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Burze na Jowiszu...
Zdjęcie wykonane z pokładu 
stacji Galileo w październiku 
1997 roku przedstawia wyłado
wania atmosferyczne na Jowi
szu. Są one dużo silniejsze niż 
na Ziemi. Czerwonawa poświa
ta pochodzi od światła słonecz
nego odbitego od jednego  
z księżyców galileuszowych — 
lo. Wydaje się, że jasne wyła
dowania pochodzą z obłoków 
zawierających lód (wodny) — 
są tak silne, że oświetlają leżą
ce jeszcze niżej chmury amo
niaku.

.../ wybuchy na Słońcu
Ten obraz aktywnego obszaru 
w pobliżu krawędzi słonecznego 
dysku pochodzi z ultrafioletowe
go teleskopu sate lity  TRACE  
(Transition Region and Coronal 
Explorer), umieszczonego na or
bicie w kwietniu br. Wysoka roz
dzielczość odbiornika umożliwia 
badanie struktury plazmy uwięzio
nej w pętlach linii sił pola magne
tycznego. Barwom odpowiada 
różna temperatura: niebieskiej -  
ponad pół miliona stopni, zielonej 
-  ok. półtora miliona, czerwonej -  
prawie 5 milionów. Obecność sub
telnych struktur o odmiennej bar
wie świadczy o tym, że procesy 
odpowiedzialne za ogrzewanie 
plazmy wykazują znaczne zróżni
cowanie na stosunkowo niewiel
kim obszarze.

Wykonany pod patronatem  
NASA satelita TRACE miał uzupeł
niać dane zbierane przez SOHO 
w okresie wzrostu aktywności 
Słońca. Wobec zaistniałych pro
blemów w łączności z wymienio
nym poprzednikiem, jego misja 
nabiera jeszcze większego zna-



Szanowni i Drodzy Czytelnicy,
Pięknie dziękujemy za liczne listy. Tylko niektóre możemy we fragmentach 
zacytować w rubryce „ Czytelnicy piszą ”, ale wszystkie czytamy i analizujemy 
z wielką uwagą. Cieszymy się, że los naszego czasopisma leży tak bardzo na sercu 
naszym Czytelnikom. Dziękujemy za Wasze dotychczasowe sugestie i rady.
Z  niektórych ju ż  skorzystaliśmy, inne będziemy wykorzystywali, przygotowując 
kolejne zeszyty. Prosimy o dalsze listy i pomoc w pozyskiwaniu nowych 
czytelników i prenumeratorów oraz redagowaniu naszego pisma.

Bieżący numer otwiera artykuł Pana Romana Brzostkiewica z Dąbrowy 
Górniczej prezentujący najnowsze doniesienia z badań Księżyca. Pan Roman jes t tak dalece 
zakochany w astronomii, że nawet na szpitalnym łóżku śledzi bieżącą literaturę dotyczącą badań 
ciał Systemu Słonecznego i dzieli się znalezionymi nowościami z nami, czytelnikami URANII. Życzymy 
Mu dużo zdrowia, a nam wszystkim kolejnych jego artykułów.

Galaktyki są podstawowymi ogniwami struktury otaczającego nas Wszechświata. Docent Andrzej 
Sołtan z Warszawy przedstawia nam (str. 202) ogólne cechy i podstawy klasyfikacji tych obiektów. 
Oprowadza nas po świecie galaktyk normalnych, zostawiając zapewne do następnego artykułu świat 
galaktyk osobliwych. A galaktyki widziane inaczej to temat jednej ze stron kolorowych wewnątrz tego 
zeszytu.

Doktor Andrzej Niedzielski z Torunia prezentuje na str. 206 nowy instrument Obserwatorium 
Toruńskiego: „małą kamerę” (średnica zaledwie 20 cm!) współpracującą z odbiornikiem CCD.
Na przykładzie tego instrumentu najlepiej widzimy, ja k  bardzo zmieniają się współczesne możliwości 
obserwacyjne i ja k  niewielki instrument może się stać wartościowym narzędziem badawczym. Na taki 
instrument ju ż  stać niektórych polskich miłośników astronomii, a na pewno mogą sobie na niego pozwolić 
kluby czy inne milośnicze obserwatoria.

Czy można popularyzować współczesną fizykę i astronomię, oddając dostatecznie wiernie aktualny 
stan naszej wiedzy w tych dziedzinach nauki? Czy popularyzując te nauki nie czynimy więcej szkody 
i zamętu w głowach naszych odbiorców? To zagadnienie porusza w swym dyskusyjnym felietonie
0 ubocznych skutkach popularyzacji fizyki i astronomii profesor Jerzy Sikorski z Gdańska. A jakie  jes t  
na ten temat zdanie Państwa, naszych Czytelników?

W lipcu bieżącego roku minęła 10 rocznica śmierci Docenta Jerzego Stodólkiewicza. Sylwetkę tego 
wybitnego astronoma, wieloletniego Prezesa Polskiego Towarzystwa Astronomicznego, dyrektora 
CAMK-u i redaktora „Postępów Astronomii”przypominamy na str. 225. Piszą o Nim Jego kolega, 
dyrektor CAMK profesor Józefa Smak i Jego uczeń i kontynuator badań  —  doktor Mirosław Giersz.

Jak zwykłe w „ Rozmaitościach ” donosimy o najnowszych odkryciach i nowych poglądach 
na różne zagadnienia badawcze. M.in. prezentujemy dotychczas odkryte pozasloneczne planety i nowe 
obrazy Marsa. Nie zaniedbujemy też „Astronomii w szkole”, gdzie piszemy o widmach gwiazdowych.

Na stronach kolorowych kontynuujemy przegląd Galerii Mgławic z katalogu Messiera
1 przedstawiamy najnowsze obrazy uzyskane przy pomocy teleskopu kosmicznego Hubble ’a.

Wiele miejsca poświęcamy w tym zeszycie obu naszym Towarzystwom Astronomicznym. Publikujemy 
komunikaty PTA (uwaga —  PTA organizuje w przyszłym roku wycieczkę w rejon całkowitego zaćmienia 
Słońca) i pełną informację adresową o PTMA. Aczkolwiek nie jesteśmy pismem do publikacji oryginalnych 
wyników obserwacji astronomicznych, publikujemy w tym zeszycie podsumowanie miłośniczych obserwacji 
komet opracowane przez dr Tomasza Ściężora. Ten sam Autor opracował dla nas przegląd zjawisk 
astronomicznych w listopadzie i grudniu br., czyli kalendarzyk astronomiczny. Publikujemy go na zwykłym 
miejscu, podobnie ja k  krzyżówkę i konkurs dotyczący znajomości Układu Słonecznego.

Życzę Państwu przyjemnej lektury
Andrzej Woszczyk
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5/1998 l  TKANIA -  KisWAsffe\OMII 193



czytelnicy piszą... IS] H lii £33

Tu może być reklama Twojej Firmy!
Nasz cennik jest następujący:
cała strona kolorowa: 1000.00 zl
cała strona czarno-biała: 400.00 zl
Przy niniejszych formatach dla stron czarno-białych:
1/2 str.: 300.00 zł
1/4 str.: 200.00 zł
1/8 str.: 100.00 zł —  ten rozmiar traktujemy jako 
najmniejszy „moduł”. Podobnie jest ze stroną kolo
rową.
Istnieje możliwość negocjowania warunków.

Zapraszamy na nasze łamy!

Szanowny Panie Redaktorze, 
[...] Z wykształcenia jestem 

inżynierem mechanikiem, 
a trudniłem się konstruowa
niem różnego rodzaju maszyn. 
Od niedawna korzystam z do
brodziejstw emerytalnych. [...] 
Jestem długoletnim członkiem 
PTMA, w związku z czym by
łem czytelnikiem URANII. [...] 
W sposób amatorski zajmowa
łem się — i trochę jeszcze zaj
muję — astrooptyką. Jak to 
szumnie brzmi! Chodzi po pro
stu o wykonawstwo zwierciadeł 
i układów zwierciadeł. [...] Za
wsze frapowało mnie pyta
nie, jakiego kształtu zwiercia
dło wtórne może współpra
cować z głównym zwiercia
dłem sferycznym. Nie znala
złem nigdzie informacji na ten 
temat [...] Starałem się wobec 
tego sam rozwiązać ten pro
blem i [...] udało mi się wypro
wadzić równanie krzywizny ste
roidu. Cała sprawa nie została 
przeze mnie doprowadzona do 
końca, gdyż jestem za słaby 
w nietypowej matematyce. [...] 
Udało mi się jedynie doprowa
dzić do sytuacji umożliwiającej 
wykonanie takiego układu 
optycznego złożonego ze sfe
ry i sferoidu. [...] zagadnienie 
jest ciekawe, aby nie powie
dzieć fascynujące, tak od stro
ny matematycznej, jak i wyko
nawczej. [...].Spodziewam się, 
że Redakcja ma kontakt z od
powiednim specjalistą, z któ
rym mógłbym wymienić infor
macje. [...] chodzi o równanie 
powierzchni współpracują
cej z głównym zwierciadłem 
sferycznym. Może Redakcja 
nawiąże kontakt z kimś, kto po
trafi to zagadnienie przedstawić 
w rzeczowym artykule w URA- 
NII-PA, co na pewno zaintere
suje wielu czytelników [...]

Adam Mierzejewski 
Chorzów

Red.: W rozmowie telefonicz
nej staraliśmy się, po pierwsze, 
przekazać naszemu Czytelni
kowi informację, że takie ukła
dy optyczne, o które Mu cho

dzi, istnieją w sytuacjach ada
ptacji teleskopów Schmidta do 
pracy w układach Cassegraina 
lub coude i mają quasi-hiper- 
boliczne lustra wtórne (np. te
leskopy Schmidta-Cassegraina 
produkcji Zeissa w Tautenber- 
gu czy w Toruniu), a po drugie, 
wskazać osoby i instytucje, 
z którymi mógłby podjąć mery
toryczną wymianę zdań na ten 
temat. W konkluzji, w kolejnym 
liście, Pan Mierzejewski sfor
mułował swoją prośbę tak, jak  
to przytaczamy powyżej. Publi
kując fragmenty Jego listów, 
zachęcamy kompetentnych au
torów do nawiązania korespon
dencji z Autorem listu lub wy
powiedzi na powyższy temat 
na łamach „Uranii-Postępów 
Astronomii".

•kick

Otrzymałem trzeci egzemplarz 
„Uranii-Postępy Astronomii” 
i chcę się odnieść do proble
mu, jaki Pan przedstawił na 
łamach czasopisma. Napisał 
Pan, cytuję: „Gdyby każdy 
z Was nakłonił choćby jedne
go znajomego do zaprenume
rowania naszego pisma, to czu
libyśmy się lepiej.” Nie dziwię 
się Panu, że się Pan martwi. 
Na stronie „Czytelnicy piszą” 
listy z pochwałami i praktycz
nie nic poza tym. Ja to już 
znam, ale pamiętam, że to wie
le dobrego nie przyniosło. [...] 
Żeby przyciągnąć nowych czy
telników, jest sposób i to pro
sty. „Urania-Postępy Astrono
mii” powinna być redagowana 
do szerszego ogółu czytelni
ków. Wśród miłośników astro
nomii mamy miłośników z ty
tułami i takich, którzy tytułów 
nie mają i do tej grupy należa
łoby skierować pewną część pi
sma. [...]

Czy nie można by więcej 
amatorskich zdjęć, więcej na 
temat instrumentów astronomii 
amatorskiej [...], więcej artyku
łów napisanych przez miłośni
ków astronomii? Temat ten by 
zainteresował większe rzesze 
początkujących miłośników

astronomii, a co za tym idzie, 
zwiększyłby się nakład pisma.

[...] Miłośnicy astronomii są 
to osoby, które do pracy astro
noma amatora dokładają z wła
snego budżetu. Jeżeli ich pra
cy się nie docenia, z początku 
czują żal, wreszcie rezygnują 
i ich kierunek zainteresowania 
pada na inny cel. Kto na tym 
traci, nie muszę pisać.

Przy okazji chciałbym się 
odnieść do jednego listu. Za
mieszczanie listów w stylu, 
że wreszcie „Urania-Postępy 
Astronomii” może wejść do 
Europy, jest wyrazem braku sa
mokrytycyzmu. Polska Nauka 
nie musi wchodzić do Europy, 
ona w niej jest i to w samym 
środku!

[...] Może mój list będzie 
cząstką tego, że pismo „Urania- 
Postępy Astronomii” stanie się 
miesięcznikiem, czego życzę 
Państwu i sobie.

Jerzy Zagrodnik
Krosno

Red.: Bardzo dziękujemy za 
wnikliwą analizę naszego Pi
sma i cenne rady. Podzielamy 
Pańskie zdanie i już w tym ze
szycie w dużym stopniu daje
my temu wyraz. A nowych czy
telników i prenumeratorów cią
gle potrzebujemy! Potrzebuje
my też korespondentów i auto
rów ciekawych i rzeczowych ar
tykułów.

* * *

Uprzejmie dziękuję za wydru
kowanie mojego artykułu. Pro
siłabym jednak o sprostowanie 
danych na mój temat: otóż je
śli piszecie Państwo: absol
went, to ja jestem absolwentem 
astronomii, i fizyki teoretycznej,

i kulturoznawstwa (mam 3 od
dzielne dyplomy magisterskie).

Natomiast nie jestem „dok
torem UAM" (ani filozofii, ani ni
czego innego), tylko doktorem 
astronomii Uniwersytetu Jagiel
lońskiego, czym się szczycę 
[...] Prawdą natomiast jest, że 
w tej chwili jestem adiunktem 
Instytutu Filozofii UAM.

Serdecznie pozdrawiam, 
ślę ukłony i najlepsze życzenia 
wakacyjne!!!

Honorata Korpikiewicz
Puszczykowo

* * *

Szanowna Redakcjo!
Ośmielam się przedstawić 

propozycję przyszłych tema
tów artykułów:
1) Planety wokół innych gwiazd.
2) „COROT -  co kryje się za 
tym skrótem? Parametry tele
skopu, założenia badawcze 
projektu.
3) Jak sprawuje się „nasz” chi
lijski teleskop?

Cieszę się, że Redakcja nie 
zapomniała o losach VLT -  
materiał o nim był wspaniały. 
Może jest to najlepsza rzecz, 
jaką zostawia po sobie Euro
pa końca XX wieku? Może to 
„Signum temporis” następne
go stulecia -  mniej brutalne
go, bardziej uduchowionego. 
Może Europa wróci do roli na
ukowej kolebki tytanów na 
miarę Kopernika, Galileusza, 
Newtona...

Dariusz Dziedzic
Bytom

Red. Pięknie dziękujemy za 
powyższe sugestie. Będziemy 
się starali je  realizować. Pierw
szy temat poruszamy już w tym 
zeszycie.

Zapraszamy na nasze internetowe strony!

http://urania.camk.edu.pl

Reklamodawcom proponujemy miejsce dla reklamy 
ich produktów na dogodnych warunkach!
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196 Nowinki z Księżyca
Stanisław R. Brzostkiewicz
Sonda Clementine 1 i Lunar Prospector otworzyły nowy etap badań Księżyca. Mi
liony obrazów Srebrnego Globu przez nie przekazane na Ziemię są wnikliwie ana
lizowane i stanowią podstawę do zaskakujących odkryć.

202 Galaktyki normalne
Andrzej M. Sołtan
Na wzór botaników pragnących zrozumieć świat roślin, astronomowie stanęli wo
bec konieczności skonstruowania systematyki galaktyk, która, wykorzystując wy
brane cechy galaktyk, pozwoliłaby uporządkować naszą o nich wiedzę, a być może 
również stanowiła naturalną podstawę do zrozumienia źródeł różnorodności. Współ
czesne poglądy na naturę oraz powstawanie i ewolucję galaktyk są przedmiotem 
tych rozważań.

206 Nowa „mała kamera” w Piwnicach
Andrzej Niedzielski
Małą rzecz, a cieszy! Niewielki teleskop może stać się wartościowym instrumentem 
badawczym. Tajemnica zawarta jest w zastosowaniu informatyki i nowoczesnych 
odbiorników promieniowania oraz odpowiedniego programu badawczego.

teleskop kosmiczny Hubble’a obserwuje: Narodziny gwiazd  
w Małym Obłoku Magellana (wkl.IV); Biały karzeł w Kokonie (okl.IV)

rozmaitości: Wielka Czerwona Plama (211); Mars z bliska (212); Nowe 
planety (214); Czarne serce Galaktyki (216); Galaktyki widziane ina
czej (216)

w kraju: Komunikaty PTA (222); Polskie Towarzystwo Miłośników 
Astronomii (223); Sprawozdanie z trzecich bieszczadzkich spotkań 
dyskusyjnych: „Pola elektromagnetyczne ELF w astrofizyce i medy
cynie ” (224)

217 niebo nad nami: Wielki Kwadrat Pegaza

218 w kolorze i nie tylko: Klejnoty w sercu Mlecznej Drogi (M6-M8) 

220 polemiki: Uboczne skutki popularyzacji fizyki i astronomii

225 sylwetki Uranii: Jerzy S. Stodółkiewicz (1933-1988)

226 miłośnicy astronomii obserwują: Obserwacje komet w Sekcji Ob
serwacji Komet PTMA

230 poradnik obserwatora: Lorneta czy luneta?

232 astronomia w szkole: Widma gwiazd — dlaczego takie są?

234 kalendarz astronomiczny ’98: listopad — grudzień

240 konkurs: Czy znasz Układ Słoneczny? (cz. Ul)

240 krzyżówka

Materiały dotyczące wyników 
obserwacji teleskopu kosmi
cznego Hubble'a uzyskano  

dzięki uprzejmości doktora F. Duccio 
Macchetto, przedstawiciela Europej
skiej Agencji Kosm icznej (E S A )  
w Space Telescope Science Institute 
w Baltimore (USA)

NA OKŁADCE •

Wykonane w  grudniu 1995 r. zd jęcie (kamera WFPC2 
teleskopu kosmicznego H ubble ’a) przedstaw ia centralny  
obszar galaktyki spiralnej z  poprzeczką  —  N G C  4314  
(patrz zd jęcie obok). W ciągu minionych 5 m ilionów lat 
m łode gw iazdy rodziły się  w skupiskach, otaczających  
jasnym  pierścieniem  ją d ro  galaktyki.

•

■ /
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Stanisław R. Brzostkiewicz
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Wyprawy załogowe 
programu Apollo to jakby 
ukoronowanie pierwszego 
etapu współczesnych badań 
Księżyca. Okazały się one 
nadzwyczaj owocne, nasza 
wiedza o kosmicznym 
sąsiedzie Ziemi 
niepomiernie wzrosła, wiele 
problemów zostało 
definitywnie rozwiązanych, 
łecz pojawiły się nowe 
pytania i na niektóre z nich 
niełatwo będzie udzielić 
odpowiedzi. Wielu badaczy 
było nawet przekonanych, 
ie  stanie się to możliwe 
dopiero wtedy, gdy na 
Srebrnym Globie pojawią 
się stałe bazy załogowe. 
Tymczasem wcale nie je st aż 
tak ile, a dowodem tego są 
wyniki uzyskane 
w ostatnich latach za pomocą 
sond Clementine 1 i Lunar 
Prospector, przy konstrukcji 
których wykorzystano 
doświadczenia zdobyte 
podczas dotychczasowych 
eksperymentów 
astronautycznych i które 
wyposażono w aparaturę 
naukową najnowszej 
generacji. Inaczej mówiąc 
—  te dwie misje otwierają 
zupełnie nowy etap 
w badaniach Księżyca.

Nowinki 
z Księżyca
Podstawowe informacje o przebiegu 
misji Clementine 1 były już publiko
wane na łamach Uranii i chyba nie ma 
potrzeby ich tu powtarzać. N ależy 
może jedynie przypomnieć, że sonda 
ta badała Księżyc w roku 1994 i prze
kazała na Ziemię nie tylko ponad dwa 
miliony doskonałych obrazów jego 
powierzchni, ale i wiele innych da
nych. Ten obfity materiał obserwacyj
ny jest wciąż wnikliwie analizowany, 
toteż nieustannie dowiadujemy się cze
goś nowego o naszym sąsiedzie ko
smicznym, o procesach przebiegają
cych na nim w bliższej i dalszej prze
szłości. Na ten temat wiele mówi naj
nowsza mapa geologiczna Księżyca, 
opracowana właśnie na podstawie ma
teriałów uzyskanych za pomocą son
dy Clementine 1, umożliwiająca od
czytanie wydarzeń rozgrywających się 
tam przed miliardami lat. Chodzi tu 
głównie o upadki większych i mniej
szych brył meteorytowych, wybijają
cych w księżycowej skorupie większe 
i mniejsze kotliny, zwane powszech
nie kraterami. Są one —  jak nam od 
dawna wiadomo —  liczne i sprawiają 
wrażenie, że Księżyc obserwowany 
przez małą lunetę wydaje się być moc
no podziurawiony i przypomina —  na 
co już w roku 1610 zwrócił uwagę Ga
lileusz —  przekrojony ser szwajcarski. 
Dla ówczesnych uczonych powyższe 
odkrycie było dużym zaskoczeniem, 
bo przecież byli święcie przekonani, 
że Księżyc i wszystkie inne ciała nie
bieskie są doskonałymi, gładkimi ku
lami. Dziś nie ma już takich uczonych 
i trudno byłoby spotkać kogoś, kto od
rzucałby teorię głoszącą, że na glob 
księżycowy spadały i nadal spadają 
różnej wielkości bryły meteorytowe. 
Najintensywniej odbywało się to w po
czątkowym okresie istnienia Układu

Słonecznego i ten właśnie okres zwie
my niekiedy okresem wielkiego bom
bardowania. Spadały wtedy na Księ
życ duże planetoidy i przebijały nie 
tylko jego stosunkowo cienką skoru
pę, ale naruszały nawet — jak  to wy
kazują badania wykonane za pomocą 
sondy Clementine 1 —  górne warstwy 
tamtejszego płaszcza.

A co m ożem y dziś pow iedzieć 
o odkrytym w ostatnich latach ogrom
nym basenie South Pole -  Aitken? 
Przed rokiem 1990 o jego istnieniu nikt 
nie wiedział, gdyż okolice południo
wego bieguna Księżyca były słabo 
zbadane (białe plamy na mapie) i lukę 
tę wypełniły dopiero obrazy uzyskane 
za pomocą mknącej ku Jowiszowi son
dy Galileo. Wnikliwa zaś analiza ob
razów przekazanych przez sondę Cle
mentine 1 doprowadziła uczonych do 
wniosku, iż basen South Pole -  Ait
ken to w rzeczywistości twór podwój
ny, powstały w rezultacie upadków 
dw óch dużych  p lan e to id . Spadły 
w krótkich odstępach czasu i wybiły 
w skorupie Księżyca blisko siebie ko
tliny, które zlały się i utworzyły jeden 
ogromny basen, mający około 2500 
km średnicy i głębokość dochodzącą 
do 13 km. Wielu badaczy przyjmuje, 
że jest to największy twór uderzenio
wy nie tylko na Księżycu, ale i w ca
łym Układzie Słonecznym. Trudno 
przecież zakładać, aby znalazł się jesz
cze większy twór, chociaż takiej moż
liw ości całkow icie w ykluczyć nie 
można. Niekiedy bowiem basen bywa 
silnie zamaskowany i nie tak łatwo 
ustalić jego brzegi, o czym swego cza
su przekonał się William K. Hartmann. 
Był on przekonany, że basen Men- 
del-Rydbergov to bardzo duży twór, 
a w rzeczywistości —  jak  to wykazały 
materiały uzyskane w ramach misji
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Sonda Clementine 1 h> całej okazałości

Clementine 1 —  ma on tylko 600 km 
średnicy. Po prostu pomyłka nastąpiła 
na skutek błędnej interpretacji obra
zów przekazanych przez sondy Lunar 
Orbiter.

Podczas formowania się tego lub 
innego basenu ze skorupy Srebrnego 
Globu zostały wyrwane ogromne ilo
ści materii. Była ona pokruszona i wy
rzucana nawet do wysokości około 400 
km, osiągając czasem prędkość uciecz
ki i tym samym odlatując bezpowrot
nie w przestrzeń kosmiczną. Znaczne 
jednak ilości rozkruszonej materii spa
dły na powierzchnię Księżyca i wokół 
wybitych basenów tworzyły koliste 
wały górskie. Niestety, większość tych 
pierścieniowych struktur została czę
ściow o lub całkow icie zniszczona 
w w yniku późniejszych procesów  
i dlatego dziś nie zawsze możemy roz
poznać pierwotną granicę danego ba
senu. Zdarza się jednak i tak, że frag
menty takich wałów dobrze się zacho
wały i dziś możemy je  obserwować 
jako łańcuchy górskie otaczające wo

kó ł daną  k o tlin ę , 
a najlepszym  takim  
przykładem może być 
basen Mare Imbrium 
(Montes Jura, Montes 
Alpes, Montes Cauca
sus, M ontes A peni- 
nus, M ontes Carpa- 
tus) i basen Mare Se- 
renitatis (Montes Ha- 
emus). Ale i w danym 
przypadku Matka Na
tura była dla nas ła
skawa, bo przecież na 
powierzchni Księżyca 
zachował się basen w prawie nie na
ruszonym stanie i choć z Ziemi bar
dzo trudno go obserwować, to jednak 
na obrazach otrzymanych za pomocą 
sond kosm icznych p rezen tu je  się 
wspaniale. Mamy oczywiście na my
śli basen Mare Orientale, znajdujący 
się w pasie libracyjnym  Księżyca, 
gdzie leżące twory na skutek skrótu 
perspektywicznego są dla naziemnych 
obserwatorów mocno zniekształcone.

Tak więc prawdziwe oblicze tego ba
senu zobaczyliśmy dopiero na obra
zach przekazanych przez sondy Lunar 
Orbiter, które wprawdzie ustępują ob
razom uzyskanym z Clementine 1, lecz 
one już pokazują ten młody twór bez 
wspomnianych wyżej zniekształceń. 
Widzimy więc, że mający około 930 
km średnicy i aż 7 km głębokości ba
sen Mare Orientale otoczony jest do
brze zachowanym pierścieniem gór-

Obraz obszaru bieguna południowego uzyskany ze złożenia 1500 zdjęć wykonanych przez Clementine 1. Fot. Nava1 Research Lab. 
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skim i z uwagi na wygląd planetolo- 
dzy n iek iedy  żartob liw ie  zw ą go 
„okiem byka”. Jego prawie nie naru
szony wał górski jest wspaniale w i
doczny na trójwymiarowym obrazie 
skomponowanym w oparciu o mate
riały z sondy Clementine 1.

Obecnie uczeni dysponują dość do
kładnymi i przede wszystkim bardzo 
licznymi pomiarami wysokości i głę
bokości tworów topograficznych Księ
życa. Zawdzięczają to właśnie sondzie 
Clementine 1, na pokładzie której za
instalowano przemyślne urządzenie, 
zwane altymetrem laserowym. Spisał 
się on wspaniale i dostarczył znacznie 
bogatszego materiału niż pomiary wy
konywane podczas wypraw załogo
wych Apollo, bo te były mniej dokład
ne i obejmowały jedynie twory leżące 
w pasie równikowym . Tymczasem 
analogiczne badania wykonane w ra
mach misji Clementine 1 obejm ują

całą pow ierzchnię K siężyca, toteż 
można było poznać globalny kształt 
naszego sąsiada kosmicznego, dowie
dzieć się czegoś bliższego o występu
jących na jego powierzchni tworach 
topograficznych. Po prostu altymetr 
laserowy „obmacał” powierzchnię glo
bu księżycowego pulsami skoncentro
wanego światła, przy czym jeden puls 
przypadał na jedną sekundę. Na pod
stawie czasu, podczas którego promień 
światła docierał do badanego tworu 
i odbity od niego powracał do krążą
cej na wysokości 400 km sondy Cle
mentine 1, można było z dużą precy
zją określić wysokość lub głębokość 
badanego tworu. W nikliwa analiza 
uzyskanego w ten sposób materiału 
wykazała, że różnica pomiędzy naj
wyższym a najniższym punktem na 
Księżycu jest zaskakująco duża, prze
kracza bowiem aż 16 km. Analogicz
na różnica na Ziemi jest mało co więk

sza, wynosi przecież niecałe 20 km 
(Mt Everest —  Rów Mariański). Ma 
ona zaś prawie czterokrotnie większą 
średnicę od globu księżycowego.

Najnowsze badania Księżyca ujaw
niły więcej podobnych niespodzianek. 
Zanim jednak przystąpimy do omó
wienia następnej, to koniecznie musi
my wspomnieć o upadkach planetoid 
i ogromnych kotlinach wybitych przez 
nie w skorupie globu księżycowego. 
Z czasem niektóre z tych kotlin wy
pełniła wypływająca z wnętrza Księ
życa lawa, k tóra potem  zastygała 
i utworzyła coś w rodzaju pokryw la
wowych. Są to właśnie owe ciemne, 
rzadziej pokryte kraterami obszary, 
nazwane przez pierwszych obserwato
rów morzami. Występują one głównie 
na zwróconej ku naszej planecie pół
kuli Srebrnego Globu, z czego można 
wyciągnąć dwa interesujące wnioski: 
po pierwsze —  w tym czasie jego ro-
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tacja musiała już być w pełni zsynchro
nizowana z obiegiem orbitalnym, a po 
drugie —  w procesie powstawania 
w spom nianych pokryw  law ow ych 
dużą rolę musiały odgrywać siły pły
wowe Ziemi. W każdym razie na od
wrotnej stronie Księżyca mórz jest nie
wiele, chociaż i tam spadały niegdyś 
planetoidy i wybijały w księżycowej 
skorupie wielkie kotliny. Jedno zdaje 
się nie ulegać wątpliwości —  wypły
wająca z wnętrza Księżyca lawa nie 
mogła zrekompensować tych ogrom
nych ubytków materii i wobec tego 
kotliny powinny wykazywać jakieś 
anomalie grawitacyjne, a czegoś po
dobnego nie stwierdzono. Czyżby po
wyższy fakt potwierdzał jedynie od 
dawna głoszoną tezę, iż w czasie for
mowania się basenów uderzeniowych 
wnętrze Księżyca było jeszcze pla
styczne i materia mogła się tam swo
bodnie przemieszczać? A może wspo

mniany wyżej ubytek materii w księ
życowej skorupie zrekompensowały 
zaryte w tamtejszym płaszczu frag
menty spadłych planetoid?

Z takimi i znacznie trudniejszymi 
do rozwiązania problemami współcze
śni planetolodzy spotykają się niemal 
na każdym kroku. No bo cóż dziś moż
na bliższego powiedzieć o kraterach 
otoczonych wokół tajemniczymi „ Z a 

wojami”, przypominającymi bardzo 
cienkie w arstw y św ieżego śniegu 
i przebijającymi przez nie ciemnymi 
bruzdami? Typowym tego przykładem 
jest krater Reiner Gamma, mający za
ledwie 30 km średnicy i leżący w po
łudniowo-wschodniej części basenu 
Oceanus Procelarum. Twory te wyka
zują wyraźne pole magnetyczne, po
wstałe —  zdaniem niektórych plane- 
tologów —  przed miliardami lat i dziś 
zam arznięte w pyle księżycowym . 
Pewne informacje o tym pierwotnym

magnetyzmie Księżyca już mieliśmy, 
dostarczyły ich bowiem składy przy
wiezione na Ziemię przez wyprawę 
Apollo 1 1 .0  wiele jednak bardziej za
skakującym było odkrycie dokonane 
podczas wypraw Apollo 15 i Apollo 
17, gdyż z badań tych jednoznacznie 
wynika, iż w niektórych basenach ude
rzeniow ych w ystępują zagadkow e 
anomalie magnetyczne. Idzie tu o tak 
młode baseny uderzeniowe jak Mare 
Orientale, Mare Imbrium, Mare Sere- 
nitatis i Martę Crisium.

Niestety, na ten temat —  podobnie 
jak na temat zawojów krateru Rainer 
Gamma —  na razie nic pewnego nie 
potrafimy powiedzieć.

