZHRy nie były wię
ksze. Tym razem jednak z pomocą przyszli 
Japończycy wykonując wartościowe obser
wacje radarowe. Wynika z nich, że trwająca 
50 minut faza największej aktywności radio- 
ech (rzędu 300 w ciągu godziny) obserwo
wana była 12 sierpnia w godzinach 17:50 — 
18:40 UT. Jest to właśnie moment pierwsze
go punktu wykresu na rys. 2 i logicznie jest 
założyć, że wcześniejsze punkty powinny 
odpowiadać już niższym wartościom ZHR.

Wróćmy jednak do rys. 1. Porównując 
ogólne zachowanie aktywności Perseid do 
lat poprzednich możemy zauważyć jeszcze 
jedną różnicę. Otóż tegoroczna aktywność
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roju bardzo szybko przekroczyła poziom 
ZHR = 15 -  20 i utrzym ywała się na nim 
długo po maksimum. Świadczy to o tym, że 
materiał naniesiony przez kom etę w stru
mieniu meteoroidów rozłożył się bardziej 
równomiernie, to znaczy ubyło go w środku 
wstęgi pyłu, a przybyło na obrzeżach.

M ożna także spróbować dowiedzieć się 
jak  wyglądał rozkład masy meteoroidów w 
strumieniu. Do tego są nam jednak niezbęd
ne oceny jasności. I w tym przypadku jednak 
obserwatorzy PKiM i SMiM nie zawiedli! 
Dokonali oni bowiem aż 2555 ocen jasności 
meteorów z roju Perseid. Całkowity rozkład 
tej wartości jest zaprezentowany na rys. 3. 
Jak zawsze najwięcej było m eteorów  o jas
nościach 2 i 3 mag. Średnia jasność tegoro
cznych Perseid wyniosła Jśr = 2.0 mag., co 
nie różni się prawie wcale od wartości po
przednich (w 1994 roku było to 1.9 mag., w 
1993 1.8 mag., a w 1992 1.9 mag.). Ponie
waż ocen jasności zjawisk było bardzo dużo 
(w zasadzie każdej nocy kilkadziesiąt, a w 
okolicach maksimum nawet kilkaset) może
my bez problemu przedstawić jak  zmieniała 
się średnia jasność meteorów obserwowa
nych jednej nocy w ciągu całej aktywności 
roju. W ykres ten będzie rzecz jasna mówił o 
średnim rozkładzie masy w strumieniu. Wy
nik tej operacji jest przedstawiony na rys. 4. 
Jak widać średnia jasność w m iarę rozsądnie 
rośnie, osiągając najwyższy punkt w nocy 
maksimum, a potem troszkę bardziej gwał

townie zaczyna spadać. Świadczy to o tym, 
że w łaśnie największe cząstki znajdują się w 
centrum strum ienia (one właśnie dają zjawi
ska najjaśniejszych meteorów), a mniejsze 
na jego obrzeżach. O twartym pytaniem  jest 
jednak, jak  pełnia Księżyca z 10 sierpnia 
wpłynęła na ten wykres. W iadomo przecież, 
że gdy niebo rozśw ietla poświata Księżyca 
trudniej jest obserwować słabsze zjawiska, a 
przez to średnia jasność m eteorów danej no
cy jest sztucznie podwyższana. Tak więc w 
rzeczywistości punkty w okolicy 10 sierpnia 
(JD2449940.5) powinny leżeć odrobinę ni
żej. N ie powinno to jednak zmienić zobra
zowanego trendu i wyciągnięte przez nas 
wnioski nadal pozostają słuszne.

Dla 2310 meteorów oceniono także pręd
kość. Oceny tej dokonuje się w zupełnie su
biektywnej skali od 0 do 5, gdzie 0 odpowia
da meteorowi stacjonarnemu, 1 bardzo wol
nemu, 2 wolnemu, 3 średniemu, 4 szybkie
mu i 5 bardzo szybkiemu. W śród całej prób
ki zdecydowanie przeważały zjawiska szyb
kie i bardzo szybkie, nic więc dziwnego, że 
średnia wyniosła 4.4. Biorąc pod uwagę, że 
prędkości meteoroidów w atmosferze za
wierają się od 10 km/s do 72 km/s możemy 
wyliczyć, że wartość ta odpowiada 52 km/s. 
Jest to wynik troszkę odmienny od wartości 
dotychczas znanej dla Perseid (59 km/s), nie 
jest to jednak wynikiem jakiejś zmiany lecz 
raczej efektem zbyt małej wielkości naszej 
próbki.
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Barw a została oceniona dla 2578 m eteo
rów. W  tym  przypadku wyniki prawie wcale 
nie różnią się od zeszłorocznych. I tak 77.6 
proc. zjaw isk było białych, 11.7 proc. żół
tych, 2.4 proc. biało-niebieskich, 2.1 proc. 
pom arańczowych, 1.8 proc. czerw onych i 
1.6 proc. niebieskich. Pozostałe kolory to na 
przykład biało-żółty, biało-czerwony, różo
wy i zielony. Dość dram atyczna zm iana na
stąpiła w liczba śladów, które pozostawiły 
po sobie jaśniejsze zjawiska. W  zeszłym ro
ku było to około 12 proc., a w tym aż 21.3 
proc.! N iew iele (0.6 proc.) zjaw isk zakoń
czyło się efektow nym  rozbłyskiem . Dla żad
nego z m eteorów nie odnotow ano frag- 
m entaryzacji, ani efektów  dźwiękow ych.

