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teleskop kosmiczny Hubble’a obserwuje:

SN 1987A — przebudzenia
poprzednim numerze pi
saliśmy szeroko o dziesię
cioletniej już historii supernowej
SN 1987A. O tym, że to na pew
no nie koniec emocji związanych
z kolejnym i niesp odziank am i
z jej strony, możemy się przeko
nać już teraz.
Na zdjęciu 1, z lewej strony wi
dzimy obraz wewnętrznego pier
ścienia, jaki mogliśmy podziwiać
w 1994 roku. Ostatnie obserwa
cje pokazują już wyraźne ślady
zderzenia pędzącej fali uderze
niowej, powstałej w wyniku wy
buchu gwiazdy, z obrzeżem we
wnętrznego pierścienia. To wła
śnie owa jasna „plama” w pra
wym górnym rogu prawej części
zdjęcia 1, pokazana również nie
co inaczej na zdjęciu 2.
Zderzenie podgrzewa gaz i po
w oduje jego coraz ja śn ie jsz e
świecenie; przez najbliższe parę
lat spowoduje to “odmłodzenie”
SN 1987A — stanie się ona po
tężnym źródłem emisji rentge
nowskiej i radiowej.
Znajdujący się w centrum bia
ły, sierpowaty obiekt to widocz
na część rozerw anej gwiazdy,
rozbiegająca się w przestrzeń
z prędkością 3 tysięcy km/s i pod-
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Fot. P. G arnavich (CfA) i NASA

m ateria przybliżająca się 15000 km/s ...

... i oddalająca z taką prędkością
Fot. P. G arnavich i R. K irshner (CfA)

grzew ana przez pier
w iastki radioaktyw ne
pow stałe podczas wy
buchu. Jasna plamka
w lewym dolnym rogu to
z kolei gwiazda, nie bę
dąca wszakże fizycznie
związana z SN 1987A.
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Fot. P. G arnavich (CfA) i SINS

Teleskopu Kosmicznego
H ubble'a, a wykres —
ewolucję jasności „pla
my” w odniesieniu do
jasności wewnętrznego
pierścienia.
(mag)
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R. Kirshner (CfA)

Zdjęcie 3 prezentuje
widmo nadfioletowe ob
szaru kolizji wykonane
przez instrument S T /S
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Szanowni i Drodzy Czytelnicy,
Oddajemy w Wasze ręce drugi zeszyt nowej URANII. Pracą nad jego treścią i kształtem zakończyliśmy
w dniach bliskich 525 rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika. Tej rocznicy poświęcone było wiele imprez
w różnych ośrodkach naukowych naszego kraju. W Toruniu na przykład, zgodnie z przeszło 120-łetnią
tradycją, odbyły się stosowne posiedzenia naukowe, wieczornice, akademie i koncerty
słowem cały
festiw al kopernikowski, którego głównymi organizatorami byli (jak co roku) Uniwersytet Mikołaja
Kopernika, Towarzystwo Naukowe, Muzeum Okręgowe z Domem Kopernika i oczywiście PTMA.
W Olsztynie świętowano 25-lecie Planetarium i Obserwatorium Astronomicznego. Podobnie było w wielu
innych miastach i ośrodkach naukowych. Poświęciliśmy ju ż tej rocznicy trochę miejsca w poprzednim
zeszycie, ale mamy zamiar wracać do niej także w kolejnych numerach. Teraz przypominamy genezę
i działalność Polskiego Towarzystwa Astronomicznego, które powstało w Toruniu 75 lat temu,
w czasie pierwszego po odzyskaniu niepodległości zgromadzenia polskich astronomów w 450 rocznicę
urodzin Kopernika.
Jednym z podstawowych artykułów tego zeszytu jest, adaptowany dla nas przez Autora, wykład
dra Andrzeja Kułaka z Krakowa wygłoszony na zeszłorocznym Walnym Zjeździe PTA w Zielonej Górze,
poświęcony polom elektromagnetycznym o ekstremalnie niskiej częstotliwości. Jak one powstają, jaki mają
wpływ na życie, czy stanowią zagrożenie dla naszej biosfery? Proszę o tym czytać na stronach 60-67.
Astronomowie zaglądają czasem tam, gdzie ani oko, ani ucho nic zdziałać nie mogą
do wnętrza
gwiazd. Trzeba się przy tym posłużyć matematyką i prawami fizyki. Nowa fala zainteresowania strukturą
wewnętrzną gwiazd została sprowokowana nowymi, bardziej precyzyjnymi danymi obserwacyjnymi,
m.in. uzyskanymi przez satelitę Hipparcos. Pisze o tym na str. 54-57 profesor Evry Schatzman, znakomity
astrofizyk francuski.
„Niebo nieznane” to tytuł artykułu doktora Stanisława Bajtlika z Warszawy (str. 58-59). Dowiadujemy
się z niego m.in. o odkryciu nowej galaktyki, dotychczas skrytej za gwiazdami bliskimi środka naszej
Drogi Mlecznej. Mgr Jarosław Dyks z Torunia przedstawia nam planetę Jowisz i je j rodzinę (str. 68-72).
Krąży wokół niej stacja kosmiczna Galileo, której odkrycia mamy zamiar przybliżać w następnych
naszych zeszytach.
Miłośnicy astronomii znajdą w tym zeszycie m.in. podsumowanie obserwacji roju meteorów
w artykule Arkadego Olecha z Warszawy pt. „Perseidy 1997” i sprawozdanie Karola Wenerskiego
z Bydgoszczy ze Zlotu Miłośników Astronomii OZMA ’97 wraz z zaproszeniem na następny zlot.
W „Elementarzu Uranii" kontynuujemy opowieść doktor Magdaleny Sroczyńskiej-Koiuchowskiej
ze „starej Uranii”o podstawowych zjawiskach i prawach, na których opiera się współczesna astronomia.
W tym roku pani Magda pragnie odkrywać przed czytelnikami tajemnice o ciałach niebieskich zawarte
w docierającym do nas promieniu świetlnym. Doktor Kazimierz Schilling z Olsztyna prowadzi nas
„po krętych ścieżkach nauki” w swym przeglądzie nowo wydanych książek, natomiast Wiesław Skórzyński
doradza, ja k fotografować niebo przy pomocy nieruchomego aparatu fotograficznego.
Doktor Tomasz Ściężor z Krakowa opracował „ Kalendarzyk astronomiczny ” na kolejne 3 miesiące.
W ten sposób uzyskamy dwumiesięczne wyprzedzenie „Kalendarzyka ” w stosunku do nominalnej
daty zeszytu. Gdyby zdarzyło się jakieś nieprzewidziane opóźnienie w ukazywaniu się naszego pisma,
obserwatorzy nie będą pozbawieni możliwości wcześniejszego planowania i następnie wykonywania
obserwacji. Kolejne ,,Kalendarzyki ” będą obejmowały okresy dwumiesięczne.
Zeszyt dopełniają: przepiękne zdjęcia wykonane teleskopem kosmicznym Hubble 'a, kilka krótkich
informacji o najnowszych odkryciach, konkurs dotyczący znajomości ciał Układu Słonecznego, krzyżówka
i listy naszych Czytelników. A na okładce prezentujemy zdjęcie niewidocznego w Polsce zaćmienia Słońca
w dniu 26 lutego 1998 roku.
—

—

Życzę Państwu przyjemnej lektury,

Toruń, w lutym 1998 roku
2/1998
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czytelnicy piszą...
Szanowna i Droga Redakcjo,
Nie wiem, czy Redakcja
zgodzi się opublikować ten
tekst, gdyż stanowi on polemi
kę z wcześniej opublikowanym
w rubryce „Czytelnicy piszą..."
listem Pana Jerzego Strzei;
Urania-PA nie je s t w szak
skrzynką kontaktową. Uważam
jednak, że poglądy zawarte
w wyżej wymienionym liście są
na tyle absurdalne i szkodliwe,
że należy im się przeciwstawić
publicznie tak, jak publicznie
zostały przedstawione.
Krytyka i „zjadliwość” Pana
Strzei w stosunku do Autorów
protestu skierowanego do Pre
zesa TVP S.A. jest nieuspra
wiedliwiona. Przypomnijmy, że
pismo do Prezesa dotyczyło
treści pseudonaukow ych
w programach dla młodzieży,
mających ambicje edukacyjne.
Zatem, po pierwsze, ośmiesza
nie problemu przez porówny
wanie popularyzacji astronomii
i szerzej — nauki — do dobra
nocki „M iś Kolargol w Kosmo
sie” jest pozbawione podstaw
logicznych. Po drugie, propo
zycja korzystania z opinii rze
czoznawców, to nie „domaga
nie się powołania Neoinkwizycji” . Pan Strzeja być może nie
zdaje sobie sprawy, że na każ
dym niemal kroku jest chronio
ny opiniami rzeczoznawców:
gdy idzie do lekarza czy apteki
— ma do czynienia z fachow
cami od medycyny, czyli z rze
czoznaw cam i, gdy w siada
do samolotu, żeby polecieć
do Krakowa czy Nowego Jor
ku — chce tego czy nie chce
— jego bezpieczeństwo jest
zapewnione przez niezliczone
komisje kontroli technicznej
funkcjonujące w przemyśle lot
niczym, czyli również przez rze
czoznawców. Wierzę, że Pan
Strzeja jest w stanie dać jesz
cze kilka przykładów korzysta
nia z rzeczoznawców, którzy
dobrze wypełniają swoje obo
wiązki. Nawet do dobranocek
przydają się rzeczoznawcy —
psychologowie (i nie tylko), aby
np. dzieciom nie śniły się po
tem koszmary.
Program edukacyjny, żeby
był programem dobrym, musi
nieść treści zgodne ze współ
czesnym stanem wiedzy (nie
jest to warunek wystarczający,
ale na pewno konieczny). O tej
zgodności powinni decydować
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rzeczoznawcy. Nie warto się
upierać, czy jedynie osoby wy
brane przez Ministerstwo Edu
kacji Narodowej do tego się
nadają ale widać jak na dłoni,
że nie każdy jest dobrym fa
chowcem od popularyzacji
astronomii w telewizji. Autorzy
listu do Prezesa nie zabraniają
nikomu zapisania się do „To
warzystwa Płaskiej Ziemi", po
nieważ jednak są astronoma
mi — mająobowiązek protesto
wać, gdy w programie eduka
cyjnym ktoś pod pozorami na
ukowości będzie uzasadniał, że
Ziemia tak naprawdę jest pła
ska. Przyjmuję do wiadomości
stwierdzenie Pana Strzei, że
„społeczeństwu (...) nie jest po
trzebna do szczęścia wiedza,
jak funkcjonuje Wszechświat” .
Gdy jednak młodemu człowie
kowi do szczęścia akurat tego
zabraknie, może zdoła zaspo
koić swoje pragnienia, ogląda
jąc Telewizję Edukacyjną.
Dziwne czy wręcz bzdurne
treści pojawiające się w pod
ręcznikach szkolnych stanowią
doskonały przykład na słabą
efektywność systemu opinio
wania podręczników szkolnych
przez MEN. Stąd jednak nie
wynika, że należy zaniechać
zabiegów o wyższąjakość tych
podręczników, a jedynie, że
należy to robić dobrze, a przy
najmniej lepiej. W tym kontek
ście niechęć Pana Strzei do
rzeczoznawców z listy Minister
stwa Edukacji Narodowej jest
być może uzasadniona, gdyż
nie widać dotąd pozytywnych
skutków ich istnienia. Problem
w tym, że Pan Strzeja wyciąga
błędne wnioski. Gdy w wyniku
operacji pacjent umrze, nie na
leży domagać się zamknięcia
Akademii Medycznej.
Prawdąjest, że nauka czę
sto również prowadziła na ma
nowce. Historia poznania poka
zuje, że poglądy człowieka na
przyrodę zmieniały się wielo
krotnie i głęboko. Jest zatem
oczywiste, że za sto lat progra
my edukacyjne będąprzekazywały inne treści niż najlepsze,
współczesne nam książki po
pularnonaukowe. Czy zwalnia
to dzisiejszych popularyzato
rów nauki z rzetelnego informo
wania społeczeństwa o stanie
wiedzy? Czy wolno naukow
com mówić cokolwiek, np. że
Księżyc jest pusty w środku

i znajduje się tam gigantyczna
baza ufoludków? Kopernik za
proponował system heliocentryczny w wyniku krytycznej
analizy istniejącego modelu
ge o ce n tryczn e g o . Można
śmiało twierdzić, że dzieło De
revolutionibus nie powstałoby
w pustce naukowej albo gdyby
w młodości przyszły Ksiądz Ka
nonik nie zdobyw ał w iedzy
w najlepszych ówczesnych
ośrodkach naukowych, choć
dziś wiemy, że wiedza ta była
bardzo niedoskonała. Ważne
jest jednak, że była ona w da
nym momencie najlepsza. Tak
więc, gdybyśmy teraz zaczęli
mówić w szkole (lub progra
mach edukacyjnych telewizji
publicznej) o modelu geocentrycznym lub horoskopach,
oznaczałoby to karmienie mło
dego pokolenia bezwartościo
w ą papką mimo że w czasach
Kopernika była to działalność
owocna i pozytywna.
Pan Strzeja pisze: „Ludzie
płacą abonament — wszyscy
— i nie mają wpływu, na co te
pieniądze zostaną wydane” .
Autorzy listu nie chcą z tego
wpływu rezygnować. Myślę, że
warto podejść bardziej pozy
tywnie do obecnej rzeczywisto
ści i zacząć wreszcie wierzyć,
że dzięki demokratycznym wy
borom ludzie kompetentni za
czn ą decydow ać rów nież
o edukacji. (...)
Andrzej Sołtan
Warszawa
•kick

(...) Myślę, że nowa Urania ma
szansę stać się pismem, na
które wszyscy czekamy, ale to
my, czytelnicy, musimy służyć
pom ocą pomysłami — aby
Urania stała się dla nas źród
łem wiedzy, dobrych rad — po
prostu przyjacielem w pasji po
znawania otaczającego nas
Wszechświata. (...)
Karol Wenerski
Bydgoszcz

Szanowny Panie Profesorze,
Jestem szczęśliwym posia
daczem „kawałka prawdziwe
go nieba" dzięki „Postępom
Astronomii”, które otrzymuję
pocztą.
Do napisania listu zainspi
row ał m nie a rty k u ł Pana
dr. Schillinga w „Gazecie Olsz
tyńskiej” 20-22.02.98r. z okazji
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25 rocznicy otwarcia Olsztyń
skiego Planetarium.
Czytając o działalności po
pularyzatorskiej Planetarium,
pomyślałem, iż w tak szacow
nej instytucji są dostępne „Po
stępy Astronomii”, które dosko
nale popularyzują astronomię.
Niestety, poinformowano mnie,
że takiego czasopisma nie do
stanę z niewiadomych przy
czyn. Dziwna to sprawa, bo
w „Postępach Astronomii” są
artykuły Pani dyrektor Planeta
rium dr Jadwigi Białej. Smutna
to rzecz i wielka strata dla tych,
którzy odwiedzając Planeta
rium Olsztyńskie nie w iedzą
iż je s t czasopism o, które
w przystępny sposób opisuje
Wszechświat i informuje o ak
tualnym stanie nauki, jakąjest
astronomia. Moim skromnym
z d a n ie m „U ra n ia -P o s tę p y
Astronomii” (obecny tytuł) po
winny witać wszystkich prze
kraczających próg Planeta
rium, wyeksponowane we wła
ściwym miejscu. Gdyby tak się
stało, Olsztyńskie Planetarium
skuteczniej upowszechniałoby
w iedzę o bliskim i dalekim
Kosmosie, a przy tym piękniej
sp ła ca ło dług za c ią g nię ty
u Mikołaja Kopernika.
Korzystając z okazji, prze
syłam na Pana ręce wyrazy
wdzięczności i podziękowania
wszystkim, którzy redagujątak
wspaniałe czasopismo (...).
Z poważaniem
Andrzej Żuk
Olsztyn
Od Redakcji. Pięknie dzięku
je m y naszemu Czytelnikowi
za tak gorące słowa pod ad
resem naszej Redakcji. Zga
dzamy się w całej rozciągłości
z opinią Pana na temat sprze
daży „Postępów Astronom ii”
w Olsztyńskim Planetarium
i o to od kilku lat wielokrotnie,
niestety, z niewiadomych nam
powodów, nieskutecznie, pro
siliśmy Panią Dyrektor. Ostat
nio, na obchodach 25-lecia
Planetarium, Pani Dyrektor pu
blicznie obiecała nam, że bę
dzie starała się załatwić tę (wy
daje się nam wstydliwą) spra
wę. M iejm y więc nadzieję,
że wreszcie „Urania-Postępy
A stronom ii” będą dostępne
w sprzedaży zarówno w gma
chu Planetarium, ja k i Obser
watorium w Olsztynie.
2/1998

Urania
Postępy A stronomii
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Adam Michalec

(PL ISSN 0032-5414/ 0042-07-94)
Dwumiesięcznik poświęcony upowszechnia
niu wiedzy astronom icznej. Czasopism o po
wstałe poprzez połączenie się „Uranii” —
dotychczasowego m iesięcznika PTM A, uka
zującego się od 1922 roku i „P ostęp ów
Astronom ii” — dotychczasow ego kw artal
nika PTA, wychodzącego od 1953 roku. Pa
tronat: Polskie Towarzystwo Astronomiczne
i Polskie Towarzystwo M iłośników Astrono
mii. Zachow ana zostaje dotychczasow a nu
m eracja „U ranii” .

Polskie Towarzystwo Astronomiczne zapoczątkowało swoją działalność na Zjeździe
Naukowym w Warszawie w roku 1920, zaś za faktyczne je g o zaw iązanie się należy
przyjąć Z jazd Astronomów w Toruniu tv dniu 19 lutego 1923 roku, zatem w tym roku
PTA będzie obchodziło sw oje 75-lecie.
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Evry Schatzman
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Stanisław Bajtlik

Korekta:
Bożena W yrzykowska

Poczta elektroniczna (E-mail adress):
aw@ astri.uni.torun.pl

Niebo nieznane
Jeszcze kilka lat temu mapy rozkładu galaktyk na niebie zawierały wielką białą plamę,
obszar nieba nieznanego, w miejscu zajmowanym przez dysk Drogi Mlecznej. Takja k
wyprawy M arco Polo, Magellana i Stanleya dawno temu pokryły ziemski globus kolo
rami, tak obserwacje wysłużonego, 40-letniego, małego radioteleskopu w Dwingeloo
nanoszą na białą pla m ę na m apie nieba punkty i plamy, reprezentujące galaktyki
i obłoki gazu.

O pracow anie graficzne
i skład komputerowy:
Jacek Drążkowski

Adres Redakcji:
Uniw ersytet M .K opem ika
ul.Chopina 12/18
87-100 TO RUŃ
tel. (0-56) 260-18 w. 51
fax. (0-56) 62 19 381

Współczesny pow rót do badań struktury wewnętrznej
gwiazd
Znajdujemy się dzisiaj p rzed wielką odnową teorii struktury wewnętrznej. Now e dane
obserwacyjne i doświadczalne zm usiły teoretyków do przyjrzenia się z bliska naturze
rozbieżności pom iędzy teorią i obserwacjami. Doprowadziło to do uwzględnienia pro
cesów fizycznych, które pomijano, a których znaczenie wydaje się być dzisiaj znaczne.
Zmierzamy do lepszego zrozumienia własności gwiazd. 1, ja k to historia ju ż nam p o ka 
zała, do lepszego zrozumienia Wszechświata.

Redaktor Naczelny:
Andrzej W oszczyk, CA UM K Toruń
Zespól Redakcyjny:
M arek G ołębiew ski, CA UM K Toruń
M agdalena Kożuchowska, CAM K W -wa
K rzysztof Rochowicz, CA UM K Toruń
Rom an Schreiber, CAM K Toruń

Polskie Towarzystwo Astronomiczne ma 75 lat!
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K osm iczne pochodzen ie p ó l elektrom agnetycznych
ekstremalnie niskiej częstotliwości na powierzchni Ziemi
Andrzej Kułak
Okazało się, że m ieszkamy w wielkiej wnęce rezonansowej wypełnionej polem elektro
magnetycznym o ekstremalnie niskich częstotliwościach. Pojawiły się pytania — skąd
się ono bierze i czy ma jakiekolw iek znaczenie?

68

Układ Jowisza
Jarosław Dyks

Adres WWW:
http://urania.cam k.edu.pl

System Jowisza, oprócz sam ej planety, tworzą je g o satelity, pierścienie oraz rozległa
magnetosfera z towarzyszącą j e j plazmą. Prezentowany tekst zwięźle przedstawia od
działywania zachodzące pom iędzy tymi elementami systemu..

Druk:
Zakład Poligraficzno-W ydawniczy
POZK AL, Inowrocław

teleskop kosmiczny Hubble’a obserwuje: Najmasywniejsze zna

ne gwiazdy (76); Odchudzanie gwiazd (77)

Dystrybucja:
Barbara Gertner, CA UM K,
ul. Gagarina 11, 87-100 TORUŃ
tel. (0-56) 65 40 676 w. 14
E-mail: basia@ astri.uni.torun.pl
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recenzje: Trzeci etap wędrówki po krętych ścieżkach nauki

Num er zam knięto w lutym 1998

81

w kraju: Zlot Miłośników Astronomii czyli OZMA 1997

♦M ateriałów nie zam ówionych Redakcja
nie zw raca, a w yk orzystu jąc zastrzega
sobie prawo do ich redagowania i skraeania*Przedruk m ateriałów i zdjęć tylko za
z g o d ą R e d a k c ji.* O p in ie i p o g lą d y
form ułow ane przez Redakcję i Autorów
nie reprezentują oficjalnego stanowiska
obu patronujących nam Towarzystw*

Materiały dotyczące wyników
obserwacji teleskopu kosmi
cznego Hubblea uzyskano
dzięki uprzejmości doktora F. Duccio
Macchetto, przedstawiciela Europej
skiej Agencji Kosmicznej (ESA)
w Space Telescope Science Institute
w Baltimore (USA)
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rozmaitości: Niebo w podczerwieni (73); Voyager liderem (73); Nowe
zagadki na Io (74); Los Wszechświata (74); Polarna fontanna Ziemi (75)
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krzyżówka

NA OKŁADCE
Taką koroną słoneczną mogli podziwiać 26 lutego br. świad
kowie całkowitego zaćmienia Słońca w Ameryce Środko
wej. Już następne tego rodzaju zjawisko zobaczymy w Eu
ropie 11 sierpnia przyszłego roku. Do tego tematu wrócimy
na łamach „ Uranii-PA (fot. J. Horne, Sky & Telescope)
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Adam M ichalec

Awers i rewers medalu im. prof. Wło
dzim ierza Z o n n a p rzyzn a w a n eg o
przez PTA za popularyzację wiedzy
o Wszechświecie.

POLSKIE
TO WARZYSTWO
ASTRONOMICZNE
ma 75 lat!
Polskie Towarzystwo Astronomiczne
(PTA) zapoczątkowało swoją działal
ność na Zjeździe Naukowym w Warsza
wie w roku 1920, zaś za faktyczne jego
zawiązanie się należy przyjąć Zjazd
Astronomów w Toruniu w dniu 19 lu
tego 1923 roku, zatem w tym roku PTA
będzie obchodziło swoje 75-lecie. Okazjądo utworzenia takiej organizacji były
obchody 450 rocznicy urodzin Mikoła
ja Kopernika. Podczas Zjazdu przedys
kutowano problemy związane z potrze
bami i przyszłym rozwojem nauki pol
skiej w warunkach odzyskanej niepod
ległości. Na tym Zjeździe ogłoszono
„O dezwę do Społeczeństw a”, której
pierwszą część warto tu przytoczyć (pi
sownia oryginalna), gdyż po latach, cho
ciaż zmieniły się uwarunkowania, nie
wiele straciła ona ze swej aktualności:
Astronomowie polscy, reprezentują
cy wszystkie uniwersytety Rzeczypospo
litej, zebrani w Toruniu, w kolebce Ko
pernika, w uroczystym dniu 450-ej rocz
nicy urodzin wielkiego naszego roda
ka, nie spełniliby swego wielkiego obo
wiązku wobec Ojczyzny i nauki, gdyby
nie oświadczyli Społeczeństwu, co na
stępuje:
Skutkiem wieloletniej niewoli narodu,
obserwatorja astronomiczne doszły w
Polsce do stanu zupełnego wyniszczenia.
Astmnomja polska znajduje się w nie
bezpieczeństwie! Według jednomyślnej
opinji Zjazdu, honor Ojczyzny Koperni
ka, największego astronoma wszystkich
czasów, wymaga założenia Instytutu
astronomicznego, któryby dał możność
astronomom polskim wykonywać prace
obserwacyjne, stojące na poziomie na
uki współczesnej i któryby jednocześnie
zaspakajał pierw szorzędne potrzeby
państwowe astronomiczno-geodezyjne.
Instytut taki powstać musi i dlatego, aby
śmy nie postradali moralnego prawa do
chlubienia się Kopernikiem.(...)

W okresie międzywojennym głów
nym celem działalności PTA było urze
czywistnienie idei budowy Narodowe
go Instytutu Astronomicznego, pomyśla
nego jako „placówka oderwana od ży
cia i kłopotów uniwersyteckich, poświę
cona wyłącznie pracy naukowej”. Jed
nakże oparcie finansowej strony przed
sięwzięcia tylko na ofiarności osób pry
watnych i instytucji czyniło projekt nie
możliwym do zrealizowania. Dotacje
udzielane Towarzystwu ze strony ówcze
snego Ministerstwa Wyznań Religijnych
i Oświecenia były raczej symboliczne.
Za cenne osiągnięcie PTA należy
uznać uzyskanie w 1927 r. środków na
wydawanie centralnego czasopisma na
ukowego astronomów polskich. Czaso
pismo to pod nazwą „Acta Astronomica” ukazało się po raz pierwszy w 1929
r. Jego założycielem i redaktorem naczel
nym był prof. Tadeusz Banachiewicz,
dyrektor Obserwatorium w Krakowie,
wieloletni Prezes PTA.
Pierwszy po II wojnie światowej
Zjazd Naukowy Astronomów Polskich
odbył się w 1948 r. we Wrocławiu. Ce
lem tego Zjazdu było reaktywowanie
istniejącego przed wojną PTA oraz po
dzielenie się wzajemnie wiadomościa
mi o pracach wykonanych przez pol
skich astronomów w okresie wojennym.
Podjęto zarazem odpowiednie kroki ce
lem zarejestrowania Towarzystwa, opra
cowano jego Statut. Po przeniesieniu
w 1954 r. siedziby władz PTA z Wro
cławia do Warszawy, oficjalnie zareje
strowano Towarzystwo w Prezydium
R ady N arodow ej m .st. W arszaw y
z dniem 31 grudnia 1955 r.; zaś 20 mar
ca 1957 r. Wydział Naukowy PAN objął
opiekę nad PTA, przejmując jednocze
śnie na siebie obowiązek finansowania
jego działalności.
Statutowym celem Towarzystwa,
jako zrzeszenia o charakterze nauko-
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wym, jest popieranie rozwoju nauk
astronomicznych, ich dydaktyki oraz
popularyzacji astronomii w społeczeń
stwie. Dla osiągnięcia tych celów Towa
rzystwo:
— organizuje zjazdy i wyprawy na
ukowe, konkursy, zebrania naukowe,
kursy, odczyty, wykłady i wystawy, se
minaria i szkoły letnie;
— prowadzi własną działalność wy
dawniczą (kwartalnik: postępy Astrono
mii", od tego roku wspólnie z PTMA —
dwumiesięcznik:,, Urania-Postępy Astro
nomii") oraz może wspierać działalność
wydawniczą z dziedziny astronomii, jej
dydaktyki, historii i zastosowań;
— wydaje opinie o stanie i potrze
bach astronomii polskiej oraz kieruje de
zyderaty do właściwych władz, urzędów
i instytucji;
— utrzymuje łączność z pokrewnymi
stowarzyszeniami w kraju i za granicą.
W chwili obecnej Towarzystwo liczy
218 członków zwyczajnych. Członko
wie Towarzystwa dzielą się na: zwyczaj
nych, wspierających i honorowych.
Członkiem zwyczajnym Towarzystwa
może zostać każda osoba posiadająca
obywatelstwo polskie (lub cudzoziemiec
— bez względu na miejsce zamieszka
nia), która opublikowała co najmniej jed
ną pracę naukową z dziedziny nauk
astronomicznych lub posiada dyplom
ukończenia studiów astronomicznych.
Członkami wspierającymi Towarzy
stwo mogą być osoby prawne lub fi
zyczne.
Członkiem honorowym może zostać
osoba zasłużona dla rozwoju astronomii
w Polsce lub posiadająca wybitne osią
gnięcia naukowe w dziedzinie astrono
mii. Godność tę nadaje Walne Zebranie
Towarzystwa, na wniosek Zarządu
Głównego.
Najwyższą władzą Towarzystwa jest
Walne Zebranie, które zwołuje Zarząd
Główny PTA raz na dwa lata. Natomiast
organem kontrolnym pracy Zarządu jest
Komisja Rewizyjna.
Wszystkie dotychczas odbyte zjazdy
oraz prezesów Towarzystwa przypomi
na tabela 1.
Pewną formą popierania badań na
ukowych prowadzonych przez młodych
astronomów jest przyznawanie przez
PTA od 1959 roku tzw. N agrody Mło
dych". Natomiast za popularyzację wie
dzy o Wszechświecie, PTA przyznaje od
1983 roku medal im. prof. Włodzimie
rza Zonna. Oba wyróżnienia wręczane
są uroczyście co 2 lata przy okazji statu
2/1998

Tabela 1
Wykaz dotychczasowych Zjazdów Członków PTA, oraz Prezesi PTA
Termin

Nr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

19 I11923
29-30 VIII 1934
10-11 X 1948
IX 1950
16-17X11 1952
1 VII 1954
14-16X11 1955
16X11 1956
25-27 VI 1959
14-16 IX 1961
19-21 IX 1963
10-13 IX 1965
26-28X1967
24-27 IX 1969
6-9 1X1971
12-15 II 1973
16-19 IX 1975
20-23 1X1977
24-27 1X1979
15-181X1981
20-23 IX 1983
17-20 1X1985
16-191X1987
19-22 1X1989
10-13 IX 1991
21-23 IX 1993
12-151X1995
09-12 IX 1997

Miejsce Zjazdu
/Walnego Zebrania/

Wybrany Prezes

TORUŃ
WARSZAWA
WROCŁAW
POZNAŃ
WARSZAWA
SUWAŁKI
POZNAŃ
WROCŁAW
WROCŁAW
WARSZAWA
TORUŃ
OLSZTYN
WROCŁAW
CHORZÓW/JASZOWIEC
POZNAŃ/KÓRNIK
CHORZÓW
GDAŃSK
KORTOWO k.Olsztyna
WARSZAWA
KRAKÓW/WIELICZKA
FROMBORK
WROCŁAW
GDAŃSK
BACHOTEK k.Torunia
PRZEGORZAŁY k.Krakowa
WARSZAWA CAMK
POZNAŃ OA UAM
ZIELONA GÓRA IA

T. Banachiewicz
W. Dziewulski
E. Rybka
J. Witkowski
W. Zonn
W. Zonn
W.Zonn
S. Piotrowski
A. Opolski
A. Opolski
W. Zonn
W. Zonn
W. Zonn
W.Zonn
W. Zonn
W. Zonn
J. Stodółkiewicz
J. Stodółkiewicz
J. Stodółkiewicz
J. Stodółkiewicz
J. Stodółkiewicz
J. Stodółkiewicz
J. Stodółkiewicz
R. Głębocki
R. Głębocki
R. Głębocki
J. Kreiner
J. Kreiner

Tabela 2
Lista laureatów nagrody im. W. Zonna oraz miejsce i rok wręczenia
medalu.
1
2
3
4
5
6

7
8

Stanisław Brzostkiewicz
prof. Jan Mergentaler
prof. Michał Heller
dr Krzysztof Ziołkowski
mgr Edith i Andrzej Pilscy
mgr Małgorzata Śróbka-Kubiak,
mgr Mirosław Kubiak,
dr Kazimierz Schilling
dr Jarosław Włodarczyk
dr Henryk Chrupała

towych Zjazdów i Walnych zebrań PTA.
Osoby wyróżnione dotychczas medala
mi PTA im. prof. Włodzimierza Zonna
prezentuje tabela 2.
Z okazji zbliżającego się Jubileuszu
75-lecia Polskiego Towarzystwa Astro
nomicznego, należałoby Mu życzyć dal
szego rozwoju i spełnienia zamierzeń
U R A N IA -
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Frombork
Wrocław
Gdańsk
Bachotek
Przegorzały

1983
1985
1987
1989
1991

Warszawa
Poznań
Zielona Góra

1993
1995
1997

Statutowych Towarzystwa, pamiętając
jednocześnie o sentencji: ,J°eraspera ad
astra".

Adam Michalec pełni obecnie obo
wiązki Sekretarza PTA.
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Evry Schatzman
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do badań struktury
wewnętrznej gwiazd
Znajdujemy się dzisiaj
przed wielką odnową teorii
struktury wewnętrznej.
Nowe dane obserwacyjne
i doświadczalne zmusiły
teoretyków do przyjrzenia
się z bliska naturze
rozbieżności pomiędzy
teorią i obserwacjami.
Doprowadziło to
do uwzględnienia procesów
fizycznych, które pomijano,
a których znaczenie wydaje
się być dzisiaj istotne.
Zmierzamy do lepszego
zrozumienia własności
gwiazd. I, ja k to historia
ju ż nam pokazała,
do lepszego zrozumienia
Wszechświata.