W ramach misji Clementine 1 uzy
skano wiele interesujących danych na 
temat owego tajemniczego magnety
zmu. Nie przybliżyły nas one do roz
wiązania problemu, bo wprawdzie po
jawiło się parę ciekawych koncepcji, 
lecz żadna z nich nie jest bardziej wia
rygodna od pozostałych. I tak na przy
kład niektórzy planetolodzy przypusz
czają, iż wspomniane anomalie ma
gnetyczne związane są z planetoidami 
wybijającymi w skorupie naszego są
siada kosmicznego ogromne baseny, 
zwłaszcza te najmłodsze. Spadły one 
na glob księżycowy w krótkich od
stępach czasu (oczywiście w astrono
micznej skali czasu), a ponieważ jego 
wnętrze było wtedy jeszcze plastycz
ne, pojawiły się w nim procesy dają
ce analogiczne efekty jak  model dy
nama.

Druga grupa uczonych opowiada 
się raczej za w iatrem  słonecznym  
omiatającym glob Księżyca i wytwa
rzającym pole magnetyczne. Jeszcze 
inna koncepcja głosi, iż owe anomalie 
związane są z dużą kom etą mającą 
około 20 milionów lat temu zbliżyć się 
do układu Ziemia-Księżyc.

Wiadomo przecież, że te urocze 
ciała kosmiczne posiadają ogromne 
głowy, zawierające nie tylko uwolnio
ne z jądra kometamego gazy, ale i na
ładowane cząstki materii.

Gdy więc taka głowa spadła na 
glob księżycowy lub nawet tylko otarła 
się o niego, to —  jak  sądził Peter 
Schultz i inni planetolodzy —  mogło 
to dać analogiczne efekty do wiatru 
słonecznego. Jest to równie interesu
jąca koncepcja, lecz podobnie jak dwie 
poprzednie zawierająca wiele braków 
i w żadnym przypadku jej też nie moż-
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na w pełni akceptować. Musimy po
czekać na wyniki badań dokonanych 
w ramach misji Lunar Prospector, bo 
one dopiero mogą dać jakieś defini
tywne rozstrzygnięcie zagadki.

A może naturę owych anomalii 
magnetycznych poznamy dopiero po 
zrealizow aniu planow ych ekspery
mentów astronautycznych? Zapewne 
wiele podobnych niejasności związa
nych jest z wulkanizmem księżyco
wym.

Nie chodzi tu tylko o wypływają
ce z wnętrza Księżyca potoki lawy 
i powstające z nich pokrywy lawowe 
n iek tó rych  basenów , lecz p rzede 
wszystkim o inne przejawy aktywno
ści wulkanicznych i tektonicznych.

Do nich wypada zaliczyć nie tylko 
słabo dotąd poznane kopuły i mało co 
bardziej zbadane szczeliny, ale i wiele 
innych formacji topograficznych Księ
życa. Za przykład niech posłuży leżą
ca w północnej części Oceanus Pro- 
cellarum niezwykła wyżyna, na której 
usadowione są kratery Aristarchus

i Herodotus, a którą od południa prze
cina kręta dolina zwana Doliną Schre- 
tera (Vallis Schreteri).

Jest to nadzwyczaj interesująca 
okolica Księżyca wnikliwie obserwo
wana niemal od czasów Galileusza, bo 
astronomowie już dość wcześnie spo
strzegli wyjątkowość tamtejszego kraj
obrazu. Szczególnie uwagę przykuwał 
krater Aristarch, mający wprawdzie 
tylko 45 km średnicy, lecz charaktery
zujący się wyjątkowo dużą jasnością. 
W dodatku koronę tego krateru moż
na dostrzec na długo przed wschodem 
Słońca nad omawianą okolicą Księży
ca, z czego niekiedy wysuwano zbyt 
pochopne wnioski.

I tak William Herschel był przeko
nany, że widzi erupcję wulkaniczną, 
a inni obserwatorzy dla odmiany do
strzegali gazy unoszące się nad tym 
kraterem.

W szystko to razem dowodzi, iż 
krater ten mający — jak  się dziś oce
nia —  najwyżej 450 lat leży faktycz

n ie  na w yżyn ie  
i jego korona góru
je nad okolicą.

Jednak o wiele 
wyższa jest poło
żona nieco dalej na 
zachód wyspa za
stygłej lawy, dla 
odm iany  bardzo  
ciemna, na co jako 
pierw szy zwrócił 
uwagę Jan Hewe
liusz. W szy stk o  
to  ra z e m  m ów i 
o burzliwych pro
c e sa c h , k tó re  
przebiegały tu już 
przed miliardam i 
lat i w p ó ź n ie j
sz y c h  d z ie ja c h  
K siężyca.

Być może ja 
kieś nowe światło 
na przebiegające 
procesy rzucą ob
razy uzyskane w 
ramach misji son
dy Clementine 1. 
N a w zm iance
o k ra te rz e  A ry- 
starch i jego oto
czeniu należałoby 
zakończyć artykuł 
poświęcony księ

życowym nowinkom. Byłby on jednak 
niepełny, gdybyśmy nie wspomnieli
0 najbardziej sensacyjnym odkryciu, 
bo za takie należy chyba uznać stwier
dzenie występowania lodu wodnego 
na Księżycu.

M a on znajdować się w central
nych obszarach basenu South Pole —  
Aitken, dokąd Słońce nigdy nie zaglą
da i stale panuje tam siarczysty mróz. 
Postanowiono bliżej się tym zaintere
sować, dowiedzieć czegoś bliższego 
na ten tem at, a przede w szystkim  
sprawdzić, czy analogicznych zaso
bów wody nie ma przy północnym bie
gunie Księżyca.

Zadanie to powierzono sondzie 
Lunar Prospector, która z Ziemi wy
startowała 7 stycznia 1998 roku i po 
około 140 godzinach lotu zaczęła po
ruszać się po orbicie okołoksiężyco- 
wej.

Tym razem do poszukiwania wody 
na Księżycu zastosowano nieco inną 
m etodę niż podczas m isji Clem en
tine 1. Po prostu na pokładzie sondy 
Lunar Prospector zainstalowano spek
trometr neutronowy, zdolny rejestro
wać procesy przebiegające na po
wierzchni globu księżycowego, nie
ustannie bombardowanego przez nad
latujące z dużą energią cząstki promie
niowania kosmicznego.

W ym ieniają one w tam tejszym  
gruncie neutrony, przy czym część 
z nich uzyskuje duże prędkości, emi
tuje prom ieniowanie gamma i bez
powrotnie umyka w przestrzeń ko
smiczną. Część jednak z powrotem 
opada na pow ierzchn ię  K siężyca
1 zderzając się z różnymi atomami tra
ci pierwotną prędkość, a najwydajniej 
ujawnia się to przy zderzeniu neutro
nu z atomem wodoru, co oczywiście 
dok ładn ie  re jestru je  w spom niany 
spektrometr. Jest to więc metoda sto
sunkowo prosta i jednocześnie pew
na, ale zbyt pracochłonna i na prze
badanie całego K siężyca potrzeba 
było aż pół roku. Jednak na zbadanie 
okolic okołobiegunowych wystarczy
ło tylko kilka dni, toteż Alan Binder 
na zwołanej już 5 marca konferencji 
podał sensacyjną wiadomość: Lunar 
Prospector potwierdził występowanie 
na K siężycu lodu w odnego, który 
znajduje się przy tym nie tylko w oko
licy południowego, ale i w okolicy 
północnego bieguna, gdzie jest go na
wet dużo więcej.Krater Rydberg
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Niestety, nic więcej na ten temat 
nie potrafimy powiedzieć, gdyż apa
ratura sondy Lunar Prospector zdolna 
jest przeniknąć tylko do pół metra pod 
powierzchnię Księżyca, a lód wodny 
może znajdow ać się dużo głębiej. 
W każdym razie nie ma go tam zbyt 
dużo, najprawdopodobniej stanowi on 
nie więcej niż 0.3-1 % zawartości tam
tejszego regolitu. Tym niemniej z me
tra sześciennego takiej materii można 
uzyskać parę litrów wody, czyli zno
wu nie tak mało. Ogółem na Księżycu 
—  jak się dziś ocenia — znajduje się 
około od 10 do 30 milionów ton wody.

Omówione powyżej odkrycie za
skoczyło wielu znanych uczonych. 
W ten sposób potwierdziła się stara 
prawda, że śmiałe myśli po wielu la
tach zazwyczaj ulegają zapomnieniu, 
zwłaszcza gdy formułowane są przez 
zbyt młodych badaczy. Warto bowiem

przypomnieć: Bruce Murray 
wraz ze swymi w spółpra
cownikami już w roku 1961 
wystąpił z niezw ykłą— jak 
się wówczas wydawało —  
tezą, iż na Księżycu może 
znajdować się woda w po
staci lodu.

Słońce, na co zwrócili 
uwagę młodzi uczeni ame
rykańscy, na księżycowym 
niebie zawsze znajduje się 
blisko tamtejszego równika 
(odchylenia nie przekracza
ją  1.5 stopnia), a zatem —  
jak  łatw o wykazać to ra
chunkiem —  do kraterów 
położonych blisko biegu
nów nigdy nie zagląda i dna 
ich pogrążone są w wiecz
nej nocy. M usi zatem  
w nich panować niska tem
peratura, nie podnosi się 
ona nigdy powyżej 63 K 
(-210°C), czyli znajdujący 
się tam lód mógłby prze
trw ać m iliony lat. Jeżeli 
więc do podbiegunowych 
kraterów na Księżycu spa
dły kiedyś jądra kometarne 
lub ich fragmenty, wówczas 
mamy rozwiązanie całej za
gadki.

Myśli młodych badaczy 
w całej ro zc iąg ło śc i się 
sprawdziły, z czego powin
ni się cieszyć członkowie 
mających tam powstać sta

łych baz naukowych. Po prostu nie 
będą musieli przewozić wody z Ziemi 
na Księżyc.

Ale przecież Lunar Prospector miał 
nie tylko potwierdzić występowanie na 
Księżycu lodu wodnego i uzyskać na 
ten temat możliwie najwięcej informa
cji. Od tej misji uczeni oczekują o wie
le więcej, toteż sonda została wyposa
żona w różnorodną aparaturę i spek
trom etr neutronowy to tylko jeden 
z jej przyrządów naukowych. Takim 
przyrządem jest na przykład magne
tometr, służący —  jak  sama nazwa 
wskazuje —  do pomiaru pola magne
tycznego Księżyca.

Idzie przede wszystkim o tamtej
szy paleomagnetyzm i jego pochodze
nie, a także o uzyskanie jakichś bliż
szych informacji o tamtejszym jądrze 
(jego wielkość i skład chemiczny). Za 
pomocą spektrometru cząstek alfa do

wiemy się czegoś bliższego o gazach 
prom ieniotw órczych, uw alnianych 
z wnętrza Księżyca przez znajdujące 
się tam pierwiastki promieniotwórcze.

Pozwoli to może nie tylko dowie
dzieć się czegoś bliższego o tamtejszej 
aktywności tektonicznej i wulkanicz
nej, ale może również rzucić jakieś 
światło na zjawisko, nad którym pla- 
netolodzy zastanaw iają  się ju ż  od 
czterdziestu lat. M owa oczyw iście 
o zjawisku obserwowanym  w roku 
1958 przez M ikołaja A. Kozyrewa 
w kraterze Alfons, o czym swego cza
su było bardzo głośno, lecz sprawa ta 
nadal stanowi zagadkę.

No i wreszcie, choć krótko, należy 
wspomnieć o spektrometrze promie
niowania gamma, mającym dostarczyć 
nam nowych informacji o składzie che
m icznym  księży co w ej skorupy , 
a przynajmniej o jej najważniejszych 
składnikach. Są nimi — jak  to wynika 
z przekazanych już danych —  nastę
pujące pierwiastki:

żelazo 3 -  13%
glin 5 - 13%
tlen 41 -  46 %
krzem 18 -  22 %
siarka 2 6 %
wapń 8 —  13%

Czyżby miały to być już ostatnie 
nowinki uzyskane z Księżyca w tym 
stuleciu?

Raczej nie, gdyż materiał przeka
zany przez sondy Clementine 1 i Lu
nar Prospector jest przebogaty. Ucze
ni wnikliwie go studiują i w najbliż
szym czasie można się spodziewać na
pływu dalszych wiadomości o naszym 
sąsiedzie kosmicznym. Ponadto już 
w roku 1999 w kierunku Księżyca wy
startuje kolejna, tym razem japońska 
sonda kosmiczna, po której też może
my wiele oczekiwać —  w najbliższych 
latach na łamach czasopism nauko
wych i popularnonaukowych nie po
winno zabraknąć artykułów poświęco
nych Srebrnemu Globowi!

Stanisław  R. Brzostkiewicz je s t  mi
łośnikiem astronomii, autorem kilku 
książek o planetach Układu Słonecz
nego i współpracownikiem „ Uranii ”  

o d  p raw ie  40  lat.
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Na wzór botaników 
pragnących zrozumieć świat 
roślin, astronomowie stanęli 
wobec konieczności 
skonstruowania systematyki 
galaktyk, która, 
wykorzystując wybrane 
cechy galaktyk, pozwoliłaby 
uporządkować naszą o nich 
wiedzę, a być może również 
stanowiła naturalną 
podstawę do zrozumienia 
Źródeł różnorodności. 
Istnieje obecnie szereg 
systemów klasyfikowania 
galaktyk, stosujących 
rozmaite kryteria, m.in.: 
wygląd zewnętrzny (budowa 
morfologiczna, stopień 
zwartości), jasność 
(całkowita, rozkład jasności 
powierzchniowej), widmo 
(kolor, obecność, rodzaje 
i kształt linii emisyjnych). 
Powszechnie stosowany 
system, zbudowany 
w oparciu o kryteria 
budowy morfologicznej, 
został wprowadzony 
w 1936 r. przez Edwina 
Hubble’a i z niewielkimi 
modyfikacjami jest używany 
do dziś.

Rysunek obok —  klasyfikacja galaktyk 
wg Hubble’a.

Galaktyki 
normalne

Typy i klasyfikacja galaktyk
Klasyfikacja morfologiczna Hubble’a 
stosuje się do galaktyk normalnych, tj. 
takich, których świecenie pochodzi 
wyłącznie od gwiazd. Ściśle rzecz bio
rąc, do jasności galaktyki wnoszą swój 
wkład także jasne mgławice emisyjne 
pobudzane do świecenia przez najja
śniejsze gwiazdy. Ten dodatek jest za
wsze niewielki, a —  co ważniejsze — 
obłoki gazu świecą kosztem energii 
wyprodukowanej w gwiazdach, zatem 
ostatecznym źródłem jasności galak
tyk normalnych są gwiazdy. Obok ga
laktyk normalnych istnieją również 
obiekty, w których znaczący ułamek 
promieniowania pochodzi z aktywne
go jądra, tj. niewielkiego obszaru 
w centrum galaktyki, gdzie źródłem 
prom ieniow ania nie są gwiazdy, a 
przynajmniej —  nie tylko gwiazdy.

Pod względem budowy, galaktyki 
można podzielić na trzy grupy: elip
tyczne (E), spiralne (S) i pozostałe, 
czyli te, które nie mieszczą się w żad
nej z dwóch pierwszych klas; określa
my je  jako nieregularne (Irr —  ang. 
irregular). Zgodnie z nazwą, obrazy 
galaktyk eliptycznych są z dobrym 
przybliżeniem elipsami. Oznaczając 
wielką i małą półoś elipsy jako a i b, 
spłaszczenie elipsy definiujemy jako

stosunek s=(a-b)/a. Określając typ ga
laktyki eliptycznej, podajemy zazwy
czaj jej spłaszczenie, stosując oznacze
nie En, gdzie n jest liczbą naturalną 
określoną jako zaokrąglenie liczby 
10 s. Zatem obiekt E0 jest galaktyką 
eliptyczną o równych półosiach (czyli 
ma kształt koła), a E l, E2 ... oznacza
ją  galaktyki o wzrastającym spłaszcze
n iu . N ie o bserw u jem y  ga lak tyk  
o większym spłaszczeniu niż E7. Ga
laktyki eliptyczne są pozbawione we
wnętrznej struktury; ich obrazy na 
zdjęciach nie mają wyraźnych granic 
—  są rozmytymi plamkami o jasności 
powierzchniowej spadającej łagodnie 
w miarę odchodzenia od centrum. Roz
patrywane jako twory przestrzenne, 
galaktyki te są elipsoidami. Dotych
czas przyjmowano, że są to elipsoidy 
obrotowe spłaszczone, tzn. trzy osie a, 
b i c spełniają związek: a=b>c; obec
nie wydaje się, że występują również 
elipsoidy obrotowe wydłużone (a=b<c), 
a nawet elipsoidy trójosiowe, czyli 
o wszystkich osiach różnych.

Galaktyki eliptyczne są zbudowa
ne wyłącznie z gwiazd starych o sto
sunkowo małych masach (z reguły po
niżej masy Słońca); zawierająjedynie 
niewielkie, często trudne do wykrycia, 
ilości gazu i pyłu. Brak młodych, ma
sywnych, a zatem niebieskich gwiazd
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sprawia, że galaktyki te mają czerwo
ne zabarwienie w porównaniu z galak
tykami spiralnymi. Obserwowane 
obecnie różnice barw wynikają z róż
nych warunków panujących w począt
kowych fazach formowania się galak
tyk i ich późniejszej ewolucji. Prosta 
i regularna forma określająca wygląd 
galaktyki eliptycznej nie oznacza by
najmniej, że wszystkie te obiekty są 
do siebie podobne. Przede wszystkim 
różnią się rozmiarami, a w konsekwen
cji również masą oraz jasnością. Naj
mniejsze galaktyki eliptyczne (ozn. 
dE, d — ang. dwarf — karzeł) mają 
jasności absolutne M = -8.5, zawiera
ją  kilka milionów gwiazd i mieszczą 
się w obszarze o średnicy kilkuset par
seków. Niewykluczone, że istnieje cią
gle przejście między skrajnie karłowa
tymi galaktykami eliptycznymi a gro
madami kulistymi gwiazd. Małe jasno
ści tych galaktyk sprawiają, że może
my je obserwować jedynie w bliskiej 
okolicy Drogi Mlecznej. W związku 
z tym nie wiadomo, czy ze stosunko
wo znacznej ich liczby w Układzie Lo
kalnym należy wyciągnąć wniosek
0 powszechności występowania galak
tyk karłowatych w dowolnym miejscu 
Wszechświata. Pewne jest natomiast, 
że gigantyczne galaktyki eliptyczne są 
obiektami rzadko występującymi. Naj
większe z nich, oznaczane cD (c — 
w tradycyjnej terminologii astrono
micznej oznacza obiekt nadolbrzymi, 
D — ang. diffuse — rozmyty) mają 
masy oceniane na 1013 M0 , a absolut
ne wielkości gwiazdowe sięgają -25 
mag; są zatem miliony razy jaśniejsze
1 bardziej masywne od najmniejszych 
galaktyk karłowatych. Cechą charak
terystyczną obiektów cD są niezwykle 
rozległe otoczki gwiazdowe sięgające 
w skrajnych wypadkach paruset kpc od 
centrum. Ich jasność spada powoli 
z odległością tak, że trudno określić 
dokładnie całkowity rozmiar galakty
ki cD. Pomiędzy tymi dwiema skraj
nościami obserwujemy całą rozma
itość rozmiarów, jasności i mas galak
tyk eliptycznych. Trudno zatem zde
finiować typowe parametry fizyczne 
galaktyk typu E; jako charakterystycz
ne wielkości przyjmujemy na ogól 
masę 1011-12 M0 i jasność 10" L@.

Mimo wielkiej liczby gwiazd w ga
laktyce, typowe odległości między są
siednimi gwiazdami (poza jądrem ga
laktyki i gromadami kulistymi) są dzie

siątki milionów razy większe niż ich 
średnice. Dzięki temu gwiazdy nie
zwykle rzadko spotykają się ze sobą 
na tyle blisko, aby wskutek grawita
cyjnego przyciągania znacząco zmie
nić swoją orbitę (podobna sytuacja ma 
również miejsce w pozostałych typach 
galaktyk). Zatem ruch gwiazdy w ga
laktykach jest określony nie przez od
działywania dwuciałowe, jak to ma 
miejsce, np. dla cząsteczek gazu, ale 
przez wypadkowe pole grawitacyjne 
wytworzone przez wszystkie gwiazdy 
—- i ogólniej — przez całkowitą masę 
układu. Każda gwiazda jest związana 
z macierzystą galaktyką przez wspól
ne pole grawitacyjne, natomiast z re
guły w ciągu całego swojego życia nie 
spotka się blisko z żadną swoją „kole
żanką”. Orbity gwiazd w galaktykach 
eliptycznych są zorientowane w prze
strzeni chaotycznie. W dowolnie wy
branym elemencie objętości wewnątrz 
galaktyki eliptycznej znajdziemy 
gwiazdy, których wektory prędkości 
mają w przybliżeniu rozkład izotropo
wy. Ocenia się, że spłaszczenie galak
tyki związane jest z jej obrotem wo
kół własnej osi. Jednak nawet w obiek
tach typu E7 prędkości chaotyczne 
dominują nad prędkościami uporząd
kowanymi związanymi z rotacją. Sta
nowi to w sensie kinematycznym pod
stawową różnicę w stosunku do galak
tyk spiralnych.

Rodzina galaktyk spiralnych jest 
bardziej zróżnicowana wewnętrznie 
niż typ E. Ujmując najogólniej, każda 
galaktyka spiralna jest zbudowana z ją
dra i ramion spiralnych. Układ ramion 
tworzy dysk galaktyczny. Najczęściej 
występują dwa ramiona, choć zdarza 
się, że z jądra wychodzi tylko jedno 
ramię lub — bardzo rzadko —  trzy. 
Wygląd galaktyk spiralnych — duże 
spłaszczenie i charakterystycznie wy
gięte ramiona — wskazuje niezbicie, 
że obiekty te rotują wokół własnej osi. 
Rozmiar ramion w stosunku do wiel
kości centralnie położonego jądra sta
nowi podstawę podziału galaktyk S na 
podtypy oznaczane kolejno literami a, 
b, c i d. Gdy jądro dominuje rozmiara
mi i jasnością, a ramiona są słabo za
rysowane, gładkie i ciasno nawinięte 
wokół jądra, galaktyka określana jest 
jako Sa. Natomiast typ Sd odpowiada 
sytuacji odwrotnej: jądro jest ledwie 
widoczne, a ramiona są rozbudowane 
i mają bogatą strukturę. Typy Sb i Sc

opisują przypadki pośrednie. Sekwen- 
cja Sa-Sd odzw ierciedla rosnący 
udział ramion w wyglądzie galaktyki, 
jak również wzrost ilości materii mię- 
dzygwiazdowej (gazu i pyłu) obecnej 
w dysku. W ramionach znajduje się 
dużo jasnych, niebieskich gwiazd. 
Oznacza to, że zachodzi tam wciąż pro
ces tworzenia gwiazd z materii rozpro
szonej. Jądra galaktyk spiralnych przy
pominają kształtem i rozkładem jasno
ści powierzchniowej niewielkie galak
tyki eliptyczne oraz — podobnie jak 
one — składają się z małomasywnych 
starych gwiazd. Osobną klasę galaktyk 
spiralnych tworzą galaktyki z poprzecz
ką oznaczane SB (bar— ang. poprzecz
ka). Poprzeczka jest wydłużoną struk
turą leżącą w płaszczyźnie dysku; jej 
środek pokrywa się ze środkiem jądra
i całej galaktyki. Stopień rozbudowa
nia ramion i ich rozmiarów w stosun
ku do jądra wyznacza podział galak
tyk z poprzeczką na podtypy SB a,..., 
SBd analogicznie, jak dla zwykłych 
galaktyk spiralnych S a ,..., Sd.

Dla obu „gałęzi” wprowadza się 
obecnie kolejny podtyp Sm i SBm roz
ciągający powyższą sekwencję na 
pewną klasę galaktyk nieregularnych, 
czyli pozbawionych typowych ele
mentów, takich jak jądro i struktura 
spiralna. Należą do niej galaktyki za
wierające znaczne ilości gazu i pyłu 
oraz młodych gwiazd. Są to cechy cha
rakterystyczne galaktyk Sd i SBd. Ga
laktyki Sm i SBm (oznaczane niekie
dy Irr I) rotują wokół własnych osi, 
również podobnie do „klasycznych 
spiral”; nie można w nich jednak wy
różnić ani jądra, ani charakterystycz
nych spiralnych struktur.

Galaktyki spiralne w poszczegól
nych podtypach wykazują mniejszy 
(w porównaniu z galaktykami eliptycz
nymi) rozrzut jasności absolutnych. 
Tzw. wczesne typy, czyli a i b, typowo 
mieszczą się w przedziale -21 <M<-18.

Dla późnych typów (c i d) zachodzi 
-20 < M < -16; galaktyki słabsze od 
M= -16 są określane jako karłowate. 
W zakresie dużych jasności absolut
nych galaktyki z poprzeczką występują 
kilkakrotnie rzadziej niż zwykłe; pro
porcja ta zmienia się w miarę przecho
dzenia do słabszych i mniejszych 
obiektów tak, że w dolnym zakresie 
jasności obie klasy są równie rozpo
wszechnione. Wśród galaktyk karło
watych spotykamy (poza galaktykami
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Jednostki:
Jasność absolutna (magnitudo, mag): M = -5  log L + const, np. dla Słońca 
L = 3.83x1026 W i M = 4.79
Uwaga: Symbol M jest używany na oznaczenie zarówno masy, jak i jasno
ści absolutnej.
Długość (parsek, pc): 1 pc = 3.26 roku świetlnego « 3.086x1016 m.

eliptycznymi) jedynie galaktyki pod- 
typu m i skrajne d. Masy niekarłowa- 
tych galaktyk spiralnych mieszczą się 
w zakresie od poniżej 1010 M @ do kil
ka x 10" M @, rozmiary od około 5 do 
-5 0  kpc. Odpowiednie parametry dla 
nieregularnych galaktyk karłowatych 
są podobne, jak dla galaktyk dE.

Część galaktyk o nieregularnej bu
dowie morfologicznej, klasyfikowanej 
dawniej jako Irr, traktujemy obecnie 
jako  skrajne galaktyki spiralne ze 
względu na wiele podobieństw łączą
cych obie grupy. Obserwujemy jednak 
galaktyki nieregularne w pełnym tego 
słowa znaczeniu. Oznaczamy je Irr II; 
są mniej liczną grupą niż Irr I —  sta
nowią parę procent wszystkich galak
tyk. Są to obiekty o amorficznym wy
glądzie, typowo niewielkich rozmia
rach, ale stosunkowo dużych jasno
ściach powierzchniowych. Od Irr I róż
nią się stosunkowo gładkim rozkładem 
jasności, brakiem wyraźnej struktury 
—  pod tym względem przypominają 
galaktyki E. Są jednak bogate w wo
dór neutralny i zjonizowany oraz za
wierają wiele młodych masywnych 
gwiazd. Być może podział na Irr I i II 
wynika jedynie z różnic w budowie 
morfologicznej: w Irr I rozkład gazu 
ma charakter kłaczkowaty, gdy w Irr 
II jest on skupiony w jednym gigan
tycznym obłoku o rozmiarach porów
nywalnych z całą galaktyką.

Galaktyki eliptyczne i spiralne sta
nowią dwie w pełni rozłączne klasy 
obiektów. Istnieją również galaktyki 
o własnościach pośrednich, które łą
czą w sobie cechy obu typów. Są to 
galaktyki, w których jądro jest zwy
kłą galaktyką eliptyczną. W płaszczyź
nie równikowej jest ono otoczone nie
zbyt intensywnym dyskiem, jak to ma 
miejsce w galaktykach Sa. W dysku 
tym brak jednak zupełnie śladów ra
mion spiralnych.- Również m ateria 
m iędzygw iazdow a w ystępuje tam 
w znikomych ilościach, choć niekie
dy obserwuje się charakterystyczne dla 
ramion ciemne pasma pyłu. Obiekty 
te —  zwane galaktykami soczewko- 
watymi —  oznaczane S0, są kształtem 
zbliżone do galaktyk eliptycznych
o spłaszczeniach przekraczających E7. 
Jednakże rozkład jasności powierzch
niowej otoczki nie odpowiada galak
tyce eliptycznej, pasuje natomiast do
brze do rozkładu  obserw ow anego 
w dyskach galaktyk spiralnych.

W galaktyce spiralnej jądro i ramio
na spiralne tworzą jeden trwały układ 
gwiazd. Wytłumaczenie utrzymującej 
się odrębności między tymi dwoma 
systemami: sferycznym  ( jądro) i p ła 
skim  (dysk z ramionami) przy ich jed
noczesnym wzajemnym przenikaniu 
wynika —  podobnie, jak to ma miej
sce w galaktykach eliptycznych —  z 
bezzderzeniow ego charakteru gazu 
gwiazdowego. Gwiazdy z obu syste
mów poruszają się w wypadkowym 
polu grawitacyjnym, ale praktycznie 
nie dochodzi w ogóle do indywidual
nych spotkań gwiazda-gwiazda. Dzię
ki temu gwiazdy należące do jądra za
chow ują swój chaotyczny rozkład 
prędkości (podobny do rozkładu w ga
laktyce eliptycznej), natomiast gwiaz
dy podsystemu płaskiego bez zakłóceń 
poruszają się w jednej płaszczyźnie 
w tę samą stronę po mniej więcej ko
łowych orbitach.

Powstanie i ewolucja galaktyk
Fakt, że przy wielkiej różnorodności 
szczegółów zdecydowana większość 
galaktyk daje się podzielić na kilka 
dobrze określonych typów, ma z pew
nością znaczenie dla zrozumienia pro
cesów formowania się i ewolucji ga
laktyk. Brak jednak w tej chwili peł
nej teorii powstawania galaktyk. Do 
niedawna materiał obserwacyjny był 
dalece niewystarczający, żeby takie 
teorie testować. W najbliższych latach 
można się spodziewać istotnej popra
wy. Działający od kilku lat teleskop 
kosmiczny Hubble’a (HST) dostarcza 
doskonałej jakości zdjęcia odległych 
galaktyk. Pozwala to już w tej chwili 
uściślić szereg założeń dotyczących 
ewolucji galaktyk. Budowane obecnie 
olbrzym ie teleskopy o średnicach 
ośmiu i więcej metrów również po
zwolą na obserwacje bardzo słabych, 
a więc odległych galaktyk.

Różnice w obecnym wyglądzie mię
dzy galak tykam i elip tycznym i 
a spiralnymi odzwierciedlają inne dro
gi ewolucyjne tych obiektów. Przypusz
czamy, że wszystkie galaktyki uformo
wały się z ogromnych obłoków pier

wotnego gazu w ypełniającego cały 
Wszechświat. We wczesnych chwilach 
istnienia Wszechświata gaz ten był roz
m ieszczony niem al rów nom iernie. 
Wskutek grawitacyjnej niestabilności 
drobne lokalne fluktuacje stopniowo 
wzrastały, by ostatecznie doprowadzić 
do wyłonienia gęstych obłoków —  pro- 
togalaktyk, w których doszło następnie 
do lawinowego powstawania gwiazd. 
Warunki fizyczne (masa obłoku, gę
stość, temperatura, moment pędu) mia
ły decydujący wpływ na szczegóły tego 
procesu. W galaktykach eliptycznych 
gwiazdy powstały zapewne stosunko
wo wcześnie i w krótkim przedziale 
czasu. Tworzenie gwiazd doprowadzi
ło do niemal kompletnego zużycia gazu 
protogalaktycznego. W efekcie w całej 
początkowej objętości pojawiły się 
gwiazdy, a znikła materia rozproszona. 
Od tej chwili gwiazdy mogły zacząć po
ruszać się swobodnie, a ich ruchy zo
stały określone przez początkowe pręd
kości i położenia oraz — oczywiście —  
przeż wypadkowe pole grawitacyjne 
układu. Wydarzenia w galaktykach spi
ralnych przebiegały nieco inaczej. Je
dynie centralna część obłoku zamieni
ła się w układ gwiazd i powstało jądro 
galaktyki. Znaczna część warstw ze
wnętrznych stopniowo opadała ku cen
trum. W tym okresie proces powstawa
nia gwiazd zachodził mało wydajnie
i nie doszło do w yczerpania gazu. 
W skutek rotacji obłoku nie mogło 
dojść do jeg o  silnego  skurczenia  
w obszarze jądra —  materia skupiła się 
w jednej płaszczyźnie, tworząc przy
szły dysk, analogicznie, jak dla dysku 
protoplanetamego. Duże spłaszczenie 
galaktyk spiralnych w porównaniu 
z eliptycznymi wskazuje, że różnice w 
ilości momentu pędu na jednostkę 
masy odegrały być może decydującą 
rolę w wyborze drogi ewolucyjnej ga
laktyki i zdecydowały ojej typie mor
fologicznym.