Zgodnie z obietnicą zajm iem y się teraz 
om ów ieniem  praw dopodobnych przyczyn 
tak dużej liczby obserwacji m ałowartościo- 
wych. Pierw szym  i w zasadzie najpoważ
niejszym  błędem był brak oceny w idoczno
ści granicznej panującej podczas obserwacji. 
N iestety pom im o naszych wielokrotnych 
apeli, że ocena ta jest jedną z najważniej
szych rzeczy, które należy wykonać podczas 
obserwacji i obserw acja bez niej nie nadaje 
się do w yliczenia ZHR, kilka osób nie w yko
nało tej oceny. Pociągnęło to za sobą fakt, że 
ich obserw acje (o ile w yznaczana była ja s
ność, prędkość i kolor zjaw isk) zostały wy
korzystane tylko i wyłącznie do opracowań 
statystycznych.

Kolejne błędy w zasadzie też dotyczą wi
doczności granicznej. Pisaliśm y też wielo
krotnie, że w trakcie obserw acji, w czasie 
której dość gw ałtownie zm ieniają się warun
ki atm osferyczne staramy się notow ać wido
czność graniczną co 5 -  10 m inut. Żeby wy
jaśn ić dlaczego jest to takie w ażne posłuży
my się przykładem . Załóżm y, że obserw ator 
przez 55 m inut swojej obserw acji m a stałą 
w idoczność 5.0 mag., jednak  podczas ostat
nich pięciu m inut nachodzą chm ury ograni
czające w idoczność do 2 mag. W  praw idło

wo zapisanej obserwacji w idoczność grani
czną powinniśm y podać jako średnią 11 pię
ciom inutowych odstępów czasowych, w 
których panowała widoczność 5.0 mag. i 
jednego okresu także o długości 5 minut, 
podczas którego widoczność wynosiła 2.0 
mag. Stosując więc wzór:

. . .  ! ' » '» '»  11-5 5.04-5-2.0
— «— =4-75 

gdzie Inin to w idoczność w czasie t„ (symbol 
X oznacza sum owanie po w szystkich H-ach, 
czyli po wszystkich odcinkach czasu, w któ
rych wyznaczano widoczność), a Tm. to cał
kowity czas obserwacji, otrzym ujemy śred
nią widoczność graniczną LMśr -  4.75 mag. 
Pam iętając o naszych założeniach, obserw a
cja ta nadaje się do wykorzystania. Jeśli jed 
nak obserwator odnotuje tylko widoczność 
początkową (5.0 mag.), środkową (5.0 mag.) 
i końcow ą (2.0 mag.), otrzym a średnią wido
czność graniczną LMśr = 4.0 mag., co przy 
braku odpowiednich komentarzy spowoduje 
odrzucenie tej obserwacji! D okładnie z tych 
samych przyczyn musieliśmy odrzucić kilka 
obserwacji rozpoczętych za w cześnie (niebo 
było jeszcze wtedy m ocno rozjaśnione przez 
zachodzące Słońce i w związku z tym  pier
w sza ocena widoczności granicznej była 
bardzo niska) lub bez dostatecznej adaptacji 
wzroku do ciemności.

Pojaw iło się też kilka obserwacji bardzo 
krótkich pod względem czasowym . W arto 
tutaj dodać, że najbardziej w artościow ą ob
serwacją jest obserw acja trw ająca co naj
mniej godzinę. W szystkie krótsze czasy mo
gą być stosowane tylko w okolicach m aksi
mów aktywnych rojów. D odatkowo w przy
padku obserwacji jakiegoś słabego roju i 
braku jego zjawisk w ciągu godzinnego cza
su obserwacji polecamy bardzo przedłuże
nie obserwacji nawet do półtorej godziny. 
W iąże się to z tym, że wynik zerowy (ważny 
jak  każdy inny!) je s t kłopotliwy pod wzglę-
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dem liczenia błędu wyznaczenia ZHR. Im 
mniej takich wyników, tym mniej kłopotów.