Ruch plazmy słonecznej od równika
ku biegunom odkryty przez satelitę
SOHO.
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^ ^"^fw ia zd y są złożonymi układa-

M -w-mi fizycznymi, w których zachodzi jednocześnie wiele zja
wisk fizycznych. M ożna założyć
a priori, że procesy zachodzące
w gwiazdach są takie same jak te, któ
rymi zajmują się fizycy. Nie wiadomo
jednak z góry, które z nich są najważ
niejsze, a które można zaniedbać. To
na tym właśnie polega podstawowa
trudność wytłumaczenia obserwowa
nych zjawisk.
Nie ma dwu identycznych gwiazd.
Porównując dane pochodzące z obser
wacji dwu gwiazd podobnych do sie
bie, znajdujemy zawsze różnice pomię
dzy badanymi obiektami. Znalezienie
natury tych różnic i wyjaśnienie ich,
to jedno z podstawowych zagadnień
w badaniu struktury wewnętrznej
gwiazd.
Z drugiej strony, badanie układów
gwiazdowych pozw ala ocenić ich
wiek. W ostatnich latach nastąpił ol
brzymi postęp w dokładności dokony
wanych pomiarów i obliczeń, dotyczy
to w szczególności pomiarów odległo
ści gwiazd. Bardzo precyzyjne ustale
nie odległości pozwala na ściślejsze
wyznaczenie ilości energii emitowanej
przez gwiazdy w gromadach i umożli
wia lepsze określenie ich wieku. W ten
właśnie sposób poprawiono ostatnio
(1996) wartości wieku gromad kuli
stych. Dane te są teraz zgodne z dany
mi dotyczącymi ekspansji Wszech
świata. Widoczny tutaj związek pro
blemu dotyczącego struktury w e
wnętrznej gwiazd z zagadnieniami ko
smologii uzmysławia nam, jak podsta
wową rolę w astrofizyce odgrywają
badania dotyczące gwiazd, ich struk
tury i ewolucji.
U R A N I A - Postępy Astr o n o m ii

Tekst niniejszy nie jest przeglądem
problem ów dotyczących budow y
w ew nętrznej w szystkich gwiazd.
W szczególności nie dotyczy on
gwiazd nowych, supernowych, gwiazd
neutronowych i gwiazd o dużych ma
sach (100 mas Słońca). Dotyczy nato
miast zagadnień bliskich tym, jakimi
zajmował się autor podczas swojej pra
cy naukowej.

Struktura wewnętrzna
Przypomnijmy w skrócie, z czego zbu
dowane jest wnętrze gwiazdy i jaki ma
to związek z danymi obserwacyjnymi.
Podstawami tych rozważań są stwier
dzenia, że gwiazdy są stabilnymi, nie
rozpadającymi się ani nie zapadający
mi kulami gazu, które produkują do
kładnie tyle energii, ile wysyłają. Pi
szemy więc odpowiednie równania
równowagi hydrostatycznej, energe
tycznej i równanie stanu gazu.
Istotą teorii budowy wewnętrznej
gwiazd jest wyliczenie własności,
znajdującej się w równowadze grawi
tacyjnej, kuli zbudow anej z gazu
i określenie ich związku z danymi ob
serwacyjnymi: masą, tem peraturą,
dzielnością promieniowania, promie
niem i składem chemicznym na po
wierzchni. Próby takie podejmowano
w XIX wieku, ale pierwsze spójne
podejście do tego problemu zawdzię
czamy Eddingtonowi (1926). Na po
czątku stulecia wielu danych fizycz
nych wciąż brakowało. Teoria trans
feru prom ieniow ania była jeszcze
w powijakach i pomysł, że energia
gwiazd może pochodzić ze źródeł ją 
drowych (Henry Norris Russell, 1919;
Jean Perrin, 1920) pozostawał wciąż
w sferze rozważań jakościow ych.
2/1998

M ożna było jednak uzgodnić określo
ny w ten sposób wiek Słońca z geolo
gicznie wyznaczonym w iekiem Zie
mi. W 1938 roku Bethe wytłumaczył
moc promieniowania gwiazd zakładajac, że pochodzi ona z reakcji term o
jądrow ych. W ydajność reakcji term o
jądrow ej zależy od tem peratury i gę
stości oddziałujących ze sobą cząstek,
a ekran ujem nie naładowanych elek
tronów w okół każdego ją d ra (gaz
elektronowy) ułatwia przenikanie ba
riery potencjału (Schatzm an, 1948).
Cykle reakcji zależą oczyw iście od
przekrojów czynnych i Schatzm an
(1951) wykazał tuż przed Fowlerem
(1951) rolę reakcji:

kilometrów, związek między ciśnie
niem i gęstością zależy od sposobu,
w jaki odbywa się transport energii.
Energia term iczna je st przenoszona
częściowo poprzez ruch materii. W tym
środowisku związek pomiędzy ciśnie
niem P w funkcji promienia i gęstością
p w funkcji promienia:
(d log P/dr) / (d log p/dr)
różni się znacznie od równania adia
batycznego, które lokalnie zależy tyl
ko od równania stanu, a więc tylko od
wartości lokalnych ciśnienia, gęstości
i temperatury:
((d log P) / (d log p))ad

3He + 3He —> 4He + *H + 'H
w procesie produkcji energii gwiazd.
Fowler (1957) podaje inne reakcje
termojądrowe, które kolejno zachodzą,
wymieniając reakcje wytwarzania be
rylu, litu i boru. Podaje w ten sposób
różne sposoby produkcji neutrin . Pra
wie natychmiast potem Ray Davis roz
poczyna słynne doświadczenie polega
jące na pomiarze strum ienia neutrin
słonecznych za pośrednictwem obser
wacji przem iany pod ich wpływem
chloru 37C1 w promieniotwórczy argon
37Ar.

Fale akustyczne
W łaściwości opisywane w tym roz
dziale są zapewne wspólne dla wszyst
kich gwiazd, ale obserwowano je tyl
ko na przykładzie Słońca. Właśnie ono
służy tutaj za model w oczekiwaniu na
techniczne możliwości obserwacji tego
zjaw iska dla innych gwiazd. Cechy
charakterystyczne obserwowanych fal
akustycznych pozwalają nam wyciagać
wnioski dotyczące wnętrza Słońca.
Wiadomo, od czasu prac Unsolda
(1938) i przede wszystkim prac Eriki
Bohm-Vitense (1953), że pod atmos
ferą Słońca istnieje głęboka warstwa
konwektywna. W taki sam sposób jak
w atmosferze Ziemi, jeśli spełnione są
odpowiednie warunki, ruchy konwek
cyjne stają się turbulentne. Fale aku
styczne p o zw alają nam oszacow ać
przede wszystkim głębokość warstwy
konw ektyw nej. W ynosi ona około
200 000 km, prawie jedną trzecią pro
mienia Słońca.
W obszarze bliskim pow ierzchni
Słońca, na głębokości około tysiąca
2/1998

R uch m aterii w zdłuż prom ienia
gwiazdy można opisać jako ruch „bą
belków gazu”. Wznoszące się w kie
runku powierzchni bąbelki gazu mają
średnią gęstość mniejszą niż średnia
gęstość ośrodka i zawdzięczają swój
ruch archimedesowskiej sile wyporu.
Prędkość tego wznoszenia po przeby
ciu pewnej drogi staje się tak wielka,
że bąbelek silnie oddziałuje z otocze
niem i traci swoją energię kinetyczną
na rzecz otaczającego gazu. Część
energii bąbelka bierze udział w trans
porcie energii gwiazdy, inna część słu
ży do wytworzenia fal ciśnieniowych
i fal akustycznych.
Te fale akustyczne rozprzestrzenia
j ą się aż do powierzchni Słońca i ruch
z tym związany obserwujemy poprzez
efekt Dopplera. Badanie linii widmo
wej w funkcji czasu umożliwia zaob
serwowanie zmian częstości i odkry
cie, przy pomocy analizy fourierow
skiej, dużej liczby oscylacji o niewiel
kiej amplitudzie, które są odzwiercie
dleniem, na powierzchni Słońca, modów własnych o małej amplitudzie. Te
oscylacje są powodowane przez turbu
lencje królujące w strefie konwekcji
w rejonie usytuowanym zaledwie ty
siąc kilom etrów pod pow ierzchnią
Słońca. Efekt D opplera uwidacznia
w ten sposób prędkości rzędu 10 cm/s,
a nawet lcm/s.
Pożytek z badania tych ruchów jest
taki, że mamy tu do czynienia ze wzbu
dzeniem modów własnych. Od 1983
roku zaobserwowano blisko 3000 róż
nych modów, które odzw ierciedlają
poprzez współczynnik refrakcji fale
ciśnienia lub jeszcze poprzez prędkość
U R A N IA - Po s t ę p y A s t r o n o m ii

rozchodzenia się, ważną właściwość fi
zyczną wnętrza Słońca: rozkład tem
peratury wzdłuż promienia.
Od początku lat osiemdziesiątych,
nagrom adzenie danych obserw acyj
nych pozwala wprowadzić podpodzial
modów spowodowany rotacją i osza
cować prędkość rotacji we wnętrzu
Słońca w funkcji głębokości. Najnow
sze wyniki to seria pomiarów dokona
nych z przestrzeni kosmicznej podczas
ekspedycji SOHO. Wnioski z nich pły
nące, schematycznie opisane, są nastę
pujące. W w arstw ie konw ektyw nej
Słońca prędkość rotacji zależy od sze
rokości heliograficznej i ulega niewiel
kim zm ianom w zd łu ż p ro m ie n ia.
W wewnętrznej stabilnej warstwie pro
mienistej rotacja jest bardzo podobna
do rotacji ciała stałego. Te nowe dane
o b se rw acy jn e są c ałk o w ic ie inne
od wszystkiego, co modele struktury
wewnętrznej dotychczas przewidywa
ły. Konieczne stało się więc sięgnięcie
do zapomnianych już działów fizyki,
aby zrozum ieć wyniki najnowszych
obserwacji.

Fale grawitacyjne
Znamy typowe fale grawitacyjne na
morzu — są to fale, które wywołuje siła
ziemskiego przyciągania. Fale te roz
chodzą się w ośrodku jednorodnym.
Na Słońcu ma to miejsce w warstwie
o równowadze radiacyjnej, usytuowa
nej pod warstwą konwektywną. To na
razie pozostaje w zgodzie z teorią! Fale
grawitacyjne, przechodząc przez ob
szar konwekcj i, podlegają amortyzacj i
(wygaszaniu). Oczywiście chcemy do
wiedzieć się pod jaką postacią będzie
je można zaobserwować na powierzch
ni Słońca. Niestety, ich amplitudy sta
ją się tak małe, że wszelkie wysiłki
czynione w celu detekcji fal grawita
cyjnych na pow ierzchni Słońca są,
jak dotąd, bezowocne.
Można jednak rozważać trzy efekty
fal grawitacyjnych. Pierwszy, opisany
przez Pressa (1981), jest procesem
transportu za pom ocą dyfuzji, co po
zwala wytłumaczyć w sposób spójny
problemy obfitości litu. Drugi dotyczy
przenoszenia momentu kątowego przez
fale grawitacyjne i pozwala wyjaśnić
quasi-rotację ciała stałego w pobliżu
środka Słońca. Trzeci, jeszcze subtel
niejszy efekt, odnosi się do bardzo nie
wielkich zmian struktury wewnętrznej
Słońca, przy pomocy których być może
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uda się wytłumaczyć deficyt neutrin
słonecznych. To w szystko kolejno
omówimy.

Lit
Duże różnice w obfitości litu w atmos
ferach gwiazd zostały zauważone już
trzydzieści lat tem u przez Herbiga.
Zdobywając stopniowo coraz to nowe
dane obserwacyjne, opisano to zjawi
sko, jednak pewna liczba cech pozo
stała nie wyjaśniona. Taki niedosyt in
spiruje do poszukiwania możliwości
wyjaśniania nowych procesów fizycz
nych.
Podstawowe cechy charakterystycz
ne odnoszą się do gwiazd ciągu głów
nego. Badanie gromad otwartych po
zwala zaobserwować różnice obfitości
pomiędzy gromadami w różnym wie
ku. Stwierdza się duży rozrzut obfito
ści litu w grom adach „m łodych” i,
przeciwnie, bardzo niewielkie różnice
wśród gromad „starych”.
Najlepszym przykładem są Hiady,
liczące sobie 600 milionów lat. W tej
gromadzie obserwujemy dla gwiazd
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typu widmowego G regularny spadek
obfitości litu w funkcji typu widmowe
go, od typu F8 do typu KO.
Dla gwiazd gorętszych niż F8, znaj
dujemy w wąskim przedziale widmo
wym gwałtowny spadek, a następnie
szybki w zrost obfitości litu, którą
chciałoby się uważać za w yjściow ą
obfitość w momencie powstania tych
gwiazd.
W przedziale gwiazd typów widmo
wych F8 - KO regularny spadek obfi
tości litu wydaje się być związany z po
głębianiem się strefy konwekcji.
Początkowo usiłowano interpreto
wać deficyt litu przy pomocy procesu
dyfuzji, wynikającego z rotacji gwiaz
dowej. Miałby on zapewniać transport
litu od podstawy strefy konwekcji do
poziomu rozpadu termojądrowego tego
pierwiastka. Jednakże taki model trans
portu zależy w znacznym stopniu
od prędkości rotacji gwiazdowej i na
leżałoby znaleźć zw iązek pomiędzy
obfitością litu i rotacją gwiazdową.
W braku takiego związku stało się nie
zbędne znalezienie innego prawdopo
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dobnego sposobu transportu materii,
od podstawy strefy konwekcji do ob
szaru spalania litu.
Takim sposobem jest proces makro
skopowej dyfuzji powodowanej przez
fale grawitacyjne. Jest on inicjowany
na granicy warstwy promienistej przez
turbulencje, obecne w warstwie kon
wekcji. Prędkość tego transportu zale
ży od odległości pomiędzy podstawą
warstwy konwekcji i strefą spalania
litu. Dochodzimy w ten sposób do spój
nego p rz ed staw ie n ia d e fic y tu litu
w gromadach otwartych. Deficyt litu
w wąskim przedziale gwiazd typów
F2 - F7 w ynika praw d o p o d o b n ie
z większej głębokości warstwy kon
wekcji niż w gwiazdach sąsiednich,
bardziej gorących lub chłodniejszych.
Ta kwestia jest wciąż jeszcze badana.

Rotacja
Przed rokiem 1933 przypuszczano, że
p rz e n o sz e n ie m om entu kąto w eg o
we wnętrzu gwiazd było zapewniane
przez turbulencje obecne zarów no
w strefie konwekcji, jak i w warstwie
promienistej. W strefie konwek
cji, rolę determinującą odgrywa
ją konwekcja i związane z nią
turbulencje. N aturalnie p rzy 
p a d k ie m s z c z e g ó ln y m je s t
Słońce, po prostu dlatego, że
dzięki heliosejsmologii, może
my „zajrzeć” do wnętrza Słoń
ca. Upraszczając, powiedzmy,
że przenoszenie momentu kąto
wego za pośrednictwem cyrku
lacji południkowej z jednej stro
ny i konwekcji z drugiej strony
wyjaśnia zmiany prędkości ro
tacji warstw powierzchniowych
Słońca, od równika ku biegunom.
Przypuszczano, że turbulen
cje w obszarze radiacji są warun
kowane przez rotację różnicową.
Prowadziło to do modelu pręd
kości rotacji jako funkcji pro
mienia we wnętrzu Słońca. Oka
zało się jednak, że nie można
powiązać tego modelu z wyni
kami osiąganymi przy pomocy
heliosejsm ologii. Zaskakująca
w ydajność przenoszenia m o
mentu kątowego przy pomocy
fal grawitacyjnych rozwiązuje
problem, przynajmniej w jego
zasadniczej części. Pozostaje
jeszcze niewątpliwie wiele do
zrobienia. W szczególności spe2/1998

cjaliści m uszą uzgodnić amplitudę fal
g ra w ita c y jn y c h , w y w o ły w a n y c h
na granicy warstwy konwekcji.
N ależy zastosow ać ten model do
gwiazd w ogólności i do sytuacji dość
nieoczekiwanej, gdy warstwa konwek
cji położona jest w środku. W przypad
ku Słońca, gdzie warstwa konwekcyj
na jest „zewnętrzna”, moment kątowy
obecny w warstwie radiacyjnej „we
wnętrznej” jest przenoszony w kierun
ku „na zewnątrz”.
M ożna oczekiwać, gdy mamy do
czynienia z w ewnętrzną warstw ą kon
wekcji, że moment kątowy będzie prze
noszony do wnętrza. Rezultatem bę
dzie centralna warstwa konwekcji wi
rująca szybciej niż otaczająca ją war
stwa radiacji. Propozycja ta prow oku
je i należy j ą sprawdzić. N ależy po
dejść do problem u w sposób spójny
i uwzględnić jednocześnie przenosze
nie m om entu kątowego i proces m a
kroskopowej dyfuzji za pom ocą sto
chastycznych fal grawitacyjnych. Jak
widać, perspektywy są bogate i ta waż
na dziedzina badań pozostaje otwarta.

Neutrina słoneczne
Jest to pasjonująca dziedzina, łącząca
fundam entalny problem fizyki czą
steczkowej z zagadnieniami z obszaru
astrofizyki. W Słońcu neutrina są pro
dukowane podczas trzech reakcji ter
mojądrowych:
— pierwsza reakcja, podstawowa, to
reakcja proton-proton, której towarzy
szy wytworzenie pozytonu i neutrina;
— drugą reakcjąjest wychwyt elektro
nu przez beryl 7Be, będący produktem
reakcji 3He + 3He;
— trzecia grupa reakcji polega na pro
dukcji boru 8B przez wychwycenie pro
tonu przez beryl. Bor, emitując pozy
ton i neutrino staje się 8Be, który roz
pada się natychmiast na dwa jądra helu.
M aksymalna energia tych neutrin wy
nosi 14 MeV.
Doświadczenie Davisa w starej ko
palni złota Homestake Goldmine po
legało na pomiarze strumienia neutrin
przy pomocy 37C1. W wyniku tego do
św iadczenia obserw ujem y strum ień
neutrin o energiach w yższych niż
0,816 MeV, pochodzących z wymie
nionych wyżej reakcji drugiej i trzeciej.
Eksperyment SAGE (rosyjsko-amerykański, na Kaukazie) i GALLEX (eu
ropejski, na Gran Sasso) pozwalają za
obserwować głównie neutrina powstałe
2/1998

Tabela 1
Eksperyment z chlorem:
Eksperyment z galem:
Efekt Czerenkowa:

Przewidywane

Obserwowane

7 SNU
120 SNU
4.4x106/cm2

2.5 SNU
80 SNU
2.9x106/cm2

w wyniku pierwszej reakcji.
Detekcja neutrin w doświadczeniu
Kam ionkande i następnie super-Kam io n k an d e d o tyczy ty lko n eu trin
0 energiach powyżej 7 MeV powsta
łych w wyniku trzeciej reakcji.
Już pierwsze pomiary Raya Davisa
(eksperyment z chlorem) uwidoczniły
sprzeczność z modelem struktury sło
necznej — obserwacje wykazywały
znaczny niedobór neutrin w porówna
niu ze standardowym modelem. Ta nie
zgodność została potwierdzona przez
kolejne doświadczenia. Jako podsumo
wanie możemy porównać przewidywa
nie i obserwowane ilości neutrin zebra
ne w tabeli 1.
Rozważano dwa wyjaśnienia:
1. m amy do czynienia z efektem
spowodowanym własnościami neutrin.
N eutrina posiadają masę i przekształ
cenie neutrina v e w neutrino v m pod
czas przejścia przez Słońce tłumaczy
łoby niedobór neutrin.
2. m amy do czynienia z błędem
przew idywania, charakterystycznym
dla standardow ego m odelu słonecz
nego.
Oczywiście, to ta druga hipoteza jest
bliższa astrofizykom. Opisanie roli fal
graw itacyjnych otw iera m ożliw ości
wprowadzenia poprawek do modelu
standardowego. Makroskopowy proces
dyfuzji zmienia nieznacznie strukturę
Słońca, gdzie rejony centralne zostają
wzbogacone w 3He. Powoduje to spa
dek tem peratury w centrum, a więc
1 zm niejszenie strum ienia neutrin.
Do tego dodają się efekty nieliniowe,
będące wynikiem oscylacji w rejonach
centralnych. To także powoduje spa
dek temperatury, a więc zmniejszenie
strumienia neutrin. Połączenie efektów
termicznych i nowego rozkładu zagęsz
czeń różnych rodzajów jąd er może
w znaczący sposób przybliżyć przewi
dywany strumień neutrin do danych
obserwacyjnych. Wystarczyłyby praw
dopodobnie małe modyfikacje przekro
jów czynnych i dokładniejsze uwzględ
nienie fizyki plazm y, aby uzyskać
zgodność teorii z obserwacjami. Moż
U R A N I A - Postępy
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na by wówczas zapewne potwierdzić
zerową masę neutrin.

Podsumowanie
Znajdujemy się dzisiaj przed wielką
odnową teorii struktury wewnętrznej.
Nowe dane obserwacyjne i doświad
czalne zmusiły teoretyków do przyjrze
nia się z bliska naturze rozbieżności
pomiędzy teorią i obserwacjami. Do
prowadziło to do uwzględnienia pro
cesów fizycznych, które pom ijano,
a których znaczenie wydaje się być dzi
siaj istotne. Zmierzamy do lepszego
zrozumienia własności gwiazd. I, jak
to historia już nam pokazała, do lep
szego zrozumienia Wszechświata.
Uwagi:
1. Słowo „powierzchnia” określa granicę
pomiędzy wnętrzem i zew nętrzną w arstwą
gwiazdy. Na zewnątrz materia gwiazdowa
jest przezroczysta, podczas gdy wewnątrz
jest ona nieprzezroczysta. Oznacza to, że
wewnątrz gwiazdy swobodna droga foto
nów jest krótka w stosunku do promienia
gwiazdy. Istnieje oczywiście konwencjo
nalny w zór matematyczny, definiujący tę
granicę.
2. W notach b ib lio g raficzn y ch książki
Chandrasekhara „W stęp do badania struk
tury gwiazd” znajdujemy doskonałe przed
s ta w ie n ie d a n y c h h is to ry c z n y c h (aż
do 1938!) dotyczących struktury w ew 
nętrznej.
3. SNU = jednostka neutrin słonecznych.

N iniejszy artykuł został pierw otnie opubli
kowany w kwartalniku francuskich nauczy
cieli astronom ii „Les Cahiers C lairaut"
nr 80, zima 1997 i nosił tytuł „Retour sur
la structure interne des etoiles
Dla „ Uranii ” tłumaczyła go J. W.

Evry Schatzman, znakom ity astm fizy k francuski, pracujący w różnych
dziedzinach astrofizyki teoretycznej,
je s t członkiem tamtejszej Akademii
Nauk. Był profesorem Sorbony i Col
lege de France.
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Niebo nieznane
Każdego, kto choć raz
spojrzał na nocne niebo
Z dala miejskich zabudowań,
uderza jego ogrom. Gwiazdy
nad głową, gwiazdy z przodu,
z tyłu, z prawej i z lewej.
Wschodzący lub zachodzący
Księżyc czy Słońce wydają się
wielkie. Widziane wysoko
na niebie zaskakują swoimi
małymi rozmiarami.
Skąd ta zmiana? Przecież
ich odległość od Ziemi
nie zmienia się w ciągu
tych kilku godzin (w istocie
niemal w ogóle się
nie zmienia; zarówno orbita
Ziemi wokół Słońca
ja k i Księżyca wokół Ziemi
są niemal kołowe).
Odpowiedź je st prosta:
je st to złudzenie.
Tuż nad horyzontem
porównujemy rozmiary tarcz
Słońca czy Księżyca
ze znanymi sobie obiektami:
domem, drzewem, górą,
wieżą kościelną. Wysoko
na niebie i Słońce, i Księżyc
giną w bezmiarze sfery
niebieskiej. Jak duże je st
niebo? Jaka je st jego
powierzchnia?
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Odległości na sferze niebieskiej wy
godnie jest mierzyć miarą kątową. Mó
wimy, że dwie gwiazdy są odległe od
siebie o n stopni (lub, przy mniejszych
odległościach, części stopnia: minuty
lub sekundy łuku), jeśli kierunki po
między obserwatorem i tymi gwiazda
mi tworzą kątrt stopni (minut, sekund).
Kątowe rozmiary mówią więc, jak ma
się rozmiar danego obiektu czy dana
odległość do rozm iarów nieba. Nie
świadczą o rozmiarach własnych (fi
zycznych) danego obiektu. I tak, śred
nice kątowe i Słońca, i Księżyca są nie
mal dokładnie takie same i wynoszą
ok. 1/2 stopnia łuku. Można się o tym
przekonać przypom inając sobie, że
w czasie zaćmienia Słońca, Księżyc
n iem al d o k ła d n ie zak ry w a tarc zę
gwiazdy. A przecież rzeczywista śred
nica Słońca (ok. 1.4 min km) je st
o wiele większa od średnicy Księżyca
(ok. 3.4 tys. km). Tak się jednak skła
da, że Słońce jest (w przybliżeniu) tyle
razy bardziej odległe od Ziem i niż
Księżyc, ile razy rzeczywista średnica
Słońca jest większa od rzeczywistej
średnicy Księżyca. Dlatego oba obiekty
z a jm u ją na n ie b ie ta k ą sam ą p o 
wierzchnię (w przybliżeniu).
Podobnie jak na płaszczyźnie, po
wierzchnie na niebie mierzymy w jed 
nostkach będących jednostkami długo
ści, podniesionymi do kwadratu. I tak,
w ygodną jednostką miary dużych po
w ierzchni je st stopień kw adratow y
(czyli powierzchnia fragmentu nieba
o boku jednego stopnia łuku), a w przy
padku mniejszych poletek na niebie,
minuty kwadratowe lub sekundy kwa
dratowe. Tarcze Słońca i Księżyca zaj
mują na niebie powierzchnie równe
ok. 0.2 stopnia kwadratowego (czyli
nieco ponad 700 m inut kw ad rato 
wych). Jaka jest powierzchnia całego
nieba? Ile wynosi w stopniach kwadra
towych, albo inaczej, ile tarcz Słońca
lub Księżyca można by na niej zmie
ścić? Jest to łatwe ćwiczenie rachun
kowe, które polecam czytelnikom. Po
wierzchnia całej sfery niebieskiej wy
nosi 41252.96 stopnia kwadratowego
— czyli jest około 200 tys. razy więk
sza od powierzchni tarcz Słońca lub
Księżyca. To właśnie dlatego wysoko
U R A N IA
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na niebie, pozbaw ione porów nania
z ziemskimi obiektami o znanych roz
miarach, Księżyc czy Słońce wydają
się nam być niewielkie.
Oczywiście, nie można widzieć na
raz całego nieba (chyba że wyprawi
my się w podróż kosmiczną). Ziemia
pod nogami zasłania nam połowę sfe
ry niebieskiej (góry na horyzoncie lub
budynki mogą dodatkowo zmniejszać
widoczną cześć nieba). Zauważmyjednak, że tylko obserwatorzy na biegu
nach ziemskich widzą zawsze te same
połowy sfery niebieskiej. Obserwator
na równiku, również widzący w danej
chwili tylko połowę nieba, jest jednak
w lepszej sytuacji: obrót kuli ziemskiej
powoduje, że może zobaczyć praktycz
nie całe niebo (musi co prawda pocze
kać na to pół roku: jedną połowę nieba
widzi bowiem w dzień, a drugą w nocy,
ale po upływie pół roku sytuacja od
wraca się i połowa obserwowana kie
dyś w dzień jest teraz widoczna w nocy
i na odwrót). Obserwatorzy znajdują
cy się na innych szerokościach geogra
ficznych mogą oglądać (w ciągu całe
go roku) więcej niż połowę, ale mniej
niż całą sferę niebieską. Na równiku nie
ma dobrych miejsc do budowania du
żych obserwatoriów astronomicznych.
Dlatego, aby móc oglądać całe niebo,
astronomowie um ieszczają teleskopy
zarówno na północnej, jak i na połu
dniow ej półkuli (najw ażniejszym i
m iejscam i na półkuli południow ej,
w których prowadzi się obserwacje
astronom iczne są Chile i Australia,
a także ... Biegun Południowy).
Dostrzegalna gołym okiem, najbliż
sza nam duża galaktyka — W ielka
Mgławica w Andromedzie (M31) —
zajmuje na niebie kilka (ok. pięciu)
stopni łuku! Gołym okiem dostrzega
m y je d y n ie jej najjaśniejszą, m ałą
część, ale proste porównanie średnicy
gazow ego dysku (obserw ow anego
przez radioteleskopy), przekraczającej
50kpc (kiloparseków, 1 k p c = 3 x 1016
km = 3.3 lat świetlnych) z odległością
do galaktyki, wynoszącą ok. 600 kpc
mówi nam, że średnica kątowa M31
(dostrzegana przez teleskopy bądź ra
dioteleskopy) wynosi ok. 5 stopni łuku.
S tanow i to ju ż dużą część nieba!
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O bserw acje ro zk ład u g alak ty k we
W szechśw ieeie przyniosły odkrycie
najw iększego, pobliskiego skupiska
świecącej materii, Wielkiego Atraktora (zwanego też Supergromadą HydraC entaur-Paw -lndianin-Teleskop, od
nazw gwiazdozbiorów, w których się
znajduje), będącego ogromnym skupi
skiem gromad galaktyk, rozciągającym
się przez kilka gw iazdozbiorów na
przeszło połowie nieba. Dyski odle
głych galaktyk zakrywają sporą część
nieba. Nie stanowi to jednak większej
przeszkody w badaniu Wszechświata.
Widziane w kierunku prostopadłym do
płaszczyzny dysków są niemal przezro
czyste i możemy obserwować położo
ne za nimi obiekty, np. kwazary. Czy
zatem umieszczenie obserwatoriów za
równo na północnej, jak i na południo
wej półkuli pozwala nam obserwować
całe niebo?
Niebo widoczne w miejscach odle
głych od świateł miast przecięte jest
mglistym, na przemian jasnym i ciem
nym pasem Drogi M lecznej. Jest to
dysk naszej własnej Galaktyki, nazwa
ny tak jeszcze przez starożytnych Gre
ków. Ten pas tworzą niezliczone gwiaz
dy, a także gaz i pył międzygwiezdny,
pochłaniający i rozpraszający (stąd
miejscami łuk Drogi Mlecznej jest ja 
sny, a m iejscam i ciem ny) św iatło
gwiazd. Droga Mleczna jest tak jasna
i tak nieprzezroczysta, że nie tylko nie
m ożemy zobaczyć galaktyk położo
nych za nią, ale naw et nie możemy
dotrzeć naszymi obserwacjami do środ
ka własnej Galaktyki. To właśnie dysk
naszej w łasnej G alak ty k i stanow i
głów ne ograniczenie obszaru nieba
d ostępnego obserw acjom dalekich
obiektów. M ożemy je prowadzić jedy
nie w kierunkach dostatecznie odle
głych od płaszczyzny dysku Drogi
Mlecznej (bo w tych kierunkach, po
dobnie jak dla odległych galaktyk, dysk
jest przezroczysty).
Jaką część nieba zasłania całun Dro
gi Mlecznej? To zależy od wielkości
naszego teleskopu oraz od tego, czy pro
wadzimy obserwacje światła widzialne
go, podczerwonego czy promieniowa
nia radiowego. W większości przypad
ków, dla dużych teleskopów optycznych
niedostępna obserwacjom jest część nie
ba położona w odległości od 5 do 10
stopni po obu stronach płaszczyzny ga
laktyki — czyli obiegający niebo pas
o szerokości ok. 1 0 - 2 0 stopni. Stano
wi to aż od ok. 7 do prawie 20 procent
powierzchni całego nieba!
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Jeśli chcem y zrozum ieć budow ę
i ewolucję Wszechświata, powinniśmy,
o ile tylko to możliwe, poznać świat
galaktyk położonych w obszarze tych
7-20 % powierzchni nieba. Astronomo
wie wykorzystują do tego promienio
wanie radiowe o długości 21 cm, dla
którego nasza Galaktyka jest niemal
przezroczysta. Jest to promieniowanie
w ysyłane przez atom y neutralnego
wodoru w chwili, gdy elektron zmie
nia swoje ustawienie w stosunku do
protonu. Obserwacje tego promienio
wania pozwoliły już uprzednio na po
znanie struktury ramion spiralnych na
szej Galaktyki.
Cztery lata temu jeden z najstar
szych radioteleskopów, 40-letni już te
lesk o p w D w in g elo o w H o lan d ii,
0 średnicy czaszy 25 metrów, został
całkowicie przeznaczony do poszuki
wania galaktyk położonych w obsza
rze zajmowanym przez Drogę Mlecz
ną. W wyniku tych obserwacji odkry
to dużą galaktykę, nazwaną przez od
kryw ców (m iędzynarodow y zespół
astronomów z Holandii, Anglii i USA,
kierowany przez R.C. Kraan-Kortewega z Kapteyn Astronomical Institute
w Greningen w Holandii) Dwingeloo 1
(patrz zdjęcie). Galaktyka została zna
leziona bardzo blisko płaszczyzny Dro
gi M lecznej — zaledw ie 0.1 (czyli
6 minut) stopnia od niej. Jak się przy
puszcza, odkryta galaktyka jest poło
żona około 3 Mpc (3 min pc, czyli oko
ło 10 milionów lat świetlnych) od nas.
Nie wydaje się zatem, by mogła nale
żeć do Grupy Lokalnej — skupiska
ok. 30 galaktyk (w większości bardzo
małych, takich jak Obłoki Magellana),
do których należy i Droga Mleczna,
1 Wielka Mgławica w Andromedzie.
Sądzimy, że nowo odkryta galaktyka
związana jest z grupą zawierająca ga
laktykę IC342 i galaktyki M affei’ego.
Jej masa jest prawdopodobnie około 3
razy mniejsza od masy naszej Galak
tyki. Jest to kolejna już nowo odkryta,
pobliska galaktyka. Wcześniej odkry
to karłowatą galaktykę, położoną zale
dw ie ok. 24 kpc od środka D rogi
Mlecznej (Słońce znajduje się około
14 kpc od centrum Drogi Mlecznej) —
na tyle blisko, że siły grawitacyjne na
szej Galaktyki rozrywają sąsiada (któ
rego część spadnie do środka naszej
Galaktyki, a pozostała, dalsza część
oddali się).
Skąd to spore zainteresowanie po
szukiw aniam i galaktyk położonych
w obszarze zakrytym przez D rogę
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Mleczną? Gdyby udało się odtworzyć
orbity galaktyk, które doprowadziły do
ich obecnych położeń i prędkości
w Grupie Lokalnej, to dowiedzieliby
śmy się bardzo dużo o ewolucji roz
kładu masy i o warunkach początko
wych, które doprowadziły do obecnej
budowy W szechśw iata. Pierw szym
krokiem w tym kierunku musi być
„zinwentaryzowanie” wszystkich mas
(galaktyk) znajdujących się w pobliżu,
w tym również położonych w pasie
Drogi Mlecznej. Innym powodem du
żego zainteresowania wynikami obser
wacji w Dwingeloo jest ich znaczenie
dla szczegółowego poznania budowy
naszej własnej Galaktyki. Poszukując
położonych poza nią obiektów, zbie
ramy też dane o rozkładzie i prędko
ściach materii położonej w dysku na
szej Galaktyki. Poza wartością samą
w sobie, szczegółowe poznanie budo
wy Drogi Mlecznej jest konieczne dla
prawidłowego interpretowania obser
wacji kosmologicznych.
O dkrycie pierw otnych zaburzeń
w rozkładzie promieniowania tła— nie
jako fotografia Wszechświata w okre
sie jego wczesnej młodości, przed po
wstaniem galaktyk — przez satelitę
COBE — wymagało starannego usu
nięcia z danych znacznie silniejszych
sygnałów, pochodzących od położonej
na pierwszym planie materii w naszej
Galaktyce. To z kolei wymaga bardzo
szczegółowej wiedzy na temat budo
wy Drogi Mlecznej. Interpretacja ob
serwacji mikrofalowego promieniowa
nia tła wymaga znajomości lokalnego
pola prędkości, a do tego potrzebna jest
informacja o rozkładzie materii w na
szym sąsiedztwie.
Jeszcze kilka lat temu mapy rozkła
du galaktyk na niebie zawierały wiel
ką białą plamę, obszar nieba nieznane
go, w miejscu zajmowanym przez dysk
D rogi M lecznej. Tak ja k w ypraw y
Marco Polo, Magellana i Stanleya daw
no temu pokryły ziemski globus kolo
ram i, tak obserw acje w ysłużonego,
40-letniego, m ałego radioteleskopu
w Dwingeloo nanoszą na białą plamę
na mapie nieba punkty i plamy, repre
zentujące galaktyki i obłoki gazu.