Nie jest do końca jasne, co sprawia, 
że w dyskach galaktycznych niemal 
zawsze pow stają ram iona spiralne. 
Według teorii fa l  gęstości ramiona spi
ralne powstają samorzutnie wskutek
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najbliższym otoczeniu. Zatem już dla 
z -  1.5 galaktyki te były wiekowo za
awansowane. W naszych dotychcza
sowych rozważaniach zakładaliśmy, że 
każda galaktyka rozwija się w izolacji 
od pozostałych. Okazuje się jednak, że 
wzajemne oddziaływania galaktyk od
grywają istotną rolę ewolucyjną. Ostat
nie obserwacje uzyskane za pomocą 
HST wskazują, że niektóre galaktyki 
powstały z mniejszych obiektów. Do
tychczas przypuszczano, że proces łą
czenia galaktyk, a raczej wchłaniania 
mniejszych galaktyk przez gigantycz
ne galaktyki eliptyczne, dotyczy jedy
nie centralnych obszarów gromad ga
laktyk i prowadzi do powstania rozle
głych otoczek galaktyk cD. Jest to jed
nak zjawisko stosunkowo rzadkie — 
mało jest bowiem galaktyk cD. Kilka 
miliardów lat temu, gdy odległości 
między galaktykami były kilkakrotnie 
niniejsze niż obecnie1, dochodziło 
znacznie częściej do kolizji galaktyk. 
Gromady galaktyk były często „za
śmiecone” przez fragmenty galaktyk 
rozrzucone w przestrzeni siłami gra
witacji. Przypuszczamy, że obserwo
wane na zdjęciach HST liczne obiek
ty o niewielkich rozmiarach (fragmen
ty rozerwanych galaktyk lub twory, 
które wcześniej nie wchodziły w skład 
galaktyk) zostały ostatecznie użyte 
jako „materiał budowlany” normal
nych galaktyk, które obecnie wypeł
niają Wszechświat. Zestawiając do
stępny w tej chwili materiał obserwa
cyjny, wydaje się, że proces intensyw
nego powstawania gwiazd w galakty
kach rozpoczął się w epoce odpowia
dającej z ~ 4, osiągnął maksimum dla 
z ~  2 i stopniowo wygasał do naszych 
czasów. Przy czym już dla z  = 3 gę
stość przestrzenna (po uwzględnieniu 
efektów rozszerzania Wszechświata) 
jasnych galaktyk była podobna do 
obecnej.

nie stwierdzamy jedynie dzięki wywo
łanym przez nią efektom grawitacyj
nym, stanowi jedną z największych za
gadek współczesnej astronomii. Dyspo
nujemy przekonującymi argumentami 
za jej występowaniem w skali galak
tyk i gromad galaktyk.

Ruch gwiazd w galaktyce określo
ny jest przez pole grawitacyjne wytwo
rzone przez wszystkie formy materii. 
W dyskach galaktyk spiralnych ruch 
gwiazd odbywa się w sposób uporząd
kowany: w dobrym przybliżeniu gwiaz
dy obiegają środek galaktyki po orbi
tach kołowych. Z prędkości tego ruchu 
możemy obliczyć przyspieszenie do
środkowe działające na gwiazdy dys
ku, a stąd całkowitą masę zawartą we
wnątrz orbity danej gwiazdy. Prędko
ści gwiazd wyznaczamy wykorzystu
jąc efekt Dopplera. Zatem zależność 
prędkości rotacji galaktyki od odległo
ści od centrum, tzw. krzywa rotacji po
zwala wyznaczyć przestrzenny rozkład 
masy w galaktyce. Porównanie tego 
rozkładu z rozmieszczeniem gwiazd 
wskazuje na obecność znacznych ilo
ści ciemnej materii zarówno wewnątrz 
samej galaktyki, jak i w obszarze ota
czającym. Dla wielu bliskich galaktyk 
spiralnych wyznaczono dokładnie krzy
we rotacji aż do odległości 20 kpc (dla 
paru galaktyk nawet do 30 kpc). We 
wszystkich wypadkach suma mas 
gwiazd w galaktyce i obłoków gazu sta
nowi zaledwie około 30-40 % masy 
całkowitej. Podobne badania galaktyk 
eliptycznych wskazująnajeszcze więk
sze ilości materii ciemnej. Ponieważ 
w galaktykach E gwiazdy poruszają się 
chaotycznie, miarą pola grawitacyjne
go nie są prędkości grupowe gwiazd, 
ale dyspersja, czyli rozrzut prędkości 
gwiazd, który ocenia się z szerokości 
linii w widmie galaktyki, podobnie jak 
dla galaktyk S, wykorzystując efekt 
Dopplera.

oddziaływań grawitacyjnych w dysku; 
lokalna fluktuacja potencjału grawita
cyjnego prowadzi do zagęszczeń obło
ków gazu w tych obszarach, a to z ko
lei do intensywnego powstawania 
gwiazd. Tłumaczy to w sposób natu
ralny fakt występowania młodych ma
sywnych gwiazd w ramionach. Alter
natywna teoria postuluje sprzężone 
powstawanie gwiazd: gwiazdy rodzą 
się chętnie w obszarach, gdzie już 
wcześniej zachodziły intensywne pro
cesy gwiazdotwórcze, gdyż właśnie 
tam znajduje się dużo gęstych obłoków 
powstałych w wyniku wybuchów 
gwiazd supernowych „poprzedniego 
pokolenia”.

Scenariusze powstawania dwóch 
podstawowych typów galaktyk E i S 
wymagają obserwacyjnego potwier
dzenia. Można tego dokonać, porów
nując budowę galaktyk zaawansowa
nych wiekowo z obiektami młodymi 
we wczesnych etapach ewolucji. War
to zauważyć, że w naszym otoczeniu 
obok galaktyk o wieku 10 mld lat 
i więcej obserwujemy również obiek
ty przechodzące fazę gwałtownego 
tworzenia gwiazd, czyli zapewne 
znacznie młodsze. Obserwacje tych 
„zapóźnionych” ewolucyjnie galaktyk 
dostarczą być może interesujących 
danych o początkowych fazach życia 
galaktyk, jednakże dopiero obserwa
cje galaktyk odległych o wiele miliar
dów lat świetlnych stanowią podsta
wę do zrozumienia przemian ewolu
cyjnych, jakim podlegała w przeszło
ści cała populacja galaktyk. Patrząc na 
coraz dalsze ciała niebieskie, przesu
wamy się wstecz w czasie, np. obser
wując obiekt znajdujący się w odległo
ści 1000 lat świetlnych, widzimy go 
takim, jakim był 1000 lat temu. Ponie
waż szybkość przemian ewolucyjnych 
galaktyk mierzy się w miliardach lat, 
jedynie odpowiednio odległe obiekty 
mogą dostarczyć interesujących infor
macji na ten temat. Materiał obserwa
cyjny w tym zakresie jest wciąż nie
kompletny i trudno się pokusić o osta
teczne konkluzje. Warto jednak zesta
wić to, co wiemy w tej chwili. Pewne 
jest, że przynajmniej niektóre duże 
galaktyki eliptyczne powstały wcze
śniej niż galaktyki mniej masywne; ob
serwujemy bowiem galaktyki o prze
sunięciach ku czerwieni ~1.5, których 
widma są bardzo podobne do „sta
rych” galaktyk eliptycznych w naszym

Ciemna materia 
w galaktykach

W morfologicznym opisie galaktyk 
poszczególnych typów w naturalny 
sposób decydującą rolę odgrywają wi
dome kształty obiektów, rozkład jasno
ści oraz rozmieszczenie gwiazd podsys
temu płaskiego i sferycznego. Okazuje 
się jednak, że materia widoczna w for
mie świecących gwiazd i obłoków gazu 
stanowi jedynie część całkowitej masy 
galaktyk. Materia ciemna, której istnie

1 Wskutek ekspansji Wszechświata gę
stość przestrzenna galaktyk jest obecnie 
mniejsza niż w odległych epokach kosmo
logicznych.

Docent Andrzej M. Soltan jest astro
nomem Centrum Astronomicznego 
im. Mikołaja Kopernika w Warsza
wie. Jego naukową pasją je st bada
nie rentgenowskiego promieniowa
nia galaktyk.
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Andrzej Niedzielski

W Obserwatorium 
Astronomicznym UMK, 
siedzibie Centrum 
Astronomii UMK 
w Piwnicach, 
uruchomiony został nowy 
teleskop wyposażony 
w dwie kamery CCD. 
Teleskop ten usytuowany 

jest w kopule byłej 
„malej kamery ” 
(nieczynnego od wielu lat 
małego teleskopu 
Schmidta o średnicy 
zwierciadła 30 cm) 
i przynajmniej 
na razie przejął tę nazwę.

Nowa 
„mała kamera ” 
w Piwnicach
Leciw ą kopułę wyrem ontowano 

tak, by nie kontrastow ała ona 
zbytnio z nowoczesną techniką obser
wacyjną prezentowaną w jej murach 
studentom astronomii. Zgodnie z obo
wiązującą obecnie w astronomii zasa
dą, że nic tak nie przeszkadza telesko
powi jak astronom, temu ostatniemu 
przeznaczono w ięc oddzielne po 
m ieszczenie na parterze budynku, 
gdzie panują warunki zbliżone do ga
binetowych. Górna kondygnacja, zaj
mowana przez teleskop i kamery CCD, 
odwiedzana jest przez astronoma tyl
ko dwa razy w czasie obserwacji. Na 
początku, celem otwarcia szczeliny 
kopuły i załączania aparatury, oraz na 
zakończenie obserwacji —  celem za
mknięcia szczeliny i wyłączenia apa
ratury.

W szystkie pozostałe czynności 
związane z obserwacjami wykonywa
ne są przez obserwatora z dolnego po
mieszczenia i tylko za pośrednictwem 
panujących nad całością komputerów. 
Po zakończeniu obserwacji zgroma
dzone obrazy mogą być natychmiast 
przesłane światłowodem do główne
go budynku Centrum, gdzie mogą być 
dalej obrabiane, archiwizowane bądź 
wysyłane w świat za pomocą Interne
tu.

Jak wygląda ten system oraz z cze
go się składa, a także jakie są jego 
możliwości i czemu ma służyć, opi
szemy w kolejnych rozdziałach.

1. Teleskop
Najważniejszym elementem nowego 
urządzenia jest oczywiście teleskop. 
Jest to m ała kam era C assegraina- 
-Schmidta o średnicy 20cm (8 cali) 
i ogniskowej 200 cm (Meade LX 200

8” F/10). Teleskop zainstalowany jest 
w układzie paralaktycznym na monta
żu widłowym, wyposażonym w silniki 
umożliwiające ruch teleskopu w obu 
osiach: rektascencji i deklinacji. Mon
taż ten je s t dodatkow o uzbrojony 
w przetworniki kąta służące do kon
troli położenia teleskopu (czyli do pre
cyzyjnego określenia współrzędnych 
tego obiektu na niebie, w który tele
skop jest aktualnie wycelowany). Sil
niki wraz z systemem przekładni po
zwalają teleskopowi poruszać się z 6 
prędkościami od 8° na sekundę do 30" 
na sekundę. Wybór konkretnej pręd
kości naprowadzania na obiekt doko
nywany może być bądź przez wyko
nującego tę operację astronoma, bądź 
automatycznie przez sam teleskop. Po
nadto, oczywiście, silniki te potrafią 
prowadzić teleskop z prędkością jed
nego obrotu na dobę (gwiazdową), 
czyli z normalną roboczą prędkością. 
Zastosow ane w teleskopie LX 200 
przetworniki kąta pozwalają na orien
tację teleskopu (po uprzednim jego 
właściwym ustawieniu w południku 
lokalnym i wypoziomowaniu) z do
kładnością do 2-5". Dla uzyskania ta
kiej dokładności oraz celem właściwej 
orientacji teleskopu do jego pamięci 
należy zapisać pozycję obserw ato
rium, dokładny czas i wybrany sposób 
montażu (może on bowiem pracować 
także w układzie azymutalnym i tzw. 
ziemskim). Wszystkie operacje zwią
zane z teleskopem wykonywane mogą 
być z pom ocą ręcznego kontrolera 
(manetki) przyłączonego do montażu.

Teleskop, a konkretnie jego mon
taż, jest urządzeniem wyposażonym 
w mikroprocesor wraz z pamięcią sta
łą EEROM, co pozwoliło producento-

Fot. I. Kopula teleskopu widziana 
w dzień. (fot. W. Skórzyński)
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wi na wprowadzenie do niego wielu 
funkcji i procedur, spośród których 
użytkownik może wybrać te, których 
akurat potrzebuje. Z najważniejszych 
warto z pewnością wymienić pozycjo
nowanie z dużą dokładnością (high 
precision pointing). Uruchomienie tej 
procedury powoduje, że ruch telesko
pu na wybrany wcześniej obiekt po
przedzony jest automatycznym wybra
niem i naprowadzeniem się teleskopu 
na dwie pobliskie wybranemu obiek
towi gwiazdy. Rolą obserwatora jest 
potwierdzenie właściwego naprowa
dzenia bądź korekta położenia telesko
pu. Po dokonaniu takiej korekty na wy
branych obiektach teleskop celuje 
w zadany obiekt z dokładnością do 1".

Inną bardzo ważną dla obserwa
tora możliwością jest korygowanie 
systematycznych błędów prowadzenia 
teleskopu, spowodowanych niedo
kładnościami wykonania przekładni. 
Funkcja „inteligentne prowadzenie” 
(smart drive) po pierwotnym „naucze
niu” przez obserwatora teleskopu jego 
wad (w tym celu należy przez kilka 
minut korygować ruch teleskopu, ręcz
nie kierując ruchem silników do naj
drobniejszego ruchu) jest wykonywa
na dalej automatycznie i pozwala 
znacznie poprawić dokładność prowa
dzenia teleskopu. Inną bardzo cieka
wą umiejętnością nowej „małej kame
ry” jest znajdowanie planety na nie
bie po podaniu jej nazwy. Jest to moż
liwe dzięki wprowadzeniu przez pro
ducenta do stałej pamięci teleskopu 
programu do obliczania współrzęd
nych planet (efemeryd) na podstawie 
znanego położenia obserwatorium (te
leskopu) i czasu.

Największą jednak ciekawostką 
jest fakt zainstalowania „na pokła
dzie” teleskopu szeregu katalogów 
obiektów astronom icznych. I tak 
w szczególności teleskop zna położe
nia 110 obiektów katalogu Messiera, 
15 928 gwiazd katalogu SAO, 12 921 
galaktyk z Uppsala General Catalog, 
7840 obiektów NGC, 5386 obiektów 
Index Catalog, 21815 gwiazd zmien
nych z GCVS (General Catalog of 
Variable Stars), 351 gwiazd używa
nych do kalibracji położenia telesko
pu oraz 8 planet. Razem jest to 64 359 
obiektów, na które teleskop potrafi się 
sam naprowadzić po wybraniu ich na
zwy. Obsługujący ruch teleskopu pro
gram jest przy tym na tyle „inteligent

ny” , że potrafi podpowiedzieć obser
watorowi, jeżeli żądany obiekt jest 
poniżej horyzontu bądź zbyt blisko 
Słońca.

Dodatkowe bardzo potrzebne nam 
właściwości teleskopu to możliwość 
kontroli wszystkich jego funkcji zdal
nie za pośrednictwem złącza szerego
wego RS 232, możliwość samokontro
li ruchu teleskopu poprzez jego sprzę
gnięcie z kamerą CCD (autoguiding) 
oraz silnik do mechanicznego ognisko
wania. Właśnie dzięki tym funkcjom 
możliwa jest obsługa teleskopu zdal
nie.

2. Kamery CCD
W chwili obecnej teleskop można 
uzbroić w jedną z dwóch kamer CCD: 
ST-7 firmy Santa Barbara Instrument 
Group (SBIG) oraz CCD800 firmy 
CompuScope. Kamery te różnią się 
szczegółami, jednak obie wyposażo
ne są w matryce CCD KAF-400 firmy 
Kodak o rozmiarach 768x512 pikseli. 
Każdy z pikseli ma średnicę 9 |J.m. 
Obie kamery posiadają dodatkowo ste
rowane komputerem zestawy filtrów. 
W przypadku kamery ST-7 karetka 
z filtrami pomieścić może 5 filtrów 
i w chwili obecnej umieszczone są 
w niej filtry B, V, R, I. Kamera CCD 
800 może być wyposażona w 8 filtrów, 
obecnie funkcjonuje jednak z trzema: 
B, V i R. Obie kamery są chłodzone 
elektronicznie (poprzez tzw. efekt Pel- 
tiera) do temperatury około -20 °C. Ze 
względu na obiektywne własności 
matrycy CCD zastosowanej w obu ka
merach ich dynamika sięga w przybli
żeniu 14 bitów, czyli sygnał może być 
rejestrowany w skali od 1 do 16384 
(czyli 214) jednostek natężenia. Inny
mi słowy każda z kamer może (w za
sadzie) jednocześnie rejestrow ać 
gwiazdy o jasnościach widomych róż
niących się o 10™.

Kamera ST-7 jest dodatkowo wy
posażona w drugą m atrycę CCD 
(TC211 wielkości 192x164 pikseli 
orozmiarach 13.75xl6|i,m), której za
daniem jest umożliwienie kontroli ru
chu teleskopu w trybie „samokontro
li” (autoguiding). Wykonywanie ob
serwacji w tym trybie pozwala, po 
uprzednim wybraniu gwiazdy prowa
dzącej, sprawdzać kamerze dokład
ność prowadzenia teleskopu w czasie 
rzeczywistym, podczas wykonywanej 
ekspozycji i niezwłocznie wprowadzać

niezbędne korekty. W efekcie światło 
obserwowanego za pomocą głównej 
matrycy obiektu pada w ciągu całej 
ekspozycji dokładnie w jedno miejsce. 
Taki tryb obserwacji ma oczywiście 
sens przy dłuższych ekspozycjach. Dla 
ekspozycji krótszych prowadzenie te
leskopu jest wystarczająco dobre.

Ze względu na możliwość sprzę
gnięcia jej z teleskopem kamera ST-7 
jest wykorzystywana do obserwacji 
wykonywanych w ognisku głównym 
nowego teleskopu. W takiej konfigu
racji matryca CCD pozwala obserwo
wać pole 8 ' xl2 ' .  Skala obrazu jest 
taka, że jednemu pikselowi na matry
cy odpowiada 0.96". Tak więc w nor
malnych w Piwnicach warunkach po
godowych światło gwiazdy mieści się 
w okręgu o średnicy 3-10 pikseli. Ka
mera w takiej konfiguracji pozwala na 
obserwacje gwiazd zmiennych do oko
ło 13m w zależności od okresu zmien
ności (czyli stosowanego czasu ekspo
zycji).

Kamera CCD 800 montowana jest 
najczęściej poza optyką teleskopu, na 
jego tubusie. W takim położeniu in
strumentem zbierającym światło dla tej 
kamery jest obiektyw fotograficzny, na 
przykład o ogniskowej 85 mm. Tele
skop służy nam wtedy jedynie do na
prowadzania kamery z obiektywem na 
wybrany fragment nieba. Taka konfi
guracja umożliwia obserwację dużych 
pól gwiazd. Pole widzenia dostępne 
dla tej kamery ze wspomnianym wy
żej obiektywem 85mm to 2°06' na 
4°39'. Skala obrazu zaś jest taka, że 
jednemu pikselowi na matrycy odpo
wiada w przybliżeniu 22" na niebie. 
Wobec faktu, że nawet w Piwnicach 
nie ma aż tak złej pogody, obiektyw 
jest stale nieco rozogniskowany, tak, 
by obraz gwiazdy miał średnicę około 
2-2.5 piksela. Taka konfiguracja po
zwala na obserwację bardzo wielu 
gwiazd na jednym obrazku. Siłą rze
czy, przy stosowanych normalnie krót
kich ekspozycjach, są to gwiazdy dość 
jasne (do około 9-10“). Możliwa jest 
także konfiguracja tej kamery z obiek
tywem o ogniskowej 135 mm. Pole 
widzenia w takim układzie wynosi 
1°57' na 2°55', zaś jeden piksel od
powiada 14" na niebie. Mniejsze pole 
widzenia kamery w tej konfiguracji 
rekompensowane jest większym za
sięgiem przy podobnym czasie eks
pozycji.
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Zdjęcie malej karnety (fot. W. Skórzyński)

3. Schemat systemu

Ogólny układ systemu przedstawiony 
jest na Rysunku 1. Przedstawiono na 
nim wszystkie elementy składowe oraz 
sposób ich połączenia. I tak widzimy 
tam teleskop z montażem, dwie kame
ry CCD, dwa komputery oraz kopułę 
teleskopu.

Z rysunku wynika (i tak też jest fak
tycznie), że do komputera oznaczone
go numerem 1 (a jest to PC z proceso
rem 386) dołączony jest teleskop (jego 
montaż) oraz mechanizm kontrolują
cy ruch kopuły. Połączenie tych dwóch 
elementów w jednym miejscu pozwa
la na ich jednoczesną obsługę za po
mocą jednego programu działającego 
na tym komputerze. Tak więc opraco
wany przez nas program pozwala ob
serwatorowi na naprowadzenie tele
skopu według współrzędnych na wy
brany obiekt, kontrolę bieżącego usta
wienia teleskopu, korektę jego nastaw 
i ogniskowanie obrazu w jego ognisku. 
D odatkowo, poprzez zastosow anie 
8-bitowego przetwornika kąta na osi 
silnika napędzającego kopułę, kompu
ter stale kontroluje położenie jej szcze
liny tak, by zawsze skierowana była 
ona tam, gdzie patrzy teleskop (do
kładność, z jaką szczelina kopuły śle
dzi ruch teleskopu, wynosi około 1°.5

i jest w zupełności wy
starczająca, gdyż szero
kość kątowa szczeliny 
kopu ły  w ynosi około  
15°). Ta ostatnia proce
dura w ykonywana jest 
au to m aty czn ie , bez 
udziału obserwatora, co 
wobec faktu, że obserwa
tor nie widzi teleskopu 
(który znajduje się piętro 
wyżej, podczas gdy ob
serw ator przebyw a na 
parterze) ani szczeliny, 
pozwala uniknąć wielu 
nieporozum ień. Pewne 
bardziej skomplikowane 
funkcje teleskopu, wy
magające ingerencji ob
serwatora przy samym 
m ontażu, dostępne są 
wyłącznie z pomocą ma
netki znajdującej się przy 
teleskopie. Ich wykony
w anie zdalnie je s t, ze 
względów bezpieczeń
stwa, niemożliwe.

Komputer oznaczony na rysunku 
numerem 2 jest znacznie bardziej roz
budow aną m aszyną (Pentium  200 
MHz) pozwalającą na kontrolę kamer 
CCD, karetek z filtrami i ewentualną 
o b ró b k ę  w ykonanych  obrazów .

W chwili obecnej do 
kontroli kamer i fil
trów w czasie wyko
nywania obserwacji 
wykorzystywane jest 
oprogramowanie do
starczone przez pro
d u cen tó w  kam er 
CCD. D odatkow o 
kom puter ten do łą
czony je s t św ia tło 
w odem  do lokalnej 
sieci komputerowej, 
dzięki czem u zgro
m adzone o b razy  
mogą być przesyła
ne do arch iw izacji 
w urządzeniach ze
w nętrznych  (taśm y 
DAT, p ły ty  CD). 
M ogą one też zostać 
przesłane do innych 
maszyn dołączonych 
do s ie c i lo k a ln e j 
o b s e r w a t o r i u m  
UMK celem  reduk
cji.

4. Możliwości i realizowane 
programy

Jak ju ż  wcześniej wspom nieliśm y, 
nowa „mała kamera” pełni dwie funk
cje: po pierwsze pozwala na pozycjo
now anie  kam ery  CCD 800 w raz 
z obiektywem fotograficznym na wy
brany fragment nieba, po drugie —  
pozwala na obserwacje z użyciem ka
mery ST-7 w ognisku głównym tele
skopu. Ten drugi sposób obserwacji 
z pewnością nie jest niczym nowym. 
Warto jedynie podkreślić, że nowa 
„mała kamera” jest w stanie zaobser
wować gwiazdy 12-13 wielkości wi
domej podczas kilkuminutowej ekspo
zycji. W tej konfiguracji jest ona wy
korzystywana do obserwacji fotome- 
trycznych gwiazd zmiennych i dzięki 
czułości CCD może konkurować z jed
nokanałowym fotometrem na telesko
pie 60 cm.

Jednak tak naprawdę instru
m ent1 ten został pomyślany do obser
wacji dużych pól gwiazdowych. Duże 
pola, czyli pola o boku kilku stopni,

1 Pomysł realizacji takiego przeglądu 
nieba opartego o sprzęt klasy amatorskiej 
(czyli tani i łatwo dostępny) pochodzi od 
prof. Bohdana Paczyńskiego z Princeton 
University (USA).

komputer 1 komputer 2 
Rys. 1. Schemat systemu „małej kamery”
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są w astronomii obecnie bardzo rzad
ko obserwowane, dlatego warto w tym 
miejscu wyjaśnić w kilku słowach, na 
czym takie obserwacje w naszym wy
padku polegają.

Wobec zastąpienia kliszy fotogra
ficznej odbiornikami cyfrowymi typu 
CCD, rejestrowane w astronomii ob
razy pomniejszyły się do prostokąta 
o boku kilku centymetrów, podczas 
gdy w kamerach Schmidta używano 
klisz szklanych o wielkości boku rzę
du 20 cm i więcej. Na tak małych po
wierzchniach trudno jest rejestrować 
obrazy wielu gwiazd. W naszym kon
kretnym wypadku fizyczne rozmiary 
matrycy CCD to 4.6 na 6.9 mm. Jest 
to zaledwie 3% powierzchni klatki fil
mu małoobrazkowego! Aby na tak 
małej powierzchni rejestrować świa
tło wielu (na przykład 1000) gwiazd 
w polu o rozmiarach kilku stopni kwa
dratowych, trzeba równocześnie wy
korzystać charakterystyczne właści
wości kamer CCD i techniki fotogra
ficznej .

Technika CCD dostarcza nam nie
zwykle czułego urządzenia, które na
wet w amatorskim wydaniu jest detek
torem światła 100 razy czulszym niż 
klisza fotograficzna. Detektor ten, ka
mera CCD, posiada dodatkowo tę ce
chę, że zarejestrow any nim sygnał 
w sposób liniowy zależy od ilości 
św iatła dochodzącego do niego od 
gw iazdy  —  fak t ten  zn ak o m ic ie  
upraszcza redukcje w porów naniu 
z kliszą fotograficzną. Kamera CCD, 
jakiej używamy, charakteryzuje się 
bardzo małymi rozmiarami pojedyn
czego piksela —  9 na 9 (im. Pikseli 
tych jest jednak dość dużo, bo matry
ca jest prostokątem o bokach 512 i 768 
pikseli. Tak więc nasze urządzenie 
w porównaniu z kliszą fotograficzną 
posiada 3 razy lepszą rozdzielczość 
(ilość elementów światłoczułych na 
jednostkę długości). Dla uzyskania ob
razów CCD jakości pozwalającej na 
dokładny pomiar ilości światła pocho
dzącego od gwiazd (fotometrię) po
winniśmy uzyskać na naszej matrycy 
obrazy gwiazd o średnicach nie mniej
szych niż 2 -4  piksele. Czyli światło 
od jednej gwiazdy powinno zawierać 
się w około 27-48 pikselach. Matryca 
nasza składa się z 393 216 pikseli. Je
żeli założymy, że gwiazdy mają sta
nowić na naszym obrazku około 10% 
powierzchni (reszta to tło nieba), to

Co to jest CCD
CCD, czyli charge coupled device, to urządzenie, które od lat 70-tych 
z powodzeniem wypiera kliszę fotograficzną w astronomii i staje się coraz 
częściej spotykane w życiu codziennym. Technicznie rzecz biorąc, jest to 
element półprzewodnikowy, składający się z wielu kondensatorów MOS. 
Kondensator taki to warstwa domieszkowanego półprzewodnika pokryta 
warstwą tlenku krzemu (Si02 —  izolatora), na której umieszczona (napylo
na) jest elektroda (bramka). Warstwa tlenku krzemu jest grubości kilku
dziesięciu mikronów, jednak umieszczona pomiędzy domieszkowanym pół
przewodnikiem a elektrodą powoduje, że opisywany układ jest właśnie kon
densatorem. Napięcie dodatnie, przyłożone do takiego kondensatora po
przez elektrodę powoduje, że w półprzewodniku (który jest najczęściej typu 
P) dziury (które są w tym wypadku nośnikami większościowymi) są odpy
chane w głąb materiału, czyli w kierunku od elektrody. Nośniki mniejszo
ściowe (w tym wypadku elektrony) są natomiast przyciągane w kierunku 
elektrody. Wewnątrz półprzewodnika powstaje zatem studnia potencjału 
(pole elektryczne). Stan ten jest stanem niestabilnym układu i w miarę upływu 
czasu, elektrony termiczne (powstające w wyniku łamania wiązań sieci kry
stalicznej wobec niezerowej temperatury materiału) powodują zanikanie 
studni potencjału. Całkowicie znika ona po czasie nazywanym czasem ter
micznej relaksacji, który w temperaturze pokojowej wynosi kilka —  kilkana
ście sekund.

Detektor światła, jakim jest CCD, pracuje właśnie w tym niestabilnym 
stanie kondensatorów. Poprzez schłodzenie do bardzo niskich temperatur 
czas termicznej relaksacji zostaje wydłużony na tyle, że można w nim CCD 
używać do rejestracji obrazów w astrofizyce, gdzie wymagane są ekspozy
cje wynoszące niekiedy wiele minut. Kondensator MOS, w którym dzięki 
schłodzeniu możemy w pierwszym przybliżeniu zaniedbać wpływ elektro
nów termicznych, służyć może do rejestracji światła dzięki wewnętrznemu 
efektowi fotoelektrycznemu. Padający bowiem na krzem foton powoduje 
wybicie ze struktury krystalicznej półprzewodnika elektronu i dziury, które 
są przez pole elektryczne wewnątrz półprzewodnika separowane: elektron 
jest przyciągany przez odległe od elektrody dziury, dziura jest przyciągana 
przez zgromadzone blisko warstwy tlenku krzemu elektrony. Tak więc pa
dający foton rozładowuje nasz kondensator. Jeżeli w trakcie ekspozycji na 
elektrodzie utrzymywane było stałe napięcie, ilość zgromadzonych elek
tronów będzie proporcjonalna do ilości fotonów, jakie padły na ten piksel.

Matryca CCD jest zatem do pewnego stopnia analogiem kliszy fotogra
ficznej. Ziarna kliszy są w ramach tej analogii pikselami. Fizyczne rozmiary 
matryc CCD są jak dotąd mniejsze od standardowo stosowanych w astro
fizyce klisz fotograficznych. Poza tym jednak, są one o niebo lepszymi de
tektorami światła.