Było też kilka obserwacji przeprow adzo
nych w warunkach, w których pracy w ogóle 
nie należy zaczynać. Przypom inam y jeszcze 
raz, że tylko w bardzo wyjątkowych przy
padkach (m aksim um  bardzo aktywnego ro
ju) możemy przeprowadzić obserwację, gdy 
widoczność graniczna je st gorsza niż 4.5 
mag.! Dodam jeszcze gwoli ścisłości, że w i
doczność graniczną wyznaczamy patrząc na 
gwiazdy kątem oka lub mówiąc inaczej zer
kając (większa czułość oka, bo promienie 
padają wtedy na skrajne części siatkówki, 
gdzie jest duża koncentracja bardzo czułych 
na małe ilości światła pręcików). W yznacza
nie widoczności granicznej za pom ocą pa
trzenia na wprost daje zaniżone rezultaty i 
może spowodować niepotrzebne odrzucenie 
dobrej w zasadzie obserwacji!

Ze zrozum iałych przyczyn do wykresu 
aktywności nie mogliśmy zaliczyć obserw a
cji wykonanych w grupach obserwatorów, 
jeśli zaznaczano przy tym, który z obserw a
torów odnotowywał dane zjawisko i przez 
kogo jeszcze z grupy było ono widziane. 
Brak tych dodatkowych danych powodował 
to, że nie mogliśmy obserwacji grupowej 
rozbić na indywidualne (ZHR dotyczy tylko

i wyłącznie obserwacji indywidualnej!) i ich 
użyteczność kończyła się tylko na danych 
natury statystycznej.

Kończąc to opracowanie, śmiało można 
powiedzieć, że akcja Perseidy 1995 to naj
bardziej udana akcja dotycząca obserwacji 
m eteorów w historii polskich m iłośników 
astronomii. Bardzo trudno będzie nam po
prawić ten wynik lub nawet osiągnąć podo
bny w przyszłym roku. Jeśli jednak ktoś z 
W as chciałby nam w tym pomóc, dow ie
dzieć się czegoś więcej o obserwacjach ko
met i meteorów, brać udział w ciekawych 
obozach astronom icznych i seminariach, a 
przez to poznać ludzi o podobnych zaintere
sowaniach, być na bieżąco inform owanym  o 
w szystkich wydarzeniach dotyczących ko
met i meteorów, mieć pewność, że w ykona
ne przez siebie obserw acje zostaną fachowo 
i rzetelnie opracowane, a później przesłane 
do International M eteor Organization, za
praszamy serdecznie do wstąpienia do 
PKiM. Oto nasz adres: Pracownia Komet i 
M eteorów, A rkadiusz Olech, ul. Żwirki i 
W igury 11/34, 83-000 Pruszcz Gd. C zeka
my na W asze listy!

Arkadiusz Olech, 
Przem ysław Woźniak, 

Janusz W. Kosiński

22h00m

PORADNIK OBSERWATORA

Wizualne obserwacje gwiazd zmiennych

AG Pegasi (2 1 4 6 + 1 2 ) 
a  = 21h 46m.2 5 =  12° 10’ (1900.0)
A: 6 .0 - 9 .4  v P = 8 0 0 d?
Typ: Z And Sp. W N6 + M 1 -  311 -  III 
W  gwiazdozbiorze Pegaza w odległości 

około 3.5 stopnia od Enifa (e Peg), znajduje
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się jasna zmienna symbiotyczna AG Pegasi. 
Gwiazda ta odkryta została przez W.G. Fle
minga. W roku 1820 miała jasność 9m.4. W 
roku 1870 zmienna gwałtownie pojaśniała 
osiągając w maksimum szóstą wielkość 
gwiazdową. Przez następne pięćdziesiąt lat 
gwiazda miała widmo typu Be. W 1922 roku 
widmo gwiazdy przybrało wygląd chara
kterystyczny dla chłodnych olbrzymów typu 
M. Obecnie jest gwiazdą ósmej wielkości 
gwiazdowej i zmienia powoli jasność z okre
sem około 800 dni. AG Pegasi jest układem 
podwójnym składającym się z chłodnego 
czerwonego olbrzyma i gorącego składnika, 
którym jest najprawdopodobniej biały ka-
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rzeł. Okres orbitalny układu wynosi 827 dni.
Tomasz Krzyt

ELEMENTARZ URANII

Księżyce Jowisza

W okół Jowisza krąży 16 księżyców -  naj
bliżej (średnia odległość od planety 127.96 
tys. km) Metis, dalej Adrastea (128.98 tys. 
km), Amalthea (181.3 tys. km), Theba 
(221.9 tys. km), Io (421.6 tys. km), Europa 
(670.9 tys. km), Ganimedes (1070 tys. km), 
Kallisto (1833 tys. km), Leda (11094 tys. 
km), Himalia (11480 tys. km), Lysithea 
(11720 tys. km), E lara(l 1737 tys. km), Ana- 
nke (21200 tys. km), Karmę (22600 tys. km), 
Pasiphae (23500 tys. km) i Sinope (23700 
tys. km). Nazwy tych księżyców to imiona 
mitycznych postaci związanych z Zeusem 
(Jowisz to rzymski bóg z Zeusem utożsamia
ny).