Doktor Stanisław Bajtlik je s t astrofi
zykiem pracującym w CAMKu w War
szawie. Przedmiotem jeg o zaintereso
wań i badań naukowych je s t pocho
dzenie i ewolucja Wszechświata.
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Andrzej Kułak

Do końca lat 40. zgodnie
sądzono, że nie ma niczego
interesującego w badaniu
p ó l elektromagnetycznych
o ekstremalnie niskich
częstotliwościach
(ang. Extremely Low
Frequency
ELF;
zakres o częstotliwościach
3 300 Hz).
Odkrycie tego zapomnianego
zakątka widma wiąże się
z ogłoszeniem w 1957 roku
M iędzynarodowego Roku
Geofizycznego. Jeden
z program ów badawczych
zakładał wówczas obserwację
mikropulsacji pola
magnetycznego Ziemi w tym
zakresie częstotliwości
Wkrótce doszło do odkrycia
bogatego świata naturalnych
p ó l elektromagnetycznych
powstających
w magnetosferze ziemskiej,
którego istnienia przedtem
nie przeczuwano. Nieco
później, w 1960 roku,
zaobserwowano rezonanse
pola elektromagnetycznego
zachodzące w układzie
Ziemia-jonosfera,
przewidziane ju ż w 1952 roku
przez W. O. Schumanna.
Nagłe okazało się,
Że mieszkamy w wielkiej
wnęce rezonansowej
wypełnionej polem
elektromagnetycznym
0 ekstremalnie niskich
częstotliwościach.
Pojawiły się pytania
skąd się ono bierze
1 czy ma jakiekolwiek
znaczenie?
—

-

—
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Kosmiczne pochodzenie
pól elektromagnetycznych
ekstremalnie niskiej
częstotliwości
na powierzchni Ziemi
Trudno dzisiaj zrekonstruować poglą
dy, jakie istniały na tem at pól ELF
przed podjęciem ich systematycznych
badań. Początki zainteresowania nimi
były bardzo wczesne. W roku 1890
T.A. Edison powziął zamiar badania
emisji radiowej Słońca w tym zakresie
częstotliw ości. Pod w pływ em prac
Hertza wyraził on przypuszczenie, że
równolegle z zaburzeniami elektroma
gnetycznymi, które dochodzą ze Słoń
ca pod postacią ciepła i światła, powin
ny docierać w pobliże Ziemi zaburze
nia o częstotliwościach tak małych, że
mogłyby być słyszane jako dźwięki
[EG. Smith I960]. Edison był zapalo
nym eksperymentatorem i nie poprze
stał na spekulacjach. Aby odebrać fale
ze Słońca, zbudował wielką 7 zwojo
wą cewkę rozpostartą na słupach ota
czających złoża rudy żelaza w New Jer
sey. W spomniana ruda ferrom agne
tyczna miała wzmocnić strumień ma
gnetyczny przechodzący przez uzwo
jenie. Prądy powstające w cewce zo
stały zapewne doprowadzone do słu
chawki telefonicznej lub czułego, szyb
kiego galw anom etru lusterkow ego,
które w tym czasie konstruowano. Nie
stety, nie wiemy, czy próby detekcji się
powiodły. Nie zachowały się żadne no
tatki dotyczące wyników eksperymen
tu. Dzisiaj wiadom o, że Edison nie
mógł bezpośrednio obserwować Słoń
ca w zakresie częstotliwości akustycz
nych i podakustycznych, jest ono za
słonięte obszarem korony, magnetosfery ziemskiej i jonosfery. Rozmiary
jego anteny były jednak wystarczają
ce, by w słuchaw kach pojaw iły się
np. dźw ięki tow arzyszące świstom,
tj. fenomenom związanym z procesa
mi zachodzącym i w m agnetosferze
ziem sk iej. P om iar prądów w olnoU R A N IA
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zmiennych indukowanych w antenie
pozwoliłby na obserwacje mikropulsa
cji geomagnetycznych, zarówno niskoja k i w y so k o cz ęsto tliw o ścio w y ch
(omówienie w dalszej części tekstu).
Innym badaczem, który pasjonował
się badaniami pól ELF, był Nicola Te
sla. Ogłosił on i opatentował spostrze
żenie, że Ziemia jako planeta powinna
przejawiać warunki do powstawania
rezonansu elektrom agnetycznego na
częstotliwości własnej 6 Hz [N. Tesla
1905], Stał się w ten sposób prekurso
rem odkrytego po latach rezonansu
Schumanna (choć przypuszcza się, że
znał on raczej rozwiązanie równań Maxw ella dla doskonale przewodzącej
kuli, mającej przy rozmiarach Ziemi
podstawową częstotliwość własną rów
ną 6.6 Hz). Potem przez wiele lat upar
cie budował urządzenia do przesyłania
energii przy pomocy pól ELF na duże
odległości, nim w końcu wydatki zwią
zane z tymi badaniami doprowadziły
go do bankructwa.
Późniejszy brak zainteresowania po
lami ELF związany był prawdopodob
nie z rozw ojem en erg ety k i prądu
zmiennego. Pola sieciowe o częstotli
wości 60 Hz w Stanach Zjednoczonych
i 50 Hz w Europie zaczęły być obecne
wszędzie. Jako zakłócenia, ogólnie do
stępne, nie stanowiły obiektu godnego
badań. Nie interesowano się mechani
zmami ich generacji ani sposobami roz
chodzenia w przestrzeni.
Podobnie późno dostrzeżono rolę
pól o ekstremalnie niskich częstotliwo
ściach w biologii. Pierwsze ekspery
menty wpływu pól ELF na układy bio
logiczne przeprowadzono dopiero w
końcu lat pięćdziesiątych. O dkryto
wtedy, że wrażliwość układów biolo
gicznych na pola elektromagnetyczne
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w tym zakresie jest tysiące razy więk
sza niż w zakresie częstotliwości radio
wych [M. Balser, C.A. Wagner I960].
Nagle zdano sobie sprawę z tego, że
jeżeli pola elektromagnetyczne odgry
wają jakąś regulacyjną rolę w świecie
organizmów żywych, to odbywa się to
właśnie w tym zakresie częstotliwości.

Falowód jonosferyczny,
wnęka Ziemia -jonosfera
i rezonanse Schumanna
N ajprostszym i źródłam i pól na p o 
wierzchni Ziemi są elementarne dipo
le elektryczne i magnetyczne. Obydwa
rodzaje tych źródeł działają np. w ko
mórce burzowej, która jest naturalnym
emiterem pola ELF. Podstawowe róż
nice we własnościach pól pomiędzy za
kresem radiow ym a ELF w ynikają
z długości rozważanych fal. Dla źró
dła o częstotliwości 100 Hz długość fali
w próżni jest równa 3000 km, co ozna
cza, ze w zględów oczyw istych, że
w praktyce najczęściej przebywamy
w tzw. strefie bliskiej źródła. Niska czę
stotliwość pól jest przyczyną, dla któ
rej głęboko w nikają one w Ziem ię
(5 km dla 100 Hz). Inną cechą charak
terystyczną propagacji pól ELF jest
duży wpływ jonosfery.
Wpływ jonosfery na ruch fal elektro
m agnetycznych wzdłuż powierzchni
Ziemi uwidacznia się w miarę, jak ob
niżamy częstotliwość fal. W zakresie fal
ultrakrótkich (VHF: 300 - 30 MHz)
obserwujem y tylko ich sporadyczne
oddziaływania z jonosferą (odbicia od
tzw. warstwy E). W m iarę obniżania
częstotliw ości, poprzez fale krótkie
(H F: 3 0 - 3 M H z), śre d n ie (M F:
3 MHz - 300 kHz) do fal długich (LF:
300 - 30 kHz) jonosfera i powierzch
nia Ziemi stają się coraz bardziej do
skonałymi lustrami, zapewniającymi
drogą kolejnych odbić rozchodzenie się
fal w skali globalnej.
W zakresie niskich częstotliwości
propagacja fal jest już tylko możliwa
w kierunku horyzontalnym. Fale poru
szają się w falowodzie jonosferycznym, którego w łaściw ości określają
wysokość jonosfery i średnica Ziemi.
Falowód ten ma dwie częstotliwości
krytyczne. Pierwsza z nich związana
jest z częstotliwością, dla której wyso
kość jonosfery (ok. 100 km) zrównuje
się z połową długości rozchodzącej się
fali. Dzieje się to dla częstotliwości ok.
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1500 Hz. Fale o większych długościach
„nie mieszczą” się już w falowodzie
w kierunku pionowym. M ieszczą się
jednak w poprzek i propagacja falowo
dowa jest nadal możliwa. Zmiana cha
rakteru rozwiązań przynosi tu pewną
korzyść, zmniejsza się bowiem współ
czynnik tłumienia falowodu. Na czę
stotliwości 100 Hz tłumienie radiowej
trasy antypodalnej (20000 km) wyno
si już tylko 20 dB. Są to parametry bar
dzo atrakcyjne i w tym właśnie zakre
sie częstotliwości powstały niedawno
najbardziej niezawodne systemy łącz
ności radiowej, obejmujące całą Zie
mię. Z tego też względu badania jonos
fery przeżywają obecnie autentyczny
renesans.
Przy dalszym obniżaniu częstotli
wości pola tłumienie falowodu ciągle
m aleje, osiągając na częstotliw ości
10 Hz wartość zaledwie 1 dB. Jesteś
my tu już blisko drugiej częstotliwości
krytycznej: 6 Hz. Długość fal o czę
stotliwościach mniejszych od 6 Hz jest
tak duża, że „nie mieszczą” się one na
obwodzie Ziemi. Wyczerpany zostaje
tym samym drugi wymiar przestrzen
ny i układ jonosfera — Ziemia traci
ostatecznie własności falowodowe.
Falowód jonosferyczny ma specy
ficzną topologię: w każdym miejscu
jego koniec jest połączony z począt
kiem. Oznacza to możliwość krążenia
fal wokół Ziemi w każdym kierunku
i powstawanie fal stojących. Związa
ne z tym zjawisko powstawania echa
radiowego jest obserwowane w szero
kim zakresie częstotliwości, będąc nie
kiedy przeszkodą w łączności radiowej.
Gdy spojrzymy jednak na układ jonos
fera — Ziemia z punktu widzenia eks
tremalnie długich fal, porównywalnych
z jego rozmiarami, nagle uzmysławia
my sobie, że stanowi on dla pola elek
tromagnetycznego identyczną pułapkę
jak rezonatory wnękowe znane z za
kresu mikrofalowego. Pierwszy zwró
cił na to uwagę W. O. Schumann w
1949 roku. Wkrótce znalazł on rozwią
zania równań Maxwella dla wnęki o tak
nietypowej geometrii i obliczyłjej czę
stotliwości własne. Przy założeniu ide
alnego przewodnictwa jonosfery i po
wierzchni Ziemi, dla częstotliwości
tych otrzym ał w artości: 10.6, 18,3,
25.8, 33.4, 40.9, (...) Hz [Schumann
1952],
Schumann podjął próby obserwa
cyjnego potwierdzenia istnienia rezo
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nansów. Trafnie przypuszczał, że jeże
li istnieją jakiekolw iek szumy elek
tryczne w układzie jonosfera — Zie
mia, to powinny mieć one maksima na
wyliczonych przez niego częstotliwo
ściach. Pierwszych przekonywających
dowodów na istnienie tych rezonansów
dostarczyli jednak M. Balser i C.A.
Wagner z Lincoln Laboratory. Przepro
w adzili oni w 1960 roku w Nowej
A nglii szerokopasm ow ą rejestrację
składowej elektrycznej pola w zakre
sie częstotliwości 4 - 3 4 Hz. Odkryli,
że w widmie szumów są wyraźne li
nie o częstotliwościach 8, 14, 20, 26
i 32 Hz. Mimo że częstotliw ości te
okazały się niższe niż przewidywane,
to nie ulegało wątpliwości, że są to po
szukiwane linie. Jak się okazało, przy
czyną rozbieżności była stosunkowo
duża stratność wnęki jonosferycznej,
której Schumann nie brał pod uwagę.
Po zmierzeniu szerokości obserwowa
nych linii rezonansowych i uwzględ
nieniu poprawek do formuły Schuman
na, odkrywcy uzyskali bardzo dobrą
zgodność teorii z obserwacją. Opraco
wane później bardziej realistyczne mo
dele rezonatora Ziemia -— jonosfera,
uwzględniające profil przewodności at
mosfery, są w pełni zgodne z wynika
mi obserwacji (patrz ramka 1).
Aż do lat osiemdziesiątych badania
rezonansów Schumanna nie były zbyt
intensywne. Wielokrotnie podejmowa
no próby obserwacji składowej elek
trycznej i magnetycznej pola w różnych
miejscach globu, uzyskując podobne
rezultaty. Okazało się przy tym, że ob
serwacja pól jest niemożliwa na tere
nach zamieszkałych, gdyż wokół sieci
energetycznych roztacza się „swoisty”
smog elektromagnetyczny, obejmują
cy nie tylko sąsiedztwo częstotliwości
sieciowych, ale i całe widmo ELF.
Za ważny problem uznano wyjaś
nienie pochodzenia energii zasilającej
rezonator. Od samego początku było
wiadomo, że głównym jej źródłem po
winny być wyładowania elektryczne
zachodzące gdziekolwiek w atmosfe
rze ziemskiej. Pojedyncze wyładowa
nie jest ciągiem od kilkunastu do kil
kudziesięciu impulsów prądu o czasie
trw ania ok. 1/100 s i niesie ze sobą
przeciętnie energie ok. 5x108 J. Część
energii rozchodzi się w postaci pola
elektromagnetycznego o szerokim wid
mie częstotliwości. Z kolei tylko nie
wielki ułam ek tej energii, związany
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ze składowymi spektralnymi pola elek
trom agnetycznego leżącym i w paśmie
linii rezonatora, zasila pole fali stoją
cej rezonatora. W ciągu każdej sekun
dy na całej kuli ziemskiej ma m iejsce
ok. 100 wyładowań atmosferycznych,
co zapewnia stosunkowo płynne pom 
powanie rezonatora energią. Średnia
energia podstaw owego pola rezonan
sow ego o częstotliw ości 8 Hz zawarta
w rezonatorze globalnym jest niew iel
ka i w ynosi ok. 100 J. Odpowiada to
średniej amplitudzie pola m agnetycz
nego na powierzchni Ziemi równej ok.
3 pT. Ze wzglądu na specyficzny roz

kład w yładow ań atm osferycznych,
częstsze wyładowania o małych ener
giach, rzadsze o dużych, amplituda
drgań rezonansu Schumanna podlega
charakterystycznym wahaniom.
Pierwszym przekonywającym do
wodem na burzowe pochodzenie ener
gii w rezonatorze były w ieloletnie ob
serwacje E.R. W iliamsa, zakończone
w 1982 r. Wykazał on, że średnia am
plituda składowej magnetycznej pola
8 Hz jest ściśle zależna od średniej
temperatury panującej w obszarze pod
zwrotnikowym, gdzie powstaje w ięk
szość komórek burzowych.

Wielkie wzbudzenia
rezonansu Schumanna.
Wnęka Ziemia-jonosfera
jako detektor globalny
P o le rezon atora jo n o s fe r y c z n e g o
ma charakter globalny, jest w spólne
dla wszystkich obserwatorów przeby
wających w jego wnętrzu, oczyw iście
z uwzględnieniem przestrzennego roz
kładu pola w ynikającego z równań
Maxwella. Fakt ten nie budził wątpli
w o śc i i d latego dopiero w 1991 r.
D.D. Sentman i B.J. Fraser przeprowa
dzili eksperyment korelacyjny o bazie

ramka 1
kę na częstotliwości własne, zapożyczonąz technik mikrofalo
wych

Pole elektromagnetyczne we wnęce
rezonansowej Ziemia-jonosfera
W roku 1949 fizyk niemiecki W.O. Schumann zauważył podobień
stwo układu Ziemia - jonosfera do rezonatora elektromagnetycz
nego zbudowanego z dwu współśrodkowych przewodzących sfer.
W 1952 roku opublikował ścisłe rozwiązania równań Maxwella dla
tej niezwykłej wnęki. Przy założeniu idealnego przewodnictwa ścian,
przyjmując promień wewnętrznej kuli równy a (promień Ziemi),
a zewnętrznej, gdzie h jest odległością pomiędzy sferami (wysokościąjonosfery)
Rys. 1. Geometria rezonatora
Ziemia-jonosfera

uzyskał przybliżoną formułę na częstotliwości własne rezonatora
w postaci

gdzie/= 1,2,... Dla Ziemi, gdya=6370 km \h=50 km, pierwszych
pięć częstotliwości własnych przyjmuje wartości: 10.6,18.3,25.8,
33.4 i 40.9 Hz.
Schumann podjął próbę obserwacji szumów atmosferycznych,
spodziewając się występowania maksimów rezonansowych na ob
liczonych przez siebie częstotliwościach. Eksperymenty te były
prawdopodobnie nieudane. W oparciu o prace Schumanna, M.
Balser i C.A. Wagner z Lincoln Laboratory przygotowywali w 1960
roku obserwację składowej elektrycznej pola ELF w Nowej Anglii.
W eksperymencie zastosowali najnowocześniejsze zdobycze tech
niki tego czasu: 6 bitowy lampowy przetwornik analogowo-cyfrowy
opracowany w IBM i szybką lampową maszynę cyfrową do analizy
sygnałów.
Po 12 min obserwacji uzyskali próbkę sygnału, na podsta
wie której wyznaczyli widmo mocy szumów atmosferycznych
(rys. 2). Częstotliwości obserwowanych maksimów szumów: 8,
14, 20, 26 i 32 Hz okazały się inne niż przewidywane. Przyczy
ną była stosunkowo duża stratność wnęki jonosferycznej, której
Schumann nie wziął pod uwagę. Po zmierzeniu szerokości linii
rezonansowych i wyznaczeniu współczynników dobroci O, po
szczególnych rezonansów, Balser i Wagner zastosowali popraw
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uzyskali dobrą zgodność teorii z obserwacją. Ich wyniki ilustruje
tabela:
1

fobserw.
k
=7.8

2

14.1

Qobserw. - 4 . 0
4.5

f
= 7' 9
'teoret.
14.2

3

20.3

5.0

20.6

4

26.4

5.5

27.3

5

32.5

6.0

34.1

Później konstruowano bardziej realistyczne modele rezonatora
Ziemia-jonosfera; są one w pełni zgodne z wynikami obserwacji.
Podstawowym źródłem energii zasilającej wnękę Ziemia-jonos
fera są wyładowania elektryczne zachodzące w komórkach burzo
wych, niezależnie od ich lokalizacji. Na całej kuli ziemskiej ma miej
sce średnio 100 wyładowań w ciągu sekundy, co zapewnia stosun
kowo płynne pompowanie rezonatora energią. Średnia amplituda
składowej pola magnetycznego 8 hercowego rezonansu głównego
jest równa ok. 3 pT. Wydaje się to wartościąniewielką. Odpowiada
to jednak strumieniowi mocy równemu ok. 2x 10^9W/m2Hz i równo
ważnej temperaturze T = 7 * 1028 K.
Wyraźnie odrębną składową pola są sporadyczne, krótkotrwa
łe wzbudzenia rezonatora— ekscesy— o energiach przekracza
jących setki razy stan średni. Wzbudzenia te mają różnorodny prze
bieg i widma. Przyczyny ich powstawania są obecnie przedmio
tem badań.

f (c/s)

Rys. 2. Widmo m ocy szumów atmosferycznych uzyskane
przez M. Ba/sera i C.A. Wagnera w 1960 roku.
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15000 km (Kalifornia-Australia) po
twierdzający globalność pola. Wyzna
czony przez nich średni współczynnik
korelacji ma wartość 0.85. Występowa
nie składowych nie skorelowanych wy
nika z obecności pól lokalnych, pocho
dzących bezpośrednio ze źródeł wzbu
dzających pole globalne.
Istnienie uwspólnionego (kolektyw
nego) pola elektromagnetycznego obej
mującego całą Ziem ię otwiera nowe
możliwości badania zjawisk geofizycz
nych i kosmicznych. N iezależnie od
tego, gdzie znajduje się źródło pobu
dzające rezonator jonosfera-Z iem ia
(choćby na antypodach), to efekt jego
działania może być dostrzeżony przez
pojedynczego obserwatora znajdujące
go się na powierzchni Ziemi. Daje to
zatem gwarancje, że nie zostaną prze
oczone żadne zjawiska, które wywo
łują mierzalne efekty w rezonatorze.
Szybkość sam ouzgodniania się pola
w rezonatorze jest na tyle duża, że moż
na w yznaczyć m om ent pierwotnego
pobudzenia z dokładnością 0.1 s.
Jakie mogłyby być owe hipotetycz
ne źródła? Systematyczne obserwacje
prowadzone na częstotliwościach kil
ku pierwszych rezonansów Schuman
na ujaw niająw ielkąróżnorodność sta
nów pola w rezonatorze globalnym
(patrz ramka 2). Podstawową składo
w ą jest składowa spokojna pola, która
charakteryzuje się ograniczoną zmien
nością o średniej amplitudzie składo
wej m agnetycznej pola rów nej ok.
3 pT. Jej widmo spektralne jest harmo
nijne, widoczne są wyraźnie podstawo
we linie rezonansu Schumanna, o am
plitudach malejących w miarę wzrostu
częstotliwości. Pochodzenie składowej
spokojnej można przypisać aktywno
ści elektrycznej komórek burzowych,
choć przy obecnym stanie badań nie da
się wykluczyć innych źródeł. W opar
ciu o obserwacje składowej spokojnej
możliwe jest badanie aktywności bu
rzowej w skali globalnej, zapoczątko
wane przez E.R. Wiliamsa. Wystarczy
w tym celu śledzenie uśrednionego
pola rezonansowego pojedynczym lub
co najwyżej kilkoma magnetometrami
rozmieszczonymi w różnych miejscach
(aby wyeliminować efekty lokalne), by
mieć wgląd w stan wszystkich komó
rek burzowych na całej Ziemi.
Wyraźnie odrębną składową pola są
sporadyczne, krótkotrwałe wzbudzenia
rezonatora — tzw. ekscesy — o ener
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giach przekraczających setki razy stan
średni. W zbudzenia te mają różnorod
ny przebieg. Ich widma są nieregular
ne, często brakuje w nich poszczegól
nych linii rezonansowych. Można wy
różnić cztery klasy ekscesów:
• poj edyncze impulsowe — są to krót
kie stany pola, podobne do odpowie
dzi impulsowej rezonatora (tzw. Q-bursty), trwające ok. 1 sekundy,
• ekscesy podw ójne i wielokrotne,
mające podobną strukturę i będące od
powiedziami rezonatora na szereg po
sobie następujących pobudzeń impul
sowych oraz
• ekscesy ciągłe — stany pobudzeń
długotrwałych, trwające do kilkunastu
sekund, o charakterze koherentnym
i ograniczone zazw yczaj do jednej
z częstotliwości własnych (najczęściej
8 Hz).
Wszystko wskazuje na to, że zwy
kłe w yładowania atm osferyczne nie
m ogą być źródłem ekscesów, gdyż
mają na to zbyt małe energie. Pewne
światło na powstawanie ekscesów im
pulsowych rzuciły ostatnio prace D.J.
Boccippio i E.R. Williamsa. Potwier
dzili oni hipotezę, że m ogą je powo
dować wielkie wyładowania elektrycz
ne zachodzące w komórkach burzo
wych, połączone z przepływem ładun
ków dodatnich w kierunku Ziemi i to
w arzyszącym i im w yładow aniam i
przebiegającymi pomiędzy szczytami
komórek burzowych a jonosferą. Wy
ładowania te o długości rzędu 50 km,
przyjmujące w mezosferze postać „kra
sn o lu d k ó w ” (sp rite s) lub „ e lfó w ”
(elves), były obserwowane od dawna
przez pilotów samolotów stratosferycz
nych, lecz nie dawano wiary ich istnie
niu. Dopiero dobrze udokumentowa
ne obserwacje, wykonane w 1990 r.
p rzez J.R . W inklera z U n iv e rsity
o f M innesota sprawiły, że stały się
obecnie przedm iotem intensywnych
badań. Boccippio i Williams obserwo
wali wraz ze współpracownikami nie
bo w kierunku horyzontalnym, w rejo
nie częstego powstawania burz i odkry
li koincydencję kilkunastu wyładowań
połączonych z „elfami”, z pojedynczy
mi ekscesami rezonansu Schumanna.
Wyładowania elektryczne w górnych
warstwach atmosfery są obecnie słabo
zbadane i szereg zespołów badawczych
na świecie gromadzi informacje, które
powinny doprowadzić do poznania me
chanizmów fizycznych tych zjawisk.
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Dopiero w dalszej kolejności można
będzie budować modele pozwalające
szukać ich związków z ekscesami.
Jeszcze innym źródłem ekscesów
m ogą być procesy zachodzące na ze
wnątrz rezonatora Ziem ia-jonosfera,
w magnetosferze ziemskiej. Magnetosfera jest obszarem występowania pla
zmy uwięzionej w ziemskim polu m a
gnetycznym, oddzielonym od plazmy
wiatru słonecznego magnetopauząa od
strony Ziemi jonosferą. W rozrzedzo
nej plazmie magnetosferycznej mogą
się rozchodzić wzdłuż linii sił ziem
skiego pola geom agnetycznego fale
m ag n eto h y d ro d y n am iczn e (M H D )
o częstotliwościach leżących w zakre
sie ELF. Źródłem, które generuje tego
rodzaju fale, są wysokoenergetyczne
protony ( 1 0 - 5 0 keV) wpadające do
magnetosfery i poruszające się ruchem
śrubow ym w polu m agnetycznym .
Pole elektryczne ratujących protonów
prowadzi do tzw. niestabilności falo
wej ośrodka. Konsekwencją jest zmia
na znaku współczynnika tłumienia fal
MHD na ujemny, co jest równoważne
ich wzmacnianiu. Paczki falowe poru
szające się wzdłuż linii sił pola geoma
gnetycznego są uwięzione w magne
tosferze, gdyż poruszając się w kierun
ku Ziemi napotykają gęste warstwy jonosfery, które odbijają je jak lustro. W
konsekwencji paczka falowa wraca,
porusza się wzdłuż linii sił w kierunku
drugiej półkuli, gdzie ponownie ulega
odbiciu, itd. (patrz ramka 3). Ruch ten
może trwać długo, gdyż fala stale zy
skuje na energii. Po pewnej liczbie od
bić amplitudy paczek uzyskują duże
wartości. Ruch paczek falowych na po
wierzchni Ziemi pozostałby nie zauwa
żony, gdyby warstwa jonosfery i atmos
fery nie była częściowo przenikliwa dla
pól elektromagnetycznych MHD odbi
jających się od granic magnetosfery.
W spółczynnik osłabienia pola magne
tycznego m ierzony na pow ierzchni
Ziemi jest na tyle mały, że pola paczek
w chwili ich odbicia w jonosferze mogą
być rejestrowane przez stacje ziemskie
jako tzw. mikropulsacje pola Pc 1 i Pi 1.
O b e c n ie , d zię k i m a g n e to m e tro m
um ieszczanym na satelitach, można
także śledzić ruch paczek MHD w ca
łej magnetosferze.
Opisane wyżej pulsacje geomagne
tyczne stanowią podstawową składo
w ą pól naturalnych w dolnej części za
kresu ELF, w ystępującą na średnich
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ramka 2
Obserwacje rezonansów Schumanna
..

Technika detekcji pól ELF jest bardzo zbliżona do używanej
w zakresie radiowym. Podobnie jak w zakresie HF stosuje się
tu anteny elektryczne lub magnetyczne, w zależności od po
trzeby. Antenę do detekcji składowej elektrycznej pola stanowi
zazwyczaj pionowy odcinek drutu, współpracujący z uziemie
niem. Anteny do detekcji składowej magnetycznej pola przypo
minają radiowe anteny ferrytowe, są od nich jednak znacznie
dłuższe (nawet 2 metrowe).
Anteny współpracują ze specjalnymi wzmacniaczami o ni
skich szumach w zakresie niskich częstotliwości. Odbiorniki ELF
pracują w układzie o bezpośrednim wzmocnieniu i są zazwy
czaj szerokopasmowe. Detektorami są przetworniki analogowocyfrowe o dużej dynamice. Analizę czasowąi spektralnąsygnałów prowadzi się numerycznie.
Typowy przebieg amplitudy składowej magnetycznej pola na
turalnego obserwowanego w szerokim zakresie częstotliwości
(od 30 mHz do 55 Hz), przedstawia rys. 1. Rejestracji dokonano
w Bieszczadach, w dniu 9 sierpnia 1995 r. o godz. 12:00 UT.
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Rys. 2 P o le w e j — prze b ie g e n ergii p o d staw ow e go 8 he rcow ego
re zonan su S chum anna. W 80 sekundzie o b serw acji w idoczn y je s t
g w ałto w ny w zrost en e rg ii p o la — eksces. P o p ra w e j — dla p o ró w 
nania p o kazano p rzebieg e n e rg ii szum u term iczneg o na w yjściu
filtru identycznego ja k poprzednio, otrzym an y p o w łączeniu do wej
ścia odbiornika sztuczn ej anteny.

Zarejestrowany eksces należy do typowych przedstawicieli
pojedynczych ekscesów impulsowych, tzw. Q-burst'ów, wywo
ływanych m.in. wielkimi wyładowaniami ładunków dodatnich
pomiędzy komórkami burzowymi a ziem ią połączonych z wy
stępowaniem „elfów”. Zanikająca oscylacja pola przypomina
typową odpowiedź impulsową oscylatora tłumionego, gdyż
w ekscesie zazwyczaj dominuje składowa pola związana z pod
stawową 8 hercową linią rezonansu Schumanna.

c z a s [s]
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Rys. 1 P rzebieg a m plitudy natura ln ego po la m agnetycznego
ob serw ow a nego w pa śm ie często tliw o ści 3 0 m H z - 55 H z w ciągu
5 min. R ejestracji dokonano w B ieszczadach, 9 sierpnia 1996 r.
o godz. 12:00 UT.

Przedstawiona reprezentacja sygnału jest nieczytelna i wy
nika to z faktu złożenia w jednym przebiegu wielu sygnałów
o różnych okresach pochodzących z różnych źródeł. Pole natu
ralne na powierzchni Ziemi to zarówno składowe związane
z rezonansem Schumanna, jak i pola elektromagnetyczne prze
nikające z jonosfery i magnetosfery. Sygnał z rys. 1 można pod
dać analizie spektralnej, np. przy pomocy przekształcenia Fou
riera, ale metoda ta jest niewystarczająca, gdy chce się badać
dynamikę różnych zjawisk z osobna. Dlatego w praktyce stosu
je się bardziej subtelne sposoby analizy. Np. w celu wyodręb
nienia składowej pola związanej z rezonansem Schumanna wy
godnie jest przeprowadzić najpierw filtrację sygnału przy pomo
cy filtrów cyfrowych zestrojonych na częstotliwości schumannowskie (8, 14, 20 .... Hz). Można w ten sposób ocenić zmien
ność energii pola poszczególnych linii i ustalić momenty czasu,
w których dochodziło do gwałtownych wzrostów pola — eksce
sów. Dopiero w dalszej kolejności można przeprowadzić szcze
gółową analizę wybranych fragmentów próbki. W Obserwato
rium Astronomicznym UJ stosuje się w tym celu 8 hercowy filtr
środkowo-przepustowy o paśmie przenoszenia 0.4 Hz. Sygnał
ukazany na rys. 1, po przejściu przez taki filtr ma przebieg ener
gii przedstawiony na rys 2. Widoczna jest gwałtowna zmien
ność energii, charakterystyczna dla rezonansu Schumanna. Jest
to zmienność wyraźnie inna niż dla szumu o widmie termicz
nym, którego energia po filtracji wąskopasmowej tym samym
filtrem zachowuje się tak, jak na wykresie poniżej. Zwraca uwa
gę gwałtowny wzrost energii, który wystąpił w 80 sek. obserwa
cji. Przekroczył on umowny próg i został zakwalifikowany jako
eksces rezonansu Schumanna. Eksces ten był poprzednio prak
tycznie niewidoczny na tle innych sygnałów przedstawionych
na rys. 1. Dzięki analizie energii (na linii 8 Hz) można znaleźć
odpowiadający mu 2 sek. fragment próbki sygnału i wykonać
widmo mocy. Wyniki analizy przedstawia rys. 3.
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Rys. 3.
P rzebieg ekscesu z rys. 2 i je g o w idm o mocy. Je st to
typo w y p rzykła d tzw. Q -b u rst’u.