Matryce CCD stosowane obecnie w astrofizyce to zespoły milionów kon
densatorów MOS ułożonych w formie prostokąta lub kwadratu. Typowe 
wymiary to 1024x1024, 2048x2048 lub 3072x2048. Piksele, czyli pojedyn
cze kondensatory, są kwadratami o bokach od 6 mm do 30 mm. Tak więc 
fizyczne rozmiary matryc CCD są rzędu kilku—kilkudziesięciu milimetrów. 
Bardzo istotną cechą CCD, stanowiącą o jego wyższości nad kliszą foto
graficzną, jest fakt, że zarejestrowany za jego pomocą sygnał jest propor
cjonalny do ilości padających fotonów. Kalibracja takich obserwacji jest 
bardzo prosta a wyniki obserwacji niezwykle dokładne. Inną bardzo ważną 
cechą CCD jest jego czułość sięgająca niekiedy do 90%. Tu porównanie 
z kliszą fotograficzną jest druzgoczące, klisza bowiem była w stanie wyko
rzystać jedynie około paru procent padającego na nią światła, reszta była 
bezpowrotnie tracona.

Te niezwykłe cechy CCD spowodowały, że po technologicznym opraco
waniu kilku nie opisanych tutaj problemów (chłodzenie do temperatur rzę
du -120°C, stabilizacja temperatury, przesyłanie i odczyt zgromadzonego 
ładunku) kamery CCD  stały się standardowymi detektorami światła stoso
wanymi w astrofizyce obserwacyjnej. W ostatnich latach dzięki masowej 
produkcji tanich matryc CCD, mogących funkcjonować w stosunkowo wy
sokich temperaturach (-20°C) oraz dzięki zastosowaniu do ich chłodzenia 
zjawiska Peltiera (co pozwoliło pominąć skomplikowane w budowie i eks
ploatacji chłodzenie ciekłym azotem), kamery CCD stają się bardzo popu
larne wśród amatorów astronomów.
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mamy do dyspozycji 39 312 pikseli. 
Zatem na naszej matrycy możemy za
rejestrować ponad 800 gwiazd! Dużo 
to czy m ało? W arto przypom nieć 
w tym miejscu, że ilość gwiazd widzia
nych na niebie zależy od granicznej 
wielkości gwiazdowej, do której chce
my gwiazdy liczyć. W przeliczeniu na 
stopień kw adratow y ilość gwiazd 
zmienia się tak, jak to przedstawiono 
w Tabeli 1.

Jak widać, nasze szacunki dowo
dzą, że jeżeli będziemy obserwowali 
duże pola, rzędu 4 stopni kwadrato
wych, możemy obserwować gwiazdy 
do około 13 wielkości gwiazdowej. 
Nasza kamera okazuje się być dosta
tecznie „duża” do tego celu. Pozosta
je  jedynie kwestia układu optycznego, 
który pozwoli obserwować tak duże 
pola na tak małym obrazku. „Normal
ne” astronomiczne teleskopy charak
teryzują się ogniskowymi rzędu me
tra lub większymi. Taki teleskop daje 
jednak bardzo małe pola widzenia, 
szczególnie na tak małym obrazku jak 
nasza matryca CCD.

Jedynym wyjściem w tej sytuacji 
jest zastosowanie do naszych obserwa
cji „nieastronomicznych” teleskopów 
o bardzo krótkich ogniskowych. „Te
leskopami” takimi mogą być właśnie 
obiektywy fotograficzne o ognisko
wych kilku —  kilkunastu cm. W połą
czeniach nawet z niewielkimi kame
rami CCD dają one ogromne pola wi
dzenia. Pewnym problemem jest fakt, 
że kamera nasza, ze względu na dużą 
rozdzielczość, jest w stanie zauważyć 
wszystkie wady produkowanych seryj

nie obiektywów. W szczególności błę
dy odwzorowania, niewidoczne na kli
szy fotograficznej, na naszym CCD są 
świetnie widoczne. Na szczęście nie 
ma to jednak istotniejszego znaczenia 
dla masowej fotometrii gwiazd.

Dzięki niezwykłej czułości kamer 
CCD nawet tak małymi „teleskopami” 
jak obiektywy od aparatów fotogra
ficznych możemy obserwować dość 
słabe obiekty przy krótkich ekspozy
cjach2.

Celem prowadzonego za pomocą 
„małej kamery” programu, w którym 
w ykorzystujem y obiektyw fotogra
ficzny jako kolektor światła dla kame
ry CCD 800, jest monitorowanie ja 
snych gwiazd do około 10m na całym 
północnym niebie.

5. Z akończn ie

Nowa „mała kamera” , mimo że bar
dzo mała, jest z pewnością ciekawym 
instrumentem. Bardzo bogate oprogra
mowanie oraz rozległa baza obiektów 
pozwalają, poza standardowymi obser
wacjami, w bardzo nowoczesny spo
sób podziwiać uroki nocnego nieba. 
Wobec możliwości podłączenia tego 
teleskopu do komputera możliwe jest 
jego używanie w sposób zbliżony do 
obsługi now oczesnych teleskopów  
astronomicznych, czyli bez bezpośred
niego kontaktu. Wobec tego możliwe 
jest jego zastosowanie w ramach pra
cowni astrofizycznej jako miniatury 
teleskopu, celem wdrożenia studentów 
astronomii w profesjonalne obserwa
cje: przygotowanie programu obser

Tabela 1.

Jasność Ilość gwiazd
graniczna na stopień

(mag) kwadratowy

5 0,025

7 0,20

9 1,5

11 11

13 66

15 360

17 1 700

19 6 700

21 22 000

wacyjnego, naprowadzania na wybra
ne ob iek ty , re je s tra c ja  obrazów . 
W przyszłości możliwe będzie także 
prowadzenie obserwacji w trybie zdal
nym, czyli z dowolnego miejsca po
siadającego połączenia z Internetem.

2 Obiektyw o ogniskowej 85 mm dzia
łający z przesłoną ustawioną na 4 ma śred
nicę wejściową około 21 mm, zaś obiek
tyw 135 mm z przesłoną 2.8 -  48 mm. Są 
to naprawdę małe urządzenia jak na astro
nomię.

Dr Andrzej Niedzielski jest adiunk
tem Centrum Astronom icznego  
UMK. Jego astronomiczne zaintere
sowania dotyczą spektroskopii i fo 
tometrii oraz gwiazd Wolfa-Rayeta.
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rozmaitości

Wielka Czerwona Plama
Już ponad trzy stulecia astronomo

wie obserwują W ielką Czerwoną 
Plamę na Jowiszu (odkrył ją  Robert 
Hooke w 1664 roku). M ogłoby się 
zatem wydawać, że tak długo badany 
twór atmosferyczny nie może ukry
wać przed nami wielu tajemnic, że 
współcześni planetologowie wszyst
ko lub prawie wszystko o nim wie
dzą. A tymczasem nie jest wcale tak 
dobrze, bo Wielka Czerwona Plama 
wciąż uchodzi za jeden z najbardziej 
zagadkowych tworów atm osferycz
nych Jowisza i każda o niej informa
cja przekazana przez sondę Galileo 
bywa wnikliwie badana. Tym proble
mem zajmuje się wielu badaczy, a mię
dzy innym i także grupa uczonych 
z wydziału Atmospheric, Oceanic and 
Planetary uniwersytetu w Oksfordzie.

W marcu 1998 roku uczeni z Oks
fordu ogłosili wyniki dwuletnich badań 
materiałów uzyskanych w ramach mi
sji Galileo. Wynika z nich —  twierdzi 
Fred Taylor —  że ten olbrzymi wir at
mosferyczny Jowisza jest napędzany 
ciepłem pochodzącym z jądra planety. 
Wbrew pozorom może to być ważny 
wniosek, gdyż podobne struktury ob
serwowane są w atmosferach trzech 
pozostałych planet grupy jowiszowej, 
chociaż nie mają one już tak dużych 
rozmiarów i są o wiele mniej stabilne. 
Ale przecież i te plamy pojawiają się 
i zanikają w wyniku napędzającego je  
mechanizmu, który nie został dotych
czas w pełni poznany. Dzięki zaś apa
raturze zainstalowanej w sondzie Ga
lileo uczeni mogą badać skład che
miczny, uwarstwienie, zagęszczenie 
i inne cechy atmosfery Jowisza, co 
może ułatwić im wyjaśnić następują
ce, dotąd nie znane zagadnienia:

Co powoduje nadzwyczaj pstre za
barwienie górnych warstw atmosfery 
Jowisza? Co bliższego można by po
w iedzieć o czerw onym  pigm encie 
Wielkiej Czerwonej Plamy, jak  też
o brązowych i żółtych odcieniach nie
których obłoków tej olbrzymiej struk
tury? Dotychczasowe teorie nie pokry
wają się całkiem z faktami obserwa
cyjnymi.

Planetologowie chcieliby dowie
dzieć się czegoś bliższego o cyrkulacji 
jasnych pasów w atmosferze Jowisza, 
poruszających się z różnymi prędko
ściami. Sprawa ta nie jest całkiem ja 
sna i wymaga dalszych badań.
^  Uczeni dotąd nie potrafią w pełni 
wyjaśnić mechanizmu powstawania 
tych długotrwałych wirów atmosfe
rycznych, do złudzenia przypominają
cych ziemskie cyklony. Te na Jowiszu 
nieustannie się pojawiają i zanikają 
w różnych szerokościach, a Wielka 
Czerwona Plama jest prawdopodobnie 
jednym z nich. Wyróżnia się przypusz
czalnie wielkością i trwałością.

D otychczasow a analiza danych 
uzyskanych w ramach misji Galileo 
wydaje się być bardzo obiecująca. 
Przekonaliśm y się na przykład już 
ostatecznie, że w najwyższych war
stwach atmosfery Jowisza wieją nad
zwyczaj silne wiatry i unoszą turbu- 
lentne systemy obłoków obiegających 
tę olbrzymią planetę. Planetę obiegają 
też plamy o stosunkowo długim żywo
cie, które na Jowiszu można obserwo
wać w każdym czasie i które —  po
dobnie jak Wielka Czerwona Plama —  
są potężnymi wirami atmosferyczny
mi. Uczeni jednak długo sądzili, że 
mamy tu do czynienia z głębokimi 
lejkowatymi strukturami ratujących 
obłoków, a tymcza
sem dane otrzymane 
w ramach misji 
G alileo zdają  się 
wskazywać, iż pod 
tymi wirami w zasa
dzie znajduje się 
w zględnie ja sn a  
i spokojna atmosfe
ra. Najgrubsza war
stwa obłoków jest 
—  zdaniem badaczy 
z O ksfordu —  w 
środku wiru, w kie
runku ku brzegom 
w yraźnie słabnie
i jakby przechyla się 
w jedną stronę. Wy
gląda to tak, jakby 
wiatr wiejący z nie

co chłodniejszych obszarów z dużą 
prędkością napędzał materię ku cen
tralnym rejonom plamy, które są oczy
wiście dużo cieplejsze i tu się rozpły
wał na wszystkie strony. Podobnie się 
dzieje w ziemskich huraganach, lecz 
te na Jowiszu są nieporównywalnie 
większe i silniejsze.

Główną warstwę obłoków tworzą na 
Jowiszu —  zgodnie zresztą z oczeki
waniami —  kryształki zamarzniętego 
amoniaku. Warstwa ta leży na takiej 
wysokości, na jakiej ciśnienie atmos
feryczne osiąga wartość 1 bara, czyli 
jest porównywalne z ciśnieniem na Zie
mi. Obłoki te przypominają ziemskie 
cirrusy, lecz tworzące je  kryształki za
marzniętego amoniaku są 100 razy 
mniejsze od kryształów lodu tworzące
go ten typ obłoków na Ziemi. Należy 
przy tym dodać, że obłoki te pokrywa 
warstwa barwnej mgły, którą najpraw
dopodobniej tworzy smog składający 
się z mikroskopijnych kropelek węglo
wodoru. Pod główną warstwą obłoków 
znajduje się gruba warstwa obłoków 
składających się —  jak się przypusz
cza —  z analogicznych kropelek siar
czanu amonu. Ale coś pewniejszego na 
ten temat będzie można powiedzieć po 
wnikliwej analizie całego materiału 
uzyskanego w ramach misji Galileo.

Stanisław R. Brzostkiewicz

5/1998 URAN IA -  Po stępy  As t r o n o m ii 211



1. Jedną z bardziej znanych forma- /
cji na Marsie jest system kanionów
o długości 4000 km, zwany Doli
Marinerów. W rejonie Coprates Cha
sma (po lewej) w jej wnętrzu ciągnie
się niespełna 10-km długośoi łań
cuch wzniesien, z których jedno już
na zdjęciach przekazany/h  przez
sondę Viking (w środku /w yróżn ia

się ro z le g łym  p ła skow yże m  na 
szczycie. 1 stycznia br. przelatująca 
nad nim sonda MGS przekazała ob
raz obejmujący obszar o rozmiarach
około 10 na 17 km z rozdzielczością
sięgającą 6 m (po prawej). Skalne
formacje (o grubości sięgającej kil
kudziesięciu metrów), ograniczają
ce opadające we wszystkich kierun
kach doliny i żleby, mają wyraźną
strukturę warstwową. Na Ziemi za
takie form y odpowiedzialne s
cesy osadow e lub  w u łK an iczne
i obydwa mogły miećTmiejsce w mar
sjańskiej przeszłości.

wulkanicznych, zaś silne wiatry spo
wodowały erozję skał. Zdjęcie wyko

orbity, sięgającą 3,6 metra) ujawnia
ją charakterystyczne struktury, zdra

prawej). Przedstawiony^obszar zaj
muje ok. 3.5 na 20 km.

Iionow lat temu na skutek erupcji

dzające ich pochoctefinie (poniżej po

nane przez MGS (z najwyzszą jak 
dotąarozdzielczościąz marsjańskiej

rozmaitości

Mars z bliska
Już od roku Mars Global Surveyor (MGS) obiega Czerwoną Planetę, przyglądając się jej powierzchni. 
Nie obyło się bez problemów technicznych, skutkiem których sonda zmierza ku ostatecznej orbicie 
wolniej niż przewidywano i misja kartograficzna ma szansę rozpocząć się dopiero w marcu przyszłego 
roku. Wierząc, że najlepsze wciąż przed nami, przedstawiamy kilka ciekawszych obrazów wybranych 
spośród kilkudziesięciu tysięcy przekazanych na Ziemię do tej pory. Patrząc na te zapierające dech 
w piersiach krajobrazy, myślimy już o czekających na rozpoczęcie dwóch kolejnych misjach: Mars 
Climate Orbiter( 10 grudnia br.) i Mars Polar Lander (3 stycznia 1999).

2. Obszar zwany Medusae Fossae 
(widoczny na zdjęciu z Vikinga) po 
wstał najprawdopodobniej setki mi
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Mars Global Surveyor fotografuje powierzchnię Marsa rozmaitości

3. Te przypominające gofry formy krajobrazu sonda MGS 
odkryła w pobliżu południowego bieguna Marsa. Wloże 
to być rodzaj wydm, które w jakiś sposób zastygły 
w bardziej trwałej postaci. Pomiędzy nimi zwracają uwa
gę kilkudziesięciometrowej średnicy ciemne plamki, naj
wyraźniej pozbawione nalotu z zestalonego dwutlenku 
węgla.

4. Pomimo dość przekonujących zdjęć z Vikinga, suge
rujących występowanie w marsjańskiej przeszłości 
wody w formie ciekłej, brakowało do niedawna śladów 
istnienia również wodnych akwenów. Być może ten
50-kilometrowy bezimienny krater usatysfakcjonuje z linią brzegową dawnego jeziora. Nie można oczywi-

5 km (3.1 mi.)

uczonych. Widoczne są ślady spływania po ścianach 
krateru oraz coś, co nieodparcie nasuwa skojarzenie

ście wykluczyć, że za powstanie tych form odpowiedzial
na jest lawa.

5. Ten obszar (Hebes Chasma) o roz
miarach 2.3 na 3.6 km chyba najwspa
nialej demonstruje siłę wiatru, rzeźbią
cego pejzaże Czerwonej Planety.

6. Jeszcze jeden twór po
dejrzany o to, że w jego  

. genezie „m aczała palce” 
\woda —  dolina Nanedi Val- 
lis w obszarze Xanthe Ter
ra (obraz z Vikinga po lewej, 
pó prawej —  powiększenie 
z MGS, ok. 10 na 20 km). 
Przeciwnicy wodnej hipote
zy oczywiście stwierdzą, że 
brakydopływów i ciasne, 
nietypowe meandry w dol
nej części zdjęcia sugeru
ją, że jest to raczej zapadli-



rozmaitości Znowu odkryto...

Nowe planety
Pomimo kontrowersji dotyczących odkryć niektórych planet wokół gw iazd podobnych do Słońca (por. PA nr 2/97, 
str. 32), lista znanych układów tego typu powiększyła się ostatnio o dwie pozycje, wkraczając tym samym w drugą 
dziesiątkę. Warto zapoznać się zwłaszcza z pierwszym z doniesień, gdyż dotyczy ono najbliższej z do tej pory podej
rzanych o posiadanie planetarnego towarzysza gwiazd oraz  —  co bardziej istotne  —  upewnia nas, ie  planety mogą 
występować również wokół gwiazd najbardziej rozpowszechnionych w Galaktyce.

Karzeł z olbrzymem
Pod koniec czerwca zaprezentowane 
zostały wyniki prowadzonych od trzech 
lat obserwacji widmowych czerwone
go karła Gliese 876. Ta gwiazdka typu 
widmowego M4 o jasności zaledwie 10 
magnitudo to czterdziesty (w kolejno
ści rosnącego dystansu) kosmiczny są
siad naszego Słońca, położony w odle
głości 15 l.św. w gwiazdozbiorze Wod
nika.

Od października 1995 roku był on 
na liście obiektów obserwowanych 
w Haute Provence przez szwajcarsko- 
-francuski zaspół pod wodzą Michela 
Mayora. Periodyczne zmiany prędko
ści radialnej o okresie dwóch miesię
cy i półamplitudzie przekraczającej 
200 m/s potwierdzili już G. Marcy i P. 
Butler za pomocą teleskopów Kecka 
i Licka (rys.l). Zmiany takie mogłoby 
wywoływać ciało o masie co najmniej 
1.9 razy większej od masy Jowisza, po

ruszające się po ekscentrycznym torze 
w średniej odległości 30 min km od ma
cierzystej gwiazdy.

To odkrycie kolejnego ciała typu jo 
wiszowego na krótkookresowej orbicie 
(tab. 1) zasługuje na szczególną uwagę 
choćby dlatego, że Gliese 876 jest naj
bliższą ze zidentyfikowanych dotych
czas tą  metodą „gwiazd z planetą”. 
Istotna różnica dotyczy rozmiarów 
składników układu: mamy tu do czy
nienia z gwiazdą pięciokrotnie mniej 
masywną od Słońca, tj. w najlepszym 
przypadku kilkadziesiąt razy masyw- 
niejsząodjej planetarnego towarzysza, 
a co za tym idzie —  niewiele od niego 
większą.

Najważniejszą bodaj konsekwencją 
pojawiającą się w związku z omawia
nym układem jest perspektywa odkry
cia kolejnych planet w sąsiedztwie Słoń
ca: spośród 150 gwiazd nam najbliż
szych mniej więcej 80% to czerwone 
karły o stosunkowo niewielkiej masie.

Spekulując na temat warunków fi
zycznych panujących na planecie wo
kół Gliese 876, należy pamiętać, że jej 
słońce jest dwukrotnie chłodniejsze od 
naszego i świeci około 600 razy słabiej. 
Biorąc więc nawet pod uwagę pięcio
krotnie mniejszą niż Słońce-Ziemia od
ległość, nie wydaje się prawdopodob
ne, by temperatura na jej powierzchni 
przekraczała minus 100 stopni Celsju
sza...

Ku coraz dłuższym
okresom obiegu

Znakomita większość orbit planet od
krytych do tej pory wokół gwiazd po
dobnych do Słońca charakteryzuje się 
krótkimi okresami obiegu, w przedzia
le od kilku do kilkudziesięciu dni. Jed
ną z przyczyn takiego stanu rzeczy 
może być efekt selekcji —  powinniśmy 
cierpliwie poczekać na rezultaty syste
matycznych analiz, które rozpoczęły się 
na dobre zaledwie kilka lat temu. Do-

Tabela 1

Lista gwiazd wykazujących okresowe zmiany prędkości radialnej linii w widmie, których źródłem wydają się być 
planety (ciała o masach poniżej 13 mas Jowisza). Oprócz podstawowej identyfikacji gwiazdy podano zaobserwo
wane cechy zmienności: okres P i półamplitudę K oraz wynikające stąd parametry towarzysza: jego minimalną 
masę (m sin i), wielką półoś orbity (a) i jej mimośród (e). Kolejność odpowiada wzrastającemu okresowi.

Gwiazda Typ widm. Jasność V P[d] K [m/s] m sin i [Mj] a [j a.] e

T Boo F6IV 4.5 3.3 469 3.87 0.057 0.02

51 Peg G2IVa 5.49 4.2 56 0.5 0.046 0.02

u And F7V 4.63 4.6 71 0.68 0.05 0.11

55 Cne G8V 5.95 14.7 77 0.84 0.11 0.05

p CrB G2V 5.4 39.6 67 1.1 0.23 0.028

Gliese 876 M4V 10.17 60.7 220 1.86 0.20 0.37

HD 114762 F9V 7.3 84 616 9 0.38 0.38

70 Vir G4V 5.0 117 318 6.6 0.43 0.40

16 Cyg B G2.5V 6.2 801 43.9 1.5 1.68 0.67

47 UMa G0V 5.1 1088 45.5 2.3 2.1 0.08

14 Her K0V 6.67 1619 350 3.3 2.5 0.35
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Nowe planety rozmaitości

Faza

Rys. 2. Krzywa zmian prędkości radialnych gwiazdy Glie- 
se 876. Wg G. Marcy, P. Butler, i San Francisco University.

piero bowiem po zaobserwowaniu peł
nego cyklu zmian prędkości radialnej, 
odpowiadającego dokonaniu jednego 
obiegu, możemy mówić o kandydacie 
na planetę.

Takim świeżo upieczonym „podej
rzanym” jest niewidoczny towarzysz 14 
Herculis —  odległej o 60 l.św. gwiaz
dy typu K, nieco mniej masywnej od 
Słońca, o jasności poniżej 6 magnitu- 
do. O jego obecności świadczą zmie

rzone przez M. Mayora i jego współ
pracowników w ciągu ponad 4 lat pręd
kości radialne gwiazdy, układające się 
w przedstawioną na rys.2 krzywą. Dane 
te sugerują istnienie obiektu o masie co 
najmniej 3.3 razy większej od masy Jo
wisza, poruszającego się w średniej od
ległości 2.5 j.a. od macierzystej gwiaz
dy (wskutek dość znacznej ekscentrycz- 
ności dystans ten zmienia się w grani
cach od 1.6 do 3.4 j.a.).

Choć okres obiegu (4.4 roku) jest 
najdłuższy z dotychczas proponowa
nych dla kandydatów na planety, to 
i tak pozostaje prawie trzykrotnie krót
szy od jowiszowego. Niemniej stwarza 
to sprzyjające warunki dla bezpośred
niej detekcji: przy spodziewanej sepa
racji kątowej sięgającej 0.14 sekundy 
łuku nie byłoby problemem odkrycie 
drugiego składnika, gdyby był on brą
zowym karłem. Próby takie były po-

Tabela 2

Programy poszukiwań planet w oparciu o precyzyjne pomiary prędkości radialnych gwiazd.

Obserwatorium,
instrument

Realizatorzy Liczba 
badanych 

gwiazd

Keck HIRES Marcy, Butler 
i inni

400

Lick 3m Shane 
lub CAT + 
Hamilton echelle

Marcy, Butler 
i inni

120

AAO 3.9 m Butler, Marcy 
i inni

150

Keck HIRES 
i AFOE /CORALIE

Latham i in. 1000

OHP 1.9m 
+ ELODIE

Mayor, Queloz 
i inni

350

La Silla Swiss 1.2m 
+ CORALIE

Mayor, Queloz 
i inni

800

Whipple 1.5m 
+ AFOE

Noyes i in. 100

HET + HRS Cochran, Hatzes 300

McDonald 2.7m 
+ Coude

Cochran, Hatzes 30

ESO CAT 3.6m 
+ CES

Kurster, Hatzes 
i inni

35

Typy widmowe Początek
obserwacji

Dokładność

późne F 
-  późne K

lipiec 1996 = 2 m/s

późne F -  M 1987 > 3 m/s

późne F -  K wrzesień 1997 > 3 m/s

późne F -  G połowa 1997 r. planowana 
= 10 m/s

G i K 1994 7 m/s (od II 97)

późne F czerwiec 1998 spodziewana
-  późne K 5 m/s
słoneczny połowa 1996 r. 10 m/s

średnie F 
-  późne G

wrzesień 1998 3 - 1 0  m/s

późne F 
-  późne K

1987 20 m/s

późne F -  M listopad 1992 1 0 - 2 0  m/s,
w planach 1-2 m/s
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rozmaitości Nowe planety /  Nowości w świecie galaktyk

dejmowane jak dotąd bez powodzenia, 
co jest tylko dodatkowym argumentem 
na rzecz hipotezy planetarnej.

Warto wspomnieć o sporej zawar
tości pierwiastków ciężkich w składzie 
chemicznym 14 Her. Przy okazji moż
na nawet zaryzykować stwierdzenie, że 
duże planety częściej obserwujemy 
wokół gwiazd bogatych w metale. Wy
daje się to naturalne, bowiem obecność 
ciężkich pierwiastków sprzyja tworze
niu drobin pyłu, może więc wpływać 
korzystnie na przebieg procesu formo
wania planet.

Jesteśmy z pewnością u progu od
kryć kolejnych planet wokół gwiazd 
ciągu głównego, co może sugerować 
choćby tylko zwiększająca się ilość 
podejmowanych projektów systema
tycznych obserwacji zmian prędkości 
radialnych gwiazd ze wzrastającą do
kładnością (tab.2). (kr)

Czytelnikom zainteresowanym śledzeniem od
kryć planet poza Układem Słonecznym, dyspo
nującym dostępem do Internetu, polecamy po
niższe adresy zawierające m.in. pełniejszy opis 
dotychczasowych badań; to już nie katalogi oso
bliwości, ale wręcz encyklopedie poświęcone tej 
tematyce.
http://www.physics.sfsu.edu/~gmarcy/planets8arch/news.html

«
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Rys. 3. Planety wokół gwiazd ciągu głównego

http://wwwusr.obspdm.fr/departement/darc/planets/encycl.html http://ast.star.rl.ac.uk/dara/in/planets/Welcome.html

Czarne serce Galaktyki
Obecnie nie ma już praktycznie wąt

pliwości, że w centrum naszej Ga
laktyki znajduje się supermasywna czar
na dziura. Podejrzewano to już od ja
kichś dwudziestu lat, jednakże trudno 
było zdobyć rozstrzygające dowody, 
gdyż samo centrum Drogi Mlecznej spo
wite jest w gęstych „tumanach” pyłu 
międzygwiazdowego, co praktycznie 
wyklucza możliwość dokonywania 
optycznych badań tego obszaru. Obser

wacje radiowe ujawniły obecność zagad
kowego źródła Sagittarius A", a z badań 
podczerwonych wiemy, iż jest ono oto
czone przez gęstą gromadę gwiazd.

Andrea Ghez z University of Califor
nia w Los Angeles wykazała, że gwiaz
dy te poruszają się z prędkościami do
kładnie takimi, jakich się spodziewano, 
jeśliby znajdowały się one pod wpły
wem niewidocznej centralnej masy, 
wynoszącej — bagatela— 2.6 milionów

mas Słońca. Ghez z kolegami wykorzy
stała kamerę podczerwoną plus 10-me- 
trowy teleskop Keck na Mauna Kea do 
drobiazgowego przyjrzenia się owej cen
tralnej gromadzie gwiazd. Dzięki temu 
mogli obserwować, jak gwiazdy te zmie
niają swoje pozycje z roku na rok, z pręd
kościami osiągającymi nawet 1400 
km/s. Jest to możliwe jedynie, jeśli w 
centrum znajduje się faktycznie czarna 
dziura, do tego supermasywna. {mag)

Galaktyki widziane inaczej
Gdybyśmy mogli podziwiać galak

tyki nie tylko w świetle widzial
nym, ich wygląd różniłby się od tego, 
który znamy ze „zwykłych” fotogra
fii. Na przykład promienie ultrafiole
towe — zaznaczone na obrazach M3 3, 
M74iM81 niebieską barwą— dobie
gają tylko z pewnych obszarów galak
tyk spiralnych (kolorem czerwonym

zakodowano ich obraz optyczny). To 
miejsca, w których koncentrują się 
gorące, jasne gwiazdy. Ponieważ są to 
obiekty masywne, ich ewolucja prze
biega szybko — a więc znajdujemy je 
blisko miejsc ich narodzin: ramion 
spiralnych.

Przedstawiamy też galaktykę-wid- 
mo: to odległa o 15 milionów l.św.

NGC 2915. W świetle widzialnym ob
serwujemy tylko zaznaczony żółtym 
kolorem centralny jej obszar, piękne 
ramiona spiralne (na obrazie -  niebie
skiej barwy) „świecą” tylko na falach 
radiowych w paśmie wodoru. Ta kar
łowata galaktyka kryje w sobie więcej 
tajemnic, znana jest m.in. ze znacznej 
zawartości ciemnej materii, (kr)
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Fragment nieba w gwiazdozbiorze Strzelca 
z mgławicami Trójlistną (M20, w górnym rogu) 
oraz Laguna (M8, u dołu). Fot. J. Ware

Mgławica Laguna w pełnej krasie (zwiększo
no dodatkowo kontrast obrazu). Fot. D. Malin
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Laguna wraz z gromadą otwartą NGC 6530. 
Wyraźnie widać, że najjaśniejszy obszar ma 
kształt klepsydry. Fot. B. Wallis i R. Provin

Ten niesamowity obraz ruchów turbulentnych w gazowo-pyłowej materii pochodzi z kosmicznego teleskopu (kamera 
WFPC2, lipiec-wrzesień 1995). Widoczna jest gwiazda Herschel 36, pobudzająca gaz do świecenia. Fot. A. Caulet, NASA

(M8)

t
Najjaśniejszy obszar mgławicy zwany Klep
sydrą. Jego powiększenie możemy podziwiać 
na środkowym zdjęciu. Fot. D. Malin (AAT)

W Lagunie wciąż rodzą się gwiazdy. Filtry 
umożliwiają odtworzenie struktury włókien 
wodoru (kolor zielony na zdjęciu).

Fot. G. Bernstein, CTIO
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teleskop kosmiczny Hubble1 a obserwuje

Nim teleskop kosmiczny wykonał kamerą WFPC2 to efektowne zdjęcie, przedstawiony na nim obiekt nazywano 
„Plam ą” —  tak ja w ił się naszym niedoskonałym ziemskim instrumentom. Oznaczony symbolem katalogowym  
N81 fragm ent Małego Obłoku Magellana okazał się gwiezdną rodzinką, skupiającą jedne z najmłodszych masyw
nych gw iazd należących do pobliskich galaktyk. Narodzinom towarzyszą efektowne wyrzuty m aterii gazowej. 
W centralnym obszarze o rozmiarach rzędu 10 lat świetlnych powstało ok. 50 nowych słońc (to słowo nie je s t chyba 

jednak zbyt adekwatne, bowiem poszczególne „słońca ’’promieniują nawet 300 tysięcy razy silniej od naszej Dziennej 
Gwiazdy...).

Procesy formowania gwiazd mogły przebiegać równie gwałtownie w młodym Wszechświecie. Analogia je s t tym 
bardziej uzasadniona, ze obiekty należące do Małego Obłoku Magellana wykazują niską metaliczność, więc skład 
chemiczny budulca je s t zbliżony do pierwotnego. Obserwowany obszar je s t dla nas swego rodzaju laboratorium frag
mentu dziejów materii, stworzonym przez naturę.