Najwcześniej, w roku 1610, odkryte zo
stały przez Galileusza, za pomocą pierwszej 
lunety, cztery największe księżyce -  Io, Eu
ropa, Ganimedes i Kallisto (zobaczyć je 
można przez zwykłą lornetkę, bo ich jasność 
waha się około 5 wielkości gwiazdowych). 
Kolejne, mniejsze więc słabiej świecące, od
krywali E. B a r  n a r d  w 1892 r. (Amaltea),

C. P e r r i n e  w 1904 (Himalia) i w 1905 
(Elara), P. M e 1 o 11 e w 1908 (Pasiphae), S. 
N ic  o l s  o n  w 1914 (Sinope), w 1938 
(Karmę i Lysithea) iw  1951 (Ananke) oraz 
C. K o w a l  w 1974 (Leda). Trzy z tych, 
które poruszają się najbliżej Jowisza, odkry
to dopiero z danych sondy VOYAGER 2 -  
w 1979 r. E. S y n n o t  odnalazł Adrasteę 
orazThebe, a w 1980 r. A. J e w e 11 -  Metis. 
Wszystkie księżyce do Kallisto włącznie 
(jest ich 8) poruszają się prawie dokładnie w 
płaszczyźnie równika jowiszowego, płasz
czyzny ruchu czterech dalszych są nachylo
ne do tej płaszczyzny pod kątami od prawie 
25 do 29 stopni. Najdalsze cztery poruszają 
się ruchem wstecznym tzn. przeciwnie do 
kierunku obrotu macierzystej planety. 
Ponadto są bardzo maleńkie (średnice od 30 
do 50 km) a ich orbity nie są krzywymi za
mkniętymi co skłania do przypuszczeń, że są 
to przechwycone przez Jowisza drobne pla- 
netoidy.

Okresy obiegu satelitów galileuszowych 
wokół planety są współmierne: Io z Europą 
jest w rezonansie 1:2, Europa z Ganimede-
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sem 1:2, Ganimedes z Kallisto 3:7. Wszy
stkie poruszają się synchronicznie z Jowi
szem tzn. jak nasz Księżyc zawsze ta sama 
ich strona zwrócona jest do planety. Gęstość 
tych satelitów jest bardzo różna -  Io ma 3.57 
g/cnr\ Europa 2.97 g/cm3, Ganimedes 1.94 
g/cm3, a Kallisto 1.8 g/cm3. Wynika z tego, 
że w lodowo skalnej materii, z jakiej te księ
życe są zbudowane, znajduje się tym więcej 
lodu, im dalej od Jowisza się znajdujemy. 
Ewolucja księżyców musiała zatem zależeć 
silnie od oddziaływań pływowych planety; 
gęstość maleje, bo dalszym księżycom, 
mniej rozgrzewanym, łatwiej było zatrzy
mać wodę w postaci lodu.

Io, galileuszowy księżyc Jowisza, jest 
piąty licząc wg rosnącej odległości od plane
ty. Z obserwacji jego zaćmień w 1676 r. 
Duńczyk Olaf R o m e r po raz pierwszy wy
znaczył prędkość światła. Promień Io równa 
się 1815 km -  niewiele więcej niż promień 
Księżyca. Io jest najbardziej aktywnym wul
kanicznie ciałem w Układzie Słonecznym -  
czynne wulkany (np. Pele -  obserwowany 
jako pierwszy, Loki -  fotografowany „w 
akcji”) wyrzucają materię (głównie siarkę, 
tlen i wodór) na setki km nad jego powierz
chnię z prędkością dochodzącą do 2000 
km/s. Materia ta tworzy śladową atmosferę 
(ciśnienie P < 2 x 10'8 milibara, temperatura 
100 -  140 K) oraz torus na jego orbicie i 
(jako zjonizowana) oddziałuje z magneto- 
sferą Jowisza. Pole magnetyczne tej planety 
jest bardzo silne -  linie pola są wmrożone i 
korotują z Jowiszem szybciej, niż Io krąży 
wokół niego. W rezultacie „popychają” jo 
ny. Oddziaływania elektromagnetyczne oraz 
pływowe rozgrzewają i roztapiają wnętrze 
Io tak bardzo, że wypływająca z wulkanów 
lawa nieustannie odnawia powierzchnię te
go księżyca. Szacuje się, że co kilkaset lat Io 
całkowicie „zmienia skórę” i dlatego nie wi
dać tam kraterów uderzeniowych, ale prze
pływy lawy, lawowe jeziora i rozległe kalde-

ry. Pustynny kolor Io zawdzięcza właśnie 
bazaltowo-siarkowej lawie.

