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Zakład Optyki Instrumentalnej “Uniwersał” 
34-300 Żywiec uL Poniatowskiego 9

teL (0-33) 61-33-74 teL kom. 0602 788-693, 0601 463-890 
www.unlverse.poIbox.com

D o s ię g n i j  g w ia z d  !
Spośród kilkunastu modeli teleskopów  

produkow anych przez nas polecam y:
Model nr  1Q - teleskop systemu Cassegraina

- średnica zwierciadła 150 mm
- ogniskowa 2800 mm
- powiększenia od 60 do 700 razy 

cena: 2400 zł

Wielka Mgławica 
w Orionie

Kometa
Hale’a-Boppa

Modd nr 8 - teleskop sysfcmu Newtona 
“Sw iŁ ar* K n m rt”

- średnica zwierciadła 150 mm
- ogniskowa 900 mm
- powiększenie od 30 do 500 razy
- możliwość podłączenia kamery video

cena: od 1500 do 1800 zł

Model nr  5 - teleskop systemu .Newtona
- średnica zwierciadła 90 mm
- ogniskowa 900 mm
- powiększenie 70, 120, 200 razy 

cena: od 700 do 1000 zł

Model nr 2

- średnica zwierciadła 70 mm
- ogniskowa 550 mm
- powiększenia 40, 70, 120 razy

cena: 500 zł

Istnieje możliwość wymiany teleskopu na instrument większy za dopłatą 

Mechanizm zegarowy - cena: 900 zł

Udzielamy 5 lat gwarancji. 
Prowadzimy sprzedaż wysyłkową. 
Naprawiamy mikroskopy i lornetki.

Nowość: Luneta ornitologiczna

Punkty dystrybucji:
Warszawa, tel. (022) 61-26-745 
Gdynia tel. (058) 620-16-45 
Koszalin tel. (094) 42-51-91 
Kraków tel. (012) 647-12-90 
Lublin tel. (081) 746-97-48 
Ozorków k. Lodzi tel. (042) 18-86-82 
Poznań tel. (061) 833-65-40 
Szczecin tel. (091) 88-33-91 
Wrocław tel. (071) 51-42-49

http://www.unlverse.poIbox.com


Szanowni i Drodzy Czytelnicy,
Dziękujemy Wam za liczne listy. Cieszymy się bardzo, że wysoko oceniacie nasze 
pism o i jego  Redakcją. Tylko niektóre listy możemy przytoczyć w naszym dziale  
Czytelnicy piszą. Po stokroć ma rację Pan Karol Wenerski, nasz Czytelnik 
z Bydgoszczy, który napisał (cytowaliśm y Jego wypowiedź w nr 2.): „M yślę ,
Że nowa Urania ma szansę stać się pism em, na które wszyscy czekamy, ale to my, 
czytelnicy, musimy służyć pom ocą, pom ysłami  —  aby Urania stała się dla nas 
źródłem  wiedzy, dobrych rad  —  po prostu  przyjacielem  w pasji poznawania  
otaczającego nas W szechświata”. Tak, Drodzy Czytelnicy  —  czekamy na Wasze 
rady i pomysły. Milo nam słyszeć pochwały, ale potrzebujemy też słów życzliwej krytyki.
Nie obejdziemy się również bez Waszej pomocy w zdobywaniu nowych czytelników. Gdyby każdy 
z  Was nakłonił choćby tylko jednego swego znajomego do zaprenumerowania naszego pisma, 
to czulibyśm y się znacznie lepiej! I  mieliby śm y mniej obaw o przyszłość naszego pisma...

Bieżący zeszyt otwieramy artykułem  —  relacją profesora Józefa Szudego, Dyrektora Instytutu 
Fizyki Uniwersytetu M ikołaja Kopernika w Toruniu z  obchodów stulecia urodzin Wielkiego Fizyka 
Aleksandra Jabłońskiego i z  dyskusji „ okrągłego stołu  ”  na temat „Fizyka u progu trzeciego Millenium  
Dyskusja ta zgromadziła najwybitniejszych fizyków  polskich różnych specjalności. Było to pasjonujące 
spotkanie. Astronomię reprezentował profesor J ó ze f Smak, Dyrektor Centrum Astronomicznego 
im. Mikołaja Kopernika w Warszawie. Jego wypowiedź przytaczamy w całości na str. 104.

Mija obecnie 30 lat od chwili odkrycia pulsarów. Docent Tadeusz Jarzębowski z  Wrocławia 
w ciekawym artykule kreśli kolejne etapy poznawania natury i weryfikacji praw  fizyki, u podstaw  
których legło to odbycie, (str. 106)

Jednym z ciekawszych odkryć ostatnich lat są małe planetki tworzące tzw. pas lub dysk Kuipera 
na peryferiach naszej rodziny planetarnej. Wspominał ju ż  o nich dr KrzysztofZiołkowski w pierwszym  
zeszycie nowej „ Uranii Teraz mgr Halina Prętka z Poznania te nowo odkryte ciała przedstawia nam 
nieco bliżej (str. 114).

W dniu 525 rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika Planetarium Olsztyńskie św iętow ało 25 lat 
swego istnienia. Obraz dokonań i społecznej służby Planetarium w tym czasie przedstawia 
na str. 124 dr Jadwiga Biała, obecny dyrektor tej placówki.

W Astronom ii w szkole publikujemy relację dr Magdaleny Sroczyńskiej-Kożuchowskiej 
z „Sem inarium  dla nauczycieli”, które odbyło się w CAMKu w Warszawie na jesien i ub. roku oraz 
opow ieść mgr Małgorzaty Sróbki-Kubiak o X IV  Ogólnopolskim Młodzieżowym Seminarium  
Astronomicznym w Grudziądzu. W tej rubryce p ro f Juliusz Domański podpowiada, ja k  wykorzystać  
podwójny układ gwiazd, np. Syriusza, na lekcjach fizyki z astronomią.

Niedawno odszedł od nas znany poznański miłośnik astronomii, profesor Bohdan Kiełczewski.
Jego sylwetkę przypom inam y w In memoriam piórem dr Honoraty Korpikiewicz.

W Rozm aitościach znaleźć można doniesienia o najnowszych odkryciach astronomicznych. 
Poradnik obserwatora przynosi nowe rady i wskazówki Wiesława Skórzyńskiego, 
a w Kalendarzyku astronomicznym dr Tomasz Ściężor zapowiada nam zjawiska, które pojawią się 
na gwiaździstym niebie w lipcu i sierpniu br. Ponieważ niektóre listy Czytelników osiągają znaczną 
długość i sąpolemiczne wobec wypowiadanych wcześniej poglądów innych Czytelników, postanow iliśm y  
otworzyć nowąrubrykę: Polemiki  —  w tym zeszycie na str. 136.

Zdjęcia wykonane przy pomocy teleskopu kosmicznego Hubble ’a, ja k  zwykle stanowią piękną oprawę 
naszego pisma. Tym razem na rozkładówce prezentujemy różne oblicza mgławicy Krab.

Pozdrawiam Państwa i życzę przyjemnej lektury.

Andrzej Woszczyk

Toruń, w kwietniu 1998 roku
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czytelnicy piszą... (S3
Szanowna Redakcjo,

Pełen obaw oczekiwałem 
przyjścia pierwszego numeru 
nowego/starego pisma. (...) 
Pierwsze, co rzuciło się w oczy, 
to większy format A-4, koloro
wa okładka i wkładka we
wnątrz. Można nią zwyczajnie 
cieszyć oczy lub rozwiesić np. 
na ścianie. Pomysł jest wspa
niały i oby nie zabrakło go w 
następnych numerach.

Bardzo przypadł mi też do 
gustu kalendarz astronomiczny. 
Opisy zjawisk wyprzedzające 
miesiąc wydania numeru po
zwalają na wcześniejsze zapla
nowanie własnych obserwacji.

Krzyżówka także jest do
brym pomysłem, jednakże wo
lałbym, by zawierała bardziej 
astronomiczne hasła; ostatecz
nie jednak może zostać tylko jej 
„astronomiczne rozwiązanie”.

Z zawartością „Uranii-PA” 
jest różnie. Część dla mnie, la
ika, jest zbyt naukowa, więk
szość jednak „przechodzi” przez 
gardło...

Perły Oriona z nr 2 były 
wspaniałe! Wielkie brawa oraz 
stokrotne dzięki za konkurs „Czy 
znasz Układ Słoneczny?” Jego 
rozwiązanie sprawiło mi wiele 
przyjemności, to było niezłe, 
wręcz podchwytliwe zadanie 
(...), czekam niecierpliwie na 
następne...

Na zakończenie życzę, aby 
nowa „Urania” spełniła nasze — 
czytelników, jak i Wasze — re
dakcji oczekiwania...

miłośnik astronomii 
Artur Pilarczyk

Gorzów Wikp.

Szanowny Panie Profesorze, 
(...) Nowa „Urania" podoba mi 
się bardzo. Wiele teraz zależy 
od autorów, ale już dziś można 
powiedzieć: z taką „Uranią” 
śmiało możemy „wchodzić do 
Europy”. Jestem szczęśliwy, że 
mój artykulik znalazł się w pierw
szym numerze nowego dwu
miesięcznika. Dla mnie ma to 
duże znaczenie, bo jest to już 
40. rocznik „Uranii”, w którym 
znalazł się mój artykuł. Jak ten 
czas szybko leci... Zadebiuto
wałem jako młody człowiek, 
a dziś jestem już starcem (...) 
Stanisław R. Brzostkiewicz 

Dąbrowa Górnicza

Red: Drogi Panie Stanisławie, 
dziękujemy za miłe słowa i ży
czymy Panu dużo zdrowia i sił 
na następne 40 lat współpra
cy, na którą bardzo liczymy!

Otrzymałam pierwszy zeszyt 
nowej „Uranii-PA” — jest ładna, 
kolorowa i mam nadzieję, że bę
dzie ciekawa i atrakcyjna — 
czego sobie i Redakcji życzę.

Jednak już sama okładka 
nasunęła mi pewne wątpliwości. 
Widzimy na niej mgławicę pla
netarną odległą od nas o 2100 
lat św. Jak więc to możliwe, że 
powstała 1200 lat temu? Jeśli 
powstała 1200 lat temu, to mo
żemy ją zobaczyć dopiero za 
900 lat. Chyba rozumuję po
prawnie?

Życzę powodzenia i łączę 
pozdrowienia

Barbara Falkiewicz 
Puszczykowo

Red: Oczywiście, 1200 lat to 
wiek pokazanej mgławicy, ale 
mierzony w układzie związa
nym z nią. Będziemy starali się 
unikać takich nie dość precy
zyjnych sformułowań w przy
szłości.

Droga Redakcjo!
Z radością witam rozrywkę 
w postaci krzyżówki, jednak po
winna być ona bardziej „astro

nomiczna”. W tej (w U-PA1/98
— przyp. red.) mamy tylko jed
no (na 28) hasło typowo astro
nomiczne (KOMETA, ale i ta 
dzieli się warkoczem z dziew
czyną)!

Serdecznie pozdrawiam
Jan Maszkowski 

Szczecinek
* * *

Szanowny Panie,
(...) chcę pogratulować Panu 
i całemu zespołowi nowego cza
sopisma udanego startu. „Ura- 
nia-PA” jest obecnie bardzo do
brym czasopismem dla każde
go, kto interesuje się astrono
mią ale też ma z nią kontakt 
zawodowy na co dzień. Myślę, 
że obecne zmiany są bardzo 
pozytywne, a mam skalę porów
nawczą: w swojej bibliotece po
siadam niemal kompletne zbio
ry „Uranii” i „Postępów Astrono
mii" oraz wiele czasopism za
granicznych. Zapewne nowa 
„Urania-PA" zajmie wśród nich 
poczesne miejsce.

Z poważaniem
Janusz W. Kosiński 

Wyszków
• k ie ic

W grudniowym numerze „Ura
nii” Pan Uniwersał zarzuca mi 
kłamstwo w związku z zamiesz
czonym w wakacyjnym nume
rze „Uranii” artykułem na temat 
zastosowania techniki video

w amatorskiej astronomii. Pan 
Uniwersał twierdzi również, że 
swoją wypowiedzią obraziłem 
posiadaczy, wspomnianych w 
artykule, dwóch modeli Newto
nów. Jeśli, w istocie, któregoś 
z użytkowników tych telesko
pów uraził zamieszczony tekst
-  przepraszam. Mam jednak 
podstawy twierdzić, że spora 
grupa posiadaczy tych telesko
pów podziela moje zdanie. Fak
tem jest, że rok temu otrzyma
łem kasetę z filmem nagranym 
za pomocą kamery przymoco
wanej do 15-centymetrowego 
Newtona. To, że nie polecam 
tego, nie oznacza, że jest to nie
możliwe. Jeśli ktoś się uprze, to 
może podłączyć kamerę video 
do lornetki... Ważny jest nie tyl
ko efekt końcowy (w przypad
ku tej kasety naprawdę dobry; 
ile szukaczy ma tak dobrą opty
kę? 5, 10...), ale także komfort 
pracy. Z racji mało stabilnego 
montażu i kiepskich mikroru- 
chów prowadzenie teleskopu 
podczas filmowania było nie
możliwe, toteż autor ograniczył 
się tylko do filmowania przejścia 
Księżyca w polu widzenia. Jeśli 
mocowanie kamery do 15-cm 
Newtona jest trudne, to w przy
padku teleskopu 9-cm graniczy 
z „cudem". Jakość optyki tego 
modelu jest kiepska, a moco
wanie lustra diagonalnego 
na druciku zapewne nie wpły- 

(dokończenie na str. 130)

ZAPROSZENIE
do udziału w XVI Krakowskiej Letniej Szkole Kosmologicznej 

Łódź, 14-20 września 1998

Program szkoły będzie obejmował proszone wykłady na temat:

Materia międzygalaktyczna i galaktyczne halo

oraz ogólne dyskusje na ten temat. Językiem szkoły będzie język angielski.
Naukowy Komitet Organizacyjny: Lokalny Komitet Organizacyjny:

A. W. Wolfendale -  Anglia (Przewodniczący) Mieczysław Borkowski (Przewodniczący) 
K. Rudnicki, M. Giller, P. Flin -  Polska Wiesław Tkaczyk (Sekretarz)
J.L. Osborne-Anglia, F. Giovannelli -  Włochy 

Zaproszeni wykładowcy m.in.:
E. Almozino i G.N. Brosh -  Izrael , A.W. Wolfendale -  Anglia, F. Giovannelli -  Włochy, 
M. Giller, M. Ostrowski, K. Rudnicki, B. Wszołek -  Polska.

Wpisowe wynosi równowartość 60 USD. Zakwaterowanie w hotelach (ceny spodziewa
ne od 23 -  80 zł za dobę). Możliwość posiłków w stołówkach studenckich.

Członkowie PTA, PTMA i PTF mający opłacone składki za rok 1998 oraz studenci polskich 
uczelni mogą być zwolnieni z opłacenia wpisowego, jeśli złożą umotywowaną prośbę.

Zgłoszenia udziału i ewentualne pytania organizacyjne należy nadsyłać pod adres:
Dr Wiesław Tkaczyk, Katedra Fizyki Doświadczalnej, Uniwersytet Łódzki, ul. Pomorska 
149/153, 90-236 Łódź. Tel.: 0-42 35-57-20; Fax: 0-42 67-87-87 
E-mail: wtkaczyk@krysia.uni.lodz.pl
Dodatkowe i aktualne wiadomości znajdują się w INTERNECIE pod adresem: 

http://kfd2.fic.uni.lodz.pl/~szkola/
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Numer zamknięto w marcu 1998

‘ Materiałów nie zamówionych Redakcja nie 
zwraca, a wykorzystując zastrzega sobie 
prawo do ich redagow ania i skracania*Prze
druk materiałów i zdjęć tylko za zgodą Re
dakcji. ‘̂ Opinie i poglądy formułowane przez 
Redakcję i Autorów nie reprezentują oficjal
nego stanowiska obu patronujących nam 
Towarzystw*

W NUMERZE

100 Fizyka u progu trzeciego tysiąclecia
JózefSzudy
W dniu 26 lutego 1998 r. minęła setna rocznica urodzin Aleksandra Jabłońskiego, wy
bitnego uczonego i założyciela toruńskiego ośrodka badań naukowych w dziedzinie 
fizyki atomowo-molekularnej ifotofizyki. Z tej okazji w Toruniu odbyła się sesja nauko
wa, z przebiegu której relację przygotował nam dyrektor Instytutu Fizyki Uniwersytetu 
Mikołaja Kopernika — profesor Józef Szudy.

104 Astronomia u progu trzeciego tysiąclecia
Józef Smak
Przy okazji sesji naukowej, o której pisze wcześniej p ro f J. Szudy, odbyła się tzw. dys
kusja okrągłego stołu na temat perspektyw rozwojowych fizyki i astronomii. Jaki wkład 
wnoszą i mogą wnosić tu polscy astronomowie — o tym pisze uczestnik dyskusji — 
profesor Józef Smak.

106 Pulsary wkroczyły w czwarte dziesięciolecie
Tadeusz Jarzębowski
W latach sześćdziesiątych naszego stulecia miały miejsce cztery ważkie odkrycia. Były 
to: kwazary, promieniowanie tla, pulsary i błyski gamma. Pierwsze dwa przenosiły nas 
ku ekstremom czasu i przestrzeni, podczas gdy pobliskie pulsary kierują ku ekstremal
nym stanom fizycznym materii. Prezentowany tu tekst stanowi podsumowanie wyników 
30 lat badań nad tymi niezwykle ciekawymi obiektami.

114 Dysk Kuipera a pochodzenie komet
Halina Prętka
Poszukiwania dziesiątej planety zakończą się prawdopodobnie zdetronizowaniem dzie
wiątej i ostatecznym uznaniem istnienia masywnego dysku, rozciągającego się na setki 
jednostek astronomicznych od Słońca, zawierającego setki milionów drobnych cial. Teo
retyczne dotychczas rozważania o pochodzeniu komet długo- i krótkookresowych znaj
dują ostatecznie swoje obserwacyjne potwierdzenie.

teleskop kosmiczny Hubble’a obserwuje: Kwazary pobite przez 
galaktyki (120); Kanibale żyją dłużej (121)

rozmaitości: Nowe spojrzenie na marsjańską dolinę Nirgal Vallis (122)

astronomia w szkole: Seminarium dla nauczycieli Jizyki, Warsza
wa, CAMK, 24 -26października 1997 (129); Młodzi miłośnicy astro
nomii na XIV OMSA w Grudziądzu (131); Psia Gwiazda na lekcjach 
astrojizyki (132)

123 w kolorze: Mgławica Krab (Ml)

124 w kraju: Srebrne wesele Olsztyńskiego Planetarium

135 In Memoriam: Bohdan Kiełczewski (1912-1998)

136 polemiki: Jeszcze o obserwacjach meteorów w Polsce

137 poradnik obserwatora: Jasności gwiazd

138 kalendarz astronomiczny ’98: lipiec -  sierpień 

144 konkurs: Czy znasz Układ Słoneczny? (cz. II)

144 krzyżówka

Materiały dotyczące wyników 
obserwacji teleskopu kosmi
cznego Hubble'a uzyskano 

dzięki uprzejmości doktora F. Duccio 
Macchetto, przedstawiciela Europej
skiej Agencji Kosmicznej (ESA) 
w Space Telescope Science Institute 
w Baltimore (USA)

NA OKŁADCE

Zdjęcie przedstawia obraz mgławicy Krab, która je s t pozostałością wybuchu super
nowej z  roku 1054. Wykonał j e  P. Scowen za pomocą 1.5-metrowego teleskopu na Mt 
Pałomar. Jest to kompozycja trzech obrazów: zielonego  -  emisji w linii wzbronionej 
tlenu; czerwonego -  emisji w linii Ha; niebieskiego -  kontinuum.
W środku mgławicy znajduje się pulsar, czyli szybko rotująca gwiazda neutronowa, 
która swym silnym polem magnetycznym zmiata i rozrzuca w przestrzeń cząstki ota
czającej ją  materii.

Więcej obrazów Kraba znajdą Czytelnicy na kolorowej rozkładówce tego zeszytu.
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Józef Szudy Fizyka u progu
trzeciego
tysiąclecia
SESJA NAUKOWA W TORUNIU Z  OKAZJI STULECIA  
URODZIN ALEKSANDRA JABŁOŃSKIEGO

W dniu 26 lutego 1998 r. 
minęła setna rocznica 
urodzin Aleksandra 
Jabłońskiego, wybitnego 
uczonego i założyciela 
toruńskiego ośrodka badań 
naukowych w dziedzinie 
fizyki atomowo- 
-molekularnej i fotofizyki. 
Swoimi pionierskimi 
pracami dotyczącymi 
zjawisk luminescencji 
i efektów rozszerzenia linii 
widmowych wywarł on 
ogromny wpływ na rozwój 
fizyki atomowej 
i molekularnej, 
w szczególności zaś optyki 
i spektroskopii. Jego prace 
dotyczące teorii kształtu 
i szerokości linii 
widmowych znalazły takie 
zastosowania astrofizyczne 
przy wyznaczaniu 
parametrów atmosfer 
gwiezdnych na podstawie 
profilów linii widmowych 
absorbowanych przez te 
atmosfery. Z  tego względu 
sądzę, Ż,e warto w paru 
słowach opowiedzieć 
Czytelnikom Uranii 
o Ogólnopolskiej Sesji 
Naukowej na temat „Fizyka 
u progu Trzeciego 
Tysiąclecia”, która z okazji 
tej rocznicy odbyła się 
w dniach 2 7 - 2 8  lutego 
1998 r. w Instytucie Fizyki 
UMK w Toruniu. 
Organizatorem Sesji oprócz 
tego Instytutu byl Komitet 
Fizyki PAN i Polskie 
Towarzystwo Fizyczne.

Otwarcia Sesji w szczelnie wy
pełnionej Dużej Auli —  któ
rej Profesor Aleksander Ja

błoński był projektantem i w której 
przez wiele lat po wybudowaniu od 
podstaw budynku Collegium Physicum 
UMK w roku 1951 prowadził wykła
dy fizyki doświadczalnej —  dokonał 
Rektor UMK prof. Andrzej Jamioł
kowski, po nim zaś przemówił Prze
w odniczący K om itetu Fizyki PAN 
prof. Jan Stankowski.

Po ceremonii otwarcia pierwszy re
ferat zatytułowany „Droga życiowa 
Aleksandra Jabłońskiego” wygłosił 
prof. Stanisław Dembiński (UMK), 
omawiając Jego biografię na tle wyda
rzeń w życiu narodowym i naukowym.

Aleksander Jabłoński urodził się 
26 lutego 1898 roku w Woskriesenow- 
ce, w guberni kurskiej na Ukrainie. 
Po ukończeniu gimnazjum w Charko
wie w roku 1916 rozpoczął studia fi
zyki na Uniwersytecie Charkowskim, 
które wkrótce przerwał, wstępując do 
Wojskowej Szkoły Inżynierskiej w Ki
jowie, po ukończeniu której służył po
czątkowo w wojsku rosyjskim, a na
stępnie przeszedł do I Korpusu Polskie
go utworzonego w Rosji przez gen. 
Dowbór-Muśnickiego. Po rozformo
waniu tego Korpusu w lecie 1918 r. 
Jabłoński powrócił do Charkowa i po
nownie wstąpił na Uniwersytet, aby 
kontynuować studia fizyki. W końcu 
roku 1918 znowu je przerwał i z grupą 
Polaków studiujących w Charkowie 
wyjechał do Warszawy, gdzie wstąpił 
do Wojska Polskiego. Służąc w woj
sku w stopniu podporucznika, wstąpił 
na Uniwersytet Warszawski, aby znów

studiować fizykę. Te studia zostały 
jeszcze raz przerwane w r. 1920 z po
wodu wojny polsko-bolszew ickiej. 
Służbę wojskową odbywa w 14 Bata
lionie Saperów. Za budowę w ciągu 
nocy mostu —  w bezpośrednim kon
takcie z nieprzyjacielem —  i po uda
nym rannym ataku polskich oddziałów 
zostaje odznaczony Krzyżem Walecz
nych. Po zakończeniu działań wojen
nych Aleksander Jabłoński podejmuje 
po raz czwarty studia fizyki, powtór
nie na UW. Studiując pracował jedno
cześnie w Teatrze Wielkim w Warsza
wie, gdzie w latach 1921-1926 grał 
w orkiestrze w grupie pierw szych 
skrzypiec. Muzyka stanowiła wielką 
pasję Jabłońskiego od lat najm łod
szych, co sprawiło, że niemal do ostat
nich dni życia grywał w prowadzonym 
przez siebie w Toruniu kwartecie ka
meralnym. Od roku 1926 pracował 
jako asystent na Uniwersytecie War
szawskim, gdzie w roku 1930 uzyskał 
doktorat pod kierunkiem prof. Stefana 
Pieńkowskiego. Po doktoracie przez 
dwa lata (1930-1932) przebywał jako 
stypendysta Fundacji Rockefellera naj
pierw w Berlinie (laboratorium Petera 
Pringsheima), a potem w Hamburgu 
(pracownia Otto Sterna). Międzynaro
dowy rozgłos zdobył po raz pierwszy 
w roku 1931, kiedy ogłosił pracę 
w „Zeitschrift fur Physik”, w której za
proponował model tłumaczący zjawi
ska ciśnieniowego rozszerzenia linii 
widmowych. Warto podkreślić, że ta 
praca Jabłońskiego nie straciła na ak
tualności i jest do dziś cytowana. Co 
więcej, szereg prowadzonych obecnie 
w wielu laboratoriach na świecie eks-
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perymentów, dotyczących zderzeń ato
mowych zachodzących w obecności 
promieniowania laserowego, nawiązu
je do tej pionierskiej pracy Jabłońskie
go z roku 1931.

Wielką sławę przyniosły Jabłońskie
mu jego dwie prace, z których pierw
sza została ogłoszona w „N aturę” 
w roku 1933, a druga w „Zeitschrift fur 
Physik” w roku 1935. W pracach tych 
zaproponował on powszechnie dziś 
przyjęty schemat poziomów (zwany 
dziś schematem Jabłońskiego), tłuma
czący zjawiska fluorescencji, fosfore- 
scencji i fluorescencji długotrwałej. 
Obecnie schemat Jabłońskiego stano
wi punkt wyjścia każdej monografii 
poświęconej fotofizyce i fotochemii. 
W końcu roku 1997 ukazało się w Wy
dawnictwie PWN polskie tłumaczenie 
książki Paula Suppana z Cambridge 
pt. „Chemia i światło”, która jest tak 
napisana, że każdy jej rozdział poświę
cony różnym procesom fotochemicz
nym rozpoczyna się od analizy sche
matu Jabłońskiego, odpowiednio zmo
dyfikowanego dla potrzeb danego pro
blemu. Schemat ten (Rys. 1) opisuje 
wzbudzenie cząsteczki ze stanu pod
stawowego N do stanu F o krótkim 
czasie życia, skąd następuje promieni
ste lub bezpromieniste przeniesienie 
cząsteczki do stanu M żyjącego dłużej; 
stan taki jest określany jako stan meta- 
trwały. Jabłoński zwrócił uwagę na to,

że różne zjawiska świecenia układów 
molekularnych znane pod nazwą flu
orescencji, fosforescencji lub tzw. flu
orescencji długotrw ałej w ystępują 
wskutek przejść pomiędzy stanami N, 
F i M tak, jak to zaznaczono na Rys. 1. 
W swoim wystąpieniu na rozpoczęcie 
Sesji prof. Jan Stankowski podkreślił, 
że schemat Jabłońskiego poprzedził 
masery i lasery rubinowe, w których 
mamy analogiczne wzbudzenie do sta
nu krótko żyjącego, skąd następuje 
bezpromieniste przejście do stanu me- 
tatrwałego. Schemat Jabłońskiego pra
cuje też w laserze He-Ne, w którym 
transfer energii następuje pomiędzy 
zderzającymi się atomami helu i neo
nu, w których istotną rolę odgrywają 
stany metatrwałe. Schemat ten odegrał 
także ważną rolę w rozwoju badań do
tyczących luminescencji ciał stałych. 
Ostatnio zaś stanowi on podstawę wie
lu analiz dotyczących zastosowań lu
minescencji w biologii i medycynie (lu- 
m inescencyjne m etody w czesnego 
wykrywania raka).

Pod koniec lat trzydziestych, pracu
jąc na Uniwersytecie Warszawskim, 
a potem (od roku 1938) na Uniwersy
tecie Stefana Batorego w Wilnie, Ja
błoński sformułował pierwszą kwan- 
towo-mechaniczną teorię ciśnieniowe
go rozszerzenia linii widmowych. Naj
ogólniejszą wersję tej teorii opracował 
on pod koniec II wojny światowej,
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Rys. 2. Kształt linii Lyman a  wodoru zaburzony przez atomy wodoru (H) i proto
ny (H+) obliczony przez D. Koestera i N. Allard dla warunków atmosfer białych 
kar-łów. Temperatura efektywna Te( = 13000 K. Stężenia atomów wodoru (nH) 
i protonów (nH+) przyjęto jako równe sobie: Krzywa ciągła: nH = nH+ = 1015 crrr3. 
Z pracy: D. Koester, N.F. Allard, w książce: Spectral Line Shapes, Vol. 7, 
eds. R. Stamm and B. Tallin, Nova Science Publishers, Commack, NY, 1993.
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Rys. 1. Schem at Jabłońskiego 
tłumaczący zjawiska fluorescencji 
(b: przejście F -> N); fosforescencji 
(e: przejście M -» N); fluorescencji 
długotrwałej (przejście f: [F -> M -» 
F -> N] poprzedzone przejściami 
bezprom ien istym i c [F -> M] + 
+ d [M -> F]). Przejście a: absorpcja.

w czasie gdy pracował jako wykładow
ca na Polskim Wydziale Lekarskim na 
Uniwersytecie w Edynburgu. Praca na 
ten temat, którą opublikował w „Phy
sical Review” w r. 1945 otworzyła 
nowy etap w spektroskopii atomowej. 
Miała także istotny wpływ na rozwój 
spektroskopii i diagnostyki plazmy, 
przede wszystkim zaś na badania star- 
kowskiego rozszerzenia linii widmo
wych w plazmie i ich zastosowania 
astrofizyczne. Jednym z ciekawych 
efektów, które wynikająz teorii Jabłoń
skiego, jest pojawianie się tzw. sateli
tów tęczowych. Tym terminem okre
śla się dodatkowe maksima natężenia 
położone na skrzydłach linii w pewnej 
odległości od jej środka, gdzie jest usy
tuow ane głów ne m aksim um  (por. 
Rys. 2). Satelity tęczowe —  w zależ
ności od rodzaju atomów —  mogą 
występować zarówno po długofalowej 
stronie maksimum głównego (czerwo
ne satelity), jak i po stronie krótkofa
lowej (niebieskie satelity). Klasycznym 
przykładem takiego satelity jest mak
simum natężenia położone na czerwo
nym skrzydle linii wodoru Lyman a  dla 
długości fali 1623 A. Jego występowa
nie zostało przewidziane po raz pierw
szy w roku 1973 przez fizyków ame
rykańskich z Uniwersytetu Harwarda 
A. Dalgamo i K.M. Sando właśnie na 
podstawie teorii Jabłońskiego. Stosu
jąc tę teorię, pokazali oni, że dodatko
we maksimum (czyli satelita) na skrzy
dle czerwonym linii Ly-a wodoru po
w inno w ystąp ić  dla długości fali 
1623 A, jeśli uwzględni się wszystkie 
szczegóły krzywych opisujących ener
gię potencjalną oddziaływania dwu
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Pogawędka profesorów Aleksandra Jabłońskiego i Józefa Szudego w 1977 roku.

atomów wodoru w stanie podstawo
wym i stanie wzbudzonym, z którego 
następuje emisja tej linii. Czytelników 
„Uranii” może zainteresować fakt, że 
zanim ten satelita przy linii Ly-a zo
stał w sposób nie budzący wątpliwo
ści zidentyfikowany w warunkach la
boratoryjnych (i to dopiero w r. 1995!), 
był on w cześniej zaobserw ow any 
w roku 1980 w widmach absorpcyj
nych kilku gwiazd zaliczanych do bia
łych karłów (typu widmowego DA), 
otrzymanych przy pomocy spektrogra
fu orbitalnego International Ultravio
let Explorer (IUE). W roku 1994 te sa
telity zostały również odkryte na skrzy
dłach linii Ly-a dla kilku innych bia
łych karłów (typu DA) przy pomocy 
teleskopu Hubble’a i zinterpretowane 
w duchu teorii Jabłońskiego. Głównym 
składnikiem atmosfer białych karłów 
typu DA jest wodór. Na czerwonym 
skrzydle linii Ly-a został zaobserwo
wany jeszcze jeden satelita tęczowy 
położony przy długości fali 1400 A. 
Detlev Koester z Kilonii i Nicole Al
lard z Meudon wykazali, że ten sateli
ta jest wynikiem zaburzenia poziomów 
energetycznych atomu wodoru przez 
otaczające go jony wodoru H, czyli 
protony (oddziaływanie H -H ). W prze
ciwieństwie do tego, satelita położony 
przy długości fali 1623 A powstaje — 
jak to pokazali już w roku 1973 Dal- 
gamo i Sando —  wskutek zaburzenia 
poziomów atomu wodoru przez otacza
jące go inne atomy neutralnego wodo
ru (oddziaływanie H-H). Rys. 2 przed

stawia dwa profile linii Ly-a obliczo
ne w ramach modelu Jabłońskiego 
przez D. Koestera i N. Allard dla wa
runków odpowiadających atmosferze 
jednego z białych karłów o temperatu
rze efektywnej T = 13 000 K dla dwóch 
różnych stężeń atomów wodoru i pro
tonów. Jak widać, teoria przewiduje 
dwa satelity na skrzydle czerwonym 
przy 1400 A i 1600 A zgodnie z obser
wacjami za pomocą IUE i teleskopu 
Hubble’a. Warto zauważyć, że teoria 
przewiduje też pojawienie się satelity po 
stronie niebieskiej linii (około 966 A). 
Do tej pory ten satelita nie został jed
nak zaobserwowany ani w widmach 
białych karłów, ani też w widmach uzy

skanych w laboratorium. Satelity tęczo
we zostały także odkryte na skrzydłach 
niektórych linii atomu węgla (CI i CII) 
zaobserwowanych w widmach absorp
cyjnych białych karłów typu C i DC 
również przy pomocy IUE. Atmosfery 
tych gwiazd praktycznie nie zawierają 
wodoru, a ich głównym składnikiem 
jest hel. Okazało się, że w tym przy
padku satelity tęczowe pojawiająsię po 
stronie niebieskiej linii węgla. Odpo
wiednie obliczenia wykonane przez 
Detleva Koestera i jego zespół na pod
stawie teorii Jabłońskiego wykazały, że 
są one wynikiem zaburzenia poziomów 
energetycznych atomów węgla w cza
sie ich zderzeń z atomami helu (oddzia
ływanie C-He).