Ogromne ilości gazu wymiatanego z tej gwiezdnej kolebki biorą się stąd, że masywne gwiazdy są wyjątkowo 
rozrzutne i szybko pozbywają się większości swojej masy. Wśród zaobserwowanych obiektów są m.in. tracące 
w rekordowym tempie materię gwiazdy Wolfa-Rayeta, uważane za końcowe stadium ewolucji (przed ostatecznym  
finałem  w postaci wybuchu supernowej). Z  pierwszych analiz wynika, że mogą one być słabsze niż przewidują obo
wiązujące modele. Dalsze obserwacje gwiazd w N81 będą więc miały duże znaczenie dla testowania teorii ewolucji.

(kr)



Jak orientować się na niebie: Niebo nad nami

WIELKI KWADRAT PEGAZA
Astronomowie bywają często pyta

ni, jak pomagać uczniom w orien
towaniu się na niebie, jak samemu od
najdywać interesujące obiekty. Poni
żej przedstawiamy taki „przepis”, jak 
orientować się na jesienno-zimowym 
niebie, biorąc za punkt wyjścia gwiaz
dozbiór Pegaza, tworzący charaktery
styczny, regularny kwadrat na niebie. 
W mitologii greckiej Pegaz to koń 
uskrzydlony, który uderzaniem kopy
ta w górę Helikonu sprawił, że wytry
snęła tam woda poświęcona muzom. 
Wody tej fontanny miały moc dostar
czania natchnienia poetom. Według 
innego mitu, skrzydlaty koń pomagał 
bohaterowi Bellerofonowi w walce 
z Chimerą, potworem zrodzonym 
z Tajfunu i Echidny, mającym głowę 
lwa, tułów kozy i ogon węża. Nieza
leżnie jednak od mitu można spróbo
wać odnaleźć ten charakterystyczny 
układ gwiazd na niebie, rozciągający 
się na przestrzeni ponad 1 godziny 
w rektascensji i około 15 stopni w de
klinacji. Cztery jasne gwiazdy tworzą
ce czworokąt są zbliżonej jasności, od 
2.1 do 2.8 magnitudo. Zachodni bok 
figury tworzą gwiazdy a  (na południu) 
i (3 (na północy) Pegaza, noszące na
zwy arabskie Markab i Scheat. W pół- 
nocno-wschodnim narożniku jest jasna 
gwiazda należąca właściwie do sąsied
niego gwiazdozbioru, a  Andromedy, 
nosząca nazwę Alpheratz lub Sirrah, 
będąca głową Andromedy lub też bo
kiem uskrzydlonego konia. Wreszcie 
czwarta z gwiazd, w narożniku połu
dniowo-wschodnim, to y Pegaza, Al- 
genib. Otóż, jeżeli teraz przedłużymy 
boki kwadratu Pegaza, to natrafimy na 
interesujące obiekty. Zacznijmy od 
boku wschodniego: przedłużając go 
w kierunku wschodnim mijamy gwiaz
dę (3 Kasjopei (ostatnią z charaktery
stycznej litery „W”) zwaną Caph i jesz
cze dalej dochodzimy do Gwiazdy 
Biegunowej, a  Małej Niedźwiedzicy. 
Bok wschodni kwadratu leży prawie 
równolegle do koła godzinowego przy 
wznoszeniu prostym 0 godzin. Gdy
byśmy przedłużyli ten bok na połu
dnie, to natrafimy na gwiazdę (3 Wie

loryba, zwaną Diphda. Zachodni bok 
Pegaza leży blisko koła godzinowego 
dla wznoszenia prostego 23 godziny. 
Przedłużenie boku na północ daje nam 
także kierunek do Gwiazdy Bieguno
wej, zaś na południe doprowadza nas 
do gwiazdy Fomalhaut, a  Ryby Połu
dniowej, zaś po drodze mijamy tej 
zim y jasno  św iecącego Jow isza. 
Przedłużenie południowego boku 
kwadratu Pegaza doprowadza nas 
w kierunku zachodnim do gwiazdy Al- 
tair, a  Orła, zaś w kierunku wschod
nim do Saturna a następnie Menkara, 
a  Wieloryba. Warto tu wspomnieć, że 
w tym gwiazdozbiorze leży gwiazda 
o Wieloryba albo inaczej Cudowna, 
Mira Ceti, pierwsza odkryta w XVIII 
w. gwiazda zmienna, zmieniająca swo- 
jąjasność o blisko 8 wielkości gwiaz
dowych! Utwórzmy teraz przekątne 
kwadratu Pegaza i przedłużmy je poza 
obręb tej figury. Kierunek północno- 
wschodni doprowadza nas obok ja 
snych gwiazd P i y Andromedy aż do 
Capelli, gwiazdy najjaśniejszej, a , 
z gwiazdozbioru Woźnicy. W gwiaz
dozbiorze Andromedy czeka nas pró
ba wzroku (i czystości atmosfery!): po
szukujemy okiem nieuzbrojonym ga
laktyki M31. Znajdziemy ją, posuwa

jąc się od P Andromedy w kierunku 
północnym, mijając kolejno dwie słab
sze gwiazdy; nad tą drugą, przy dobrej 
widoczności, zaobserwujemy słabą 
mgiełkę. Jest to jedna z najbliższych 
naszych sąsiadek w przestrzeni, odle
gła tylko o 2 miliony lat świetlnych, 
Wielka Galaktyka w Andromedzie. 
Wreszcie, gdy przedłużymy drugą 
przekątną kwadratu Pegaza, to posu
wając się w kierunku północno-za- 
chodnim mijamy Deneba, a  Łabędzia 
i dochodzimy do Wegi, najjaśniejszej 
gwiazdy w gwiazdozbiorze Lutni. 
A gdy odnaleźliśmy już gwiazdę y  An
dromedy, to posuwając się w kierun
ku południowym odnajdziemy dwa 
charakterystyczne trójkąty, już nie tak 
jasne jak kwadrat Pegaza. Pierwszy, 
regularny trójkąt równoboczny, zwró
cony wierzchołkiem na zachód, nale
ży do gwiazdozbioru Trójkąta, na któ
rego obszarze leży galaktyka spiralna 
M33. Drugi trójkąt, mniej regularny, 
tworzą gwiazdy Barana, z najjaśniej
szą gwiazdą Hamal, a  Barana w na
rożniku wschodnim. I w ten sposób do
chodzimy do zodiaku, bo Baran jest 
pierwszym gwiazdozbiorem zodiakal
nym.

Cecylia Iwaniszewska
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w kolorze i nie tylko: Galeria Mgławic Messier a

Klejnoty w sercu 
Mlecznej Drogi

Patrząc w kierunku wnętrza Galaktyki, czyli penetrując gwiazdozbiory Skorpiona i Strzelca, odkrywamy piękno i ogromne 
bogactwo różnorodnych astronomicznych obiektów. Kilka z nich zajęło „czołowe”miejsca w katalogu Messiera.

M 6 (NGC 6405) w Skorpionie

Gromada otwarta M 6, znana też jako Gromada Motyl, to 
zgrupowanie około 80 gwiazd w obszarze o promieniu rzę
du 10 lat świetlnych (średnio mniej niż jedna gwiazda przy
pada na jeden parsek sześcienny). Wiek gromady szacuje 
się na 50-100 milionów lat. Najjaśniejszą gwiazdą (6.2 ma- 
gnitudo) jest żółtopomarańczowy olbrzym (widoczny na 
lewo od środka zdjęcia), najgorętsze gwiazdy (ciągu głów
nego) mają typ widmowy B4-B5.

Warto może wspomnieć, że jest to obiekt z katalogu 
Messiera leżący w najmniejszej kątowej odległości od cen
trum Galaktyki, choć oczywiście w rzeczywistości znajdu
je  się znacznie bliżej nas.

Niektórzy sądzą, że tę „mgiełkę” wskazał już Ptoleme
usz (przy swym opisie, dotyczącym zasadniczo gromady 
M 7). Jeszcze do lat 80-tych za odkrywcę M 6 uważany był 
szwajcarski astronom i matematyk de Cheseaux, który ok. 
1746 roku zauważył, że jest to gromada gwiazd. Tymcza
sem sto lat wcześniej 18 gwiazd w tym miejscu na niebie 
doliczył się włoski astronom Hodiema (patrz ramka).

Rektascensja......... 17h40m.1
Deklinacja..............-32°13’
Odległość............... 2000 l.św.
Jasność obserw......5.3 mag
Rozmiary kątowe .... 25'.0

M 7 (NGC 6475) w Skorpionie

Gromada otwarta M 7, zwana Ogonem Skorpiona lub Gro
madą Ptolemeusza, może być podziwiana gołym okiem 
z miejsc położonych na południe od Polski. Ptolemeusz ok. 
roku 130 p.n.e. opisał ją  jako „mgławicę obok żądła Skor
piona” . Giovanni Batista Hodiema w połowie XVII w. na
liczył w niej 30 gwiazd.

Dziś wiemy, że 80 gwiazd jaśniejszych od 10 magnitu- 
do zajmuje obszar o średnicy 18 l.św. (warto podkreślić sto
sunkowo wysoki stopień koncentracji gwiazd w kierunku 
centrum). Gromada zbliża się do nas z prędkością 14 km/s.

Najjaśniejszą gwiazdą (5.6 magnitudo) jest żółty ol
brzym, niewiele ustępują mu blaskiem najgorętsze gwiaz
dy ciągu głównego (typu widmowego B6). Wiek gromady 
szacuje się zgodnie na 220 milionów lat, za to na jej jasność 
integralną podawane są wartości pomiędzy 3.3 a 5.0 ma
gnitudo.

Rektascensja......... 17h53m.9
Deklinacja...............-34°49’
Odległość............... 800 l.św.
Jasność obserw......4.1 mag
Rozmiary kątowe .... 80’.0
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M 6 - M 8

M 8 (NGC 6523) w Strzelcu

Odkrycie Mgławicy Laguna (M 8), jak to często z mgławicami dyfuzyjnymi 
bywało, poprzedziło odnalezienie gromady gwiazd uformowanej z jej materii: 
chodzi o NGC 6530 we wschodniej części M 8 —  młodą gromadę otwartą, 
którą w połowie XVII w. odkrył Hodierna. Samą mgławicę natomiast dostrzegł 
Le Gentil w roku 1747. Jest ona jednym z wdzięczniejszych motywów astrofo- 
tografii, co prezentuje również nasza rozkładówka.

M 8 rozciąga się na obszarze nieba o rozmiarach kilku księżycowych tarcz, 
co przy odległości 5200 l.św. (w literaturze można spotkać wartości pomiędzy 
4850 a 6500 l.św.) odpowiada przestrzennym rozmiarom 140 na 60 l.św.

Najjaśniejsza część M 8 to tzw. M gławica Klepsydra (centralny obraz 
na rozkładówce) —  obszar pobudzany do świecenia przez gorącą gwiazdę Her- 
schel 36 (typ widmowy 0 7 , jasność 9.5 magnitudo). Do świecenia całej mgła
wicy przyczynia się też promieniowanie najjaśniejszej związanej z nią gwiaz
dy —  9 Sag (typ widmowy 0 5 , jasność 6 magnitudo).

Mgławica Laguna to obszar, w którym zachodzą procesy powstawania 
gwiazd, z całą dynamiką i gwałtownością ukazane na zdjęciach z teleskopu 
kosmicznego (por. druga strona okładki „Postępów Astronomii” nr 2/97). Jed
ną z charakterystycznych form występowania materii są ciemne globule —  
kurczące się obłoki protogwiazdowe o rozmiarach rzędu 10 tysięcy j.a.

Związana z Laguną gromada otwarta NGC 6530 leży „po naszej stronie” 
mgławicy (o czym świadczy niewielkie poczerwienienie) i zawiera kilkadzie
siąt gwiazd. Wiek najjaśniejszej (6.9 magnitudo, typ widmowy 0 5 ) szacuje się 
na zaledwie 2 miliony lat. (kr)

Rektascensja.................... 18h03m.8
Deklinacja.........................-24°23’
Odległość.......................... 5200 l.św.
Jasność obserwow............6.0 mag
Rozmiary kątowe............. 90' 40"

Nim zrobił to Messier

Zestawienie Messiera zostało 
częściowo oparte na „Katalogu 
Mgławic Południowego Nieba”, 
sporządzonym przez Lacaille’a 
(Abbe Nicholas Louis de la Cail- 
le, 1713-1762) w czasie jego 
dwuletniej podróży do Przylądka 
Dobrej Nadziei (1751-52). Laca- 
ille wyróżnił trzy grupy obiektów: 
„mgławice” , „mgliste gromady 
gwiazd” oraz „mgliste gwiazdy”. 
Odnalazł po 14 przedstawicieli 
każdej z grup (8 skatalogowa
nych przez niego obiektów nie 
zostało później zidentyfikowa
nych). Siedem weszło do kata
logu Messiera, zaś cała lista La
caille’a (która ukazała się w Pa
ryżu w roku 1755) była przedru
kowywana w jego kolejnych 
edycjach.
Szwajcar Philippe Loys de Che- 
seaux (1718-1751) zapisał się 
w historii astronomii m.in. jako 
odkrywca bardzo jasnej komety 
z lat 1743/44 (która, notabene, 
oczarowała 13-letniego Charle- 
sa Messiera...). W roku 1746 de 
Cheseaux sporządził katalog 
21 gromad i „mglistych gwiazd”, 
który Reaumur zaprezentował 
Francuskiej Akademii Nauk (nie 
został on jednak opublikowany 
i odnaleziono go dopiero w roku 
1884). Przypisuje mu się odkry
cie ośmiu „mgławic” (w tym sze
ściu z katalogu Messiera). 
Sensacją sprzed kilkunastu lat 
było natomiast odnalezienie wy- 
drukowanego w roku 1654 
w Palermo katalogu 40 obiektów 
(w tym 19 prawdziwie „mgła
w icow ych” ), którego tw órcą 
był Giovanni Batista Hodierna 
(1597-1660). Przedsięwzięcia 
tego dokonał przy użyciu zwy
kłej lunety Galileusza o 20-krot- 
nym powiększeniu. Zaowoco
wało ono odkryciem 9 lub 10 
„mgławic” (w tym sześciu ska
talogowanych przez Messiera). 
Te m.in. postacie w iążą się 
z prezentowanymi do tej pory 
obiektami z katalogu Messiera. 
Historia odkryć obiektów mgła
wicowych i powstawania same
go katalogu jest niezwykle bo
gata. Zainteresowanym Czytel
nikom mającym dostęp do in- 
ternetu polecam adres http:// 
www.seds.org/messier/ lub pol
ską kopię tej strony — http:// 
messier.man.szczecin.pl/
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polemiki i dyskusje

UBOCZNE SKUTKI POPULARYZACJI 
FIZYKI I ASTRONOMII

W ostatnich dziesięcioleciach widocz
ny jest lawinowy wprost rozwój nauki. 
Szacuje się, że nasza wiedza o świecie 
podwaja się co kilkanaście lat. Przyby
wa coraz więcej nowych faktów, no
w ych  danych d ośw iadczaln ych , 
a przy okazji także nowych idei teore
tycznych starających się zinterpretować 
dane empiryczne.

Fizyka weszła na tę drogę przyspie
szonego rozwoju na początku naszego 
wieku, kiedy to pojawiły się dwie nowe 
wielkie teorie: teoria względności oraz 
mechanika kwantowa. Zmieniły one 
nasz dotychczasow y obraz świata 
w stopniu porównywalnym z rewolu
cją kopemikańską. Minęło wiele lat, za
nim fizycy jakoś przetrawili w swej 
świadomości te nowe koncepcje. Spo
ry o ich interpretację trwały dziesięcio
lecia i tak całkiem nie wygasły do dziś. 
Obraz świata, jaki tworzą nauki przy
rodnicze —  w tym także fizyka i astro
nomia— jest składnikiem ogólnoludz
kiej kultury, tak jak sztuka czy religie. 
Aby jednak nowa idea naukowa stała 
się faktycznie takim składnikiem naszej 
kultury, musi zacząć funkcjonować 
w powszechnej świadomości. Musi 
„trafić pod strzechy” . Kopernikański 
obraz świata pełni już taką rolę. Naucza 
się o nim już na poziomie podstawo
wym i jest powszechnie przyjmowany 
jako pewna oczywistość. W pewnym 
stopniu można to rozciągnąć na całą 
tzw. fizykę klasyczną. I nie chodzi tu
o powszechną znajomość wzorów ma
tematycznych, bo nie to jest najważniej
sze. Funkcjonują w miarę znośnie in
tuicyjnie wyczuwane prawidła kinema
tyki, grawitacji czy elektromagnety
zmu. Wiadomo coś o lotach kosmicz
nych. Zdążyliśmy się do tego wszyst
kiego przyzwyczaić. Zupełnie inaczej 
ma się sprawa z teoriami fizyki XX 
wieku. Wprawdzie trafiły już do pro
gramów szkolnych pewne elementy 
wiedzy o budowie atomu i o cząstkach 
subatomowych, ale to nie znaczy, że na
ucza się pow szechn ie, czym  jest 
w istocie mechanika kwantowa lub teo

ria względności. A  przecież w drugiej 
połowie XX  wieku na gruncie owych 
teorii rozwinęły się kolejne nowe idee, 
jeszcze bardziej abstrakcyjne i jeszcze 
bardziej odległe od naszych codzien
nych doświadczeń i intuicji. Aby wpro
wadzić je do szerszego obiegu w świa
domości społecznej, dokonuje się prób 
popularyzowania ich. Próbuje się języ
kiem potocznym i przy pomocy pojęć 
powszechnie rozumianych wyrazić to, 
co fizycy zw ykle wyrażają poprzez 
dość wyrafinowany język matematycz
ny. Stąd też pojawia się spora ilość ksią
żek popularnonaukowych (czy też in
nych form przekazu z telewizyjnymi 
programami popularnonaukowymi na 
czele) usiłujących spełnić to zadanie.

W ogólności zgadzam się z tezą, że 
jest swego rodzaju moralnym obowiąz
kiem  uczon ych upow szechn ianie 
w społeczeństwie rezultatów swojej 
pracy. Popularyzacja wyników i odkryć 
naukowych jest więc zajęciem godnym 
najwyższego uznania. A le też warto 
zdawać sobie sprawę z tego, że różne 
dziedziny nauki różnie się do tej popu
laryzacji nadają. Pozostając przy naj
bliższej mi, z racji zawodu, astronomii 
i fizyce mogę zauważyć, że efekty po
pularyzacji współczesnych odkryć czy 
teorii fizycznych bywają bardzo różne. 
I tu zaryzykuję dość obrazoburczą tezę 
—  czasem jest z tego więcej szkody niż 
pożytku. Nie chodzi mi przy tym wca
le o przypadki popularyzacji kiepskiej 
jakościowo, nieudacznej czy mało kom
petentnej. To się zdarza w popularyza
cji każdej dziedziny nauki. Natomiast 
moja teza jest następująca —  niektóre 
koncepcje współczesnej fizyki czy ko
smologii, jak  np. teoria superstrun 
w dziesięciowymiarowej przestrzeni, 
modele wczesnego Wszechświata opi
sywane w tzw. czasie urojonym, teorie 
unifikacji oddziaływań, kwantowa te
leportacja, parowanie czarnych dziur 
i jeszcze sporo innych podobnego typu 
tematów —  tego wszystkiego dzisiaj 
jeszcze popularyzować się nie da. Jest 
to co najmniej przedwczesne, zwłasz

cza dla tzw. szerokiego kręgu odbior
ców. A  przecież takie próby się podej
muje. Tematy są nośne, wystarczy dać 
atrakcyjny tytuł, sławne nazwisko au
tora, trochę reklamy i sukces wydaw
niczy murowany. Tu przecież też liczy 
się rynek. Przykładem może być choć
by okrzyczana jako bestseller książka 
Hawkinga —  „Krótka historia czasu” 
lub też „Hiperprzestrzeń” autorstwa 
M. Kaku (a także sporo innych). Wiem, 
że szargam tu niemal świętości. Prze
cież obaj wymienieni autorzy to świa
towej klasy fizycy kompetentni jak 
mało kto w tematyce, o której piszą. 
A  jednak, czy te przykładowe pozycje 
wydawnicze, a zwłaszcza niektóre ich 
rozdziały, spełniają swoją rolę i przy
bliżają szerokiemu odbiorcy opisywa
ne idee? Czy nazwiska autorów oraz 
fakt, że nie posługują się oni wzorami 
matematycznymi, jest już wystarczają
cą rekomendacją skutecznej populary
zacji? W moim odczuciu nie. Nie jest 
dla mnie jasne, do kogo tak właściwie 
adresowane są książki podejmujące 
wyżej wymienioną tematykę. Jeśli do 
czytelnika o pewnej akademickiej wie
dzy matematyczno-fizycznej, to czemu 
nie użyć paru pojęć i równań matema
tycznych? To by takiemu czytelnikowi 
pomogło bardziej niż potok samych 
słów. Jeśli zaś adresatem miał być tzw. 
szeroki krąg odbiorców o wiedzy w naj
lepszym razie na poziomie przeciętnej 
szkoły średniej, który na dodatek spo
ro już zapomniał, to efekt takiej lektu
ry może być dość zaskakujący. Najczę
ściej czytelnik taki zrozumie opisywa
ne teorie w sposób dość odległy od ich 
rzeczywistego znaczenia.

Ryzyko nieporozumień tkwi w kil
ku miejscach. Jedno z nich to używana 
w popularyzowanej teorii terminologia. 
Występująw niej często słowa funkcjo
nujące w języku potocznym, lecz ma
jące tu całkiem inne znaczenie. Czytel
nik przeważnie nie zwróci na to uwagi, 
zastosuje potoczny zakres znaczeniowy
i już jego dalsze rozumowanie idzie 
błędnym torem. Inny rodzaj ryzyka bie-
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rze się z tego, że chcąc przybliżyć in
terpretację jakiejś abstrakcyjnej teorii, 
trzeba odwoływać się do różnych po
równań i codziennych przykładów, któ
rych sens jest ogólnie znany. Jednak 
analogie takie nigdy nie są w stu pro
centach trafne. W najlepszym razie sta- 
nowiąjakieś lepsze lub gorsze przybli
żenie i nigdy nie można traktować ich 
zbyt dosłow nie. Dość popularnym  
przykładem może być porównywanie 
ekspandującego Wszechświata do na
dmuchiwanego balonika. Ileż nieporo
zumień wokół tego powstaje! Innym 
przykładem są nieporozumienia zwią
zane z dualizmem falowo-korpuskular- 
nym obiektów mikroświata. Ileż tam 
zam ieszania pojęciowego powstaje 
przy próbach wyobrażenia sobie tych 
nieszczęsnych elektronów lub fotonów, 
które raz trzeba traktować jak punkto
we cząstki a kiedy indziej jak fale.
Tu każdy chwyt popularyzatorski 
może być mylący, albowiem nie ma 
odpowiednich analogii w naszym 
świecie makroskopowym, które by 
dobrze pasowały. A cóż dopiero mó
wić o strunach w dziesięciowymia- 
rowej przestrzeni, tunelach czaso
przestrzennych, w szechśw iatach 
równoległych itp.

Nasz język potoczny, którym 
próbuje się popularyzować takie 
teorie, jest całkowicie nie przysto
sowany do prezentowania większo
ści z nich. Ukształtował się on bo
wiem na przestrzeni naszych dzie
jów  jako narzędzie dopasowane do 
opisywania świata makroskopowego, 
w którym efekty kwantowe nie mają 
znaczenia, prędkości są małe w porów
naniu z prędkością światła, zaś skale 
odległości i czasu niewielkie w porów
naniu ze skalą Wszechświata. Gdy fi
zyka w swych badaniach wyszła poza 
ten zakres, gdy wkroczyła w świat śub- 
atomowy z jednej strony oraz w skalę 
kosmologiczną z drugiej, to okazało 
się, że pojawiły się zjawiska, których 
codziennym dotychczasowym języ 
kiem opisać się nie da, gdyż dla więk
szości z nich nie ma w tym języku od
powiednich słów i pojęć. Fizycy po
trafią opisywać te nowe sytuacje języ
kiem równań m atem atycznych, ale 
w końcu przychodzi etap, kiedy rezul
taty obliczeń oraz wyniki eksperymen
tów trzeba  jak o ś  z in te rp re tow ać , 
a więc w ypow iedzieć je  słowami. 
A tu odpowiednich słów brakuje. Znaj

dujemy się jakby w sytuacji pierwot
nych mieszkańców dżungli afrykań
skiej, którzy wodę znają tylko w po
staci cieczy lub pary. 1 gdyby któryś 
z nich wybrał się w daleką podróż 
w okolice podbiegunowe i zobaczył 
tam lód i śnieg, to jak mógłby mówić
0 tym swoim współplemieńcom? Prze
cież w ich narzeczu nie ma stosownych 
słów —  lód, śnieg —  bo w ich świecie 
coś takiego nie występuje. Będzie on 
więc próbował użyć jakichś analogii 
ze swego języka potocznego. Ale jak 
to zrozumiejąjego słuchacze? Co moż
na więc w takiej sytuacji zrobić? Były 
dwie możliwości: albo dodać do języ
ka potocznego zupełnie nowe wyrazy
1 pojęcia (jakoś je  definiując), albo uży
wać słownictwa już istniejącego, zmie
niając jego zakres znaczeniowy. Tak 
się jakoś ułożyło, że fizycy wybrali

Struktury l i t '  ( m i i . . fot. J . Puszcz

w większości to ostatnie. Ceną za to 
jest ryzyko wielkich nieporozumień na 
tle znaczenia poszczególnych słów. 
A skutki tych nieporozumień widać 
często w odbiorze popularyzowanych 
teorii fizycznych. Reakcje odbiorców 
bywają różne. Krytyczny wobec sie
bie czytelnik zdaje sobie sprawę z tego, 
że mimo swoich wysiłków wielu rze
czy nie rozumie lub nie jest pewny po
prawności tego rozumienia. Będzie 
może próbował szukać innych źródeł 
wyjaśnienia. Jest to przynajmniej in
telektualnie uczciwe. Gorzej jednak, 
gdy książka (film, program TV) trafi 
do odbiorcy przekonanego o swej mą
drości, który prezentowane treści zro
zumie po swojemu i będzie uważał, że 
wie już wszystko i to wie najlepiej. 
Kogoś takiego nawet trudno wyprowa
dzić z błędu. A już zupełna klęska jest 
wówczas, gdy trafi to w ręce komplet
nego m aniaka, który  przekonany

0 swej genialności zaczyna na bazie 
zasłyszanej popularyzacji konstruować 
swoje własne teorie i interpretacje. 
Kiedy ogarnięty poczuciem misji za
czyna je  głosić i publikować dalej, 
powołując się przy tym na wielkie na
zwiska autorów książek popularno
naukowych. Większość instytutów na
ukow ych dośw iadczyła kontaktów  
z takimi „geniuszami” przynoszącymi 
swe elaboraty z zamiarem ich upo
wszechnienia i nie przyjmującymi do 
wiadomości słów krytyki. Są to już 
przypadki skrajne, ale tym niemniej 
warto odnotować i taki uboczny sku
tek popularyzacji. Fachowa skądinąd
1 kompetentnie napisana książka po
pularna może stać się pożywką dla róż
nych paranaukowych pomysłów. Licz
ne tego przykłady widać zarów no 
w księgarniach, jak i w Internecie (np.

na liście dyskusyjnej pl.misc.para- 
nauki). Rozwijające się w ostatnich 
latach liczne ideologie z okolic tzw. 
New Age także często karmią się 
swoiście przetworzonymi teoriami 
w spółczesnej nauki. Różni guru 
szermujący naukową terminologią 
ubitą w dziwaczny bełkot potrafią 
znakomicie oddziaływać na odpo
wiednio podatnych słuchaczy. Ale 
to już nieco inne zagadnienie zaha
czające o psychologię i socjologię.

Cóż więc, w kontekście opisa
nych powyżej zjawisk, można zro
bić? Nie jest przecież możliwy dzi
siaj jakiś Index Librorum Prohibi- 

torum zakazujący nie przygotowane
mu odpowiednio odbiorcy zapozna
wać się z najnowszymi teoriami fizy
ków. To już nie te czasy (choć kiedyś 
było skuteczne). Trzeba prawdopodob
nie pogodzić się z istniejącymi ubocz
nymi skutkami popularyzacji, tak jak 
musimy jakoś żyć z ubocznymi skut
kami motoryzacji czy industrializacji. 
Można jedynie starać się jakoś mini
malizować owe skutki, tak jak próbu
jem y zmniejszać skutki uprzemysło
wienia większą dbałością o ochronę 
środowiska. Podobnie trzeba bronić się 
przed zaśmiecaniem „środowiska kul
turowego” różnymi „intelektualnymi 
odpadkami” powstającymi jako pro
dukt uboczny burzliw ego rozwoju 
nauk fizycznych.

Jerzy Sikorski

Instytut Fizyki Teoretycznej i Astrofizyki 
Uniwersytet Gdański
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w kraju... Komunikaty Polskiego Towarzystwa Astronomicznego

Komunikat PTA nr I 

Nagroda Młodych PTA

Zarząd Główny PTA powołał Jury Nagrody Młodych 
w składzie: Józef Smak —  przewodniczący, M.Urbanik, 
B.Rudak, H.Cugier, T.Michałowski.

Zgodnie z obowiązującym regulaminem Nagrody Mło
dych (patrz: „Postępy Astronomii” nr 2/94, str. 96) nagro
da przyznawana jest (lub nie) co dwa łata, za wybitny, in
dywidualny dorobek w dziedzinie astronomii, uzyskany 
podczas całej pracy naukowej, astronomowi posiadające
mu obywatelstwo polskie i nie przekroczony wiek 35 lat. 
Kandydatki i kandydatów do nagrody może zgłosić każdy 
członek PTA, załączając podstawowe dane osobowe kan
dydata, krótkie uzasadnienie i odbitki ważniejszych publi
kacji —  wszystko w dwóch egzemplarzach.

Termin składania wniosków upływa z dniem 30 kwiet
nia 1999r.

Wnioski prosimy składać na adres Towarzystwa: 
ul. Bartycka 18,00-716 Warszawa, z dopiskiem na koper
cie „Nagroda Młodych PTA”

Nagroda W. Zonna
Zarząd Główny PTA powołał Jury Nagrody W.Zonna: 

E.Wnuk —  przewodniczący, K. Ziołkowski, J. Włodarczyk
—  członkowie delegaci PTA, H.Chrupała, H.Brancewicz
—  członkowie delegaci PTMA.

Przypom inam y, że term in zg łaszania kandydatur 
do Nagrody im. Włodzimierza Zonna —  za popularyzację 
wiedzy o W szechświecie upływa z dniem 15 listopada 
1998 r. Zgodnie z regulaminem nagrody, kandydatury mogą 
być zgłaszane przez:

• członków PTA,
• Zarząd Główny PTMA,
• placówki astronomiczne (naukowe i planetaria).
Wniosek winien zawierać:
—  imię i nazwisko kandydata,
—  jego adres i miejsce zatrudnienia oraz merytorycz

ne uzasadnienie.
Zgłoszenia prosimy nadsyłać na adres przewodniczą

cego Jury:
Prof, dr hab. Edwin Wnuk 

Obserwatorium Astronomiczne UAM 
ul. Słoneczna 36 

60-286 POZNAŃ 

e-mail: wnuk@phys.amu.edu.pl

Komunikat PTA nr 2

1. Uprzejmie Państwa informuję, że przed oficjalnym 
otwarciem zebrania ZG PTA, w dniu 21 maja ’98 odbyło 
się uroczyste pożegnanie Sekretarki PTA, Pani Iwony Ko
rzeniewskiej, odchodzącej na emeryturę. Prezes PTA, wrę

czając Pani Iwonie kwiaty i książkę, podziękował Jej ser
decznie w imieniu Zarządu za wieloletnią pracę na rzecz 
Towarzystwa. W związku z tym nasze Towarzystwo od 1 
czerwca do końca września pozbawione jest sekretarki. 
W tym okresie nie będą przyjmowane składki członkow
skie. Zarząd stara się o obsadzenie vacatu sekretarki.