Oprócz Q-burstów spotyka się inne formy ekscesów: podwój
ne impulsowe, wielokrotne impulsowe i ekscesy ciągłe. Typowe
ich przebiegi i widma mocy przedstawia rys. 4.
|Hi|

Rys. 4 K olejno o d gó ry: p rzykła d y e ksce sów im pulsow ych p o d w ó j
nych, w ielokrotnych i ciągłych. E kscesy ciągłe stanow ią na jm niej
liczną grupę. W yróżnia je d ług i czas trw ania, rzę du 10 s i praw ie
m o nochrom a tyczne widmo.

W przedstawionej próbce sygnału można zidentyfikować
szereg innych sygnałów pochodzących m. in. z magnetosfery
ziemskiej. Niektóre z nich przeanalizowano w ramce 3.
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i dużych szerokościach geograficz
nych. Ich cechą charaktery styczną jest
zależność częstotliwości i intensywno
ści od szerokości geom agnetycznej
miejsca obserwacji. W Polsce charak
terystyczny zakres częstotliwości w y
stępowania tych pól wynosi 2 —4 Hz.
Jeżeli pola wzbudzeń MHD m ają czę
stotliwości schum annow skie, wtedy
wnikając do wnęki Ziemia-jonosfera
m ogą także generować w niej drgania.
Ponieważ w magnetosferze występują
sporadycznie warunki sprzyjające ge
neracji 8 hercowych fal MHD, powyż
szy m echanizm generacji ekscesów
musi być brany pod uwagę.
Można spekulować, czy istnieją tak
że inne naturalne mechanizmy genera
cji dużych wzbudzeń rezonansu Schu
m anna, takie ja k p rzeloty bolidów
przez atmosferę czy wielkie pęki pro
m ieniowania kosmicznego. N a razie
brakuje na to dowodów i modeli po
zwalających na ocenę współczynnika
konwersji energii elektromagnetycznej
do rezonatora podczas takich zdarzeń.
Istnieją natomiast możliwości sztucz
nego wzbudzania pól rezonansowych
w rezonatorze globalnym. Wiadomo,
że ogrom ne w zbudzenia rezonansu
w yw ołują szoki elektrom agnetyczne
powstające podczas eksplozji jąd ro 
wych, prowadzonych zarówno w at
mosferze, jak i pod ziem ią (głębokość
wnikania pól o częstotliwości 10 Hz
w ziem ię jest rzędu 10 km). Jest także
technicznie m ożliw e, przynajm niej
w zasadzie, wzbudzanie pól koherent
nych wybranego rezonansu Schuman
na. Do dyspozycji są tu dwa znane me
chanizmy: periodyczne grzanie plazmy
jonosferycznej, prowadzące poprzez
modulację przewodności do modula
cji prądów stałych płynących w jonosferze oraz mechanizm mieszania pól
dwóch sygnałów zakresu radiowego na
n ielin io w o ściach jo n o sfery . D rugi
z mechanizmów został wypróbowany
w 1986 roku przez S. Ganguly. W eks
perymencie tym zastosowano dwa na
dajniki krótkofalowe dużej mocy, pra
cujące na częstotliwościach różniących
się o 5 Hz, wyposażone w promieniu
ją c e pionow o anteny k ierunkow e.
Rezultatem j ednoczesnego oświetlania
jonosfery wiązkami radiowymi było
pow staw anie na pow ierzchni ziemi
m ie rz a ln e g o p o la m ag n ety czn eg o
o częstotliwości różnicowej 5 Hz. Nic
nie stoi więc na przeszkodzie, aby wy
2/1998

tworzyć tą metodą pole o którejś z czę
stotliwości Schumanna. Uzyskiwany tą
drogą współczynnik przemiany ener
gii jest jednak na tyle mały, że nie wy
starczyłby do wzbudzenia mierzalne
go rezonansu globalnego.
W miarę odkrywania powiązań eks
cesów z rozm aitym i pobudzeniam i
pierwotnymi nasuwa się pytanie, czy
jest możliwe odróżnianie pobudzeń na
podstawie analizy związanych z nimi
ekscesów? Okazuje się, że po części
tak, dzięki znajomości odpowiedzi im
pulsowej rezonatora i zastosowaniu
metody rozplatania do obserwowanych
sygnałów. M etoda ta pozwala na pod
stawie specyficznej odpowiedzi rezonatora-ekscesu odtworzyć formę pobu
dzenia pierwotnego. W ten sposób re
zonansow a w nęka schum annow ska
urasta do roli wielkiego detektora glo
balnego, zdolnego do odróżniania róż
nych pobudzających ją sygnałów. Jak
dotąd możliwości prowadzenia global
nych o bserw acji tą m eto d ą nie są
w pełni wykorzystane.

Czy można jeszcze
obserwować
naturalne pola ELF?
Są dwa powody, dla których stan pól
elek tro m ag n ety czn y ch w zak resie
ekstremalnie niskich częstotliwości po
winien być przedmiotem szczególnej
troski.
Pierw szy w ynika z roli tych pól
w biosferze. Chociaż jest za wcześnie
na ostateczną ocenę wyników badań,
już teraz można powiedzieć, że są one
ważne dla funkcjonowania życia. Sta
le odkrywane są nowe mechanizmy od
działywań świadczące o dużym wpły
wie pól elektromagnetycznych o czę
stotliwościach od 1 do 20 Hz. Dotyczy
to zarów no struktur kom órkow ych,
w których odkryto reakcje biochemicz
ne o kinetyce silnie zależnej od często
tliwości zewnętrznego pola elektrycz
nego, jak i układów złożonych, takich
jak sieci neuronalne, silnie reagujących
na zmienne pola magnetyczne. W wie
lu przypadkach obserwuje się znaczą
ce reakcje na słabe pola i nieliniowe
zachow anie układów, polegające na
tym, że przestają one reagować na pola
silne (blokada).
Praw dopodobną przyczyną dużej
wrażliwości układów biologicznych na
pola dolnej części zakresu ELF jest ich
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ewolucyjna pamięć, dotycząca oddzia
ływania z polami naturalnymi. Uśred
nione widmo mocy pól naturalnych
gwałtownie opada i w zakresie wyż
szych częstotliw ości energie pól są
małe. Częstotliwość sieciowa 50 Hz
leży na granicach istotnego dla biolo
gii zakresu, gdyż energie pól są tu kil
kadziesiąt razy mniejsze niż na często
tliwości 10 Hz. Jeżeli w procesie ewo
lucji biologicznej pola naturalne pełniły
rolę regulacyjną (lub pełnią ją nadal),
układy żywe wytworzyły przystosowa
ne do tego celu odpow iednio czułe
układy detekcyjne w zakresie, który był
dla nich istotny. Pewną rolę mogło np.
odegrać pole 8 Hz podstawowego re
zonansu Schumanna, gdyż było jedy
nym w przyrodzie zegarem pracującym
w zakresie ELF. Uważa się, że spełni
ło ono rolę pierwotnego wzorca ryt
mów obserwowanych w sieciach neuronalnych zwierząt i ludzi (rytm wy
poczywającego mózgu — zwany ryt
mem alfa).
Chociaż w chwili obecnej niewiele
je st dow odów na to, że organizm y
żywe reagują na pola elektromagne
tyczne o amplitudach tak małych jak
naturalne, należy zachować szczegól
n ą ostrożność w poddaw aniu żywej
przyrody silnym polom zakłócającym.
Tymczasem od ponad stu lat pojawia
ją się sztuczne źródła pól i obecny stan
środow iska elektrom agnetycznego
w zakresie ELF je st dram atyczny.
W centrach miast poziom energii skła
dowej magnetycznej pola na częstotli
wości 8 Hz stale przekracza tysiące
razy poziom naturalny (w ekstremal
nych przypadkach przekroczenie się
ga miliona razy). Jest to niepokojące,
tym bardziej że mechanizmy generacji
pól w tej części widma nie są do końca
wyjaśnione. Jedną z przyczyn są stany
nieustalone w sieciach energetycznych,
stale generowane przez skokowe zmia
ny obciążenia sieci. Pola niskoczęstotliw ościow e propagują się z małym
w spółczynnikiem tłum ienia w zdłuż
sieci energetycznych i rozprzestrzenia
ją na wielkich obszarach poza miasta
mi. W Europie istnieją już nieliczne
miejsca, w których niezakłócona ob
serwacja pól naturalnych jest możliwa.
Drugi powód skłaniający do ostroż
ności, to wszechobecność globalnego
rezonansowego pola ELF. Niebezpie
czeństwo tkwi w tym, że jeżeli nawet
skutki działania tego pola globalnego
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ramka 3

Mikropulsacje geomagnetyczne
— magnetosfera jako rezonator
Magnetosfera jest obszarem występowania plazmy uwięzionej w
ziemskim polu magnetycznym, oddzielonym od strony wiatru sło
necznego magnetopauzą i jonosferą od strony Ziemi. W nama
gnesowanej plazmie zaburzenia elektromagnetyczne mogą
rozchodzić się na dwa sposoby: w postaci fal magnetohydrodynamicznych (MHD), wzdłuż linii sił pola magnetycznego lub pro
stopadle do linii sił, w postaci fal magnetodźwiękowych. Linie sił
pola magnetycznego Ziemi przebiegająw magnetosferze w taki
sposób, że fale poruszające się wzdłuż nich zawsze docierają
do jonosfery (rys. 1). Jonosferą, będąca obszarem silnie zagęsz
czonej plazmy, doprowadza do odbicia fal MHD — podobnie jak
lustro. Fala odbita porusza się z powrotem wzdłuż linii sił pola
magnetycznego i napotyka na przeciwległej półkuli na identycz
ną sytuację, tj. na odbijające ją lustro jonosfery. W ten sposób
zaburzenie falowe porusza się i odbija wielokrotnie w dwu sprzę
żonych, leżących na przeciwnych półkulach punktach jonosfe
ry, aż zaniknie wskutek strat energii.

Rys. 1. Uproszczony schemat magnetosfery ziemskiej. Od strony
Słońca jest ona ograniczona tzw. magnetopauzą (w odległości ok.
10 promieni ziemskich), a od strony powierzchni Ziemi— jonosfe
rą. Z powodu istnienia wiatru słonecznego, linie sił pola magne
tycznego Ziemi znacznie odbiegają od geometrii pola dipolowego.
Wnętrze magnetosfery wypełnione jest plazmą o niskiej gęstości
i temperaturze.
Linie sił pola magnetycznego w plazmie zachowują się podob
nie do strun, wzdłuż których mogą rozchodzić się fale mechanicz
ne. Podobnie jak w instrumencie muzycznym końce strun w ma
gnetosferze są zaczepione na końcach — w jonosferze. Odbicia
fal, chociaż zachodzą na wysokości kilkuset kilometrów, są możli
we do śledzenia z pewnym osłabieniem na powierzchni Ziemi. W
celu klasyfikacji pól magnetosferycznych wprowadzono podział
uwzględniający ich okres oscylacji:
zakres Pc1 : 0 . 2 - 5 s ( 5 - 0 .2 Hz)
Pc2 : 5 - 1 0 s (0 .2 -0 .1 Hz)
P c 3 :1 0 - 4 5 s ( 1 0 0 - 2 2 mHz)
Pc4 : 45 - 150 s (22 - 6.6 mHz)
Pc5 : 150 - 600 s (6.6 - 1.6 mHz)
W naszej szerokości geomagnetycznej (ok. 50°), magnetosferyczne pola elektromagnetyczne leżą w zakresach Pc3 i Pc1.
Co pobudza ten kosmiczny instrument? W magnetosferze
istnieje szereg źródeł, które mogą generować zaburzenia falo
we. Jednym z nich jest, drgająca pod wpływem wiatru słonecz
nego, zewnętrzna ściana magnetosfery — magnetopauza (z po
wodu istniejących w tym obszarze turbulencji), która generuje
fale magnetodźwiękowe poruszające się prostopadle w kierun
ku Ziemi. Fale te, wskutek niejednorodności plazmy, wzbudzają
w kolejno mijanych liniach sił pola magnetycznego fale MHD,
poruszające się wzdłuż „strun magnetycznych". Analogia do in
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strumentu strunowego jest tu zupełna. Szum fal magnetodźwięko
wych porusza kolejne struny, które drgają z częstotliwościami
zależnymi od ich długości i prędkości rozchodzenia się fal. Dłu
gość strun zależy z kolei od długości geomagnetycznej, na której
się je obserwuje. Ich okresy drgań własnych mieszczą się w
zakresie od 600 s (obszar polarny, Pc5) do 10 s (obszary pod
zwrotnikowe, Pc3). W Polsce typowy okres drgań wynosi ok. 30 s,
co odpowiada zakresowi oscylacji Pc3 (rys. 2).
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Rys. 2. Przebieg oscylacji i widmo mocy mikropulsacji geomagne
tycznych Pc3 obserwowanych w Bieszczadach 9 sierpnia 1995 roku
o godz. 10:15 UT. Okres mikropulsacji równy 26 s jest typowy dla
szerokości geomagnetycznej ok. 50°, na której przeprowadzono
obserwację.
Omówione oscylacje „strun magnetycznych" są bardzo po
wolne z punktu widzenia rezonansu Schumanna. W magnetos
ferze mogą jednak powstawać drgania o znacznie krótszym
okresie. Częstotliwości tych wzbudzeń leżą w zakresie Pc1, od
powiadającym polom z zakresu ELF. Standardowy model tych
zjawisk został opracowany przez J. M. Cornwalla. Wyjaśnia on
generację fal w oparciu o zjawisko tzw. niestabilności falowej
ośrodka. Jest ono wywołane przez wysokoenergetyczne protony
(10 - 50 keV) wpadające do magnetosfery i rotujące w polu ma
gnetycznym z częstotliwością cyklotronową. Pole elektryczne pro
tonów oddziaływuje z falami MHD, prowadząc do zmiany znaku
współczynnika tłumienia fal na ujemny. Jest to równoważne
wzmacnianiu fal. Ruch paczki falowej poruszającej się wzdłuż
linii sił pola magnetycznego i odbijającej od zwierciadeł — w po
staci jonosfery, może dzięki temu trwać dowolnie długo. Amplitu
da paczki może nawet ulegać zwiększeniu, gdyż fala może
zwiększać swą energię. Po pewnej liczbie odbić amplitudy pa
czek uzyskują więc duże wartości.
Opisane wyżej pulsacje geomagnetyczne stanowią podsta
wową składową pól naturalnych w dolnej części zakresu ELF,
występującąna powierzchni Ziemi na średnich i dużych szeroko
ściach geograficznych. Cechą charakterystyczną tych pól jest,
podobnie jak dla oscylacji Pc3, zależność częstotliwości i inten
sywności od szerokości geomagnetycznej miejsca obserwacji.
W Polsce charakterystyczny zakres częstotliwości wynosi
2 - 4 Hz. Przykład pól Pc1 obserwowanych w Bieszczadach ilu
struje rys. 3.

Rys. 3. Amplituda oscylacji Pc1 obserwowanych 9 sierpnia 1995
r. o godz. 12:15 UT poprzez filtr środkowoprzepustowy o częstotli
wości 3 Hz. Po prawej stronie przedstawiono widmo mocy ampli
tudy, wskazujące na powtarzanie się paczek falowych co ok. 21 s.
Tyle czasu upływa pomiędzy kolejnymi pojawieniami się paczki
falowej nad Bieszczadami.
Ze względu na wysokie możliwe częstotliwości cyklotrono
we protonów w magnetosferze, sięgające kilkunastu herców, pola
wzbudzeń MHD mogą osiągać częstotliwości zbliżone do schumannowskich. Pola te, wnikając do wnęki Ziemia - jonosferą
mogą z kolei generować w niej drgania. Powyższy mechanizm
wzbudzania drgań rezonansu Schumanna jest obecnie przed
miotem badań krakowskiej grupy astronomów.
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są słabe, działają one na całą biosferę
jednocześnie. W takiej sytuacji nie
można nawet znaleźć miejsca, które
byłoby punktem odniesienia do badań
porównawczych. Tymczasem, nawet
znikom y czynnik, działając na całą
populację, może wywoływać w niej
m ierzalne statystycznie zmiany. Po
wyższe uwagi dotyczą zarówno dzia
łań celowych, ja k i nieświadomych.
Jeżeli powstaną techniczne możliwo
ści generacji pól rezonansowych, skut
ki ta k ic h e k sp e ry m e n tó w d o tk n ą
w szystkich na pow ierzchni Ziem i.
Z tego względu duży niepokój budzą
programy aktywnego badania jonosfery — takie jak amerykański program
HAARP (High Frequency Active Au
roral Research Program), realizowany
w Gakonie na Alasce czy europejski
EISCAT (European Incoherent Scat
ter), realizowany w Troms0 w Norwe
gii. Istnieje także groźba, że już obec
nie część cywilizacyjnych zakłóceń lo
kalnych transformuje się do rezonato
ra globalnego, tw orząc dodatkow ą
składową pola tła. W przeszłości pro
w adzono zbyt m ało pom iarów, aby
efekt ten mógł być obecnie wiarygod
nie oceniony.
Problem ochrony środowiska elek
tromagnetycznego w zakresie ELF za
czyna być coraz częściej podnoszony
w kręgach osób mających kontakt z ba
daniam i biom edycznym i. W innych
budzi raczej niedowierzanie, że efekty
słabych oddziaływań mogą mieć jakie
kolwiek znaczenie. Najczęściej w tym
kontekście dyskutowany jest problem
wpływu pól o częstotliwościach siecio
wych. Dopuszczalne natężenia tych pól
są w wielu krajach normowane na bar
dzo w ysokim poziom ie, przy czym
przeważnie nie podlega ograniczeniu
składowa magnetyczna. Ponieważ dys
kusja o szkodliwości tych pól, mimo
wielu lat badań, nie przyniosła roz
strz y g n ię c ia , ich w zg lęd n ie słaby
wpływ jest często przytaczanym myl
nie argumentem za tym, że nie należy
się również obawiać pól o niższych
częstotliwościach.

Kosmiczne uwarunkowania
pól ELF na powierzchni
Ziemi
Możliwość przenikania składowej ma
gnetycznej wzbudzeń z magnetosfery
ziemskiej do falowodu jonosferyczne2/I998

go oznacza, że stan pól ELF na po
wierzchni Ziemi staje się zależny od
czynników pozaziemskich. Bezpośred
ni wpływ na procesy zachodzące w magnetosferze m ają czynniki pochodze
nia kosmicznego, szczególnie zjawiska
zachodzące na Słońcu. Nieoczekiwa
nie okazuje się, że istnieje jeszcze jed 
no okno w widm ie prom ieniow ania
elektrom agnetycznego, przez które
w nikają sygnały z otaczającego nas
świata. Intuicja Edisona, że można ob
serwować Słońce w zakresie ELF, nie
była zupełnie bezpodstawna, choć stan
pól obserwowanych na powierzchni
Ziemi zależy od stanu Słońca w bar
dziej skomplikowany sposób, niż on to
sobie wyobrażał.
Z reasum ujm y ostatecznie obraz
świata widziany oczyma czułymi na
ekstremalnie niskie częstotliwości. Jest
to świat nie mniej kolorowy jak w świe
tle widzialnym. W dolnej części zakre
su (0.2 - 6 Hz), w kolorach odpowia
dających barwom czerwieni, pojawia
ją się mikropulsacje geomagnetyczne,
pobłyskujące na wysokości jonosfery.
W ywołują je fale MHD generowane
w magnetosferze przez wpadające tam
od czasu do czasu wysokoenergetycz
ne protony. Kolor obserwowanych bły
sków i częstotliwość ich powtarzania
są zależne od szerokości geograficznej,
na której przebywamy. Dzieje się to
w określonych porach dnia i zależy od
fazy cyklu aktyw ności słonecznej.
W zakresie wyższych częstotliwości,
z p o w o d u re z o n a n su g lo b a ln e g o
(6 - 40 Hz), zmienia się raptownie ob
raz pól. Występują intensywnie te bar
wy, które odpow iadają częstotliw o
ściom Schumanna. Szczególnie silna
jest barwa 8 hercowego rezonansu pod
stawowego. W tym zakresie barw ob
raz jest wspólny dla wszystkich miesz
kańców Ziemi. Światło to ulega cią
głym wahaniom, a od czasu do czasu
silnie rozbłyskuje. Barwa niektórych
rozbłysków — ekscesów — jest mo

nochromatyczna, o kolorze odpowia
dającym którejś z linii rezonansowych.
Rozbłyski mają wiele przyczyn zarów
no w atmosferze, jak i poza Ziemią,
a mechanizmów ich powstawania jesz
cze do końca nie rozumiemy.
Taki obraz m ożem y ujrzeć tylko
z dala od miast i przy idealnej pogo
dzie. Gdy zbliża się burza, pojawiają
się niebieskawe błyski. To zapowiedź
potężnych wyładowań, które niczym
się nie różnią od dobrze nam znanych
błyskawic. Gdy spoglądamy w kierun
ku obiektów cywilizacyjnych, świecą
one różnymi barwami. Nawet w cza
sie dobrej pogody zastanawiaj ąco wy
glądają linie energetyczne. Unosi się
nad nimi niebieska poświata. Jest ona
zapowiedzią tego, co ujrzymy w po
bliżu miast. Gdy się do nich zbliżamy,
są tak oślepiające, że nie możemy już
na nie patrzeć. Świecą intensywnie jak
wnętrza gwiazd. Musimy konstruować
specjalne, mało czułe detektory, aby mo
gły zarejestrować ich promieniowanie.
Od poświaty miast można jeszcze
uciec. Przed rozbłyskami pochodzenia
kosmicznego ucieczki nie ma. Może się
to w ydaw ać niepokojące, gdyż na
czynniki kosmiczne nie mamy wpły
wu. S ąonejednak częścią natury. Mo
żemy je tylko badać i prognozować.
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ERRATA

Do poprzedniego zeszytu Uranii-PA
(1/98) zakradło się kilka istotnych
błędów, które niżej prostujemy:
Na stronie 19 zabrakło przy rysun
ku 2 opisu krzywych — od góry:
V, B, U.

U R A N IA -

Po s t ę p y As t r o n o m

ii

N atom iast na stronie 20 zdanie
w nawiasie w trzeciej kolumnie po
winno brzmieć:
„główne procesy depozycji energii
neutrin to reakcje v e + n —> p + e~
i
+ p -> n + e+.”
Przepraszamy!
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Jarosław Dyks

Układ
Jowisza
leuszowe) poruszają się po orbitach
o małej ekscentryczności oraz niewiel
System Jowisza, oprócz samej planety, kim nachyleniu do płaszczyzny równi
tworzą jego satelity, pierścienie oraz ka Jowisza. Orbity ośmiu zewnętrznych
rozległa magnetosfera z towarzyszącą księżyców są znacznie nachylone do
jej plazmą. Poniższy tekst zwięźle płaszczyzny równika oraz posiadają
przedstawia oddziaływania zachodzące dużą ekscentryczność. Dwa najbardziej
pomiędzy tymi elementami systemu. zbliżone do planety księżyce trzymają
Nie zawiera on natomiast opisu własno się w pobliżu zewnętrznego brzegu
ści fizycznych i składu chemicznego głównego (lecz jakże ezoterycznego)
atmosfery planety oraz powierzchni pierścienia Jowisza. Cztery najbardziej
większości jej księżyców. Aktualne in oddalone od Jowisza księżyce porusza
formacje z zakresu tych zagadnień zna ją się ruchem wstecznym. Różnorod
leźć można w ostatnich numerach „Po ność orbit satelitów Jowisza przedsta
stępów Astronomii” (4/95; 1, 2, 4/96; wia rys. 1. Dla przejrzystości rysunku
przyjęto, że długości węzłów wstępują
2,4/97).
Jowisz jest najmasywniejszą plane cych wszystkich orbit są jednakowe.
tą Układu Słonecznego. Jego masa wy Orbity czterech najbliższych Jowiszo
nosi 1.9X 1027 kg, czyli około 318 mas wi księżyców oraz Io, Europy i Ganiziemskich lub ponad dwa i półkrotnie medesa mieszczą się wewnątrz orbity
więcej niż suma mas pozostałych ośmiu Callisto.
Obiekt astronomiczny jest satelitą
planet. Środek masy układu Jowisz Słońce leży 80 tysięcy kilometrów po danej planety wtedy, gdy jego ruch od
nad powierzchnią Słońca. Okres obro bywa się w sferze oddziaływania tej
tu Jowisza jest najkrótszym spośród że planety względem Słońca. Owa sfe
okresów rotacji planet Układu Słonecz ra oddziaływania to obszar, w którym
nego — na równiku wynosi 9 godzin trajektoria obiektu w układzie zwią
51 minut (9 godzin 56 minut przy bie zanym z planetąjest bardziej zbliżo
gunach), co powoduje wyraźne jego na do krzywej stożkowej niż jego tra
spłaszczenie. Dane dotyczące planety jektoria w układzie związanym ze
oraz jej orbity zawiera tabela 1.
Słońcem. (Poza obszarem oddziały
Obecnie krąży wokół Jowisza 17 wania planety przeciwnie: odchylenia
znanych satelitów, wśród których jed toru obiektu, którego ruch opisywany
nego znamy jak własną kieszeń (mia jest względem Słońca, od przecięcia
nowicie sondę Galileo, która dotarła do stożkowego, są mniejsze od odchyleń
planety siódmego grudnia 1995 roku), obserwowanych w układzie odniesie
a dane dotyczące szesnastu naturalnych nia związanym z planetą). Ruch księ
życa „zasadniczo” odbywa się więc
satelitów zawiera tabela 2.
pod wpływem grawitacyjnego przy
D ynam ika satelitów Jow isza
ciągania planety. Chociaż ta planetoPodobnie jak pod względem fizycznym, centryczna siła jest dominująca, inne
tak i dynamicznie księżyce te tworzą siły — pochodzące od Słońca, innych
bardzo zróżnicowaną grupę. Osiem planet, innych satelitów czy niesfewewnętrznych satelitów (w tym 4 gali- ryczności — mogą być względnie
Wstęp

Fot. NASA

Tabela 1.
Dane o Jowiszu i jego orbicie
(wg P. Artymowicz, 1995).

Parametr

Jednostka

Wartość
parametru

Elementy orbity:
1. a

ja.

5.203

2. e

1

0.0485

3. i

1°

1.30

4-Po*
5. n

1 rok

11.86

1°

99.4

6. co

1°

12.7

Parametry fizyczne:
l.R r

km

71400

8. f

1

0.064

9. M

Mz

317.9

10.Pml

1 doba

0.414

11. <j)

1°

3.08

12. <p>

Mg-rrr3

1.34

13. T

1K

125

14. m

1022 G em3

1.55-10®

15. Malm

kg n r 2

>109

16. skład atmosfery
(% masy)

H2 (89)
He (19)

17. główne składn.(% obj.)

H+He
(>99)

Uwagi: Rr— promień równikowy odpowia
dający ciśnieniu 1 bar = 105 Pa; f — sto
pień spłaszczenia; M — masa; Mz =
5.98-1024 kg; Pmt — okres obrotu wokół
osi; </>— nachylenie równika do ekliptyki;
<P>— gęstość średnia; T — średnia tem
peratura umownej powierzchni; m — mo
ment magnetyczny.
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Tabela 2. Dane o satelitach Jowisza.
Nazwa

a

M

<p>

TQ~:

O

R
(km)

(kg)

(Mg-rrr3)

(104 lat)

e

(103 km)
Metis

127.96

0.00

0

20 x ? x 20

?

?

0.023

Adrastea

128.98

0

0

13x10x8

?

?

0.096

?

0.012

Amaltea

181.3

0.00

0.4

135x82x75

?

Tebe

221.9

0.01

0.8

55 x 4 5 x ?

?

?

0.013
0.005

lo

421.6

0.00

0.04

1815

8.94-1022

3.57

Europa

670.9

0.01

0.47

1569

4.80-1022

2.97

0.11

Ganimedes

1070

0.00

0.19

2631

1.48-1023

1.94

0.67

Kallisto

1883

0.01

24.1

0.15

7

1.08-1023
?

1.86

11094

0.28
27

2400

Leda

?

9.1-1010

?

8.7-108
2.0-1010

Himalia

11480

0.16

28

90

?

Lizytea

11720

0.11

29

15

?

?
?

Elara

11737

0.21

28

40

?

Ananke

21200

0.17

147

30

?

?

1.2-1011

?

8.5-1011

?

4.2-1011

?

1.5-1012

Carme

22600

0.21

163

20

?

Pazyfae

23500

0.38

147

30

?
?

Synope

23700

0.28

ważne i powodować duże perturbacje
orbity. W ielkość zaburzenia eliptycz
nego ruchu satelity zależy od odległo
ści satelity od Słońca, odległości i mas
pobliskich planet, mas i okresów po
bliskich satelitów i wreszcie odległo
ści satelity od planety.
Zaburzenia ze strony planet charak
teryzow ane są przez m ałą wielkość
(mp/m@) X( np/n)2, gdzi e m , np są masą
oraz ruchem własnym planety zaburza
jącej ruch satelity, n jest ruchem śred
nim satelity, a m @oznacza masę Słoń
ca. W Układzie Słonecznym są one
zawsze znacznie mniejsze od perturba
cji pochodzących od Słońca charakte
ryzowanych przez (n In)2.
Perturbacje ruchu bliskich satelitów
są n a to m ia st zd o m in o w an e p rzez
spłaszczenie planety. W układzie Jowi
sza dotyczy to szczególnie czterech
księżyców wewnętrznych. Teoria ich
ruchu przypomina teorię stosowaną do
opisu ruchu sztucznych satelitów Zie
mi. Przykładowym skutkiem tychże
oddziaływań jest szybkie cofanie się
linii węzłów orbity Amaltei.
Galileuszowe satelity Jowisza pod
legają przede wszystkim zaburzeniom
spowodowanym wzajemnymi oddzia
ływaniami. Niewielka wartość siły za
burzającej jest w tym przypadku spo
w odow ana m ałą w artością stosunku
mJM, gdzie m J e s t m asą zaburzające
2/1998

153

15

go satelity, a M masą Jowisza. Sytu
acja ta podobna jest do tej, która ist
nieje wśród planet Układu Słoneczne
go. Teoria mchu tych satelitów jest taka
sama jak dla ruchu planet. Pojawia się
jednak nowy problem: obserwacje pla
net rozciągają się na przestrzeni kilku
set lat, dla którego to przedziału czasu
teoria ruchu satelitów musi opisać dzie
siątki tysięcy ich obiegów wokół ma
cierzystych planet.
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Poza tym , poniew aż Io, Europa
i Ganimedes uczestniczą w potrójnym
rezonansie, ich ruch jest o wiele bar
dziej złożony niż którychkolwiek in
nych ciał w Systemie Słonecznym. Ich
ruchy średnie bliskie są stosunkowi
4:2:1, natomiast ich średnie długości
spełniają warunek: A( -3-A 2 + 2-A3 =Jt
z precyzją lepszą od błędów obserwa
cyjnych. (Zależność pomiędzy rucha
mi średnimi tych satelitów dana jest
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przez zróżniczkowanie zmiennej rezo
nansowej (tzn. powyższego równania)
po czasie: n x - 3-«2 + 2-«3 = 0.) Wyra
żenie to implikuje, że kiedykolwiek
Europa i Ganimedes są w koniunkcji
względem Jowisza (tj. gdy A2 = A3), to
Io o d leg ły jesto d n ich o 180 stopni. Sa
telity te powstrzymywane są przed usta
wieniem się w rzędzie po tej samej stro
nie Jowisza.
Osobliwy jest fakt, że chociaż Callisto jest drugim pod względem masy
księżycem galileuszowym, jego ruch
nie wykazuje rezonansu z pozostałymi
trzema księżycami.
Ruch kolejnych czterech satelitów
Jowisza (tzn. 9-12, licząc od planety)

zaburzany jest głównie przez oddzia
ływanie Słońca. Wielkość siły zakłó
cającej je st dla tych księżyców nie
większa niż 1 procent głównej siły cen
tralnej. Perturbacje są duże, ale ogól
nie rzecz ujmując ruch jest eliptyczny.
Typowym przykładem jest tutaj ruch
Księżyca (rys. 2).
Gdy perturbacje słoneczne stają się
bardzo silne (co ma miejsce dla czte
rech zewnętrznych satelitów Jowisza),
orbita nie przypomina już eliptycznej.
Jako przykład może służyć porówna
nie orbity Księżyca zakreślonej pod
czas jednego roku (rys. 2) z orbitą pięt
nastego księżyca Jowisza — Pazyfae
(rys. 3). Co ciekawe, numeryczne cał

kowanie rów nań ruchu Pazyfae dla
przedziału czasu ±50 tysięcy lat wska
zuje, że Pazyfae wydaje się być w re
zonansie wiekowym z Jowiszem, tzn.
tempo zmian długości ekliptycznej or
bity Pazyfae jest bardzo bliskie często
ści własnej Układu Słonecznego v y
charakteryzującej rytm zmian mimośrodu i długości peryhelium orbity Jo
wisza. Zjawisko to działałoby wówczas
jako mechanizm ochronny, gdyż izo
luje ono częściowo Pazyfae od pertur
bacji słonecznych. Fakt, że zewnętrz
ne księżyce Jowisza poruszają się ru
chem wstecznym, ma prawdopodobnie
przyczynę kosmogoniczną: obserwacje
ich widma wskazują, że m ogą być one
wyłowionymi przez Jowisza planetoidami typu Hilda.
Oczywiście dla każdej z wymienio
nych grup satelitów ważnych może być
kilka typów perturbacji. Na przykład
satelity galileuszowe silnie oddziałują
ze sobą, ale równocześnie pierwsze
dwa z nich: lo i Europa są silnie zabu
rzane przez niesferyczność planety,
podczas gdy C allisto ulega dużym
wpływom oddziaływania Słońca.
W łaśnie oddziaływ ania pływowe
pomiędzy Io a Jowiszem oraz rezonans
Io-E uropa-G anim edes są odpow ie
dzialne za fantastyczną aktywność wul
kaniczną piątego księżyca.