Powracając do biografii Profesora 
Jabłońskiego, należy jeszcze dodać, że 
po wybuchu wojny 1939 roku wziął 
on udział w kampanii wrześniowej 
walcząc z Niemcami w 136 Kompanii 
Saperów. W dniu 19 w rześnia, tj. 
w dwa dni po ataku Armii Czerwonej 
na Polskę, wraz ze swąkompaniąprze- 
kracza granicę polsko-litewską i zostaje 
internowany w obozie w Kolotowie. 
W grudniu 1939 zwolniony przez Li
twinów z obozu powraca do Wilna, na
leżącego chwilowo do niepodległej 
jeszcze Litwy. W międzyczasie Litwa 
traci sw oją niepodległość i zostaje 
wchłonięta przez imperium sowieckie, 
stając się republiką radziecką. Jabłoń
ski, jak wielu innych polskich oficerów, 
zostaje aresztow any przez NKW D 
i przewieziony w lipcu 1940 r. do obo
zu w Kozielsku. W tym czasie obóz był

Afisz Sesji. Obok (z kwiatami) prof, dr hab. Danuta Frąckowiak, córka Profesora 
Jabłońskiego i dr Cecylia Iwaniszewska. (fot. B. Horbaczewski)
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pusty. Wówczas jeszcze nie wiedzia
no, że dw a m iesiące  w cześn ie j, 
w kwietniu, kilka tysięcy polskich ofi
cerów wiezionych w Kozielsku zosta
ło zam ordow anych p rzez NKWD 
w pobliskim lesie w Katyniu. W swo
ich wspomnieniach Aleksander Jabłoń
ski opowiadał, że znalazł w Kozielsku 
wyskrobane na desce w baraku imię 
i nazwisko swego brata Feliksa, sędzie
go z Nowogródka. Sądził wówczas, że 
tamci więźniowie zmienili obóz. Oka
zało się potem, że brat był jedną z ofiar 
katyńskich. Rodzina Profesora w tym 
czasie i aż do końca wojny przebywała 
w Wilnie. Po ataku Niemiec na ZSRR 
w dniu 21 czerwca 1941 r. Jabłoński 
wraz z innymi polskimi oficerami zo
stał przewieziony do obozu w Gria- 
zowcu, skąd został zwolniony i udał się 
do Tockoje, tj. jednego z punktów, 
gdzie gen. Władysław Anders organi
zował Polską Armię. Tam zostaje awan
sowany do stopnia kapitana i następnie 
wraz z kompanią saperów stacjonuje 
w Uzbekistanie. Stamtąd wraz z armią 
gen. Andersa przedostaje się do Iranu, 
a następnie do Iraku, do centrum szko
lenia saperów. W kwietniu 1943 roku 
zostaje urlopowany z wojska, opusz
cza Irak i drogą morską wokół Afryki 
dociera do Wielkiej Brytanii, obejmu
jąc stanowisko wykładowcy fizyki na 
Polskim  W ydziale Lekarskim  przy 
Uniwersytecie w Edynburgu.

W końcu 1945 r. Jabłoński powró
cił do Polski i dołączył do profesorów 
przedwojennego Uniwersytetu Stefana 
Batorego z Wilna, którzy w Toru
niu przystąpili do tworzenia Uni
wersytetu M ikołaja Kopernika.
Był on pierwszym profesorem fi
zyki doświadczalnej na tym uni
wersytecie. Jego dziełem jest no
woczesny gmach Collegium Phy- 
sicum UMK przy ul. Grudziądz
kiej 5, który został oddany do 
użytku w roku 1951. Od tego roku 
datuje się na UMK w Toruniu roz
wój badań d ośw iadcza lnych  
w dziedzinie fizyki atomowo-mo- 
lekulamej, przede wszystkim zaś 
luminescencji i fotofizyki a także 
w dziedzinie fizyki fazy skonden
sowanej.

Powyżej przedstawiłem  naj
w ażniejsze w ątki z w ystąpień 
Profesorów  J. S tankow skiego 
i S. Dembińskiego, wygłoszonych 
na o tw arcie Sesji w Toruniu.

Potem nastąpiły już referaty bardziej 
specjalistyczne. Tę część rozpoczął Pro
fesor Zbigniew R. Grabowski (Instytut 
Chemii Fizycznej PAN, Warszawa), 
który wygłosił referat pt. „Dziedzictwo 
naukowe A leksandra Jabłońskiego 
w dzisiejszej fotofizyce”. Dotyczył on 
głównie współczesnych aspektów pro
cesów fotofizycznych i fotochemicz
nych interpretowanych w oparciu o idee 
podane przez Jabłońskiego, w tym 
przede wszystkim w oparciu o słynny 
schemat Jabłońskiego.

Po południu tego samego dnia prof. 
Iwo Białynicki-Birula (Centrum Fizy
ki Teoretycznej PAN, Warszawa) wy
głosił niesłychanie ciekawy referat 
pt. „W irujące elektronow e paczki 
falowe w atomach i cząsteczkach” . 
Po nim  zaś prof. R om an M icnas 
(UAM, Poznań) przedstawił bardzo in
teresujący referat na temat „Aspekty 
teorii nadprzewodnictwa wysokotem
peraturowego”. Oba te referaty doty
czyły najbardziej aktualnych proble
mów z dwu różnych dziedzin „fizyki 
u progu Trzeciego Tysiąclecia”. Ten 
pierwszy dzień Sesji w Dużej Auli za
kończył prof. Andrzej Kajetan Wró
blewski, który wygłosił Jedenasty Wy
kład imienia Aleksandra Jabłońskiego 
pt. „FIZYKA W ROKU 1900” . Wy
kłady im. Jabłońskiego mają charakter 
powszechny i organizowane są raz do 
roku z okazji kolejnych rocznic Jego 
urodzin. Pierwszy wykład z tej serii od
był się w r. 1988 i wygłosił go prof. 
Andrzej Trautman. Warto dodać, że

Karykatura prof. Jabłońskiego wykonana 
przez prof. Jeśmanowicza.

jednym z wykładowców tej serii wy
kładów był astrofizyk prof. Józef Smak 
(CAMK, Warszawa), który wygłosił 
D ziew iąty  W ykład w roku  1996. 
Po wykładzie prof. A. K. Wróblewskie
go uczestn icy  Sesji udali się 
do Dworu Artusa na Rynku Staromiej
skim, gdzie w Sali Wielkiej odbył się 
koncert dedykowany pamięci A. Ja
błońskiego. Natomiast po koncercie, 
w pięknej sali Pałacu Dąmbskich na
leżącego do Wydziału Sztuk Pięknych 
UMK, miało miejsce spotkanie towa
rzyskie wszystkich osób uczestniczą
cych w Sesji.

Drugi dzień Sesji (28.02.1998) roz
począł się referatem prof. Jana Mo
stowskiego (Instytut Fizyki PAN, War
szawa) na temat „Kondensaty Bosego-

Grupa uczestników Sesji na schodach gmachu Instytutu Aleksandra Jabłońskiego UMK 
w Toruniu. (fot. B. Horbaczewski)
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-Einsteina”. Po nim zaś prof. Krzysz
tof Parliński (Instytut Fizyki Jądrowej, 
Kraków) wygłosił referat pt. „Symu
lacje własności kryształów”. Trzeci 
tego dnia referat przedstawił prof. Piotr 
Pierański (Politechnika Poznańska i In
stytut Fizyki Molekularnej PAN) na te
mat „Kryształy konforemne”. Ważnym 
wydarzeniem tego dnia Sesji była dys
kusja okrągłego stołu na temat „FIZY
KA POLSKA U PROGU TRZECIE
GO TYSIĄCLECIA”. Dyskusji tej 
przewodniczył prof. Andrzej Hrynkie
wicz (UJ i Instytut Fizyki Jądrowej, 
Kraków). Warto dodać, że w latach 
czterdziestych prof. Hrynkiewicz był 
współpracownikiem prof. Jabłońskie
go i jako młodszy asystent UMK 
w Toruniu brał udział w organizowa
niu I Pracowni Fizycznej. W dyskusji 
okrągłego stołu brali udział wybitni 
specjaliści z różnych dziedzin fizyki 
uprawianych w Polsce „pod koniec 
Drugiego Tysiąclecia”. Brali w niej tak
że udział prelegenci Wykładów imie
nia Jabłońskiego z poprzednich lat, 
wśród nich prof. Józef Smak, który 
przedstawił swoje przemyślenia na te
mat astrofizyki polskiej u progu Trze
ciego Tysiąclecia. Zagadnień na styku 
astrofizyki i fizyki dotyczył referat

wygłoszony po południu drugiego dnia 
Sesji przez prof. Aleksandra Wolszcza- 
na, dyrektora Centrum Astronomii 
UMK w Piwnicach (pracującego jed
nocześnie w Penn State University, 
USA) na temat „Pulsary — kosmiczne 
laboratoria fizyki grawitacji”. Po nim 
zaś ostatni referat pt. „Fizyka zderzeń 
elektronowo-atomowych — sto lat po 
odkryciu elektronu” wygłosił na Sesji 
prof. Stanisław Chwirot (UMK). Aby 
podkreślić astrofizyczne aspekty obu 
tych referatów, temu popołudniowemu 
posiedzeniu Sesji przewodniczyło 
dwoje astrofizyków: prof. Wilhelmina 
Iwanowska i prof. Józef Smak. Na za
kończenie Sesji krótkie przemówienie 
wygłosił Prezes Polskiego Towarzy
stwa Fizycznego (PTF) prof. Ireneusz 
Strzałkowski, oddając hołd pamięci 
Profesora Jabłońskiego nie tylko jako 
wielkiego uczonego, nauczyciela i twór
cy toruńskiej szkoły fizyki, ale także 
jako byłego Prezesa i kilkakrotnego Wi
ceprezesa PTF. W uznaniu Jego zasług, 
w końcu lat sześćdziesiątych PTF przy
znało Mu swe najwyższe odznaczenie 
— Medal Smoluchowskiego oraz god
ność członka honorowego. Po wystą
pieniu Prezesa Strzałkowskiego głos 
zabrał Przewodniczący Komitetu Fizy

ki PAN prof. Jan Stankowski, który 
dokonał krótkiego podsumowania Se
sji i oficjalnie ogłosił jej zamknięcie.

Jako jednemu ze współorganizato
rów tej Sesji trudno mi ją  oceniać. 
Dochodzą mnie jednak głosy pozytyw
nie oceniające jej przebieg. Trzeba tu 
jeszcze dodać, że przy okazji — i nie
mal w jej ramach — odbywało się 
w Toruniu kilka innych spotkań. Przede 
wszystkim, w pierwszym dniu Sesji 
w Dużej Auli Instytutu Fizyki UMK 
odbyło się posiedzenie Walnego Zgro
m adzenia K om itetu Fizyki PAN. 
W tym samym dniu, w Centrum Astro
nomii UMK w Piwnicach odbyło się 
Spotkanie (prawdopodobnie po raz 
pierwszy?) Dziekanów Wydziałów Fi
zyki i Astronomii (lub Matematyki 
i Fizyki, etc.) oraz Dyrektorów Insty
tutów (lub odpowiednich Katedr) uni
wersytetów i politechnik. Odbyło się 
ponadto Spotkanie Absolwentów Fizy
ki i Astronomii UMK.

Profesor Józef Szudy jest dyrekto
rem Instytutu Fizyki UMK w Toru
niu. Dziedziną jego badań nauko
wych jest fizyka atomowo-moleku- 
larna i spektroskopia.

GŁOS W DYSKUSJI OKRĄGŁEGO STOŁU

Astronomia
u progu trzeciego tysiąclecia

Józef Smak

Z acznę od cytatu pochodzącego 
z wystąpienia profesora Stefana L. 

Piotrowskiego w dyskusji nad refera
tem profesora Leonarda Sosnowskie
go pt. „Rola i perspektywy rozwojowe 
fizyki polskiej'”, wygłoszonym na Sesji 
Zgromadzenia Ogólnego PAN w dniu 
16 grudnia 1966 roku (Postępy Astro
nomii, 15, str.49-52, 1967):

„...Gdybym był fizykiem, to uległ
bym pokusie patrzenia na astrofizykę 
trochę z góry. I chyba tak to jest, że

fizyk uważa astrofizykę za dział „mniej 
podstawowy”, a zatem za dział niższy 
rangą. Po prostu astrofizyk nie odkry
wa nowych praw przyrody, a jedynie 
opisuje układy istniejące we Wszech- 
świecie za pomocą pojęć i aparatu 
ukształtowanego przez inne, bardziej 
„podstawowe” działy fizyki. Prowadzi 
to do braku sprzężenia zwrotnego: 
astrofizyka czerpie z dorobku fizyki, 
ale nie stanowi jakoby bodźca stymu
lującego dalszy rozwój fizyki, a zatem

jej atrakcyjność dla fizyka jest ograni
czona.

Czy jest tak w istocie? Można się 
o to sprzeczać nawet w oparciu o do
tychczasową historię astrofizyki: że 
wymienię odkrycie helu, linie wzbro
nione, hydromagnetykę, nie wspomi
nając już o licznych koneksjach z ogól
ną teorią względności.

Chciałbym tu postawić tezę, że jak
kolwiek było w przeszłości, stosunki 
między fizyką i astrofizyką w przyszło-
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Profesorowie: Wilhelmina Iwanowska, Aleksander Wolszczan, Józef Smak (astronomowie) 
i prof. Jan Stankowski, przewodniczący Komitetu Fizyki PAN (fot B. Horbaczewski)

ści będą zdominowane bardzo silnie 
przez sprzężenie zw rotne....”

Rozwój fizyki i astrofizyki na prze
strzeni ostatnich dziesięcioleci w pełni 
potwierdził słuszność zacytowanej tu 
prognozy. Wprawdzie główny —  ob
jętościowo —  nurt współczesnej astro
fizyki stanow ią nadal obserw acje, 
umożliwiające odkrywanie i opisywa
nie obiektów i zjawisk zachodzących 
we Wszechświecie oraz badania teo
retyczne, których celem jest ich mode
lowy opis, przy czym w obydwu dzie
dzinach „astrofizyka czerpie z dorob
ku fizyki”, to coraz większa rola przy
pada tym działom astrofizyki, które —  
rozwijając się na styku z podstawowy
mi działami fizyki —  wnoszą istotny 
wkład do rozwoju samej fizyki.

Truizm em  je s t stw ierdzenie, że 
Wszechświat stanowi rozszerzenie la
boratorium  fizyka na warunki nie
osiągalne w laboratoriach ziemskich. 
Dzięki temu obserwacje astronomicz
ne pozwalają m.in. na testowanie teo
rii fizycznych. Przykładowo, przewi
dywania ogólnej teorii względności 
zostały po raz pierwszy potwierdzone 
przez odkrycie zakrzywienia przestrze
ni w pobliżu Słońca oraz przez ruch 
peryhelium Merkurego. Odkrycie i ra
diowe obserwacje pulsarów podwój
nych przyniosły ilościowe potwierdze
nie nie tylko relatywistycznego ruchu 
peryhelium , ale i szeregu dalszych 
efektów przewidzianych przez ogólną 
i szczególną teorię względności, w tym 
także potwierdzenie istnienia fal gra
witacyjnych. Godzi się przypomnieć, 
że —  obok dwu laureatów Nagrody 
Nobla, Hulse’a i Taylora —  istotny 
wkład wniósł tu polski radioastronom 
Aleksander Wolszczan.

Szczególnie ważny jest rozwój tych 
działów astrofizyki i fizyki, dzięki któ
rym następuje pogłębienie naszej wie
dzy nie tylko o obiektach i procesach 
astrofizycznych, ale także o podstawo
wych własnościach materii. Problema
mi budowy materii o gęstościach po
wyżej 1014 g/cm3 zajmują się fizyka 
materii supergęstej oraz astrofizyka 
gwiazd neutronowych. Wyznaczone 
dotąd masy gwiazd neutronowych kon
centrują się w wąskim przedziale wo
kół 1.4 masy Słońca, co —  niestety —  
pozwala jedynie na marginalne wyeli
m inowanie najbardziej „m iękkich” 
wersji równania stanu. Ważne w tym 
kontekście są tzw. pulsary milisekun

dowe, będące szybkorotującymi gwiaz
dami neutronowymi. Jak pokazali Pa
weł Haensel i Leszek Zdunik, najkrót
szy możliwy okres obrotu jest funkcją 
masy gwiazdy neutronowej oraz rów
nania stanu. W prawdzie rekordowo 
krótki obecnie okres 1.6 ms pulsara 
PSR 1937+21 dopuszcza  je szcze  
wszystkie wersje równania stanu, ale 
już odkrycie pulsara z okresem poni
żej 1 ms byłoby wydarzeniem przeło
mowym.

Od trzydziestu lat nie wyjaśnionym 
pozostaje tzw. problem neutrin słonecz
nych, których strumień, rejestrowany 
na Ziemi, jest w przybliżeniu trzykrot
nie za mały w stosunku do przewidy
wań opartych na modelach Słońca. 
D okładność  tych  m odeli zosta ła  
w ostatnich latach potwierdzona przez 
wyniki analizy oscylacji słonecznych, 
dostarczające niezależnych danych 
o budowie wnętrza Słońca. Tu godzi 
się przypomnieć, że współtwórcą he- 
liosejsmologii i autorem wielu tych wy
ników był W ojciech Dziembowski. 
W tej sytuacji rozwiązania problemu 
należy szukać w fizyce cząstek elemen
tarnych. Oczekuje się, że będzie ono 
związane z faktem istnienia trzech ty
pów neutrin i umożliwi ocenę ich mas 
spoczynkowych.

Chciałbym  w reszcie wspom nieć
o kompleksie problemów, związanych 
zbudow ąi ewolucją Wszechświata, ja 
kimi zajmują się astronomia pozaga- 
laktyczna, kosmologia, ogólna teoria 
względności i fizyka cząstek elemen
tarnych. Odnotować tu wypada wkład

polskich fizyków-teoretyków, by wy
m ienić choćby nazw iska Andrzeja 
Trautmana, Marka Demiańskiego czy 
Andrzeja Staruszkiewicza. Od strony 
obserwacyjnej zaś —  dwa, zainicjowa
ne przez Bohdana Paczyńskiego, pro
gramy masowego rejestrowania zja
wisk mikrosoczewkowania grawitacyj
nego, których celem —  w tym kontek
ście —  jest próba rozwiązania proble
mu tzw. brakującej masy. Jeden z tych 
programów (OGLE) jest realizowany 
przez zespół astronomów z Uniwersy
tetu Warszawskiego, kierowany przez 
Marcina Kubiaka.

Omówiłem te przykłady tak obszer
nie, by pokazać, jak znaczący był do
tychczasowy wkład uczonych polskich 
do tych ważnych, „stykowych” dzia
łów astrofizyki i fizyki. Twierdzę, że 
również w przyszłości ten wkład bę
dzie znaczny. Niezależnie bowiem od 
innych czynników, np. od tego, jak po
prawiać się będą materialne warunki 
rozwoju nauki w Polsce, czynnikiem 
decydującym jest tu naturalna atrakcyj
ność tematyki, będąca magnesem dla 
badaczy, zwłaszcza dla najmłodszych, 
n a jzd o ln ie jszy ch  adep tów  fizyki
i astrofizyki.

Profesor Józef Smak jest astrofizy
kiem, członkiem PAN i dyrektorem 
Centrum Astronomii im. M. Koper
nika Warszawie.
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Tadeusz Jarzębowski P ulsciry WkVOCZyfy
w czwarte

dziesięciolecie
W latach sześćdziesiątych  
naszego stulecia miały 
miejsce cztery ważkie 
odkrycia. Były to kwazary 
(1963), promieniowanie tła 
(1965), pułsary (1967), 
błyski gamma (1969). 
Pierwsze dwa przenosiły nas 
ku ekstremom czasu 
i przestrzeni, podczas gdy 
pobliskie pułsary kierują 
ku ekstremalnym stanom 
fizycznym materii.
Zjawisko pulsarów ujawnia 
się w postaci regularnych 
impulsów promieniowania; 
ich źródłami winny by ć 
gwiazdy neutronowe. 
Okresowość wynika z ruchu 
wirowego tych obiektów
—  a mogą one wykonywa ć 
i kilkaset obrotów
na sekundę.
Są to niezwykłe laboratoria 
kosmiczne, gdzie występują 
potężne pola magnetyczne. 
Cząstki elementarne mogą 
tam być przyśpieszane  
do energii tysięcy bilionów 
ełektronowołtów. W żadnym  
z ziemskich akceleratorów 
nie można marzyć 
o wytwarzaniu tak wysoko
energetycznych cząstek. 
Liczba zaobserwowanych 
pulsarów zbliża się ju ż  
do tysiąca. Szacuje się,
Ż,e obiektów takich
—  //’. gwiazd neutronowych 
będących w swej aktywnej 
fazie pulsarów  —  winno 
być w naszej Galaktyce
co najmniej sto tysięcy.

Od tej jesieni, kiedy to Jocelyn Bell 
odkryła zjawisko pulsarów, staruszka 
Ziemia zdążyła wykonać już trzydzie
ści obiegów wokół Słońca.

Datę 28 listopada 1967 roku wska
zywał kalendarz, gdy w Cambridge, 
w Mullard Radio Astronomy Observa
tory, rejestrowano powtarzające się co 
1.3 sekundy sygnały z pogranicza 
gwiazdozbiorów Lisa i Strzały. Do koń
ca tegoż roku dostrzeżono jeszcze trzy 
inne tego typu pulsujące obiekty. 
Ów pierwszy, znany dziś jako PSR 
1919+21, figurował tam wówczas pod 
oznaczeniem LGMp co było skrótem 
od Little Green Men, gdyż wydawało 
się, że tego typu rytmiczne sygnały ra
diowe mogłyby pochodzić od obcych 
cywilizacji. Rewelacyjna koncepcja 
„małych zielonych” szybko jednak 
upadła, sprawa przestała być tajną 
i dnia 24 lutego 1968 roku ukazał się 
w „Naturę” artykuł zatytułowany Ob
servation o f a Rapidly Pulsating Ra
dio Source.

Datę tę przyjmuje się zwykle za datę 
narodzin pulsarów.

Odkrycie pulsarów stanowiło nie
wątpliwie krok milowy w rozwoju 
astrofizyki. Z przyznanych dotychczas 
czterech Nagród Nobla z fizyki za osią
gnięcia na niwie astronomii, dwie do
tyczą tej właśnie tematyki. W roku 
1974 nagrodę otrzym ali M. Ryle 
i A. Hewish za prace z dziedziny ra
dioastronomii, związane z odkryciem 
pulsarów (niestety, absolwentkę Uni
wersytetu w Cambridge — właściwe
go odkrywcę — pominięto). W roku 
1993 J. Taylor i R. Hulse zostali na
grodzeni za odkrycie pulsara w ukła
dzie podwójnym, gdzie stwierdzony 
został po raz pierwszy fakt emisji fal 
grawitacyjnych.

Istotę pulsarów (w przeciwieństwie 
np. do kwazarów czy błysków gamma) 
rozszyfrowano bardzo szybko. Źródła

mi tego pulsującego promieniowania 
winny być gwiazdy neutronowe. Taka 
interpretacja pojawiła się już nawet 
w tej pierwszej wspomnianej publika
cji — a kolorowy napis Possible Neu
tron Star ozdabiał okładkę tego zeszy
tu „Naturę”1. Zresztą, pojęcie gwiazd 
neutronowych było w owym czasie już 
znane. Koncepcja istnienia takich 
obiektów zaczęła kiełkować wkrótce 
po laboratoryjnym odkryciu przez Cha- 
dwicka neutronu (rok 1932). Temat 
opracowali bliżej w roku 1939 Oppen
heimer i Volkoff; nie rokowano jednak 
możliwości zaobserwowania tego typu 
egzotycznych tworów. I oto nie minę
ły nawet trzy dziesięciolecia, jak one 
się nam ujawniły.

Tych nadbiegających z kosmosu ra
diowych sygnałów nikt się nie spodzie
wał.

Rotacja. Akrecja
Supernowa z roku 1054 i pulsar w po
zostałej po tym wybuchu mgławicy 
wskazująjednoznacznie, że powstawa
nie gwiazd neutronowych może wią
zać się z tego typu kataklizmowymi 
wydarzeniami. Kolaps grawitacyjny, 
z jakim mamy tu do czynienia, jest kon
sekwencją wyczerpania się w pra- 
gwieździe zasobów energii jądrowej. 
Masa powstałego, skondensowanego 
obiektu, wynosi około półtorej masy 
Słońca, podczas gdy promień jest rzę
du 10 5 promienia Słońca (ponad tysiąc
krotnie mniejszy od średnicy Ziemi).

Temperatura we wnętrzu młodej 
gwiazdy neutronowej winna wynosić 
około miliard kelwinów (Urpin, 1997);

1 G woli ścisłości trzeba zaznaczyć, iż
o ile w tej pierwszej publikacji trafnie su
gerowano już m ożliwość związku owych
radiowych impulsów z gwiazdami neutro
now ym i, to przyczynę ich okresow ości 
upatrywano nie w rotacji, lecz w zachodzą
cych w gwieździe oscylacjach.
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Rys. 2. Pulsar w Żaglach, Vela, PSR 0833—45. Obserwacje 
radiowe. Częstym zjawiskiem są nagłe zmiany okresu pul
sacji (ang. glitches). Każdorazowa zmiana pociągała za sobą 
skrócenie okresu o około 200 nanosekund.

na powierzchni byłaby 2-3 rzędy wiel
kości niższa (rys. 1). Winna wiązać się 
z tym emisja termiczna, niemniej 
w tematyce promieniowania pulsarów 
ten mechanizm emisji odgrywa znacze
nie drugorzędne.

Skoro w obiektach tych nie zacho
dzą reakcje jądrowe, powstaje zasad
nicze pytanie: na koszt czego one świe
cą? Otóż wchodzą tu w grę dwa źródła 
energii. Są to:

1) energia kinetyczna ruchu obro
towego gwiazdy neutronowej,

2) energia grawitacyjna, przekazy
wana gwieździe przez spadającą na nią 
materię.

Energia, zmagazynowana w ruchu 
obrotowym, jest głównym źródłem dla 
gwiazd neutronowych izolowanych, 
tj. samotnych, ewentualnie wchodzą
cych w skład układów luźnych. W li
teraturze angielskiej pulsary, emitują
ce promieniowanie na koszt energii ro
tacyjnej, nazywane są rotation-powe- 
red pulsars.

Ta druga możliwość to swego rodza- 
ju zasilanie „z zewnątrz”. Na obdarzo
ną silnym polem grawitacyjnym gwiaz
dę neutronową spada materia, przeka
zując jej energię. Tego typu zjawisko 
wychwytu materii z zewnątrz określa
ne jest w astronomii terminem akrecja 
— to będą zatem accretion-powered 
pulsars. Najkorzystniejsze warunki do 
działania tego typu mechanizmu mogą 
wystąpić, gdy gwiazda neutronowa 
wchodzi w skład ciasnego układu po
dwójnego. Wychwyt materii między-

gwiazdowej też 
mógłby tu mieć 
jakieś znaczenie, 
ale byłby to już 
raczej skromny 
przyczynek do 
emisji2.

Grupa 
radiowa 

i rentgenowska
Zależnie od tego, 
który z dwóch 
przedstawionych 
tu m e c h a n iz 
mów odpowie
dzialny jest za 
emisję promie
niowania, wyod
rębniają się dwie 
wyraźnie różne 
grupy pulsarów.

Te pierwsze,
„żyjące” z energii rotacyjnej, znane są 
przede wszystkim jako pulsary radio
we; to ich trzydziestolecie niedawno 
minęło, ich dotyczyły wspomniane 
dwie Nagrody Nobla. Liczba odkry
wanych obiektów stale i szybko tu 
wzrasta. Katalog z roku 1993 zawierał 
558 pozycji, późniejszy, z roku 1995, 
wymieniał 706; obecnie winno ich być 
już około 800. Są to prawie wyłącznie 
obiekty Galaktyki. Wskazuje na to 
w szczególności wyraźna ich koncen
tracja wokół płaszczyzny naszego sku
piska gwiezdnego; sporo odkryto ich 
też ostatnio w gromadach kulistych 

(Anderson, 1997). 
Kilka pochodzi z Wiel
kiego Obłoku Magella
na, wśród nich mło
dziutki PSR 0540-69, 
podobny do pulsara 
w mgławicy Krab, 
otoczony też synchro
tronow ą m gław icą 
(Eikenberry, 1998). 
Mały Obłok Magella
na reprezentuje tylko 
jeden obiekt tej grupy 
radiowej.

Pulsary radiowe zy
skały sobie miano nad
zwyczaj precyzyjnych 
kosmicznych zegarów; 
stwarzają one konku
rencję tym ziemskim, 
atomowym. Okresy 
rotacji wielu pulsa

rów wyznaczono z dokładnością, 
przewyższającą nominalną atomowej 
skali czasowej (10~14). Na przykład 
w katalogu pulsarów (Taylor, 1993) 
pod pozycją PSR B I937+21 odczy
tujemy P = 0.00155780644887275 s, 
błąd ostatniej cyfry ± 3. Odnosi się to 
oczywiście do ściśle określonej epoki, 
gdyż wartości okresów w zrastają 
(z sześcioma, jak dotąd, wyjątkami — 
Anderson, 1997).

W tematyce okresów pulsacji bar
dziej kłopotliwym jest jednak inne zja
wisko. Na niektórych gwiazdach neu
tronowych zachodzą czasami nagłe 
zmiany strukturalne, „starquakes”, 
z czym wiąże się zmiana momentu bez
władności gwiazdy, no i skok w okre
sie rotacji. Najbardziej znanym z urzą
dzania tego typu niespodzianek jest 
pulsar w Żaglach, Vela (Rys. 2) — zna
ny skądinąd jako najjaśniejszy obiekt 
na niebie gamma. Jednakże w gwiaz
dach neutronowych o dłuższych okre
sach rotacji, przekraczających 0.7 s, 
żadnych takich nagłych zmian już nie 
zaobserwowano (Ruderman, 1998).

Na rysunku 3 gama okresów, jakie 
zarejestrowały radioteleskopy; są to 
wartości od 1.56 milisekundy do 5.09 
sekundy. Te wirujące najszybciej,

2 Przypomnijmy w tym miejscu, że w 
podobnym zjawisku upatrywano kiedyś 
źródło świecenia Słońca; nasza gwiazda 
miałaby czerpać energię ze spadania na nią 
meteoroidów.

6.6
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^  6 - 1.4 Mo
1.5 M 0
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5.8 - 1.6 M 0
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3 4

Log t  ( la ta )

Rys. 1. Przebieg zmian temperatury na powierzchni 
gwiazdy neutronowej dla różnych wartości masy gwiaz
dy (Page, 1992)
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PSR 1509-58
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Rys. 4. Pulsar 1509-58. Obserwacje radiowe i gamma 
(Ulmer, 1993). Jak i w kilku innych, impulsy na wyższych 
częstotliwościach nie przypadają w tej samej fazie co 
radiowe. (W tym rejonie nieba, w roku 185 n.e., Chińczy
cy obserwowali „gwiazdę-gościa”. Wysuwa się przypusz
czenie, że była to supernowa, pozostałością której jest 
ten pulsar. Jego wiek —  Tabela 1 —  w przybliżeniu zga
dza się.)

to tematyka szczególna —  o nich mowa 
w końcu artykułu. Jak natomiast wi
dać, przeważają tu zdecydowanie okre
sy od 0.2 do ponad 1 sekundy; widać 
też, że liczba obracających się wolniej 
wyraźnie spada. Pulsarów z okresami 
powyżej pięciu sekund już nie ma. Fakt 
ten wskazywałby na występowanie 
krytycznej prędkości wirowania, poni
żej której mechanizm konwersji ener
gii kinetycznej na promienistą przesta
wałby działać.

Niektórzy młodsi przedstawiciele tej 
grupy emitująteż i na częstotliwościach 
wyższych niż radiowe. I tak dziesiątka 
z tych około ośmiu setek zidentyfiko
wana została z obiektami widzialnymi, 
zaś w czterech z tych dziesięciu wy
kryto okresowość —  znamy więc dziś 
cztery pulsary optyczne (wymienione 
są one w Tabeli 1). Podobnie 27 pulsa
rów radiowych figuruje też na mapie 
nieba rentgenowskiego, a w jedenastu 
z nich wykryto pulsacje (Becker, 1997; 
Cheng, 1998). W reszcie siódem ka 
z tych rotation-powered to też pulsary 
gamma (Rys. 4). Co się zaś tyczy tego 
na jm łodszego , tego ben iam inka 
z mgławicy Krab —  jak też pulsara 
Vela —  to emitują one i pulsują we 
wszystkich zakresach widma elektro
magnetycznego.

Populacja pulsarów, dla których źró
dłem energii jest rotacja, to w zasadzie 
obiekty samotne. Podwójność jest tu 
rzadkością, to przypadek jeden na kil
kanaście3.

Posiadaniem to
warzysza może po
chw alić się ty lko 
około pięćdziesięciu 
z nich, ponad poło
wę z których stano
wi grupa specjalna 
—  milisekundowe.
Co się zaś tyczy  
gwiazd towarzyszą
cych pulsarom , to 
przeważają tu białe 
karły. Ale je s t też 
pięć „m ałżeństw ” 
dwóch gwiazd neu
tronowych; nie są to 
jednak dwa obiega
jące się pulsary —  
promieniowanie od
bieram y ty lko od 
jednego ze składni
ków, ta druga gwiaz
da neutronowa daje 
o sobie znać poprzez 
swe oddziaływanie 
grawitacyjne (jedną 
z takich par jest PSR 
1913+16).

Przechodząc do tej drugiej popula
cji —  do gwiazd neutronowych emitu
jących promieniowanie w następstwie 
akrecji —  to jest to już domena astro
fizyki rentgenowskiej. Pulsarów tej 
grupy znamy mniej, jak dotąd, tylko 45 
(Bildsten, 1997; Kinugasa, 1998). Ich 
historia zaczęła pisać się w roku 1971, 
kiedy to „legendarny” już dziś Uhuru 

odkrywał takie gło
śne układy podwój
ne jak  Centaurus 
X-3, Hercules X-1 
czy Vela X-1.

Są to w większo
ści układy, w któ
rych gwiazda neu
tronowa obiega w 
niewielkiej odległo
ści olbrzyma czy też 
nadolbrzym a; ma 
m iejsce wychwyt 
m aterii, ak rec ja , 
energia grawitacyj
na spadającej mate
rii ujawnia się pod 
p o stac ią  p rom ie
niow ania. Na ry
sunku 5 przedsta
w iony je s t  jeden  
z takich układów; 
gwiazda neutrono

wa obiega tutaj nadolbrzyma o masie 
23 M @ i promieniu 33 R0 .

Poznane dotąd okresy tych rentge
nowskich pulsarów wynoszą od 69 mi
lisekund do 24 minut. Tak jak w pulsa- 
rach radiowych, jest to okres obrotu 
gwiazdy. Ale tutaj spotykamy się i ze 
znacznie wolniejszą rotacją, gdyż to już 
nie energia kinetyczna ruchu obroto
wego podtrzymuje teraz emisję pro
mieniowania.

Znamiennym dla tej populacji jest 
fakt, że około połowa z nich stanowiła 
zjawiska przejściowe, obserwowane 
one były przez pewien tylko okres; 
w katalogach figurują więc jako tran
sient. No cóż, takie źródło energii jak 
akrecja bywa zawodne.

Pola magnetyczne
gwiazd neutronowych

Z problematyką pulsarów —  z emisją 
promieniowania i ich ewolucją—  wią
że się nieodłącznie pojęcie pól magne
tycznych. Na młodszych gwiazdach

3 Trzeba jednak brać pod uwagę, że licz
ba podwójnych może tu być zaniżona. Gdy 
obiekt towarzyszący jest silnym źródłem 
wiatru gwiazdowego —  a zjawisko to tłu
mi fale radiowe —  w takich okoliczno
ściach pułsar radiowy mógłby być nieob- 
serwowalny.