2. W dniu 15 lipca składałem wyjaśnienia przed Są
dem Apelacyjnym w Warszawie w sprawie odrzucenia 
przez Sąd Wojewódzki w Warszawie —  VII Wydział Cy
wilny i Rejestrowy odwołania Prezesa PTA od decyzji unie
ważnienia zmiany Statutu PTA, dokonanego na Walnym 
Zebraniu Członków PTA w Zielonej Górze w dniu 10 wrze
śnia 1997 r. Niestety, Sąd Apelacyjny podtrzymał decyzję 
poprzedniej instancji, stojąc na stanowisku, że każdy czło
nek PTA ma n i e z b y w a l n e  prawo do osobistego udziału 
w Zjeździe i głosowania nad zmianami Statutu i Regulami
nów Towarzystwa. Zatem czeka nas najprawdopodobniej 
nadzwyczajny Zjazd PTA w sprawie zmian statutowych. 
Według wstępnych ustaleń Zarządu Głównego PTA, Zjazd 
taki odbyłby się na początku października br. w CAMK-u 
w Warszawie. Dla przypomnienia podam Państwu, że we 
wrześniu 1997 r. Towarzystwo liczyło 221 członków. 
W Zjeździe uczestniczyło 72 członków, a 59 członków było 
reprezentowanych przez pełnomocników (upoważnienia). 
Zmiany w Statucie Towarzystwa wymagają osobistej obec
ności 1 /2 liczby członków, a Uchwała o zmianie Statutu 
musi być podjęta większością 2/3 ważnych głosów.

3. Wycieczka PTA na całkowite zaćmienie Słońca.
ZG PTA organizuje dla członków Towarzystwa i osób im 
towarzyszących wycieczkę na Węgry, na całkowite zaćmie- 
nie Słońca (11 sierpnia 1999). Po wstępnym rozpatrzeniu 
ofert biur podróży, proponujemy wyjazd luksusowym au
tokarem ze Sport Touristem do miejscowości Siofok nad 
Balatonem, hotel (pokoje 2 osobowe z łazienką), śniada
nia+obiadokolacje. Termin wycieczki: 9-12 sierpnia 1999. 
Dla członków PTA spoza Krakowa możemy zarezerwo
wać hotel WSP (noce: 8/9 i 12/13 sierpnia 99). Planowany 
wyjazd godz. 7.00. Trasa: Kraków, Łysa Polana, Tatrzań
ska Łomnica (Skalnate Pleso) i wieczorem dojazd do hote
lu w Siofok. W drodze powrotnej przewidujemy zwiedza
nie obserwatorium w górach Matra.

Koszt wycieczki: około 360 DEM od osoby (cena może 
ulec zmianie).

W chwili obecnej zarezerwowaliśmy 46 miejsc.
Term in w stępnych zgłoszeń  (e-m ail: m ichalec@  

oa.uj.edu.pl) upłynął 15 lipca br.*, ale są jeszcze wolne 
miejsca.

W  terminie późniejszym dla uczestników wycieczki po
damy konto, warunki i terminy płatności. O przyjęciu decy
dować będzie kolejność zgłoszeń.

Sekretarz PTA Adam Michalec
Krakow, dnia 17 lipca 1998

* Kom unikat by t rozesłany p o c z tą  zw ykłą  i elektroniczną  
do wszystkich członków PTA w czerw cu br.
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PTMA informuje... w kraju...

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii
Z arząd  Główny — ul. Św. Tomasza 30/8,31-027 Kra- Warszawa, tel. (0-22) 41-00-41 (spotkania w poniedziałki

ków, Tel. (0-12) 422-38-92 g.17.00), jest to również adres Sekcji Instrum entalnej
Poczta elektroniczna (E-mail:) ptma @ oa.uj.edu.pl ( j g) zielonogórski _  zielonogórskie Centrum Astro-
Szukajcie nas w Internecie po adresem: nomii WSP Wieża Braniborska, ul. Lubuska 2,65-265 Zie-

www.oa.uj.edu.pl:80/~ptma/ lona Góra, tel. (0-68) 20-28-63 E-mail:
zca@astro.ca.wsp.zgora.pl

ODDZIAŁY I SEK C JE
Członkom i sympatykom wysyłamy następujące mate-

(1) Białostocki —  Kolonia Księżyno 4, 15-601 Biały- riały astronomiczne:

stok 1. Obrotowa Mapa N ieb a ................. 3 ,50zł
(2) Częstochowski Obserwatorium Astronomiczne t . Mapa Księżyca z diagramem f a z .......3.50zł

Instytutu Fizyki WSP, Al. Armii Krajowej 13/15, 42-200 ,
Częstochowa, E-mail: satum @ matinf.pcz.czcst.pl 3‘ P ^ tó w k i  o tematyce astronom.(kpl. 4 sz t) .... 2.00zł
(spotkania w piątki g.17.00) 4. A. Rybarski, K Serkowski:

(3) Gliwicki -  Al. Korfantego 23/1, 44-100 Gliwice Amatorski TeleskoP Zw ierciadlany....... 3.00zł

(4) G rudziądzki —  Planetarium , ul. H ofm ana 5, 5. Mieczysław Markowski.
86-300 Grudziądz Uniwersytet Krakowski jako miejsce duchowych narodzin

i Mikołaja Kopernika ............4.00zł
(5) Jeleniogórski —  Plac Piastowski 18, 58-560 Jele-■ r- ■ n 6. Janusz Kosiński: ma Gora 9

Poradnik Obserwatora M eteorów ..............................5.00zł
(6) Krakowski —  PTM A, ul. Św. Tomasza 30/8, 6 • •

31-027 Kraków, tel. (0-12) 422-38 - 9 f ^ L k a n i a  ponie- , j omasz Sc,ęzor=
działki g. 18.00), jest to także adres Sekcji O bserw ato- Kalendarz Astronomiczny na 1999 ro k ..16.00zł
rów Gwiazd Zm iennych i Sekcji O bserw atorów  Komet 8. Tomasz Krzyt:

(7) Krośnieński -  Czajkowskiego 92, 38-400 Krosno Poradnik 0bserwalora Gwiazd Zm iennych.8.50zł

(8) Lubelski Instytut Fizyki, PI.M.Curie Skłodow- Marek Zawilski i inni.
skiej 1, pok.260, 20-031 Lublin Poradnik 0bserw atoia PozycJ‘ 1 ZakrVc . 13 00zł

(9) Łódzki — Planetarium, ul. Pomorska 16, 91-416 Tomasz Ściężor.
Łódź, tel. (0-42) 633-13-63, jest to również adres Sekcji Poradnik Obserwatora K om et............ 2.50zł
O bserw acji Pozycji i Z akryć T 11. Stanisław R. Brzostkiewicz:

(10) Nowosądecki -  u A ia d e c k ic h  6/10, 33-300 ^ bserwujemy Ksi^ C’ Pl̂  1 S łońce . 13 00zł
Nowy Sącz 12. Jacek Kruk;

(11) Poznański -  ul. Dmowskiego 3 7 > -7 7 2  Poznań, Dawne stac->e ^tronom .czne Obserwatorium Krakowskie- 
DK Krąg” na Ziemi M yślenickiej 6.00zł

(12) Puławski —  ul. Filtrowa 50, 24-100 Puławy, Pieniądze należy przesyłać przekazem pocztowym „czerwo- 
tel. (0-81) 886-49-68 (spotkania wtorek, piątek g. 18.00) nym” na adres PTMA z adnotacją, czego dotyczy wpłata.

(13) Szczeciński —  DK „Hetm an” ul. 9-M aja 17, W sPrawie archiwalnych egzemplarzy URANII (do 1997 
70-136 Szczecin roku) prosimy o kontakt z Zarządem Głównym w Krakowie.

(14) Śląski —  Planetarium Śląskie, skr. poczt. 10,
41-500 Chorzów, tel.(0-32) 254-63-30

(15) Toruński ul. Kopernika 42, 87-100 Toruń, ASTRO-BIT
tel. (0-56) 228-46, (dyżury w poniedziałki i środy od 17 / L /  Oprogramowanie i materiały astronomiczne
do 19), jest to również adres Sekcji O bserw atorów  Słońca /">■ 1

(16) Warmiński - Obserwatorium, ul. Żołnierska 13, Ireneusz Włodarczyk 
10-558 Olsztyn, przy oddziale działa Komisja Współpra- ul. Rewolucjonistow 15/13 
cy Planetariów Polskich, Aleja .1. Piłsudskiego 30, 10-450 42-500 Będzin 
Olsztyn, przy oddziale pracuje Sekcja M eteorów i M ete
orytów, skr.poczt 6, 14-530 Frombork tel.:(0-32) 761-29-46 e-mail: astrobit@ka.onet.pl

(17) Warszawski —  CAMK, ul. Bartycka 18, 00-716
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w kraju Na Rusinowej Polanie...

Sprawozdanie z trzecich bieszczadzkich spotkań 
dyskusyjnych: „Pola elektromagnetyczne ELF 

w astrofizyce i medycynie”

Spotkanie —  a raczej warsztaty dyskusyjne —  odbyły 
się w Dwerniczku na Rusinowej Polanie w dniach 6-9 

czerwca 1998 r. Wzięło w nich udział 18 osób z następują
cych ośrodków naukowych: CBK Warszawa, CBK Toruń, 
Politechnika Rzeszowska, AGH i OAUJ z Krakowa. Dzię
ki uprzejmości Państwa Rusinów do dyspozycji mieliśmy 
— jak  zwykle —  obszerny i niezwykle wygodny pensjonat 
(patrz zdjęcie). Ogółem wysłuchaliśmy 13 wykładów, któ
rych tematyka dotyczyła: obserwacji rezonansu jonosferycz- 
nego Alfvena na powierzchni Ziemi, wpływu akustycznych 
pól ULF na rytm alfa u człowieka, mechanizmów przewod
nictwa elektrycznego i dyspersji fal EM w dielektrykach, 
obserwacji satelitarnych fal Alfvena w zorzowym promie
niowaniu kilometrowym, generacji sztucznych pól ELF 
na powierzchni Ziemi, wpływu ekscesów magnetycznych 
na serce człowieka, serwisu prognoz z zakresu aktywności 
związków Słońce-Ziemia, badań Słońca za pomocą sondy

Uczestnicy III spotkania w Dwerniczku, przed pensjonatem 
na Rusinowej Polanie.

„M ikumazi”, tworzenia norm ochrony środowiska EM 
w zakresie ELF, możliwości wpływu mikropulsacji na pro
ces myślenia człowieka, pola magnetycznego ELF człowie
ka przebywającego w warunkach naturalnych, przenośne
go magnetometru — jego budowy i charakterystyki działa
nia, opisu budowy i działania stacji „Elżbieta II” (pokaz 
i pomiary). Przy pięknej pogodzie odbyły się pokazy po
miaru sieci 50 Hz na Rusinowej Polanie oraz wycieczka 
do Zatwamicy w dolinę potoku Hylatego, gdzie zwykle do
konuje się pomiarów rezonansu Schumanna. Ze względu 
na aurę (burze) skróciliśmy pobyt w Dwerniczku o jeden 
dzień i przez to nie odbyła się planowana wycieczka na tra
sie: Muczne —  Tarnawa Niżna —  Sokoliki. Natomiast wcze
śniej pogoda sprzyjała długim i owocnym dyskusjom przy 
ognisku w Gawrze.

Adam Michalec

Oto wiersz, jaki napisała Pani Maria Inglot-Siemaszko:

Ku Dwerniczkowi...
Mija Pagórek na widnokręgu,
Miga, z  kapliczką, szmat ojcowizny...
Parada stogów w równym szeregu...
Pomniki zdobią dziejowe blizny.

Roztapia rozum czerwcowy upał, 
rozterki ducha przyroda koi.
Zmierza do celu fizyczna grupa, 
która o losy świata się boi.

Wreszcie u celu. Rusinów chaty 
konie, zaprzęgi, piec przysadzisty, 
stoły ozdobne w drzew majestaty...
Balsam dla duszy... świat znowu czysty!

Pies kąsa uda, co nieostrożne...
Ostrożnie trzeba z  tym, co nieznane!!!
Pulsują mózgi. Uszy nabożnie 
w sieć neuronalną wpisują dane.

Znów nowy ranek. Świat we mgle tonie, 
świata ciekawość znów się wylania...
Uczonych znowu magia pochłonie...
Szansa na szczerość. Chęć do działania.

Bioastronomia, astrobiologia... 
elektronika w Psyche zaprzęgu... 
czuwa nad nami Bieszczadzki Zodiak 
i Rusinowie  —  w ręku zasięgu.

Rusinowa Polana, 7 czerwca 1998.
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sylw etki Uranii-PA

Jerzy S. Stodółkiewicz
(1933- 1988)

26 lipca minęła dziesiąta rocznica 
śmierci docenta Jerzego Stodółkiewi- 
cza, długoletniego dyrektora Centrum 
Astronomicznego im. Mikołaja Ko
pernika PAN, długoletniego prezesa 
Polskiego Towarzystwa A strono
micznego.

Z perspektywy, jaką daje upływ 
czasu, można dziś coraz pełniej oce
niać Jego wkład do astronomii. Jego 
zasługi jako wychowawcy i organiza
tora nauki, a także stratę, jaką dla pol
skiego środowiska astronomiczne
go stała się Jego przedwczesna 
śmierć. Najważniejszym wkładem 
Jerzego Stodółkiewicza w rozwój 
astronomii były wyniki Jego prac 
poświęconych dynamice układów 
gwiazdowych, a w szczególności 
badań dotyczących dynamicznej 
ewolucji gromad kulistych. W la
tach 80. był On jednym z pionie
rów nowoczesnych metod nume
rycznych w tej dziedzinie, zwłasz
cza jeśli chodzi o rozwinięcie i za
stosowanie metody Monte-Carlo. 
Stworzony przez Niego kod nume
ryczny (w przeciwieństwie do in
nych używanych w tym czasie mo
deli numerycznych) pozwalał na 
kompleksowe badanie ewolucji 
gromad kulistych pod wpływem 
różnorodnych procesów fizycz
nych, mających (zgodnie z ówczesną 
wiedzą teoretyczną) wpływ na ich 
ewolucję. Przeprowadzone przez Nie
go symulacje ewolucji gromad kuli
stych były unikatowe i do tej pory nie 
zostały przez nikogo powtórzone. Nie
stety, po śmierci docenta Jerzego Sto
dółkiewicza prace nad rozwojem me
tody Monte-Carlo zostały przerwane. 
Wysiłki naukowców zostały skierowa
ne na rozwój metod numerycznych, 
które umożliwiały, mniejszym nakła
dem środków, badanie wyidealizowa
nych modeli gromad kulistych. Jednak 
bardzo szczegółowe obserwacje astro

nomiczne, przeprowadzone w latach 
dziewięćdziesiątych, wykazały, że 
modele te nie mogą sobie poradzić 
z bardzo złożonymi oddziaływaniami 
pomiędzy ewolucją gwiazd, dynami
ką gwiazdową i zewnętrznym środo
wiskiem, w którym poruszają się gro
mady. Przyczyniło się to do ponow
nego zainteresowania metodą Monte- 
-Carlo opracowaną przez Stodółkiewi
cza. Metoda ta, jak się wydaje, pozwoli 
bez użycia bardzo drogich superszyb

kich komputerów (specjalnego prze
znaczenia) śledzić ewolucję rzeczywi
stych gromad kulistych. Opracowane 
przez Stodółkiewicza metody i uzy
skane przezeń wyniki należą dziś do 
klasyki tego ważnego działu astrofi
zyki (ich obszerne omówienie można 
znaleźć w artykule w Postępach Astro
nomii, 36 [1988], str. 157). Stanowią 
one podstawę tworzonego obecnie 
kodu numerycznego, który umożliwi 
odkrywanie tajemnic ewolucji gromad 
kulistych.

Dzięki swoim talentom i pracy, 
a w jeszcze większym stopniu dzięki

swemu rozumieniu roli uczonego 
w społeczeństwie, Jerzy Stodółkie
wicz wniósł ogromny wkład do roz
woju i popularyzacji nauki w Polsce. 
Był jednym z współtwórców, a w trud
nych latach 1981-87 —  dyrektorem 
Centrum Astronomicznego im. Miko
łaja Kopernika PAN. Był utalentowa
nym wykładowcą, autorem podręcz
nika akadem ickiego Astrofizyka  
ogólna z elementami geofizyki oraz 
wielu artykułów popularnych, długo

letnim redaktorem naczelnym Po
stępów Astronomii, promotorem 
i realizatorem wielu akcji w dzie
dzinie popularyzacji astronomii, 
wreszcie także inicjatorem działań 
zm ierzających do podnoszenia 
poziomu nauczania astronomii 
w szkole średniej. Polskie środo
wisko astronomiczne do dziś za
chowuje Go we wdzięcznej pa
mięci jako długoletniego prezesa 
Polskiego Towarzystwa Astrono
micznego; na tę funkcję był wy
bierany aż siedmiokrotnie.

Tak się złożyło, że ta piękna 
i owocna działalność Jerzego Sto
dółkiewicza przypadła na czasy 
PRL-u, w szczególności na lata 
stanu wojennego, gdy praca na 
rzecz środowiska i dla dobra spo
łeczeństwa oznaczała najczęściej 

działanie wbrew systemowi, a troska 
o zachowanie imponderabiliów wy
magała wręcz przeciwstawiania się 
temu systemowi. Swoją działalnością 
—  postawą i czynem —  Jerzy Sto
dółkiewicz dawał niejednokrotnie 
świadectwo swoich głębokich zasad 
moralnych.

Wielka to szkoda, że Uczony i Oby
watel tej miary nie dożył czasów, gdy 
Jego talent i praca służyłyby tworze
niu nowych wartości, a Jego zasady 
moralne stanowiłyby wzór dla nowe
go pokolenia.

M. Giersz i J. Smak

5/1998 URAN IA -  Po stępy Astronom ii 225



Obserwacje komet
w Sekcji Obserwatorów 
Komet PTMA

Obserwacje komety 
krótkookresowej 
55P/Tempel- Tuttle

Kometa krótkookresowa 55P/Tempel- 
-Tuttle była obiektem niezbyt efektow
nym, lecz w związku z bardzo korzyst
nym położeniem w stosunku do Zie
mi stanowiła obiekt możliwy do ama
torskich obserwacji.

Kometa została odkryta przez Ern
sta Wilhelma Liebrechta Tempela 19 
grudnia 1865 na wieczornym niebie 
w pobliżu gwiazdy fi UMa. Opisał ją  
jako okrągły obiekt z kondensacją cen
tralną i 30' warkoczem. Kometa została 
odkryta niezależnie 6 stycznia 1866 
p rzez H o ra c e 'a  P arnella  T u llle 'a  
(USA).

K om eta nie była obserw ow ana 
w czasie powrotów w roku 1899 i 1932. 
Ponow nie została odkryta dopiero 
w 1965 roku. Dokładne badanie orbi
ty pozwoliło stwierdzić (J.Schubart), 
że kometa Tempel-Tuttle jest tożsama 
z kometami obserwowanymi w roku 
1366 oraz 1699.

Najbliżej Ziemi kometa Tempel- 
-Tuttle przeszła w 1366 roku, zaled
wie w odległości 0.0229 j.a.! (trzecia 
znana w historii). Osiągnęła wtedy ja 
sność ~3m. W 1699 roku zbliżyła się 
na odległość 0.0644 j.a. od Ziemi, osią
gając jasność ok. 4"'. Warkocz obser
wowany był jedynie w 1866 roku i na
wet wtedy jego długość nie przekro
czyła 30'.

W 1867 roku J.Schiaparelli wyka
zał związek pomiędzy znanym listo
padowym rojem meteorów Leonidów 
a kometą Tempel-Tuttle.

Przy obecnym powrocie kometa zo
stała odkryta przy pomocy 10-metro- 
wego teleskopu Keck II (H aw aje, 
USA) 4 marca 1997 jako obiekt 22.5m. 

Powrót komety 55P/Tempel-Tuttle

w roku 1997 był piątym z kolei po
wrotem od czasu odkrycia.

W peryhelium kometa 55P/Tempel- 
-Tuttle podchodzi do Słońca na odle
głość 0.977 j.a., w aphelium oddala się 
na odległość 19.696 j.a., przy okresie 
obiegu 33.23 roku, co oznacza, że na
leży do rodziny kometarnej Urana. 
Orbita komety 55P/Tempel-Tuttle jest 
nachylona do płaszczyzny ekliptyki 
pod kątem 162.5° (-17.5°), co ozna
cza, że kometa porusza się ruchem 
wstecznym (tzn. przeciwnie do kierun
ku ruchu planet). W trakcie obecnego 
powrotu w pobliże Słońca 17 stycznia 
1998 roku zbliżyła się do Ziemi na 
minimalną odległość 0.3561 j.a., na
stępnie w dniu 28 lutego 1998 prze
szła przez peryhelium.

Kom eta Tem pel-Tuttle nie była 
łatw ym  obiektem  obserw acyjnym  
w związku z jej niską jasnością po
wierzchniową. Ułatwieniem w obser
wacjach był natomiast fakt, że kometa 
wieczorem znajdowała się praktycznie 
w zenicie.

Sprawozdania z obserwacji kome
ty 22P /K opff otrzym aliśm y od 16 
członków SOK, którzy wykonali łącz
nie 83 ocen jasności, 79 ocen stopnia 
kondensacji oraz 80 pomiarów śred
nicy otoczki. A oto autorzy niektórych 
„rekordów”:
• pierwsza obserwacja (1 I 1998) — 
Piotr Sadowski
• ostatnia obserwacja (21 II 1998) —  
Janusz Płeszka
• najdłuższa seria (13 1 1998 —  21 II 
1998) —  Janusz Płeszka
• najwięcej nocy obserwacyjnych: 15 
—  Janusz Płeszka.

Tabela 1 zawiera nazwiska wszyst
kich 16 osób, które nadesłały nam ra
porty z obserwacji.

Przegląd wyników rozpoczniemy 
od analizy krzywej blasku. Na Rys.la
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Tab. 1.
Obserwator Miejscowość Użyty sprzęt
Wojciech Burzyński Czarna Białostocka L110
Franciszek Chodorowski Kolonia Księżyno L110 L150
Antoni Chrapek Nehrybka R68 C350
Kazimierz Czernis Wilno (Litwa) B60 B100 B120
Michał Drahus Kraków B60 B100
Marcin Filipek Jerzmanowice B66 B100
Darius Gasiunas Meisiagala (Litwa) L120
Marcin Konopka Rogoźno B60
Maciej Kwinta Kraków R80 L250
Janusz Płeszka Kraków M350B50 B66B100M150
Piotr Sadowski Pcim L110 B50 B60
Henryk Sielewicz Lavariskes (Litwa) R120
Tomasz Ściężor Kraków B60
Mariusz Świętnicki Zręcin L250
Paweł Trybus Łajsce B60

Oznaczenia: B — lornetka, R — refraktor, L — newton, M — maksutow, 
T— schmidt-cassegrain, C — cassegrain.
Liczby oznaczają średnicę instrumentu w milimetrach.

przedstaw iono postać podstaw ow ą 
krzywej —  83 oceny jasności sprowa
dzone do standardowej średnicy tele
skopu 6.84 cm p rzed staw io n e  są 
w funkcji czasu. W obszarze maksi
mum jasności różnice jasności kome
ty widzianej oczyma różnych obserwa
torów przekraczają l m. Są to stosun
kowo nieduże różnice, biorąc pod 
uwagę duży stopień rozmycia komety 
i wynikającą z tego trudność w ocenie 
jasności. Przypominamy, iż regułąjest, 
że im mniejszy jest stopień koncentra
cji otoczki komety (DC), tym większy 
błąd oceny jasności. W każdym razie 
wyraźnie widać, że maksymalną ja 
sność, równą w przybliżeniu 8.5m, ko
meta osiągnęła około 20 stycznia 1998 
roku, czyli w czasie maksymalnego 
zbliżenia do Ziemi. Jednocześnie w i
dać, że kometa była o około l m ja 
śn ie jsza  niż przew idyw ano (lin ia  
przerywana).

W celu uchwycenia ogólnego sen
su zmian blasku komety należy oczyś
cić krzywą blasku z fałszującego wpły
wu zmiennej odległości komety od 
Ziemi, zwłaszcza że zbliżenie było 
dosyć duże. Robimy to, odejmując od 
obserwowanej jasności otoczki pięcio
krotny logarytm odległości kom eta- 
-Z iem ia, wyrażonej w jednostkach 
astronomicznych. Ten zabieg ma sens 
taki, jak  gdyby pomiary jasności ko
mety byłyby przeprowadzane w stałej 
odległości 1 j.a. od niej. Zmieniamy 
również oś odciętych krzywej blasku, 
zastępując datę różnicą logarytmów 
odległości komety od Słońca w danym

m om encie i odległości kom ety od 
Słońca w peryhelium. Tak przekształ
cona krzywa zmian blasku pokazana 
jest na Rys.Ib.

Dopasowano otrzymaną zależność 
do klasycznej formuły:

m = //(O) + 51og D  + 2.5/? log r 

gdzie:
m — jasność obserwowana,
H{0) — jasność absolutna 

(1 j.a. od Słońca i 1 j.a. od Ziemi),
D  —  odległość od Ziemi, 
r  —  odległość od Słońca, 
n —  czynnik określający aktywność 

komety.

Po dopasowaniu otrzymaliśmy:

H(0) = 9.3m ± 0.1m 
n  =  8 ± 1

Duży rozrzut obserwacji oraz krót
ki ich okres spowodował pewne trud
ności w dopasowaniu zależności. Po
mimo tego można zauważyć, że ko
meta Tempel-Tuttle była kometą o ra
czej słabym jądrze. Zgodnie ze stoso
wanymi formułami na podstawie war
tości jasności absolutnej komety moż
na wyznaczyć w przybliżeniu średni
cę lodowo-kamiennego jądra komety. 
W naszym przypadku dla 55P/Tempel-
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28X11 71 171 27 1 611 16 11 26 11 0.00 0.02 0.04 0.06 0.08 0.10 0.12 0 14 0.16

Rok 1997/1998 log(r) -  log(r„)

Rys.1. a) Krzywa zmian jasności komety 55P/Tempel-Tuttle utworzona na podstawie wszystkich 83 obserwacji wykonanych 
przez członków Sekcji Obserwatorów Komet PTMA (linią przerywaną pokazano jasność przewidywaną), b) jasność komety 
zredukowana do stałej odległości obserwatora od komety (1 AU) oraz przedstawiona w funkcji różnicy logarytmów odległości 
komety (r) od peryhelium (r0).

5/1998 URANIA -  Po s t ę py  As t r o n o m ii 227



500000-

300000

200000

100000

28 XII 7 1 17 1 27 1 611 16 11 261

Rok 1997/1998

Rys.2. Średnica liniowa głowy komety 55P/Tempel-Tuttle 
w funkcji czasu.

-Tuttle jest ona równa około 3 km, co 
jest normalne dla komet krótkookre
sow ych. Przypom inam y także, że 
czynnik n dla większości komet przyj
muje się równy od 4.0 do 6.0, tak więc 
n =  8 wskazuje na kometę aktywną, 
co jest raczej niezwykłe dla komety 
krótkookresowej. Brak jakichkolwiek 
odstępstw  od pow yższej form uły  
świadczy o tym, że wydzielanie mate
rii z jądra odbywało się równomiernie.

Pom iar średnicy kątowej głowy 
komety jest dla obserwatora zawsze 
zadaniem trudnym, zwłaszcza dla tak 
rozmytego obiektu, jak  kometa Tem- 
pel-Tuttle. W naszym przypadku wy
daje się, że średnica kątowa głowy ko
mety była raczej stała i wynosiła 15'. 
Po przeliczeniu średnicy kątowej na 
liniową, uwzględniając zmiany odle
głości komety od Ziemi okazało się, 
że średnica liniowa głowy komety 
rosła w miarę zbliżania się do Słońca 
od ok. 100 tys. km w styczniu do 400 
tys. km w lutym 1998 (Rys.2), co moż
na wiązać ze zwiększaniem się ilości 
wydzielanej materii z jądra pod wpły
wem coraz większego strumienia cie
pła płynącego ze Słońca.

Analogicznie, tradycyjnie trudnym 
zadaniem jest ocena stopnia kondensa
cji głowy DC, zwłaszcza dla tak rozmy
tego obiektu. W naszym przypadku 
w całym okresie obserwacyjnym DC 
wynosił zaledwie około 2.5, co znacz

nie utrudniało ob
serwacje komety.

Żaden z SOK- 
-istów nie obserwo
wał warkocza ko
mety Tempel-Tut- 
tle.

P o d su m o w u 
jąc, należy stwier
dzić, że kom eta 
55P/Tempel-Tut- 
tle była obiektem 
raczej mało efek
townym, zwłasz
cza dla obserwato
rów z obszarów  
miejskich.

Obserwacje komety 
103P/Hartley2

Kometa 103P/Hartley2 ma krótką 
historię. Została odkryta przez Malcol
ma Hartleya (USA) 15 marca 1986 
rokujako obiekt 17-18™. W czasie ko
lejnego powrotu do Słońca w sierpniu 
1991 roku kometa osiągnęła jasność 
9"'. Tak więc obecny powrót był do
piero trzecim od chwili odkrycia.

W peryhelium kometa 103P/Har- 
tley2 podchodzi do Słońca na odleg
łość 1.032 j.a., w aphelium oddala się 
na odległość 5.855 j.a., przy okresie 
obiegu 6.39 roku, co oznacza, że nale
ży do rodziny krótkookresowych ko

met Jowisza. Orbita komety 103P/Har- 
tley2 jest nachylona do płaszczyzny 
ekliptyki pod kątem 13.6°. W trakcie 
obecnego powrotu w pobliże Słońca 
dnia 22 grudnia 1997 kometa osiągnęła 
peryhelium, a już 6 stycznia 1998 zna
lazła się najbliżej Ziemi w odległości 
0.820 j.a.

Kometa Hartley2 była łatwiejszym 
obiektem obserwacyjnym niż Tempel- 
-Tuttle, ponieważ była obiektem bar
dziej skondensow anym , jednakże  
utrudnieniem było to, że znajdowała 
się znacznie niżej nad horyzontem 

Sprawozdania z obserwacji kome
ty 103P/Hartley2 otrzymaliśmy od 17 
członków SOK, którzy wykonali łącz
nie 103 ocen jasności, 89 ocen stopnia 
kondensacji oraz 89 pomiarów śred
nicy otoczki. A oto autorzy niektórych 
„rekordów”:
• pierwsza obserwacja (14 XII 1997)
—  Janusz Płeszka
• ostatnia obserwacja (26 II 1998) —  
Janusz Płeszka
• najdłuższa seria (14 XII 1997 —  26 
II 1998) —  Janusz Płeszka
• najwięcej nocy obserwacyjnych: 22
—  Janusz Płeszka.

Tabela 2 zawiera nazwiska wszyst
kich 17 osób, które nadesłały nam ra
porty z obserwacji.

Na Rys. 3a przedstawiono postać 
podstawową krzywej jasności komety 
— 103 oceny jasności sprowadzone do 
standardowej średnicy teleskopu 6.84 
cm przedstawione są w funkcji czasu. 
W obszarze maksimum jasności róż
nice jasności komety widzianej oczy
ma różnych obserwatorów wynoszą 
ok. l m, co należy uznać za bardzo do
bry rezultat. Widać także, że maksy-

Tab. 2.
Obserwator Miejscowość Użyty sprzęt

Ricardas Balciunas Ignalina (Litwa) R120
Wojciech Burzyński Czarna Białostocka L110
Franciszek Chodorowski Kolonia Księżyno L110
Antoni Chrapek Nehrybka R68 C350
Kazimierz Czernis Wilno (Litwa) R120
Michał Drahus Kraków B60 B100 M350
Marcin Filipek Jerzmanowice B66 B100
Darius Gasiunas Meisiagala (Litwa) L120 L200
Krzysztof Kida Tropy Elbląskie L250
Marcin Konopka Rogóżno B60
Maciej Kwinta Kraków R80
Piotr Ossowski Ostrów Wielkopolski L150
Janusz Płeszka Kraków B50 B66 B100 M150
Piotr Sadowski Pcim L110 B50 B60
Henryk Sielewicz Lavariskes (Litwa) R120
Mariusz Świętnicki Zręcin L250
Paweł Trybus Łajsce B60

Oznaczenia: B — lornetka, R — refraktor, L — newton, M — maksutow, 
T— schmidt-cassegrain, C — cassegrain.
Liczby oznaczają średnicę instrumentu w milimetrach.
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malną jasność równą w przybliżeniu 
8.5™ kometa osiągnęła około 28 grud
nia 1997 roku, czyli po przejściu ko
mety przez peryhelium. Jednocześnie 
wyraźnie widać, że charakter zmian ja
sności komety był nieco inny od prze
widywanego (linia przerywana).