Io

Rys. 2. Orbita Księżyca zakreślona w ciągu jednego ziemskiego roku.

W szystkie niepływowe źródła ciepła
m ają wydajność energetyczną około
dwa rzędy wielkości mniejszą od tem
pa utraty energii przez Io, które wyno
si przynajmniej 4 x 10'3 W. Przez źród
ła niepływowe rozumie się, np. wywo
łane akrecją, rozpadem izotopów pro
mieniotwórczych czy też grzaniem po
wierzchni przez prądy elektryczne pły
nące pomiędzy Io a jonosferą Jowisza.
Szeroko akceptowany jest natomiast
model źródeł energii cieplnej Io opar
ty na zjawiskach pływowych.
Pole grawitacyjne Jowisza powodu
je pływowe odkształcenia jego satelitów
do kształtu trzyosiowej elipsoidy. M o
ment sił, jakimi planeta działa na tak
zdeformowany księżyc, powoduje spo
walnianie jego obrotu aż do wartości
synchronicznej z okresem orbitalnym.
Czas wymagany, by pływy zm ie
niły prędkość kątow ą rotacji (p o A<j>,
wynosi:

Wg J.A. Burns (red.), „Planetary Satellites", The University o f Arizona Press, 1977.

T = 2 . 4 X \0'°x(P04xA(f>xQ/R2) lat,
70

U R A N I A - Po s t ę p y

a s t r o n o m ii

2/I998

gdzie PQ je st okresem orbitalnym
w dniach, R jest promieniem satelity
w kilometrach, a Q jest funkcją parametryzującą dyssypatywne własności
oscylującego systemu (satelity). Jak wy
kazują obserwacje Ziemi i Marsa oraz
laboratoryjne badania skał, wartość Q
jest bliska 100 dla większości satelitów
Układu Słonecznego. Tempo spowal
niania obrotu satelitów krążących bli
sko macierzystej planety jest zatem
większe niż dla satelitów bardziej odle
głych. Maksymalny czas spowalniania
obrotu satelitów od okresu 2.3 h do tem
pa rotacji synchronicznej z ich obecnym
ruchem średnim dany jest w ostatniej
kolumnie tabeli 2 (2.3 h to okres, dla
którego płynne, sferyczne ciało staje się
rotacyjnie niestabilne). Wynika z niej,
że Io, pozostałe satelity galileuszowe
oraz 4 satelity położone najbliżej Jowi
sza od dawna już rotują synchronicznie
ze swym ruchem orbitalnym (mimocho
dem warto chyba odnotować, że ta do
wolność warunków początkowych, któ
re i tak prowadzą do rotacji synchronicz
nej, wyklucza poznanie pierwotnego
okresu rotacji satelitów zaawansowa
nych w ewolucji pływowej oraz unie
możliwia zależne od rotacji satelitów
ograniczenia teorii ich powstawania).
Io, Europa i Ganimedes są jednak
w rezonansie orbitalnym, który wymu
sza eliptyczność orbity Io rów ną
e = 0.0041. Prędkość kątowa obiegu Jo
wisza przez Io jest więc zmienna w cza
sie — występują wahania położenia
Jowisza na niebie Io. Tak więc, mimo
że Io nie rotuje względem Jowisza, jego
kilkukilometrowe wybrzuszenie przy
pływowe odkształca się, podążając za
środkiem tarczy planety. Zwykle, szyb
ka zamiana energii orbitalnej na ciepło
spowodowałaby spadek e (co obserwu
je się u Merkurego), ale w przypadku
lo niezerowa wartość mimośrodu wy
muszana jest przez wyżej wymieniony
rezonans. Generowane przez periodycz
ne odkształcenia ciepło przypływowe
utrzymuje wnętrze Io w stanie stopio
nym i powoduje największą obserwo
waną w Układzie Słonecznym aktyw
ność wulkaniczną. Nowe fotografie
wybuchów wulkanów na Io (fot. 2 na
wkładce) oraz licznych zmian wyglądu
powierzchni księżyca, które zaszły od
czasu misji sond Voyager, dostarczyła
niedawno sonda Galileo.
Część materii, wyrzuconej przez
wulkany, opadając odświeża powierzch
2/I998

nię Io, czyniąc ją geologicznie młodą;
część materii wulkanicznej tworzy wo
kół Io zmiennych rozmiarów „atmosfe
rę”. W październiku 1996 roku sonda
Galileo odkryła jonosferę Io na niezwy
kle dużej wysokości dziewięciuset ki
lometrów nad powierzchnią księżyca
(jonosfera jest obszarem zawierającym
znaczną ilość swobodnych elektronów
i jonów, występującym w szczytowych
partiach pewnych atmosfer planetar
nych. Jonizacja atomów gazu atmos
ferycznego, będąca źródłem naładowa
nych cząsteczek, zachodzi głównie pod
wpływem nadfioletowego promienio
wania słonecznego i promieniowania
kosmicznego). Obserwacje sondy Pio

neer 10 z 1973 roku wykazały istnienie
jonosfery Io na wysokości 50-100 ki
lometrów nad powierzchnią księżyca,
co wskazuje na to, że atmosfera oraz
jonosfera Io są zmienne i mogą rozra
stać się lub zanikać wraz z większą lub
mniejszą aktywnością wulkaniczną.
Pozostała część materii wulkanicznej
opuszcza Io, między innymi tworząc
na jego orbicie torus gazowej materii.
Pierścień ten zasilany jest także przez
atomy wybijane przez energetyczne
cząstki z powierzchni Io. Atomy te (tzn.
atomy gazów takich jak Na, K, O, S
oraz SO,) sąjonizowane pod wpływem
zderzeń z elektronami oraz na skutek
innych reakcji z wymianą ładunku, za-

z

Rys. 3. Orbita piętnastego księżyca Jowisza — Pazyfae.
WgJ.A. Bums (red.), „Planetary Satellites”, The University o f Arizona Press, 1977.
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chodzących w torusie i odd ziału ją
z magnetosferą Jowisza. Z powodu wy
sokiej gęstości energii pola magnetycz
nego cząstki te korotują z magnetosfe
rą. Okres obrotu Jowisza jest bardzo
krótki, plazma więc dogania Io, wpa
da w jego atmosferę z prędkością oko
ło 60 km/s i powoduje obfitą ucieczkę
kolejnych atomów z atmosfery księży
ca. Io jest głównym źródłem plazmy
w magnetoferze Jowisza. Szacuje się,
że księżyc ten wyrzuca do magnetosfery około tonę materiału w każdej se
kundzie.

Magnetosfery, plazma, p y l
Naładowane cząstki w magnetosferze
Jowisza powoduj ą emisj ę radiową mo
dulow aną z okresem orbitalnym Io.
Poza tym zarówno obłoki opuszczają
ce atm osferę Io, ja k i torus św iecą
w liniach emisyjnych widzialnego ob
szaru widma (np. [Sil] 67.3 nm, N a D
58.9 nm). Ruch plazmy w magnetos
ferze powoduje także wielkoskalowe
(w stosunku do ziemskich, fot. 3) zja
wiska zorzowe obserwowane w atmos
ferze Jowisza. Pomiary przeprowadzo
ne przez Galileo wykazały istnienie
dwukierunkowego strumienia elektro
nów o energiach 15-190 keV porusza
jące się wzdłuż linii pola magnetycz
nego w sąsiedztwie Io. Strumień ten
odpowiada deponowaniu w atmosferze
Jowisza energii w tempie jednego m i
liarda watów. Jest on prawdopodobnie
spowodowany procesami przyspiesza
nia cząstek, które m ają związek z ru
chem Io przez plazmę i magnetosferę
Jowisza.
Galileo odkrył również pole ma
gnetyczne o indukcji 475 nT podczas
przelotu w pobliżu Ganimedesa. Pole
magnetyczne Jowisza w pobliżu Gani

Tabela 3. Obserwowane właściwości pierścieni Jowisza.
Oznaczenie
Halo
Główny
Ażurowy

a[Rj[

Grubość [km]

~ 1.40-1.72

Grubość optyczna x

2-104

6-10-6

1.72-1.81

<30

5-10-5

1.81—(—3)

?

medesa jest rzędu 100 nT. Wydaje się
więc, że Ganimedes obdarzony jest
własnym polem magnetycznym. Z po
wodu złożoności dynam iki plazm y
trudno jest jednoznacznie stwierdzić na
podstawie obserwacji Galileo istnienie
własnego pola magnetycznego Io.
W ybijanie mikrokraterów na po
wierzchni wewnętrznych satelitów Jo
wisza jest źródłem pyłu, który między
innymi tworzy subtelne pierścienie Jo
wisza. Ich podstawowe cechy przed
staw ia tabela 3. Pierścieniom : halo
i ażurowemu brak złożonej struktury,
natomiast wyraźną (choć nie tak finezyjnąjak u Saturna) strukturę radialną
w ykazuje pierścień głów ny (fot. 4)
Jako że, jak na pierścienie przystało,
leżą one bardzo blisko Jowisza (cho
ciaż pierścień ażurowy leży poza gra
nicą Roche’a), spłaszczenie rotacyjne
planety powoduje precesję orbit ziaren
pyłu i nadaje im kształt rozetek. Ruch
ziaren submikronowych określony jest
również przez siły elektromagnetycz
ne, które stają się dominujące dla roz
miarów ziaren rzędu nanometra. Jony
i elektrony mają tendencję do przycze
piania się do ziaren pyłu, fotony nato
miast wybijają elektrony z powierzch
ni ziaren. W warunkach typowych dla
rozrzedzonych pierścieni Jowisza ziar
na są naładowane ujemnie przez do
pływ elektronów z plazmy. Oddziały

io -7

wanie ziaren z silnie nachylonym do
równika polem magnetycznym Jowi
sza unosi je na orbity o dużym nachy
leniu, skąd bierze się znaczna grubość
halo pierścienia głównego.
Oddziaływanie z magnetosferą sub
mikronowych ziaren pyłu pierścienia
ażurowego może powodować nawet
ich ucieczkę z systemu Jowisza i osią
gnięcie przestrzeni międzyplanetarnej,
gdzie zostały one wykryte przez son
dy Ulysses i Galileo.
Siły ciśnienia promieniowania sło
necznego powodują dryf cząstek ku Jo
wiszowi wskutek efektu Poytinga-Robertsona. Dla m ałych cząstek (po
wiedzmy mikronowych) czas spadku
na planetę jest bardzo krótki. Dlatego
jeżeli pierścienie pyłowe Jowisza są
zjawiskiem trwałym, zostały już one
całkowicie odnowione 104 razy od po
czątku swego istnienia.

Jarosław Dyks je s t obecnie p ra 
cownikiem Centrum Astronomicz
nego Mikołaja Kopernika w Toru
niu i zajmuje się badaniami pulsarów gamma.

Fot. 4. Obraz głównego pierścienia Jowisza, uzyskany w świetle widzialnym przez sondę Galileo 9 listopada 1996; rozdzielczość
24 km na piksel. Wyraźnie widoczna je st radialna struktura pierścienia (wywołana perturbacjami od strony satelitów), którą można
było jedynie sugerować, opierając się na zdjęciach sond Voyager. W pobliżu planety, tam gdzie spada jasność pierścienia głównego,
widoczny staje się pierścień halo. Pomimo tego, że pierścień główny złożony je st zasadniczo z małych ziaren, których ruch powinien
być znacznie zaburzany przez silną magnetosferę Jowisza, jego jasność spada gwałtownie na zewnętrznej krawędzi.
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Fot. ł. Obraz mulego obszaru (30x 70 km) cienkiej,
p o p ę k a n e j sko ru p y lodow ej E uropy, będący
kombinacją danych uzyskanych podczas trzech
różnych obiegów orbitalnych sondy Galileo wokół
Jowisza. N iskiej rozdzielczości dane uzyskane
w barw ach: fio le to w e j, zielo n ej i u ’ b liskiej
podczerwieni, z września 1996 r. zostały połączone
z obrazami o średniej rozdzielczości z grudnia ’96
w celu uzyskania obrazów w barwach syntetycznych.
Te z kolei powiązano z mozaiką obrazów o wysokiej
rozdzielczości (54 m na piksel) uzyskanych 20 lutego
1997 z odległości 5340 km.
Widoczne lodowe tratwy, przypominające kry
lodowe ziemskich obszarów polarnych, sąjednym z przejawów dużej aktywności „geologicznej ” Europy. Do innych należą struktury
interpretowanejako świadectwa erupcji gejzerów czy globalna sieć długich, ciemnych pasm — pęknięć pokrywających powierzchnię
księżyca, najprawdopodobniej wywołanych przez naprężenia spowodowane pływowymi oddziaływaniami Jowiszem. Twory te,
być może, dowodzą istnienia wody (w stanie płynnym) pod lodową skorupą księżyca, topioną dzięki ciepłu generowanemu przez
grzanie pływowe. O możliwości istnienia życia w owym oceanie traktuje ciekawy artykuł >t’ „Sky <£ Telescope ” - grudnia 1997 roku.
Fotografie prezentowane w tym artykule są małą próbką obrazów udostępnionych przez Jet Propulsion Laboratory na stronie
WWW poświęconej misji Galileo: http://www.jpl.nasa.gov/galileo/.
Fot. 2. Dwa pióropusze w ulkaniczne nu lo
sfotografowane podczas dziewiątego obiegu
Jowisza przez sondę Galileo. Jeden z nich
(widoczny na jasnej krawędzi księżyca) wznosi się
nad kalderą (rozległym zagłębieniem w szczycie
wulkanu) nazwanym od imienia południowo
amerykańskiego boga burz, ogniu i wulkanów
Pillan Patera. Pióropusz ten (o niebagatelnej
wysokości 140 km) został również wykryty przez
Teleskop Kosmiczny. W 1999 roku Galileo
przemknie prawie dokładnie nad nim w odległości
zaledwie 600 km. Dotychczasowe fotografie
najbliższego Jowiszowi, galileuszowego księżyca
wykonywane były jedynie ze znacznej odległości
(rzędu miliona km), ponieważ lo leży głęboko
it ’ obrębie pasów radiacyjnych Jowisza.
W trosce o (i tuk ju ż szwankującą) aparaturę
badawczą, która mogłaby zostać uszkodzona
przez wysokoenergetyczne cząstki plazmy pasów
radiacyjnych i która miała zebrać decydujące dane
Z próbnika atmosferycznego, zrezygnowano
obserwacji lo nawet podczas jedynego w ramach
głównej misji zbliżeniu sondy do tego księżyca.
Program badawczy Galileo został jednak rozsze
rzony, dzięki czemu zbliży się ona jeszcze ośmiokrotnie do intrygującej Europy, u następnie wykona cztery bliskie przeloty
w pobliżu Cullisto, aby w końcu zanurkować w okolice lo, wykonując uniemożliwione wcześniej obserwacje.
Drugi, 75 kilometrowy pióropusz o nazwie Prometeusz widocznyjest w pobliżu terminatora, wpobliżu centrum jasnego i ciemnego
pierścienia. Jego czerwonawo zabarwiony cień (pióropusze wulkaniczne na lo mają barwę niebieską) rozciąga się na prawo
od krateru. Prometeusz widoczny jest na każdym obrazie z sondy Galileo o odpowiedniej geometrii oraz na każdym takim obrazie
Z sond Voyager. Te ostatnie zbliżyły się na najmniejszą odległość do Jowiszu w roku 1979 — możliwe więc, ż.e pióropusz ten jest
stale aktywny od ponad IS lat. Pióropusz nad kalderą Pillan Patera przeciwnie — nie był widoczny na obrazach uzyskanych przed
fotografiami Galileo i Teleskopu Hubble ’u.
Zdjęcie, uzyskane 1S czerwca 1997 roku z odległości przekraczającej 600000 km, jest złożeniem obrazów uzyskanych
przez filtry: fioletowy, zielony i bliskiej podczerwieni. Rozdzielczość: 6 km nu piksel.
Fot. 3. Zorza polarna po nocnej stronie Jowisza.
Biegun północny leży poza fotografią, po prawej
stronie u góry. Obrazy uzyskano w świetle
widzialnym, którego natężenie prezentują odcienie
błękitu. Według dunycli widmowych zorza ma
barwę czerwoną, czego należało się spodziewać po
emisji atomowego wodoru w atmosferze planety.
Widoczne słabe tlo stanowią fotony pochodzące
Z oświetlonej strony Jowisza (poza fotografią, po
prawej stronie), rozproszone w kierunku kamery.
Niewidoczne z Ziemi szczegóły zorzy są zmienne
w czasie, a śledzenie ich ewolucji umożliwiają
sekwencje obrazów Galileo. Obraz uzyskano
5 listopada 1997 z odległości 1.3 min km.
Naniesiono nań siatkę szerokości i długości
płanetocentrycznych.
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COBE obserwuje..

rozmaitości

Niebo w podczerwieni
Satelita COBE (Cosmic Background
Explorer) badał promieniowanie docie
rające z kosmosu nie tylko w zakresie
mikrofalowym. Raz w tygodniu, po
między grudniem 1989 a wrześniem
1990, podczerwone detektory sondy
omiatały niebo, tworząc jego portret
w pasmach 140 i 240 mikrometrów
(górna część ilustracji na wkładce).
Tymczasem wcale nie ten najefek
towniejszy z obrazów jest dla astrono
mów najważniejszy. Postanowiono
bowiem dotrzeć do podczerwonego tła:
termicznej emisji pyłu między galak
tycznego, który od Wielkiego Wybu
chu nie ostygł tak bardzo, jak wypeł
niające Wszechświat promieniowanie
— grzejąc się nieco w blasku gwiazd.
Jednak w przeciwieństwie do promie
nistego tła fotonów, które na falach

/

fT

owane na podstawie zliczeń gwiazd
różnych typów modele ich rozkładu)
wypełniających ją gwiazd. To dlatego
końcowy rezultat (dolny obraz) ujaw
niono dopiero w styczniu br.
Jak twierdzą specjaliści — warto
było czekać nawet te kilka lat. Wolna
od „szumów” emisja Wszechświata
w podczerwieni okazała się silniejsza
niż przypuszczano. Być może pył jest
tak gęsty, że kryje w swym wnętrzu
gwiazdy, których światło do nas nie
dociera. Albo też gwiazd po Wielkim
Wybuchu było znacznie więcej. Tak czy
inaczej — dzięki dokonanej analizie
można oszacować całkowitą ilość ener
gii, którą wyprodukowały gwiazdy.
Ucieszy to badaczy zajmujących się za
gadnieniami narodzin galaktyk i gwiazd
w młodym Wszechświecie.
(kr)

Voyager liderem

17 lutego br. Voyager 1 „wyprzedził”
Pioniera 10 — najdalszy do tej pory
statek kosmiczny z planety Ziemia.
Sondy zmierzają w różnych kierun
kach, nie było to więc może widowi
skowe przejęcie pałeczki w między
gwiezdnej sztafecie, ale warto odno
tować fakt, że rozpoczął się kolejny
etap ich wędrówki w nieznane.
Choć Pionier 10 oficjalnie zakoń
czył swą misję 31 marca ubiegłego
roku, jego sygnały odbierane są jesz
cze sp o rad y czn ie przez ośrodek
NASA. Natomiast dane z sondy Voya
ger 1 są wciąż z uw agą śledzone
przez system trzech 34-metrowych
anten rozmieszczonych w Kalifornii,
Australii i Hiszpanii. Pierwszy „Pod
różnik” jest obecnie oddalony o pra
wie 70 jednostek astronomicznych
od Ziemi, pozostając w obrębie tzw.
heliosfery, czyli obszaru zdominowa
nego przez wiatr słoneczny. Uzyski
wane dane sugerują jednak, że już
za kilka lat wkroczyć może w granice
2/1998

milimetrowych „zagłusza” wszystkie
kosmiczne źródła, tło podczerwone gi
nie w powodzi promieniowania pocho
dzącego od pyłu i gwiazd naszej Ga
laktyki (płaszczyzna Drogi Mlecznej to
centralny, jasny pas na górnej i środ
kowej części ilustracji) oraz od pyłu
międzyplanetarnego (światło zodiakal
ne, które obejm uje górny obraz
w kształcie litery S).
Z „wygaszeniem” pyłu obecnego
w Układzie Słonecznym nie było więk
szego problemu: jego świecenie zmie
niało się z tygodnia na tydzień, w mia
rę jak Ziemia przemieszczała się po
swej orbicie (rezultat tej redukcji wi
dzimy na środkowej ilustracji). Znacz
nie więcej pracy wymagało usunięcie
z obrazu składowej pyłowej naszej
Galaktyki oraz (w oparciu o skonstru

heliopauzy, odgraniczającej sferę od
działywania Słońca od właściwego
ośrodka między gwiazdowego.
W odległości sondy— 10.4 miliar
da kilometrów — Słońce świeci około
5000 razy słabiej niż na Ziemi. Ta ilość
promieniowania nie wystarczyłaby na
zasilanie urządzeń Voyagera; umożli
wiają to natomiast specjalnie w tym
celu skonstruowane generatory radio
izotopowe, które działają nieprzerwa
nie już od ponad 20 lat. Pędzące z pręd
kością światła sygnały sondy trafiają
na Ziemię po 9 godzinach i 36 minu
tach. Nadane przy użyciu 20-watowego nadajnika, są przez nas odbierane
jako miliardy razy słabsze od mocy ba
teryjki z elektronicznego zegarka...
Z asilanie pow inno w ystarczyć
do roku 2020, więc jeśli wszystko pój
dzie dobrze, ostatnie sygnały odbierze
my z Voyagera 1 odległego o 150 j.a.
(tj. ponad 20 miliardów km), sonda
oddala się bowiem z każdą sekundą
o ponad 17 kilometrów. Bliźniaczy
U R A N IA
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Voyager 2 (obecnie w odległości
8.1 mld km) przemierza przestrzeń
z prędkością prawie 16 km/s. W skali
kosmicznych odległości to jednak
prawdziwie żółwie tempo: przyjdzie
nam czekać kilkadziesiąt tysięcy lat,
nim dzieło ludzkich rąk dotrze
do gwiazd.
(kr)

Sonda Voyager wiezie na pokładzie płytę
„Odgłosy Ziem i” z nagranymi dźwiękami
i widokami z Ziemi. Czy znajdzie się Ktoś,
kto będzie chciał i mógł je j wysłuchać?
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Nowe zagadki na lo
Jakby mało było aktywnych w ulka
nów, sięgających swymi wybuchami
setek kilometrów ponad powierzchnią
Io, jezior roztopionej siarki i rozleg
łych pól „śnieżnych” dw utlenku siar
ki, Teleskop Kosmiczny H ubble'a do
starczył nowej rewelacji. N a biegu
nach tego niezwykłego księżyca Jo
wisza znajdują się czapy świecącego
gazu wodorowego. Odkrył to zespół
uczonych pod kierow nictw em Fredericka Roeslera, dzięki obserwacjom
przy pom ocy Spektrografu O brazują

cego Teleskopu Kosmicznego (STIS).
Na razie najlepszym wyjaśnieniem
zagadki je s t postulow ane istnienie
z jakichś bliżej nie znanych powodów
na biegunach Io koncentracji wodoru
w fo rm ie o d p a ro w u ją c e g o z p o 
wierzchni księżyca siarczku wodoru.
Uw olnione m olekuły m ogą być na
stępnie rozbijane na tworzące je ato
my wodoru i siarki, przy czym atomy
wodoru świecą pod wpływem promie
niowania nadfioletowego pochodzą
cego ze Słońca. Alternatywne rozwią

zanie jako w inowajcę całego „zam ie
szania” wskazuje potężny prąd elek
tryczny przepływający pom iędzy Jo
wiszem a Io, w którym atomy wodo
ru są popychane w kierunku księżyca
z bogatej w wodór atmosfery Jowisza.
Co prawda ju ż wcześniej w okoli
cach równikowych Io odkryto świe
cące pasy złożone z atom ów tlenu
i siarki, to jednak pośw iata wodoro
wa wydaje się nie mieć żadnego po
wiązania z tamtymi znaleziskami.
(mag)

Los Wszechświata
Dwoje astronomów z Princeton Uni
versity, Ruth A. Daly i Erick Guerra,
zaprezentowało niedawno nowe prze
widywania w materii ostatecznego losu
naszego Wszechświata, oparte na po
miarach wielkości bardzo odległych
radiogalaktyk.
Skupiono się na 14 obiektach, legi
tymujących się przesunięciami ku czer
wieni w zakresie 0 do 2. Wszystkie one
są klasycznymi podwójnymi radioźró
dłam i, podobnym i do znanego p o 
wszechnie Cygnusa A: w kształcie cy
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gara, z czarną dziurą w centrum i „go
rącą plam ą” (w zakresie radiowym)
na obu końcach struktury gazowej.
Astrofizycy jako wielkość takich kla
sycznych podw ójnych rad io źró d eł
przyjmują właśnie odległość pomiędzy
tymi dwoma radiowymi gorącymi pla
mami — jest to tzw. wielkość charak
terystyczna lub maksymalna.
U przednie rozw ażania dow iodły
tego, że wszystkie te klasyczne obiek
ty w danej odległości od Ziemi (o tym
informuje wielkość ich przesunięcia ku
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czerw ieni), m ają podobną wielkość
c h a ra k te ry s ty c z n ą — z a le ż y ona
od odwrotności tej odległości. W ido
ma wielkość charakterystyczna całko
witej populacji radiogalaktyk o tym
samym przesunięciu ku czerwieni za
leży od odległości do tych źródeł.
Na podstawie obu tych informacji moż
na oszacow ać odległość do źródeł,
a jej znajomość oznacza wiedzę o glo
balnej geometrii Wszechświata, a za
tem i o jego ostatecznym losie.
Widoma wielkość, czyli odległość
pomiędzy gorącymi plamami, radioga
laktyk o dużym przesunięciu ku czer
w ieni je st w skazów ką pom agającą
ro zstrzygnąć, który m odel opisuje
W szechświat najtrafniej (patrz ramka
obok). Jeśli parametr ten jest względ
nie mały — czeka nas kiedyś zahamo
wanie ekspansji i ponowny kolaps. Je
śli gorące plamy zaś są bardziej roz
dzielone, oznaczać to może jedynie nie
kończącą się ekspansję — spowalnia
jąc ą lub przyspieszającą. Omawiane
badania wskazują na to, że na wielkich
odległościach od nas galaktyki mają
potężne rozm iary — stąd konkluzja
0 wiecznej ekspansji W szechśw iata
1 to z biegiem czasu coraz szybszej.
In fo rm a cje o g lo b aln ej geo m etrii
W szechśw iata uzyskuje się również
z analizy maksymalnej jasności super
nowych — konkluzje są identyczne.
(mag)
2/1998
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Polarna fontanna Ziemi
Od czasu odkrycia wiatru słonecznego
ogólnie przyjęty był pogląd, że jest on
jednocześnie głównym źródłem pla
zmy wypełniającej magnetosferę Zie
mi. Wiemy, że w Układzie Słonecznym
nie jest to jedyna możliwa sytuacja,
spektakularnym przykładem jest magnetosfera Jowisza, w której obserwu
jem y silne źródło plazmy w postaci wy
kazującego dużą aktywność wulkanicz
ną satelity Io. W roku 1980 instrumen
ty zainstalowane na pokładzie amery
kańskiego satelity DE-1 (Dynam ics
Explorer) zarejestrow ały strum ienie
gazu emitowane do góry z jonosfery
ziem skiej. Z naleziono jony
wodoru, helu, tlenu i azotu, po
ruszające się z różnymi pręd
kościami i po różnych torach.
Atmosfera Ziemi traci w ten
sposób około 50 ton gazów
w ciągu dnia. Zjaw isko ma
m iejsce w obszarach zorzo
wych, ściślej w obszarze tzw.
czap polarnych — dotyczy to
zarówno okolic bieguna pół
nocnego jak i południowego.
Podejrzewa się, że te polarne
fo n ta n n y , ja k je n azw an o
wkrótce po odkryciu, powsta
ją w wyniku oddziaływ ania
gazów jo n o sfe ry c z n y c h ze
strumieniami energetycznych
cząstek, przychodzących z od
ległych obszarów magnetosfery Ziemi i odpowiedzialnych
m.in. za zorze polarne. Szcze
góły m echanizm u odpow ie
dzialnego za rozpędzanie fon
tanny polarnej nie są jeszcze
jasne. Dziesięć lat temu nie było też
całkiem oczywiste, czy obserwowane
strumienie jonów nie m ająjednak bez
pośredniego związku z wiatrem sło
necznym. Jedną z przeszkód była nie
możność obserwacji w pobliżu sateli
ty jo n ó w o n ajn iższy ch energiach
z powodu ich odpychania przez obłok
ładunków elektrycznych otaczających
satelitę. Zjawisko spowodowane jest
ła d o w a n ie m się k o rp u su sa te lity ,
ośw ietlanego św iatłem u ltrafioleto
wym Słońca i poruszającego się w pla
2/1998

zmie. Satelita ładuje się do potencjału
5 - 10 V. Tworzy się wokół niego ekran
plazmowy, składający się z dodatnich
jonów odpychających wszystkie jony
o niższej energii. M ożna jednak taką
chmurę jonową zneutralizować, umiesz
czając na pokładzie urządzenie zdolne
wyprodukować plazmę wystrzeliwaną
następnie w bliskie otoczenie obiektu.
W tedy niskoenergetyczne cząstki sta
ną się widoczne dla urządzeń znajdu
jących się na pokładzie satelity. Taką
technikę zastosow ano na niedaw no
wystrzelonym amerykańskim satelicie
POLAR, badającym obszary polarne

magnetosfery Ziemi na wysokościach
sięgających do praw ie 8 prom ieni
ziemskich. Trzeba sobie jednak zdać
sprawę z tego, że neutralizowanie ła
dunku satelity może zaburzać pracę
innych przyrządów i dlatego stosuje się
je w wybranych okresach czasu.
Na ostatnim zjeździe Amerykańskiej
Unii Geofizycznej w grudniu 1997 roku,
Charles R. Chappel i Barbara L. Giles
z NASA Marshall Space Flight Center
przedstawili wyniki pomiarów przepro
wadzonych wraz ze w spółpracow ni
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kami w ramach eksperymentu TIDE
(Thermal Ion Dynamics Experiment)
znajdującego się na pokładzie wspo
mnianego już satelity POLAR. Do tego
dodana została interpretacja teoretycz
na, o której za chwilę.
Na różnych wysokościach zaobser
wowano wiązki niskoenergetycznych
jonów. Niektóre opadały z powrotem
do jonosfery, inne jednak poruszały się
do góry nawet na największych wyso
kościach, osiąganych przez POLARa.
Zaobserwowano nawet jony o ener
giach rzędu dziesiątych części elektronowolta. Najciekawsze są chyba jed 
nak wyniki symulacji nume
rycznych przeprowadzonych
p rzez D om inika D elcourt
z Centre d ’Etude des Environnements Terrestre et Planetaires w Velizy, współpra
cującego z grupą z Centrum
im. Marshalla. Okazało się,
że jo n y fontanny polarnej
m ogą przedostaw ać się do
odległych obszarów ogona
magnetosfery Ziemi, gdzie są
przyspieszane do energii ty
siąc razy wyższych, rzędu kilo elek tro n o w o ltó w (jeden
elektronow olt je st energią,
jaką uzyskuje cząstka nałado
wana po przejściu różnicy potencjałów równej jednem u
woltowi). Tak przyspieszone
cząstki, pochw ycone przez
po le m ag n ety czn e Z iem i,
mogą przebywać w jej magnetosferze duże odległości,
a w szczególności powracać
w okolice jej biegunów m agnetycz
nych. W ten sposób koło się zamyka
— cząstki fontanny polarnej wyrzuca
ne przez przychodzące z odległej ma
gnetosfery energetyczne cząstki powra
cają po pewnym czasie „do miejsca
urodzenia”. Jeśli przedstawiony obraz
się potw ierdzi, to może okazać się,
że rola wiatru słonecznego jako głów
nego źródła plazmy magnetosferycznej
może być mniejsza niż się wydawało
do tej pory.
(rs)
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Naj masywni ej sze znane gwiazdy
Najwyraźniej W szechświat nie ma za
miaru zaprzestać zadziwiania nas swy
mi cudami, każąc nam co i rusz wery
fikować nasze poglądy na jego temat.
A do tego, że za przeważającą częścią
doniesień o nowych odkryciach kryje
się Teleskop K o sm ic zn y H u b b le ’a
(H S T ), z d ą ż y liśm y się ju ż ch yba
przyzwyczaić. Tym razem szczęście
uśmiechnęło się do doktorów astrono
mii Phila Masseya z National Optical
A stronom y O bservatories (NOAO)
w Tucson (Arizona) i Deidre Hunter
z Lowell O bservatory we Flagstaff,
rów nież w A rizonie. Sw oją uw agę
zwrócili oni na m łodą gromadę R136.
Była ona już wcześniej obserwowa
na, jeszcze przed „epoką H S T ’; astro
nomowie przypuszczali, że może ona
zawierać pojedynczą, supermasywną
gwiazdę. Rzeczywistość wszakże oka
zała się, zresztą nie po raz pierwszy
i zapewne nie ostatni, jeszcze ciekaw
sza. Odkryto bowiem siedlisko wiel
kiej ilości bardzo masywnych gwiazd,
co więcej — dogodnych do obserwa
cji, bo znajdujących się niedaleko od
nas. Przedstawmy zatem naszą boha
terkę i jej „skarby”.
R136 to gromada skupiająca bardzo
gorące i bardzo młode gwiazdy, sama
będąc w mgławicy 30 Doradus, olbrzy
mim obszarze H II w Wielkim Obłoku
Magellana, odległym od nas o około
163 tysiące lat świetlnych. Zważywszy

na to, iż jej wiek zawiera się pomiędzy
zaledwie jednym a dwoma milionami
lat, astronomowie nie wykluczają możliwości, że oto jesteśm y świadkami
rodzenia się gromady gwiazd, dopiero
rozpoczynającej swój kosmiczny ży
wot. Ściślej mówiąc — gromady kuli
stej, gdyż w samym tylko jej środku
dzięki H ST udało się wyodrębnić po
nad 3500 gwiazd, a jak widać na zdję
ciu, w całej grom adzie rów nież ich
z pewnością nie brakuje.
Massey i Hunter wykorzystali Spek
trograf Słabych Obiektów (FOS) zain
stalowany na HST, by uzyskać widma
65 najjaśniejszych niebieskich gwiazd
w R136. Jak wynika z analizy otrzy
m anego m ateriału obserw acyjnego,
temperatury tych obiektów sięgają oko
ło 50 tysięcy kelwinów. Oznaczałoby
to, że są to przedstawicielki typu wid
mowego 0 3 . Innymi słowy, mamy do
czynienia z najjaśniejszą i najmasywniejszą podklasą w śród gwiazd. Co
więcej, omawiane obserwacje dopro
wadziły do zidentyfikowania większej
ilości gwiazd typu 0 3 w tym jednym
obszarze, w stosunku do uprzednio
znanych w całej reszcie W szechświa
ta! Ponad tuzin spośród nich szczyci
się masą przekraczającą 100 mas Słoń
ca. Najmasywniejsza zaś może mieć
nawet 150 M@(!), co jest absolutnie
bezkonkurencyjną w artością wśród
znanych nam dotychczas gwiazd.