Europa to najmniejszy z galileuszowych 
księżyców Jowisza, szósty licząc wg rosną
cej odległości od planety. Ma promień rów
ny 1569 km czyli Europa jest trochę mniej
sza od Księżyca. Lodowa jej skorupa (o gru
bości około 100 km) tworzy stosunkowo 
gładką powierzchnię (są tam jedynie 3 krate
ry o średnicach większych niż 20 km) pokry
tą siecią drobnych szczelin w skali całego 
globu. Jest to najprawdopodobniej wynik za
lewania tego księżyca płynnym materiałem 
z rozgrzewanego (oddziaływaniami pływo
wymi i wewnętrzną radioaktywnością) środ
ka przez tzw. lodowe wulkany.

Ganimedes to galileuszowy największy 
księżyc Jowisza (i największy w Układzie 
Słonecznym -  ma promień 2631 km), siód
my licząc wg rosnącej odległości od planety. 
Część powierzchni Ganimedesa to tereny 
ciemne, bardzo pokraterowane (przy czym 
zauważyć można zarówno kratery bardzo 
stare jak bardzo młode), a część jego lodo
wej skorupy jest „porysowana” równoległy
mi wyżłobieniami. Jądro jest prawdopodob
nie krzemianowe, nad nim lodowy lub wod
ny płaszcz i skorupa lodu o grubości około 
75 km. Śladowa, unosząca się nad tym księ
życem atmosfera składa się z amoniaku i 
metanu.

Kallisto to galileuszowy księżyc Jowisza, 
ósmy licząc wg rosnącej odległości od pla
nety, o promieniu 2400 km. Na bardzo gęsto 
pokraterowanej powierzchni wyróżnia się 
Basen Valhalla-d o ść  gładki, rozległy (śred
nica około 600 km) obszar otoczony dzie
siątkami koncentrycznych „pierścionków”, 
nieco na północ od równika, oraz mniejszy 
Basen Asgard. Kallisto ma grubą (200 -  300 
km) skorupę lodowo-skalną, a pod spodem 
płaszcz z wody lub miękkiego lodu. '

MSK
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KALENDARZYK ASTRONOMICZNY Czerwiec 1996 r.

Słońce
Przez dwie dekady miesiąca deklinacja 

Słońca ciągle jeszcze wzrasta osiągając w 
dniu przesilenia letniego, 21 czerwca, war
tość największą; Słońce wstępuje wówczas 
w znak Raka i mamy początek lata astro
nomicznego. W związku z tym w czerwcu 
przypada najdłuższy dzień i najkrótsza noc 
w roku na naszej półkuli. W Warszawie 1 
czerwca Słońce wschodzi o 4h 20m, zachodzi 
o 20h 48m, 22 czerwca wschodzi o 4h 14m, 
zachodzi o 21h 2m, a 30 czerwca wschodzi o 
4h 18m, zachodzi o 21h l m.

Księżyc
Kolejność faz Księżyca jest w czerwcu 

następująca: pełnia l d 23h, ostatnia kwadra 
8d 13h, nów 16d 4h i pierwsza kwadra 24d 7h. 
W perygeum Księżyc znajdzie się 3 czerw
ca, a w apogeum 19 czerwca.

W czerwcu tarcza Księżyca zakryje naj
jaśniejszą z planetoid, Ceres, oraz Merkure
go, ale zjawiska te będą u nas niewidoczne.

Planety i planetoidy
Rankiem nad wschodnim horyzontem w 

drugiej połowie miesiąca możemy odnaleźć 
trzy planety: M e r k u r e g o  około zerowej 
wielkości, W e n u s  -4 .2  wielk. i M a r s a  
+ 1.4 wielk.; Mars jest wprawdzie najsłabszy 
z tych trzech planet, ale świeci najwyżej nad 
horyzontem. J o w i s z  widoczny jest prawie 
całą noc jako jasna gwiazda -2 .7  wielk., 
choć dość nisko nad horyzontem w gwiaz
dozbiorze Strzelca; przez lunety możemy 
obserwować ciekawe zjawiska w układzie 
czterech galileuszowych księżyców Jowi
sza. S a t u r n  wschodzi po północy i świeci 
na granicy gwiazdozbiorów Ryb i Wielory
ba jak  gwiazda +1 wielkości. U r a n  i 
N e p t u n  widoczne są dość nisko nad hory
zontem w drugiej połowie nocy: Uran ok. 6 
wielk. gwiazd, w gwiazdozbiorze Kozioroż-

Dane dla obserw atorów  Słońca 
(na 14h czasu środk.-europ.)