Przeprowadzone analogiczne jak 
dla komety 55P rozważania doprowa
dziły do wniosku, że parametry opi
sujące kometę 103P/Hartley2 miały 
wartości:

H0 = 8.6'" ± 0.1m 
n = 4.4 ± 0.4

Z wyznaczonych wielkości wynika, 
że jasność absolutna komety pozosta
ła zgodna z przewidywaniami (suge
rując średnicę jądra na około 4 km), 
natomiast współczynnik aktywności 
był około dwa razy mniejszy. Jego 
wartość wynosząca ok. 4 wskazuje na 
kometę mało aktywną, o aktywności 
typowej dla komet krótkookresowych.

Z obserwacji wynika, że średnica 
kątowa głowy komety była raczej sta
ła i wynosiła 15'. Po przeliczeniu śred
nicy kątowej na liniową, uwzględnia
jąc zmiany odległości komety od Zie
mi, okazało się, że średnica liniowa 
głowy komety była także stała i wy
nosiła ok. 600 tys km

Stopień kondensacji głowy DC był 
wyższy niż dla 55P i dla całego okresu 
obserwacyjnego wynosił ok. 4, co spra
wiło, że kometa Hartley2 była znacz
nie łatwiejsza do obserwacji niż Tem- 
pel-Tuttle. Żaden z SOK-istów nie ob

serwował warkocza komety Hartley2.
Podsumowując, należy zauważyć, 

że pomimo pozornych podobieństw 
(jasność wizualna, średnica głowy) ko
mety 55P/Tempel-Tuttle i 103P/Har- 
tley2 znacznie się różniły od siebie. Ich 
porównanie może posłużyć za przy
kład, jak jasność absolutna, aktywność 
oraz odległość komety od Ziemi wpły
wają na jej wygląd na niebie.

Obserwacje słabych komet 
w 1997 roku

W 1997 roku przez członków SOK 
były także obserwowane dwie słabe 
komety, dla których nie były ogłasza
ne akcje obserwacyjne. Były to kome
ty 81PAVild2 oraz C/1997T1 (Utsu- 
nomiya).

Kometa krótkookresowa 81P/Wild2 
została odkryta 6 stycznia 1978 roku 
przez P. Wilda (Szwajcaria) jako obiekt 
13m. Badanie ewolucji orbity komety 
pozwoliło stwierdzić, że w 1974 roku 
przeszła ona w odległości tylko 0.2 j.a. 
od Jowisza! To bliskie przejście 
zmniejszyło radykalnie okres obiegu 
komety wokół Słońca z blisko 40 lat 
do zaledwie 6.17 roku, przy jednoczes
nym zmniejszeniu odległości peryhe
lium z 4.9 j.a. do 1.49 j.a. Tak więc 
jest to przykład narodzenia się kome
ty krótkookresowej z rodziny Jowisza!

W peryhelium kometa 81P/Wild2 
podchodzi do Słońca na odległość 1.58 
j.a., w aphelium oddala się na odle
głość 5.30 j.a., przy okresie obiegu 
6.39 roku. Orbita komety 81P/Wild2

jest nachylona do płaszczyzny eklip- 
tyki pod kątem zaledwie 3.2°. W trak
cie obecnego powrotu w pobliże Słoń
ca dnia 13 lutego 1997 znalazła się 
najbliżej Ziemi w odległości 0.850j.a., 
natomiast dnia 6 maja 1997 kometa 
osiągnęła peryhelium.

Spośród członków SOK obserwo
wały ją  zaledwie trzy osoby: Michał 
Drahus, Maciej Kwinta oraz Ricardas 
Balciunas (Ignalina, Litwa), wykonu
jąc razem 10 obserwacji. Oczywiście 
z tak małej ilości obserwacji nie moż
na wyciągnąć żadnych wniosków. 
Według naszych obserwatorów kome
ta osiągnęła maksymalnąjasność rów
ną ok. 10"' na przełomie marca i kwiet
nia 1997, przy średnicy otoczki 6 ' (co 
daje rzeczywistą średnicę równą ok. 
200 tys. km, „standardową” dla komet 
krótkookresowych) i DC równym 
2-3. Tak więc niewątpliwie był to nie
zwykle trudny obiekt do obserwacji. 
Opierając się na archiwum ICQ moż
na stwierdzić, że maksimum jasności 
wystąpiło rzeczywiście ok. 31 marca 
1997 i wynosiło 9.6m. Także wartości 
średnicy otoczki i DC są zgodne z na
szymi, co dobrze świadczy o wartości 
naszych obserwatorów. Niektórzy 
amatorzy na świecie obserwowali tak
że warkocz komety o długości do 0.5°. 
Na podstawie danych ICQ można 
oszacować wartości:

H0 = 5.4"'
71 =  8

dokończenie na str. 231

Rok 1997/1998 log(r) — log(r0)

Rys.3. a) Krzywa zmian jasności komety 103P/Hartiey2 utworzona na podstawie 103 obserwacji wykonanych przez członków 
Sekcji Obserwatorów Komet PTMA (linią przerywaną pokazano jasność przewidywaną), b) jasność komety zredukowana 
do stałej odległości obserwatora od komety (1 AU) oraz przedstawiona w funkcji różnicy logarytmów odległości komety (r) 
od peryhelium (r0).
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LORNETA CZY LUNETA?
Wielu m iłośników podziwiania nocnego nieba rozpoczyna 
sw oją przygodę z astronom ią od obserwacji za pom ocą lor
netki —  kolejnym etapem jest teleskop. Może dlatego lor
netka uważana jest za sprzęt początkujących miłośników, 
a teleskop —  to sprzęt wytrawnych obserwatorów. Celem 
niniejszego artykułu jest wykazanie, iż wbrew obiegowym 
opiniom, lornetka, składająca się z dwóch lunet, daje duże 
możliwości obserwatorom nocnego nieba i pod pewnymi 
względami jest lepszym rozwiązaniem  niż luneta. Poniższe 
rozważania będą oparte na założeniu, że interesują nas ob
serwacje wizualne obiektów mgławicowych. Obserwacje ta
kie w ym agają użycia sprzętu dającego możliwie duże pole 
w idzenia oraz jasny, o dużej rozdzielczości obraz. U zyska
nie dużego powiększenia w  tym przypadku nie jest aż takie 
ważne. Powiększenie w  tego typu obserwacjach powinno 
być jak  najmniejsze (im mniejsze, tym większe pole w idze
nia) i zapewnić rozróżnienie wszystkich szczegółów utwo
rzonych przez obiektyw. Powiększenie to nosi nazw ę roz
dzielczego i możemy wyrazić je  następująco:

<b .
P = _ L

ó  .
wyj

gdzie < j > .  i <l> ■ są odpow iednio średnicą w iązki w ejścio
wej do teleskopu i w iązki w yjściow ej -  w ychodzącej 
z okularu —  w tych sam ych jednostkach. Średnica wiązki 
wyjściowej pow inna być tak dobrana (poprzez dobór od
pow iedniego okularu —  pow iększenia), aby była w przy
bliżeniu równa średnicy źrenicy oka obserw atora (w w a
runkach nocnych). N a ogół przyjm uje się, iż źrenica oka 
ludzkiego w w arunkach nocnych wynosi 6 -7  milimetrów, 
przy czym  zdarzają się osoby m ające średnicę źrenicy do
chodzącą do 8 milimetrów. Jeśli nasz teleskop da w iązkę 
wyjściową w iększą niż źrenica naszego oka, to część światła 
zebranego przez teleskop nie zostanie przez nas odebrana

(nie o to przecież chodzi!). S tosow anie w iększych pow ięk
szeń —  dających m niejsze w iązki w yjściow e —  nie po
w oduje w zrostu ilości obserw ow anych szczegółów, a ob
raz staje się ciemniejszy. Przyjm ując zatem , iż średnica 
źrenicy oka w ynosi 6 mm, m ożem y wyznaczyć w artość 
pow iększenia rozdzielczego. I tak dla lunety o średnicy 
obiektyw u równej 60 m ilim etrów  powiększenie to wynosi 
10x, a dla średnicy równej 100 m ilim etrów —  16x. Warto 
podkreślić, że w artości pow iększeń lornetek są zbliżone 
do pow iększenia rozdzielczego. W artość pow iększenia lor
netki podaw ana je s t na obudow ie przez producenta w raz 
z inną w artością —  średnicą obiektyw ów  w milim etrach. 
I tak, np. lornetka o oznaczeniu 10x50 posiada pow iększe
nie 10x, a średnica obiektyw ów  wynosi 50 milimetrów. 
O czyw iście  im w iększa średn ica  lo rnetk i, tym  lepiej. 
N a rynku polskim  m ożem y nabyć szereg lornetek produk
cji rosyjskiej o średnicach nie przekraczających 50 mm. 
W iększe lornetki są rów nież dostępne —  20x60; 25x70 —  
i stanow ią doskonały sprzęt obserwacyjny, przez który m o
żem y podziw iać nie tylko obiekty m gław icow e, ale także 
kratery i góry na Księżycu.

M ożna również samemu zbudować lornetkę. W tym celu 
musim y posiadać dwie identyczne lunety (identyczne śred
nice i powiększenia), które następnie m ocujem y tak, aby 
ich osie optyczne były do siebie równoległe.

Skoro lorneta składa się z dwóch lunet, to jak ie  korzy
ści w yn ika jąz je j użycia ( w porównaniu do lunety o jedna
kowych param etrach)?

Po pierwsze, rośnie pole widzenia o około 30%. Po dru
gie, obserwowany obraz ma większy kontrast. Po trzecie, 
komfort obserwacji jest dużo większy. I po czwarte, w idzi
m y więcej szczegółów  —  w zrasta zdolność rozdzielcza. 
W  przypadku obserwacji obiektów m gławicowych wszyst
kie wymienione wyżej czynniki są bardzo istotne, chociaż 

najistotniejszy wydaje się pierwszy i ostat
ni. W zrost pola widzenia ważny jest rów
n ie ż  w  o b se rw a c ja c h  g ro m ad  gw iazd  
i gwiazd zmiennych, zw łaszcza w przypad
ku wyznaczania ich jasności (widać więcej 
gwiazd porównania). W zrost zdolności roz
dzielczej jest bodajże najważniejszym pro
fitem, jaki uzyskujem y z zastosowania lor
nety. O ile zatem rośnie zdolność rozdziel
cza lornetki w porównaniu do lunety o ta
kich samych parametrach (średnica)?

Na rysunku 1 przedstawiono dwa w y
kresy przedstawiające zdolność rozdzielczą 
w funkcji średnicy obiektywu dla lunety (li
nia przerywana) i lornety (linia ciągła). Na 
rysunku tym wyraźnie widać zysk w zdol
ności rozdzielczej dla lornety. L ornetka 
o średnicy 50 mm  daje zdolność rozdziel
czą o 0.8" lepszą niż luneta o tej samej śred-
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Rys. 1. Zdolność rozdzielcza lunety i lornety.
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nicy, a lornetka o średnicy 70 mm —  daje 
zdolność rozdzielczą lepszą o 0.7". Trze
ba przyznać, że są to wartości spore.

Skoro rośnie zdolność rozdzielcza, to 
otrzymujemy efekt analogiczny do uży
cia instrumentu o większej średnicy. Ry
sunek 2 przedstawia efektywny przyrost 
średnicy w przypadku użycia lornetki. 
I tak, np. lornetka o średnicy obiektywów 
70 mm daje taką samą zdolność rozdziel
czą jak luneta o średnicy 100 mm. Wy
konanie lornety z teleskopów Newtona 
o średnicy 150 mm (np. szukacze komet 
Uniwersała) da nam w efekcie zdolność 
rozdzielczą równą teleskopowi o śred
nicy 210 mm!

W USA i Kanadzie wielu miłośników buduje lornety 
w oparciu o teleskopy Newtona i niejednokrotnie są to in
strumenty bardzo spore —  średnice luster wynoszą 400- 
-500  mm! Warto na zakończenie podkreślić, że wielu łow
ców komet również używa lornet. Jedną z najpiękniejszych 
komet w tym stuleciu odkrył japoński miłośnik Y. Hyaku- 
take i dokonał tego za pomocą 150 mm lornety dającej po
większenie 25 x. Należy również dodać, że była to apo- 
chromatyczna lorneta firmy Fuji zbudowana ze szkieł 
o niskiej dyspersji, której cena w USA wynosi „zaledwie” 
12 500 dolarów!

Wiesław Skorzyński

ciąg dalszy ze str. 229
Oznacza to, że kometa Wild 2 jest 

kometą o jasnym jądrze i dużej aktyw
ności, co jest niezwykłe dla komety 
krótkookresowej. Szkoda, że nie prze
latywała bliżej Ziemi!

N ależy przypom nieć, że kometa 
81PAVild2 jest celem misji Stardust. 
Sonda wystartuje w 1999 roku, a jej za
daniem będzie pobranie materii głowy 
komety i dostarczenie jej na Ziemię!

Kometa C/1997T1 (Utsunomiya) 
została odkryta 3 października 1997 
roku przez Syogo Utsunomiya (Azami- 
hara, Japon ia) jak o  ob iek t 10.5m 
o średnicy 2'.

Kometa C/1997T1 (Utsunomiya) 
porusza się po orbicie prawie parabo
licznej, dokładna analiza orbity pozwo
liła stwierdzić, że jest to bardzo wycią
gnięta elipsa o mimośrodzie 0.998498. 
W peryhelium kometa Utsunomiya 
podeszła do Słońca na odległość 1.36 
j.a., w aphelium oddala się na odległość 
prawie 2000 j.a., przy okresie obiegu 
około 30 tys. lat! Orbita komety Utsu

nomiya jest nachylona do płaszczyzny 
ekliptyki pod kątem aż 128°, czyli ko
meta porusza się ruchem wstecznym. 
W dniu 11 października 1997 kometa 
znalazła się najbliżej Ziemi w odległo
ści 1.007 j.a., natomiast dnia 10 grud
nia 1997 osiągnęła peryhelium.

Spośród członków SOK obserwo
wało ją  zaledwie sześć osób: Michał 
Drahus, Jerzy Speil, Kazimierz Czer- 
nis (Wilno, Litwa), Ricardas Balciunas 
(Ignalina, Litwa), Henryk Sielewicz 
(Lavariskes, Litwa) oraz Darius Galsiu- 
nas (Meisiagala, Litwa), wykonując ra
zem 14 obserwacji. Oczywiście z tak 
małej ilości obserwacji także nie moż
na wyciągnąć żadnych wniosków. Wg 
naszych obserwatorów kometa osiągnę
ła maksymalną jasność równą ok.. 10"' 
w połowie października 1997, przy 
średnicy otoczki 2 ' (bardzo zgodne ob
serwacje —  co daje rzeczywistą śred
nicę równą ok. 100 tys. km, czyli ra
czej małą) i DC równym 2-3. Tak więc 
niewątpliwie był to także niezwykle 
trudny obiekt do obserwacji. Opierając

się znowu na archiwum ICQ można 
stwierdzić, że maksimum jasności wy
stąpiło rzeczywiście w październiku 
1997 i wynosiło ok. 10m. Silny wkład 
do jasności wnosiła otoczka, czyli oce
na zależała od tego, jaką część otoczki 
w idział obserwator. Najlepsze były 
światłosilne lornetki. Średnicę otoczki 
określano na 4 ', czyli dwukrotnie wię
cej niż nasi obserwatorzy. Także DC po
dawano równe 4. Niektórzy obserwa
torzy (także nasi) obserwowali warkocz 
komety o długości do 0.3°. Na podsta
wie danych ICQ można oszacować 
wartości:

H0 = 8“ 
n = 4

Oznacza to, że kometa C/1997T1 
(Utsunomiya) jest kometą o ciemnym 
jądrze i raczej słabej aktywności.

Jak widać, wyżej wymienione ko
mety nie były zbyt efektowne, toteż 
należy docenić wysiłek i umiejętności 
obserwatorów, którzy je  obserwowali.

Tomasz Ściężor
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WIDMA GWIAZD — DLACZEGO TAKIE SĄ?
W kursie fizyki z astronomią, w działach poświęco

nych widmom optycznym i widmom gwiazd widzę 
dwa mankamenty:
—  brak doświadczeń ilustrujących powstawanie widm ab- 
sorbcyjnych,
—  brak wyjaśnień powodu zróżnicowania widm gwiazd.

Omówmy je po kolei.
Widma większości gwiazd to widma absorbcyjne. Propo

nowane przez wielu autorów podręczników doświadczenie 
mające zademonstrować powstawanie widm tego rodzaju 
jest z góry skazane na niepowodzenie. A jest prosty sposób 
pokazania liniowego widma absorbcyjnego, w dodatku 
świetny pod względem dydaktycznym. Ponieważ był dość 
dawno opisany i czytelnik mógłby mieć trudności z dotar
ciem do materiału źródłowego (Augustyn Rakowski, Kilka 
doświadczeń, Fizyka w Szkole nr 2/1959), pokrótce go opi
szę. Do wykonania doświadczenia niezbędna jest nieco 
„przerobiona” cegła, najlepiej tzw. szamotowa. Wiertłem 
z nakładkami widii o średnicy 10 mm wiercimy w cegle 
3 otwory wg rysunku 1. Jeden otwór „na wylot”, pozostałe 
do spotkania z nim (w latach 60-tych wykonywałem takie 
otwory przebijakiem, ileż cegieł przy tym pękło!). W prze-

Rys. 1.

kolimator spektroskopu

lotowym otworze w korkach (takich z prawdziwego korka) 
z otworami osadzamy elektrody węglowe. Elektrody łączy
my z siecią przez opornik od lampy Classena. Będzie to łuk 
węglowy, dający widmo ciągłe. Przygotowujemy jeszcze 
trzeci korek do nakrywania górnego otworu. Na dłuższy, 
poziomy otwór kierujemy kolimator spektroskopu. Urucha
miamy łuk. W lunetce spektroskopu pojawia się widmo cią
głe. Przez górny otwór wsypujemy na łuk nieco soli (a naj
lepiej kawałeczek metalicznego sodu). Na tle widma ciągłe
go pojawia się bardzo jasna, żółta linia. Nakrywamy kor
kiem górny otwór. Żółta linia momentalnie zamienia się 
w czarną linię absorbcyjną. Jest to możliwe dzięki temu, że 
pary sodu uchodzące swobodnie górnym otworem zmuszo
ne są teraz do wędrówki dłuższym poziomym kanałem, 
w którym ochładzają się, zachowując jednocześnie wystar
czającą gęstość.

Powstawanie pasmowych widm absorbcyjnych (pasma 
absorbcyjne prostych cząsteczek występują w widmach 
gwiazd późnych typów) demonstruje się znacznie łatwiej. 
Między żarówkę a kolimator spektroskopu wstawiamy kol

bę wypełnioną tlenkami azotu. Tlenki azotu uzyskujemy, 
wsypując do kolby nieco drobno pociętego drutu miedzia
nego i zalewając go kilkoma kroplami kwasu azotowego 
(kolbę zamykamy korkiem, tlenki azotu są szkodliwe dla 
zdrowia, a ponadto mają niezbyt przyjemną, drażniącą woń).

Zobaczenie linii absorbcyjnych w widmie Słońca za po
mocą szkolnego spektroskopu produkcji ZPPN jest możli
we, ale bardzo trudne. Zwróćmy więc uwagę na bardzo cie
kawą propozycję Jerzego Gintera (Spektroskop za złotówkę, 
Delta 7/1997). Warto wykorzystać!

W prawie wszystkich podręcznikach fizyki (a może na
wet wszystkich) stwierdza się— widmo jest wizytówką pier
wiastka. Następnie bardziej lub mniej pobieżnie omawia się 
chemiczną analizę widmową. Jest tak nawet w podręczni
kach fizyki z astronomią, np. w skądinąd bardzo dobrym 
podręczniku Marka Demiańskiego i Mariana Kozielskiego 
(Fizyka dla szkół średnich, t.4, wyd. B. Kozielski, W-wa 1998). 
Jest to oczywiście prawda, ale niecała. Gdyby bowiem 
o wyglądzie widma decydował wyłącznie skład chemiczny, 
widma prawie wszystkich gwiazd byłyby identyczne. O tym, 
że przy tym samym składzie chemicznym widma mogą się 
różnić, można się przekonać również w warunkach labo
ratoryjnych. Wystarczy skierować spektroskop na lampę 
sodową nisko- a następnie wysokociśnieniową. W obu przy
padkach zobaczymy zupełnie inny obraz. Nie było to co 
prawda widmo termiczne, ale obserwacja miała tylko poka
zać, że widmo tego samego pierwiastka nie zawsze jest ta
kie samo.

Stawiamy problem: czy możliwe jest, aby w widmie 
gwiazdy składającej się prawie wyłącznie z wodoru nie 
wystąpiły linie wodorowe? W jakich warunkach?

Uczniowie dość łatwo zauważają, że gdy gwiazda (ściślej
—  górne warstwy jej fotosfery) ma dostatecznie wysoką tem
peraturę, wodór może być prawie w całości zjonizowany i nie 
będzie mógł absorbować charakterystycznych dlań linii. Więk
szą trudność sprawia zauważenie drugiej możliwości, mimo 
iż uczniowie powinni wiedzieć, że linie emisyjne wodoru (li
nie Balmera) powstająprzy przejściach elektronów z wyższych 
poziomów energetycznych na poziom drugi.

_ 1 _ R( 1 M
V A c U 2 k 1)

Odwrotnie, absorbcja linii wodorowych wystąpi, gdy 
elektrony z poziomu drugiego będą przechodziły na po
ziomy wyższe. A jest to możliwe tylko wówczas, gdy po
ziom drugi jest obsadzony. Przy dostatecznie niskiej tem
peraturze atomy wodoru są głównie w stanie podstawo
wym i absorbcja serii Balmera nie jest możliwa.

A jak z widmami innych pierwiastków? Tu warto od
wołać się do energii jonizacji. (Tabela 1) oraz wykresu 
względnych natężeń linii widmowych w funkcji tempera
tury (rys. 2). Przy okazji zwracamy uwagę, że w notacji 
przyjętej przez astronomów He I oznacza hel niezjonizo- 
wany a He II zjonizowany jednokrotnie. Zwracamy uwa-
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gę, np. na natężenie linii widma żelaza Fe I. W miarę wzro
stu temperatury natężenie tych linii rośnie (jest coraz wię
cej atomów wzbudzonych) i osiąga maksimum w temp. 
ok. 4400 K (typ widmowy K5). Jednocześnie wraz ze wzro
stem temperatury coraz więcej atomów żelaza ulega joni
zacji i po przekroczeniu tej temperatury natężenie linii Fe I 
zaczyna maleć. W zamian coraz silniejsze stają się linie 
jednokrotnie zjonizowanego żelaza Fe II. Te z kolei mak
simum natężenia osiągają w temperaturze ok. 5500 K.

Natężenie linii wodorowych nadal rośnie (wyższa ener
gia jonizacji).

Pełne wyjaśnienie wyglądu widm gwiazdowych uzyska
no ok. 1920 r. po opracowaniu przez Megh Sahę teorii widm 
gwiazdowych. Teoria jest oparta o prawo jonizacji (sfor
mułowane też przez Sahę) i wcześniejsze prawo wzbudze
nia Boltzmanna. Konieczną ilustracją tego tematu jest do
bra plansza (lub dobre przezrocze) przedstawiająca sekwen
cję widm gwiazdowych kolejnych typów. Tym bardziej, że 
autorzy aktualnie dostępnych podręczników szkolnych uznali 
zamieszczenie zdjęć widm gwiazdowych za zbędne.

Juliusz Domański

Tab. 1. Energia jonizacji (eV)

wodór H I 13.54
hel He I 24.48 He II 54.4
potas K I 4.34 K II 31.81
żelazo Fe I 7.83 Fe II 9.3
wapń Ca I 6.25 Ca II 8.6

BO 

B5 

A0 

A5 |  

F0 | 

F5 |  

GO |  

G5 |  

KO 

K5 

M2

2 I

1

Nowy typ widmowy
Po raz pierwszy od ponad stu lat, 
astronomowie dodają nowy typ wid
mowy do ich znanej sekwencji OBA- 
-FGKM. Litery te oznaczają różne tem
peratury powierzchniowe gwiazd pa
lących wodór wzdłuż ciągu głównego: 
od gorących, niebiesko-białych, ma
sywnych i jasnych gwiazd O do chłod
nych, czerwonych, małomasywnych 
i słabo widocznych gwiazd M.
J. Davy Kirkpatrick z Caltechu wraz 
z kolegami proponuje rozszerzenie 
ciągu głównego w kierunku niższych 
temperatur i dodanie nowego typu wid
mowego L. Pozwoliłoby to objąć kla
syfikacją nową populację obiektów, 
która okazuje się być bardzo liczebna 
— wskazują na to wyniki programu 
2-Micron All-Sky Survey (2MASS) — 
z dwóch miejsc w Arizonie i Chile ob
serwowane jest niebo w bliskiej pod
czerwieni. Karły L mają temperaturę 
powierzchniowąod 1500 do 2000 kel
winów i emitują większość energii 
w podczerwieni. Analizy widmowe po
kazują, że niektóre z nich są praktycz
nie obiektami podgwiazdowymi —

brązowymi karłami, podczas gdy pozo
stałe wydają się z ledwością podtrzymy
wać spalanie wodoru w swoich jądrach, 
co czyni je „prawdziwymi’’ gwiazdami. 
Kirkpatrick ocenia, że karłów L jest tak 
dużo, jak wszystkich obiektów pozosta
łych typów widmowych łącznie, jednak
że ich masy są tak małe (rzędu 30 do 80 
mas Jowisza), że nie mają wielkiego

wpływu na całkowitą dynamikę Drogi 
Mlecznej. Jeśli astronomowie zaak
ceptują nowy typ widmowy, trzeba bę
dzie nieco przeformułować znaną an
gielską formułkę ułatwiającą zapamię
tanie kolejności typów. Zamiast „Oh, 
Be A  Fine Girl/Guy, Kiss Me”, trzeba 
będzie pamiętać na przykład „Oh, Be 
A Fine Girl/Guy, Kiss My Lips", (mag)

Po lewej fragment nieba (o krawędzi 5 minut luku) zawierający prototyp karta typu wid
mowego L: J1146+2230. Obraz pochodzi z przeglądu 2MASS prowadzonego w bliskiej 
podczerwieni. Po prawej ten sam fragment nieba w świetle widzialnym, w którym karzeł 
typu L świeci co najmniej 1000 razy słabiej i jest niewidoczny. (Fot. D. Kirkpatrick, 2MASS)

5/1998 U R A N IA  -  Po stępy Astro n o m ii 2 3 3



kalendarz astronomiczny ’98

Listopad
Słońce

Dni są coraz krótsze, co widać po momentach wschodu
i zachodu Słońca w Warszawie: dnia 1 listopada wschodzi
o 5h31m, zachodzi o 15h08m, a 30 listopada wschodzi o 6h21m, 
zachodzi o 14h28m.

Dane dla obserwatorów Słońca (na 0h UT)

Data 1998 P[°] b 0 n L0 [°]
XI 1 24.55 4.39 229.50

3 24.20 4.19 203.12
5 23.83 3.98 176.75
7 23.42 3.77 150.38
9 22.98 3.55 124.01

11 22.51 3.32 97.64
13 22.01 3.10 71.27
15 21.48 2.87 44.91
17 20.91 2.63 18.54
19 20.32 2.39 352.18
21 19.70 2.15 325.82
23 19.05 1.90 299.46
25 18.38 1.66 273.09
27 17.67 1.41 246.73

XI 29 16.95 1.16 220.37
XII 1 16.19 0.90 194.02

P -  kąt odchylenia osi obrotu Słońca mierzony od
północnego wierzchołka tarczy;
B0, L0-  heliograficzna szerokość i długość środka tarczy;
18d09h46m -  heliograficzna długość środka tarczy wy
nosi 0°

Księżyc

Bezksiężycowe noce będziemy mieli w połowie miesią
ca, bowiem kolejność faz Księżyca jest w tym miesiącu na
stępująca: pełnia 4d05h18m, ostatnia kwadra 11d00h28m, nów 
19d04h27m, pierwsza kwadra 27d00h23m. W perygeum Księ
życ znajdzie się 4 listopada o 0h42m, w apogeum 17 listopa
da o 6h25m.

Planety i planetoidy
Merkury znajduje się w niekorzystnej konfiguracji 

ze Słońcem i jest niewidoczny.
Także niewidoczna jest Wenus, znajdująca się na

dal w pobliżu koniunkcji ze Słońcem.
Na ranem wysoko nad południowo-wschodnim ho

ryzontem obserwować możemy Marsa jako „gwiazdę”
1.5m. Średnica tarczy planety jest nadal bardzo mała 
(zaledwie 5"), tak więc obserwacja szczegółów na tar
czy planety jest praktycznie niemożliwa. Jednocześnie 
wyraźnie widoczna jest faza planety.

Wieczorem nad południowo-zachodnim horyzon
tem można zaobserwować Jowisza w gwiazdozbio
rze Wodnika jako jasną „gwiazdę” -2 .7 m.

Na lewo od Jowisza, w gwiazdozbiorze Ryb widocz
ny jest Saturn. Planeta osiągnie jasność 0.1m, przy 
średnicy tarczy blisko 20".

Wieczorem na południu można próbować obser
wować Urana i Neptuna stosunkowo nisko nad hory

zontem, jako „gwiazdy” o jasnościach odpowiednio 5.7m
i 7.9m. Warunki obserwacji planet szybko się pogarszają.

Pluton znajduje się na niebie zbyt blisko Słońca i jest 
niewidoczny.

W listopadzie możemy obserwować na niebie gościa — 
kometę krótkookresową 21P/Giacobini-Zinner.

Kometa może osiągnąć jasność 9.0m, tak więc do jej 
obserwacji niezbędne jest posiadanie przynajmniej lornetki 
(oraz oczywiście brak sztucznych źródeł światła w okolicy). 

Oto jej współrzędne równikowe (na epokę 2000.0):
2 XI: 19h02.0m, -4 °1 3 '; 7 XI: 19h23.0m, -6 °4 5 '; 12 XI: 

19h45.5m, -9 °2 0 '; 17 XI: 20h09.3m, -11°53'; 22 XI: 20h34.5m, 
—14°21'; 27 XI: 21h00.8"\ -16°40 '(pa trz rys. 1).

W listopadzie możemy także obserwować w pobliżu 
opozycji planetoidy:

(1) Ceres, (jasność 7.0m). 7 XI: 4h41.4m, 17°02'; 17 XI: 
4h33.1m, 17°11 ’ ; 27 XI: 4h23.4m, 17°22' (patrz rys. 8).

(2) Pallas, (jasność 9.3m). 7 XI: 23h09.7m, -12 °20 '; 17 XI: 
23h10.8m, -1 3 °1 0 ‘ ; 27 XI: 23h14.0m, -13°40 '(pa trz  rys. 2).

(4) Westa, (jasność 7.6m). 7 XI: 9h17.4m, 17°05'; 17 XI: 
9h27.0m, 16°46'; 27 XI: 9h34.8m, 16°38' (patrz rys. 9).

(5) Astraea, (jasność 9.8m). 7 XI: 4h23.8m, 12°42'; 17 XI: 
4h15.4m, 12°09'; 27 XI: 4h05.7m, 11°41 '(patrz rys. 3).