Nie jest to koniec ciekawostek, ja 
kie ma nam do zaoferowania R136. Jak
wynika z badań historii powstawania
gwiazd tej gromady, mimo niebywałe
go „tłoku”, jaki w niej panuje, ścieżki
ewolucyjne są podobne, jeśli nie takie
same, jak w bardziej pospolitych, nie
tak gęstych obszarach pow staw ania
gwiazd w naszej Galaktyce. Bardzo
ważne spostrzeżenie to fakt, że rozkład
gw iazd w edług m asy je st taki sam
w R 136,jakw bardziej typowych miej
scach narodzin gwiazd. Natomiast fakt
obecności wielkiej ilości bardzo ma
sywnych gwiazd może być po prostu
b e z p o śre d n ią k o n se k w e n c ją tego,
że obszar zajmowany obecnie przez
gromadę, zawierał u zarania jej histo
rii wyjątkowo zasobne pokłady gazu
i pyłu. Wypływa stąd wreszcie frapu
jący wniosek, że tak naprawdę to nie
napotkaliśmy jeszcze na fizyczną gra
nicę masy, którą może posiadać gwiaz
da. W szystkie dotychczasowe „rekor
dy” są rezultatem jedynie statystyki do
stępnych naszym obserwacjom obiek
tów, a nie ich fizyki.
Pod koniec stycznia bieżącego roku
Massey i Hunter będą kontynuować obserwacje, wykorzystując już nowy in
strument badawczy H ST — Spektrograf
Obrazujący Teleskopu Kosm icznego
(STIS). Spodziewają się oni, że uda się
dokładniej określić temperaturę i masę
największych członkiń gromady R136.
(mag)

©
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Z lewej: R136 — gęsta
gromada młodych, go
rących gwiazd, będąca
w centrum olbrzymiego
obszaru H II w Wielkim
Obłoku Magellana. Za
wiera ona najmasywniejsze spośród dotąd
znalezionych gwiazd.
Po prawej: w kółkach
zaznaczono gwiazdy,
których masy przekra
czają 100 M@; skala
u dołu obrazuje najlep
szą rozdzielczość uzy
skiwaną przez teleskopy
naziemne.
Zdjęcia: WFPC2Scien
ce Team i NAS A/NO A O.
2/1998

teleskop kosmiczny Hubble’a obserwuje:

Odchudzanie gwiazd
Niektóre gwiazdy w układach podwój
nych znalazły sposób szybkiego po
zbycia się zbędnych „kilogramów”,
przerzucając część masy na swoich
towarzyszy. Teleskop Kosmiczny zaob
serw ow ał efek ty ta kiej d iety-cud
w przypadku (p Persei. Masywna po
czątkowo gwiazda wieńczy swój żywot
z masą bliską słonecznej, podczas gdy
je j niegdyś lżejszy towarzysz ma obec
nie masę dziewięciokrotnie większąW Galaktyce znanych jest kilkadzie
siąt masywnych układów podwójnych,
w których jeden ze składników jest
gwiazdą neutronową. Do tej pory nie
udawało się jednak obserwować dra
matycznych losów takiej pary w nieco
wcześniejszej fazie ewolucji. Nowe
dane z teleskopu Hubble’a pokazują,
jak gwałtownie materia gwiazdy może
zostać przejęta przez jej towarzysza.
W badanym układzie masywniejszy
pierwotnie składnik po wypaleniu wo
doru począł się rozdym ać, z czego
skwapliwie korzystał jego towarzysz,
zagarniając zewnętrzne warstwy mate
rii. Z rozrzutnego nieszczęśnika pozo
stało praktycznie gołe jądro — podkarzeł, zmieniający się stopniowo w bia
łego karła. Jego istnienia mogliśmy się
tylko domyślać, gdyż pozostający pier
wotnie „w cieniu” towarzysz w mię
dzyczasie potężnie się rozrósł i to on
obecnie bryluje. Tylko jego ruch prze
strzenny podlega niewielkim zakłóce
niom, co stwarzało szansę zidentyfiko
wania sprawcy.
cp Persei to gwiazdka czwartej wiel
kości, położona nieco poniżej konstela
cji Kasjopei. Pomiędzy listopadem 1995
a październikiem roku następnego pię
ciokrotnie znalazła się na celowniku te
leskopu Hubble’a. Spektrografem wy
sokiej rozdzielczości (GHRS) wykona
no obserwacje w ultrafiolecie, które
na łamach Astrophysical Journal (z 20
stycznia br.) analizuje Douglas Gies.
Podkarła udało się wreszcie zaob
serwować bezpośrednio. Gdyby nie
rozdęty towarzysz, żyjący częściowo
jego kosztem, byłaby to bodaj najjaś
niejsza tego typu gwiazda na całym
niebie, naw et z o dległości 720 lat
2/1998

św ietn y ch świecąca blaskiem szóstej
w ie lk o śc i. P rzy te m p era tu rze p o 
w ierzchni przekraczającej 50 tysięcy
stopni prom ieniuje bowiem 200 razy
siln ie j od S łońca. C óż — w obec
10-krotnie większej mocy prom ienio
wania m asywnego towarzysza je st to
i tak niewiele...
Towarzysz nie tylko zajaśniał ze
zwielokrotnioną siłą — zyskał też do
datkowe miliony lat życia, gromadząc
ogromny zapas paliwa jądrowego. Jed
nak „nabieranie ciała” w takim tempie
nie mogło pozostać bez śladu: gwiaz
da przekształciła się w obiekt typu Be,
w którym gorące, szybko rotujące cia
ło centralne otacza rozległy, spłaszczo
ny dysk (rys. 1). Do tej pory nie jest
w pełni jasne, co powoduje szybką ro
tację gwiazd Be. W przypadku (p Per
sei podejrzewa się, że strumień gazu
ściąganego z drugiego składnika „ude
rzał” w gwiazdę niecentralnie, zmusza
jąc ją do coraz szybszego obracania się.
P rz y o b ecn ej p rę d k o śc i ro ta c ji
(450 km/s na równiku) gwiazda z tru
dem utrzym uje zew nętrzne obszary
dysku w swym polu grawitacyjnym.
Zebranie nowych danych obserwa
cyjnych dotyczących cp Persei pozwo
liło odtw orzyć dotychczasow e losy
systemu. Rozpoczął on swą ewolucję
jako układ gwiazd o masach około 6
i 5 mas Słońca (rys. 2.1). Pojedyncze

Rys. 1. Artystyczna wizja systemu q>Persei.
M asyw niejszy niegdyś składnik to nie
pozorna gw iazdka w lewym dolnym rogu,
która wkrótce stanie się białym karłem.
Towarzysz „ p rzeją ł” w iększość m aterii,
częściowo tworzącej rozległy dysk.

gwiazdy o takiej masie kończą swoje
życie, wybuchając jako supernowe.
Natomiast w rozważanym tu układzie
podwójnym towarzysz nie dopuszcza
do tak g w a łto w n e g o fin ału . G dy
po kilku milionach lat masywniejszemu składnikowi wyczerpuje się zapas
wodoru i (w odpowiedzi na kurczenie
się jądra) jego warstwy zewnętrzne ulegająrozdęciu (rys. 2.2), towarzysz bie
rze na siebie lwią część jego materii,
która w końcu utworzy ogromny dysk
(rys. 2.3-2.6).
Po upływie kolejnych 10 milionów
lat wyczerpywanie sięjądrowego pali
wa zacznie odczuwać także towarzysz.
Jego ekspansja spowoduje, że świeżą
materię będzie mógł zbierać biały ka
rzeł. Po przekroczeniu pewnej krytycz
nej masy dane mu będzie raz jeszcze
zabłysnąć j ako gwieździe nowej. (kr)
3. Po w y p e łn ie n iu p o 
w ie rzc h n i R o ch e ’a n a 
stąpił przepływ m aterii
na tow arzysza.

1. Przez około 10 m ilio 
nów lat gw iazdy żyty n ie
zależnie od siebie, zw ią 
zane tylko siłam i g raw i
tacji.

§ •
4. N ie g d y ś m a s y w n ie jsza gw iazda pozbyła się
w a rs tw z e w n ę trz n y c h ,
praw ie odkryw ając sw e
gorące i ja s n e jądro.

•

5. Pierw otnie średnio m a
s y w n y to w a rz y s z p rz e 
k s z ta łc ił s ię w g o rą c ą ,
szybko w iru ją cą gw iazdę
typu Be.

*

6. Rotacja je s t tak szyb 
ka, że gw iazda przyjęła
kształt elipsoidalny, zaś
m ateria dysku ulega co
raz w iększem u s p ła s z
czeniu.
_

*

Rys. 2. Ewolucja układu cp Persei (rysunki nie zachowują skali rozmiaru obiektów).
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Trzeci etap pasjonującej wędrówki
po krętych ścieżkach nauki
Postępach Astronomii, w ze
szytach 2/96 i 4/97 dzieliłem się
z C zytelnikam i swoimi w rażeniam i
z lektury 18 pozycji serii Na ścieżkach
n a u k i w y d a w n ic tw a „ P ró sz y ń sk i
i S-ka”. Dzisiaj leży na moim biurku
pięć kolejnych książek tej serii, wyda
nych w 1997 roku. Diamenty matema
tyki, Na tropie tajemnic Słońca, Alche
mia nieba, Zdum iew ająca hipoteza
i Czas Marsa. Zachęcam do przeczy
tania wszystkich, bo są tego warte, ale
omówię tylko cztery. Książki Zdumie
wająca hipoteza, czyli nauka w poszu
kiwaniu duszy, której autorem jest no
blista Francis Crick, zajmujący się ba
daniami mózgu, nie odważyłbym się
recenzować. Dotyczy bowiem dziedzi
ny prawie zupełnie mi nie znanej, cho
ciaż nie mniej pasjonującej niż astro
nomia.

W

teresow ać szczególnie dwa ostatnie
rozdziały: Theorema egregium, czyli
twierdzenie o krzywiżnie oraz Anoma
lie cztrowymiarowe, czyli wyniki Freedmana i Donaldsona. Omawiane są
w nich mianowicie zagadnienia, wy
stępujące w kosmologii. Między inny
mi, dowiedzieć się można, kto i kiedy
w ym yślił płaszczaki. N iew ątpliw ą
atrakcją książki są liczne anegdoty
o słynnych matematykach. W tym tak
że o w ybitnych m atem atykach pol
skich, k tórzy bardzo dużo w nieśli
do współczesnej nauki.
Nie mogę powiedzieć, że przeczy
tałem książkę jednym tchem. Muszę
wręcz wyznać, iż większość tekstu czy
tać musiałem bardzo wolno i uważnie.
No cóż, matematyka nie jest dziedziną
tak w dzięczną w popularyzacji ja k
astronomia.

odstraszają czytelników, ani do prymi
tywnych analogii. W efekcie, otrzyma
liśmy dzieło, w którym szczegółowo
omówiona jest fizyczna natura także
takich zjawisk, jakie w innych książ

tym, że popularyzowanie astro
nomii też nie jest łatwe, niemiec
ki astrofizyk Rudolf Kippenhahn w y
znaje we wstępie do książki Na tropie
tajemnic Słońca (przekład — Paweł
Rudawy, str. 360, cena 18.50 zł, w tek
ście aż 114 bardzo przemyślanych i sta
rannie wykonanych rysunków, litera
tura uzupełniająca w języku polskim,
indeks).
Samokrytycyzm autora uważające
go, że dopiero w przyszłości, czyli
w następnych książkach zbliży się do
ideału, uzasadniony jest tylko częścio
wo. Z jednej bowiem strony, książka
rzeczywiście nie jest zbyt łatwa. Niezaawansowany m iłośnik astronomii,
a tym bardziej zupełny laik, może przy
pierw szym czytaniu mieć trudności
ze zrozumieniem pewnych partii tek
stu. Z drugiej jednak strony, poszcze
gólne zagadnienia omawiane są bardzo
dogłębnie — bez uproszczeń, stosowa
nych zwykle w literaturze popularno
naukowej. Autor nie ucieka się przy
tym ani do wzorów, które skutecznie

kach pom ijane były milczeniem lub
tylko wzmiankowane — na przykład
supergranulacji i oscylacji Słońca.
Dzięki temu, książka stanowi prawdzi
w ą „słoneczną encyklopedię” i można
w niej znaleźć informacje, które dotąd
„ukrywane” były w fachowej literatu
rze heliofizycznej. Z tego chociażby
powodu powinna się znaleźć w biblio
teczce każdego miłośnika astronomii.
Jak wiadom o, m ateria słoneczna
znajduje się w stanie plazmy, a więk
szość zachodzących na i w Słońcu zja
wisk związana jest z polem magnetycz
nym. Autor podejmuje, chyba pierw
szą w popularnonaukowej literaturze,
próbę przedstawienia całej złożoności
podstaw fizyki plazmy i jej współod
działywania z polem magnetycznym.
Aby w popularny sposób omówić te
niezmiernie skomplikowane sprawy,
autor ucieka się do pomocy pana Maye
ra. W spólnie z panem Tompkinsem,
znanym już z książki George’a Gamowa Pan Tompkins w Krainie Czarów
(Prószyński i S-ka, Na ścieżkach na-

O

lyń a ki i S -k o

siążkę D iam enty m atem atyki
(str. 248, cena 17.50 zł, w tek
ście około 100 rysunków oraz 20 żar
tów rysunkowych Pawła Pastemaka)
napisali polscy autorzy K rzysztof Cie
sielski i Zdzisław Pogoda. Jest ona jed 
ną z nielicznych, wydanych w języku
polskim pozycji, popularyzujących
„królow ą nauk”, czyli matem atykę.
Miłośników astronomii powinny zain

K
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RUDOLF KIPPENHAHN

NA TROPIE
TAJEMNIC SŁOŃCA

i S-Lo
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uki, Warszawa 1995), zabiera on Czy
telnika na fascynujące przedstawienia
w cyrku Plazmoland.
W dowolnym tłumaczeniu na język
polski, tytuł niemieckiego oryginału
brzmi: „Gwiazda, pod którą żyjemy —
na tropie tajemnic Słońca”. Zgodnie
z tym tytułem, dwa ostatnie, krótkie
rozdziały poświęcone są perspekty
wom bezpośredniego gospodarczego
wykorzystania energii słonecznej oraz
zagrożeniom ze strony rozbłysków sło
necznych i związkom pomiędzy ak
tywnością słoneczną a ziemskim kli
matem. Szkoda, że ten ostatni problem
potraktował autor bardzo pobieżnie.
Moim zdaniem, cenne byłoby, gdyby
w takiej właśnie książce bardziej do
bitnie powiedziano, że bezpośrednie
zależności miedzy klimatem, pogodą
i różnymi innymi zjawiskami przyrod
niczymi, medycznymi a nawet społecz
nymi nigdy nie zostały naukowo udo
wodnione i, być może, po prostu ich
nie ma. Większość ludzi jest bowiem
głęboko przekonana, że związki takie
istnieją— czytająbowiem o tym w róż
norodnych pseudonaukowych wydaw
nictwach.

radycyjnie czarną okładkę książ
ki A lchem ia nieba. Opowieść
o Drodze Mlecznej, gwiazdach i astro
nomach (przekład — Michał Jaroszyń
ski i Michał Szymański, str. 456, cena
21.50 zł, 15 czarno-białych fotografii
na kredowej wkładce oraz 22 rysunki
w tekście, słowniczek, noty redakcyj
ne, bibliografia, obszerny indeks) ozda
bia kolorowa reprodukcja pięknego ob
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razu Powstanie Drogi Mlecznej Jaco
po Tintoretto. Przedstawia on grecki
mit o powstaniu i naturze Drogi Mlecz
nej. Natomiast treścią książki jest z jed
nej strony historia Naszej Galaktyki,
czyli jej powstanie, ewolucja i ewolu
cja jej składników, a z drugiej strony
— niezmiernie ciekawa historia badań
naszej gwiezdnej wyspy — od Demokryta z V wieku p.n.e. do roku 1993.
Autor — amerykański astronom
i znany popularyzator— Ken Croswełl
nie ogranicza się do suchego relacjo
nowania wyników badań, lecz co chwi
lę cytuje fragmenty oryginalnych na
ukowych artykułów, wspomnień wy
bitnych astrofizyków i kosmologów
oraz osobistych z nimi rozmów. Wiele
cytatów ma charakter anegdotyczny.
W efekcie, otrzymujemy wspaniałą,
czytaną jednym tchem opow ieść
o kształtowaniu się naszej obecnej wie
dzy o Galaktyce i jej najbliższym są
siedztwie. Poznając całą złożoność pre
zentowanych zjawisk i obiektów, mo
żemy śledzić, jak bardzo krętymi ścież
kami wędrowała astronomiczna myśl.
Podobnie jak w poprzedniej pozycji,
także i w tej książce omawiane są za
gadnienia, które w popularnonaukowej
literaturze były dotąd pomijane lub tyl
ko sygnalizowane — na przykład po
pulacje gwiazd czy metaliczność gwiazd
jako wskaźnik ich wieku. A wszystko
opowiedziane jest z poczuciem humo
ru, językiem prostym, w sposób zrozu
miały nawet przez osoby nie interesu
jące się specjalnie astronomią. Nie wy
obrażam sobie miłośnika astronomii, nie
posiadającego tej pozycji.
Dołączony do książki „słowniczek”,
z powodzeniem mógłby być oddziel
ną publikacją, ponieważ na 50 stronach
zawiera aż 360 haseł. Do tego docho
dzą obszerne noty redakcyjne (przypi
sy i źródła cytatów) do każdego roz
działu oraz bardzo obszerna bibliogra
fia. Obejmują one odpowiednio 10 i 25
stron drobnego druku.
zas Marsa. Dlaczego i wja ki spo
sób musimy skolonizować Czer
woną Planetę (przekład — Leszek
Kallas, przedmowa — Arthur C. Clar
ke, str. 420, cena 18.50 zł, kredowa
wkładka z 26 czarno-białymi rysunka
mi i fotografiami oraz 28 rysunków
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w tekście, 18 tabel, słowniczek termi
nów, literatura uzupełniająca w języku
angielskim i polskim, indeks), to napi
sane z pasją wezwanie do niezwłocz
nego podjęcia przygotowań do załogo
wych lotów na najbardziej do Ziemi

K O K E K ! / U K R IN , RIC H A R D W A G N E R

CZAS MARSA
D LA C Z EG O I W JAKI SPO SÓ B M LSIM >
S K O IO N IZ O W \ Ć C ZER W O N A PI A N ET* ,

w

podobną planetę Układu Słonecznego.
Głównym autorem książki jest amery
kański „inżynier astronautyk” Robert
Zubrin, który jako współautora zaan
gażował Richarda Wagnera, mającego
doświadczenie w popularyzowaniu
astronautyki. Pisząc dalej „autor”, będę
miał na myśli Roberta Zubrina.
Zdaniem autora już dawno nad
szedł czas, aby na miejscu badać i za
gospodarowywać Czerwoną Planetę.
Aby ludzie mogli tam polecieć, wylą
dować i żyć, nie potrzeba ani żadnych
cudownych, nie znanych jeszcze tech
nologii, ani ogromnych pieniędzy.
Z Ziemi nie potrzeba wozić prawie ni
czego — wystarczy umiejętnie wyko
rzystać ogromne miejscowe zasoby na
turalne. W książce przedstawione są
szczegółowe scenariusze lotów na tra
sie Ziemia-Mars, zestawienia kosztów,
projekty marsjańskich pojazdów, baz
i osiedli, przepisy na produkcję ener
gii oraz potrzebnych surowców i ma
teriałów, a wreszcie w detalach zapre
zentowana jest koncepcja terraformowania planety, czyli takiego jej prze
kształcenia, aby człowiek mógł tam żyć
tak samo jak na Ziemi. Odpowiadając
na zawarte w tytule pytanie: „Dlacze
go musimy skolonizować Czerwoną
Planetę”, autor stwierdza, że jak naj
szybsza kolonizacja Marsa jest dla
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recenzje

Po krętych ścieżkach nauki

ludzkości jedyną szansą na uniknięcie
widocznego już dzisiaj zastoju i nastę
pującego za nim regresu ziemskiej cy
wilizacji.
Po tych uwagach, zachęcających do
przeczytania książki, czas na kilka
uwag krytycznych. Zacznę od uwag
pod adresem redakcji.
W kilku m iejscach k siążk i je st
mowa o przyszłych poszukiwaniach
ewentualnych śladów dawnego marsjańskiego życia. Szkoda, że nie dano
redakcyjnego przypisu z inform acją
o prawdopodobnym znalezieniu ska
mieniałych mikroorganizmów w po
chodzącym z Marsa meteorycie. Tym
bardziej, że na str. 65 jest redakcyjny
przypis o wydarzeniach, jakie nastąpi
ły później, a mianowicie o starcie son
dy Mars Global Surveyor oraz lądowa
niu sondy Mars Pathfinder. W redak
cyjnym przypisie na str. 7 mówi się
o nieudanym starcie sondy rosyjskiej.
A tymczasem, na okładce książki, w i
dzimy spadające na M arsa penetrato-

ry, które miała na pokładzie właśnie ta
sonda.
Żaden z autorów nie jest astrono
mem, więc nie zdziwiłem się, gdy zna
lazłem p o tk n ięc ia astro n o m iczn e.
Z tekstu na str. 114 wynika, że podczas
każdej opozycji Marsa jego odległość
od Ziemi wynosi nieco ponad 56 m i
lionów km (na str. 12 napisano 60).
Tymczasem, z powodu wyraźnej eliptyczności marsjańskiej orbity (mowa
o tym na str. 48) a także niewielkiej
eliptyczności ziemskiej orbity, „opozycyjny” dystans Ziemia-Mars zawiera
się w przedziale od około 56 do 101
m ilionów km. Przy lotach kosm icz
nych, różnica 45 milionów km nie jest
bagatelna. Na str. 12 i 50 napisano, iż
Mars, podobnie jak Ziemia, obraca się
wokół osi, nachylonej do płaszczyzny
orbity pod kątem 24 stopni. Autorzy
pomylili tutaj nachylenie osi, wynoszą
ce 65 stopni, z kątem pomiędzy płasz
czyzną orbity a płaszczyzną równika,
wynoszącym 25 stopni. Te dwa kąty

dopełniają się do 90 stopni i często są
mylone.
Absolutnie nie mogę się zgodzić ze
stwierdzeniem ze str. 46, jakoby M i
kołaj Kopernik: „od nowa opracował
dawno już zapomnianą teorię heliocentryczną (...) Arystarcha z Samos”. Ta
kich dyskusyjnych kwestii z zakresu
historii astronomii znalazłem jeszcze
kilka, ale odłożę je do oddzielnego
omówienia. Swoje dzisiejsze wywody
zakończę zabawną informacją, znale
zioną na str. 12: „W prawdzie w dzień
temperatura osiąga czasem 17°C, nocą
słupek rtęci wskazywałby jednak aż
-9 0 ° C ” . Przysłow iow y słupek rtęci
wskazać może co najwyżej lub może
lepiej „co najniżej” minus 39 stopni
Celsjusza, bo przy takiej temperaturze
rtęć krzepnie. Ponieważ średnia tem
peratura Marsa wynosi około -50°C ,
przyszli marsonauci na pewno nie będą
używać termometrów rtęciowych.
Kazimierz Schilling

Z życia Miłośników Astronomii...

Zbiorowy portret uczestników OZMA 1997 (fot. K. Wenerski)
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w kraju..

Z życia Miłośników Astronomii...

ZLOT MIŁOŚNIKÓW ASTRONOMII
czyli OZMA 1997
W dniach od 7 do 10 sierpnia 1997 roku
na terenie Szkoły Podstawowej w N ie
dźw iadach koło Szubina odbył się
I Ogólnopolski Zlot Miłośników Astro
nomii. Patronat nad im prezą objął Od
dział Toruński PTMA i Szubiński Dom
Kultury. Wzięło w nim udział blisko
trzydziestu zaproszonych gości oraz
sprawcy tego całego zamieszania, czyli
członkowie Bydgoskiego Klubu Astro
nomicznego „Antares” i Szubińskiego
Klubu Przyjaciół Astronomii „SzKaPA” — w sumie ponad czterdzieści
osób. Organizatorzy do momentu roz
poczęcia imprezy nie byli pewni jej po
wodzenia. Niewiadomymi była pogo
da i ... uczestnicy, ale zacznijmy od po
czątku.
Spotkanie w gronie ludzi dzielących
wspólną pasję, wymiana doświadczeń,
pochwalenie się swoimi dokonaniami
i po prostu m ożliw ość wzajem nego
poznania na nieco mniej oficjalnej
płaszczyźnie było tym, co w naszej
(PTMA) działalności nie w pełni po
trafiliśmy wykorzystać. Pomysł zorga
nizowania takiej imprezy chodził mi po
głowie od kilku lat, lecz nie umiałem
się zmobilizować i podjąć tego wyzwa
nia aż do pewnej czerwcowej nocy.
Wtedy to podczas pikniku, jaki zorga
nizow ali sobie członkow ie SzKaPy
i „Antaresa”, nagle wszystko stało się
proste. M ieliśmy miejsce i ludzi, któ
rzy pośw ięcą swój czas na przygoto
wania. M achina ruszyła. Czasu było
niewiele — nieco ponad miesiąc —
zdecydowanie za mało na zamieszcze
nie ogłoszeń w prasie branżowej. Zde
cydowaliśmy się na indywidualne za
proszenia. M ieliśmy świadomość, że
wielu zaproszonych zrezygnuje z róż
nych przyczyn z przyjazdu na OZMA.
Rozesłaliśmy około siedemdziesięciu
listów z informacją o zlocie, głównie
do członków PTMA, ale nie tylko. Klu
czem było posiadanie adresów miłośni
ków astronomii. Tydzień po wysłaniu
listów (te siedem dni zapamiętam na
długo — najczęstszą myślą była ta, czy
2/1998

w ogóle ktoś przyjedzie) nadeszły
pierwsze odpowiedzi. Otrzymaliśmy
w sum ie 28 potw ierdzeń przyjazdu
i około 20 odmów. W szyscy jednak
c h w alili p o m y sł p rzep ro w ad zen ia
takiego zlotu, a zdecydowana więk
szość deklarowała chęć wzięcia udzia
łu w następnym, pod warunkiem znacz
nie wcześniejszego rozesłania zawia
domień. To już ostatecznie przekonało
mnie o celowości organizowania takiej
imprezy.
To lato nie rozpieszczało nas. Ulew
ne deszcze i powódź na południu Pol
ski nie nastrajały optymistycznie. Im
mniej czasu pozostało do rozpoczęcia
zlotu, z tym większym niepokojem śle
dziliśmy prognozy pogody. Przygoto
wani byliśmy na najgorsze, tzn. zakwa
terow anie w szystkich uczestników
w szkole. Ewentualnej nudzie miała za
pobiegać bogata filmoteka, kompute
ry, slajdy. Widocznie jednak opatrzność
czuwała nad nami, ponieważ pogodę
m ieliśm y,ja k drut” . Wystarczy wspo
mnieć, że ze wspomnianej filmoteki
zdążyliśmy zobaczyć tylko jeden film,
za to m aniacy kom puterowi drążyli
pokłady astronomicznego sharewaru.
Jednak najbardziej oblegane były roz
stawione na polu teleskopy. „Oglądactw o” nieba dosłownie kwitło. Najbar
dziej wytrwali chodzili spać dopiero po
wschodzie Słońca. Bartek Pilarski ze
Żnina był przewodnikiem po letnich
„eM ach”, Marek M uciek z Kołobrze
gu zachęcał do obserw acji gw iazd
zmiennych, a Artur Wrembel namawiał
do „łapania” zakryć gwiazd przez Księ
życ, ze szczególnym uwzględnieniem
zakryć brzegow ych. Z sensow nych
obserwacji wykonano jedynie zlicze
nia meteorów — a trzeba przyznać, że
Perseidy nie zaw iodły. Szczególne
walory miejsca, w którym odbywał się
zlot (absolutny brak świateł cywiliza
cji), zaowocowały wieloma zdjęciami
nieba. Droga Mleczna rozciągała się
ponad naszymi głowami od horyzontu
do horyzontu.
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A co się działo, gdy Słońce świeci
ło już wysoko? W piątek 8 sierpnia
około godziny 17 udaliśmy się do Szu
bińskiego Domu Kultury na otwarcie
wystawy „Astrofotografia — barwy
Wszechświata”. Swoje osiągnięcia pre
zentowali: Zdzisław Szałkowski, Ar
tur Wrembel, K rzysztof Rumiński, Je
rzy Marcinek i autor tej notatki. Po czę
ści oficjalnej gospodarze zafundowali
nam spotkanie przy kawie. Jak przysta
ło na wernisaż, nie obyło się bez szam
pana. Nazajutrz przed południem wsie
dliśmy do autokaru, który zawiózł nas
do Torunia. W iększość uczestników
wycieczki skierowała swe kroki do Pla
netarium im. W ładysław a D ziew ul
skiego. Seans, który nosił tytuł „Śla
dami Voyagerow” — był rewelacyjny!
Autorzy seansu (Jurek Rafalski i Sta
szek Rokita) przeszli samych siebie.
Tuż po godzinie 15 zjaw iliśm y się
w O bserw atorium Astronom icznym
UM K w Piwnicach. Dla większości
uczestników możliwość zobaczenia na
własne oczy tego, o czym wcześniej
jedynie czytali lub co widzieli na zdję
ciach, była sporą atrakcją. Po obserwa
torium optycznym oprow adzał nas
dr Alojzy Bumicki — Prezes Oddzia
łu Toruńskiego PTM A. N atom iast
w „radioastronomii”, w cieniu 32-metrowej anteny rozm ową zabawiał nas
prof. Stanisław Gorgolewski, z którym
wprost nie mogliśmy się rozstać.
Wieczorami, w oczekiwaniu na roz
poczęcie obserwacji, gromadziliśmy się
przy ognisku, a konsumpcję pieczonej
kiełbasy umilali swym śpiewem „borówniacy” (członkowie klubu astrono
m icznego „M ilky Way” z Borówna,
gdzie odbędzie się następny zlot).
Podsumowując: nasz OZMA 1 był
imprezą udaną i potrzebną. Okazało się,
że może ona spełniać ważną rolę w po
pularyzacji działań PTMA i samej astro
nomii. Świadczy o tym zainteresowa
nie OZMĄ ze strony mediów i odwie
dzających nas gości nie związanych
dokończenie ze str. 86.
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Miłośm
obserwu

‘ Perseidy 1997
Wstęp

Rój Perseid,
którego meteory
możemy obserwować
każdego roku
od 15 lipca do 25 sierpnia,
jest jednym z najbardziej
znanych rojów.
Swoją stawę zawdzięcza
kilku cechom.
Po pierwsze, jest to jeden
z najaktywniejszych rojów
północnego nieba.
W występującym
w okolicach 12 sierpnia
maksimum aktywności,
przy dobrych warunkach
atmosferycznych
obserwuje się
ponad 50 zjawisk
w ciągu godziny.
Po drugie, okres
jego aktywności
pokrywa się z ciepłymi,
wakacyjnymi nocami,
kiedy pogoda
i chęci obserwatorów
przeważnie dopisują.
Nic więc dziwnego,
Że wiele osób biwakujących
choćby pod gołym niebem
natyka się często
na „spadające gwiazdy ”
z tego roju.