.001 .01 .1 1 10

Okres

Rys. 3. Pulsary radiowe. Iloic^znanych w zależności od 
okresu pulsacji. Średnia wartość okresu —  wokół które
go koncentruje się zdecydowana ich większość — wyno
si 0.6 sekundy. Pozycje zakreskowane dotyczą podwój
nych (Taylor, 1993).
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Tabela 1.
Niektóre bardziej znane pulsary z grupy emitujących na koszt energii kinetycznej ruchu obrotowego.

PSRB 0531+21 1509-58 0540-69 0833—45 0656+14 0633+17 1913+16 1937+21

Krab LMC Vela Geminga
Wiek (lata) 1250 1550 1650 11 000 110000 340000 1.0 108 2.3 108

Okres pulsacji (s) 0.03340 0.15023 0.05037 0.08929 0.38487 0.23709 0.05903 0.00156
dP/dt (s/s) 4.2-10-13 1.5-10”12 4.8-10-13 1.2-10-13 5.5-10-14 1.1-10-14 8.6-10-18 1.1-10"19
Pole magn. (Gs) 3.8-1012 1.5-1013 5.0-1012 3.4-1012 4.7-1012 1.6-1012 2.3-1010 4.1-108

Odległość (pc) 2000 4300 50000 500 760 160 7100 3600

Pulsacje radiowe radiowe radiowe radiowe radiowe radiowe?* radiowe radiowe
optyczne — optyczne optyczne optyczne — — —
rentgen. rentgen. rentgen. rentgen. rentgen. rentgen. — —
gamma gamma — gamma — gamma — —

* Wśród pulsarów zasilanych energią rotacyjną Geminga byt jedynym, nie emitującym na falach radiowych. Niedawne 
obserwacje zdają się jednak wykrywać pulsacje radiowe (Malofeev, 1997).

neutronowych indukcja magnetyczna, 
B, winna wynosić 11" -  1013 gausów 
(=  107 -  109 tesli). Są to wartości nie
zm iernie w ielkie; dla porów nania: 
na b iegunach  geom agnetycznych  
B = 0.6 Gs.

Pole magnetyczne odgrywa zasad
niczą rolę w procesie przetwarzania 
energii kinetycznej ruchu obrotowego 
w energię promienistą. Wirująca, ob
darzona polem magnetycznym gwiaz
da neutronowa stanowi potężne dyna
mo; w zachodzącym tam procesie fi
zycznym energia kinetyczna zamienia 
się w energię pola elektrycznego. W 
tych potężnych polach elektrycznych 
cząstki naładowane rozpędzane są do 
olbrzymich energii. Produkują one fo
tony gamma, a te przechodzą w pary

elektron-pozyton, które, obiegając li
nie sił pola magnetycznego, są źródłem 
obserwowanego przez nas promienio
wania.

Jest to promieniowanie synchrotro
nowe —  prom ieniowanie relatyw i
stycznych cząstek naładowanych, po
ruszających się w polu magnetycznym. 
Za takim  nieterm icznym  m echani
zmem przemawiają też dane obserwa
cyjne: polaryzacja i charakterystyczny 
płaski kształt widma4. Rejony emisji 
winny tu być oczywiście powiązane 
z biegunami magnetycznymi, z tzw. 
czapami polarnymi. Istnieje wiele mo
deli tej magnetosferycznej emisji, brak 
jednak jakiejś ogólnie przyjętej teorii.

Na gruncie modelu pulsara jako ra
tującej, obdarzonej polem magnetycz

nym gwiazdy neu
tronow ej, okreso
wość odbieranych 
impulsów znajduje 
proste wytłumacze
nie (Rys. 6). Oś ma
gnetyczna nie po
krywa się na ogół 
z osią obrotu ciała 
niebieskiego (przy
k ła d e m  p la n e ty  
Uran czy Neptun). 
W tego typu konfi
guracji czapy polar
ne gwiazdy neutro
nowej biorą udział 
w jej ruchu w iro
wym, kierunek emi- 
tow anego z tych 
czap promieniowa
nia przem ieszcza

się w przestrzeni w okresie obrotu 
gwiazdy. Przy korzystnej orientacji 
pulsara względem Ziemi, wraz z każ
dym jego obrotem rejestrować będzie
my przez moment impuls promienio
wania. Natomiast w przypadku szcze
gólnym, gdy oś magnetyczna i oś ob
rotu są bliskie prostopadłości, istnieje 
możliwość zwracania się ku nam na 
przemian to jednej, to drugiej czapy 
polarnej —  w trakcie każdego obrotu 
gwiazdy zarejestrujemy dwa impulsy 
(Chen, 1998).

Istotną rolę odgrywa też pole ma
gnetyczne i w tych pulsarach, gdzie

4 Fragment widma pulsara z mgławicy 
Krab opublikowany był niedawno w „Po
stępach Astronomii”, 1/96, str. 31.

\ ^ k u  Ziemi

Rys. 5. Pulsar rentgenowski Vela X-1 = 4U 0900-40 
o okresie pulsacji 283 sekundy. Obiega on w ciągu 9 dni 
nadolbrzyma o typie widmowym BO.5 Ib; przez ok. 2 dni 
trwa zaćmienie. (Obiekt ten nie ma związku z pulsarem 
Vela z Rys. 2).

Rys. 6. Model pulsara —  wirującej 
gwiazdy neutronowej. Wraz z gwiaz
dą obraca się cała magnetosfera; 
w dostatecznie dużej odległości 
może być osiągana prędkość zbliżo
na do prędkości światła.

rejon
czap
polarnych
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Rys. 7. Gwiazda neutronowa Geminga. Fragment ultrafiole
towej i widzialnej części widma z linią emisyjną, najprawdo
podobniej pochodzenia cyklotronowego. (W ramach analogii 
zauważmy, że źródłami podobnej emisji cyklotronowej są też 
magnetosfery planet, ale tam, z  uwagi na słabe pole, ta emi
sja przypada w zakresie średnich fal radiowych).
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Wiek pulsara (lata)

Rys. 8. Zależność pole magnetyczne-wiek dla 440 pulsarów 
radiowych. Gwiazdkami wyróżnione są pulsary najmłodsze, zi
dentyfikowane z mgławicami, pozostałościami po supernowej.

źródłem energii jest zjawisko akrecji. 
Gdy wysysana z gwiazdy towarzyszą
cej materia dobiega do gwiazdy neu
tronowej, plazma —  zgodnie z zasa
dami elektrodynamiki —  będzie kie
rować się ku czapom polarnym. Spa
dając, oddaje swą energię grawitacyj
n ą  podgrzewa je; i te gorące, wirujące 
czapy są źródłem odbieranych przez 
nas impulsów promieniowania rentge
nowskiego.

Zarysowują się możliwości bezpo
średnich pomiarów pola magnetyczne
go na gwieździe neutronowej. Szanse 
takie stwarza promieniowanie cyk 1 o- 
tronowe. Podobnie jak w mechanizmie 
synchrotronowym, źródłem tej emisji 
są też poruszające się w polach magne
tycznych cząstk i naładow ane, ale 
w tym wypadku są to cząstki nierela- 
tywistyczne. Tę, tzw. cyklotronową 
częstotliwość, V, określa tu zależność

gdzie e i m to ładunek i masa cząstki, 
c —  prędkość światła, B  -  indukcja ma
gnetyczna. Dla danej wartości pola jest 
to emisja monochromatyczna, winni
śmy więc obserwować linię widmową 
Wyznaczenie długości fali tej linii po
zwala określić wartość pola magne
tycznego.

Przekonywujących danych dostar
czyły tu niedawne obserwacje pulsara 
Geminga (Tabela 1). Obiekt ten ziden
tyfikowany został z gwiazdą25.5 magn., 
w widmie której, w rejonie 600 nm 
(6000 A) występuje wyraźna emisja 
(Rys. 7). Interpretując to jako emisję 
cyklotronową jonów wodoru, otrzymu
je się tu B = (3 -5 )x l0 u Gs. Byłby to 
pierwszy in situ dość wiarygodny po
miar pola magnetycznego na gwieździe 
neutronowej.

Wartość pola magnetycznego pul
sara otrzym ać m ożna z ob liczeń . 
Wskazuje na to głównie tempo zwal
niania jego ruchu obrotowego, tj. war
tość pochodnej okresu, dP/dt. Po
trzebna jest też znajomość momentu 
bezwładności oraz promienia gwiaz
dy neutronowej. Końcowe, przybliżo
ne wyrażenie ma postać

B = 3 .2 x l0 19 x VPdP/dt Gs.

Jeżeli podstawimy tu odpowiednie 
dane dla pulsara Geminga, okres P = 
0.237 s, dP/dt = 1.1x10 14, otrzyma
my B = ! .6 x l0 12 Gs, co pozostaje 
w dość dobrej zgodności z przytoczo
nymi danymi obserwacyjnymi.

Pole magnetyczne gwiazdy neutro
nowej winno mieć wartość najwięk
szą  po uform ow aniu  się ob iek tu , 
w miarę zaś upływu czasu może stop

niow o m aleć (M ukherjee , 1997). 
Opartą na obliczeniach zależność uka
zuje rysunek 8.

Wiek pulsarów

Oszacowanie wieku pulsara samotne
go nie jest trudne. Orientacyjne dane 
co do daty jego narodzin można uzy
skać dwiema różnymi drogami.

Informacja o czasie, jaki minął od 
powstania pulsara, czyli od wybuchu 
supernowej, może już  być zawarta 
w jego położeniu w Galaktyce. Można 
bowiem przyjąć —  a ma to uzasadnie
nie —  iż to kataklizmowe wydarzenie 
miało miejsce w pobliżu płaszczyzny 
naszego skupiska gwiezdnego. Skoro 
pulsar porusza się, to jego obecna od
ległość od tej płaszczyzny stanowiła
by pewną miarę upływającego czasu. 
Oznaczając tę odległość przez d, zaś 
składową prędkości, prostopadłą do 
płaszczyzny Galaktyki, przez v, wiek 
pulsara wyrazi się ilorazem d/v. Jest to 
tzw. wiek kinetyczny.

Metoda ta ma realne podstawy i zna
czenie jej wzrastać będzie z czasem; 
prędkości przestrzenne pulsarów są bo
wiem wyjątkowo duże, od 20 do 1000 
km/s, wartość przeciętna 450 km/s. 
Tak znaczną prędkość nabywa niewąt
pliwie pulsar w procesie powstawania, 
w następstw ie asym etrii wybuchu 
—  gdyż antenaci pulsarów, gwiazdy
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Rys.10. Pulsar w ciasnym układzie podwójnym, Centaurus X-3. Skracanie się 
okresu pulsacji (obrotu wokół osi) w ciągu pierwszych dziesięciu lat od odkrycia.

OB, należą do najwolniejszych w Ga
laktyce.

Bardziej uniwersalną jest tu jednak 
inna metoda, w której wiek oszacowy
wany jest w oparciu o okres obrotu P 
i tempo, w jakim ten okres wzrasta, 
tj. pochodną dP/dt. Tak określany wiek 
nazywano charakterystycznym, jakkol
wiek coraz częściej używa się tu ostat
nio określenia spin-down age. Nazwa 
ta oddaje bardziej sens metody.Gwiaz
da neutronowa dysponuje największy
mi zasobami energii kinetycznej po 
uformowaniu się; energia ta przetwa
rzana jest na promieniowanie — co 
objawia się w coraz wolniejszym wi
rowaniu, we wzroście okresu obrotu 
(Rys. 9, także Rys. 2).

Z elementarnego rozumowania wy
nika więc, że pulsar winien być tym 
starszy, im obecny jego okres dłuższy, 
no i im tempo tego wzrostu wolniej
sze. Przyjmowana jest prosta zależność

P
wiek pulsara = --------------- .

2 dP/dt

W ram ach przykładu, pulsar 
w mgławicy Krab, PSP 0531+21. Jego 
obecny okres obrotu P = 0.033 s. Tem
po wirowania maleje dość spektakular
nie: ćwierć wieku temu wykonywał 
30.2 obroty na sekundę, obecnie już 
tylko 29.9. Tutaj dP/dt = 4.2xl0~13 s/s.

W jego „teoretycznej” metryce urodze
nia winno figurować zatem 4x1010 se
kund, tj. 1250 lat.

W tematyce wieku ów pulsar w Kra
bie ma znaczenie szczególne, gdyż datę 
jego narodzin znamy z autopsji, odno
towali ją  Chińczycy za czasów cesar
skiej dynastii Sung. Informacja o ko
smicznym kataklizmie, jaki nastąpił 
ponad 6 tysięcy lat wcześniej, dotarła 
do naszej planety dnia 4 lipca 1054 
roku. Tę gwiazdę neutronową obser
wujemy więc obecnie taką, jaką była 
w 944 lata po wybuchu jej antenata.

Jak widać, wiek ob
liczony pozostaje 
we względnie do
brej zgodności 
z wiekiem faktycz
nym.

W Tabeli 1 nie
które dane o bar
dziej znanych pul- 
sarach, w szczegól
ności tych najmłod
szych.

Co się natomiast 
tyczy pulsarów tej 
drugiej grupy, tych 
r en t genows k i ch  
z ciasnych układów 
podwójnych, to tu 
trudno coś o wieku 
p o w i e d z i e ć .  
W szczególności 
nie można wycią
gać żadnych wnio
sków z ruchu wiro
wego, okres obrotu

może tu się skracać. Ze zjawiskiem 
akrecji wiąże się bowiem przekazywa
nie gwieździe momentu pędu, czego 
następstwem jest przyśpieszanie wiro
wania. Pochodna okresu, dP/dt, bywa 
tu ujemna. Na rysunku 10 pulsar rent
genowski Cen X-3, pierwszy z odkry
tych przez Uhuru. Obiega on w ciągu 
dwóch dni nadolbrzyma o masie 20 
M@. Jego okres obrotu skracał się, prze
bieg tych zmian był nieregularny.

Drogi ewolucyjne pulsarów ra
diowych
Wykres na rysunku 11 przedstawia 
pulsary radiowe, rozmieszczone w za
leżności od ich okresu oraz pochodnej 
okresu. Zaznaczono wartości wieku 
oraz pola magnetycznego. Miejsce pul
sarów najmłodszych przypada w gór
nej, lewej części wykresu. Skoro dla 
określonego P wartość pola magnetycz
nego jest proporcjonalna do pierwiast
ka z dP/dt, przeto obiekty o najsłab
szych polach winny przypadać w dol
nej części wykresu.

Spoglądając na tę najliczniejszą, 
główną grupę pulsarów, widzimy, że 
strzałka ewolucyjna skierowana jest 
w dół, z lekka w prawo. Uwidacznia 
się też szczegół bardzo znamienny, iż 
górna granica wieku nie przekracza tu 
w zasadzie 108 lat (por. też Rys. 8). Ta
kiego stanu rzeczy należałoby oczeki
wać. Zasoby energii kinetycznej ruchu 
obrotowego są przecież ograniczone; 
w miarę upływu lat ruch wirowy słab
nie, słabnie też pole magnetyczne. 
Do podtrzymywania procesu emisji po-
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Rys. 9. Pulsar Geminga, gwiazdozbiór Bliźniąt. Było to 
znane od ćwierć wieku potężne źródło promieniowania 
gamma i rentgenowskiego. Okazało się później, że jest 
to bliska, samotna gwiazda neutronowa (Mattox, 1998). 
Na ilustracji wzrost okresu obrotu w oparciu o dane z or
bitujących obserwatoriów gamma (SAS-2, COS-B, GRO- 
EGRET) oraz rentgenowskiego (ROSAT).
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ERRATA do artykułu T. Jarzębowskiego „Pulsary wkroczyły w czwarte dziesięciolecie” w zeszycie 3/98 str. 110-112.
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Rys. 7. Gwiazda neutronowa Geminga. Fragment ultrafiole
towej i widzialnej części widma z linią emisyjną, najprawdo
podobniej pochodzenia cyklotronowego. (W ramach analogii 
zauważmy, że źródłami podobnej emisji cyklotronowej są też 
magnetosfery planet, ale tam, z uwagi na słabe pole, ta emi
sja przypada w zakresie średnich fal radiowych).

Okres (s)

Rys. 11. Wykres okres-pochodna okresu dla pulsarów radiowych (pul- 
sarów emitujących na koszt energii rotacyjnej). Linie przerywane wska
zują na wiek oraz wartość pola magnetycznego; strzałki ukazują kieru
nek ewolucji. Grupka w lewym dolnym rogu to pulsary milisekundowe. 
Obiekty w układach podwójnych wyróżniono okręgami.

W związku z przesunięciami w opisach osi odciętych i innymi błędami 
występującymi na rysunkach zamieszczonych w Uranii-PA 3/98 drukuje
my je z odpowiednimi poprawkami i prosimy o zastąpienie nimi wadli
wych rysunków. Autora oraz Czytelników najmocniej przepraszamy.

Wiek pulsara (lata)
Rys. 8. Zależność pole magnetyczne-wiek dla 440 pulsarów ra
diowych. Gwiazdkami wyróżnione są pulsary najmłodsze, ziden
tyfikowane z mgławicami, pozostałościami po supernowej.
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Rys. 9. Pulsar Geminga, gwiazdozbiór Bliźniąt. Było to 
znane od ćwierć wieku potężne źródło promieniowania 
gamma i rentgenowskiego. Okazało się później, że jest 
to bliska, samotna gwiazda neutronowa (Mattox, 1998). 
Na ilustracji wzrost okresu obrotu w oparciu o dane z or
bitujących obserwatoriów gamma (SAS-2, COS-B, GRO- 
EGRET) oraz rentgenowskiego (ROSAT).

Rys.10. Pulsar w ciasnym układzie podwójnym, Centaurus X-3. Skra
canie się okresu pulsacji (obrotu wokół osi) w ciągu pierwszych dzie
sięciu lat od odkrycia.



trzebne zaś jest pewne minimum pręd
kości i pola. Po dojściu do wartości kry
tycznych mechanizm dynamo ustaje.

Na wykresie poprowadzona jest li
nia, poza którą pulsarów już nie ma. 
W literaturze nazywana jest ona death 
line, linia śmierci; moglibyśmy prze
tłumaczyć to łagodniej... rzeka Styks.

Tak wyglądałoby curriculum vitae 
gwiazdy neutronowej izolowanej na 
tym pierwszym etapie po wybuchu. Jak 
widać, sto milionów lat to górna grani
ca czasu, w ciągu którego obiekt taki 
może emitować promieniowanie z re
zerw swej energii rotacyjnej. Zatem 
w skali czasowej Wszechświata zjawi
sko pulsarów jest epizodem krótko
trwałym; czas ich życia to zaledwie 
parę procent, np. czasu istnienia naszej 
planety.

Prawa dolna część wykresu rysun
ku 11 to swego rodzaju cmentarz, gra
veyard. Gwiazd neutronowych, wyga
słych z powodu wolnej rotacji i słabe
go pola winno być bardzo dużo; liczbę 
ich szacuje się na setki milionów (Li- 
vio, 1998). Czy jednak wszelki ślad po 
nich zanika? Chyba niezupełnie. Dys
ponują one bowiem jeszcze jednym 
atutem: swym potężnym oddziaływa
niem grawitacyjnym. Daje to im szan
sę wychwytu materii międzygwiazdo- 
w e j; ta zachodząca na niewielką skalę 
akrecja mogłaby być źródłem słabej, 
termicznej emisji rentgenowskiej. Dwa 
lub trzy tego typu „duchy z cmentarzy
ska” już chyba odkryto (np. Walter, 
1996; też „Urania” 1/98, str. 26).

Znacznie bardziej świetlana wizja 
przyszłości mogłaby jednakże zaryso

w yw ać się przed tym i w ygasłym i 
gwiazdami neutronowymi, które nie są 
sam otne, którym  tow arzyszy inna 
gwiazda. Istnieje tu bowiem szansa 
ponownego ich rozkręcenia i wznowie
nia kariery pulsara.

Milisekundowi staruszkowie
W tematyce pulsarów zasilanych ener
gią rotacyjną grupka kilkudziesięciu 
—  tych o najkrótszych okresach —  to 
rozdział zawierający więcej chyba zna
ków zapytania niż odpowiedzi. Niejed
nemu teoretykowi te milisekundowe 
spędzały sen z powiek. Na łamach „Po
stępów Astronomii” zagadnienie poru
szał W. Lewandowski (PA, 1/96).

N a w ykresie  okres-pochodna  
(Rys. 11) grupa ta zajmuje lewy, dolny 
róg. Są to pulsary radiowe; było wśród 
nich i kilka rentgenowskich (Becker, 
1997). Liczba tych ostatnich powięk
szyła się, gdy za pośrednictwem sate
lity Ross i X-Ray Timing Explorer wy
kryto jeszcze dziesięć obiektów z okre
sami około 3 ms (White, 1997).

M ilisekundowym  o najkrótszym  
okresie jest PSR 1937+21, wykonują
cy aż 642 obroty w ciągu każdej se
kundy. Zdawałoby się, że wobec tak 
zawrotnego wirowania winien on być 
bardzo młody. Tymczasem wartość po
chodnej okresu jest tu niezwykle mała, 
10 '19 s/s, co wskazywałoby na setki mi
lionów lat istnienia. Tak nieznaczne 
spowalnianie tempa rotacji wskazuje 
też na słabe pole magnetyczne, tu otrzy- 
muje się B = 4 x l0 8 gausów. Niska 
wartość pola wiąże się z zaawansowa
nym wiekiem.

Wymieniony pulsar należy do młod
szych z grupy milisekundowych; wiek 
innych szacuje się na 109 -  10'° lat; 
wartości pochodnych okresu dochodzą 
tu do 10-21 s/s. Przyjmuje się dziś, że 
są to obiekty, które przeszły kiedyś etap 
pulsarów, wygasły, po czym zostały po
nownie rozkręcone przez czynnik ze
wnętrzny, j akim była gwiazda towarzy
sząca.

Kolejne etapy z ich bujnego życio
rysu ilustruje rysunek 12.

Etap I: znajdująca się w luźnym 
układzie podwójnym gwiazda neutro
nowa emituje promieniowanie na koszt 
energii rotacyjnej. Etap II: prędkość 
rotacji spada poniżej wartości krytycz
nej, mechanizm emisji ustaje. Etap III: 
towarzysząca gwiazda przechodzi do 
stadium czerwonego olbrzyma (taki los

Okres (s) ,u

Rys. 11. Wykres okres-pochodna okresu dla pulsarów radiowych (pulsarów emi
tujących na koszt energii rotacyjnej). Linie przerywane wskazują na wiek oraz 
wartość pola magnetycznego; strzałki ukazują kierunek ewolucji. Grupka w lewym 
dolnym rogu to pulsary milisekundowe. Obiekty w układach podwójnych wyróż
niono okręgami.
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Rys. 12. Reanimacja pulsara —  przypuszcza lne 
etapy życiorysu pulsara milisekundowego. Bliższy opis 
w tekście.

czekałby i nasze Słońce), którego roz
miary rozdymająsię, powstają warun
ki do akrecji, olbrzym przekazuje 
gwieździe neutronowej materię i mo
ment pędu, następstwem tego jest 
w zrastanie prędkości wirowania. 
Etap IV: faza czerwonego olbrzyma za
kończyła się, rozkręcona gwiazda neu
tronowa emituje promieniowanie, jest 
ponownie pulsarem. Wprawdzie jej 
pole magnetyczne jest słabsze, nie
mniej rekompensatą do uruchomienia 
mechanizmu dynamo jest teraz więk
sza prędkość wirowania.

Drogę ewolucyjną przebytą przez 
gwiazdę na końcowym etapie, wska
zuje strzałka w dolnej części rysunku 
11. Skoro gwiazda wiruje coraz szyb
ciej, okres maleje, to przesuwa się ona 
z owego cmentarzyska ku lewej stro
nie, przekracza ponownie „rzekę 
Styks” — teraz w przeciwnym kierun
ku — i wędruje ku rejonowi pulsarów 
milisekundowych.

Tak więc milisekundowe to nie by
łyby te młode, które stosunkowo nie
dawno uformowały się z tak wielkimi 
prędkościami wirowania, to zapewne 
obiekty stare, które zużyły już kiedyś 
całe swe zasoby energii kinetycznej 
i zostały następnie „rozkręcone”, przy
wrócone ponownie do fazy pulsarów. 
W języku angielskim używa się tu 
określenia recycled pulsars. Czerpiąc 
zaś pojęcia z religii W schodu, 
powiedzielibyśmy, że są to obiekty 
po reinkarnacji, w swym „drugim wcie
leniu”.

Argumentem na korzyść takiej inter
pretacji jest niewątpliwie fakt, że więk
szość pulsarów milisekundowych 
wchodzi w skład układów podwójnych. 
Z nowszych danych wynika (Backer, 
1998), że w dwudziestu przypadkach ich 
towarzyszami są helowe białe karły, 
obiekty o bardzo małych masach. Nie
mniej pojawia się tu istotne „ale”, jako 
że wśród milisekundowych są i obiekty 
pojedyncze. Mimo intensywnych po
szukiwań, nie wykryto np. śladów po
dwójności w przypadku omówionego tu 
pulsara PSR 1937+21 — a obserwowa
ny on już jest od lat piętnastu. Sugero
wano możliwość utraty gwiazdy towa
rzyszącej, co np. w gromadach kulistych 
byłoby prawdopodobne.

Pod adresem tych milisekundowych 
samotników wysuwany jest dziś jed
nak inny, bardziej wstrząsający scena
riusz. Przypuszcza się mianowicie, iż

w wyniku intensyw
nej emisji promie
niowania korpusku- 
larnego i gamma 
mogły one unice
stwić, „wyparować” 
towarzysza — para
doksalnie właśnie 
tego, któremu za
wdzięczają reanima
cję. Przyjął się tu też 
mocno wyszukany 
termin na określenie 
takiego pulsara, któ
ry zniszczył swego 
towarzysza; termin 
ten wywodzi się od 
nazwy owych groź
nych czarnych pają
ków. Tak więc obok 
pojęcia czarna dziu
ra — które spowsze
dniało już w literatu
rze — pojawiło się 
w słowniku astrono
micznym coś nowe
go: hasłem następ
nym po black hole 
jest teraz black-wi- 
dowpulsar. O jednej 
z takich czarnych 
wdów, o pulsarze 
1957+20, pisała Ewa 
Kuczawska (PA, 3- 
-4/92).

Pulsary milisekundowe i podwójne 
wzbudzają obecnie chyba najwięcej 
zainteresowania. A zauważmy, że ów 
głośny pulsar w relatywistycznym 
układzie podwójnym, PSR 1913+16 — 
ten, z odkryciem którego wiązała się 
Nagroda Nobla — zaliczany jest też do 
milisekundowych, do tych włączonych 
ponownie do obiegu, recycled.

Pulsary w układach podwójnych 
oraz wiązane z pulsarami zagadnienia 
relatywistyczne omawiane były przez 
autora na łamach „Postępów Astrono
mii” 3/91, 3/96, 4/96.
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Halina Prętka

Spośród wielu 
fascynujących od kry ć 
astronomicznych 
ostatnich kilku lat 
warto zwrócić uwagę 
na nowągrupę obiektów 
w Układzie Słonecznym, 
tzw. obiekty dysku Kuipera 
lub, jak je  nazywają 
niektórzy astronomowie, 
obiekty dysku 
Edgewortha-Kuipera.
Są to stosunkowo niewielkie 
ciała, krążące wokół Słońca 
poza orbitą ostatniej wielkiej 
planety, Neptuna, na 
obrzeżach poznanego 
Układu Planetarnego.
Ich odkrycie jest 
obserwacyjnym 
potwierdzeniem znanej 
w astronomii już od lat 
50-tych hipotezy Kuipera
0 powstaniu i pochodzeniu 
komet.
Przewidziane wówczas, 
a zaobserwowane 
po raz pierwszy dopiero 
po przeszło 40 latach 
obiekty uzupełniają obraz 
Układu Słonecznego
1 prawdopodobnie pozwolą 
wkrótce wyjaśnić wiele 
jego, nie rozwiązanych
do tej pory, zagadek.

Rys. 1. Schematyczne przedstawienie 
dysku Kuipera. Rysunek pochodzi 
z książki M. Bailey'a, S. Clube'a i W. Na
piera „Origin of Comets".

Dysk Kuipera
a pochodzenie 
komet

Hipoteza Kuipera

Istnienie płaskiego dysku składającego 
się z olbrzymiej liczby niewielkich ciał 
krążących na obrzeżach Układu Plane
tarnego po raz pierwszy zasugerował 
w 1949 roku irlandzki naukowiec Ken
neth E. Edgeworth, a następnie w 1951 
roku amerykański astronom Gerard 
P. Kuiper, jako kontrteorię do hipotezy 
Jana H. Oorta.

Kiedy w 1950 roku Oort opublikował 
swoją hipotezę wyjaśniającą pochodze
nie komet, twierdził, że mogły one po
wstać razem z planetoidami w rezultacie 
rozpadu planety o rozmiarach ziemskich, 
krążącej między Marsem a Jowiszem, 
skąd na skutek oddziaływań planetarnych 
były wyrzucane z Układu Słonecznego 
lub przesuwane w jego dalsze rejony. Te 
z nich, które nie zostały wyrzucone 
w przestrzeń między gwiazdową, utwo
rzyły olbrzymi obłok nieaktywnych ją
der kometamych rozciągający się według 
Oorta aż do 100 000 jednostek astrono
micznych wokół Słońca. Z tego ogrom
nego rezerwuaru, nazywanego Obłokiem 
Oorta, co jakiś czas, na skutek grawita
cyjnego oddziaływania gwiazd przecho
dzących w sąsiedztwie Słońca, mogą one 
być kierowane do wnętrza Układu Pla
netarnego, gdzie pojawiają się jako nowe, 
długookresowe komety przejawiające 
w pobliżu swego peryhelium bardzo sil
ną aktywność.

Hipoteza Oorta wyjaśniała przede 
wszystkim pochodzenie komet długo
okresowych (o okresie obiegu wokół 
Słońca dłuższym niż 200 lat), które cha
rakteryzują się dużymi nachyleniami 
swych orbit do płaszczyzny ekliptyki, co 
łatwo wytłumaczyć, jeśli przychodzą one 
ze sferycznego obłoku otaczającego 
Układ Planetarny. Nie wyjaśniała nato
miast pochodzenia komet krótkookreso
wych (o okresach mniejszych niż 20 lat) 
mających w przeważającej większości 
orbity o małych nachyleniach. Przez dłu
gi okres czasu uważano co prawda, że

mogą one powstawać na skutek prze
chwytywania komet z orbit długookre
sowych na orbity o krótszym okresie 
przez grawitacyjne oddziaływanie du
żych planet, takich jak Uran, Saturn i Jo
wisz. Teoria ta nie wytrzymała jednak 
próby czasu. Już w 1970 roku Paul Joss 
zwrócił uwagę na fakt, że mechanizm 
transportu komet z orbit długookreso
wych na krótkookresowe przez pole gra
witacyjne największej planety, Jowisza, 
jest bardzo nieefektywny i za jego po
mocą można wytłumaczyć zaledwie nie
wielki procent obserwowanych komet 
krótkookresowych.

Hipoteza Oorta miała jeszcze jeden 
bardzo poważny mankament oprócz tego, 
że nie tłumaczyła sensownie pochodze
nia wszystkich komet. W 1951 roku Ku
iper zauważył, że skoro komety są w du
żej mierze zbudowane z materiału lodo
wego, nie mogły powstać tak blisko Słoń
ca jak planetoidy. Twierdził, że bardziej 
prawdopodobne jest, że powstały one 
w chłodniejszych obszarach, w zewnętrz
nej części mgławicy protoplanetamej, 
gdzie gęstość materii była niewystarcza
jąca do uformowania dużych obiektów 
wielkości planet, wystarczająca jednak do 
utworzenia obiektów o rozmiarach pla
netoid. Zaproponował teorię, według któ
rej komety powstały w pasie poza Nep
tunem i Plutonem, w odległości od 35 do 
50 AU od Słońca, z resztek materii po
zostałej po utworzeniu planet. Ze wzglę
du na niską temperaturę zewnętrznych 
części protoplanetamego dysku akrecyj- 
nego (około 40-50 K), powstałe tam 
obiekty mogłyby być zbudowane z lodu 
wodnego i różnych zamrożonych gazów, 
podobnie jak jądra komet. Po utworze
niu się dużych planet, długotrwałe per
turbacje planetarne spowodowały prze
sunięcie dużej ilości tych obiektów bądź 
do wnętrza układu, gdzie mogły one stać 
się kometami krótkookresowymi, bądź na 
zewnątrz, gdzie utworzyły Obłok Oorta. 
Stamtąd, na skutek działania perturbacji 
gwiazdowych lub innych oddziaływań
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nie uwzględnionych przez Oorta, takich 
jak pływowe oddziaływanie Galaktyki 
lub spotkania z dużymi obłokami mole
kularnymi, mogą one powracać jako ko
mety długookresowe. Obiekty, które 
przetrwały w dysku Kuipera od czasu 
powstania Układu Słonecznego do cza
sów obecnych, znajdują się tam nadal 
na bardzo stabilnych orbitach i mogą sta
nowić wydajne źródło komet krótko
okresowych.

Hipoteza Kuipera dostarczyła bardziej 
prawdopodobnego wyjaśnienia na po
chodzenie komet krótkookresowych. Po
wstawanie takich komet z obiektów znaj
dujących się za orbitą Neptuna na pra
wie kołowych, niewiele nachylonych do 
ekliptyki orbitach powinno być bowiem 
znacznie łatwiejsze i bardziej efektywne 
niż przechwytywanie komet przychodzą
cych z Obłoku Oorta na mocno nachylo
nych, prawie parabolicznych orbitach. 
Z jej pomocą można też lepiej wytłuma
czyć rozbieżności pomiędzy przewidy
waną i obserwowaną orbitą takich ciałjak 
Neptun czy kometa Halley’a. Jako wy
jaśnienie tych rozbieżności proponowa
no zarówno niedokładności obserwacji, 
jak i istnienie ciał zakłócających ruch obu 
obiektów, uważając, że odpowiedzialny 
za nie może być Pluton lub tajemniczy, 
nieobserwowany towarzysz Układu Pla
netarnego —  „Planeta X”. W przypadku 
Plutona jego masa okazała się zbyt mała, 
aby planeta ta mogła wystarczająco za
burzać ruch np. Neptuna. Poszukiwana 
od dawna tajemnicza dziesiąta planeta 
jest natomiast, według Kuipera, nie po
jedynczym obiektem, lecz zbiorowiskiem 
drobnych ciał o rozmiarach planetoid, 
krążących tuż poza orbitą ostatniej dużej 
planety, Neptuna.