(15) Eunomia, (jasność 7.9m). 7 XI: 2h39.4m, 36°14'; 17 XI: 
2h30.1m, 34°53'; 27 XI: 2h22.9m, 33°14' (patrz rys. 10).

(20) Massalia, (jasność 9.2m). 7 XI: 1h49.5m, 11°03'; 17 XI: 
1h41.7m, 10°16'; 27 XI: 1h36.4m, 9°42'(patrz rys. 4). 
Meteory

Od 14 do 21 listopada prom ieniu ją m eteory z roju 
Leonidów, związanego z kometą Tempel-Tuttle. Radiant 
meteorów leży w gwiazdozbiorze Lwa i ma współrzędne: 
a  =  10h08m, 8 =  +22°. Maksimum aktywności przypada 18 
listopada. W związku z niedawnym powrotem macierzystej 
komety możliwa jest zwiększona aktywność roju. Warunki 
obserwacyjne w tym roku są bardzo dobre, ponieważ nów 
Księżyca pokrywa się z okresem maksimum aktywności roju.

* * *

1d00h09m Zejście II księżyca Jowisza (Europy) z tarczy planety. 
1a20h30m Wejście I księżyca Jowisza (lo) na tarczę planety. 
1d21h33m Cień I księżyca Jowisza (lo) wchodzi na tarczę planety.

Rys. 1. Trasa komety 21P/Giacobini-Zinner na tle gwiazd w listopadzie 
i grudniu 1998 (zaznaczone gwiazdy do 6.5m).
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1d22h45m Zejście I księżyca Jowisza (lo) z tarczy planety.
1d23h49m Zejście cienia i księżyca Jowisza (lo) z tarczy 

planety.
2d15h53m Początek zakrycia II księżyca Jowisza (Euro

py) przez tarczę planety.
2d17h45m Początek zakrycia I księżyca Jowisza (lo) przez 

tarczę planety.
2d20h50m Koniec zaćmienia II księżyca Jowisza (Euro

py) przez cień planety.
2d21 h04m Koniec zaćmienia I księżyca Jowisza (lo) przez 

cień planety.
3d08h Złączenie Urana z Neptunem w odl. 1°.
3d09h Złączenie Saturna z Księżycem w odl. 2°.
3d16h02m Cień I księżyca Jowisza (lo) wchodzi na tarczę 

planety.
3d17h13m Zejście I księżyca Jowisza (lo) z tarczy planety
3d18h18m Zejście cienia I księżyca Jowisza (lo) z tarczy 

planety
4d Księżyc Saturna Tytan w maksymalnej elongacji za

chodniej.
4d15h30m Zejście cienia II księżyca Jowisza (Europy) 

z tarczy planety.
4d15h32m Koniec zaćmienia I księżyca Jowisza (lo) przez 

cień planety.
6d01h Zakrycie gwiazdy a  Tau (Aldebarana) przez Księżyc 

( 4 4  5 m —  Gdańsk, 47.6 m —  Kraków, 50.2m —  Krosno, 
46.1m —  Łódź, 50.4m —  Lublin, 39.5m —  Szczecin).

7d21h16m Początek zakrycia III księżyca Jowisza (Gani- 
medesa) przez tarczę planety.

7d23h49m Wejście II księżyca Jowisza (Europy) na tarczę 
planety.

8d22"19m Wejście I księżyca Jowisza (lo) na tarczę pla
nety.

8d23h29m Cień I księżyca Jowisza (lo) wchodzi na tarczę 
planety.

9d18h20m Początek zakrycia II księżyca Jowisza (Euro
py) przez tarczę planety.

9d19h35m Początek zakrycia I księżyca Jowisza (lo) przez 
tarczę planety.

9d22h59m Koniec zaćmienia I księżyca Jowisza (lo) przez 
cień planety.

9d23h29m Koniec zaćmienia II księżyca Jowisza (Euro
py) przez cień planety.

10d16h47m Wejście I księżyca Jowisza (lo) na tarczę pla
nety.

10d17h58m Cień I księżyca Jowisza (lo) wchodzi na tar
czę planety

10d19h03m Zejście I księżyca Jowisza (lo) z tarczy planety.
10d20h14m Zejście cienia I księżyca Jowisza (lo) z tarczy 

planety.
11d09h Merkury w maksymalnej elongacji wschodniej od 

Słońca w odległości 22°57'.
11d15h22m Cień II księżyca Jowisza (Europy) wchodzi na 

tarczę planety.
11d15h46m Zejście II księżyca Jowisza (Europy) z tarczy 

planety.
11d16h02m Cień III księżyca Jowisza (Ganimedesa) wcho

dzi na tarczę planety.
11d17h28m Koniec zaćmienia I księżyca Jowisza (lo) przez 

cień planety.
11d18h06m Zejście cienia II księżyca Jowisza (Europy) 

z tarczy planety.
11d19h14m Zejście cienia III księżyca Jowisza (Ganime

desa) z tarczy planety.
12d Księżyc Saturna Tytan w maksymalnej elongacji 

wschodniej.
13d18h Złączenie Marsa z Księżycem w odl. 1°.

Rys. 2. Trasa planetoidy (2) Pallas na tle gwiazd gwiazdozbioru Wodnika 
w listopadzie 1998 (zaznaczone gwiazdy do 10.5m).
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Rys. 3. Trasa planetoidy (5) Astraea na tle gwiazd gwiazdozbioru Byka 
w listopadzie 1998 (zaznaczone gwiazdy do 10.5m).

Rys. 4. Trasa planetoidy (20) Massalia na tle gwiazd gwiazdozbioru Ryb 
w listopadzie 1998 (zaznaczone gwiazdy do 10.5m).
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14d20h40m Cień IV księżyca Jowisza (Callisto) wchodzi na tarczę 
planety.

14d23h15m Zejście cienia IV księżyca Jowisza (Callisto) z tarczy 
planety.

16d20h49m Początek zakrycia II księżyca Jowisza (Europy) przez 
tarczę planety.

16d21h25m Początek zakrycia I księżyca Jowisza (lo) przez tarczę 
planety.

17d18h39m Wejście I księżyca Jowisza (lo) na tarczę planety.
17d19h54m Cień I księżyca Jowisza (lo) wchodzi na tarczę planety.
17d20h55rn Zejście I księżyca Jowisza (lo) z tarczy planety.
17d22h10m Zejście cienia i księżyca Jowisza (lo) z tarczy planety.
18d14h59m Wejście III księżyca Jowisza (Ganimedesa) na tarczę 

planety.
18d15h29m Wejście II księżyca Jowisza (Europy) na tarczę planety.
18d15h53m Początek zakrycia I księżyca Jowisza (lo) przez tarczę 

planety.
18d17h57m Cień II księżyca Jowisza (Europy) wchodzi na tarczę 

planety.
18d18h12m Zejście III księżyca Jowisza (Ganimedesa) z tarczy 

planety.
18d18h13m Zejście II księżyca Jowisza (Europy) z tarczy planety.
18d19h23m Koniec zaćmienia I księżyca Jowisza (lo) przez cień 

planety.
18d20h03m Cień III księżyca Jowisza (Ganimedesa) wchodzi na 

tarczę planety.
18d20h42m Zejście cienia II księżyca Jowisza (Europy) z tarczy 

planety.
1 9d1 4h złączenie Wenus z Księżycem w odl. 5°.
19d15h23m Zejście I księżyca Jowisza (lo) z tarczy planety.
19d16h39m Zejście cienia I księżyca Jowisza (lo) z tarczy planety.
20d Księżyc Saturna Tytan w maksymalnej elongacji zachodniej.
20d15h28m Koniec zaćmienia II księżyca Jowisza (Europy) przez 

cień planety.
20d21h Złączenie Merkurego z Księżycem w odl. 7°.
22d12h35m Słońce wstępuje w znak Strzelca, jego długość eklip- 

tyczna wynosi wówczas 240°.

22d17h28m Początek zakrycia IV księżyca Jowisza (Callisto) przez 
tarczę planety.

22d20h11m Księżyc IV (Callisto) wyłania się zza tarczy Jowisza.
24d09h Złączenie Neptuna z Księżycem w odl. 2°.
24d20h31m Wejście I księżyca Jowisza (lo) na tarczę planety.
24d21h50m Cień I księżyca Jowisza (lo) wchodzi na tarczę pla

nety.
25d04h Złączenie Urana z Księżycem w odl. 2°.
25d17h45m Początek zakrycia I księżyca Jowisza (lo) przez tarczę 

planety.
25d17h59m Wejście II księżyca Jowisza (Europy) na tarczę pla

nety.
25d18h48m Wejście III księżyca Jowisza (Ganimedesa) na tarczę 

planety.
25d20h33m Cień II księżyca Jowisza (Europy) wchodzi na tarczę 

planety.
25d20h43m Zejście II księżyca Jowisza (Europy) z tarczy planety.
25d21h18m Koniec zaćmienia I księżyca Jowisza (lo) przez cień 

planety.
25d22h02m Zejście III księżyca Jowisza (Ganimedesa) z tarczy 

planety.
26d15h00m Wejście I księżyca Jowisza (lo) na tarczę planety.
26d16h19m Cień I księżyca Jowisza (lo) wchodzi na tarczę pla

nety.
26d17h16m Zejście I księżyca Jowisza (lo) z tarczy planety.
26d18h35m Zejście cienia I księżyca Jowisza (lo) z tarczy planety.
27d15h47m Koniec zaćmienia I księżyca Jowisza (lo) przez cień 

planety.
27d18h07m Koniec zaćmienia II księżyca Jowisza (Europy) przez 

cień planety.
28d Księżyc Saturna Tytan w maksymalnej elongacji wschodniej.
28d01h Złączenie Jowisza z Księżycem w odl. 1°.
28d12h Złączenie Merkurego z Wenus w odl. 1°.
29d17h12m Koniec zaćmienia III księżyca Jowisza (Ganimedesa) 

przez cień planety
30d11h Pluton w koniunkcji ze Słońcem.
30d17h Złączenie Saturna z Księżycem w odl. 2°.

Rys. 5. Konfiguracja galileuszowych księżyców Jowisza 
w listopadzie 1998 (I -  lo, II -  Europa, III -  Ganimedes, 
IV -  Callisto). Przerwa w trasie księżyca oznacza przeby
wanie satelity w cieniu planety. Zachód na prawo od środ
kowego pasa (tarczy planety), wschód na lewo.

Rys. 6. Konfiguracja pięciu najjaśniejszych księżyców Sa
turna w listopadzie 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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Grudzień
Słońce

Słońce w swym ruchu rocznym po ekliptyce zmierza 
w  kierunku punktu przesilenia zimowego i 22 grudnia osią
ga najniższy punkt ekliptyki pod równikiem niebieskim, wstę
pując w znak Koziorożca. Dni są nadal coraz krótsze. 
W Warszawie 1 grudnia Słońce wschodzi o 6h22m, zachodzi
o 14h27m, 22 grudnia wschodzi o 6h43m, zachodzi o 14h25m, 
a 31 grudnia wschodzi o 6h45nn, ale zachodzi o 14h32m.

Księżyc
Bezksiężycowe noce będziemy mieli w  połowie grudnia, 
bowiem kolejność faz Księżyca jest w tym miesiącu nastę
pująca: pełnia 3d15h19m, ostatnia kwadra 10d17h54m, nów 
18d22h42m, pierwsza kwadra 26d10h46m. W perygeum Księ
życ znajdzie się 2d12h18m, a w apogeum 14d17h05m.

Planety i planetoidy
W połowie miesiąca około godzinę przed wschodem Słoń
ca możemy próbować znaleźć Merkurego na wysokości 8° 
nad południowo-wschodnim horyzontem, jako „gwiazdę” 
-0 .2 m. Merkury zbliża się do swej maksymalnej elongacji 
od Słońca równej 22° (patrz rys. 7).
Wenus znajduje się na niebie nadal w pobliżu Słońca i jest 
niewidoczna.
Nad ranem nad południowym horyzontem możemy nadal 
obserwować Marsa jako „gwiazdę” 1.1m. Na początku świtu 
cywilnego (Słońce 7° pod horyzontem), czyli około godzinę 
przed wschodem Słońca możemy odnaleźć planetę na wy
sokości 35° nad horyzontem.
Warunki obserwacji Jowisza i Saturna w stosunku do listo
pada praktycznie nie ulegają zmianie.

Wieczorna widoczność Urana i Neptuna w grudniu szybko 
się pogarsza i pod koniec miesiąca ich obserwacja staje się 
niemożliwa.
Pluton znajduje się na niebie w pobliżu Słońca i jest niewi
doczny.

W grudniu nadal możemy obserwować na niebie kometę 
krótkookresową 21 P/Giacobini-Zinner. W ciągu miesiąca 
jasność komety powinna spadać od ok. 9m do 10m.
Oto jej współrzędne równikowe (na epokę 2000.0):
2 XII: 21h27.9m, -18°44 '; 7 XII: 21h55.6m, -20 °30 '; 12 XII: 
22h23.4m, -21°56"; 17X11:22h51.0m, -22°59'; 22 XII: 23h18.1m, 
-23°40 '; 27 XII: 23h44.3m, -23°59';1 11999: 0h09.5m, -23°58' 
(patrz rys. 1).

W grudniu możemy obserwować w pobliżu opozycji plane
toidy:
(1) Ceres, (jasność 7.1m). 7 XII: 4h13.3m, 17°35'; 17 XII: 
4h04.1m, 17°51 27 XII: 3h56.6m, 18°12', 6 I 1999: 3h51.6m, 
18°37- (patrz rys. 8).
(4) Westa (jasność 7.1m). 7 XII: 9h40.3m, 16°42'; 17 XII: 
9h43.4m, 17°03‘ ; 27 XII: 9h43.7m, 17°40', 6 I 1999: 9h41.0m, 
18°35' (patrz rys. 9).
(15) Eunomia, Qasność8.3m). 7 XII: 2h18.8"\ 31°30'; 17X11: 
2h18.3m, 29°52"; 27 XII: 2h21.3"\ 28°28', 6 I 1999: 2h27.5m, 
27°22" (patrz rys. 10).

Meteory
W grudniu promieniują dwa roje: Geminidy (w dniach od 7 
do 17) i Ursydy (od 17 do 26). Radiant Geminidów leży 
w gwiazdozbiorze Bliźniąt i ma współrzędne: a  = 7h28m, 
5 =  +33°, maksimum aktywności przypada 14 grudnia. Ra
diant Ursydów leży w gwiazdozbiorze Małej Niedźwiedzicy
i ma współrzędne: a =  14h28m, 8 =  +75°, maksimum aktyw
ności przypada 23 grudnia. Warunki obserwacyjne obu ro
jów w tym roku są  raczej dobre w związku z przypadającym 
na połowę miesiąca nowiem Księżyca.

***

1d14h53m Cień IV księżyca Jowisza (Callisto) wchodzi na tarczę 
planety.

1d15h Merkury w dolnym złączeniu ze Słońcem.
1 d1 7 h3 7 m zejście cienia IV księżyca Jowisza (Callisto) z tarczy 

planety.
2d19h39m Początek zakrycia I księżyca Jowisza (lo) przez tarczę 

planety
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Rys. 7. Merkury nad wschodnim horyzontem (w Warsza
wie) na początku świtu cywilnego w grudniu 1998 (około 
godziny przed wschodem Słońca).

Dane dla obserwatorów Słońca (na 0h czasu UT)

Data 1998 P [°] B 0 n M l

XII 1 16.19 0.90 194.02
3 15.41 0.65 167.66
5 14.61 0.39 141.30
7 13.79 0.14 114.94
9 12.95 -0 .12 88.59

11 12.09 -0 .38 62.24
13 11.21 -0 .63 35.89
15 10.31 -0 .89 9.53
17 9.40 -1 .14 343.19
19 8.47 -1 .39 316.84
21 7.54 -1 .65 290.49
23 6.59 -1 .90 264.14
25 5.64 -2 .14 237.80
27 4.68 -2 .39 211.46
29 3.71 -2 .63 185.11

XII 31 2.75 -2 .87 158.77
99I 2 1.78 -3 .10 132.43

P -  kąt odchylenia osi obrotu Słońca mierzony od pół
nocnego wierzchołka tarczy;
B0, L0-  heliograficzna szerokość i długość środka tarczy; 
15d17h23m -  heliograficzna długość środka tarczy wy
nosi 0°.

5/1998 U R A N IA  -  Postępy Astr o n o m ii 237



kalendarz astronomiczny ’98

Rys. 8. Trasa planetoidy (1) Ceres na tle gwiazd gwiazdozbioru Byka 
w listopadzie i grudniu 1998 (zaznaczone gwiazdy do 8.5m).

Rys. 9. Trasa planetoidy (4) Westa na tle gwiazd gwiazdozbioru Lwa 
w listopadzie i grudniu 1998 (zaznaczone gwiazdy do 8.5m).

kąta w listopadzie i grudniu 1998 (zaznaczone gwiazdy do 9m).

2d20h31m Wejście II księżyca Jowisza (Europy) na tarczę 
planety.

3d16h54m Wejście I księżyca Jowisza (lo) na tarczę pla
nety.

3d18h15m Cień I księżyca Jowisza (lo) wchodzi na tarczę 
planety.

3d19h10m Zejście I księżyca Jowisza (lo) z tarczy planety.
3d20h31m Zejście cienia I księżyca Jowisza (lo) z tarczy 

planety.
4d15h14m Początek zakrycia II księżyca Jowisza (Euro

py) przez tarczę planety.
4d17h43m Koniec zaćmienia I księżyca Jowisza (lo) przez 

cień planety.
4d20h46m Koniec zaćmienia II księżyca Jowisza (Euro

py) przez cień planety.
5d15h00m Zejście cienia I księżyca Jowisza (lo) z tarczy 

planety.
6d Księżyc Saturna Tytan w maksymalnej elongacji za

chodniej.
6d15h12m Zejście cienia II księżyca Jowisza (Europy) 

z tarczy planety.
6d15h47m Księżyc III (Ganimedes) wyłania się zza tarczy 

Jowisza.
6d18h00m Początek zaćmienia III księżyca Jowisza (Ga- 

nimedesa) przez cień planety.
6d21h15m Koniec zaćmienia III księżyca Jowisza (Gani- 

medesa) przez cień planety.
9d21 h34m Początek zakrycia I księżyca Jowisza (lo) przez 

tarczę planety.
10d18h49m Wejście I księżyca Jowisza (lo) na tarczę pla

nety.
10d20h11m Cień I księżyca Jowisza (lo) wchodzi na tar

czę planety.
10d21h06m Zejście I księżyca Jowisza (lo) z tarczy pla

nety.
11 d16h02m Początek zakrycia I księżyca Jowisza (lo) przez 

tarczę planety.
11 d17h52m Początek zakrycia II księżyca Jowisza (Euro

py) przez tarczę planety.
11d19h38m Koniec zaćmienia I księżyca Jowisza (lo) przez 

cień planety.
12d08h Złączenie Marsa z Księżycem w odl. 2°.
12d15h35m Zejście I księżyca Jowisza (lo) z tarczy planety.
12d16h56m Zejście cienia I księżyca Jowisza (lo) z tarczy 

planety.
13d15h03m Cień II księżyca Jowisza (Europy) wchodzi na 

tarczę planety.
13d15h08m Zejście II księżyca Jowisza (Europy) z tarczy 

planety.
13d16h34m Początek zakrycia III księżyca Jowisza (Gani- 

medesa) przez tarczę planety.
13d17h48m Zejście cienia II księżyca Jowisza (Europy) 

z tarczy planety.
13d19h48m Księżyc III (Ganimedes) wyłania się zza tar

czy Jowisza.
14d Księżyc Saturna Tytan w maksymalnej elongacji 

wschodniej.
17°00h Złączenie Merkurego z Księżycem w odl. 3°.
17d15h26m Zejście cienia III księżyca Jowisza (Ganime- 

desa) z tarczy planety.
17d20h14m Wejście IV księżyca Jowisza (Callisto) na tar

czę planety.
17d20h46m Wejście I księżyca Jowisza (lo) na tarczę pla

nety.
18d17h58m Początek zakrycia I księżyca Jowisza (lo) przez 

tarczę planety.
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18d20h32m Początek zakrycia II księżyca Jowisza (Europy) przez 
tarczę planety.

19d15h15m Wejście I księżyca Jowisza (lo) na tarczę planety.
19d16h36m Cień I księżyca Jowisza (lo) wchodzi na tarczę planety.
19d17h31m Zejście I księżyca Jowisza (lo) z tarczy planety.
19d18h52m Zejście cienia I księżyca Jowisza (lo) z tarczy planety.
20d02h Złączenie Wenus z Księżycem w odl. 4°.
20d04h Merkury w maksymalnej elongacji zachodniej od Słońca 

w odległości 21°38\
20d15h01m Wejście II księżyca Jowisza (Europy) na tarczę pla

nety.
20d16h02m Koniec zaćmienia I księżyca Jowisza (lo) przez cień 

planety.
2 0 d1 7 h4 0 m Qjeń || księżyca Jowisza (Europy) wchodzi na tarczę 

planety.
20d17h46m Zejście II księżyca Jowisza (Europy) z tarczy planety.
20d20h25"' Zejście cienia II księżyca Jowisza (Europy) z tarczy 

planety.
20d20h39m Początek zakrycia III księżyca Jowisza (Ganimedesa) 

przez tarczę planety.
21d16h Złączenie Neptuna z Księżycem w odl. 2°.
22d Księżyc Saturna Tytan w maksymalnej elongacji zachodniej.
22d01h56m28s Słońce wstępuje w znak Koziorożca, jego długość 

ekliptyczna wynosi wówczas 270°; rozpoczyna się zima astro
nomiczna.

2 2 dn h złączenie Urana z Księżycem w odl. 2°.
22d15h23m Koniec zaćmienia II księżyca Jowisza (Europy) przez 

cień planety.
24d16h14m Cień III księżyca Jowisza (Ganimedesa) wchodzi na 

tarczę planety.
24d19h28m Zejście cienia III księżyca Jowisza (Ganimedesa) 

z tarczy planety.
25d11h Złączenie Jowisza z Księżycem w odl. 1°.
25d19h55m Początek zakrycia I księżyca Jowisza (lo) przez tarczę 

planety.
26d17h13m Wejście I księżyca Jowisza (lo) na tarczę planety.

26d17h56m Początek zaćmienia IV księżyca Jowisza (Callisto) 
przez cień planety.

26d18h32m Cień I księżyca Jowisza (lo) wchodzi na tarczę planety. 
26d19h29m Zejście I księżyca Jowisza (lo) z tarczy planety. 
26d20h45m Koniec zaćmienia IV księżyca Jowisza (Callisto) przez 

cień planety.
26d20h48m Zejście cienia I księżyca Jowisza (lo) z tarczy planety. 
27d17h41m Wejście II księżyca Jowisza (Europy) na tarczę planety. 
27d17h58m Koniec zaćmienia I księżyca Jowisza (lo) przez cień 

planety.
27d20h16m Cień II księżyca Jowisza (Europy) wchodzi na tarczę 

planety.
27d20h26m Zejście II księżyca Jowisza (Europy) z tarczy planety 
27d23h Złączenie Saturna z Księżycem w odl. 2°.
28d15h17m Zejście cienia I księżyca Jowisza (lo) z tarczy planety. 
29d18h02m Koniec zaćmienia II księżyca Jowisza (Europy) przez 

cień planety.
30d Księżyc Saturna Tytan w maksymalnej elongacji wschodniej. 
30d23m Zakrycie gwiazdy a  Tau (Aldebarana) przez Księżyc (36.9m 

—  Gdańsk, 41,9m —  Kraków, 44.0m —  Krosno, 39.7m —  Łódź, 
43.2m —  Lublin, 33.5m —  Szczecin).

31d15h04m Wejście III księżyca Jowisza (Ganimedesa) na tarczę 
planety.

31 d18h18m Zejście III księżyca Jowisza (Ganimedesa) z tarczy 
planety.

31d20h16m Cień III księżyca Jowisza (Ganimedesa) wchodzi na 
tarczę planety.

UWAGA: M om enty wszystkich z jaw isk podane są  w  czasie 
uniwersalnym  UT (G reenwich).
A by otrzym ać datę w  obow iązującym  w  listopadzie i g rud
niu w Polsce „czasie zim owym ", należy dodać 1 godzinę. 
M om enty złączeń podane są  dla geocentrycznych złączeń 
w  rektascensji. Podane są  w szystkie złączenia, nie tylko 
w idoczne w  Polsce.

Opracował T. Ściężor

Rys. 11. Konfiguracja galileuszowych księżyców Jowisza 
w grudniu 1998 (I -  lo, II -  Europa, III -  Ganimedes, 
IV -  Callisto). Przerwa w trasie księżyca oznacza przeby
wanie satelity w cieniu planety. Zachód na prawo od środ
kowego pasa (tarczy planety), wschód na lewo.

Rys. 12. Konfiguracja pięciu najjaśniejszych księżyców 
Saturna w grudniu 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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KRZYZOWKA
Poziomo
-1- gwiazda pasterzy -2- księżyc Ura- 
na -3- księżyc Jowisza • księżyc Satur
na, dawna nazwa Heleny -4- mgławica 
gazowa w Jednorożcu -5- księżyc Sa
turna, niegdyś uważany za jeden obiekt 
z Janusem -7- ostatnia litera greckiego 
alfabetu • [3 Tau -9- królewski atut Słoń
ca • inaczej Alphecca -11- mierzy roz
kład natężenia promieniowania w wid
mie -13- ma ją  każda planeta -14- in
ternetowy system rozmowy przez kla
wiaturę na żywo • układ gwiazd w Wiel
kiej Mgławicy Oriona

Pionowo
-A- angielska jednostka miary • zwie
rzęca nazwa plejad -C- mokry znak 
zodiaku • Aquila -E- granica między 
oświetloną i nie oświetloną częścią ciała 
-G- wyjątkowo jasny meteor -H- wędru
je po Układzie Słonecznym -I- satelita 
ESA badający promieniowanie rentge
nowskie Ziemi -J- podwójna gwiazda 
rozbłyskająca promieniowaniem rent
genowskim -K- bryła najbardziej zbli
żona kształtem do Ziemi -L- np. gry
czana - t-  zjawisko kojarzone z końcem 
świata -N- niezbyt inteligentny znak zo
diaku • a  Cru (M. Czasnowski)

A B C D E  F G H  I J  K L Ł M N
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Z | _ lZ iZ lZ | Z | Z lZ

Litery z pól ponumerowanych od 1 do 30 utworzą rozwiązanie, które należy przysłać na adres redakcji z dołączonym kuponem. 
Wśród osób, które do końca listopada br. nadeślą prawidłowe rozwiązania, rozlosujemy nagrody książkowe. Rozwiązaniem krzy
żówki z numeru 3/98 było hasło: OBIEKTY PASA KUIPERA ZAOBSERWOWANO. Nagrody książkowe wylosowali pp. Artur Pilar
czyk z Gorzowa Wielkopolskiego i Arkadiusz Kubczakz Piotrkowa Trybunalskiego. Gratulujemy. Nagrody prześlemy pocztą.

KONKURS Osy m m g UhhnJ Skweeząy^
Druga część naszego konkursu dotyczy
ła odleglejszych ciał Układu Słoneczne
go niż Księżyc, nie jest więc dziwne to, 
że tym razem było więcej błędnych od
powiedzi. Jednak ponad 40 osób prawi
dłowo rozpoznało, że pierwsze zdjęcie 
przedstawia lawowe „racuchy" na Wenus, 
drugie -  wylewy lawy z wulkanów na lo, 
trzecie i czwarte -  stożki wulkaniczne na 
Marsie. Słynny Olympus Mons nikomu nie 
sprawił problemów!

A oto lista osób, które uzyskały mak
symalną liczbę punktów (56) w obu częś
ciach konkursu łącznie:
Barski Lech (Szczecin), Burzyński Woj
ciech (Czarna Białostocka), Chrapek An
toni (Nehrybka), Chyłek Andrzej (Palików- 
ka), Czepiczek Grzegorz (Częstochowa), 
Drzazgowski Leszek (Bytom), Gawęda 
Piotr (Gdańsk), Gibiec Andrzej (Sko
czów), Jankowski Ireneusz (Siemianowi
ce Śl.), Jaworski Jan (Łukowiec), Jąkal- 
ski Dariusz (Żary), Kamiński Tomasz 
(Nowe Miasto Lub.), Kandzia Krzysztof 
(Katowice), Karamucki Tadeusz (Szcze
cin), Kosturek Rafał (Rzeszów), Księżyk 
Mirosław(Katowice), Ladra Marek (Kra
ków), Łągiewka Jerzy (Katowice), Majcher

Ariel (Dębno Lubuskie), Maliszewski Ta
deusz (Białystok), Martys Paweł (Szcze
cin), Michalunio Maciej (Frombork), Nir- 
ski Jarosław (Kraków), Owczarz Alina 
(Czerwionka), Pilarczyk Artur (Gorzów 
Wkp.), Piskorz Wojciech (Gliwice), Plisz
ka Rafał (Łabiszyn), Rokita Janusz (Szta
bin), Sałaban Wacław (Wrocław), Sarwa 
Weronika (Sosnowiec), Szafrańska Kami
la (Gdańsk), Szatkowski Krzysztof (Alek
sandrów Ł.), Szczerba Robert (Sieradz), 
Wiktor Patryk (Gorlice), Włodarczyk Ro
bert (Częstochowa), Wrona Bogusław 
(Maszkiewice), Żołądek Przemysław 
(Nowy Dwór Maz.), Żurawski Marek (Kę- 
dzierzyn-Koźle).

Nagrody książkowe (za najpełniejsze 
odpowiedzi w II części) otrzymują pano
wie Jarosław Nirski z Krakowa i Janusz 
Rokita ze Sztabina. Gratulujemy.

W III części konkursu do zdobycia jest 
3x10 pkt. Odpowiedzi prosimy przesy
łać na adres redakcji do końca listopada 
br. Na kartkach prosimy nakleić kupon 
konkursowy.

UWAGA: W losowaniu nagród biorą 
udział tylko kartki z ważnymi kuponami!

Powodzenia!
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Bieżący zeszyt Uranii-PA przynosi trochę wieści 
o odległych skupiskach gwiazdowych, zwanych ga
laktykami. Galaktykę, w skład której wchodzi nasze 
Słońce, możemy podziwiać tylko od środka, w posta
ci smugi Drogi Mlecznej. Jak efektownie może ona 
wyglądać na długo eksponowanych zdjęciach, uka
zuje nam fotografia wykonana przez Artura Wrembla 
z Bydgoszczy (t = 8 min., obiektyw 29/2.8, film Fuji

G 800). Jego autorstwa jest również zdjęcie 
wschodzącego Księżyca, ukrytego za obło
kami i Plejad na nocnym lipcowym niebie 
(t = 30 s, obiektyw 50/2.8, film Kodak Gold 
Ultra 400).

Wydawnictwo Prószyński i S-ka wydało wła
śnie na naszym rynku książkę R. Greenlera 
„Tęcze, glorie i halo”, poświęconą tym wspa
niałym zjawiskom świetlnym w naszej ziem
skiej atmosferze. Niżej prezentujemy upolowa
ne na czerwcowym wieczornym niebie w Lidz
barku Warmińskim zjawisko tzw. łuku stycz
nego oraz całość zjawiska słonecznego halo, 
którego ów łuk jest tylko elementem. Widocz
ne są również dwa słońca pozorne zwane ina
czej pobocznymi (fot. J. Drążkowski).

Zapraszamy naszych Czytelników do nadsy
łania zdjęć takich zjawisk -  wszak Ziemia to 
najciekawsza planeta Układu Słonecznego!



inni (Mi im

teleskop kosmiczny Hubble 9a obserwuje

Biały karzeł w kokonie

Mgławica NGC 2440 to pozostałości po zewnętrznej otoczce niepozornej gwiazdy, 
którą odnajdujemy w środku obrazu. To bodaj najgorętszy biały karzeł odkryty do tej 
pory — jego temperaturę szacuje się na 200 tysięcy stopni. Pomimo rozmiarów 
porównywalnych z Ziemią promieniuje przeszło 250 razy silniej od Słońca...