Data
1996

P
Cl

Bo
Cl

Lo
f ]

VI 1 -15.14 -0.56 359.98
3 -14.38 -0.32 333.51
5 -13.60 -0.08 307.04
7 -12.80 +0.16 280.57
9 -11.98 +0.40 254.10

11 -11.16 +0.64 227.63
13 -10.32 +0.88 201.16
15 -9.46 + 1.12 174.68
17 -8.60 +1.36 148.21
19 -7.72 +1.59 121.74
21 -6.84 +1.82 95.26
23 -5.94 +2.06 68.79
25 -5.04 +2.28 42.32
27 -4.14 +2.52 15.84
29 -3.24 +2.74 349.37 ,

VII 1 -2.34 ____ +2.96 322.90

P -  kąt odchylenia osi obrotu Słońca mierzony od 
północnego wierzchołka tarczy; Bo, L o -  heliogra- 
ficzna szerokośćć i długość środka tarczy; 
1d13h58m i 28d18h44m -  heliograficzna długość 
środka tarczy wynosi 0‘ .

ca, a Neptun 8 wielk. na granicy gwiazdoz: 
biorów Strzelca i Koziorożca. Pluton wido
czny jest wieczorem na granicy gwiazdoz
biorów Wężownika i Wagi, ale dostępny tyl
ko przez duże teleskopy (ok. 14 wielk. 
gwiad.).

W pierwszej połowie nocy przez lunety 
możemy obserwować trzy spośród czterech 
najjaśniejszych planetoid: C e r e s  ok. 7.4 
wielk., P a l l a s  ok. 9 wielk. i W e s t ę  6 
wielk. Ceres przebywa nisko nad horyzon
tem na granicy gwiazdozbiorów Wężowni
ka, Skorpiona i Wagi, a Westa wyżej na gra
nicy gwiazdozbiorów Wagi i Panny; w naj
lepszych warunkach obserwacyjnych jest 
Pallas wysoko nad horyzontem w gwiazdoz-
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biorze Wolarza. Planetoidy rozpoznamy po 
ich ruchu wśród gwiazd, obserwując co noc 
tę samą okolicę nieba. Dla łatwiejszego od
szukania planetek na niebie podajemy ich 
współrzędne równikowe dla kilku dat.

Ceres -  1d: rekt. 16h 29m. 1, deki. -18° 26’;
1 ld: rekt. 16h 19ra.7 ,deki.-1 8 °43’;21d:rekt. 
16h 1 l m.5, deki. -19° 2’; VII. l d: rekt. 16h 
5m.3, deki. -19° 24’;

Pallas -  ld: rekt. 14h9m.7, deki. +25° 10’;
1 ld: rekt. 14h 7m.6, deki. +24° 36’; 21d: rekt. 
14h 7m.7, deki. +23° 41’; VII. l d: rekt. 14h 
10m.0, dek i.+22° 30’.

Westa -  l d: rekt. 14h 55m7, deki.-6 ° 5 1 ’;
1 ld: rekt. 14h 50m.4, deki. -7° 22’; 21d: rekt. 
14h 47™.3, deki. -8° 9’; VII. ld: rekt. 14h 
47m.7, deki. -9° 9’.

Meteory
W dniach od 10 do 21 czerwca promie

niują meteory z roju czerwcowych L i r y -  
d ó w. Radiant meteorów leży w gwiazdoz
biorze Lutni i ma współrzędne: rekt. 18h 
22m, deki. +35°. Rój nie jest zbyt obfity, ale 
w tym roku warunki obserwacji są dobre.

% ^ %

l d 17h Bliskie złączenie Ceres z Księży
cem; zakrycie planetoidy przez tarczę Księ
życa widoczne będzie we wschodniej Rosji, 
w Chinach, w Japonii i na północno-zachod
nim Pacyfiku.

4d 18h Złączenie Jowisza z Księżycem w 
odl. 5°.

5d Księżyc znajdzie się w złączeniu z 
dwiema planetami: o 2h z Neptunem w odl. 
5° i o 14h z Uranem w odl. 6°.