Masa dysku Kuipera, potrzebna do 
wytłumaczenia procesu powstawania ko
met krótkookresowych czy wspomnia
nych rozbieżności w ruchu Neptuna czy 
komety Halley’a, początkowo szacowa
na była na 10-20 mas Ziemi. Jednak prze
prowadzone w latach 80-tych symulacje 
komputerowe pokazały, że już przy ma
sie dysku równej 1 masie Ziemi, efek
tywność procesu powstawania komet 
krótkookresowych z obiektów dysku 
Kuipera powinna być kilkaset razy więk
sza niż z komet o orbitach długookreso
wych. Również problem małych nachy
leń orbit komet krótkookresowych moż
na by wówczas łatwo wyjaśnić. Symula
cje komputerowe wykonane w 1988 roku 
przez trzech astronomów: Martina Dun- 
cana, Thomasa Quinna i Scotta Trema
ine pokazały, że komety przechwycone 
z orbit bliskoparabolicznych na orbity 
krótkookresowe nie zmieniają nachyleń

swoich orbit. Oznacza to, że jeśli kome
ty krótkookresowe powstawałyby z ko
met przychodzących z Obłoku Oorta, ich 
nachylenia powinny mieć podobny roz
kład, tzn. prawie sferyczny. Jest to w spo
sób oczywisty sprzeczne z obserwacja
mi. Powtórne symulacje, tym razem jed
nak ze źródłem komet w płaskim dysku 
znajdującym się tuż poza orbitą Neptu
na, pozwoliły wyprodukować „obserwo
wane” komety krótkookresowe o charak
terystycznych małych nachyleniach or
bit. Wydajność tego procesu była tak 
duża, że masa dysku Kuipera nie więk
sza od 1/50 masy Ziemi wystarczyłaby, 
aby przez cały okres istnienia Układu Sło
necznego dostarczać komety krótkookre
sowe do jego wnętrza. Jak widać, jesz
cze przed odkryciem pierwszego obiek
tu z dysku Kuipera, jego istnienie, prze
widziane teoretycznie, stało się nie tylko 
prawdopodobne, ale praktycznie nie
odzowne dla wytłumaczenia wielu obser
wowanych zjawisk, a problem komet 
krótkookresowych można by wytłuma
czyć bardzo skromną ilością materii znaj
dującej się w Układzie Planetarnym tuż 
za orbitą Neptuna.

Poszukiwania i pierwsze odkrycia

Jeszcze zanim w pracach teoretycznych 
pokazano, że możliwe jest istnienie dys
ku małych ciał krążących poza orbitą 
Neptuna, pomysł Kuipera był rozważa
ny również od strony obserwacyjnej.
O ile bowiem niemożliwe jest zaobser
wowanie obiektów o rozmiarach jąder 
kometamych, czyli kilku lub kilkudzie
sięciu kilometrów, znajdujących się 
w Obłoku Oorta (na odległościach rzędu 
kilkudziesięciu tysięcy jednostek astro
nomicznych), to zaobserwowanie obiek
tów z dysku Kuipera, znajdujących się 
na granicy Układu Planetarnego (35-50 
AU) wydaje się może trudne, ale znacz
nie bardziej realne. Niestety, aż do lat 
80-tych, kiedy to zaczęto używać kamer 
CCD, zaobserwowanie światła odbitego 
od obiektu wielkości kilkudziesięciu ki
lometrów, znajdującego się w okolicach 
orbity Neptuna, czyli o jasności rzędu 
25 magnitudo, było praktycznie niemoż
liwe. Co prawda, już w 1976 roku Mark 
Bailey, wówczas student z Edynburga, 
zaproponował inną i bardziej obiecującą 
metodę poszukiwań, a mianowicie obser
wowanie zakryć jasnych, odległych 
gwiazd. Metoda ta nie wzbudziła jednak 
zainteresowania, mimo że do jej realiza
cji wystarczyłby zaledwie 30-centyme- 
trowy teleskop z wielokanałowym foto
metrem.

Poszukiwania obiektów z dysku Kui
pera rozpoczęto dopiero pod koniec lat

osiemdziesiątych. W 1988 roku David Je- 
witt z University of Hawaii i Jane Luu 
z University of California w Berkeley 
rozpoczęli poszukiwania, używając 
2.2-metrowego teleskopu na Mauna Kea 
na Hawajach, wyposażonego w kamerę 
CCD. Zasięg używanego przez nich in
strumentu wynosił 25 magnitudo. Wyko
nując po cztery 15-minutowe ekspozy
cje wybranego fragmentu nieba, a następ
nie porównując je  ze sobą spodziewali 
się znaleźć obiekty należące do Układu 
Planetarnego, powoli przesuwające się na 
tle gwiazd. Niestety, systematyczne pię
cioletnie poszukiwania nie przyniosły 
skutku. Jednak szybki rozwój techniki
i ulepszane kamery CCD dawały nadzieję 
na zaobserwowanie coraz to słabszych 
obiektów i obserwatorzy nie przerywali 
swoich poszukiwań. W końcu, w sierp
niu 1992 roku, zaobserwowali obiekt nie
znacznie przesuwający się na tle gwiazd. 
Niezwykle wolny ruch obiektu (3" na 
godzinę) wskazywał na to, że może on 
poruszać się nawet poza orbitą Plutona. 
David Jewitt i Jane Luu obserwowali 
obiekt przez dwie kolejne noce, a następ
nie obserwacje przesłali do Briana Mars- 
dena, dyrektora Centralnego Biura Tele
gramów Astronomicznych (Central Bu
reau of Astronomical Telegrams) w Cam
bridge, Massachusetts. Tam stwierdzono, 
że rzeczywiście obiekt znajduje się w od
ległości około 40 AU od Słońca i nada
no mu nazwę „1992 QBj”. Nie można 
było natomiast wyznaczyć jego orbity. 
Dalsze, przeszło miesięczne obserwacje 
nie dały jednoznacznej odpowiedzi 
na pytanie, czy odkryty obiekt jest pierw
szym z przewidzianego przeszło 40 lat 
wcześniej dysku Kuipera. Liczona na 
podstawie ciągle niewystarczającej licz
by obserwacji orbita pasowała zarówno 
do obiektu o prawie kołowej orbicie, znaj
dującego się w odległości około 40 AU 
od Słońca (czyli „typowego” obiektu 
z dysku Kuipera), jak i do komety o or
bicie eliptycznej, z peryhelium w odle
głości 9 AU i aphelium w odległości
43 AU od Słońca, z okresem obiegu 
138.5 lat, tym bardziej, że albedo obiek
tu było typowo kometame (około 4%). 
Do ostatecznego rozstrzygnięcia potrzeb
ne były dalsze obserwacje. Niestety, nie
dogodna do obserwacji pozycja obiektu 
w grudniu 1992 roku ciągle powstrzymy
wała astronomów przed oficjalnym ogło
szeniem 1992 QB, pierwszym odkrytym 
obiektem dysku Kuipera. Ostateczne po
twierdzenie otrzymano dopiero w lipcu 
1993 roku: obiekt znajduje się na prawie 
kołowej orbicie o półosi wielkiej ponad
44 AU i okresie obiegu wokół Słońca wy
noszącym 291 lat. W międzyczasie
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Jewitt i Luu odkryli drugi obiekt, który 
bardzo szybko został definitywnie uzna
ny za należący do dysku Kuipera. Obiekt 
ten, oznaczony jako 1993 FW, porusza 
się prawie tak samo daleko od Słońca jak 
1992 QBp znajduje się jednak po prze
ciwnej stronie Układu Planetarnego. Od
krycia dokonano 28 marca 1993 roku 
i już w czerwcu Brian Marsden wyzna
czył jego orbitę: okres orbitalny 291 lat, 
odległość peryhelium 42 AU, odległość 
aphelium 46 AU, ostatecznie potwierdza- 
jącjego przynależność do hipotetyczne
go do tej pory dysku Kuipera. Te dwa 
pierwsze odkrycia potwierdziły istnienie 
dysku znajdującego się tuż poza orbitą 
Neptuna, będącego zarówno pozostało
ścią po pierwotnym dysku protoplanetar- 
nym, jak i najbardziej prawdopodobnym 
źródłem komet krótkookresowych.

Obiekty dysku Kuipera

Po odkryciu przez Davida Jewitta i Jane 
Luu dwóch pierwszych obiektów nale
żących do dysku Kuipera rozpoczęto za
krojone na szeroką skalę poszukiwania. 
Co rok wzrasta liczba odkrywanych 
obiektów. Coraz więcej astronomów 
i amatorów angażuje się w program po
szukiwań i obserwacji obiektów dysku 
Kuipera. Do obserwacji używa się naj
w iększych teleskopów, takich jak: 
2.2-metrowy teleskop na Mauna Kea 
(Hawaje), 1.5-metrowy teleskop w Cer- 
ro-Tololo (Chile), 2.5-metrowy teleskop 
w La Palma (Wyspy Kanaryjskie), 5-me- 
trowy teleskop na Mount Palomar (Kali
fornia) oraz 10-metrowy teleskop Keck 
I (Hawaje) i 3.9-metrowy anglo-austra- 
lijski teleskop w Nowej Południowej 
Walii (dwa ostatnie głównie do obserwa
cji fotometrycznych). Od sierpnia 1992 
do listopada 1997 z powierzchni Ziemi 
odkryto 60 obiektów. Oprócz tego ponad 
60 następnych zostało odkrytych przez 
Teleskop Kosmiczny Hubble’a, krążący 
na orbicie wokół Ziemi. Nie dla wszyst
kich odkrytych obiektów udało się po
rządnie wyznaczyć orbitę —  ze względu 
na zbyt małą ilość obserwacji 12 spośród 
60 obiektów odkrytych z powierzchni 
Ziemi ma orbitę wyliczoną przy założe
niu, że mimośród jest równy zero (czyli 
że orbita jest kołowa). Żaden z obiektów 
odkrytych przez Teleskop Kosmiczny 
Hubble’a nie ma dobrze wyznaczonej 
orbity, dla wszystkich przy jej wyznacza
niu przyjęto mimośród równy zero.

Wszystkie obiekty odkryte dotychczas 
w obszarze pomiędzy 30-50 AU od Słoń
ca są stosunkowo duże i jasne. Oszaco
wane rozmiary większości z nich miesz
czą się pomiędzy 100 a 400 km, a jasno
ści od 22 do 25 magnitudo. Dwa pierw

sze obiekty, 1992 QB, i 1993 FW, mają 
średnice 283 i 286 km, czyli są około 20 
razy większe od jądra komety Halley’a. 
Najmniejszy z obiektów odkrytych z po
wierzchni Ziemi, 1993 RP, ma średnicę 
96 km, natomiast największy i zdecydo
wanie najjaśniejszy obiekt, 1996 TL66, 
ma średnicę rzędu 500 km (czyli swoimi 
rozmiarami przypomina planetoidę Ve- 
stę). Na podstawie ilości odkrytych 
obiektów szacuje się prawdopodobną li
czebność dysku Kuipera i jego masę. 
Duże i jasne obiekty, stosunkowo łatwe 
do zaobserwowania, stanowią tylko nie
wielki procent całej populacji dysku. 
Liczbę obiektów o średnicy większej od 
100 km szacuje się obecnie na 40000- 
-70000. Obiektów mniejszych, o śred
nicy rzędu 10 km, czyli podobnych do 
jądra komety Halley’a, musi być w dys
ku znacznie więcej, ze względu jednak 
na swoje rozmiary i mniejsząjasność są 
trudniejsze do zaobserwowania. Specjal
ne poszukiwania prowadzone 5-metro- 
wym teleskopem na Mount Palomar, 
o zasięgu 26 magnitudo, nie przyniosły 
jak dotychczas oczekiwanych rezultatów. 
Natomiast dzięki obserwacjom prowa
dzonym spoza Ziemi, przez Teleskop Ko- 
sm iczny H ubble’a, odkryto ponad 
60 nowych obiektów o jasności nawet 
28 magnitudo. Część z nich to prawdo
podobnie obiekty o rozmiarach zbliżo
nych do jądra komety Halley’a, czyli rzę
du 10-20 km. Obecnie szacuje się, że 
w dysku Kuipera musi być około 3x108 
obiektów o średnicy rzędu 10 km. Oprócz 
tego trzeba też pamiętać o jednym, znacz

nie większym obiekcie, który coraz czę
ściej jest również zaliczany do dysku 
Kuipera. Jest to Pluton —  ostatnia, dzie
wiąta planeta naszego Układu Słonecz
nego. Planeta ta, w porównaniu z Neptu
nem, Uranem, Saturnem czy Jowiszem 
ma znacznie mniejsze rozmiary (zaled
wie 2300 km średnicy) i znacznie więk- 
szągęstość. Swojąbudowąbardziej przy
pomina skaliste planety typu ziemskiego 
niż gazowe olbrzymy, w sąsiedztwie któ
rych się znajduje. Stąd też astronomowie 
są skłonni coraz częściej uważać ją  za 
jeszcze jeden, prawdopodobnie najwięk
szy, obiekt należący do dysku Kuipera. 
Po uwzględnieniu Plutona i jego księży
ca Charona całkowitą masę dysku Ku
ipera szacuje się obecnie na 0.1-0.3 masy 
Ziemi. Jeśli tak jest, to dysk znajdujący 
się tuż poza orbitą Neptuna byłby kilka
set razy bardziej masywny niż znany 
od dawna pas planetoid pomiędzy Mar
sem a Jowiszem.

Plutonki

Badając orbity odkrytych obiektów 
stwierdzono niespodziewanie, że są 
wśród nich takie, które znajdują się w re
zonansie 3:2 z Neptunem, tzn. ich okres 
obiegu wokół Słońca do okresu obiegu 
Neptuna wokół Słońca wynosi 3:2 — 
w czasie kiedy Neptun okrąża Słońce trzy 
razy, każdy z tych obiektów robi to dwu
krotnie. W takim samym rezonansie 
z Neptunem znajduje się Pluton, stąd ze 
względu na podobieństwo dynamiczne 
obiekty te nazwano Plutonkami (po an
gielsku: Plutinos). Pluton, który ma

30 35 40 45 50

Półoś wielka orbity [AU]

Rys. 2. Rezonans wpływa na rozmiar i kształt orbity wielu obiektów dysku Kuipe
ra. Prawie połowa obiektów transneptunowych znajduje się, podobnie jak Pluton, 
w rezonansie 3:2 z Neptunem —  obiegają Słońce dwukrotnie w czasie, gdy Nep
tun robi to trzy razy. Rysunek z pracy J.Luu & D.Jewitta (1996).
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Tab. 1. Lista dziesięciu pierwszych obiektów dysku Kuipera

Nazwa q[AU] Q[AU] e i[°] mag d[km] data odkrycia odkrywca

1992 QB, 40.88 47.71 0.07 2 22.8 283 30.08.1992 D.Jewitt, J.Luu

1993 FW 41.54 45.50 0.05 8 22.8 286 28.03.1993 J.Luu, D.Jewitt

1993 RO 31.48 47.73 0.20 4 23.2 139 09.1993 D.Jewitt, J.Luu

1993 RP 34.86 43.80 0.11 3 24.5 96 09.1993 J.Luu, D.Jewitt

1993 SB 26.91 52.18 0.32 2 22.7 188 09.1993 I.Williams

1993 SC 32.25 47.52 0.19 5 21.7 319 09.1993 I.Williams

1994 E S 2 40.31 50.75 0.01 1 24.3 159 03.1994 J.Luu, D.Jewitt

1994 EV3 40.78 44.74 0.04 2 23.3 267 03.1994 D.Jewitt, J.Luu

1994 G V 9 40.98 46.01 0.06 0.1 23.1 264 04.1994 D.Jewitt, J.Chen

1994 JQ . 41.79 46.13 0.05 4 22.4 382 05.1994 M.lrwin

orbitę przecinającą orbitę Neptuna, dzię
ki rezonansowi jest chroniony przed bli
skimi spotkaniami z tą planetą. Podob
nie Plutonki, mające orbity nieco bardziej 
eliptyczne od pozostałych obiektów 
transneptunowych, o mimośrodzie więk
szym od 0.1 i półosi wielkiej mniejszej 
niż 40 AU, mogą dość mocno zbliżyć się 
do orbity Neptuna, jednak dzięki rezo
nansowi nigdy nie podchodzą blisko do 
samej planety. Około 40% odkrytych 
obiektów znajduje się w rezonansie 3:2, 
a tylko jeden obiekt, 1995 DA2, w rezo
nansie 4:3 z Neptunem. Obliczono, że 
liczba Plutonków w dysku Kuipera o roz
miarach większych niż 100 km wynosi 
prawdopodobnie około 30 000. Pluton 
wyróżnia się spośród nich jedynie swo
im rozmiarem. Bardzo trudno jest, nie
stety, odpowiedzieć na pytanie, jak obiek
ty dysku Kuipera znalazły się w rezonan
sie 3:2 z Neptunem. Jedno z możliwych, 
choć kontrowersyjnych wyjaśnień zapro
ponował ostatnio Renu Malhotra. Jest to 
tzw. teoria „migracji planet”: na skutek 
wymiany momentu pędu między plane
tami a planetezymalami w początkowym 
okresie tworzenia się Układu Planetarne
go, planety zmieniały swoją odległość 
od Słońca. Zmianie uległy przede wszyst
kim orbity Urana i Neptuna, planet, któ
re „w ypchnęły” dużą liczbę komet 
do Obłoku Oorta. Kiedy Neptun odsunął 
się nieco od Słońca, obiekty znajdujące 
się w dysku otaczającym Słońce na od
ległościach 30-50 AU zostały schwyta
ne w rezonans. Mimo że prace teoretycz
ne potwierdzają ten scenariusz i że nie 
ma żadnych wątpliwości co do wymia
ny momentów pędu pomiędzy planete
zymalami, nie ma dowodów na to, że mi
gracja planet miała miejsce. Teoria Mal- 
hotry pokazuje jeden z możliwych sce
nariuszy wyjaśniającym istnienie grupy 
obiektów  będących w rezonansie 
z Neptunem.

Centaury

Wszystkie odkryte obiekty z dysku Kui
pera poruszają się po prawie kołowych 
orbitach znajdujących się poza orbitą 
Neptuna i lekko tylko nachylonych do 
płaszczyzny ekliptyki. To niewielkie na
chylenie przemawia na korzyść po
wszechnie już dziś przyjętej hipotezy, że 
dysk Kuipera jest źródłem komet krót
kookresowych. Mechanizm powstawa
nia komet krótkookresowych z obiektów 
transneptunowych jest obecnie dość do
brze poznany. Proponuje się trzy możli
we scenariusze: spotkania z dużymi 
obiektami znajdującymi się w dysku Ku
ipera, zderzenia mniejszych ciał w dys
ku lub długookresowe perturbacje plane
tarne. Kilka obiektów w dysku Kuipera 
większych niż pozostałe mogłoby wy
starczająco zaburzyć ruch mniejszych 
ciał tak, aby rozpoczęły one podróż do 
wnętrza Układu Planetarnego. Podobnie 
zderzenie dwóch obiektów mogłoby spo
wodować zmianę orbity któregoś z nich 
na tyle silną że zostałby on wyrzucony 
z dysku Kuipera. Oprócz tego, w wyni
ku działania długookresowych perturba
cji od wielkich planet, obiekty z dysku 
mogłyby zmienić swoją orbitę i stać się 
kometami krótkookresowymi. Przepro
wadzone symulacje komputerowe poka
zują że obiekty dysku Kuipera, prawdo
podobnie na skutek wspólnego działania 
trzech omówionych mechanizmów, są 
przemieszczane z prawie kołowych or
bit, po których krążyły od czasów po
wstania Układu Planetarnego, na orbity 
bardziej eliptyczne. Niektóre z tych 
obiektów stająsię kometami krótkookre
sowymi i poruszają się we wnętrzu Ukła
du Planetarnego pomiędzy orbitami Jo
wisza, Saturna i Urana. Inne zostająwy- 
rzucone na zewnątrz Układu Planetarne
go, do Obłoku Oorta lub w przestrzeń 
międzygwiazdową. Jeszcze inne gwał

townie kończą swe życie, 
zderzając się z którąś z pla
net (jak kometa Shoemaker- 
-Levy 9) lub ze Słońcem.

Skoro dysk Kuipera jest 
źródłem komet krótkookre
sowych, powstaje pytanie, 
czy jakieś komety znajdują 
się obecnie w trakcie swojej 
ewolucji z dysku Kuipera do 
wnętrza Układu Planetarne
go? Skoro obserwujemy za
równo obiekty dysku Kuipe
ra, jak i komety krótkookre
sowe, powinniśmy również 
móc zaobserwować obiekty 
znajdujące się w fazie po
średniej, a poruszające się 

znacznie bliżej Słońca niż obiekty trans- 
neptunowe. Takimi obiektami, ogniwem 
łączącym obiekty dysku Kuipera i kome
ty krótkookresowe, są prawdopodobnie 
Centaury— obiekty charakteryzujące się 
niestabilnymi, mocno rozciągniętymi or
bitami, przecinającymi orbity planet-ol- 
brzymów. Kiedy w 1977 roku Charles 
Kowal odkrył niezwykły obiekt 2060 
Chiron, nazwany na cześć jednego z mi
tologicznych Centaurów, był to jedyny 
obiekt na orbicie tak wydłużonej, że roz
ciągała się ona od wnętrza orbity Satur
na aż do orbity Urana. Zaklasyfikowany 
początkowo jako planetoida, w 1988 roku 
Chiron objawił aktywność kometarną, 
produkując jasną i wyraźną komę. Dziś 
wiadomo już ostatecznie, że Chiron nie 
jest planetoidą lecz największym zna
nym jądrem kometamym. Jego średnica 
wynosi około 200 km, czyli 20 razy tyle, 
co rozmiary komety Halley’a. Od 1977 
roku odkryto w sumie 6 obiektów na po
dobnych co Chiron orbitach i całą grupę 
nazwano „Centaury”. Trzy z nich: 2060 
Chiron, 5145 Pholus i 1993 HA2 mają 
dobrze określone orbity, a trzy pozosta
łe: 1994 TA, 1995 DW2 i 1995 GO, zo
stały odkryte stosunkowo niedawno i cią
gle potrzebują bardziej szczegółowych 
obserwacji. Wszystkie znajdują się na 
eliptycznych orbitach, przecinających or
bity Jowisza, Saturna, Urana i Neptuna. 
Na skutek tego mogą się zbliżać do pla- 
net-olbrzymów, ulegając silnym pertur
bacjom od nich. Dlatego też ich orbity są 
niestabilne i ulegają częstym zmianom. 
Czas przebywania na takiej niestabilnej 
orbicie jest stosunkowo niedługi (około 
miliona lat), ponieważ silne oddziaływa
nia grawitacyjne dużych planet wyrzu
cają Centaury z Układu Planetarnego lub 
ściągają na orbitę o znacznie krótszym 
okresie.

Mając tak krótki orbitalny czas życia, 
Centaury nie mogły powstać w obszarze,
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Rys. 4. Orbita obiektu 1996 TL66. Na rysunku zaznaczono 
orbity Jowisza, Saturna, Urana i Neptuna. Pozostałe orbity 
odnoszą się do kilku najlepiej obserwowanych obiektów 
dysku Kuipera (łącznie z Plutonem). Rysunek pochodzi z 
pracy J.Luu et al. (1997).

w którym obecnie się znajdują, lecz mu
siały przywędrować z innych obszarów 
Układu Słonecznego. Z powodu niesta
bilności ich orbit trudno jest dokładnie 
odtworzyć ich ewolucję i wskazać miej
sce, gdzie powstały. Wiele jednak wska
zuje na najbliższe sąsiedztwo, czyli na 
dysk Kuipera. W takim wypadku Cen
taury byłyby brakującym ogniwem łączą
cym obiekty transneptunowe z tzw. ko
metami grupy jowiszowej (krótkookre
sowymi). Przemawia za tym również ak
tywność kometama Chirona i niewielkie 
nachylenia orbit do płaszczyzny eklipty- 
ki wszystkich trzech grup: obiektów 
z dysku Kuipera, Centaurów i komet 
krótkookresowych. Wszystkie odkryte 
Centaury są dużymi obiektami, o średni
cach od 50 do 200 km. Na podstawie do
tychczasowych odkryć przewiduje się, że 
ich populacja powinna być bardzo duża: 
liczbę obiektów o średnicach rzędu 70 km 
szacuje się na około 5000. Mniejsze Cen
taury powinny być znacznie liczniejsze, 
przypuszcza się, że obiektów o średni
cach mniejszych od 1 km powinno być 
od 105 do 106.

Nowa klasa obiektów  —  odkrycie 
obiektu 1996 TL66

Czy możemy również obserwować 
obiekty wyrzucone z dysku Kuipera nie 
do wnętrza, ale na zewnątrz Układu Pla
netarnego? Jeszcze do niedawna było to 
zupełnie niemożliwe. Olbrzymie odległo

ści tych obiektów, 
ich niewielka ja 
sność i ograniczo
ne wciąż możli
wości obserw a
cyjne sprawiają, 
że nie tylko nie 
możemy zauwa
żyć żadnego z o- 
biektów Obłoku 
Oorta, lecz rów
nież nie daj e się zo
baczyć obiektów 
bliższych, krążą
cych w odległo
ściach k ilkuset 
jednostek astro
nom icznych od 
Słońca. Z wielu 
symulacji wynika 
jednak, że ten wła
śnie obszar powi
nien być okupo
wany przez liczną 
populację komet 
wyrzuconych z dysku Kuipera i podąża
jących do Obłoku Oorta.

9 października 1996 roku Jane Luu 
wraz z trzema współpracownikami za
obserwowała nowy obiekt, nazwany 
1996 TL66, znajdujący się w odległości 
35.2 AU od Słońca. Początkowo wzięto 
go za jeszcze jeden z obiektów należą
cych do dysku Kuipera. Ze swojąjasno- 
ścią20.9 magnitudo byłby on najjaśniej

szym odkrytym obiektem transneptuno- 
wym od czasów odkrycia Plutona i jego 
księżyca Charona. Jednak po kilku mie
siącach obserwacji stało się jasne, że 1996 
TL66 nie przypomina innych obiektów 
z dysku Kuipera. W momencie odkrycia 
znajdował się co prawda w typowej dla 
obiektów dysku Kuipera odległości, ale 
po dokładniejszych obliczeniach okaza
ło się, że obserwowany fragment orbity 
to jedynie okolice peryhelium dość moc
no wydłużonej orbity o półosi wielkiej 
84 AU i okresie obiegu wokół Słońca pra
wie 800 lat. Przyjmując, że obiekt ten ma 
stosunkowo ciemną powierzchnię, obli
czono jego średnicę na około 500 km. 
1996 TL66 jest prawdopodobnie przedsta
wicielem licznej grupy rozproszonych 
ciał znajdujących się pomiędzy dyskiem 
Kuipera a Obłokiem Oorta. Liczbę obiek
tów o podobnych rozmiarach i orbitach 
szacuje się obecnie na kilka tysięcy, choć 
całkowitą liczbę mniejszych ciał znajdu
jących się w „rozproszonym dysku”, roz
ciągającym się na setki jednostek astro
nomicznych poza obszar klasycznego 
dysku Kuipera, szacuje się na kilkaset mi
lionów. Obecnie rozpatrywane są dwa 
możliwe scenariusze powstania tych 
obiektów. Jeden z nich zakłada, że po
wstały one nieco bliżej Słońca niż obiekty 
transneptunowe, w obszarze pomiędzy 
Uranem a Neptunem, a następnie zosta
ły wyrzucone na zewnątrz przez oddzia
ływania grawitacyjne dużych planet (jako 
część formowania się Obłoku Oorta). 
Drugi z nich zakłada, że pochodzą one 
z klasycznego dysku Kuipera, lecz zo
stały wyrzucone na znacznie bardziej wy-
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dłużone orbity przez perturbacje od du
żych planetezymali lub od Neptuna. Jak
kolwiek powstanie tych obiektów nie jest 
wciąż ostatecznie wyjaśnione, odkrycie 
1996 TL66 jest pierwszym dowodem na 
istnienie populacji rozproszonych obiek
tów łączących znany obecnie dysk Ku- 
ipera (30-50 AU) z Obłokiem Oorta 
(~104 AU).

Własności fizyczne

Hipoteza Kuipera zakładała, że obiekty 
z proponowanego przez niego dysku po
winny być ciałami lodowymi, bogaty
mi w zamrożoną wodę, tlenek węgla, 
dwutlenek węgla i cząsteczki azotu, pro
porcjonalnie do składu chemicznego ze
wnętrznych obszarów mgławicy proto- 
planetamej, w temperaturze około 40- 
-50 K. Promieniowanie kosmiczne w od
powiednio długim czasie może zamienić 
ten początkowo bogaty w lód materiał w 
bardziej skomplikowane związki węglo
we (zwłaszcza przy powierzchni). Eks
perymenty laboratoryjne pokazały, że 
bombardowanie mieszaniny lodów (H20 , 
NH3, CH4) przez wysoce energetyczne 
cząstki może doprowadzić do powstania

Tab. 2. Lista sześciu znanych Centaurów 

Nazwa obiektu a[AU] e i [°] odkrywca

0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2

_1___ I___I___ I___ L_
0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 

V  - R

Rys. 5. Histogram V-R dla różnych 
obiektów w Układzie Słonecznym: 
(a) planetoidy zbliżające się do Zie
mi (NEA), (b) planetoidy z grupy Tro- 
jańczyków, (c) jądra kometarne (SP), 
(d) Centaury, (e) obiekty dysku Kui
pera. Rysunek z pracy J.Luu & D.Je- 
witt (1996).

takich właśnie 
związków. Tak 
powstaje bo
gata w węgiel 
skorupka po
krywająca po- 
w ie rz c h n ię  
i powstrzymu
jąca sublima- 
cję lodu. Przy
puszcza się, że 
taki ciemny, 
nie topiący się
płaszcz pokrywa większość obiektów 
transneptunowych, a także powierzchnie 
Centaurów. Niestety, zarówno obiekty 
z dysku Kuipera, jak i Cenatury są obiek
tami bardzo odległymi, o niewielkiej ja
sności i uzyskanie informacji o ich po
wierzchni jest prawdziwym wyzwaniem. 
Udało się to jednak dla kilku obiektów, 
dzięki zastosowaniu fotometrii szeroko
pasmowej. Już podczas obserwacji 
pierwszego odkrytego obiektu (1992 
QB!) stwierdzono, że jest on bardzo 
ciemny i ma czerwoną barwę, co suge
rowałoby skład powierzchni bogaty 
w związki organiczne. Niewielkie albe
do (zaledwie 4%) obiektu jest typowe dla 
obiektów kometamych. Jednak dla po
zostałych obiektów z dysku Kuipera 
zauważono dużą różnorodność barw, 
od prawie neutralnych (odbijających 
równo wszystkie długości fali) do bar
dzo czerwonych (bardziej odbijających 
czerwoną część widma niż niebieską). 
Podobnie jest w przypadku Centaurów, 
gdzie mamy do czynienia z bardzo czer
wonym Pholusem i prawie neutralnym 
Chironem. Tak duży rozrzut barw wska
zywałby na wielką różnorodność mate
riału na powierzchniach tych obiektów. 
Musiałoby się to jednak wiązać z istnie
niem różnych typów budowy wewnętrz
nej, co byłoby dość trudne do wytłuma
czenia, jeśli przyjąć, że obiekty te powsta
ły w takich samych warunkach i w tym 
samym obszarze. Innym wyjaśnieniem 
mogą być zderzenia obiektów pomiędzy 
sobą na skutek czego na ciemnej i czer
wonej powierzchni utworzyły się miej
sca, gdzie odsłonięty został jaśniejszy 
materiał ze środka. Porównanie obser- 
wacji obiektów  transneptunow ych 
i Centaurów z innymi obiektami Ukła
du Planetarnego (jądra kometarne, pla
netoidy grupy Trojańczyków, planeto
idy zbliżające się do Ziemi — NEA) po
kazuje wyraźnie, że przewaga czerwonej 
barwy widoczna jest tylko w obiektach 
z dysku Kuipera i w Centaurach, nie wy
stępuje natomiast ani w jądrach kome
tamych, ani w planetoidach. Wskazuje 
to na istnienie na powierzchni Centau

2060 Chiron 13.7 0.38 6.9 C.Kowal
5145 Pholus 20.3 0.57 24.7 D.Rabinowitz
1993 HA2 24.7 0.52 15.6 D.Rabinowitz
1994 TA 16.8 0.31 5.4 J.Chen, D.Jewitt
1995 DW2 25.0 0.25 4.1 J.Chen, D.Jewitt
1995 GO 18.1 0.62 17.6 J.Scotti

rów i obiektów dysku Kuipera rzadkie
go i nie spotykanego w planetoidach i ko
metach materiału. Jest to również pew
nym potwierdzeniem teorii o wspólnym 
pochodzeniu Centaurów i obiektów 
transneptunowych.

Zakończenie

Ostatnie odkrycia obiektów transneptu
nowych, Centaurów, jak również klasy 
obiektów reprezentowanych przez 1996 
TL66 dostarczają nam nowego, znacz
nie szerszego spojrzenia na pochodze
nie i budowę naszego Układu Słonecz
nego. Pluton, do tej pory uważany za 
dziewiątąplanetę, wydaje się tracić swo
ją  rangę i staje się jeszcze jednym, cho
ciaż największym ze znanych obiektów 
z dysku Kuipera. Poszukiwania dziesią
tej planety (słynnej planety X) zakoń
czą się prawdopodobnie zdetronizowa
niem dziewiątej i ostatecznym uznaniem 
istnienia masywnego dysku, rozciągają
cego się na setki jednostek astronomicz
nych od Słońca, zawierającego setki mi
lionów drobnych ciał. Prawdopodobnie 
wyjaśniona zostanie zagadka pochodze
nia niektórych z lodowych księżyców du
żych planet (np. Trytona). Teoretyczne 
dotychczas rozważania o pochodzeniu 
komet długo- i krótkookresowych znaj- 
dująostatecznie swoje obserwacyjne po
twierdzenie. Nasza wiedza o układzie 
Pluton-Charon i o obiektach z dysku 
Kuipera zostanie poszerzona, kiedy wy
słana zostanie planowana na rok 2010 
sonda Pluton-Charon Express.

Wyczerpujące informacje o dysku Kuipera 
można znaleźć na stronie WWW Davida 
Jewitta: http://wtvyv.ifa.hawaii.edu/faculty/ 
jewitt.

Halina Prątka jest asystentem w Ob
serwatorium Astronomicznym Uni
wersytetu im. Adama Mickiewicza 
w Poznaniu. Obecnie przygotowuje 
rozprawą doktorską dotycząęąproble- 
matyki pochodzenia komet.
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teleskop kosmiczny Hubble’a obserwuje

Nowy rekord przesunięcia ku czerwieni: z  =  5.34!

Kwazary pobite przez galaktyki
Przyzwyczailiśmy się do stwierdzenia, 
ze kwazary to najdalsze obiekty we 
Wszechświecie. Od momentu odkry
cia w roku 1963 wiodły prym pod 
względem wielkości przesunięcia ku 
czerwieni linii widmowych. Tymcza
sem palmę pierwszeństwa znów prze
jęły galaktyki...

Przedsmakiem odkrycia były ob
serwacje wykonane w styczniu 

1996 r. teleskopem Hubble’a. Na uzy
skanym wówczas zdjęciu gromady 
galaktyk CL 1358+62 wyróżniał się 
swą barwą czerwono zabarwiony łuk 
(Fot. 1). Kształt nasuwał skojarzenia 
z efektami soczewkowania grawitacyj
nego, tyle że obserwowany obiekt wy
kazywał złożoną wewnętrzną struktu
rę. Poczerwienienie mogło być skut
kiem pokonania przez promieniowanie 
znacznego dystansu —  wszak j uż sama 
gromada leży w odległości 5 miliardów 
lat świetlnych.