82

Zainteresowanie tym rojem wzrosło
znacznie pod koniec lat 70-tych nasze
go stulecia. Powodem tego zaintereso
wania były obliczenia Briana Marsdena, które pokazywały, że kometa ma
cierzysta roju Perseid — 109P/Swift-Tuttle (1862 III) powinna powrócić po
nownie w najbliższe okolice Słońca na
początku lat 80-tych. Niestety, pomimo
znacznej aktywności Perseid w tych la
tach, komety nie udało się zaobserwo
wać. Wszyscy już zdążyli pogodzić się
z jej rozpadem, gdy tymczasem natura
spłatała nam figla. W roku 1988 obser
watorzy meteorów odnotowali bardzo
interesujące zjawisko. Otóż w profilu
aktywności Perseid w okolicach zwy
kłego maksimum o Zenitalnej Liczbie
Godzinnej (ang. ZHR — jest to liczba
meteorów, jaką obserwowałby jeden
obserwator w ciągu jednej godziny
przy widoczności granicznej 6.5 mag.
i w momencie, gdy radiant roju jest
w zenicie) ZHR= 106 ± 22, które wy
stąpiło w momencie o długości ekliptycznej Słońca (epoka 2000.0)
X @= 140.08°, pojawiło się drugie mak
simum. Wystąpiło ono 6 godzin wcze
śniej (A,0 = 139.78°) i miało aktywność
ZHR = 86 ± 4. Sytuacja powtórzyła się
rok później. Nowe maksimum pojawi
ło się w momencie X @= 139.59°zZHR
= 102 ± 10, a zwykłe w momencie
=
139.80° z ZHR= 94 ± 6. W roku 1990,
pomimo pełni Księżyca, która wystąpi
ła 6 sierpnia, udało się także odnotować
oba maksima. Pierwsze miało ZHR= 75
± 10, a drugie 81 ± 6.
Rok 1991 przyniósł kolejną niespo
dziankę. Zwykłe maksimum wystąpi
ło w momencie X @ = 139.94° z ZHR=
97 ± 2. Niespodzianką była jednak ak
tywność nowego maksimum, które po
jawiło się w X @ = 139.55° z ZHR wy
noszącym aż 284 ± 63. Podobną ak
tywność nowego maksimum odnoto
wano także rok później.
Stało się więc jasne, że nowy pik
w profilu aktywności nie jest żadną
przypadkową fluktuacją gęstości, lecz
czymś poważniejszym. Skłoniło to
Briana Marsdena do ponownego prze
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liczenia orbity komety 109P/Swift-Tuttle. Nowe obliczenia dały inne wyniki.
Według nich kometa macierzysta roju
Perseid miała przejść przez peryhelium
w połowie grudnia 1992 roku. Tym ra
zem M arsden trafił w dziesiątkę.
We wrześniu 1992 roku kometę wresz
cie dostrzeżono i po obliczeniu jej do
kładnej efemerydy okazało się, że przez
peryhelium przejdzie ona 12 grudnia
1992 roku. Pojawienie się komety ma
cierzystej roju Perseid wyjaśniło po
wstanie nowego piku aktywności. O ile
zwykłe maksimum jest powodowane
przez cząstki wyrzucone z komety wie
le tysięcy lat temu, to nowy pik jest
związany z dużo świeższym materia
łem. Jego aktywność w latach 1988—
1990 to pozostałość materiału z powro
tu komety z lat 1610 i 1737, natomiast
znacznie wyższa aktywność w roku
1991 i w latach późniejszych spowo
dowana została przez meteoroidy wy
rzucone z komety podczas dwóch ostat
nich powrotów, które wystąpiły w la
tach 1862 i 1992.
Wszyscy zaczęli sięjednak zastana
wiać, co będzie działo się 12 sierpnia
1993 roku, kiedy to Ziemia wpadnie
w nowy i gęsty materiał meteoroidów
świeżo pozostawionych przez kometę
109P/Swift-Tuttle. Symulacje kompu
terowe pokazywały, że aktywność Per
seid 1993 może być porównywalna
ze sławnymi deszczami Leonid z lat
1833 i 1966.1 tu natura sprawiła kolej
ną niespodziankę. Aktywność nowego
piku w roku 1993 była wysoka, bo
wiem ZHR-y osiągały poziom 264
± 17, lecz deszczem meteorów trudno
było ją nazwać. Stare maksimum wy
stąpiło w momencie X @ = 139.91°
i miało ZHR= 86 ± 2.
Modele komputerowe roju otrzyma
ne przez I. Williamsa i Z. Wu z Queen
Mary and Wesfield College w Londy
nie pokazywały jednak, że nieznacz
nie wyższej aktywności niż w roku
1993 powinniśmy oczekiwać w roku
1994, a wzmożona aktywność roju
Perseid powinna potrwać do końca
wieku. Aktywność Perseid 1994 nie
była jednak wyższa. W momencie
2/1998

= 139.59° ZHR-y w yniosły 238
± 17, a około 6 godzin później w sta
rym maksimum 86 ± 2.
W roku 1995 znów pełnia Księżyca
u tru d n iła o b serw acje, w ięc błędy
wszelkich wyznaczeń były duże. Nowe
maksimum wystąpiło w
= 139.62°
z ZHR = 171 ± 30, a stare w A,@ =
139.90° z ZHR= 65 ± 20. W roku 1996
fazy Księżyca były dużo bardziej ko
rzystne. Wyższy pik wystąpił w
=
139.66° z ZHR = 121 ± 17, a stary
w X@= 140.08° z ZHR = 85 ± 10. Wię
cej informacji na temat aktywności Per
seid w ostatnich latach C zytelnicy
mogą znaleźć w Uranii 4/1997,5/1996,
6/1995, 2/1994.

Warunki obserwacji
i obserwacje w roku 1997
Rok 1996 był bardzo dobry dla Pra
cow ni K om et i M eteorów (PKiM ).
Analiza momentów maksimów Perse
id z poprzednich lat wykazała, że no
wego i wysokiego maksimum aktyw
ności możemy oczekiwać w okolicach
północy z 11 na 12 sierpnia, czyli
w czasie bardzo korzystnym dla obser
watorów w Polsce. W rzeczywistości
maksimum spóźniło się o około godzi
nę, lecz i tak mieliśmy frajdę z podzi
wiania aktywności o ZHR= 121 ± 17
według obserwacji International Mete
or Organisation lub ZHR= 162 ± 26
według obserwacji PKiM. Dość dobra
pogoda i korzystne warunki spowodo
wały, że 50 obserwatorów PKiM prze
słało aż 719 h 14 min obserwacji Per
seid wraz z 6706 meteorami z tego roju
i 3505 zjaw iskam i sporadycznym i.
Liczba ta spowodowała, że zamknęli
śmy rok 1996 z liczbą obserwacji prze
kraczającą 1000 godzin. Dało to PKiM
III m iejsce w św iecie (po Słowacji
i USA).
Przewidywania odnośnie momen
tów maksimów w roku 1997 były dużo
mniej korzystne. N ow e m aksim um
miało wystąpić 12 sierpnia około go
dziny 8:00 UT, a więc w czasie korzyst
nym dla obserw atorów w Am eryce
Płn., a stary pik tego samego dnia oko
ło godziny 18 UT, a więc korzystnie
dla obserwatorów w Azji. Fazy Księ
życa też nie były tak dobre jak w roku
1996. Nów wystąpił bowiem 3 sierp
nia, a I kwadra 11 sierpnia. W momen
cie m aksim um aktyw ności Księżyc
przeszkadzał więc tylko w pierwszej
połowie nocy.
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Pogoda w lipcu i sierpniu 1997 r.
była bardzo zmienna. Pierwszy okres
fatalnej pogody trwający od 3 do 9 lipca spowodował tak tragiczną w skut
kach pierwszą falę powodziową. Po
tem pogoda nieznacznie polepszyła się,
by znów w okresie 18-22 lipca znacz
nie się pogorszyć. W arunki w tych
dniach były tak fatalne, że w całej Pol
sce nie wykonano wtedy żadnej obser
wacji meteorów. Końcówka lipca przy
niosła kolejną poprawę pogody, sier
pień jednak przeszedł wszelkie nasze
oczekiwania. Jego początek jeszcze ni
czego nie zapowiadał, ale począwszy
od 5 sierpnia zapanował okres bez
chmurnego nieba, który w prawie ca
łej Polsce trwał nieprzerwanie aż do 25
sierpnia. Tak wspaniałej pogody w oko
licach m aksim um Perseid nie było
w naszym kraju od lat.
W szystko to zaow ocow ało n ie 
zw ykłym plonem obserw acyjnym .
Przejdźm y do konkretów. W okresie
15 lipca - 25 sierpnia 1997 roku 28
obserw atorów PKiM wykonało 937
godzin i 23 minuty prawidłowych ob
serwacji meteorów, odnotowując po

jaw ienie się 8273 Perseid i 5742 m e
teorów sporadycznych. Wyniki uzy
skane przez poszczególnych obserwa
torów prezentuje Tabela 1. Zawiera
ona im ię i nazw isko obserw atora,
miejsce obserwacji, liczbę godzin ob
serwacji, liczbę m eteorów z roju Per
seid, liczbę meteorów sporadycznych
i liczbę wyznaczeń ZHR.
Wyżej wymieniona liczba obserwa
cji to obserw acje w pełni nadające się
do dalszego w ykorzystania. W cze
śniej odrzuciliśm y kilkadziesiąt go
dzin, które nie spełniały następujących
warunków:
• widoczność graniczna podczas ob
serwacji musi być większa niż 4.80
magnitudo,
• zachmurzenie musiało być mniejsze
niż 50%,
• efektywny czas obserwacji musiał
wynosić co najmniej 0.5 godziny,
• radiant roju powinien znajdować
się co najmniej 20° nad horyzon
tem, a centrum pola w idzenia co
najmniej 40°.
Widać więc wyraźnie, że w porów
naniu z rokiem 1996 liczba obserwacji

Tabela 1.

Obserwator

Miejsce
obserwacji

Konrad Szaruga
Jarosław Dygos
Tomasz Fajfer
Maciej Kwinta
Robert Szczerba
Arkadiusz Olech
Wojciech Jonderko
Marcin Konopka
Gracjan Maciejewski
Andrzej Skoczewski
Tadeusz Sobczak
Krzysztof Socha
Marcin Gajos
Paweł Trybus
Krzysztof Kamiński
Krzysztof Wtorek
Artur Szaruga
Łukasz Sanocki
Maciej Kania
Łukasz Pospieszny
Katarzyna Skoczewska
Michał Jurek
Adam Pisarek
Marcin Jarski
Tomasz Żywczak
Marek Piotrowski
Marek Wojdat
Maria Woźniak

Telatyn
Czernice Bor.
Toruń
Kraków
Rydzew
Pruszcz Gd.
Rybnik
Rogoźno
Toruń
Tarnów
Złoczew
Piórków
Opole
Łajsce
Babimost
Grudziądz
Telatyn
Wola Dębów.
Lubomir
Ostroróg
Tarnów
Opole
Świerklany
Obliźniak
Kraków
Świdnik
Darłowo
Klonowo
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T eff
[h]

Liczba Liczba Liczba
Perseid sporad. wyzn.

141.27
125.85
116.00
67.67
66.40
55.50
42.30
42.23
39.75
34.67
31.33
25.50
24.00
22.43
20.97
18.17
14.28
11.60
8.72
5.48
5.43
5.00
5.00
2.70
1.90
1.15
1.08
1.00

1258
570
1225
605
623
542
263
380
353
180
379
365
316
418
200
88
87
111
100
30
33
0
60
41
3
6
29
8

529
567
807
383
971
422
197
373
109
116
163
210
162
290
112
83
57
44
24
36
8
33
24
13
2
4
2
1

135
132
120
74
62
61
39
43
41
44
32
27
29
23
19
19
16
12
10
5
6
5
5
3
2
1
1
1

937.38

8273

5742

967
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wyraźnie wzrosła, przy czym drama
tycznie, bo aż o 22 spadła liczba ob
serwatorów. Jakie z tego wnioski? Je
den wydaje się być pocieszający.
Świadczy on o tym, że PKiM dorobiło
się grupy bardzo doświadczonych i ak
tywnych obserwatorów, dla których
wykonanie kilkudziesięciu lub nawet
ponad stu godzin obserwacji Perseid
nie stanowi problemu. Martwi jednak
inna rzecz. Co roku sporą grupę stano
wili obserwatorzy nowi, którzy dzięki

akcji Perseidy rozpoczynali swoją
współpracę z PKiM. W roku 1997 gru
pa ta była bardzo mała. Jeśli więc
PKiM chce nadal zachować tak dosko
nałą formę, liczba takich osób w roku
1998 m usi ulec zdecydow anem u
zwiększeniu. To jednak zależy tylko od
Was. Zachęcam więc wszystkich Czy
telników Uranii-Postępów Astronomii
do kontaktu z PKiM i wsparcia nas
swoimi obserwacjami. Więcej informa
cji na ten temat pod koniec artykułu.

Wyniki

Jasn ość (mag.)
Rys. 1. Rozkład jasności meteorów z roju Perseid przed
redukcją.

Rys. 2. Rzeczyw isty rozkład jasności meteorów z roju
Perseid.

Rys. 3. W ykres aktywności roju Perseid w 1997 roku.
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Prosto z obserwa
cji otrzymuje się
dwie ważne rze
czy, które mogą
pow iedzieć nam
sporo o fizyce roju.
Pierwszą z nich jest
rozkład jasności
obserw ow anych
zjawisk, a drugą
liczba godzinna.
Obie te wartości są
niezbędne do obli
czenia ZHR.
Rys. 1 przedsta
wia nam „surowy”
rozkład jasności
meteorów z roju
Perseid. Widać, że
począwszy od ja
sności około 3 mag.
liczba obserwowa
nych m eteorów
o danej wielkości
zaczyna spadać.
Nie jest to żaden
w ynik fizyczny,
tylko efekt rosnącego praw dopodo
bieństwa przega
pienia słabych zja
wisk. „Surow y”
rozkład jasności
należy więc popra
wić, uwzględniając
znane skądinąd
prawdopodobień
stwa zaobserwo
w ania m eteoru
o danej jasności,
uzyskując w ten
sposób prawdziwy
rozkład tej warto
ści. Można go teraz
użyć do obliczenia
współczynnika r
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(ang. population index), który mówi
o rozkładzie masy strumienia. Współ
czynnik ten jest zdefiniowany następu
jąco:

<b(m + \)
r~

<&(m)

gdzie 5> (m) to poprawiona liczba me
teorów o jasności m lub jaśniejszych.
Uzyskane wyniki przedstawione są
na Rys. 2. Z poprzednich lat wiadomo,
że daleko poza okolicami maksimum
r wynosi około 2.6 i maleje, osiągając
minimum w maksimum aktywności.
Rok 1997 potwierdza te fakty z dużą
dokładnością. Minimumr z wartościa
mi 2.10 ± 0.09, 2.09 ± 0.08 i 2.18
± 0.08 odnotowano odpowiednio w cią
gu nocy z 10/11, 11/12 i 12/13 sierp
nia. Interpretacja fizyczna tego zjawi
ska mówi nam o tym, że w maksimum
aktywności obserwujemy po prostu
cząstki najbardziej masywne.
Mając już r i zakładając wartość in
nego współczynnika charakteryzujące
go rój Yrówną 1.0, możemy wyliczyć
średni ZHR dla każdej nocy. Korzysta
my ze wzoru:

(sinH )y
gdzie Nh to liczba godzinna z obserwa
cji,IM to średnia widoczność granicz
na, a H to wysokość radian tu roju nad
horyzontem.
Uzyskany wykres aktywności zapre
zentowany jest na Rys. 3. Widać na nim
wyraźnie lukę pomiędzy 18 a 22 lipca,
o której wspominałem wcześniej. Wy
raźne maksimum aktywności odnoto
waliśmy w nocy z 12 na 13 sierpnia
(A.@= 140.4°), kiedy to ZHR wyniosła
57.5 ± 3.1. Nie jest to wartość wysoka,
ale nie powinna nas dziwić. Według da
nych International Meteor Organisation
(IMO) główne maksimum aktywności
z wartością ZHR = 137 ± 7 wypadło
12 sierpnia o godzinie 8:50 UT (X@=
139.72°) i z przyczyn oczywistych nie
mogło być w Polsce obserwowane.
Do obserwacji występującego niecałe
12 godzin później starego maksimum
aktywności też nie mieliśmy najlep
szych warunków, tak więc pozostawała
nam tylko do obserwacji opadająca ga
łąź starego maksimum. Uśrednienie po
całej nocy zaowocowało więc tak ni
skim punktem maksymalnym naszego
wykresu aktywności.
2/1998

Co najciekawsze, w wydrukowanym
niedawno artykule R. Arlta i J. Rentela
omawiającym wyniki IMO stwierdzo
no w ystępow anie trzeciego, bardzo
wyraźnego m aksim um w momencie
= 140.32° (co odpowiada dacie 12
sierpnia godz. 23:50 UT). Jego aktyw
ność osiągnęła poziom ZHR= 105 ± 6,
a więc zdecydowanie więcej niż nasze
średnie 57.5 ± 3 .1 . Biorąc jednak pod
uwagę fakt, że nasz punkt maksymal
ny to średnia z prawie 80 wyznaczeń
ZHR, stwierdziliśmy, że być może po
rozbiciu go na kilka punktów (a przez
to uśrednianie po krótszych odcinkach
czasowych) otrzymamy wynik podob
ny do IMO. Efekt takich zabiegów dla
nocy z 11 na 12 i z 12 na 13 sierpnia
możemy obejrzeć na Rys. 4. Widać wy
raźnie, że podczas pierwszej nocy ak
tywność rośnie od 34 ± 4 wieczorem
do 42 ± 8 nad ranem.
Podczas nocy z 12 na 13 sierpnia
dzieją się jednak dziwne rzeczy. ZHR-y
m ają spore błędy i w ydają się oscylo
wać chaotycznie w okolicach wartości
60. Co najciekawsze, najwyższą ak
tywność z ZHR = 70 odnotowaliśmy
na początku i na końcu nocy. W m o
mencie, kiedy IMO obserwowało mak
simum z ZHR powyżej 100, my odno
towujemy jeden z najniższych punk
tów tej nocy z ZHR= 54 ± 9. Wygląda
więc na to, jakbyśm y obserwowali zu
pełnie inny rój niż IMO. Bardzo jestem
ciekaw, co wyszłoby z uśrednienia ob
serwacji IMO i naszej niemałej prze
cież próbki.
Kolejną rzeczą, którą zdecydowali
śmy się zająć, było wtórne minimum
aktywności występujące około
=
129°, które udało nam się zauważyć
w danych z 1995 i 1996 roku. Ponie
waż pogoda na przełomie lipca i sierp
nia tego roku nie była idealna, postano
wiliśmy przedstawić wykres zbierający
wszystkie nasze dane z trzech ostatnich
lat. E fek t je s t z a p re z en to w a n y
na Rys. 5. Widać wyraźnie, że aktyw
ność rośnie liniowo z podobnym nachy
leniem w okresach A.e = 118°-124°
i A.0 =131°-136°. Pomiędzy tymi dwo
ma okresami, tj. od A.@= 124° do X@ =
131°, występuje wyraźne załamanie ak
tywności, bez jakiegoś szczególnie wi
docznego minimum. Nasze odkrycie
z zeszłego roku potwierdza się więc bez
najmniejszej wątpliwości, z tą różnicą,
że zamiast nazywać je minimum, bar
dziej pasowałoby tu określeniep/afóaM.
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Podsumowanie

139.2

139.3

139.4

139.5

140.2

140.3

140.4

Minął kolejny rok.
Jak już wspomina
łem , b y ł on dla
PKiM bardzo uda
ny. Jeszcze nie tak
d aw n o w PK iM
działało kilkanaście
osób, a uzyskanie
200 - 300 godzin
rocznie było wiel
kim sukcesem. Po
woli zaczęły je d 
Sierpień '97 (UT)
nak przynosić re
zultaty artykuły pu
Rys. 4. Wykres aktywności roju uśredniony w krótszych
odcinkach czasu.
blikowane w Ura
nii i Wiedzy i Życiu,
z a c h ę c a ją c e do
podjęcia obserwa
cji meteorów. Do
datkow ą atrakcję
dla współpracow
ników PKiM sta
now iły bezpłatne
spotkania i obozy
astronomiczne or
ganizowane corocz
nie na przełomie lu
tego i marca oraz
w lipcu.
Jak ewoluowała
liczba obserwacji
PKiM, możemy po
patrzeć, biorąc za
Rys. 5. Efekt uśrednienia wyników obserwacji Perseid
w latach 1985-1997.
podstawę coroczne
opracowania IMO.
W 1994 roku 462 obserw atorów stawia się następująco: USA (871 go
z 30 krajów wykonało w sumie 5431 dzin i 12 455 m eteorów ), Japonia
g o d z in o b se rw a c ji, o d n o to w u ją c (845 godzin i 16071 meteorów) i Niem
105 823 meteory. Przypominam, że cy (623 godziny i 18 398 meteorów).
IMO zalicza do swoich danych tylko Polska znalazła się na 14. m iejscu
obserwacje ze średnią widocznością (108 godzin i 888 meteorów).
W 1995 roku 518 obserw atorów
graniczną wynoszącą co najmniej 5.00
mag, z czasem efektywnym równym z 32 krajów wykonało w sumie 5924
lub dłuższym niż 30 minut i z zachmu g o d z in y o b se rw a c ji, re je s tru ją c
rzeniem mniejszym niż 50%. Najak 102 804 meteory. Najaktywniejsi ob
tywniejsi obserwatorzy IMO w 1994 serwatorzy IMO w tym roku to: Geor
roku to Graham Wolf z Nowej Zelan ge Zay z USA (421 godzin i 3748 me
dii (368 godzin i 1192 meteory), Geo teorów), Francisco Sevilla z Hiszpanii
rge Zay z USA (308 godzin i 1911 (317 godzin i 1912 meteorów) i Ro
meteorów) i Jurgen Rendtel z Niemiec bert L unsford z USA (312 godzin
(216 godzin i 3973 meteory). Najlepsi i 4194 meteory). Nasi najlepsi obser
obserwatorzy PKiM to sklasyfikowa w atorzy zajęli następujące m iejsca:
ny na 42. m iejscu Arkadiusz Olech 5. Maciej Reszelski (151 godzin i 1376
(27 godzin i 176 meteorów), na 48. Ma m e te o ró w ), 11. A rk a d iu sz O lech
ciej Reszelski (25 godzin i 150 mete (73 godziny i 1400 meteorów) i 26. To
orów) i na 79. miejscu Krzysztof So masz Dziubiński (40 godzin i 181 me
cha (16 godzin i 146 meteorów). W kla teorów). W klasyfikacji krajów pierw
syfikacji krajów pierwsza trójka przed sze miejsce ponownie przypadło USA
U R A N I A - Po s t ę p y A s t r o n o m i i
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(1378 godzin i 16 746 meteorów), dru
gie Słowacji (1180 godzin i 20 533 me
teorów) i trzecie Niemcom (769 godzin
i 13112 meteorów). Polska została skla
syfikowana na bardzo wysokim piątym
miejscu (460 godzin i 4837 meteorów),
wyprzedzając takie astronomiczne po
tęgi jak Czechy, Wielka Brytania, Ho
landia czy Japonia.
W zestawieniu IMO z 1996 roku zna
lazło się aż 968 godzin wykonanych
przez obserwatorów PKiM. W tym cza
sie odnotowaliśmy 11431 meteorów.

Dało to nam w sumie trzecie miejsce:
po Słowacji (1471 godzin) i USA (1154
godzin). Na czwartym miejscu znalazła
się Japonia z 913 godzinami.
Wyniki dotyczące roku 1997 nie są
jeszcze znane, bo dane wciąż napływa
ją. Ze wstępnych oszacowań wynikajednak, że powinniśmy przekroczyć poziom
1600 godzin, co w zasadzie powinno dać
nam pierwsze miejsce w świecie.
Nie wiem, czy tak dobrą formę uda
nam się utrzymać w roku 1998. Chcie
lib y śm y tego bard zo , d lateg o też

OGŁOSZENIE!
Muzeum Mikołaja Kopernika
we Fromborku zatrudni

wszystkich chętnych zapraszamy do
kontaktu z PKiM pod adres: Arkadiusz
Olech, ul. Sokolicz 3/59, 01-508 War
szawa (prosimy o przesłanie znaczka
pocztowego). Ze swojej strony gwaran
tujemy bezpłatną wysyłkę materiałów
do obserwacji, możliwość prenumera
ty biuletynu PKiM, możliwość uczest
nictwa w seminariach i obozach PKiM,
a także atrakcyjne nagrody książkowe
dla najaktywniejszych obserwatorów.
A rkadiu sz Olech

Jeden z pawilonów
obserwacyjnych na
te re n ie fro m b o rskiego obserw ato
rium.

ASTRONOMA
w dziale Planetarium i Obserwatorium
Astronomiczne.
Oferujemy mieszkanie na terenie
Obserwatorium.
Zainteresowanych prosimy
o skontaktowanie się z nami:

-*>
W nętrze pla
n e ta riu m u lo k o 
w anego w zabyt
ko w y c h m u ra c h
gotyckiej wieży.

ul. Katedralna 8,14-530 Frombork
tel/fax: (0-55)43-72-18,
e-mail: frombork@softel.elblag.pl

dokończenie ze str. 81.

z astronomią. Pod względem towarzy
skim takie zloty stwarzają okazję pozna
nia ciekawych ludzi, ich dokonań i na
wiązanie współpracy. Już teraz zapra
szamy do Borówna koło Bydgoszczy na
OZMA ’98.
Pragnę gorąco podziękować wszyst
kim, którzy przyczynili się do zorga
nizowania i sprawnego przeprowadze
nia zlotu. Szczególne słowa uznania
należą się: Pani Jolancie Masłowskiej
za udostępnienie szkoły w N iedźwia
dach, Panu Romanowi Kralowi (SzKaPA) za organizację całości, Panu Zbi
gniewowi Sabacińskiemu — Dyrekto
row i S zubińskiego D om u K ultury
za pomoc w przeprow adzeniu zlotu
i organizacji wystawy, Panu Nikode
mowi D rycew iczowi, w łaścicielow i
dużej firmy budowlanej z Bydgoszczy,
który już nie raz wspierał nasze poczy
nania, za udostępnienie transportu,
dzięki czemu możliwe było przewie
zienie na zlot dużych ilości sprzętu.
K a ro l W enerski — „ A n ta re s”

ZAPROSZENIA
II OZMA — BORÓWNO 1998...
Sukces pierwszego zlotu zachęcił organizatorów do uczynienia go impre
zą doroczną. II OZMA odbędzie się w dniach 20 — 23 sierpnia 1998 roku.
Dzięki uprzejmemu zaproszeniu gminy Dobrcz, miejscem zlotu będzie
wieś Borówno, położona nad jeziorem o tej samej nazwie, 17 km od Byd
goszczy. Zakwaterowanie uczestników tradycyjnie w szkole podstawowej
(namioty na boisku oraz sale lekcyjne). Do dnia 30 czerwca na zgłoszenia
czeka Karol Wenerski, ul. Sowińskiego 3/2,85-083 Bydgoszcz, tel. (0-52)
28 74 48. Szczegółowy program imprezy jest do wglądu we wszystkich
Oddziałach Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii.

...ORAZ OBÓZ OBSERWACYJNY
Dla młodszych miłośników astronomii, którzy są w wieku licealnym i do
piero zaczynają swoją przygodę z gwiazdami, Klub „Antares” ma drugą
propozycję — dwutygodniowy obóz obserwacyjny w Beskidzie Sądec
kim, w dniach 17-30 lipca 1998 roku. W programie kurs obserwacji gwiazd
zmiennych. Bliższe informacje i zgłoszenia do dnia 30 kwietnia pod adre
sem jak wyżej.

PTMA, Oddział Toruń
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FOTOGRAFOWANIE NIERUCHOMYM APARATEM
Jedną z najprostszych i najbardziej rozpowszechnionych
metod fotografowania nocnego nieba jest fotografowanie
za pomocą aparatu fotograficznego, którego położenie wzglę
dem Ziemi, w czasie ekspozycji nie ulega zmianie. Jednak
ciała niebieskie nie spoczywają nieruchomo na naszym fir
mamencie, lecz się poruszają. Ruch ten jest zauważalny go
łym okiem i wynosi 15 stopni kątowych na godzinę. Mam,
oczywiście, na myśli ruch dobowy gwiazd, który jest odbi
ciem ruchu obrotowego naszej planety. Tak więc jeśli nasz
aparat będzie nieruchomy względem Ziemi, to gwiazdy będą
„defilowały” przed obiektywem, a na kliszy zobaczymy rów
noległe łuki, które będą torami gwiazd na niebie. Długość
tych śladów zależy od czasu ekspozycji, ogniskowej obiek
tywu oraz deklinacji fotografowanej gwiazdy. Zależność mię
dzy tymi wielkościami przedstawia wzór:
L = FTcos8/13714

(1)

gdzie:
L—
T—
F—
8—

długość śladu na kliszy w milimetrach
czas ekspozycji w sekundach
ogniskowa obiektywu w milimetrach
deklinacja gwiazdy

Ze wzoru tego wynika, że im większe jest F, T oraz cos8
(funkcja cosinus ma maksymalną wartość dla 8 = 0), tym
ślad na kliszy jest dłuższy. Na przykład, jeśli użyjemy obiek
tywu o ogniskowej 58 mm i 60 minutowego czasu ekspo
zycji, to gwiazdy o 8 = 0° dadzą 15 milimetrowe ślady,
a gwiazdy o 8 = 45° niespełna 11 milimetrowe. M etodą tą
możemy sfotografować gwiazdy widoczne gołym okiem
(światłosiła obiektywu 2, czułość filmu 400 ASA). Rów
nież jasność nocnego nieba nie jest bez znaczenia. Jeśli bę
dziemy fotografować z dala od większych miast (powyżej
60 km) i użyjemy obiektywu o światłosile 1.8 oraz filmu
o czułości 3200 ASA, to przy dobrej pogodzie uda nam się
tą metodą zarejestrować Drogę M leczną (patrz fot. 1 na
trzeciej stronie okładki). Warto pokusić się o wykonanie
zdjęcia, na którym będzie w idoczna G w iazda Polarna
(najlepiej użyć obiektywu o ogniskowej 28 lub 35 mm).
Na takim zdjęciu widoczny będzie sens wzoru 1, a jeśli
czas ekspozycji będzie dostatecznie długi, to zauważymy
ślad Gwiazdy Polarnej, co będzie oznaczało, że nie leży
dokładnie na biegunie niebieskim (8 = 90°).
Nieruchomy aparat fotograficzny umożliwia nam także
fotografowanie gwiazd nie tylko w postaci kresek, ale rów
nież punktów. Jeśli otworzymy migawkę na dostatecznie
krótki czas (czas ekspozycji), to ślad gwiazd będzie wy
starczająco mały, aby obrazy uznane zostały za punktowe.
Czas ten zależy od ogniskowej obiektywu oraz deklinacji
gwiazdy i można go wyznaczyć, korzystając ze wzoru:
T = 450/Fcos8

(2)

gdzie:
T — czas ekspozycji w sekundach
F —- ogniskowa obiektywu w mm
8 — deklinacja gwiazdy
2/1998

Czas T jest to najdłuższy czas ekspozycji, przy którym
obrazy gwiazd będą nadal punktowe. N a przykład, dla de
klinacji 0° i ogniskowej obiektywu 50 mm, otrzymujemy
T = 9 s. Jeśli jasność obiektywu będzie wynosiła 1.8 a czu
łość użytego filmu 800 ASA, to zarejestrujemy gwiazdy
0 jasności niespełna 8 magnitudo! Z tego wzoru wynika, że
im większą deklinację ma gwiazda, tym dłuższego czasu
możemy użyć, a co za tym idzie, słabsze gwiazdy mogą
być sfotografowane.
Większość osób poprzestaje na tych dwóch metodach
fotografowania nieruchomym aparatem. Pierwsza z nich
służy do rejestrowania śladów gwiazd, druga do wykony
wania zdjęć, na których obrazy gwiazd są punktowe. Naj
słabsze obiekty, które można tymi metodami zarejestrować,
nie przekraczają na ogół 8.5 magnitudo. Istnieje jednak moż
liwość sfotografowania jaśniejszych mgławic lub słabych
gwiazd (11-12 magnitudo), nadal używając nieruchomego
aparatu. Będziemy jednak w tym celu potrzebowali monta
żu paralaktycznego (może być bardzo prosty) oraz lunety
celowniczej. Metoda ta nie wymaga użycia mikroruchów.
Jak zatem, nie posiadając mikroruchów ani mechanizmu
zegarowego, wykonać zdjęcia mgławic?
Montaż powinien być odpowiednio ustawiony, przy
czym wystarczy ustawienie osi godzinnej na Gwieździe
Polarnej.
Aparat mocujemy na lunecie. Luneta powinna być wy
posażona w okular z krzyżem celowniczym.
Wybieramy z centrum pola, które chcemy sfotografo
wać, jasną gwiazdę. Ustawiamy lunetę tak, aby ta gwiazda
(gwiazda prowadzenia) leżała na przecięciu nitek krzyża.
W celu zwiększenia dokładności obraz gwiazdy rozogniskowujemy.
Zakrywamy obiektyw aparatu i otwieramy migawkę
(najlepiej przez wężyk spustowy z blokadą).
Korygujemy położenie teleskopu, tak aby nasza gwiazda
znajdow ała się w m iejscu przecięcia się nitek krzyża
1delikatnie odsłaniamy obiektyw na czas określony wzorem
drugim (dla podanego wcześniej przykładu : F = 50 mm,
8 = 0° czas ten wynosi 9 s), po czym delikatnie zasłaniamy
obiektyw (migawka jest cały czas otwarta!).
Korygujemy ponownie położenie gwiazdy prowadze
nia w lunecie i powtarzamy ekspozycję, odsłaniając i zasła
niając obiektyw.
Ilość ekspozycji zależy od tego, jak długi chcemy mieć
czas ekspozycji. Jeśli chcemy naświetlać kliszę przez pół
torej minuty, to dla naszego przykładu ilość ekspozycji wy
nosi 10. Jak widać, jest to prosta metoda, dzięki której mo
żemy nie tylko fotografować słabe gwiazdy, ale także mgła
wice. Fotografia 2 wykonana została w ten właśnie sposób.
Wykonałem 25 ośmiosekundowych ekspozycji, co dało su
maryczny czas około 3.3 minuty.
Wiesław Skórzyński
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Promieniowanie elektromagnetyczne
jako źródło informacji o Wszechświecie
Promieniowanie elektromagnetyczne, fala elektromagne
tyczna — jednoczesne przenoszenie drgań pól elektrycz
nego i magnetycznego, prostopadłych do siebie oraz do kie
runku rozchodzenia się fali. Są to zatem fale poprzeczne.
Do rozprzestrzeniania się tego promieniowania nie jest po
trzebny żaden ośrodek i bez względu na długość fali, pręd
kość jej rozchodzenia się w próżni jest stała — około
300 tys. km/s. Jest to tzw. prędkość światła, chociaż często
przez światło rozumie się tylko to promieniowanie elektro
magnetyczne, na które reaguje ludzki wzrok.
Podział widma fal elektromagnetycznych jest dość
umowny. Najkrótsze i bardzo przenikliwe są fale gamma
(powstające np. przy przemianach jądrowych we wnętrzach
gwiazd), dłuższe — rentgenowskie, następnie nadfioleto
we, widzialne, zwane też optycznymi lub po prostu świa
tłem, podczerwone, mikrofalowe i najdłuższe — radiowe.
Najczęściej promieniowanie elektromagnetyczne powsta
je w wyniku podgrzewania ciał do dostatecznie wysokiej
temperatury — jest to tzw. promieniowanie termiczne, wy
twarzane jako wynik przejść atomów pomiędzy różnymi
stanami energetycznymi. Za każdym razem wysyłana jest
wtedy paczka fal elektromagnetycznych. Gorące gwiazdy
wysyłają ich tyle, że nawet nieuzbrojonym okiem widzimy
je z ogromnych odległości.
Większość innych fal, jak choćby fala dźwiękowa, po
trzebuje ośrodka, aby się rozprzestrzeniać (zatem np. na