5/6d Księżyc 3 i jego cień przechodzą na 
tle tarczy Jowisza; obserwujemy początek 
przejścia: cienia o 0h 57m, a księżyca o 3h 
38m. Do brzegu tarczy Jowisza zbliża się też 
księżyc 2 z „zamiarem” przejścia na jej tle i
o 3h 54m na tarczy planety pojawi się plamka 
cienia tego księżyca.

7d Nad ranem księżyc 1 i jego cień rozpo
czną przejście na tle tarczy Jowisza. Począ
tek przejścia cienia o 2h 40m, a księżyca o 3h 
19m.

7/8d Dwa księżyce Jowisza znikną nagle 
w cieniu planety (początek zaćmienia): księ
życ 2 o 22h 25m, księżyc 1 o 23h 56m. Obser
wujemy także koniec zakrycia tych księży
ców przez tarczę planety: księżyca 2 o 2h 
31m, a księżyca 1 o 2h 48m.

8/9d Księżyc 1 i jego cień przechodzą na 
tle tarczy Jowisza. Obserwujemy koniec 
przejścia: cienia o 23h 24m, a księżyca o & 
l m .

9d 241' Złączenie Saturna z Księżycem w 
odl. 3°.

9/10d Od 23h56m do 2h 52m księżyc 4 
przechodzi na tle tarczy Jowisza.

10d O l l h Merkury w największym za
chodnim odchyleniu od Słońca w odl. 24°. O 
18h dolne złączenie Wenus ze Słońcem.

14d O 2h bliskie złączenie Merkurego z 
Księżycem; zakrycie planety przez tarczę 
Księżyca widoczne będzie w Australii i na 
Oceanie Spokojnym. O 3h złączenie Marsa z

/B
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Księżycem w odl. 4°, a o 15h złączenie Mar
sa z Merkurym w odl. 3°.

14/15d Obserwujemy początek zaćmienia 
dwóch księżyców Jowisza: o l h l m księżyca 
2, a o l h49m księżyca 1.

15d 1 l h Planetoida Pallas nieruchoma w 
rektascensji, zmienia kierunek swego ruchu 
wśród gwiazd na sklepieniu niebieskim.

15/16d Księżyc 1 wraz ze swym cieniem 
przechodzi na tle tarczy Jowisza. Początek 
przejścia cienia o 23h 3m, a księżyca o 23h 
30m; koniec przejścia cienia o l h 18m, a księ
życa o 1h 46m.

16d W ieczorem mamy kilka ciekawych 
zjawisk w układzie księżyców Jowisza. Do 
22h 30m na tarczy Jowisza widać cień jego 
księżyca 2, a sam księżyc 2 przechodzi na tle 
tarczy i jest niewidoczny, niewidoczne są 
także księżyce 2 i 3 ukryte za tarczą planety. 
O 22h 58m nastąpi koniec zakrycia księżyca 
1, o 23h 2 l m koniec przejścia księżyca 2, a o 
23h 44m koniec zakrycia księżyca 3; księży
ce 2 i 3 ukażą się spoza prawego brzegu 
tarczy planety, patrząc przez lunetę odwra
cającą.

21d O 4h 24m Słońce wstępuje w znak 
Raka, jego długość ekliptyczna wynosi 
wówczas 90°; mamy początek lata astro
nomicznego. O 13h złączenie Merkurego z 
Aldebaranem (w odl. 4°), gwiazdą pierwszej 
wielkości w gwiazdozbiorze Byka.

22d Nad ranem nastąpi zaćmienie dwóch 
księżyców Jowisza prawie w tym samym 
czasie: o 3h 38m księżyca 2, a o 3h 43m księ
życa 1.

22/23d Księżyc 1 i jego cień przechodzą 
na tle tarczy Jowisza. Cień księżyca pojawi 
się na tarczy planety o 0h 57m, a księżyc 1 
rozpocznie przejście na jej tle o 1 14m. Ko
niec przejścia cienia nastąpi o 31’ 13m, a księ

życa o 3h 30m.
23d 14h Złączenie Merkurego i Wenus w 

odl. półtora stopnia.
23/24d Tej nocy nastąpi seria ciekawych 

zjawisk w układzie księżyców Jowisza. O 
22h 12m obserwujemy początek zaćmienia 
księżyca 1, o 22h 18m na tarczy planety poja
wi się cień księżyca 2, o 22h 48m księżyc 1 
rozpocznie przejście na tle tarczy, a o 22h 
52m nastąpi początek zaćmienia księżyca 3. 
O 0h 42m obserwujemy koniec zakrycia 1 
księżyca przez tarczę planety, o l h 4m cień 
księżyca 2 schodzi z tarczy planety, a o l h 
35m księżyc 2 kończy przejście na tle tarczy. 
Koniec zakrycia księżyca 3 przez tarczę Jo
wisza obserwujemy o 3h 2m.