Intuicja nie zawiodła badaczy. Wy
korzystan ie  zdolności zbierającej 
zwierciadła teleskopu Kecka o średni
cy 10 metrów pozwoliło w ubiegłym 
roku uzyskać widmo obiektu i określić 
wielkość przesunięcia ku czerwieni na 
4.92. Przyjmując za wiek Wszechświa
ta 14 miliardów lat, mielibyśmy do 
czynienia z galaktyką odległą o 13 mi
liardów l.św.! Jest rzeczą szokującą że 
przy tak ogromnej odległości możemy 
oglądać strukturę badanego ciała. Za
wdzięczamy to zjawisku soczewkowa
nia grawitacyjnego, które w tym przy
padku działa dodatkowo jak kilkakrot
nie powiększająca lupa. Tak oto sama 
natura pomaga nam jeszcze dokładniej 
obserwować to, co działo się w odleg
łej przeszłości. Jesteśmy świadkami 
powstawania galaktyki —  widoczne są 
obszary, w których następuje aktywny 
proces narodzin gwiazd.

Analizowany obiekt świeci ponad 
10-krotnie jaśniej niż nasza Galakty
ka, choć jest od niej około cztery razy 
mniejszy. W obszarach o rozmiarach 
rzędu kilkuset lat świetlnych gwiazdy

rodzą się w sposób niemal lawinowy. 
Informuje nas o tym m.in. zmierzona 
prędkość ruchu struktur gazowych 
w badanej galaktyce, sięgająca 200 km/s. 
Możemy się przekonać, że formowa
nie gwiazd we wczesnych etapach ży
cia Wszechświata było o wiele bardziej 
gwałtowne.

W obserwacje bardzo odległych
i słabych galaktyk wprzęgnięty został 
również bliźniak największego telesko
pu optycznego —  Keck II. Gdy we 
wrześniu ubiegłego roku przy pomocy 
spektrografu niskiej rozdzielczości ba
dano niewielki obszar w gwiazdozbio
rze Trójkąta, natrafiono na ślad istnie
nia obiektu, którego na dostępnych ma
pach nieba w ogóle nie było. W grud
niu umożliwiono dokonanie szczegó
łowej analizy przy dłuższym czasie 
ekspozycji.Wtedy to na tle nieba poja
wiła się słabiutka plamka (Fot. 2).

Jak się okazało, galaktyka oznaczo
na symbolem 0140+326 RD1 (w skró
cie: R D 1) to najodleglejszy obiekt, jaki 
do tej pory zaobserwowano. Przesunię
cie jej linii widmowych określono na
5.34. Pokonana została w ten sposób 
„magiczna” bariera: z = 5. Jednocze
śnie, wędrując wstecz w czasie, zbli
żyliśmy się o kolejne kilkanaście pro
cent do momentu Wielkiego Wybuchu. 
Oglądamy najprawdopodobniej pro
mieniowanie wytwarzane przez pierw
sze pokolenia gwiazd, bowiem bada
ny obiekt liczy sobie niespełna miliard 
lat. Warto podkreślić, że RD 1 nie wy
daje się jakąś szczególnie okazałą ga
laktyką —  pod względem masy i ja 
sności absolutnej przewyższa ją  nawet 
Mleczna Droga. Otwiera to szansę ba
daniom powstawania i początkowych 
faz ewolucji galaktyk za pomocą wiel
kich teleskopów nowej generacji. Póki 
co bliźniacze teleskopy Kecka są poza 
konkurencją ale kilka innych instru
mentów zbliżonej klasy jest w fazie 
realizacji. Już w najbliższych dziesię
cioleciach będziemy zapewne świad
kami gwałtownego rozwoju kosmolo
gii obserwacyjnej, (kr)

Ilustracje na wkładce obok przed
stawiają:

1. Gromada CL 1358+62je s t gra
witacyjną soczewką, która dala nam 
powiększony obraz galaktyki (widocz
nej jako  słaby czerwony łuk na prawo
1 p o n iż e j  środka  tego fra g m en tu  
zdjęcia).

la. Na wyeksponowanym obrazie 
galaktyki dostrzegamy to, co tak bar
dzo zadziwiło astronomów  — pomimo 
zawrotnej odległości możemy dostrzec 
oddzielne obszary, w których nastę
pu je  aktyw ny proces pow staw ania  
gwiazd. Tę niepowtarzalną okazję po
dejrzenia narodzin galaktyki stworzy
ła sama natura.

Ib. Teoretyczny model poła grawi
tacyjnego gromady pozw olił zrekon
struow ać  w olny od zn iekszta łceń  
obraz galaktyki. Zawiera on detale oko
ło 5-10  razy mniejsze od zdolności 
ro zd zie lc ze j te leskopu  H ubble  ’a. 
W obszarach o średnicy kilkuset lat 
świetlnych rodzą się gwiazdy, w tem
pie znacznie większym od współcze
śnie obserwowanego.

Obraz uzyskany został Szerokokątną 
K am erą P lanetarną (W FPC-2) 
Teleskopu Kosmicznego dnia 13 stycz
nia 1996 r. Duże zdjęcie przedstawia 
obszar nieba o rozmiarach około 1 mi
nuty łuku, fragm ent la  —  10 sekund 
łuku, fra g m e n t 2a —  za led w ie
2 sekund luku.

2. Najdalszym obiektem we Wszech
świecie, ja k i do tej pory udało się za
obserw ow ać, j e s t  g a la k tyka  RD1 
o przesunięciu ku czerwieni równym
5.34. Jej odkrycia dokonał zespół astro
nomów (A. Dey  —  John Hopkins Uni
versity; H. Spinrad, D. Stern, J.R. Gra
ham  —  University o f  California, Ber
keley; F.H. Chaffee —  W.M. Keck Ob
servatory) przy użyciu 10-metrowego 
teleskopu Kecka II.
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Fot. M. Franx (Uniwersytet Groningen), G. Illingworth (Uniwersytet Kahfor 
nijski, Santa Cruz) i NASA.

Czytaj opis na stronie obok
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teleskop kosmiczny Hubble’a na tropie gwiezdnego eliksiru młodości

Kanibale żyją dłużej!
Już prawie pół wieku astronomowie 
starają się rozszyfrować zagadkę ist
nienia tzw. błękitnych maruderów. 
Chodzi o obiekty, które nie pasują 
do obrazu gromad kulistych jako sku
pisk jednych z najstarszych gwiazd 
w Galaktyce.

Po raz pierwszy zwrócił na nie 
uwagę Allan Sandage, konstru

ując diagram Hertzsprunga-Russella 
dla gromady kulistej M 3. Diagram ten 
(patrz „Postępy Astronomii” nr 1/92, 
str. 26) różnił się zasadniczo od ana
logicznego obrazka dla gwiazd leżą
cych np. w płaszczyźnie Galaktyki 
z tej choćby przyczyny, że w groma
dach kulistych nie obserwuje się obec
nie procesu powstawania gwiazd. Jak 
się wydaje, gwiazdy danej gromady 
utw orzyły się niem al jednocześnie 
przed m iliardam i lat. Podczas gdy 
mało masywne obiekty w dalszym 
ciągu „trzymają się” ciągu głównego, 
gwiazdy o większej masie już dawno 
go opuściły, gdyż w ich wnętrzach 
wyczerpał się wodór. Wszystko było
by w porządku, gdyby nie okazało się, 
że górna część ciągu głównego na dia
gramie H-R gromad kulistych wcale 
nie jest pusta. Powyżej tzw. punktu 
odejścia (w kierunku gałęzi olbrzy
mów) znaleźć można obiekty, które 
w jakiś niezrozumiały sposób spóźnia
ją  się w swojej ewolucji (stąd przydo
mek: maruderzy). To jakby grupa na
stolatków w kosmicznym domu star
ców.

Taki stan rzeczy związany jest nie
w ątp liw ie  z egzo tyką  w arunków , 
w których przyszło żyć błękitnym ma
ruderom. W spółistnienie milionów 
gwiazd w obszarze o rozmiarach kil
kunastu lat świetlnych nie może po
zostać bez śladu. W szczególności 
spotkania gwiazd, tworzenie w ten 
sposób układów (w tym ciasnych) i to
warzysząca tym procesom wymiana 
materii dawałaby szansę uzupełnienia 
zapasów paliwa jądrowego, co dla nie

których gwiazd oznaczałoby m ożli
wość „przedłużenia” życia.

Hipoteza zyskała szczególne uzna
nie po zidentyfikowaniu szeregu błę
kitnych maruderów w centralnych ob
szarach gromady 47 Tuc (o tych ob
serwacjach, wykonanych dzięki nie
zwykłym  m ożliw ościom  teleskopu 
kosmicznego, informował A. Strobel 
na łamach „Postępów A stronom ii” 
nr 1/92; patrz też Fot. 1). Ta najjaśniej
sza i największa gromada kulista (wi
doczna gołym okiem z półkuli połu
dniowej) poddawana jest coraz bar
dziej wnikliwym badaniom. Prowa
dzone analizy powinny przynieść od
powiedź na pytanie, czy błękitni ma
ruderzy to zwykle rezultat „zjadania 
się” gwiazd przebiegającego stopnio
wo i raczej powoli —  w wyniku sto
pienia się (fuzji) w jedną całość cia
snego układu podwójnego, czy też za 
ich powstawanie odpowiada raczej 
gw ałtow ny proces zderzeń gwiazd 
(Rys. 2).

Do uzyskania widma błękitnego 
marudera BSS-19 (Rys. 3) wykorzy
stano jeden z przyrządów teleskopu 
kosmicznego (Faint Object Spectro
graph). Jak się okazało, mamy do czy
nienia z gwiazdą, w irującą 75 razy 
szybciej od Słońca. Swą m asą (1.7 
masy Słońca) około dwukrotnie prze
w yższa typow e gw iazdy grom ady 
47 Tuc, znajdujące się w punkcie odej
ścia od ciągu głównego.

Przedstawiający te wyniki astrono
mowie (M. Shara, R. Saffer, M. Li- 
vio) nie mają wątpliwości, że obiekt 
taki jest końcowym stadium w ewo
lucji szczególnego rodzaju ciasnego 
układu podwójnego. W tym przypad
ku mieliśmy więc do czynienia z bie
giem zdarzeń przedstawionym w sce
nariuszu fuzji. Dokonanie podobnych 
analiz dla innych błękitnych marude
rów pozwoli uzyskać pełniejszy ob
raz procesów odpowiedzialnych za 
p o w staw an ie  tych  eg zo ty czn y ch  
obiektów, (kr)

Ilustracje na wkładce obok przed
stawiają:

1. Błękitni maruderzy w gromadzie 
kulistej 47 Tucanae. Po lewej obraz 
gromady uzyskany z powierzchni Zie
mi, po prawej  — powiększenie zazna
czonego obszaru centralnego, otrzyma
ne przez nałożenie kilku obrazów z te
leskopu kosmicznego (kamery szeroko
kątna i planetarna z filtrami ultrafiole
towym, niebieskim i fioletowym). Ska
lę barw dobrano tak, by czerwonym 
olbrzymom odpowiadał odcień pom a
rańczowy, gwiazdom ciągu głównego
—  białoziełony, błękitnym maruderom
—  niebieski (te ostatnie gwiazdy zazna
czono dodatkowo kółkami).

2. Teoria ewolucji przewiduje dwa 
ciągi wydarzeń, prowadzących do p o 
wstania błękitnego marudera. Zgodnie 
z  pierwszym, w wyniku zderzenia ma- 
łomasywnych gwiazdformuje się osta
tecznie obiekt, który w międzyczasie 
(m.in. wskutek aktywności magnetycz
nej w fazie  czerwonego olbrzyma) zdą
żył spowolnić swąrotację. Natomiast 
w modelu przebiegającej spokojnie fu 
zji spotkanie gwiazd w gęstych obsza
rach gromady kulistej może doprowa
dzić do utworzenia układu podwójne
go, który  —  stopniowo się zacieśnia
ją c — powoduje zlanie się obu składni
ków. Tworzy się obiekt masywniejszy, 
szybciej rotujący, o wyższej jasności 
i temperaturze  —  dobrze pasujący do 
charakterystyk analizowanego błękit
nego marudera.

3. Widmo obiektu BSS-19 (błękit
nego marudera z  gromady 47 Tuc), 
uzyskane 27października 1995 r. przy  
pomocy spektrografu FOS. Na obser
wow any rozkład energii nałożono  
widmo modelowe, doskonale odtwa
rzające profile linii. Parametry mode
lu kryją  w sobie  in form ację m.in. 
o prędkości rotacji gwiazdy, je j  tem
peraturze i przyspieszeniu  je j  pola  
grawitacyjnego.
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rozmaitości Była woda na Marsie? vJ

Nowe spojrzenie 
na marsjańską 
dolinę Nirgal Vallis

Chyba żaden twór topograficzny 
Marsa nie wywołał takiej emocji 

i nie uzyskał takiego rozgłosu jak doli
na Nirgal Vallis (15/30° S, 36/48° W). 
Jej obraz otrzymany w roku 1972 za 
pomocą sondy Mariner 9 —  podobnie 
jak przekazane w roku 1997 przez son
dę Pathfinder obrazy ujścia doliny Ares 
Vallis (2/10° N, 14/23° W) — był pu
blikowany nie tylko w czasopismach 
naukowych i popularnonaukowych, ale 
także w prasie codziennej. Nie należy 
się temu dziwić, w obu przypadkach 
zarejestrowane na wspomnianych ob
razach twory potraktowano jako do
wód występowania na Marsie wody, 
przy czym —  biorąc pod uwagę astro
nomiczną skalę czasu —  ma to mieć 
miejsce w niezbyt odległej przeszłości.

Dotyczy to zwłaszcza doliny Nirgal 
Vallis, mającej około 400 km długości 
i od 5 do 6 km szerokości, na obrazie 
przekazanym przez sondę Mariner 9 do 
złudzenia przypominającej koryto me
andrującej rzeki na Ziemi. A jednak 
sprawa nie jest taka całkiem jasna. 
Przeciwko wodnej hipotezie zdaje się 
przeczyć ukształtowanie terenu, przez 
który przebiega ta dolina. Jej ujście bo
wiem wydaje się leżeć wyżej niż źró
dła i dopływy, a to przemawiałoby ra
czej na rzecz innej koncepcji. Po pro
stu, zdaniem niektórych badaczy, doli
na Nirgal Vallis powstała w wyniku 
przepływu lawy wydobywającej się 
spod krateru Holdena (26° S, 34° W).

O becnie uczeni d ysponu ją  ju ż  
o wiele dokładniejszymi obrazami do

liny Nirgal Vallis. Otrzymano je w okre
sie od 19 do 21 września 1997 roku 
za pomocą sondy Mars Global Surve
yor, nadal okrążającej Marsa i przeka
zującej na Ziem ię obrazy jego po
wierzchni. Interesująca nas dolina wspa
niale się na nich prezentuje, zwłaszcza 
na obrazach o dużej sile rozdzielczej, 
ukazujących delikatne szczegóły jej bu
dowy. Na szczególną uwagę zasługują 
pokrywające dno doliny tajemnicze 
„kaskady”, na pierwszy rzut oka przy
pominające ślady, jakie pozostawiłby 
g igan tyczny  po jazd  gąsienicow y. 
Na razie nie wiadomo, czy powstały 
one w wyniku działania spływającej 
wody, czy też raczej przedstaw iają 
wydmy utworzone przez wiejące wia
try. Zastanawiający jest również wy
gląd doliny Nirgal Vallis na obrazach 
uzyskanych za pom ocą sondy Mars 
Global Surveyor, wydającej się być 
tworem młodym, prawie nie naruszo
nym przez szalejące tam dość często 
burze pyłowe. A przecież woda na 
Marsie nie występuje przynajmniej od 
kilku milionów lat, czyli było sporo 
czasu na to, aby erozja wietrzna zrobi
ła swoje. Jak zatem wytłumaczyć ten 
świeży wygląd doliny Nirgal Vallis?

Stanisław R. Brzostkiewicz

, X _.\
v \
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w kolorze: Galeria mgławic Messiera

Na środkowej stronie kolorowej wkładki zaczynamy prezentację obiektów, które swego 
czasu Charles Messier skatalogował w celu ułatwienia sobie obserwacji mających 
na celu odkrywanie nowych komet. Pod numerem 1 znalazła się:

Mgławica Krab
4 lipca przypada amerykańskie Święto Niepodległości, trady
cyjnie już wieńczone pokazami sztucznych ogni we wszystkich 
zakątkach USA. Tak się złożyło, że przed prawie tysiącem lat 
również tego dnia zajaśniała na niebie supernowa —  świadec
two gigantycznej kosmicznej eksplozji, zamykającej żywot kil
kakrotnie masywniejszej od Słońca gwiazdy...

Chińscy astronomowie opisali supernową z roku 1054 j ako sześcio
krotnie jaśniejszą od Wenus, jej blask przewyższał więc zapewne 
-6  magnitudo. Kroniki sugerują nawet, że dorównywała pod tym 
względem Księżycowi. W każdym razie przez trzy tygodnie wi
doczna była również w dzień, a nocą zdobiła firmament przez pra
wie dwa lata. Jak się dziś szacuje, w maksimum blasku świeciła 
z mocą około 400 milionów słońc. Ten kosmiczny fajerwerk mógł
by zagrozić życiu na Ziemi, gdyby nastąpił w odległości poniżej 50 
lat świetlnych. Na szczęście od wybuchającej gwiazdy dzielił nas 
dystans setki razy większy... Tymczasem minęło przeszło sześć stu
leci i o tajemniczej „gwieździe —  gościu” na niebie praktycznie 
zapomniano.

Dopiero w roku 1731 angielski fizyk i miłośnik astronomii John 
Bevis, oglądając niebo przez teleskop, zwrócił uwagę na mglisty 
obiekt w północnej części gwiazdozbioru Byka. Podobnego odkry
cia dokonał niezależnie 28 sierpnia 1758 roku Charles Messier (pro
wadząc polowania na kometę, której powrót przepowiedział Ed
mond Halley...). Zorientowawszy się, że obiekt ów nie porusza się 
względem gwiazd, 12 września raz jeszcze dokładnie wyznaczył 
i zanotował jego położenie, rozpoczynając tym samym tworzenie 
słynnego „Katalogu Mgławic i Gromad Gwiazd”, opublikowanego 
po raz pierwszy w roku 1774. Jako otwierająca cały katalog Mes
siera mgławica zyskała oznaczenie M 1, zaś swą popularną nazwę— 
Krab — zawdzięcza szkicom, wykonanym w roku 1844 przez Lor
da Rossę.

Niezwykły wygląd był zapewne jedną z przyczyn, dla których 
badania mgławicy Krab prowadzono od początku z zainteresowa
niem. W roku 1939 John Duncan stwierdził ekspansję mgławicy, 
określając również jej prawdopodobny moment powstania na rok 
1173. Trzy lata później jej wewnętrzne obszary penetrował Walter 
Baade, potwierdzając związek genetyczny mgławicy z gwiazdą znaj
dującą się w pobliżu jej środka.

W roku 1948 Krab zidentyfikowany został jako jedno z najsil
niejszych na niebie radioźródeł. Sześć lat później Baade raz jeszcze 
wykazał swą intuicję, postulując istnienie silnego pola magnetycz
nego w obszarze mgławicy. Lata sześćdziesiąte przyniosły odkrycie 
promieniowania rentgenowskiego oraz — w końcu — sprawcy całe
go zamieszania: źródła silnego promieniowania radiowego, wysyła
nego z niezwykłą regularnością blisko 30 razy w ciągu sekundy, które 
najwidoczniej zlokalizowane było we wskazanej przez Baadego 
„gwieździe”, a z racji charakteru emisji nazwanego pulsarem (patrz 
artykuł prof. Jarzębowskiego w niniejszym numerze „Uranii-PA”).

Mgławicę Krab tworzy materia pochodząca z wybuchu gwiaz
dy supernowej. Obserwowana obecnie, wypełnia ona obszar o roz
miarach w przybliżeniu 10 na 15 lat świetlnych, wciąż ekspandując 
z prędkością około 1800 km/s. Już sama jasność mgławicy w zakre
sie widzialnym jest imponująca (choć akurat w tym przedziale wid
ma gubi się nieco na tle rozgwieżdżonego nieba), przeszło tysiąc
krotnie przewyższając moc promieniowania Słońca. Całkowitą ener
gię emitowaną we wszystkich długościach fali ocenia się na bliską

stu tysiącom słońc. Warto pamiętać, że całą tę emisję mgławica za
wdzięcza maleńkiej gwieździe neutronowej o średnicy kilkunastu 
kilometrów i jasności obserwowanej około 16 magnitudo (przy od
ległości 6300 l.św. odpowiada to jasności absolutnej 4,5 magnitu
do, tj. bliskiej słonecznej !).

Mgławica Krab stała się obiektem inspirującym całe rzesze 
badaczy. Geoffrey Burbridge zażartował nawet, że astronomię można 
podzielić na dwie dziedziny: astronom ię mgławicy Krab 
i astronomię pozostałej części Wszechświata. Poświęcono jej od
dzielne konferencje, monografie i książki (zainteresowanym warto 
polecić obszerne fragmenty „Życia gwiazd” J. Szkłowskiego). Ob
razy mgławicy, uzyskane w różnych zakresach widma, przedsta
wiamy na rozkładówce.

Promieniowanie widzialne mgławicy ma dwa zasadnicze skład
niki (co widać np. na fot. 1): czerwonawy, tworzący skomplikowa
ną i chaotyczną sieć włókien o widmie emisyjnym (liniowym), zbli
żonym do widma mgławic dyfuzyjnych oraz niebieskawe, rozpro
szone tło emisji synchrotronowej wysokoenergetycznych elektro
nów poruszających się w silnym polu magnetycznym. O występo
waniu silnego pola magnetycznego przekonuje nas fot. 2 —  kom
pozycja obrazów wykonanych przy użyciu filtrów polaryzacyjnych 
ustawionych w różnych kierunkach. Kolejne zdjęcie (fot. 3) wyko
nano przy użyciu filtru wąskopasmowego (Ha). Prezentowany 
na fot. 4 radiowy obraz fragmentu nieba zawierającego interesujący 
nas obiekt pochodzi z przeglądu VLA wykonanego w paśmie 
1.4 GHz. Obejmuje on obszar o krawędzi wielkości jednego stop
nia, ukazując mgławicę Krab jako jedno z najsilniejszych radioźró
deł całego nieba.

Centralne położenie na kolorowej wkładce zajmuje obraz 
(a w zasadzie mozaika) wycinka mgławicy z Teleskopu Kosmicz
nego, szczególnie wyraźnie prezentujący strukturę włókien gazo
wych — świadectwo dramatycznego kataklizmu. Barwy dobrano 
tak, że czerwona odpowiada emisji atomów tlenu w chłodnym ga
zie, zielona —  atomów tlenu w gazie gorącym, zaś niebieska 
emisji atomów siarki. Analizując te obserwacje, możemy śledzić 
proces wzbogacania materii międzygwiazdowej w ciężkie pierwiast
ki, bez którego nie byłoby przecież nas samych. O innych bada
niach mgławicy Krab i jej pulsara teleskopem Hubble’a informo
waliśmy na okładce „Postępów Astronomii” nr 4/96.

Sięgając w zakresy widma o coraz krótszych długościach fali 
(prawa strona wkładki, fot. 5-8), dostrzegamy obszary mgławicy 
coraz bliższe jej środka. To dowód, że wysokoenergetyczne elek
trony — źródło synchrotronowego promieniowania — są dość sku
tecznie więzione w silnym polu magnetycznym gwiazdy neutrono
wej; przedzierając się w obszary zewnętrzne, nie są już 
w stanie emitować kwantów o dowolnie wielkiej energii. Przy tym 
pulsar staje się coraz wyraźniejszy i w zakresie gamma (fot. 8) wi
doczny jest w zasadziejuż tylko on, jako trzeci co do jasności obiekt 
na niebie (na prawo i poniżej środka obrazu —  towarzyszy mu źró
dło Geminga, co prawda nieco jaśniejsze, ale położone około 
20 razy bliżej nas. A swoją drogą — cóż za wspaniała „gwiazda 
podwójna” zdobi niebo w promieniach gamma...).

Krab oraz jego „pulsujące serce” —  wydawałoby się niepo
zorna pozostałość po gwieździe, która go stworzyła, należą do naj
jaśniejszych obiektów na niebie w różnych zakresach długości fali. 
Choć było to dziełem przypadku, w pełni zasługuje na przywilej 
otwierania najsłynniejszego bodaj katalogu mgławic, (kr)
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w kraju... Pod naturalnym i sztucznym niebem, czyli...

Srebrne wesele 
Olsztyńskiego Planetarium

Astronomiczne tradycje Olsztyna zapo
czątkował Mikołaj Kopernik. W latach 
1516-1519 oraz 1520-1521 Kopernik 
pełnił w Olsztynie obowiązki administra
tora dóbr kapituły warmińskiej. W tym 
czasie prowadził obserwacje astronomicz
ne oraz prace nad słynnym dziełem De 
revolutionibus, w którym przedstawił he- 
liocentryczną teorię budowy świata.

W Olsztynie Kopernik mieszkał na 
zamku, w którym obecnie mieści się 
Muzeum Warmii i Mazur. Na krużganku 
gotyckiego zamku zachowała się jedna 
z nielicznych pamiątek po wielkim astro
nomie —  naścienna tablica. Wykonał ją  
w okresie od 25 stycznia do 20 kwietnia 
1517 roku. Tablica służyła do wyznacza
nia momentu równonocy wiosennej i ob
liczania długości roku zwrotnikowego.

W latach pięćdziesiątych obecnego 
wieku wśród członków olsztyńskiego 
Oddziału Polskiego Towarzystwa Miło
śników Astronomii zrodziła się idea 
utworzenia obserwatorium astronomicz
nego. Miało ono umożliwić miłośnikom 
astronomii rozwijanie zainteresowań, 
a wszystkim mieszkańcom Olsztyna kon
takt z prawdziwym niebem w czasie po
kazów. Na miejsce przyszłego obserwa
torium typowano dawną wieżę ciśnień 
przy ulicy Żołnierskiej.

Adaptacja wieży ciśnień na obserwa
torium była przedsięwzięciem trudnym 
i kosztownym. Szczupłe grono olsztyń
skich miłośników astronomii nie miało 
żadnych możliwości zrealizowania tak 
skomplikowanego zadania.

W latach sześćdziesiątych rozpoczęły 
się w Polsce przygotowania do obchodów 
pięćsetnej rocznicy urodzin Mikołaja 
Kopernika. O formach uczczenia tej rocz
nicy myślano przede wszystkim w mia
stach związanych z jego życiem i dzia- 
łalnościąoraz w środowisku astronomów 
i miłośników astronomii.

W 1964 roku profesor Eugeniusz Ryb
ka w czasie Walnego Zjazdu Polskiego 
Towarzystwa Miłośników Astronomii 
rzucił hasło: „Co najmniej pięć planeta

riów na 500-lecie urodzin Kopernika”. 
I rzeczywiście to ambitne zamierzenie 
udało się zrealizować. W latach 1972— 
- 1973 powstało aż 6 planetariów: w Gru
dziądzu, Warszawie, dwa w Gdyni, Olsz
tynie i Fromborku.

W Olsztynie publiczną dyskusję o for
mach uczczenia Kopernika rozpoczęło 
w roku 1969 Stowarzyszenie Społeczno- 
-Kulturalne „Pojezierze”. Jednym z pomy
słów było zorganizowanie w Olsztynie zlo
tu młodzieży z całej Polski. Młodzież miała 
społecznie usypać kopiec. Działacze „Po
jezierza” uważali, że na kopcu powinno 
stanąć planetarium. Po dyskusjach spra
wa zlotu i kopca upadła, ale na szczęście 
nie zrezygnowano z planetarium.

W listopadzie 1969 roku działacze Sto
warzyszenia Społeczno-Kulturalnego 
„Pojezierze” ostatecznie zadecydowali
0 wybudowania planetarium w hołdzie 
Mikołajowi Kopernikowi. W rok później, 
w listopadzie 1970 r. delegacja olsztyń
ska wyjechała na konsultację do Zakła
dów Carl Zeiss Jena w NRD. Dla przy
szłego planetarium wybrano model apa
ratury projekcyjnej nazywany Planeta
rium Lotów Kosmicznych (Raumflugpla- 
netarium) nagrodzony złotym medalem 
na Targach Lipskich w 1968 roku. Mo
del ten był nowoczesny, ponieważ umoż
liwiał całkowicie automatyczną emisję 
projekcji. Automatyka oparta na wybie
rakach telefonicznych i taśmie perforo
wanej nawet wtedy nie była zbyt nowo
czesna, ale służyła do lat osiemdziesią
tych, aż została zastąpiona sterowaniem 
komputerowym. W 1973 roku model Pla
netarium Lotów Kosmicznych zainstalo
wany w Olsztynie był piątym na świecie
1 pierwszym w Europie.

Pierwszego lipca 1971 roku zapadła 
rządowa decyzja o budowie planetarium. 
Późnąjesienią przystąpiono do prac ziem
nych. Z sześciu wariantów lokalizacji pla
netarium: Kortowo, al. Zwycięstwa 
(obecnie al. Piłsudskiego), ul. Żołnierska 
(obecnie jest tam hotel Relaks), ul. Bał
tycka (w sąsiedztwie Jeziora Czarnego),

rejon kąpieliska miejskiego od strony 
ul. Sielskiej oraz pl. Świerczewskiego 
(obecnie Targ Rybny), wybrano wariant 
drugi. Gmach planetarium zaprojektował 
mgr inż. Ludomir Gosławski z zespołem 
„Miastoprojektu-Olsztyn”. Wystrój wnę
trza opracowali: Ludomir Gosławski, 
Henryk Mączkowski i Janusz Miścicki, 
zaś wykonali olsztyńscy plastycy: Zbi
gniew Juriewicz i Bogdan Stefanów.

Uroczyste otwarcie planetarium nastą
piło 19 lutego 1973 roku w pięćsetne uro
dziny Mikołaja Kopernika.

Nowoczesny gmach planetarium wy
różniał się ciekawymi rozwiązaniami ar
chitektonicznymi, ale zabrakło w nim 
wielu pomieszczeń niezbędnych dla pra
widłowej działalności. Musieliśmy adap
tować pomieszczenia na bibliotekę, ciem
nię fotograficzną warsztat, magazyn, stu
dio nagrań.

Do prawidłowej popularyzacji osiąg
nięć Kopernika i współczesnej astrono
mii niezbędne było organizowanie poka
zów nieba i amatorskich obserwacji ciał 
niebieskich. Gmach planetarium był tak 
zaprojektowany, że nie można było przy 
nim urządzić odpowiedniego tarasu ob
serwacyjnego. Dlatego zaraz po otwar
ciu planetarium rozpoczęto starania 
o adaptację dawnej wieży ciśnień na ob
serwatorium astronomiczne.

Początkowo, w listopadzie 1973, Pla
netarium Lotów Kosmicznych wystąpi
ło o wieżę ciśnień wspólnie z Muzeum 
Warmii i Mazur. W niższych kondygna
cjach muzeum chciało urządzić dział 
przyrodniczy, a górne kondygnacje pla
netarium miało zagospodarować na ob
serwatorium. Pod koniec 1975 r. muzeum 
zrezygnowało z części wieży i wtedy pla
netarium wystąpiło o przejęcie całego 
obiektu wraz z przyległym terenem. Sta
rania te zostały uwieńczone sukcesem 26 
kwietnia 1976 roku.

Projekt adaptacji wieży na obserwa
torium wykonał inż. arch. Kazimierz 
Frankowski z „Miastoprojektu” w Olsz
tynie. Opracowanie tego projektu było
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zadaniem bardzo trudnym. Z jednej stro
ny wieża ciśnień jest obiektem zabytko
wym i dlatego jej zewnętrzna forma nie 
mogła być naruszona. Z drugiej strony 
wyposażenie obserwatorium oraz prze
widywane formy działalności wymagały 
instalacji wielu urządzeń, które trudno 
było zmieścić w wąskiej wieży. Dodat
kowe ograniczenie stanowiły możliwo
ści techniczne i materiałowe przyszłego 
wykonawcy.

W jesieni 1977 roku na plac budowy 
weszli wykonawcy z Komunalnego 
Przedsiębiorstwa Remontowo-Budowla- 
nego w Olsztynie, przemianowanego 
później na Przedsiębiorstwo Budownic
twa Komunalnego. Pracami kierował Jan 
Rumiński pod bezpośrednim nadzorem 
inż. Franciszka Romanowskiego. Usunię
to z wnętrza wieży stary zbiornik na wodę 
i wykonano prace budowlane. Następnie 
przystąpiono do prac wyposażeniowych. 
W lecie 1978 r. specjaliści z zakładów 
Carl Zeiss Jena zmontowali kopułę oraz 
osadzili w niej główny instrument —  re- 
fraktor coude 150/2250 mm.

W maju 1979 roku obiekt obserwato
rium został przekazany Planetarium Lo
tów Kosmicznych. W obserwatorium 
wykonano odpowiedni wystrój plastycz
ny nawiązujący do wystroju Planetarium. 
Autorami byli olsztyńscy artyści plasty
cy: Stefan Kaczmarek, Marek Kłos 
i Marek Nowak.

Uroczyste otwarcie Ludowego Obser
watorium Astronomicznego nastąpiło 
w dniu 13 października 1979 r. Otwarcie 
było jednym z punktów programu Mię
dzynarodowej Sesji Popularnonaukowej 
poświęconej popularyzacji i dydaktyce 
astronomii i astronautyki, odbywającej się 
w Planetarium Lotów Kosmicznych 
w dniach 11-13 października 1979 r.

Od roku 1979 placówka mogła popu
laryzować wiedzę o Wszechświecie, uka
zując piękno zjawisk astronomicznych 
zarówno pod sztucznym niebem plane
tarium, jak i na nieboskłonie przez tele
skopy w obserwatorium. Uzupełnienie 
planetarium o obserwatorium doprowa
dziło do zmiany nazwy całej placówki. 
Od 1982 roku jest to Olsztyńskie Plane
tarium i Obserwatorium Astronomiczne.

Główną formą popularyzacji astrono
mii sąprojekcje pod kopułą planetarium, 
które przedstawiają zjawiska astrono
miczne i efekty lotów kosmicznych.

W projekcjach komentarzowi towarzyszy 
muzyka, a oprócz projektora planetarium 
wykorzystywane są dodatkowe urządze
nia audiowizualne —  wideoprojektor, 
rzutniki przeźroczy itp.

W ciągu 25 lat przygotowano 25 pro
jekcji o różnej tematyce. Zbieżność ilo
ści projekcji z ilością lat działalności jest 
dziełem przypadku. Nie jest to zamierze
nie w stylu „25 projekcji na 25-lecie”. 
Tematyka projekcji jest różnorodna i obej
muje zarówno typowe informacje astro
nomiczne dotyczące komet, planet, nie
ba w różnych porach roku, jak też przed
stawienia tych zjawisk, które można pre
zentować przy pomocy aparatury plane
tarium i urządzeń pomocniczych. Oczy
wiście największe wrażenie na widzach 
robi samo rozgwieżdżone niebo. Dla lu
dzi przyzwyczajonych do widoku nieba 
nad oświetlonymi ulicami naszych miast 
i osiedli, bogactwo gwiazd na odtwarza

nym niebie jest porażające. Rzadko mamy 
bowiem okazję podziwiać prawdziwe 
rozgwieżdżone niebo z miejsc oddalo
nych od ulicznych latami.