120

-

100

-

Księżycu, gdzie nie ma atmosfery, nie moglibyśmy się po
rozumiewać za pomocą głosu, ale możemy za pomocą sy
gnałów świetlnych). Powtórzmy raz jeszcze — światło
ośrodka „przewodzącego” nie potrzebuje!
Dla astronomii jest to niesłychanie ważna cecha promie
niowania elektromagnetycznego, bowiem przestrzeń mię
dzy ciałami niebieskimi jest w większości nieomal pusta
(patrz „Urania” 12/97). Mimo to fale wysyłane przez gwiaz
dy czy galaktyki docierają do Ziemi. Co prawda, nie wszyst
kie są w stanie przebrnąć przez ziemską atmosferę działają
cą jak „ciemne okulary”. Istnieją tzw. okna atmosferyczne
— nazwano tak zakresy długości fal elektromagnetycznych
(w tym widzialne i radiowe), docierające do samej po
wierzchni Ziemi. Inne fale odbieramy za pomocą aparatury
umieszczonej na samolotach, balonach czy satelitach.
Wiele osób nie zdaje sobie sprawy z tego, że światło —
rozumiane jako całość promieniowania elektromagnetycz
nego — niesie ogromną ilość informacji zarówno o obiek
cie, który to światło wysyła, jak i o ośrodku między tym
obiektem a obserwatorem.
Zacznijmy od sprawy najprostszej — to, co można za
uważyć bez żadnych instrumentów, to kierunek i natęże
nie wiązki świetlnej. Na podstawie tych dwóch danych
już starożytni określali wzajemne położenie gwiazd na sfe
rze niebieskiej oraz oznaczali ich widomą jasność (patrz
„Urania” 5/97).
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Rys. 1. Przezroczystość atmosfery ziemskiej w zależności od długości fali. Przebieg krzywej wskazuje na wysokość nad pozio
mem morza, do jakiej dociera już tylko 1% promieniowania ciał niebieskich; na mniejszych wysokościach obserwacji na danej
długości fali prowadzić już nie można.
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Pamiętajmy jednak, że gwiazda wi
dziana jako bardzo słaba niekoniecz
nie musi wysyłać mało energii — może
b yć po p ro s tu b a rd z o d ale k o
od nas (odwołując się do najprostszych
doświadczeń — możemy być „oślepie
ni” blaskiem bliskiej latarki, a z trudem
zauw ażać odległą latarnię m orską).
Zdarza się też, że obserwacje prowa
dzimy (przypadkowo) w tej dziedzinie
widma, w której obiekt jest słaby (np.
w dziedzinie optycznej), a zmieniając
dziedzinę okazuje się, że świeci on bar
dzo intensywnie (np. radiogalaktyki są
optycznie mało aktywne).
Gdy udaje się wyznaczyć odległość
do badanego obiektu — możemy z na
tężenia odbieranej na Ziem i wiązki
światła określić, ile energii produkuje
fil itJl; ii
m IiiHw
nasz obiekt (a nie tylko ile jej „widzi
m y”). Ponadto znajomość odległości
pozwala wnosić o tym, czy gromadze
nie się obiektów świecących na sferze
niebieskiej wynika z przypadku, czy
K H
H8
X.4227
Hy
w ynika z ich faktycznej bliskości
Rys. 2. Przykładowe widma gwiazd. W yraźnie widoczne silne linie zjonizowanego
w przestrzeni.
wapnia (K, H) i wodoru neutralnego ( H5, Hy, itd.). A.4227 oznacza linię dwukrotnie
Dodatkowe informacje można uzy
zjonizowanego wapnia o długości 4227x10~10 m. Właśnie zmiany w wyglądzie tych
i innych linii pozwalają rozróżniać typy widmowe gwiazd (u góry: 09, na dole:MO).
skać z wiązki światła, gdy uda się ją
rozszczepić np. za pom ocą pryzmatu
lub siatki dyfrakcyjnej; mówiąc inaczej — gdy uzyskamy
Promieniowanie elektromagnetyczne musi ze swej na
widmo badanego obiektu, najczęściej gwiazdy (w świetle tury reagować na pole magnetyczne przenikające ośrodek
widzialnym jest to znana z codziennego życia „tęczka”, jaką — okazuje się, że linie widmowe zostają spolaryzowane
widać np. przy kryształowych żyrandolach). Inaczej — po (uporządkowane; jak potrząsana lina, po której przenoszą
równanie energii wysyłanej w różnych długościach fal po się rozmaite fale poprzeczne, garby. Gdy przepuścimy taką
zwala określić temperaturę świecącego obiektu. Im wyższa linię przez poprzeczną szczelinę — dalej przejdą już tylko
temperatura ciała, tym maksimum promieniowania przesu fale do tej szczeliny równoległe). Dla obserwatora wygląda
wa się bardziej w stronę fal krótkich — najgorętsze gwiaz to najczęściej jak rozdwojenie się linii (jest to tzw. efekt
dy wysyłają więcej kwantów nadfioletowych, chłodniejsze Zeemana, z którego daje się nawet odczytać natężenie pola
więcej podczerwonych. Stąd właśnie wiemy, że czerwona magnetycznego polaryzującego światło).
Tak więc niepozorna wiązka światła dochodząca do astro
wa Betelgeza jest chłodniejsza niż biało-niebieska Spika.
Ogólnie — jeśli udaje się zmierzyć rozkład emitowanego noma na Ziemi jest kopalnią wiedzy. Oczywiście nie za
promieniowania z długością fali — można określić tempe wsze wszystkie pomiary są możliwe — np. aby uzyskać
raturę świecącego obiektu.
widmo, wiązka musi nieść dostatecznie dużo energii. Tyl
Z widma daje się też odczytać obecność niektórych pier ko dla dostatecznie silnych obiektów jesteśmy w stanie uzy
wiastków w ośrodku, przez który promieniowanie przecho skać widma wystarczająco dobrej jakości — ale to już są
dzi (np. atmosfery gwiazdowej czy materii międzygwiaz- problemy czysto „techniczne”.
dowej). W widmie ciągłym, tzn. w jednolitej „tęczce”, po
M agdalena Sroczyńska-Koiuchowska
jaw iają się ciemne (absorbcyjne) lub jasne (emisyjne) linie
świadczące o obecności tych pierwiastków, które takie
linie są w stanie wyprodukować (wiadomo z fizyki, że każ
dy pierwiastek charakteryzuje się ściśle określonym zespo
ASTRO-BIT
łem linii).
O program ow anie i m ateriały astronom iczne
Z widma daje się również odczytać bardzo ważną infor
mację, a mianowicie: czy obiekt oddala się, czy przybliża
Ireneusz Włodarczyk
do obserwatora — jak zauważył w 1842 r. austriacki fizyk
ul.
Rewolucjonistow 15/13
Christian Doppler, częstość sygnału (u nas — fali elektro
42-500
Będzin
magnetycznej) odbieranego rośnie, jeśli źródło sygnału zbli
ża się ku nam i maleje, gdy się oddala (stąd poczerwienie
tel.:(0-32) 761-29-46
e-mail: astrobit@ ka.onet.pl
nie, obniżenie częstotliwości odbieranej fali, oddalających
się galaktyk).
2/1998
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KONKURS!

Czy znasz I

Pod tym hasłem pragniemy za
chęcić Was, Drodzy Czytelnicy,
do w sp ó lne j zabaw y m ającej
na celu spopularyzowanie obrazów
naszego Układu Słonecznego.
Wszak żyjemy w czasach, gdy,
zgodnie z wizją Konstantego Cio
łkowskiego, Człowiek opuścił swą
kolebkę — Ziemię — i poznał już
jej najbliższe otoczenie! W kilku ko
lejnych zeszytach Uranii-PA pre
zentować będziemy zdjęcia wybra
nych obiektów Układu Słoneczne
go. W przypadku planet lub ich księ
życów będą to pewne fragmenty ich
powierzchni.
Zadaniem Państwa będzie po
danie nazw ukazanych obiektów
lub w skazanych szczegółów .
Za każdą poprawną odpowiedź
przyznawane będą punkty, których
liczba zależna będzie od stopnia
trudności zadania. Odpowiedzi
można nadsyłać do momentu uka
zania się kolejnego, następnego
numeru naszego pisma. Odpowie
dzi oraz lista 10 osób z największą
ilością punktów będą publikowane
w zeszytach późniejszych. Zdoby
te punkty będą sumowane w celu
wyłonienia Superznawcy Układu
Słonecznego (SUS-a) po zakoń
czeniu całego konkursu. SUS-owi
przyznamy nagrodę specjalną (za
leżną od możliwości Redakcji i hoj
ności sponsorów). Przewidujemy
również drobne nagrody dla zwy
cięzców każdej edycji konkursu.
Zaczynamy od naszego najbliż
szego sąsiada — Księżyca. Za
mieszczone tu zdjęcia ukazująfragmenty jego widocznej z Ziemi po
w ierzchni, a strzałki w ska zu ją
obiekty, które należy zidentyfiko
wać. Dla ułatwienia informujemy, iż
wszystkie zdjęcia zostały wykona
ne tym sam ym instrum entem
i względne rozmiary obiektów są
zachowane. Na sąsiedniej stronie
podajemy ilość punktów, jaką moż
na uzyskać za każdą prawidłową
odpowiedź.
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Miłej zabawy!
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Słoneczny?
1. Krater
2. Krater
3. Krater
4. Krater
5. Pasmo gór
6. Krater
7. Krater
8. Krater

Autorem wszystkich zamieszczonych tu zdjęć jest Edward G aczT relaze (Francja).
Pan Edward jest Polakiem, którego losy przed kilkudziesięciu laty „rzuciły"
do Francji. Od wielu lat jest tam członkiem lokalnego Klubu Astronomicznego, budu
je teleskopy i modele pojazdów kosmicznych, obserwuje niebo i pokazuje je innym.
Wielokrotnie publikowaliśmy w „Postępach Astronomii" zdjęcia różnych obiektów
przez niego wykonane.
Na zdjęciu obok pan Edward Gac i zbudowany przez niego teleskop.

kalendarz astronomiczny ’98

Kwiecień
Słońce
Wznosi się po ekliptyce coraz wyżej ponad równik nie
bieski, w związku z czym dzień jest coraz dłuższy. W ciągu
miesiąca dnia przybywa prawie o dwie godziny: w Warsza
wie 1 kwietnia Słońce wschodzi o 4h11m, zachodzi o 17h09m,
a 30 kw ietnia w schodzi o 3h08m, zachodzi o 17h59m.
W kwietniu Słońce wstępuje w znak Byka.

Dane dla obserwatorów Słońca (na 0h czasu UT)

Data
1998
IV 1
3
5
7
9
11
13
15
17
19
21
23
25
27
29
V 1

P

n
-26.16
-26.24
-26.28
-26.29
-26.28
-26.24
-26.17
-26.06
-25.93
-25.77
-25.58
-25.36
-25.11
-24.83
-24.53
-24.19

Bo

Lo

-6.55
-6.44
-6.32
-6.19
-6.06
-5.92
-5.77
-5.62
-5.46
-5.30
-5.12
—4.95
—4.76
-4.57
-4.38
—4.18

177.63
151.24
124.85
98.46
72.06
45.66
19.26
352.85
326.45
300.03
273.62
247.20
220.78
194.36
167.93
141.50

n

n

Rys. 1. Trasa planetoidy (3) Juno na tle gwiazd gwiazdo
zbioru Panny w kwietniu 1998 (zaznaczone gwiazdy do 10m).

W dniach 20-30 kwietnia obserwujemy duże zbliżenie
wszystkich planet do siebie i do Księżyca.
3d12h Złączenie Marsa z Saturnem w odl. 2°.
6d04h05mWejście I księżyca Jowisza (Io) w cień planety.
6d16h Merkury w koniunkcji dolnej ze Słońcem.
13dl l h Saturn w koniunkcji ze Słońcem.
15d03h37m Księżyc I (Io) wychodzi zza tarczy Jowisza.
19d02h Merkury nieruchomy w rektascensji.
20d02h Złączenie Neptuna z Księżycem w odl. 3°.
20d06h42m Słońce wstępuje w znak Byka, jego długość
ekliptyczna wynosi wówczas 30°.
20d20h Złączenie Urana z Księżycem w odl. 3°.
23d03h Złączenie Wenus z Jowiszem w odl. 0.3°.

P — kąt odchylenia osi obrotu Słońca mierzony
od północnego wierzchołka tarczy;
B0, L0 — heliograficzna szerokość i długość środka
tarczy;
14d11h01m — heliograficzna długość środka tarczy
wynosi 0°.
Księżyc
Bezksiężycowe noce będziemy mieli pod koniec mie
siąca, bowiem kolejność faz Księżyca jest w tym miesiącu
następująca: pierwsza kwadra
pełnia 1 l d22h24m,
ostatnia kwadra 19d19h53m, nów 26dl l h41m. W apogeum
Księżyc znajdzie się 11 kwietnia o l h48m, w perygeum 25
kwietnia o 17h56m.
Planety i planetoidy
Nad ranem w drugiej połowie miesiąca przed wschodem
Słońca można próbować odnaleźć Jowisza jako gwiazdę -2. l m.
Pozostałe planety znajdują się w pobliżu Słońca i są nie
widoczne.
W kwietniu możemy obserwować w pobliżu opozycji
planetoidę(3) Juno, (jasność9.4m). 1 IV: l l h49.6m, 5°08';
11 IV: 1 l h4 3 .1 m, 6 °2 2 '; 21 IV: l l h38.3m, 7 °1 9 ', 1 V:
1 l h35.6m, 7°57'.
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Rys. 2. Konfiguracja galileuszowych księżyców Jowisza w
kwietniu 1998 (I - lo, II - Europa, III - Ganimedes, IV Callisto). Przerwa w trasie księżyca oznacza przebywanie
satelity w cieniu planety.
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23d03h09mWejście II księżyca Jowisza (Europy) na tar
czę planety.
23d07h Złączenie Jowisza z Księżycem w odl. 0.2°.
23d08h Złączenie Wenus z Księżycem w odl. 0.1°.
24d19h Złączenie Merkurego z Księżycem w odl. 1°
25d02h58m Zejście cienia księżyca III (Ganimedesa) z tar
czy Jowisza.
25d17h Złączenie Saturna z Księżycem w odl. 2°.
26d16h Złączenie Marsa z Księżycem w odl. 5°.
28d03h05mWejście IV księżyca Jowisza (Callisto) na tar
czę planety.
28d19h Zakrycie gwiazdy a Tau (Aldebaran) przez Księ
życ, widoczne w Polsce (Kraków 18h53m, Krosno 18h54m,
Lublin 19h01m, Szczecin 18h58m, Warszawa 19h00m, Wrocław
18h52m, Zielona Góra 18h53m). Odkrycie w 15 minut później.
30d02h33m Wejście I księżyca Jow isza (Io) na tarczę
planety.

Maj
Słońce
Wznosi się po ekliptyce nadal coraz wyżej ponad rów
nik niebieski, w związku z czym dzień jest coraz dłuższy.
W ciągu miesiąca dnia przybywa o ponad godzinę: w War
szawie 1 maja Słońce wschodzi o 3h06m, zachodzi o 18h01m,
a 31 maja wschodzi o 2h22m, zachodzi o 18h46m. W maju
Słońce wstępuje w znak Bliźniąt.

Dane dla obserwatorów Słońca (na 0h czasu UT)
P
[°]

B0
[°]

L-o
n

1
3
5
7
9
11
13
15
17
19
21
23
25
27
29

-24.19
-23.82
-23.43
-23.01
-22.56
-22.08
-21.57
-21.04
-20.48
-19.90
-19.29
-18.66
-18.00
-17.32
-16.62

-4.18
-3.98
-3.77
-3.56
-3.35
-3.13
-2.91
-2.68
-2.45
-2.22
-1.99
-1.76
-1.52
-1.28
-1.04

141.50
115.07
88.63
62.19
35.75
9.30
342.85
316.40
289.95
263.50
237.04
210.58
184.12
157.66
131.20

V 31

-15.89

-0.80

104.73

Data
1998
V

A[ ]

Rys. 3. Planety Wenus, Jowisz i Saturn nad wschodnim
horyzontem (w Warszawie) na początku świtu cywilnego
od kwietnia do czerwca 1998 (około godzinę przed wscho
dem Słońca).

Księżyc
Bezksiężycowe noce będziemy mieli pod koniec maja,
bowiem kolejność faz Księżyca jest w tym miesiącu nastę
pująca: pierwsza kwadra 3d10h04m, pełnia 11d 14h29m, ostat
nia kwadra 19d04h35m, nów 25d19h32m. W apogeum Księ
życ znajdzie się 8d08h56m, a w perygeum 24d00h02m.
Planety i planetoidy
Nad ranem coraz wyżej nad wschodnim horyzontem
wznosi się Jowisz, pod koniec miesiąca osiągając wyso
kość 13° pod koniec świtu cywilnego (około godzinę przed
wschodem Słońca). Planeta ma jasność -2 .3 m przy średni
cy tarczy 37". Pozostałe planety znajdują się na niebie
w pobliżu Słońca lub bardzo nisko nad horyzontem i są
niewidoczne.
Pluton widoczny jest całą noc w gwiazdozbiorze Wężownika, jednakże jego jasność wynosi jedynie 13.7m i do
jego zaobserwowania niezbędny jest teleskop o średnicy
zwierciadła przynajmniej 15 cm.
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P — kąt odchylenia osi obrotu Słońca mierzony
od północnego wierzchołka tarczy;
B0, l_0 — heliograficzna szerokość i długość środka
tarczy;
11 d16h53m — heliograficzna długość środka tarczy
wynosi 0°.
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Rys. 4. Trasa Plutona na tle gwiazd gwiazdozbioru Wężownika od kwietnia do czerwca 1998 (zaznaczone gwiaz
dy do 15m).
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Rys. 5. Trasa planetoidy (6) Hebe na tle gwiazd gwiazdo
zbioru Węźownika w maju i czerwcu 1998 (zaznaczone
gwiazdy do 10m).

W maju możemy obserwować w pobliżu opozycji
planetoidę (6) Hebe, (jasność 9.5m). 1 V: 17h24.5m, -2°39';
11 V: 17h19.6m, —1 ° 5 3 21 V: 17h12.4ra, -1 ° 1 8 \ 31 V:
17h03.5m, -0°59'.
•kicic

2d03h13m Księżyc II (Europa) wychodzi zza tarczy
Jowisza.
4d07h Neptun nieruchomy w rektascensji.
4d17h Merkury w maksymalnej elongacji zachodniej
od Słońca (26°44')
6d02h44mWejście IV księżyca Jowisza (Callisto) w cień
planety.
12d16h Złączenie Merkurego z Saturnem w odl. 1°.

12d20h Koniunkcja Marsa ze Słońcem.
13d02h18m Księżyc III (Ganimedes) znika za tarczą
Jowisza.
15d02h35mWejście I księżyca Jowisza (Io) w cień planety.
15d02h35m Zejście IV księżyca Jowisza (Callisto) z tar
czy planety.
16d02h02mZejście cienia księżyca I (Io) z tarczy Jowisza.
17d08h Złączenie Neptuna z Księżycem w odl. 3°.
17dl 7h Uran nieruchomy w rektascensji.
18d03h Złączenie Urana z Księżycem w odl. 3°.
20d01h28m Wejście III księżyca Jowisza (Ganimedesa)
w cień planety.
20d23h Złączenie Jowisza z Księżycem w odl. 0.4°.
21d06h06m Słońce wstępuje w znak Bliźniąt, jego dłu
gość ekliptyczna wynosi wtedy 60°
22d22h Złączenie Wenus z Księżycem w odl. 2°.
23d01h40mWejście cienia I księżyca Jowisza (Io) na tar
czę planety.
23d08h Złączenie Saturna z Księżycem w odl. 2°.
24d02h32m Księżyc I (Io) wychodzi zza tarczy Jowisza.
24d11h Złączenie Merkurego z Księżycem w odl. 3°.
25d01h00m Wejście cienia II księżyca Jowisza (Europy)
na tarczę planety.
25d12h Złączenie Marsa z Księżycem w odl. 5°.
28d05h Pluton w opozycji ze Słońcem.
29d02h Złączenie Wenus z Saturnem w odl. 0.3°.
3 l d00h52mWejście I księżyca Jowisza (Io) w cień planety.
31d01h03m Wejście III księżyca Jowisza (Ganimedesa)
na tarczę planety.

Rys. 7. Trasa planetoidy (7) Iris na tle gwiazd gwiazdozbio
ru Strzelca w czerwcu 1998 (zaznaczone gwiazdy do 10m).

Czerwiec
Słońce

w maju 1998 (I - lo, II - Europa, III - Ganimedes, IV - Cal
listo). Przerwa w trasie księżyca oznacza przebywanie sa
telity w cieniu planety.
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W czerwcu deklinacja Słońca wzrasta aż do dnia przesi
lenia letniego, 21 czerwca, kiedy osiągnie wartość maksy
malną: Słońce wstępuje wtedy w zodiakalny znak Raka,
rozpoczynając w ten sposób astronomiczne lato. W związ
ku z tym w czerwcu przypada najdłuższy dzień i najkrótsza
noc w roku na naszej półkuli.
- POSTĘPY A ST R O N O M II

2/1998

kalendarz astronomiczny ’98
W Warszawie 1 czerwca Słońce wschodzi o 2h21m, zachodzio 18h47m,a3 0 czerwca wschodzi o 2h18m, zachodzio 19h01m.
Księżyc

Dane dla obserwatorów Słońca (na 0h czasu UT)
Data
1998
VI 1
3
5
7
9
11
13
15
17
19
21
23
25
27
29
VII 1

P
[°]
-15.52
-14.77
-14.00
-13.21
-12.40
-11.58
-10.75
-9.90
-9.04
-8.17
-7.29
-6.40
-5.51
-4.61
-3.70
-2.79

B0

L0

[°]

[1

-0.68
-0.44
-0.20
0.04
0.28
0.52
0.76
1.00
1.24
1.48
1.71
1.95
2.18
2.41
2.63
2.85

91.50
65.03
38.56
12.09
345.62
319.15
292.67
266.20
239.73
213.25
186.78
160.31
133.83
107.36
80.89
54.42

P — kąt odchylenia osi obrotu Słońca mierzony
od północnego wierzchołka tarczy;
B0, L0 — heliograficzna szerokość i długość środka
tarczy;
7d21h56m — heliograficzna długość środka tarczy
wynosi 0°.
Bezksiężycowe noce będziemy mieli pod koniec czerw
ca, bowiem kolejność faz Księżyca jest w tym miesiącu
następująca: pierwsza kwadra 2d01h45m, pełnia 10d04h18m,
ostatnia kwadra 17d10h38m, nów 24d03h50m. W apogeum
Księżyc znajdzie się 4d23h43m, a w perygeum 20d17h3 l m.
Planety i planetoidy
Rano, krótko przed wschodem Słońca, można znaleźć
W enus bardzo nisko nad w schodnim horyzontem , jako
gwiazdę -3 .8 m. Pod koniec miesiąca planeta znajduje się
na wysokości 6° nad horyzontem pod koniec świtu cywil
nego (około godzinę przed wschodem Słońca). Faza We
nus wynosi około 0.8 przy średnicy 13". O tej samej porze
można obserwować Jowisza na wysokości 25° nad hory
zontem jako obiekt -2 .5 m o średnicy tarczy 41". Jednocze
śnie na wysokości 20° można obserwować Saturna o jasno
ści 0.5m i średnicy tarczy 17".
P lu to n w id o czn y je s t c a łą noc w g w iazd o zbiorze
Wężownika, jednakże jego jasność wynosi jedynie 13.7m
i do jego zaobserwowania niezbędny jest teleskop o średni
cy zwierciadła przynajmniej 15 cm.
Pozostałe planety znajdują się na niebie w pobliżu Słoń
ca lub bardzo nisko nad horyzontem i są niewidoczne.
2/1998

W czerwcu możemy obserwować w opozycji planetoidy:
(6) Hebe, (jasność 9.4m). 10 VI: 16h53.8m, -0 ° 5 9 ';
20 VI: 16h44.2m, -1 °2 0 '; 30 VI: 16h35.8m,- 2 ° 0 1 '.
(7) Iris, (jasność 8.9m). 10 VI: 19h44.5m, -1 8 ° 0 7 ';
20 VI: 19h38.0m,-1 7 ° 5 5 '; 30 VI: 19h29.1m, -1 7 ° 4 8 \
(18) M elpom ene, (jasność 9.6m). 10 VI: 17h33.0m,
-7 °0 7 '; 20 VI: 17h22.5m, - 7 ° i r ; 30 VI: 17h12.5m, -7 °3 1 '.

Rys. 8. Trasa planetoidy (18) Melpomene na tle gwiazd
gwiazdozbioru Wężownika w czerwcu 1998 (zaznaczone
gwiazdy do 10m).

Meteory
W dniach od 10 do 21 czerwca prom ieniują meteory
z roju czerw cow ych Lirydów. Radiant m eteorów leży
w gwiazdozbiorze Lutni i ma współrzędne: rekt. 18h22ra,
deki. +35°. Rój nie jest zbyt obfity, a dodatkowo w obser
wacjach przeszkadzał będzie Księżyc po pełni.

l d01h37mZejście I księżyca Jowisza (Io) z tarczy planety.
5dl l h Złączenie Merkurego z Marsem w odl. 0.3°.
8d0 1h17mWej ście I księżyca Jowisza (Io) na tarczę planety.
8d02hl l m Zejście cienia księżyca I (Io) z tarczy Jowisza.
9d00h54m Księżyc I (Io) wychodzi zza tarczy Jowisza.
10d00h29m Wejście II księżyca Jowisza (Europy) w cień
planety.
10d08h Merkury w koniunkcji górnej ze Słońcem.
12d01 h07mZejście II księżyca Jowisza (Europy) z tarczy
planety.
13d12h Złączenie Neptuna z Księżycem w odl. 2°.
14d08h Złączenie Urana z Księżycem w odl. 4°.
15d01h49mWejście cienia I księżyca Jowisza (Io) na tar
czę planety.
16d23h56mZejście I księżyca Jowisza (Io) z tarczy planety.
17d00h32m Wejście cienia IV księżyca Jowisza (Callisto) na tarczę planety.
17dl l h Złączenie Jowisza z Księżycem w odl. 1°.
18d02h21m Księżyc III (Ganimedes) wychodzi zza tar
czy Jowisza.
19d00h55m Zejście cienia księżyca II (Europy) z tarczy
Jowisza.
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19d00h58mWejście II księżyca Jowisza (Europy) na tar
czę planety.
19d20h Złączenie Saturna z Księżycem w odl. 2°.
21d14h03m38s Słońce wstępuje w znak Raka, jego dłu
gość ekliptyczna wynosi wtedy 90°. Początek astronomicz
nego lata.

Rys. 9. Konfiguracja galileuszowych księżyców Jowisza w
czerwcu 1998 (I - lo, II - Europa, III - Ganimedes, IV Callisto). Przerwa w trasie księżyca oznacza przebywanie
satelity w cieniu planety.

21d15h Złączenie Wenus z Księżycem w odl. 3°.
22d14h Zakrycie gwiazdy a Tau (Aldebaran) przez Księ
życ, widoczne w Polsce (Gdańsk 14d26h, Kraków 14h27m,
Krosno 14h28m, Łódź 14h27m, Lublin 14h29m, Poznań
14h25m, Szczecin 14h24rn, W arszawa 14h28m, W rocław
14h26m, Zielona Góra 14h25m). Odkrycie około 35 minut
później.
23d01h03m Wejście I księżyca Jowisza (Io) w cień planety.
23d08h Złączenie Marsa z Księżycem w odl. 5°.
23d23h34m Wejście I księżyca Jowisza (Io) na tarczę
planety.
24d00h27mZejście cienia księżyca I (Io) z tarczy Jowisza.
24d01h49mZejście I księżyca Jowisza (Io) z tarczy planety.
24d23hl 0m Księżyc I (Io) wychodzi zza tarczy Jowisza.
25d00h43m Koniec zaćmienia III księżyca Jowisza (Ganimedesa) przez cień planety.
25d13h Złączenie Merkurego z Księżycem w odl. 5°.
26d00h46m Wejście cienia II księżyca Jowisza (Europy)
na tarczę planety.
26d00h55m Księżyc IV (Callisto) wychodzi zza tarczy
Jowisza.
28d00h26m Księżyc II (Europa) wychodzi zza tarczy Jo
wisza.
UWAGA: M omenty wszystkich zjawisk podane są w czasie
uniwersalnym UT (Greenwich).
Aby otrzym ać datę w obowiązującym w kwietniu, maju
i czerwcu w Polsce „czasie letnim ”, należy dodać 2 godziny.
Momenty złączeń podane są dla geocentrycznych złączeń
w rektascensji. Podane są w s z y s t k i e złączenia, nie tylko wi
doczne w Polsce.

Opracował T. Ściętor

KRZYZOWKA
poziomo:
1) tkanina wełniana, podobna do aksamitu
8) często towarzyszy nudzie
9) z ręki do ręki
10 ) Uranii nad astronomią
11) malarz lub rzeźbiarz
12) samej śmietanki, czyli branie najlepszego
13) polski transatlantyk; pływał do 1969 roku
16) Hale-Bopp’a lub Hyakutake
19) warto ją mieć
21) niepowodzenie
22) piasku
23) do robienia puree
24) zupa mleczna z płatkami
25) mocarny księżyc
pionowo:
2) w psychologii: uczuciowe utożsamianie się z inną osobą
i wywoływanie w sobie uczucia, które ona przeżywa
3) rozpadlina, przepaść
4) cząstka elementarna, z łatwością przenikająca przez ma
terię
5) miasto-stolica polskich Tatr
6) grobowiec faraona Cheopsa
7) góry w Azji; najwyższy szczyt — Biełucha
8) gromadzone na zimę
13) miasto w województwie olsztyńskim, nad Pasłęką
14) wspina się na ścianie Kazalnicy Mięguszowieckiej
15) w fizyce: współdrganie, a w przenośni: oddźwięk
16) podniszczone okrycie wierzchnie
17) planeta najbliższa Słońcu
18) warto ją wyrabiać u siebie
20) lektura szkolna ... dla dziewczynek
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Litery z pól ponumerowanych w prawym dolnym rogu,
uszeregowane od 1 do 26 utworzą rozwiązanie.
Prosimy o nadsyłanie rozwiązań (tylko hasło); najbardziej wy
trwałych nagrodzimy pod koniec roku.
o pr . J a n M ag o ł
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Z życia Miłośników Astronomii,

OZMA 1997

Uczestnicy OZMA 1997 (patrz str. 81)
na wystawie „ Barwy Wszechświatu ”
w Szubińskim Domu Kultury...
...i it’ Obserwatorium Astronomicz
nym UMK w Piwnicach pod Toruniem
we wnętrzu kopuły Teleskopu Schmidta-Cassegrainu (największego telesko
pu optycznego w Polsce).

(fot. K. Wenerski)

poradnik obserwatora
Fot. 1: obiektyw 20 mm f/2.8; czas
eksp. 25 minut; film Scotch 3200 ASA
Fot. 2: obiektyw 50 mm f/2.8; czas
eksp. 25x8 sekund; film Fuji Super
G 800 ASA (patrz str. 87)
(fot. W. Skórzyński)

how o odkryty sąsiad
Drogi Mlecznej
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.7i'/i «/jrar //mtY> odkrytej galaktyki „D w ingeloo / ” uzyskano teleskopem Isuaka N ew tona w La Palm a

na Wyspach Kanaryjskich. Chociaż oddalona od nas tylko l O min hit świetlnych Q)ięć razy dalej niż galaktyka
w A n d ro m e d zie ) p o z o s ta w a ła p r ze z * d lu g i cza s n ie zn a n a , sk ry ta p r t e z m a te rię n a s ze j G a la k tyk i.
P raw dopodobnie należy do pobliskiej grom ady galaktyk zaw ierającej m.in. dfvie galaktyki M affei odkryte
p rzed 25 laty. N a zdjęciu w idzim y ją jako typow ą galaktykę spiralną z poprzeczką, zanurzoną w gęstym polu
g w ia zd tw orzących naszą -.Galaktykę. M ożliwe, że to co widzim y, to tylko słabo w idoczna centralna część
znacznie większego obiektu przysłon iętego gęstym gazem i pyłem M lecznej.D rogi.
.
Ta nowa galaktyka została początkow o odkryta p rzez 25 m etrow y radioteleskop Dwingeloo. w H olandii #
p o dćzas poszu kiw ań galaktyk w płaszczyźn ie M lecznej Drogi. (W ięcej inform acji m ożna znaleźć w artykule
T. B ajtlika na str. 58)
.
*
•
U zyskane zdjęcie je s t kom binacją trzech obrazów uzyskanych za pom ocą filtrów V, R, I i obejm uje obszar ‘
nieba o rozm iarze ok. 5 m inu t luku.
*
•
#
. Fot. S. H ughes, S. M addox/Isaac N eM on-Telescope (R G O f
'
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