24d 18h Planetoida Westa nieruchoma w 
rektascensji.

27d 14h Mars w złączeniu z Aldebaranem 
w odl. 6°.

29/30d Księżyc 1 i jego cień przechodzą 
na tle tarczy Jowisza. Obserwujemy począ
tek przejścia: cienia o 2h 52m, a księżyca o 2h 
58m.

30d 6h Złączenie Wenus z Marsem w odl.
4°.

30/VII. l d Znów mamy serię ciekawych 
zjawisk w układzie księżyców Jowisza. O 0h 
5m obserwujemy początek zaćmienia 1 księ
życa, o 0h 51m na tarczy planety pojawi się 
cień księżyca 2, a o l h 2m księżyc 2 rozpocz
nie przejście na tle tarczy. O 2h 26m nastąpi 
koniec zakrycia księżyca 1, a o 2h 5 lm obser
wujemy początek zaćmienia księżyca 3. 
Cień księżyca 2 kończy przejście o 3h 38m, a 
sam księżyc 2 o 3h 48™.

Momenty wszystkich zjawisk podane są 
w czasie wschodnio-europejskim (czasie let
nim w Polsce).
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OBJAŚNIENIA ZDJĘĆ NA OKŁADCE:

Pierwsza strona okładki: Zdjęcie galaktyki spiralnej M l00, oddalonej od nas o 56 min lat 
świetlnych, wykonane za pomocą teleskopu kosmicznego Hubble’a na tle zdjęcia tej 
galaktyki uzyskanego z powierzchni Ziemi (fot. NASA/JPL).

Druga strona okładki: Fragmenty globów satelitów Jowisza Io (u góry) i Europa (u dołu) na 
zdjęciach wykonanych w 1979 roku za pomocą sondy Voyager 2 (fot. NASA/JPL).

Trzecia strona okładki: Fragment globu satelity Jowisza Kallisto na zdjęciu wykonanym w 
1979 roku za pomocą sondy Voyager 1 (fot. NASA/JPL).

Czwarta strona okładki: Zdjęcia księżyców galileuszowych Jowisza (z zachowaniem pro
porcji wielkości) wykonane w 1995 roku za pomocą teleskopu kosmicznego Hubble’ a 
(fot. J. Spencer, K. Noll, NASA).

OGŁOSZENIA

W dniach 19-22 września 1996 r. Netherlands Association for Meteorology and Astronomy -  Meteor 
Section organizuje w miejscowości Apeldoorn Międzynarodową Konferencję Meteorową. Konferencja 
jest związana z obchodami 50-lecia działania Sekcji Meteorowej. Jeśli ktokolwiek chciałby wziąć udział 
w tej konferencji, jest proszony o skontaktowanie się z Ina Rendtel, Gontardstrasse 11, D-14471, 
Potsdam, Germany (e-mail: jrendtel@aip.de), a otrzyma formularz zgłoszenia i dodatkowe informacje. 
Według naszych informacji opłata konferencyjna wynosi 195 DEM (marek niemieckich) i obejmuje 
zakwaterowanie i wyżywienie.
Można też kontaktować się z Secretary of the NVWS Mrs. A. Verdaasdonk-Zwaans, Randhoeve 15, 
3992 XA  Houten, Holland tel. (3130)-6340724.

Zamienię atlas nieba Jana Heweliusza „Firmamentum Sobiescianum” (reprint) i obiektyw achromatycz- 
ny <t>=66 mm, f=800 mm -  na obiektyw do teleskopu (achromatyczny, w idealnym stanie) o <|)=100+130 
mm, <(>=1000+1500 mm. Zbigniew Tokarski, 83-331 Niestępowo, ul. Raduńska 28, woj. gdańskie.

U R A N I A  -  M iesięcznik Polskiego Towarzystwa M iłośników Astronomii. Redaguje kolegium: K rzysztof Ziołkowski -  
redaktor naczelny, M agdalena Sroczyńska-Kożuchowska -  sekretarz redakcji. Adres redakcji: ul. Bartycka 18, 00-716 
W arszawa. Adres wydawcy: Zarząd Główny PTMA, ul. św. Tom asza 30/8,31-027 Kraków, tel 22 38 92; nr konta PKO I OM 
Kraków 35510-16391-132. Koszt wytworzenia tego zeszytu 3,90 zł. Uranię rozprowadza się w ramach składki człon
kowskiej; w 1996 roku 42 zł (zniżka 36 zł). Cena poza PTMA 3,90 zł (39 000 starych złotych). Nr indeksu 380016.

Druk: Zakład Poligraficzny Wydawnictwa PLATAN, Kryspinów 189. 32-060 J-iszki

mailto:jrendtel@aip.de