Dla widzów zagranicznych teksty pro
jekcji w językach obcych są emitowane 
przez słuchawki. Przygotowane są wer
sje w czterech najczęściej używanych ję
zykach: angielskim, francuskim, niemiec
kim i rosyjskim. Ale są również przygo
towane projekcje w językach: czeskim, 
bułgarskim, hiszpańskim i węgierskim. 
Przez ćwierć wieku projekcje w naszym 
planetarium obejrzało kilkadziesiąt tysię
cy gości zagranicznych.

Liczba wszystkich widzów, którzy 
odwiedzili nasze planetarium, sięga 2,7 
min. Frekwencja w poszczególnych la
tach znacznie się różniła. Nigdy potem 
nie udało się pobić rekordu z 1973 roku, 
gdy planetarium odwiedziło 180 tysięcy 
widzów. W najgorszym 1982 roku wi-
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dzów było 3 razy mniej —  68 tysięcy. 
Pamiętamy jednak, że lygory stanu wo
jennego nie sprzyjały tuiystyce i siłą rze
czy również nasza placówka była odwie
dzana rzadziej niż w innych latach. 
W wykresie obrazującym frekwencję, jak 
w zwierciadle odbija się najnowsza hi
storia Polski.

Przeciętnie odwiedzało nas około 100 
tysięcy osób rocznie; w porównaniu 
z innymi placówkami kulturalnymi jest 
to liczba duża. Z naszego punktu widze
nia jest to tylko połowa widzów, których 
jesteśmy w stanie przyjąć. Zwiększenie 
liczby odwiedzających planetarium i ob
serwatorium mogłoby nastąpić, gdyby 
Olsztyn stał się miastem turystycznym 
z prawdziwego zdarzenia, a to nie tylko 
od nas zależy.

Sporą część naszych widzów stanowią 
uczniowie korzystający z projekcji dydak
tycznych. Naszą ofertą dydaktyczną obej
mujemy uczniów szkół podstawowych, 
średnich a nawet studentów.

Aparatura planetarium jest nowocze
sną pomocą dydaktyczną umożliwiającą 
demonstrację wielu zjawisk astronomicz
nych oraz ich wyjaśnienie w bardzo po
glądowy sposób. Wiele treści astrono
micznych zawartych w programach na
uczania fizyki i geografii różnych typów 
szkół można uczniom przekazać najbar
dziej poglądowo właśnie w planetarium. 
Oferta dydaktyczna corocznie kierowa
na do szkół obejmuje 9 projekcji oraz 4 
pokazy dydaktyczne ilustrujące przykła
dami astronomicznymi wybrane zagad
nienia fizyczne. Projekcje i pokazy są ak
tualizowane, by dostosować się do wciąż

zmieniających się programów nauczania. 
Statystyka mówi, że w 1973 roku było 
tylko 8 projekcji, zaś w 1997roku aż314 
dla 20 tysięcy uczniów. Chociaż liczba 
projekcji dydaktycznych w ciągu roku 
znacznie się zwiększyła, to jednak uwa
żamy, że nadal okoliczne szkoły wyko- 
rzystująje w znikomym procencie. Z dru
giej strony regularnie odwiedzają nas 
uczniowie z niektórych szkół z bardzo 
odległych rejonów kraju i ci z naszej ofer
ty dydaktycznej są bardzo zadowoleni.

Jeśli w Olsztynie policzymy uczniów 
w klasach, dla których oferujemy odpo
wiednie projekcje, to okazuje się, że więk
szość z naszej oferty nie korzysta. Nie 
nowoczesne planetarium , a zwykła 
szmata, kreda i tablica są pomocami dy
daktycznymi do przekazywania treści 
astronomicznych. Dlaczego tak jest, po
zostaje tajemnicą władz oświatowych 
oraz nauczycieli.

Dla młodzieży szkół podstawowych 
i średnich w planetarium są organizowa
ne konkursy astronomiczne. Oprócz oka
zji do ocenienia własnej wiedzy na tle in
nych uczestników i zdobycia nagrody, 
stwarzająone możliwość pogłębienia zna
jomości astronomii i nauk pokrewnych; 
procentuje to w szerszym spojrzeniu 
na Wszechświat, w którym żyjemy.

Od początku w naszej placówce są 
prowadzone zajęcia kół zainteresowań 
dla młodzieży w różnym wieku i o róż
nym poziomie wiedzy astronomicznej. 
Cieszą się one dużym powodzeniem. 
Z szeregów kółkowiczów wywodzi się 
już kilku astronomów, choć ukierunko
wanie zawodowe nie jest głównym

celem prowadzenia zajęć. Przede wszyst
kim chcemy zaszczepić zainteresowanie 
astronomią i astronautyką oraz zaofero
wać kulturalną formę spędzania wolne
go czasu. Obecnie, gdy w szkołach likwi
dowane są zajęcia pozalekcyjne, nasza 
działalność nabiera większego znaczenia.

W ramach popularyzacji astronomii 
w obserwatorium są prowadzone poka
zy Słońca w dzień i nieba gwieździstego 
wieczorem i w nocy. Pokazy nie mogą 
być tak masowe jak projekcje astrono
miczne pod kopułą planetarium. Obser
watorium w byłej wieży ciśnień może 
przyjmować tylko małe grupy. Na fre
kwencję w obserwatorium wpływa rów
nież fakt, że pokazy mogą się odbywać 
tylko przy bezchmurnym niebie, co 
w naszym klimacie nie jest zbyt częste. 
Dlatego obserwatorium przyjmuje rocz
nie tylko 6-7 tysięcy osób. Pokaz nieba 
przez teleskop i możliwość zobaczenia 
plam na Słońcu, kraterów na Księżycu, 
księżyców Jowisza, pierścieni Saturna 
i innych ciekawych obiektów astrono
micznych pozostająna długo w pamięci. 
Pobyt na tarasie obserwatorium jest 
zawsze atrakcyjną okazją do obejrzenia 
panoramy Olsztyna. Schodząc z tarasu, 
można zwiedzić poszczególne pracownie 
obserwatorium.

Warunki do prac obserwacyjnych sys
tematycznie się pogarszają w miarę jak 
nasze miasto jest coraz większe i coraz 
lepiej oświetlone. Przed paroma laty pro
wadzono fotometrię gwiazd zmiennych, 
obserwację zakryć gwiazd przez Księżyc, 
można też było robić zdjęcia różnych 
obiektów na niebie. Obecnie można już 
tylko prowadzić pokazy nieba.

Możliwość obejrzenia nieba przez te
leskop postanowiliśmy stworzyć również 
tym, którzy nie mogą z niej skorzystać 
w obserwatorium. Wejście na taras, czyli 
pokonanie pięciu pięter po schodach jest 
wysiłkiem nawet dla osób zdrowych, nie 
mówiąc już o niepełnosprawnych. Rów
nież wiele dzieci z biednych rodzin i do
mów dziecka nie ma możliwości przy
jazdu do olsztyńskiego obserwatorium. 
Dla nich wszystkich sprowadziliśmy 
przenośny teleskop. Taki teleskop pozwa
la na pokazy nieba w terenie i na wyjaz
dy, np. na zaćmienia Słońca oraz robie
nie zdjęć słabych obiektów, np. komet, 
mgławic w terenie pozbawionym świa
teł. Nasz projekt „Niebo dla wszystkich”
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wsparła finansowo francuska Fundacja 
dla Polski, przekazując pieniądze na kup
no teleskopu. Zakupiono teleskop 
MEADE 8" LX 200 Schmidt-Cassegrain. 
Ma on możliwość automatycznego usta
wienia na ponad 64 tysiące obiektów 
zawartych w znanych katalogach: SAO, 
UGC, NGC, IC, GCVS, Messiera. Do te
leskopu zakupiono również wyposażenie 
dodatkowe, filtry itp.

Nowemu teleskopowi nadano imię 
Cammille’a Flammariona (1842-1924), 
francuskiego astronoma i wielkiego po
pularyzatora astronomii. Uroczystość 
nadania imienia odbyła się 23 marca 1997 
roku w VIII Międzynarodowym Dniu 
Planetariów.

Dla osób zainteresowanych astrono
mią w planetarium są organizowane od
czyty specjalistów z polskich ośrodków 
naukowych oraz astronomów olsztyń
skich. Każdego roku jest wygłaszanych 
ponad 20 odczytów o tematyce astrono
micznej i astronautycznej oraz z dziedzin 
pokrewnych. Na odczyt przychodzi od 50 
do 100 osób. Świadczy to o tym, że lu
dzie chcą poznać tych, którzy wnoszą 
swój wkład w rozwój astronomii polskiej. 
Podobną liczbę słuchaczy gromadzą od
czyty astronomiczne w Warszawie, co 
świadczy na korzyść mieszkańców pra
wie 10 razy mniejszego Olsztyna. Po od
czytach przedstawiane się kalendarze 
astronomiczne pod kopułą, przeglądy fil
mów i książek oraz aktualności astrono
miczne.

Jesteśmy ogromnie wdzięczni wszyst
kim astronomom, którzy mimo braku 
czasu i kłopotów komunikacyjnych, przy
jeżdżają do Olsztyna na odczyty i semi
naria. Z sentymentem wspominamy też 
organizowane w CAMK wykłady PTA, 
z których systematycznie korzystali nasi 
pracownicy.

W 1987 roku sala odczytowa planeta
rium została wyposażona w urządzenia 
audiowizualne za wiele milionów ówcze
snych złotych; wtedy była najnowocze
śniejszą salą wykładową w Olsztynie. 
Niestety w 1996 roku władze miasta ode
brały salę planetarium i przekazały Biuru 
Wystaw Artystycznych, a ono przekształ
ciło ją  w małą salę wystawienniczą. Jest 
to ogromna strata, jeśli chodzi o warunki 
działalności planetarium i strata material
na, bo trzeba było zdemontować urządze
nia dużej wartości, które dobrze służyły

naszej działalności. Obecnie otrzymali
śmy fundusze na zbudowanie nowej sali 
odczytowej. Jest ona niezbędna dla pra
widłowego funkcjonowania naszej pla
cówki. Odczyty, seminaria i wykłady 
będą mogły odbywać się w godziwych 
warunkach, tak jak to się działo przed 
rokiem 1996.

Planetarium posiada specjalistyczną 
bibliotekę liczącą kilka tysięcy książek 
i kilkadziesiąt tytułów czasopism głównie 
z astronomii, astronautyki i dziedzin po
krewnych. Księgozbiór jest uzupełniany 
na bieżąco o pozycje wydawane w Polsce 
i za jej granicami. Dzięki temu nie tylko 
pracownicy naszej placówki, ale także na
uczyciele, uczniowie i studenci z Olszty
na i okolic mają dostęp do nowości, któ
rych nie znajdą w żadnej innej bibliotece.

W ubiegłych latach organizowano 
w planetarium wiele wystaw o tematyce 
astronomicznej i astronautycznej. Były to 
następujące wystawy:,,Instrumenty astro
nomiczne firmy Carl Zeiss Jena”, „O Ko
perniku —  karykatury Aleksandra Woło- 
sa”, „Autografy astronautów amerykań
skich i radzieckich”, „Działalność stacji 
obserwacji SSZ Nr 1151 w Olsztynie”, 
„Instrumenty w epoce Mikołaja Koperni
ka”, „Następcy Mikołaja Kopernika 
w Pradze”, „Kosmos i astronomia w fila
telistyce”, „Kopernik i astronomia na 
znaczkach pocztowych”, ,Ziemia widzia
na z Kosmosu”, „Księżyc w świetle naj
nowszych badań”, „Międzynarodowa 
współpraca w badaniach Kosmosu”, 
„Układ Słoneczny na tle Wszechświata”, 
, Jan Heweliusz”, ,żelazo na Ziemi i we

Wszechświecie”, „Polski kosmonauta —  
Mirosław Hermaszewski”, „M ateria 
z Kosmosu”, „Wszechświat w oczach 
dzieci”, „Człowiek na Księżycu”.

Obecnie nasze możliwości lokalowe 
są na tyle ograniczone, że są tylko dwie 
stałe wystawy: „Materia z Kosmosu” oraz 
„Instrumenty Mikołaja Kopernika”.

Na wystawie „Materia z Kosmosu” 
prezentowana jest kolekcja meteorytów 
gromadzona od 1991 roku oraz okruchy 
gruntu księżycowego podarowane plane
tarium w 1973 roku przez pierwszych 
ludzi, którzy w statku Apollo 11 wylądo
wali na Księżycu w lipcu roku 1969. 
Unikatowy eksponat materii pozaziem
skiej —  okruchy księżycowe stały się 
zaczątkiem kolekcji skał pochodzących 
z innych ciał Układu Słonecznego— pla
netoid, komet i Marsa.

Na naszej wystawie jest bardzo cenny 
i rzadki okaz —  fragment skały z Marsa, 
meteoryt Zagami. Po ogłoszeniu w sierp
niu 1996 roku, że w meteorycie marsjań- 
skim ALH 84001 odkryto skamieniałe 
przejawy życia, nasz meteoryt Zagami stał 
się również obiektem zwiększonego za
interesowania. Chociaż nie ma w nim śla
dów życia, ale jest to jedyny meteoryt 
marsjański w Polsce. Mnóstwo dzienni
karzy chciało go zobaczyć i sfotografo
wać. Nasz meteoryt był też bohaterem te
lewizyjnej audycji „Kwant”.

Olsztyńska kolekcja meteorytów skła
da się z kilku części: meteoryty polskie, 
które spadły bądź zostały znalezione na 
ziemiach będących w granicach Polski po 
1945 roku, zbiór ilustrujący pochodzenie
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w kraju... srebrne wesele Olsztyńskiego Planetarium

meteorytów, zbiór prezentujący różne 
typy meteorytów oraz zbiór tektytów. 
Obecnie jest to największa kolekcja me
teorytów w Polsce.

Olsztyńska kolekcja stała się inspira
cją do utworzenia następnych kolekcji. 
Powstały kolekcje w Obserwatorium 
Astronomicznym Uniwersytetu Jagiel
lońskiego, Obserwatorium Astronomicz
nym Uniwersytetu Warszawskiego oraz 
w planetariach we Fromborku, Toruniu 
i Grudziądzu. Powstało też kilkadziesiąt 
kolekcji prywatnych. Muzeum Minera
logiczne Uniwersytetu Wrocławskiego 
oraz Muzeum Ziemi w Warszawie rów
nież wyciągnęły swoje kolekcje z kas pan
cernych i wystawiły dla zwiedzających.

Wystawa jest tylko jedną z form prze
kazywania wiedzy o meteorytach. Dla za
interesowanych wydajemy biuletyn „Me
teoryt” oraz zorganizowaliśmy Klub Ko
lekcjonerów Meteorytów. Stworzyliśmy 
też bazę danych o meteorytach znajdują
cych się w kolekcjach polskich. U nas nie 
tylko można obejrzeć meteoryty, ale tak
że dowiedzieć się, jak ich poszukiwać 
i rozpoznawać. Za dostarczenie znalezio
nego meteorytu dajemy nagrodę. Tak 
więc meteoryty uczyniliśmy olsztyńską 
specjalnością.

O jakości pracy w każdej instytucji de- 
cydujązatrudnieni w niej ludzie. Pod tym 
względem Olsztyńskie Planetarium i Ob
serwatorium Astronomiczne ma szczęście 
zatrudniać ludzi, którzy pracę populary
zatorską i dydaktyczną umieją wykony
wać z pasją. Od roku 1973 pracują tu 
dr Kazimierz Schilling i dr Jadwiga Biała. 
Nieco krótszy staż pracy mają: mgr Ewa 
Janaszak, mgr Bogusław Kulesza, dr Ja
cek Szubiakowski, mgr Krystyna Mościc
ka, mgr Maciej Grzemski, mgr Lidia Ko- 
siorek i dr Stefan Grabowski. Warto przy
pomnieć, że pracowali tu także: mgr Zbi
gniew Gałęcki, który ma ogromne zasłu
gi w zbudowaniu obserwatorium, a w la
tach 1981-1986 był dyrektorem placów
ki, mgr Edith Pilska i mgr Andrzej Pilski, 
którzy przenieśli się do planetarium we 
Fromborku, co nie przeszkadza Andrze
jowi bardzo ściśle z nami współpracować, 
szczególnie we wszystkich sprawach 
związanych z meteorytami.

Staramy się popularyzować astronomię 
nie tylko na łamach czasopism czytywa
nych przez m iłośników astronomii 
i zainteresowanych nauką („Postępy Astro-

Baran oraz dr Krzy
sztof Ziołkowski. 
Związki prof. Bara
na z naszą placówką 
są nawet dłuższe niż 
jej istnienie, bowiem 
to właśnie on wybrał 
model aparatury 
i pracował w komi
tecie budowy plane
tarium.

Podsumowując 
ćwierć wieku dzia
łalności naszej pla
cówki, można po
wiedzieć, że dziel
nie realizowała ona 
misję odkrywania 
s p o ł e c z e ń s t w u  
tajemnic Wszech
świata. Środowisko 
i tempo, w jakim to
czy się życie, po
zbawia ludzi możli
wości obserwacji Refraktor coude 150/2250 mm firmy Carl Zeiss Jena.

nomii”, „Urania”, „Wiedza i Życie”), ale 
także w olsztyńskich gazetach, których 
czytelnicy do tak poważnych czasopism 
nie zajrzą. Od lat dr Jadwiga Biała pisze 
cotygodniowe felietony z cyklu „Podglą
danie Kosmosu” do „Dziennika Pojezie
rza”, a dr Kazimierz Schilling felietony 
z cyklu „Bliżej gwiazd” do „Gazety Olsz
tyńskiej”. W olsztyńskim Radio Wa-Ma 
stały autorski program  „Spójrzmy 
w gwiazdy” prowadzi mgr Ewa Janaszak. 
Również z innymi rozgłośniami radiowy
mi, lokalną telewizją i prasą staramy się 
współpracować, aby ludzie mogli w moż
liwie wielu miejscach dowiedzieć się cze
goś ciekawego z astronomii.

Jesteśmy ogromnie wdzięczni człon
kom Rady Naukowo-Programowej, któ
rzy służą nam radą i pomocą, a czasami 
ratują w poważnych opresjach. Bez ich 
życzliwych uwag i pomocy nasza działal
ność z pewnością nie byłaby tak bogata. 
W ciągu 25 lat naszej działalności w pra
cach Rady uczestniczyło kilkadziesiąt 
osób, których nie sposób tu wymienić. Jed
nak szczególnie chcielibyśmy podzięko
wać trzem osobom, które pracują w na
szej Radzie od pierwszego jej posiedze
nia, czyli od 5 kwietnia 1974 roku. Są to: 
prof, dr hab. Hiero
nim Humik, prof, 
drhab. Włodzimierz

nieba, tego okna na ogrom Wszechświa
ta. Dopiero wizyta w planetarium albo po
kaz nieba w obserwatorium wywołująre- 
fleksje kosmologiczne i skłaniają do po
szukiwania odpowiedzi w astronomii. 
Bardzo ważnym jest rozbudzenie tych 
szlachetnych zainteresowań wśród mło
dzieży. Na pracę z młodzieżą powinny 
zawsze znaleźć się pieniądze, bo inaczej 
trzeba będzie wydać jeszcze większe 
środki na likwidowanie patologii.

Wydaje się, że informacyjna rola pla
netarium i obserwatorium będzie rosła 
w miarę, jak ludzkość coraz intensyw
niej badać będzie Kosmos. I nie chodzi 
tu tylko o to, aby wraz z kolejnymi re
formami oświatowymi aktualizować 
projekcje dydaktyczne. Ważnym jest tak 
włączyć się w proces edukacji, aby mło
dy człowiek miał szansę poznać bliższy
i dalszy Wszechświat oraz miejsce Zie
mi we Wszechświecie.

Planetarium —  pomnik, który społe
czeństwo wzniosło w 500 rocznicę uro
dzin Mikołaja Kopernika, ma szansę jesz
cze długo być pomnikiem żywym i peł
nić ważną funkcję w mieście, w którym 
On pracował.

Jadwiga Biała
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Seminarium dla nauczycieli fizyki astronomia w szkole

Seminarium dla nauczycieli fizyki
Warszawa, Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika 24-26października 1997

Od kilku lat Komitet Astronomii finansuje doroczne spo
tkania dla nauczycieli fizyki ze szkół średnich. Jak bowiem 
wiadomo, nie ma w programach szkolnych osobnego przed
miotu „astronomia”, ale —  przynajmniej teoretycznie —  
naucza się go w ramach „fizyki z astronomią”. Doświad
czenie uczy, że ograniczona ilość godzin przeznaczonych 
na ten przedmiot kończy się na ogół redukowaniem treści 
astronomicznych prawie do zera. Tymczasem młodzi lu
dzie zalewani są przez środki masowego przekazu infor
macjami o nowych odkryciach w Układzie Słonecznym, 
pytają o zderzenia komet i planetoid z np. Z iem ią mają 
możliwość oglądania przepięknych zdjęć wykonanych za 
pom ocą teleskopu kosmicznego, interesują się zarówno 
początkiem, jak i ewolucją Wszechświata. Wydaje się za
tem, że owo naturalne zaciekawienie może być bardzo owoc
nie wykorzystane w procesie nauczania. Jest dość oczywi
ste, że wiedza astronomiczna zmienia się ostatnio bardzo 
szybko —  nie zawsze wiadomo, co jest aktualne. Zapraco
wani nauczyciele, ciężko pracujący na życie, nie mają ani 
czasu, ani środków na zdobywanie np. bieżącej fachowej 
literatury nawet ze swojej „obowiązkowej” dziedziny —  
nie mówiąc o „dodatkach”. Dlatego właśnie współpraca 
zawodowych astronomów z nauczycielami może przynieść 
wiele korzyści. Patrząc z pozycji współorganizatora takich 
seminariów, myślę nawet, że już powoli przynosi! Poprzed
nie spotkania opisane były w „Postępach Astronom ii” 
(nr 2/96 i 3/97). Uczestniczyło w nich po kilkadziesiąt na
uczycieli (patrz tabelka). Zawsze zaczynały się w piątkowy 
wieczór i trwały do niedzieli włącznie. Szefem spotkań jest 
tradycyjnie Mirosław Giersz, jego pomocnikami w tym roku 
byli Agnieszka Polio, Zbigniew Loska i niżej podpisana. 
Dotychczasowe spotkania Nauczycieli (wszyscy/w tym 
z Warszawy):

Warszawa 18-21.11 1994 (33/19)
Koninki 1-3.12.1995 (30/12)
Warszawa 15-17.11.1996 (55/21) 
Warszawa 24-26.10.1997 (48/18)
W ostatnim roku pierwszy dzień (właściwie tylko wie

czór, bo od godz. 17.30 —  trzeba brać pod uwagę dojazdy 
osób z całej Polski) był w całości „zagospodarowany” przez 
nauczycieli i miłośników astronomii. Taka środowiskowa 
wymiana doświadczeń jest bardzo korzystna dla wszyst
kich uczestników spotkań, także dla astronomów zawodo
wych. Miło zauważyć, np. jak wielu praw fizyki nauczyć 
można, wykorzystując Wszechświat jako „laboratorium”. 
Wiele osób oglądało kometę Hale-Boppa —  mimo łuny 
od miasta zupełnie dobrze było ją  widać. Obserwacje zresztą 
to zawsze owocna i miła część zajęć (jak nie ma pogody — 
musi wystarczać kontakt z instrumentami). W sobotę od
były się cztery wykłady (prof. Józef Smak —  „Co nowego 
w astronomii”; prof. Wojciech Dziembowski —  „Obser

wacje wnętrza Słońca”; dr Krzysztof Ziołkowski —  „Nowy 
obraz Układu Słonecznego” oraz doc. Andrzej Sołtan —  
„Galaktyki”) —  publikujemy je  sukcesywnie w kolejnych 
numerach „Uranii-PA”. Czasu na konferencji nie jest dużo, 
każdy wykładowca miał godzinę na swój temat —  w to 
wliczony jest czas dyskusji. Odbiorcami są fizycy —  pro
szę się więc nie dziwić, że wykłady są bardzo zwarte i prze
kazują tylko to, co najważniejsze.

Redakcja będzie się starać, by możliwie wszystkie ma
teriały z konferencji pojawiły się na naszych łamach (w tym 
opracowania przygotowane przez nauczycieli, które prezen
towane były w piątkowy wieczór konferencji: pan Juliusz 
Domański —  „Konspiracyjne nauczanie astronomii” oraz 
mgr Tomasz Kanarkowski —  „Jak praktycznie nauczać 
astronomii w szkole średniej”). Z prawdziwą przyjemno
ścią trzeba podkreślić, że uczestnicy naszych corocznych 
spotkań sami włączają się do uatrakcyjnienia programu —  
w ubiegłym roku jeden z nauczycieli (pan Kazimierz Der- 
lacki) przygotował dla kolegów wybór poezji na tematy 
astronomiczne. Wieczorem odbyła się dyskusja uczestni
ków. Organizatorzy chcieliby zawsze, by coś dało się z ta
kich spotkań wynieść —  choćby praktyczne wskazówki, 
co i jak można zrobić bardzo skromnymi środkami. I znów, 
jak zawsze widać było podział wśród nauczycieli na „rosz
czeniowych” (jak dostanę taśmy video, to zrobię astrono
mię) i zapaleńców, którzy jak przysłowiowy McGuyver: 
„robią samolot z zapałki”. Wolę, rzecz jasna, pisać o tych 
drugich. Często wystarczy przecież młodych ludzi zachę
cić drobiazgiem. Nauczyciele zwierzali się, że często za
czynają fizykę od astronomii. Kupują sobie w ten nietypo
wy sposób zainteresowanie uczniów i zaskarbiają ich sym
patię. Jedna z nauczycielek (patrz „Urania” 2/97) na inte
gracyjnym obozie dla pierwszych klas liceum zorganizo
wała wspólne oglądanie porannego zaćmienia Księżyca —  
młodzież do dziś wspomina to doskonale. Jest starą praw
d ą  że najlepiej pamięta się to, co się samemu przeżyło. 
Ważna wydaje mi się też taka refleksja, że nie tylko szkołę 
i programy trzeba reformować —  zreformować się muszą 
także sami nauczyciele (to nie był głos organizatora, ale 
jednej z nauczycielek!). Owocem dyskusji był też wspólny 
list do Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Zakończeniem pracowitej seminaryjnej soboty było zu
pełnie nieformalne spotkanie podczas uroczystej kolacji. 
Znamy się w większości od kilku lat, przybywa nam wszyst
kim i doświadczeń, i wspólnych pomysłów —  dobrze o tym 
porozmawiać w swoim gronie! Na zakończenie warto do
dać, że w ubiegłym roku została nieco zmieniona formuła 
seminarium —  ostatni dzień spotkania pokrywał się z tzw. 
Dniem Otwartym Centrum Astronomicznego. Od godz. 9 
rano do 16 każdy zainteresowany astronomią mógł przyjść 
do naszego Centrum na „Spacer po Wszechświecie”. Przy-
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astronomia w szkole Astronomia w szkołach średnich

gotowane były pokazy na świeżym powietrzu i rozmaite 
imprezy w budynku. Na szczęście pogoda dopisała i chęt
nych było...kilkuset! Na dworze ustawiony był model Ukła
du Słonecznego w skali 1:15 miliardów (Słońce wielkości 
pomarańczy, kolejne planety —  kuleczki zatopione w plek- 
siglasie, w tym najdalszy Pluton w odległości 400 m od 
Słońca —  przy każdej planecie, ustawionej na metalowej 
podstawce, podane były szczegółowe dane na temat jej 
masy, rozmiarów itp.), a koledzy z warszawskiego Oddzia
łu Polskiego Towarzystwa Astronomicznego pokazywali 
swoje teleskopy i ...chyba jedyną, widoczną na specjalnie 
przygotowanym ekranie plamę słoneczną (Słońce pecho
wo było w minimum jedenastoletniego cyklu aktywności).

W budynku można było kupić książki popularnonauko
we wydawnictwa Prószyński i S-ka oraz zdjęcia astrono
miczne kolegów z PTMA. Były do kupienia „Postępy Astro
nomii”, „Urania”, poradniki obserwatora... Członkowie 
PTMA nie tylko szczycili się swoim dorobkiem —  demon
strowali także metody swojej pracy. Młody adept sztuki 
szlifowania zwierciadeł do teleskopów demonstrował, jak 
to się robi. Można było oglądać dwie różne galerie plaka
tów —  kolorowe zdjęcia różnych obiektów astronomicz
nych i przygotowane przez kolegów astronomów bardzo 
proste „reklamówki” o tym, co aktualnie robią. Z założenia 
miały to być plakaty zrozumiałe dla kompletnego laika! 
Jednocześnie astronomowie wytrwale pokazywali astrono
miczne programy komputerowe i (legalnie!!!) kopiowali, 
kopiowali, kopiowali... Wahadło Foucaulta nieustannie po
kazywało, że Ziemia jednak się kręci. Inne zajęcia (pokazy 
filmów video, przezroczy, wykłady) odbywały się w dwu 
salach wg wyznaczonego wcześniej planu. Łatwo się do
myślić, że jako współorganizatorzy także Dnia Otwartego 
usłyszeliśmy wiele uwag nie zawsze pozytywnych.

Program Dnia Otwartego był przeładowany, jednocze
śnie w różnych salach odbywały się różne zajęcia i siłą rze
czy nie udało się zainteresowanym dotrzeć do wszystkie
go, na co mieli ochotę, zabrakło wcześniejszej szczegóło
wej informacji (o to mieli —  słusznie —  żal głównie na-

(dokończenie listów ze str. 98.) 

wa korzystnie na jakość. Warto wspomnieć, 
że cena tego teleskopu przewyższa cenę 
obiektywu MTO-1000, który jest 10-centy- 
metrowym systemem Maksutowa. Cena 
giełdowa lub komisowa to 300-400 zł. Fir
ma Uniwersał zachęca nas do kupowania 
swoich teleskopów, kusząc maksymalnymi 
możliwymi powiększeniami, a te są w isto
cie oszałamiające! Dla 15-cm Newtona 
maksymalne powiększenie wynosi 500x, 
a dla 9-cm — 200x. Biada temu, kto ich 
użyje...

Chciałbym podkreślić, że szanuję i ce
nię pracę Pana Uniwersała. Fakty jednak 
pozostaną faktami czy się to komuś podo
ba, czy nie.

Z poważaniem
Wiesław Skórzyński

Toruń

INFORMACJA O PRENUMERACIE
Prenum erata na rok 1998 (6 zeszytów) kosztuje 36 zł 
W płaty prosim y kierować na konto:

Polskie Towarzystwo Astronom iczne 
BIG Bank S.A. o/Toruń 
Nr 10401514-6347-132

W szelkich informacji o prenum eracie i zakupie num erów archiwal
nych udziela:

Barbara Gertner 
Centrum  Astronom ii UM K  

ul. G agarina 11 
87-100 Toruń

E-mail: basia@ astri.uni.torun.pl, tel/fax (0-56) 6113014 wewn. 14

GWIAZDY

Patrz, moja dziewko, jak w nocy chłodne 
Niebo swe ognie rozświeca pogodne,

Jak gęste gwiazdy i promienie 
Brudne Hekaty zwyciężają cienie. 

Przypatrz się liczbie, przypatrz ich ozdobie,
A najdziesz więcej we mnie albo w sobie: 

Jasne są gwiazdy, ale z twoich oczy 
Miłość nierównie większą jasność toczy;
Siła gwiazd, ale przy dobrym rachunku 
Mąk ty mnie więcej dajesz bez ratunku.

Tak ty światłość ich światłem swym przechodzisz, 
Ja liczbę męką, którą sercu szkodzisz.

Ja-ć z nim i zawsze gotową mam  zwadę 
I za niechętne zewsze sobie kładę,

Bo gdy mię na świat zła chwila puściła, 
Żadna przychylna gwiazda nie świeciła,

Lecz ty, Jagusiu, przy szczęśliwym gnieździe, 
Widząc, gdy pojrzysz po hartownym niebie,

W  ich liczbie — moje troski, w blasku — siebie.

Jan Andrzej Morsztyn

uczyciele z Warszawy, którzy stracili szansę zainteresowa
nia Dniem Otwartym swoich uczniów). Notka ta jednak do
tyczy relacji z seminarium dla nauczycieli. Wydaje się, że 
akurat dla nich taka impreza —  mająca oczywiście swoje 
dobre i złe strony — trochę mija się z celem (jest przezna
czona dla odbiorcy na znacznie niższym poziomie). Może 
więc łączenie tych imprez jest błędem organizatorów? 
A może tylko wystarczy dotrzeć szczegóły? Wiele wskazu
je  na to, że ze względów właśnie organizacyjnych w tym 
roku znów seminarium będzie zakończone taką otwartą dla 
wszystkich im prezą—  przekonamy się i wtedy łatwiej bę
dzie zastanowić się nad przyszłością.

Magdalena Koiuchowska
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Z życia Miłośników Astronomii astronomia w szkole

Młodzi 
miłośnicy 

astronomii 
na XIV OMSA 
w Grudziądzu
Już po raz XIV odbyło się w Grudziądzkim Planetarium 

przy Zespole Szkół Chemiczno-Elektrycznych (na zdję
ciu powyżej) Ogólnopolskie Młodzieżowe Seminarium Astro
nomiczne, a właściwie po raz XXIV, jeżeli doliczymy 10 Se
minariów Międzywojewódzkich Polski Północnej, które po
tem przekształciły się w imprezę ogólnopolską. I jak co roku, 
odbyło się ono u progu astronomicznej wiosny, chociaż gru- 
dziądzanom data 21 marca kojarzy się z kolejną rocznicą po
bytu Mikołaja Kopernika w tym mieście i wygłoszenia trak
tatu o monecie. Niektórym, niestety, kojarzy się tylko i wy
łącznie z dniem wagarowicza.

Impreza ta organizowana jest corocznie przez dwa planeta
ria: olsztyńskie i grudziądzkie, przy współudziale finansowym 
wielu towarzystw naukowych i instytucji. W Grudziądzu od
bywa się finał konkursów na referat z astronomii i astronautyki 
i seminariów wojewódzkich. W tym roku, w XIV OMSA udział 
wzięło 26 województw, a na finał do Grudziądza wytypowano 
51 referatów, ostatecznie wygłoszono 46. Seminarium zainau
gurował krótki wykład prof. Roberta Głębockiego nt. „Gwiaz
dy podwójne —  małżeństwo czy rodzeństwo?”

Skala tego Seminarium jest znacznie większa. W całej tej 
akcji w województwach, które włączyły się w organizację tego 
konkursu, nadesłano do organizatorów 585 referatów, do wy
głoszenia na Seminariach wojewódzkich zakwalifikowano 210 
prac, z czego do Grudziądza komisje wojewódzkie wytypo
wały 51 referatów. Te wyróżnione prace prezentowane były 
na finałach w Grudziądzu w 5 sesjach tematycznych: plane

tarnej, słonecznej, meteorowo-kometamej, gwiazdowej i astro- 
nautycznej, przed publicznością reprezentującą poszczegól
ne województwa, a oceniane przez jury złożone z astrono
mów, wytypowanych przez Polskie Towarzystwo Astrono
miczne, Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii i Pol
skie Towarzystwo Astronautyczne. Jury przewodniczył, jak co 
roku, dr Kazimierz Schilling, a w jury ciężko pracowali przez 
3 dni astronomowie: dr Jadwiga Biała, dr Henryk Brance- 
wicz, prof. Robert Głębocki, doc. Tadeusz Jarzębowski, 
dr Maria Pańków i prof. Andrzej Woszczyk. Jury oceniało jak 
zwykle referaty pod względem merytorycznym, jak również 
wiedzę wygłaszającego, wkład własnej pracy, umiejętność 
podejścia do tematu oraz sposób i samodzielność wygłosze
nia referatu. I jak zwykle, jury najwyżej oceniło własne prace 
obserwacyjne, najniżej —  prace niesamodzielne, przepisane 
i wyrecytowane, bo i takie się zdarzały.

Obecność astronomów daje uczniom i nauczycielom moż
liwość zapoznania się z komentarzami i uwagami specjali
stów w tej dziedzinie. Po każdym referacie była możliwość 
dyskusji, a po każdej sesji tematycznej podsumowanie doko
nane przez jednego z jurorów.

Młodzi miłośnicy astronomii, którzy spotykają się tu w fi
nale, cenią sobie możliwość kontaktu z zawodowymi astro
nomami. Seminarium to jest również dla nich szansą spraw
dzenia swojej wiedzy, pokazania innym swoich wielomiesięcz
nych czy często wieloletnich obserwacji, badań i dociekań. 
Młodzież uczy się tu publicznego występowania, przebijania 

ze swą wiedzą i umiejętnościami, w nie
konwencjonalny i atrakcyjny sposób 
zdobywa wiedzę.

W tym roku spośród 46 wygłoszo
nych referatów jury wyłoniło grupę 16 
laureatów, przyznając dwa równorzęd
ne I miejsca uczniom: Krzysztofowi 
Kamińskiemu z Poznania za „Amator
skie obserwacje astronomiczne” i Kon
radowi Smolińskiemu z Włodawy za 
„Wykorzystanie kamery CCD w ama
torskich obserwacjach astronomicz
nych”, i dwa równorzędne II miejsca 
uczniom: Karolowi Szałowskiemu z Ło
dzi za „Meteory w świetle ustaleń teore
tycznych i obserwacji własnych” oraz 
Szymonowi Wesołowskiemu z Gdyni za 
„Cefeidy —  krótkie spojrzenie”.

(dokończenie na str. 133)
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astronomia w szkole

PSIA GWIAZDA NA LEKCJI ASTROFIZYKI
Najjaśniejsza gwiazda nocnego nieba, Syriusz, wyróżnia się 
swoim intensywnym blaskiem, ustępując pod względem  ja 
sności jedynie Słońcu, K siężycowi, W enus i Jowiszowi. 
W  starożytnym  Egipcie pojawienie się Syriusza na tle po
rannej zorzy tuż przed w schodem  Słońca zapowiadało na
dejście oczekiwanej pory w ylew u Nilu. Oznaczało także 
początek nowego roku. Rzymianom Syriusz kojarzył się 
z letnimi upałam i i nazywali go P sią  G w iazdą (Canicula). 
Stąd w łaśnie używ ane do dziś określen ie —  kanikuła. 
W zm ianki o Syriuszu znajdujem y też w „Iliadzie” Hom e
ra, „Eneidzie” W ergiliusza i u wielu innych autorów, a tak
że w  ustnych przekazach prym ityw nych ludów.

Uwagę astronom ów zw rócił na n ią  w  1717 r. Edm und 
Halley, zauważając, że jego  wyznaczenia pozycji gwiazdy 
(wykonywane w  1676 r. na Wyspie Sw. Heleny) nie są zgod
ne z w cześniejszym i w yznaczeniam i Johna F lam steeda 
i Tychona de Brahe. Potw ierdził to Friedrich Bessel w  1844 
roku, zauważając duży ruch w łasny gwiazdy (ok. 1 ."326 
sekundy kątowej na rok). Zauważył ponadto, że droga Sy
riusza na tle dalszych gwiazd je st lin ią  falistą (rys. 1) i w y
ciągnął stąd wniosek o posiadaniu przez Syriusza niewidocz
nego towarzysza. W niosek ten został w  pełni potw ierdzony 
w 1862 r. przez A lvana Clarka, który przez 46 cm refraktor 
dostrzegł znacznie słabszego towarzysza, nazywanego od
tąd Syriuszem  B. W reszcie w  1914 r. udaje się W alterowi 
Adam sowi uzyskać, niezbyt doskonałe co prawda, widmo 
Syriusza B.

Syriusz A
1950 1<̂ >0 1970 1980 2000

Syriusz B

N
\  19907̂ > / w 1980 .

1990r—

1970#
#  1995 s,______

E 1960 \
/

środek m asy

Rys. 2.

Jasności w idom e s ą m A = - l . m47 i m B= 8.m6. Typ w idm o
wy Syriusza A je st A l V, co wskazuje na jasność absolutną 
1 .m42 i tem peraturę pow ierzchniow ą TA = 9600 K. N ato
m iast w skaźnik barwy Syriusza B wskazuje na tem peraturę 
T0 = 27 000 K. W zajem na odległość kątowa obu składni
ków  zm ienia się od ok. 3 do 11". N a rysunku 2 w idzim y 
układ Syriusza w  układzie odniesienia zw iązanym  z Syriu
szem  A  i w  układzie środka masy.

W  oparciu o te podstaw owe dane obserwacyjne m oże
my sform ułować cały szereg zadań:

Zadanie 1. W ykorzystując znajom ość paralaksy, oblicz 
odległość układu.

Zadanie 2. Oblicz odległość układu, wykorzystując zna
jom ość jasności widomej i absolutnej Syriusza A.

Zadanie 3. Jaka je st najm niejsza odległość składników 
układu?

Zadanie 4. Oblicz masę układu (w  m asach Słońca).
Zadanie 5. Oblicz m asy obu składników układu.
Zadanie 6. O blicz m oc prom ieniow ania Syriusza A 

(w m ocach prom ieniow ania Słońca).
Zadanie 7. Jaka je s t jasność absolutna Syriusza B?
Zadanie 8. Jaka je st m oc prom ieniow ania Syriusza B?
Zadanie 9. Oblicz prom ień Syriusza A.
Zadanie 10. Oblicz prom ień Syriusza B.
Zadanie 11. O blicz średnie gęstości tych gwiazd.

Rozw iązania poszczególnych zadań są  bardzo proste. 
W ym agają zastosow ania uogólnionego III prawa Keplera, 
zw iązku m iędzy jasnością  w idom ąa abso lu tnąi praw a Ste- 
fana-Boltzm anna oraz prostych zależności geometrycznych. 
Dlatego też nie podajem y szczegółowych rozwiązań, a je 
dynie liczbowe wyniki.

Rys. 1.

Paralaksa układu Syriusza p = 0."378. W ielka półoś or
bity Syriusza B jest w idoczna pod kątem a = 7 ." 4 2 . Okres 
obiegu P = 50 lat. Stosunek półosi w zględnych aB /aA = 2.0.

Syriusz A Syriusz B
Odległość 2.65 pc (8.6 l.św.) 2.65pc(8.6 l.św.)
Masa 2 M 0 1 Ms
Moc promieniowania 22.5 L0 0.002 L0
Jasność absolutna 1.m42 11.m5
Promień 1.7 R0 1400 km
Gęstość średnia 0.58 g/cm3 1700 ton/cm3

W zajem na odległość zm ienia się od ok. 8 do 29 j.a. 
W  tym  m iejscu w arto porównać układ Syriusza z Układem  
Słonecznym (rys. 3).

Szczególnie szokujące są  prom ień i gęstość Syriusza B. 
N ic więc dziwnego, że w 1914 r. A. Eddington napisał:

Po rozszyfrowaniu kom unikatu (tzn. w idma —  JD) z Sy
riusza B brzm iał on: „Składam  się z materii o gęstości 3000 
razy przewyższającej wartości, które znacie. Tona mojej 
materii je s t m ałą b ry łk ą  którą z łatw ością m ożna zamknąć 
w pudełku od zapałek.” Jaką odpowiedź m ożna było dać 
na taki kom unikat? Odpowiedź, ja k ą  w iększość z nas dała
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A, B, C Syriusza astronomia w szkole

w 1914 roku brzmiała: „Przestań bredzić!" (Artur Edding- 
ton, Stars and atoms)

Zauważmy tutaj, że w 1914 r., na podstawie widma uzy
skanego przez Adamsa oszacowano temperaturę powierzch
niową Syriusza B na ok. 7700 K, skąd uzyskano gęstość 
średnią zaledwie 110 kg/cm3. Problem został rozwiązany 
dopiero w latach trzydziestych, głównie dzięki pracom 
S. Chandrasekhara (teoria zdegenerowanego gazu elektro
nowego).

Podstawowym celem tej serii zadań jest pokazanie, jak 
w oparciu o podstawowe obserwacje astrometryczne, foto- 
metryczne i spektroskopowe astronomowie uzyskują infor
macje o parametrach fizycznych gwiazd. Niejako przy okazji 
zapoznajemy uczniów z ciekawą klasą gwiazd —  białymi 
karłami. Osobiście od tej serii zadań rozpoczynam kurs 
astrofizyki. Oczywiście wcześniej, w działach pole grawi
tacyjne i elementy fotometrii wprowadzam prawa Keplera 
i wzór Pogsona (najchętniej w oparciu o prawo Webera- 
-Fechnera). Wydaje mi się też, że w tym układzie większe 
zainteresowanie pojawia się na następnych lekcjach poświę
conych klasyfikacji widmowej i wskaźnikowi barwy oraz 
związkom typów widmowych i wskaźników barwy z tem
peraturą powierzchniową i jasnością absolutną.

Z Syriuszem związana jest też pewna zagadka. Seneka, 
a również Ptolemeusz (II wiek n.e.) określają Syriusza jako 
ja sn ą  czerwoną gwiazdę. Dodajmy, że podobne określenia 
pojawiają się też w ustnych przekazach Indian północno
am erykańskich  i n iek tó rych  plem ion  afrykańskich . 
Wg współczesnej wiedzy jest rzeczą niemożliwą aby w tak 
krótkim czasie Syriusz B przeszedł od stadium czerwonego 
olbrzyma do stadium białego karła, nie pozostawiając przy 
tym żadnych śladów odrzuconych warstw zewnętrznych. 
A może nie wszystko jeszcze wiemy o ewolucji gwiazd?

Juliusz Domański

JT> ASTRO-BIT
j  Oprogramowanie i materiały astronomiczne

Ireneusz Włodarczyk 
ul. Rewolucjonistow 15/13 
42-500 Będzin

tel.:(0-32) 761-29-46 e-mail: astrobit@ka.onet.pl

(dokończenie ze str. 131.)

Były oczywiście i dyplomy uczest
nictwa, i nagrody ufundowane przez 
towarzystwa i instytucje popierające 
i doceniające w ten sposób całą tę 
akcję, a mianowicie: Polskie Towa
rzystwo Astronomiczne w Warsza
wie, Fundacja Astronomii Polskiej 
w Warszawie, Polskie Towarzystwo 
Miłośników Astronomii w Krakowie 
i Kuratoria Oświaty województw 
uczestniczących w Seminarium oraz 
Wydział Oświaty w Grudziądzu. Dy
plomami i roczną prenumeratą „Ura- 
nii-PA” wyróżnieni zostali zaangażo
wani od wielu lat w akcję Seminariów 
nauczyciele: mgr Barbara Maciejow
ska z Tamowa, mgr Ryszard Nych 
z Wrocławia, mgr Leszek Szalast 
z Radzynia Podlaskiego, mgr Miro
sław Trociuk z Włodawy i mgr Janusz 
Wrzesiński z Włocławka.

Oczywiście tradycyjnie było zwie
dzanie Grudziądza, były seanse w Pla
netarium oraz obserwacje pięknych, 
dorodnych plam słonecznych w ob
serwatorium astronomicznym. Dla 
niektórych uczestników Seminarium, 
uczniów i nauczycieli, była to niekiedy pierwsza okazja „by
cia” w Planetarium, obejrzenia seansu czy zaobserwowania 
plam na Słońcu. I jak zwykle też po uroczystości wręczenia 
nagród, przy kawie i ciastku można było nawiązać ostatnie 
kontakty, porozmawiać i wymienić doświadczenia.

Mam nadzieję, że uczestnicy XIV OMSA wyjechali z Gru
dziądza zadowoleni i usatysfakcjonowani, wzbogaceni o pew
ną wiedzę i doświadczenie, umiejętności i kontakty, z posta
nowieniem wrócenia tu za rok, a Gospodarze Miasta, Szkoły 
i Planetarium w Grudziądzu już dziś serdecznie zapraszają 
na XV (25) OMSA.

Małgorzata Śróbka-Kubiak

Eliminacje do Grudziądzkiego Seminarium w województwie 
stupskim odbyły się w tym roku w Lęborku, gdzie prężnie działa 
koło „Copernicus”. Dwa pierwsze miejsca zajęli M. Okrój 
i M. Zieliński z tego właśnie koła (fot. W. Klata).

W XIV OMSA 
udział wzięło 
26 województw:

bialskopodlaskie
bydgoskie
chełmskie
częstochowskie
elbląskie
gdańskie
gorzowskie
krakowskie
łódzkie
leszczyńskie
olsztyńskie
ostrołęckie
nowosądeckie
piotrkowskie
płockie
poznańskie
sieradzkie
skierniewickie
słupskie
suwalskie
tarnowskie
toruńskie
warszawskie
włocławskie
wrocławskie
zielonogórskie
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1 Bohdan 
Kiełczewski
(1912- 1998)

JM  R ektor A kadem ii R oln iczej 
w’ Poznaniu prof. dr hab. R. Ganowicz 
składa gratu lacje prof, z w. dr hab. 
B. Kielczewskiemu z okazji nadania 
w dniu S maja 1992 roku zaszczytnego 
tytułu doktora honoris causa.

(fot. M. Skorupski)

ohdan Kiełczewski urodził się 
w Kownie 7 VI 1912 roku. Po 
wojnie jego rodzice osiedlili 

się w Kaliszu, gdzie ukończył gimna
zjum. W 1934 roku ukończył studia 
na Wydziale Rolniczo-Leśnym Uni
wersytetu Poznańskiego i w rok póź
niej podjął pracę w lasach Potoczka, 
własności Janusza Gombrowicza, bra
ta pisarza Witolda, z którym był spo
krewniony (ojciec Witolda był jego 
dziadkiem).

W 1936 roku ukończył Szkołę Pod
chorążych Rezerwy Artylerii we Wło
dzimierzu. Pracował w Dyrekcji La
sów Państwowych w Poznaniu.

Z wybuchem wojny został zmobi
lizowany i walczył nad Bzurą później 
dotarł do Warszawy i brał udział 
w obronie Cytadeli. Został aresztowa
ny i jako jeniec przewieziony do Po
znania, skąd wkrótce Go wysiedlono. 
W 1939 roku rozpoczął swą działal

ność w lasach Potoczka k/Ostrowca, 
gdzie pracował jako leśniczy i działał 
w podziemiu AK. W 1944 roku zo
stał aresztowany w Warszawie przez 
gestapo i osadzony w więzieniu na 
Pawiaku. Jak opowiadał, tam zaczął 
uprawiać jogę, żeby przetrwać.

Pó wojnie pracował jako nadleśniczy 
w Ożarowie, a po powrocie do Pozna
nia objął stanowisko adiunkta w Zakła
dzie Zoologii i Entomologii UP. Dok
toryzował się na tymże wydziale 
w 1945 roku, na podstawie pracy: 
„Rola tasików jako żywicieli pasożyt
niczych muchówek i błonkówek w le- 
sie”. Od 1949 pracuje w Katedrze 
Ochrony Lasu. Habilitację otrzymuje 
w 1951 na podstawie pracy „Obserwa
cje nad występowaniem mniszki (Ly- 
mantria monacha L.) w latach 1947-49 
na tle teorii o masowych pojawach”.

W 1961 roku otrzymał tytuł profe
sora nadzwyczajnego, a w 1968 roku 
profesora zwyczajnego. Pełnił liczne 
funkcje, był m.in. prodziekanem Wy
działu Leśnego, dyrektorem Instytutu 
Biologii Stosowanej, a także prorek
torem Akademii Wychowania Fizycz
nego, kierownikiem Katedry Sportu, 
Biologii, Biometeorologii i in. Wykła
dał zoologię leśną i ochronę lasu oraz 
entomologię leśną. Jako jeden z pierw
szych w Polsce prowadził wykłady 
z zakresu ochrony środowiska. Był 
promotorem w 7 przewodach doktor
skich, prowadził ponad 120 prac ma
gisterskich. Jego dorobek naukowy 
obejmuje przeszło 150 prac publiko
wanych w kraju, Wielkiej Brytanii, 
RFN, Francji i USA. Zakres Jego pra
cy naukowej obejmował szerokie 
dziedziny — od entomologii leśnej, 
akarologii (6 nowych taksonów roz-
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toczy zostało nazwanych Jego nazwi
skiem), ochrony lasu, arachno-ento- 
mologii lekarskiej, po biometeorolo- 
gię sportu, biorytmikę i kosmoekolo- 
gię. Tak właśnie nazwał naukę o ko
smicznym środowisku człowieka. Był 
autorem bądź współautorem 3 pod
ręczników, w tym pionierskich „Bio- 
meteorologia sportu” (wspólnie z J. Bo
guckim) i „Kulturotwórcza rola lasu” 
(wspólnie z J. Wiśniewskim)

W 1992 senat Akademii Rolniczej 
nadał Mu zaszczytny tytuł doktora ho
noris causa.

Prof. Bohdan Kiełczewski był 
człowiekiem renesansowym. 
Jego zainteresowania były nie

zwykłe i niezmierzone, jego pracowi
tość i skromność —  niespotykana, a od
danie ideałom (do których należała pra
ca naukowa i społeczna)- nieskończo
ne. Ciekawość świata doprowadziła Go 
do fascynacji Kosmosem, co było przy
czyną utworzenia, z Jego inspiracji, 
na początku lat pięćdziesiątych, Poznań
skiego Oddziału Polskiego Towarzy
stwa Miłośników Astronomii.

Przez pierwsze dwa lata współpra
cował, jako v-ce prezes z prezesem 
Prof. J. W itkowskim , potem  objął 
funkcję prezesa, którą piastował do 
1989 roku, a więc 36 lat! Przez kilka 
kadencji działał także w Zarządzie 
Głównym PTMA oraz przez dwie ka
dencje był Przewodniczącym Głów
nej Rady Naukowej PTMA. Można 
powiedzieć, że za jego przewodnictwa 
Oddział PTMA rozkwitał; wtedy mia
ło miejsce najwięcej pokazów nieba 
i pogadanek, budowano także amator
skie teleskopy (sam profesor szlifował 
do nich zwierciadła). W 1976 roku, 
przy Jego pomocy, zorganizowaliśmy 
ekspedycję na zaćmienie Słońca do 
Turcji Azjatyckiej. W uznaniu zasług 
Zarząd Główny PTMA przyznał Mu 
Srebrną i Złotą Odznakę Honorową 
PTMA.

Wszyscy pamiętamy szczu
p łą  p o stać  P ro feso ra , 
skromnego i pogodnego, 

siedzącego w sekretariacie PTMA 
(w piwnicy, bo Poznański Oddział 
miał „szczęście” najczęściej urzędo
wać w piwnicy, najdłużej na Starym 
Rynku Poznania). Tam, przy herbat
ce, zawsze można było porozmawiać 
na wszystkie tematy, bo Profesor, nie
zwykły erudyta, potrafił odpowiedzieć

na każde pytanie, nie tylko z dziedzi
ny astronomii. Trudno zliczyć, ilu mi
łośników  astronom ii i przyszłych 
astronomów spotkało się z Jego zain
teresowaniem i życzliwością.

Widząc Go tak cichego i spokojne
go, nawet nie wyobrażaliśmy sobie, ile 
funkcji społecznych Profesor pełnił, 
i jak bezkompromisowo potrafił wal
czyć z ludzką nieuczciwością, obłudą, 
zakłamaniem, działaniem na szkodę 
środowiska. Był przecież przez wiele 
lat m.in. członkiem Rady Wielkopol
skiego Parku Narodowego, gdzie mu
siał walczyć z nieprawnymi, a zorga
nizowanymi działaniami na szkodę 
Parku (m.in. nielegalna budowa szpi
tala PKP w Puszczykowie) oraz człon
kiem Rady Naukowej Ośrodka Kultu
ry Leśnej w Gołuchowie.

Dostrzeganie wszystkich zjawisk 
w powiązaniu ze sobą nawzajem skła
niało  P ro feso ra  do poszuk iw ania  
wciąż nowych tematów badań. Miał 
odwagę interesować się tak niepopu
larnymi wśród ciasnych technokratów 
dziedzinami, jak  psychotronika czy 
astrologia. Należy jednak podkreślić, 
że szerokość zainteresowań łączył On 
z naukową rzetelnością i niezwykłym, 
do końca życia zachowanym, kryty
cyzmem. Będąc społecznikiem i or
ganizatorem  —  także organizował. 
A więc był współzałożycielem Wiel
kopolskiego Stowarzyszenia Różdż- 
karzy (później Stowarzyszenie Psy
chotroniczne) oraz Stowarzyszenia 
Astro Association, gdzie także prezen
tował swe dociekania kosmoekolo- 
giczne, m.in. badania dotyczące umie
ralności w zależności od rozbłysków 
chrom osferycznych, aklim atyzacji 
strefowej, problemów rytmów orga
nizmów: okołodobow ych, sezono
wych i rocznych, a także endogen
nych. Wrażliwy na cierpienie najbar
dziej bezbronnych —  sierot, był współ
założycielem i działaczem Stowarzy
szenia Pomocy M ieszkaniowej dla 
Sierot w Baranowie, które obecnie ob
jęło swym zasięgiem całą Polskę.

Został odznaczony za działalność 
naukową 5 nagrodami resortowymi, 
poza tym także innymi odznaczenia
mi, m.in.: Krzyżami Kawalerskim, 
Oficerskim i Komandorskim Orderu 
O drodzenia  Polsk i, K rzyżem  AK 
i Medalem „Za udział w wojnie obron
nej”. Te dwa ostatnie odznaczenia ce
nił najbardziej.

Miał całe rzesze kochających Go 
wychowanków, którzy nawet z krań
ca Polski przyjeżdżali do Niego w od
wiedziny. Podczas uroczystości wrę
czenia tytułu doktora honoris causa 
sala w Pałacu Działyńskich na Starym 
Rynku w Poznaniu nie mieściła przy
byłych gości. W ychował w ielu na
ukowców, a jeden z nich —  prof. Je
rzy Wiśniewski, stał się Mu bliski jak 
syn. On też wspierał profesora ducho
wo i fizycznie, choćby... śniadaniami 
przynoszonymi do Akademii. Profe
sor bowiem umiał się troszczyć tylko
0 innych, nie o siebie.

Profesor Kiełczewski był człowie
kiem niezwykłej dobroci, skromności
1 żelaznego ducha. Nigdy nie pozwalał 
sobie na chwile słabości. Na pytanie 
o stan zdrowia zwykł odpowiadać: 
„Zgodnie z wiekiem”. Jeszcze w 1982 
roku, a więc w 70 roku życia i to 
po prawie półwiekowej przerwie (!) do
siadł konia i wraz z grupą studentów 
wybrał się na przejażdżkę po lesie, 
a na pytanie, czy może galopować, od
parł: „Oczywiście, panie kolego, tylko 
tam, gdzie nie ma gałęzi, bo nic nie 
widzę”. Wzrok miał bowiem już wte
dy bardzo słaby.

Pracował do końca swoich dni, pro
wadząc do 85 roku życia wykłady, za
jęcia z magistrantami i do końca uczest
nicząc w posiedzeniach Rady Wydzia
łu Akademii Rolniczej. Tam też zas
łabł, broniąc swego współpracownika 
przed krzywdzącymi pomówieniami. 
Parę dni później, 6 II 98, zmarł.

Odszedł od nas człowiek do
bry, prawy i skromny, o nie 
spotykanej dziś kulturze oso

bistej, niezwykłej wiedzy i szerokich 
zainteresowaniach. O wielkim umy
śle i ogromnym sercu. Do Niego, jak 
do nikogo innego, pasuje kantowskie 
określenie: „Niebo gwiaździste nade 
m n ą  prawo moralne we mnie”. Na za
wsze pozostanie w naszej pamięci!

Może ju ż  galopujesz, Profesorze, 
na swoim kasztanku, po niebiańskich 
łąkach i stamtąd widzisz człowieka ta
kim, jakim chciałbyś, aby się stał: 
DOBRYM.

Honorata Korpikiewicz
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polemiki

JESZCZE O OBSERWACJACH METEORÓW W POLSCE
W „Uranii-Postępach Astronomii” Nr 1 
z 1998 r. z zainteresowaniem (ale też 
i pewnym zdumieniem) przeczytałem list 
p. Honoraty Korpikiewicz dotyczący 
obserwacji meteorów wykonywanych 
w Polsce.

Zanim uzupełnię uwagi Autorki w tej 
sprawie, chciałbym podać sprostowanie 
kilku informacji, które są nieprawdziwe. 
Absolutnie nikt nie twierdzi, że od pod
staw organizowałem obserwacje mete
orów w Polsce! A. Olech w swoim arty
kule („Urania” 7-8/97) napisał po prostu, 
że założyłem Pracownię Komet 
i Meteorów. I jest to prawda tym bardziej, 
że była to w 1987 roku organizacja cał
kowicie niezależna od PTMA i jakiejkol
wiek innej instytucji, a co więcej finan
sowana prywatnie przez niżej podpisane
go. Bliższe kontakty z PTMA zostały pod
jęte po 1990 r., kiedy to ta Jedyna ama
torska organizacja astronomiczna w Pol
sce” zmieniła zasady swego działania 
i przestała wszystkich traktować z pozy
cji monopolisty. A więc nie chodzi tu
o organizację obserwacji, a raczej powo
łanie nowej organizacji, z którą akurat 
p. Korpikiewicz nic wspólnego nie ma.

Również uwagi na temat działalności 
Sekcji Obserwatorów Meteorów PTMA 
nie do końca są prawdziwe. Byłem człon
kiem tej sekcji w latach 1979-1982, to jest 
do czasu, gdy praktycznie przestała ona 
pracować. Po 1982 r. sekcja przestała ist
nieć — chociaż, być może, formalnie 
gdzieś tam była w dokumentach zareje
strowana. O tym, że nie pracowała najle
piej, świadczy fakt, iż nawet w URANII 
nie pojawiał się żaden adres kontaktowy. 
Przewodniczący sekcji, p. Anton Stiller

(z którym do dzisiaj utrzymuję stałe kon
takty) w połowie lat osiemdziesiątych wy
emigrował do Niemiec, co w sposób osta
teczny zamknęło wszelkąjej działalność.

W roku 1991, pojawiła się w PTMA 
Sekcja Meteorów i Meteorytów, której 
w pierwszych latach istnienia byłem ko
ordynatorem (obecnie jest nim mieszka
jący we Fromborku p. Andrzej Pilski). 
Sekcja ma inny profil i inne metody pra
cy niż SOM, chociaż nie odcina się w żad
nym wypadku od historii swej poprzed
niczki. Kontynuowane są seminaria Me- 
teorowo-Meteorytowe (ostatnie w 1997 
r. w Olsztynie), prowadzone amatorskie 
prace badawcze, wykonywane nowe pro
gramy obserwacyjne. Sekcja jest dostęp
na dla wszystkich i nikogo na specjalnych 
warunkach nie zapraszamy, ale też niko
go nie pomijamy — po prostu wystarczy 
dokładnie czytać URANIĘ, gdzie ukazu
ją  się ogłoszenia o kolejnych spotkaniach 
i adresy.

Pozostaje jeszcze sprawa rzekomych 
materiałów. Chyba p. Korpikiewicz 
z kimś mnie pomyliła (świadczy o tym 
chociażby fakt, że imię moje zaczyna się 
na literę , j ” a nie „w”), ponieważ pisze: 
„Około roku 1990 (...) przekazałam 
p. W. Kosińskiemu wszelkie posiadane 
materiały i adresy obserwatorów”. Infor
macja ta wprawiła mnie w osłupienie, po
nieważ nigdy takich materiałów ani adre
sów nie otrzymałem! Panią Korpikiewicz 
ostatai raz widziałem osobiście w 1981 
roku, a w 1989 otrzymałem kopię Jej ar
tykułu na temat domniemanego krateru 
meteorytowego we Fromborku. I to 
wszystko. Gdzie są więc te obiecane ma
teriały?

Ale to wszystko jest oczywiście mniej 
istotne, chociaż może sprawiać wrażenie, 
że uzurpuję sobie prawo do „noszenia ty
tułu pierwszego obserwatora meteorów 
w Polsce”. Jak wspomniałem na począt
ku, tak nie jest. Nigdy nie pomijałem roli 
p. Korpikiewicz i SOM/SMiM PTMA 
(vide J. Kosiński, PORADNIK OBSER
WATORA METEORÓW, Biblioteczka 
Uranii nr 8, PTMA, Kraków 1993, ss. 33, 
52, 53) —  wprost przeciwnie, zawsze 
podkreślałem wieloletnie tradycje obser
wacji meteorów w Polsce, np. opracowu
jąc historię tego typu prac od roku 1920.

Trzeba bowiem pamiętać, że również 
nie p. Korpikiewicz prace te w naszym 
kraju zaczęła prowadzić pierwsza. W la
tach okresu międzywojennego aktywne 
prace obserwacyjne i teoretyczne (z pu
blikacjami włącznie) prowadził L. Rzew- 
nicki. Plon tych prac jest bogaty i do dzi
siaj może stanowić dla miłośników astro
nomii wzór, jak powinno wyglądać ich 
działanie.

W latach pięćdziesiątych, liczne prace 
prowadził A. Pacholczyk. Były to obser
wacje okiem nieuzbrojonym i teleskopo
we oraz opracowania ich wyników. A. Pa
cholczyk jest również autorem atlasu, bar
dzo przydatnego do obserwacji meteorów.

Również w latach sześćdziesiątych co 
najmniej kilkunastu miłośników astrono
mii regularnie wykonywało obserwacje 
meteorów. Warto tu wspomnieć o panu 
E. Graczyku z Łodzi, który już od kilku
dziesięciu lat prowadzi regularne obser
wacje rojów meteorowych.

Oczywiście, można by wymieniać dłu
go. Rozumiem zainteresowanie p. Korpi
kiewicz całą tą sprawą ale trzeba wziąć 
pod uwagę fakt, że działalność określo
nej osoby czy grupy osób zawsze jest 
w pewnych granicach sprawą niepowta
rzalną i zamkniętą. Dzisiaj chyba nicze
go nie zaczyna się od podstaw, a z drugiej 
strony jest tak wiele możliwości nowa
torskich działań, że chyba trzeba prze
szłość (zapewne chlubną) zostawić w spo
koju i pracować nad tym, co dzisiaj jest 
ważne. Czego i p. Honoracie Korpikie
wicz również życzę.

A tak na marginesie, zachęcam wszyst
kich do prac w ramach Sekcji Meteorów
i Meteorytów PTMA.

Kontakt: SMiM PTMA, skr. poczt. 6, 
14-530 Frombork

Janusz W- Kosiński

J łw o i, L i f r m . t ,  2tUn> F i l i r a

— biuletyn dla miłośników 
meteorytów wydawany przez Olsztyńskie 
Planetarium i Obserwatorium Astronomicz
ne, Muzeum Mikołaja Kopernika we From
borku i Pallasite Press -  wydawcę kwartalni
ka „Meteorite!”, z którego pochodzi część pu
blikowanych materiałów.

Biuletyn wydawany jest kwartalnie i do
stępny wyłącznie w prenumeracie. Roczna 
prenumerata wynosi w 1998 roku 12 zł. Za
interesowanych prosimy o wpłacenie tej kwo
ty na konto Olsztyńskiego Planetarium i Ob
serwatorium Astronomicznego nr:

15401072-3724-36001 -00-01 
w BOŚ SA O/Olsztyn, zaznaczając cel wpłaty.
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4 . f* poradnik obserwatora

JASNOSCI GWIAZD
Gdy spojrzymy w rozgwieżdżone nocne niebo, zobaczymy 
kilka tysięcy gwiazd różniących się między sobąjasnością. 
Jasność gwiazdy zależy od jej odległości od Ziemi oraz jej 
parametrów fizycznych. To, że Słońce jest najjaśniejszą 
gwiazdą na naszym firmamencie, wynika z niewielkiej od
ległości od Ziemi. Jasność Słońca wynosi -26 magnitudo, 
natomiast jasność najsłabszych gwiazd widocznych gołym 
okiem wynosi 6 magnitudo. Zastosowanie teleskopu wy
datnie zwiększa zakres naszych obserwacji. To, jak słabe 
gwiazdy możemy jeszcze obserwować, zależy przede 
wszystkim od średnicy obiektywu teleskopu. I tak, dla tele
skopu o średnicy 10 cm zasięg wynosi 12 magnitudo, a dla 
teleskopu o średnicy 15 cm niespełna 13 magnitudo. Wy
kres 1 przedstawia zależność pomiędzy wizualnym zasię
giem teleskopu a jego średnicą.

Powyższy wykres nie uwzględnia wpływu atmosfery 
ziemskiej, która ma duży wpływ na widoczność najsłab
szych gwiazd. Również istotna jest jasność tła nieba — po
wyższa krzywa odnosi się do bezksiężycowej nocy.

Kolejny wzrost zasięgu w obserwa
cjach astronomicznych daje użycie kli
szy fotograficznej. Klisza fotograficz
na ma tę zaletę nad okiem, że kumulu
je energię padającego światła, w wy
niku czego rośnie zaczernienie kliszy.
Dzięki temu na zdjęciach widoczne są 
słabsze gwiazdy niż w przypadku ob
serwacji wizualnych. To, jak słabe 
gwiazdy będą widoczne na naszym 
zdjęciu, zależy od średnicy obiektywu 
teleskopu, czasu ekspozycji, czułości 
użytego filmu, jasności tła nieba oraz 
średnicy obrazu gwiazdy na negatywie.
Średnica obrazu gwiazdy na negatywie 
zależy od następujących czynników:

a) błędy optyki
b) błędy prowadzenia
c) złe zogniskowanie
d) wielkość ziarna kliszy
e) seeing.
W przypadku stosowania ognisko

wych poniżej 100 cm decydujący 
wpływ na średnicę gwiazdy (pomija
jąc błędy obserwatora: b, c) ma wiel
kość ziarna zastosowanej kliszy (patrz 
Urania-Postępy Astronomii 1/98). Na
tomiast w przypadku użycia ognisko
wych powyżej 100 cm największy 
wpływ na średnicę gwiazdy ma seeing.
Im średnica obrazu gwiazdy na nega
tywie jest mniejsza tym lepiej, tym 
słabsze gwiazdy będą widoczne. Wy
kres 2 przedstawia teoretyczny zasięg 
teleskopu w przypadku zastosowania

kliszy fotograficznej o czułości 400 ASA. Poszczególne 
krzywe odnoszą się do różnych średnic obiektywu telesko
pu i przedstawiają zasięg w funkcji czasu ekspozycji. Wy
kres 2 odnosi się do bezksiężycowej nocy, a przyjęty pro
mień gwiazdy na negatywie wynosi 0.01 mm.

Z poszczególnych krzywych wynika, że największy przy
rost jasności gwiazd występuje podczas pierwszych 60 se
kund czasu ekspozycji. Dalsze zwiększanie czasu ekspozy
cji powoduje już mniejszy wzrost zasięgu. Warto podkre
ślić, że dla obiektywu o średnicy 15 cm przy 4 minutowej 
ekspozycji zarejestrujemy gwiazdy o jasności 15.5 magni
tudo! Zwiększenie czasu ekspozycji do 10 minut da zasięg 
16.7 magnitudo.

Jak duży jest to wzrost zasięgu, może świadczyć fakt, 
że aby wizualnie zaobserwować gwiazdy widoczne na zdję
ciu wykonanym za pomocą teleskopu o średnicy 15 cm 
(o jasności 16.5 mag.), trzeba by użyć teleskopu o średnicy 
79 cm!

Wiesław Skórzyński
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kalendarz astronomiczny ’98 T u n s

Lipiec
Słońce

W lipcu deklinacja Słońca z dnia na dzień maleje, w związ
ku z czym dnie są coraz krótsze. Dnia 3 lipca Ziemia znajdzie 
się w najdalszym od Słońca punkcie swojej orbity — w aphe- 
lium.

W Warszawie 1 lipca Słońce wschodzi o 2h19m, zachodzi 
o 19h00m, a 31 lipca wschodzi o 2h55m, zachodzi o 18h29m. W 
lipcu Słońce wstępuje w znak Lwa.

Dane dla obserwatorów Słońca (na 0h UT)

Data 1998 P[°] B0 [1 L0 n

VII 1 -2.79 2.85 54.42
3 -1.89 3.07 27.94
5 -0.98 3.29 1.47
7 -0.07 3.50 335.00
9 0.83 3.71 308.53

11 1.73 3.92 282.06
13 2.63 4.12 255.59
15 3.52 4.31 229.13
17 4.40 4.51 202.66
19 5.28 4.69 176.20
21 6.15 4.87 149.74
23 7.01 5.05 123.28
25 7.86 5.22 96.82
27 8.69 5.39 70.36
29 9.52 5.54 43.91

VII 31 10.33 5.70 17.45
VIII 2 11.12 5.84 351.00

P — kąt odchylenia osi obrotu Słońca mierzony od 
północnego wierzchołka tarczy;
B0, L0— heliograficzna szerokość i długość środka tar
czy;
5d02h41m — heliograficzna długość środka tarczy wy
nosi 0°

Księżyc
Bezksiężycowe noce będziemy mieli w drugiej połowie mie

siąca, bowiem kolejność faz Księżyca jest w tym miesiącu 
następująca: pierwsza kwadra 1d18h43m, pełnia 9d16h01m, 
ostatnia kwadra 16d15h13m, nów 23d13h44m, i znów pierwsza 
kwadra 31d12h05m. W apogeum Księżyc znajdzie się 2 lipca
o 17h30m, w perygeum 16 lipca o 13h49m, i znów w apogeum 
31 lipca o 12h10m.

Planety i planetoidy
Merkury zachodzi tuż po zachodzie Słońca i ginie w jego 

blasku.
Wenus widoczna jest nad ranem przed wschodem Słoń

ca. Na początku świtu cywilnego (Słońce 7° pod horyzontem), 
czyli około godzinę przed wschodem Słońca można jąobser-
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Rys. 1. Merkury, Wenus i Mars nad wschodnim horyzon
tem (w Warszawie) na początku świtu cywilnego w lipcu
i sierpniu 1998 (około godziny przed wschodem Słońca).

wować jako gwiazdę -3 .8m około 8° nad wschodnim hory
zontem. Wysokość planety nad horyzontem systematycznie 
się zwiększa. Jednocześnie Wenus zbliża się pozornie do 
Słońca, a jej faza powoli zmierza do pełni (0.90 pod koniec 
miesiąca).

Mars oddala się powoli od Słońca po kwietniowym złącze
niu, jednak jeszcze ginie w jego blasku.

Coraz wyżej nad południowo-wschodnim horyzontem 
obserwować możemy Jowisza jako gwiazdę -2.7m.

Coraz wyżej także nad wschodnim horyzontem wznosi się 
nad ranem Saturn jako gwiazda 0.4m. Na początku świtu że
glarskiego (Słońce 12° pod horyzontem), czyli ok.1.5h przed 
wschodem Słońca jego wysokość nad horyzontem wynosi 
9°, a pod koniec miesiąca już 35°.

Uran i Neptun znajdują się w pobliżu opozycji i są widocz
ne całą noc obok siebie w gwiazdozbiorze Koziorożca.

W pierwszej połowie nocy można obserwować Plutona 
w gwiazdozbiorze Wężownika, jednak niezbędne jest posia
danie teleskopu o średnicy obiektywu (zwierciadła) równej 
przynajmniej 15 cm.

W lipcu możemy obserwować w pobliżu opozycji planeto
idy:
(2) Pallas, (jasność 9.5m). 10 VII: 23h55.6m, 7°28'; 20 VII: 
23h57.8m, 6°57'; 30 VII: 23h47.5m , 6°06'.
(6) Hebe, ( ja s n o ś ć  9 . 7 ^  10 VM: i6 ^ 9 .5 m, -2°59'; 20 VII: 
16h25.6m, -4°11'; 30 VII: 16h24.4m , -5°33'.
(7) Iris, (jasność 8.6m). 10 VII: 19h18.7m, -17°46'; 20 VII: 
19h08.0m, -17°45'; 30 VII: 18h58.0m , -17°47\
(18) Melpomene, Gasność 9.9m). 10 VII: 17h04.0m, -8°08'; 
20 VII: 16h58.0m, -8°59'; 30 VII: 16h54.9m , -9°59 \
(29) Amphitrite, Gasność 9.2m). 10 VII: 21h10.5m, -24°21'; 
20 VII: 21h02.4m, -24°53'; 30 VII: 20h52.7m , -25°21 
(43) Ariadne, Gasność 9.1m). 10 VII: 20h10.4m, -16°20'; 20 
VII: 20h01.0m, -16°16'; 30 VII: 19h51,6m , -16°18'.

Meteory
Od 15 lipca do 15 sierpnia promieniują meteory z roju 

delta Akwarydów (maksimum aktywności przypada 27 i 28 
lipca). Podwójny radiant meteorów leży w gwiazdozbiorze 
Wodnika i ma współrzędne: rekt. 22h36m, dekl.0° i -17°. 
Warunki obserwacyjne w tym roku bardzo dobre 1' Księżyc 
po nowiu.
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1d00h05m Wejście cienia I księżyca Jowisza (lo) na tar
czę planety.

1d01h27m Wejście I księżyca Jowisza (lo) na tarczę pla
nety.

1d02h20m Zejście cienia księżyca I (lo) z tarczy Jowisza.
2d01h03m Księżyc I (lo) wychodzi zza tarczy Jowisza.
2d01h35m Wejście III księżyca Jowisza (Ganimedesa) 

w cień planety.
3d23h52m W swoim ruchu po orbicie wokółsłonecznej 

Ziemia znajduje się najdalej od Słońca, w aphelium, 
w odl. 1.016696 j.a.

6d00h15m Zejście III księżyca Jowisza (Ganimedesa) 
z tarczy planety.

7d Księżyc Saturna Tytan w maksymalnej elongacji 
wschodniej.

8d01h59m Wejście cienia i księżyca Jowisza (lo) na tar
czę planety.

8d23h20m Wejście I księżyca Jowisza (lo) w cień pla
nety.

9d22h42m Zejście cienia księżyca I (lo) z tarczy Jowisza.
10d00h01m Zejście I księżyca Jowisza (lo) z tarczy pla

nety.
10d18h Złączenie Neptuna z Księżycem w odl. 2°.
11d13h Złączenie Urana z Księżycem w odl. 3°.
12d00h08m Wejście II księżyca Jowisza (Europy) w cień 

planety.
12d22h50m Zejście cienia księżyca III (Ganimedesa) 

z tarczy Jowisza.
13d00h58m Wejście III księżyca Jowisza (Ganimedesa) 

na tarczę planety.
13d21h51m Wejście II księżyca Jowisza (Europy) na tar

czę planety.
13d22h00m Zejście cienia księżyca II (Europy) z tarczy 

Jowisza.
14d00h34m Zejście II księżyca Jowisza (Europy) z tarczy 

planety.
14d19h Złączenie Jowisza z Księżycem w odl. 1°.
15d Księżyc Saturna Tytan w maksymalnej elongacji za

chodniej.
16d01h14m Wejście I księżyca Jowisza (lo) w cień pla

nety.
16d22h22m Wejście cienia I księżyca Jowisza (lo) na tar

czę planety.
16d23h36m Wejście I księżyca Jowisza (lo) na tarczę pla

nety.
17d00h36m Zejście cienia księżyca I (lo) z tarczy Jowi

sza.
17d01h51m Zejście I księżyca Jowisza (lo) z tarczy pla

nety.
17d03h Merkury w maksymalnej elongacji wschodniej 

od Słońca w odległości 26°41'.
17d05h Złączenie Saturna z Księżycem w odl. 2°.
17d23h11m Księżyc I (lo) wychodzi zza tarczy Jowisza.
18d17h Jowisz nieruchomy w rektascensji.
19d02h43m Wejście II księżyca Jowisza (Europy) w cień 

planety.
19d23h47m Wejście cienia III księżyca Jowisza (Ganime

desa) na tarczę planety.
20d02h50m Zejście cienia księżyca III (Ganimedesa) 

z tarczy Jowisza.
20d21h53m Wejście cienia II księżyca Jowisza (Europy) 

na tarczę planety.
21d00h18m Wejście II księżyca Jowisza (Europy) na tar

czę planety.
21d00h36m Zejście cienia księżyca II (Europy) z tarczy Jo

wisza.

Rys. 2. Trasa planetoidy (2) Pallas na tle gwiazd gwiazdozbioru Ryb 
w lipcu i sierpniu 1998 (zaznaczone gwiazdy do 10m).

Rys. 3. Trasa planetoidy (6) Hebe na tle gwiazd gwiazdozbioru Wężow- 
nika w lipcu 1998 (zaznaczone gwiazdy do 10m).

Rys. 4. Trasa planetoidy (18) Melpomene na tle gwiazd gwiazdozbioru 
Wężownika w lipcu 1998 (zaznaczone gwiazdy do 10m).
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21 d01 h15m Wejście IV księżyca Jowisza (Callisto) na tarczę pla
nety.

21d02h08m Zejście IV księżyca Jowisza (Callisto) z tarczy pla
nety.

21 d12h Złączenie Wenus z Księżycem w odl. 4°.
22d03h Złączenie Marsa z Księżycem w odl. 5°.
23d 00h55m Słońce wstępuje w znak Lwa, jego długość ekliptycz- 

na wynosi wtedy 120°.
23d Księżyc Saturna Tytan w maksymalnej elongacji wschodniej.
23d20h Neptun w opozycji ze Słońcem.
23d21h25m Księżyc III (Ganimedes) wychodzi zza tarczy Jowi

sza.
24d00h16m Wejście cienia I księżyca Jowisza (lo) na tarczę pla

nety.
24d01h25m Wejście I księżyca Jowisza (lo) na tarczę planety.
24d02h30m Zejście cienia księżyca I (lo) z tarczy Jowisza.
24d21h36m Wejście I księżyca Jowisza (lo) w cień planety.
25d01h00m Księżyc I (lo) wychodzi zza tarczy Jowisza.
25d14h Złączenie Merkurego z Księżycem w odl. 3°.
25d22h07m Zejście I księżyca Jowisza (lo) z tarczy planety.
28d00h29m Wejście cienia II księżyca Jowisza (Europy) na tarczę 

planety.
28d02h42m Wejście II księżyca Jowisza (Europy) na tarczę pla

nety.
28d22h53m Wejście IV księżyca Jowisza (Callisto) w cień planety.
28d23h45m Koniec zaćmienia IV księżyca Jowisza (Callisto) przez 

cień planety
29d23h31m Księżyc II (Europa) wychodzi zza tarczy Jowisza.
30d05h Merkury nieruchomy w rektascensji.
30d21h59m Księżyc III (Ganimedes) znika za tarczą Jowisza
31d Księżyc Saturna Tytan w maksymalnej elongacji zachodniej.
31d01h00m Księżyc III (Ganimedes) wychodzi zza tarczy Jowi

sza.
31d02h10m Wejście cienia I księżyca Jowisza (lo) na tarczę pla

nety.
31d23h31m Wejście I księżyca Jowisza (lo) w cień planety.

Sierpień
Słońce

W sierpniu deklinacja Słońca nadal maleje, w związku z 
czym dni są coraz krótsze.

W Warszawie 1 sierpnia Słońce wschodzi o 2h56m, za
chodzi o 18h27m, a 31 sierpnia wschodzi o 3h45m, zachodzi 
o 17h26m. W sierpniu Słońce wstępuje w znak Panny.

Dnia 22 sierpnia wystąpi obrączkowe zaćmienie Słońca, 
niewidoczne w Polsce.

Rys. 5. Konfiguracja galileuszowych księżyców Jowisza 
w lipcu 1998 (I -  lo, II -  Europa, III -  Ganimedes, IV -  Cal
listo). Przerwa w trasie księżyca oznacza przebywanie sa
telity w cieniu planety. Zachód na prawo od środkowego 
pasa (tarczy planety), wschód na lewo.

Rys. 6. Konfiguracja pięciu najjaśniejszych księżyców Sa
turna w lipcu 1998 (III -  Tethys, IV -  Dione, V -  Rhea, VI -  
Tytan, VIII -  lapetus). Zachód na lewo od środkowego pasa 
(tarczy planety), wschód na prawo.
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Dane dla obserwatorów Słońca (na 0h czasu UT)

Data 1998 P [° ] b0 ri L0 [°]
VIII 1 10.73 5.77 4.23

3 11.52 5.91 337.78
5 12.29 6.05 311.33
7 13.05 6.18 284.88
9 13.79 6.31 258.43

11 14.52 6.42 231.99
13 15.23 6.53 205.55
15 15.92 6.63 179.11
17 16.60 6.73 152.67
19 17.25 6.81 126.24
21 17.89 6.89 99.81
23 18.50 6.97 73.38
25 19.10 7.03 46.95
27 19.67 7.09 20.53
29 20.22 7.13 354.11

VIII 31 20.76 7.17 327.69
IX 2 21.27 7.20 301.27

P —  kąt odchylenia osi obrotu Słońca mierzony od 
północnego wierzchołka tarczy;
B0, L0 —  heliograficzna szerokość i długość środka 
tarczy;
1d07h41m oraz 28d13h19m —  heliograficzna długość 
środka tarczy wynosi 0°.

Księżyc
Bezksiężycowe noce będziemy mieli w drugiej połowie 

sierpnia, bowiem kolejność faz Księżyca jest w tym miesią
cu następująca: pełnia 8d02h10m, ostatnia kwadra 14d19h48m, 
nów 22d02h03m, pierwsza kwadra 30d05h06m. W perygeum 
Księżyc znajdzie się 11 d11 h46m, a w apogeum 27d06h26m.

Planety i planetoidy
Po koniec miesiąca około godzinę przed wschodem Słoń

ca możemy próbować znaleźć Merkurego na wysokości 8° 
nad wschodnim horyzontem, jako gwiazdę zerowej wielko
ści. Merkury zbliża się do swej maksymalnej elongacji od 
Słońca równej 18°.

O tej samej porze na podobnej wysokości nad horyzon
tem można obserwować Wenus jako gwiazdę -3 .7 m. W cią
gu miesiąca wysokość planety nad horyzontem maleje i wa
runki jej obserwacji pogarszają się.

W drugiej połowie miesiąca nad ranem możemy próbo
wać odnaleźć Marsa (1.7m), który pod koniec sierpnia osią
ga wysokości 14° nad horyzontem (około 1,5h przed wscho
dem Słońca).

Wysoko na południu obserwujemy Jowisza, jako gwiaz
dę -2 .9 m.

W drugiej połowie nocy na południowym wschodzie mo
żemy obserwować Saturna wysoko nad horyzontem jako 
gwiazdę 0.3m.

W sierpniu panują nadal bardzo dobre warunki obserwa
cji Urana i Neptuna w związku z ich przebywaniem w pobli
żu opozycji.

Nadal w pierwszej połowie nocy można obserwować Plu
tona, jednakże jego jasność wynosi jedynie 13.7m i do jego 
zaobserwowania niezbędny jest teleskop o średnicy zwier
ciadła przynajmniej 15 cm.

W sierpniu możemy obserwować w pobliżu opozycji pla
netoidy:

(2) Pallas, Gasność 8.8m). 9 VIII: 23h56.4m, 4°54'; 19 VIII: 
23h52.9m, 3°20'; 29 VIII: 23h47.5m, 1°26\

(7) Iris, (jasność 8.6m). 9 VIII: 18h50.1m, -17°49 '; 19 VIII: 
18h44.9m, -1 7 °5 2 ‘ ; 29 VIII: 18h42.8m , -17°54 '.

(15) Eunomia, (jasność 9.1m). 9 VIII: 2h29.1m, 28°54‘ ; 
19 VIII: 2h41.1m, 30°44'; 29 VIII: 2h51.2m , 32°26\

(29) Amphitrite, (jasność 9.2m). 9 VIII: 20h42.6m, -25°40 '; 
19 VIII: 20h33.2m, -25°48 '; 29 VIII: 20h25.5m , -2 5 °4 2 \

(43) Ariadne, Gasność 9.7m). 9 VIII: 19h43.9m, -16°23 '; 
19 VIII: 19h39.2m, -16°28 '; 29 VIII: 19h38.2m , -16°31

Meteory
Od 25 lipca do 18 sierpnia promieniują słynne Perseidy, 

rój związany z kometą Swift-Tuttle, o najbardziej regularnej 
corocznej aktywności. Radiant meteorów leży w gwiazdo
zbiorze Perseusza i ma współrzędne: rekt. 3h4m, deki. +58°. 
Maksumum aktywności roju przypada około 13 sierpnia, ale 
w tym roku warunki obserwacji są niedobre —  Księżyc oko
ło ostatniej kwadry przeszkadza swym blaskiem.

1d02h48m Księżyc I (lo) wychodzi zza tarczy Jowisza.
1d20h38m Wejście cienia I księżyca Jowisza (lo) na tarczę pla

nety.
1d21h40m Wejście I księżyca Jowisza (lo) na tarczę planety. 
1d22h53m Zejście cienia księżyca I (lo) z tarczy Jowisza. 
1d23h55m Zejście I księżyca Jowisza (lo) z tarczy planety. 
2 d2 i hi 5 m Księżyc I (lo) wychodzi zza tarczy Jowisza.
3d20h Uran w opozycji ze Słońcem.
4d03h05m Wejście cienia II księżyca Jowisza (Europy) na tar

czę planety.
5d03h Złączenie Wenus z Marsem w odl. 0.8°.
5 d2 i hi 3 m Wejście II księżyca Jowisza (Europy) w cień planety. 
6d01h53m Księżyc II (Europa) wychodzi zza tarczy Jowisza. 
6d21h41m Wejście III księżyca Jowisza (Ganimedesa) w cień 

planety.
7d00h41m Koniec zaćmienia III księżyca Jowisza (Ganimede

sa) przez cień planety 
7d01h Złączenie Neptuna z Księżycem w odl. 2°.
7d01h31m Księżyc III (Ganimedes) znika za tarczą Jowisza 
7d19h Złączenie Urana z Księżycem w odl. 3°.
7d20h56m Zejście II księżyca Jowisza (Europy) z tarczy planety. 
8d Księżyc Saturna Tytan w maksymalnej elongacji wschodniej. 
8d01h25m Wejście I księżyca Jowisza (lo) w cień planety. 
8d22h32m Wejście cienia I księżyca Jowisza (lo) na tarczę pla

nety.
8d23h27m Wejście I księżyca Jowisza (lo) na tarczę planety. 
9d00h47m Zejście cienia księżyca I (lo) z tarczy Jowisza. 
9d01h42m Zejście I księżyca Jowisza (lo) z tarczy planety. 
9d23h01m Księżyc I (lo) wychodzi zza tarczy Jowisza. 
10d20h08m Zejście I księżyca Jowisza (lo) z tarczy planety.
11 d00h Złączenie Jowisza z Księżycem w odl. 1°.
12d23h50m Wejście II księżyca Jowisza (Europy) w cień planety. 
1 3 d1 2 h Złączenie Saturna z Księżycem w odl. 2°.
14d00h Merkury w koniunkcji dolnej ze Słońcem.
14d01h41m Wejście III księżyca Jowisza (Ganimedesa) w cień 

planety.
14d20h33m Wejście II księżyca Jowisza (Europy) na tarczę pla

nety.
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Rys. 8. Trasa planetoidy (29) Amphitrite na tle gwiazd gwiazdozbioru 
Koziorożca w lipcu i sierpniu 1998 (zaznaczone gwiazdy do 10m).

Rys. 9. Trasa planetoidy (43) Ariadne na tle gwiazd gwiazdozbioru Strzelca 
w lipcu i sierpniu 1998 (zaznaczone gwiazdy do 10m).

Rys. 10. Trasa planetoidy (7) Iris na tle gwiazd gwiazdozbioru Strzelca 
w lipcu i sierpniu 1998 (zaznaczone gwiazdy do 10m).

14d21h40m Zejście cienia księżyca II (Europy) z tarczy 
Jowisza.

14d23h14m Zejście II księżyca Jowisza (Europy) z tar
czy planety.

15d03h19m Wejście I księżyca Jowisza (lo) w cień pla
nety.

16d Księżyc Saturna Tytan w maksymalnej elongacji za
chodniej.

16d00h27m Wejście cienia I księżyca Jowisza (lo) na 
tarczę planety.

16d01h13m Wejście I księżyca Jowisza (lo) na tarczę 
planety.

16d02h41m Zejście cienia księżyca I (lo) z tarczy Jowi
sza.

16d03h28m Zejście I księżyca Jowisza (lo) z tarczy pla
nety.

16d15h Saturn nieruchomy w rektascensji.
16d21h47m Wejście I księżyca Jowisza (lo) w cień pla

nety.
17d00h46m Księżyc I (lo) wychodzi zza tarczy Jowisza.
17d19h39m Wejście I księżyca Jowisza (lo) na tarczę 

planety.
17d21h10m Zejście cienia księżyca I (lo) z tarczy Jowi

sza.
17d21h47m Zejście III księżyca Jowisza (Ganimedesa) 

z tarczy planety.
17d21h54m Zejście I księżyca Jowisza (lo) z tarczy pla

nety.
19d20h Złączenie Marsa z Księżycem w odl. 4°.
20d02h26m Wejście II księżyca Jowisza (Europy) w cień 

planety.
20d14h Złączenie Wenus z Księżycem w odl. 3°.
21d02h Złączenie Merkurego z Księżycem w odl. 2°.
21d21h34m Wejście cienia II księżyca Jowisza (Europy) 

na tarczę planety.
21d22h50m Wejście II księżyca Jowisza (Europy) na tar

czę planety.
22d Obrączkowe zaćmienie Słońca widoczne na Oce

anie Indyjskim, na Sumatrze, Borneo, Archipelagu 
Bismarcka, Wyspach Salomona i zachodniej czę
ści Oceanu Spokojnego. Zaćmienie rozpocznie się 
o 0h17m, zakończy się o 3h58m. Centralna faza za
ćmienia w średnie południe nastąpi o 1 h48m w punk
cie o współrzędnych <p=29°27'S, X=155°05'W.

22d00h15m Zejście cienia księżyca II (Europy) z tarczy 
Jowisza.

22d01h31m Zejście II księżyca Jowisza (Europy) z tar
czy planety.

23d 07h59m Słońce wstępuje w znak Panny, jego dłu
gość ekliptyczna wynosi wtedy 150°.

23d02h21m Wejście cienia I księżyca Jowisza (lo) na 
tarczę planety.

23d02h58m Wejście I księżyca Jowisza (lo) na tarczę 
planety.

23d19h40m Księżyc II (Europa) wychodzi zza tarczy Jo
wisza.

23d23h42m Wejście I księżyca Jowisza (lo) w cień pla
nety.

24d Księżyc Saturna Tytan w maksymalnej elongacji 
wschodniej.

24d02h31m Księżyc I (lo) wychodzi zza tarczy Jowisza.
24d19h51m Wejście cienia III księżyca Jowisza (Gani

medesa) na tarczę planety.
24d20h50m Wejście cienia I księżyca Jowisza (lo) na 

tarczę planety.
24d21h24m Wejście I księżyca Jowisza (lo) na tarczę 

planety.
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24d22h10m Wejście III księżyca Jowisza (Ganimede- 
sa) na tarczę planety.

24d22h51m Zejście cienia księżyca III (Ganimedesa) 
z tarczy Jowisza.

24d23h05m Zejście cienia księżyca I (lo) z tarczy Jowi
sza.

24d23h39m Zejście I księżyca Jowisza (lo) z tarczy pla
nety.

25d01h09m Zejście III księżyca Jowisza (Ganimedesa) 
z tarczy planety.

25d20h57m Księżyc I (lo) wychodzi zza tarczy Jowisza.
25d23h Złączenie Merkurego z Wenus w odl. 3°.
29d00h09m Wejście cienia II księżyca Jowisza (Europy) 

na tarczę planety.
29d01h05m Wejście II księżyca Jowisza (Europy) na tar

czę planety.
29d02h51m Zejście cienia księżyca II (Europy) z tarczy 

Jowisza.
29d03h46m Zejście II księżyca Jowisza (Europy) z tar

czy planety.
30d21h56m Księżyc II (Europa) wychodzi zza tarczy Jo

wisza.
31d01h36m Wejście I księżyca Jowisza (lo) w cień pla

nety.
31d09h Merkury w maksymalnej elongacji zachodniej 

ze Słońcem w odległości 18°11'.
31d22h44m Wejście cienia I księżyca Jowisza (lo) na 

tarczę planety.
31d23h08m Wejście I księżyca Jowisza (lo) na tarczę pla

nety.
31d23h52m Wejście cienia III księżyca Jowisza (Gani

medesa) na tarczę planety.

UWAGA: Momenty wszystkich zjawisk podane
są w czasie uniwersalnym UT (Greenwich).

Aby otrzymać datę w obowiązującym w lipcu
1 sierpniu w Polsce „czasie letnim”, należy dodać
2 godziny.

Momenty złączeń podane są dla geocentrycz-
nych złączeń w rektascensji. Podane są wszystkie
złączenia, nie tylko widoczne w Polsce.

Opracował T. Ściężor

Rys. 11. Trasa planety Uran na tle gwiazd gwiazdozbioru Koziorożca 
w lipcu, sierpniu i wrześniu 1998 (zaznaczone gwiazdy do 10m).

Rys. 12. Trasa planety Neptun na tle gwiazd gwiazdozbioru Koziorożca 
w lipcu, sierpniu i wrześniu 1998 (zaznaczone gwiazdy do 10m).

Rys. 13. Konfiguracja galileuszowych księżyców Jowisza 
w sierpniu 1998.

Rys. 14. Konfiguracja pięciu najjaśniejszych księżyców 
Saturna w sierpniu 1998.
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KRZYŻÓWKA

Pionowo:
-B- amerykański próbnik badający Jowisza • 
najdokładniejszy zegar we Wszechświecie - 
D- francuska rakieta nośna • pierwszy pojazd 
kosmiczny -E- roślina, potoczna nazwa lilak 
• kąt zawarty między płaszczyzną południka 
niebieskiego a płaszczyzną przechodzącą 
przez ciało i zenit -F- gwiazda, która prawie 
się nie porusza -G- a  Orła -H- służy do 
obserwacji nieba -I- punkt orbity najbliższy 
Słońcu -J- jedna z trzech najjaśniejszych 
gwiazd nieba letniego -L- pełny obieg Ziemi 
wokół Słońca to... -Ł- kamera zapisująca 
obraz teleskopowy w postaci cyfrowej -M- 
rogaty gwiazdozbiór -N- np. Droga Mleczna 
-O- konstelacja rozpoczynająca wiosnę • 
jednostka czułości filmu -P- wszystko, co nas 
otacza i buduje Wszechświat to... -R- a 
Łabędzia -S- Wszechświat -T- pierwiastek 
i planeta • Słońce opuszcza ten znak 22 X. 

Poziomo:
-2- program lądowania na Księżycu • Ił 
Perseusza -3- pies, który poszedł w las • 
czwarty znak zodiaku -4- sklepienie nie
bieskie -5- jego cień wskazuje położenie 
Słońca -7- a  Byka -8- odkrył przerwę 
w pierścieniach Saturna -9- miasto w Polsce 
posiadające kawałek planety Mars -11- do 
niedawna planeta • koło zakreślane przez 
Słońce na sferze niebieskiej -13- planety we 
wczesnej fazie rozwoju -14- poluje na byka 
-15- waluta naszego sąsiada • zmiana 
położenia gwiazdy wynikająca z ruchu Ziemi 
-16- pierwszy polski pierw iastek -17- 
odwrotność zenitu -18- błękitna planeta -19- 
pole magnetyczne wokół ciała niebieskiego 
-20- a  Wolarza. (M. Czasnowski)

A B C D E F G H I i K L Ł M N O P R S T

1 8 2

2 21

3 27 26

4
5 29 24 5 31

6 11 10

7 25 „A
8 4 r 23

9 30 l

10 • J <
11 6 15 13

12
13 7

14 1

15 17 3

16 19 28

17 14 20

18 16

19 9

20 12 18 22

Litery z pól ponumerowanych od 1 do 31 utworzą rozwiązanie, które należy przysłać na 
adres redakcji z dopiskiem „Krzyżówka". Wśród osób, które do końca lipca br. nadeślą 
prawidłowe rozwiązania, rozlosujemy nagrody książkowe. Rozwiązaniem krzyżówki z nu
meru 1/98 było hasło: URANIA-POSTĘPY ASTRONOMII. Los uśmiechnął się do p. Piotra 
Staszewskiego z Legnicy. Gratulujemy. Nagrodę prześlemy pocztą.

KONKURS

O z y  2M S2? U k h n J  ' j l u j j ^ i z n y V
Ku naszemu miłemu zaskoczeniu, wbrew obawom niektórych 
członków redakcji, otrzymaliśmy sporo prawidłowych odpowie
dzi na pierwszą część naszego konkursu. Zgodnie z zasadami 
konkursu publikowanymi w poprzednim numerze „Uranii-PA”, od
powiedzi i listę osób z największą ilością zdobytych punktów 
opublikujemy w zeszycie następnym.

A oto nowe zadanie. Tym razem należy podać nazwy planet 
lub księżyców, których fragmenty powierzchni przedstawiają za
mieszczone tu zdjęcia. Za każdą poprawną odpowiedź przyzna
jemy po 5 punktów. Odpowiedzi prosimy nadsyłać na kartach 
pocztowych z dopiskiem „Konkurs” do końca lipca br.
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Pierwsze prezentowane zdjęcie może stanowić ilustra
cję do Poradnika obserwatora (str. 137) gdzie autor 
zdjęcia i nasz współpracownik w jednej osobie -  Wie
sław Skórzyński -  opisuje jak technicznie zwiększyć 
zasięg obserwowanych gwiazd. To zdjęcie zostało wy
konane przy pomocy obiektywu 50 mm/1.8 z czasem 
ekspozycji 30 sekund na filmie Fuji Super G 800 ASA. 
Widoczne są na nim gwiazdy konstelacji Wielkiego Psa
o jasnościach do 10 magnitudo (najjaśniejsza to oczy
wiście Psia Gwiazda -  Syriusz). Syriusza możemy do
strzec również na zdjęciu nr 4, które przedstawia oko
lice gwiazdozbioru Oriona sfotografowane z odpowied
nio długim czasem (45 min) chociaż niedużym obiek
tywem (30 mm średnicy!) z przesłoną f/5.6 na mało

obrazkowej kliszy Kodak 
PJM-2. Podstawowe zna
czenie miało tu czarne tło 
nieba w La Palma na Wy
spach Kanaryjskich. Auto
rami zdjęcia są doświad
czeni włoscy astrofoto- 
grafow ie: A. Vann in i, 
A. Ricciardi, G. Li Causi
i A. Garatti.
Piękną koniunkcję młode
go Księżyca i planety We
nus z 31 grudnia 1997 r. 
ukazuje nam zdjęcie nr 2. 
Jego autorem jest p. An
drzej Binkiewicz z Kępia 
k.Kozłowa (teleskop nr 8 
firmy Uniwersał, texp=2 s). 
Zdjęcie nr 3 przypomina, 
że zaczął się już „sezon” 
dla miłośników obserwa
cji plam słonecznych! 
(fot. W. Skórzyński)



teleskop kosmiczny Hubble'a obserwuje

IRAS 1
1RAS 17150-3224, czyli Bawełniany Cukierek (ang. 
Cotton Candy), to uchwycony kamerą WFPC2 tele
skopu HSTprzykład mgławicy protoplanetarnej. Jest 
to trwająca jedynie około 1000 lat faza przejściowa, 
kiedy to po wypaleniu swego paliwa gwiazda puch
nie, stając się jaśniejszą, ale i chłodniejszą  —  czer
wonym olbrzymem  —  i  wyrzuca w przestrzeń cienkie 
powłoki gazu, które tworzą wokół niej kokon, tutaj 
widoczny jako koncentryczne pierścienie. Według 
teorii „oddziałujących wiatrów” Suna Kwoka, szyb
ki wiatr, czyli materia napędzana promieniowaniem  
gorącej gwiazdy centralnej, wybija dziury w koko
nie, co pozwala wyłonić się mgławicy planetarnej. 
Na razie widzimy je j  zaczątki, ale w ciągu kilkuset 
lat, intensywne promieniowanie nadfioletowe gwiaz
dy centralnej spowoduje świecenie otaczającego 
gazu, co będzie równoznaczne z ostatecznymi naro
dzinami mgławicy planetarnej, (mag)
Zdjęcie: Sun Kwok i Kate Su (University o f  Calgary), 
Bruce Hrivnak (Valparaiso University) i NASA.

NGC 6818
10 marca 1997 roku, przy wykorzystaniu kamery 
WFPC2 teleskopu Hubble’a, udało się uzyskać wspa
niały obraz mgławicy planetarnej NGC 6818. Jest to 
tak naprawdę mozaika trzech zdjęć wykonanych 
Z trzema różnymi filtram i tak, by razem dały kolory 
odpowiadające rzeczywistym.

NGC 6818 to „mieszkaniec ”gwiazdozbioru Strzel
ca, o średnicy rzędu połowy roku świetlnego, od nas 
odległy o około 6 tysięcy lat świetlnych,. Jego dość 
specyficzny kształt oraz podobieństwo do NGC 3918 
(zobacz kolorową wkładkę w numerze 1/98), pozwa
la astronomom wysnuwać wnioski co do zachodzą
cych tam procesów i ewolucji mgławic planetarnych 
w ogólności. Widać bowiem dwie oddzielne powłoki 
gazowo-pyłowe: sferyczny obszar zewnętrzny oraz ja 
śniejszy, przypominający kształtem wazę, wewnętrz
ny „bąbel”. Tworzy go najprawdopodobniej szybki 
wiatr, tzn. materia napędzana przez promieniowa
nie gorącej centralnej gwiazdy, tutaj widocznej jako  
drobna niebieska kropka w środkowej części obiek
tu. Materia tworząca ten wiatr porusza się tak szyb
ko, iż przebija się przez starszy, znacznie wolniejszy 
gwiezdny „gruz”, co powoduje rozerwania, widocz
ne u góry po  lewej stronie i na dole po lewej, (mag)

Zdjęcie: Robert Rubin (NASA Ames Research Center), 
Reginald Dufour i Matt Browning (Rice University), 
Patrick Harrington (University o f  Maryland) i NASA.
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