
Urania 6/™
tom LXIX

listopad -  grudzień

NGC6210 -  kosmiczny żółw

G w i a z d a  b e t l e je m s k a

Z a g a d k i  e u r o p y

CCD W PRAKTYCE

SUPERMASYWNE GWIAZDY

ZDJĘCIA ZO RZY POLARNEJ -  WKŁADKA



Masywna gwiazda z dyskiem
Dotychczas odkrywane dys
ki wokótgwiezdne miały ra
czej małomasywnych posia
daczy. Obserwacje zmienia
jące tę sytuację wykonali:
Bringfried Stecklum z Lan- 
dessternwarte Thuringen 
w Tautenburgu (RFN) 
i Hans-Ulrich Kaufl (ESO).
Posłużyli się oni instrumen
tem TIMMI (Thermal Infrared 
Multi Mode Instrument) ope
rującym na 10 m ikrom e
trach, zamontowanym na 
3.6-metrowym teleskopie 
w La Silla (Chile). Obserwa
cje wykonano w lipcu 1997 
roku i w marcu bieżącego 
roku.

Szczęśliwą posiadaczką 
dysku jest gwiazda mająca 
oznaczenie katalogowe 
G339.88-1.26 (zaznaczona 
strzałką na rys. obok). Już 
uprzednie obserwacje radio
we tego obiektu, schowane
go głęboko w mgławicy mię- 
dzygwiazdowej, były inter
pretowane jako oznaki praw
dopodobnego is tn ien ia  
dysku wokół tej masywnej 
gwiazdy. Jej typ widmowy to 
najpewniej 09; świeci 10 ty
sięcy razy jaśniej niż Słońce, a 20-krotnie przewyższa je 
swoją masą. Na podstawie jej pomierzonej prędkości osza
cowano odległość na 10 tysięcy lat świetlnych.

Obiekt ten jest związany z kilkoma „plamami” bardzo 
silnej emisji radiowej z molekuł metanolu (masery metano
lowe). Co ciekawe, tworzą one na niebie łańcuch, a po

mierzone prędkości poszczególnych „ogniw” wskazują 
na ruch orbitalny w rotującym dysku wokół centralnej 
gwiazdy.

Obserwacje podczerwone pokazują silnie świecący, 
eliptyczny obiekt, przy czym położenie na niebie maksi
mum promieniowania w podczerwieni pokrywa się z tym 

w zakresie radiowym. Tak samo zgodna jest orientacja 
dysku, przez co nie powinno być wątpliwości, że zaiste 
oglądamy pod pewnym kątem dysk wokółgwiazdowy. 
Samej gwiazdy centralnej niestety nie widać, gdyż świeci 
ona przede wszystkim w nadfiolecie, a i tak większość 
tego promieniowania jest absorbowana przez pył w dys
ku i następnie wyświecana w podczerwieni; to, co się 
zdoła przebić przez pyłową osłonę, „ginie" w materii mię- 
dzygwiazdowej mgławicy.

Nie ma już raczej wątpliwości, iż dyski wokółgwiaz- 
dowe są normalną cechą procesu powstawania gwiazd, 
ale takich, których parametry są podobne do słonecz
nych. Przypadek G339.88-1.26 pokazuje, że dyski są 
nieobce również masywnym gwiazdom — powątpiewa
no w to z racji potężnego strumienia nadfioletowego ta
kich gwiazd, w których to warunkach mogą być trudno
ści z powstaniem i przetrwaniem podobnych dysków. 
Tę kwestię trzeba jeszcze zbadać dokładniej.

Oba prezentowane zdjęcia to efekt obserwacji pod
czerwonych, poddanych następnie obróbce kompute
rowej — w przypadku ilustracji z lewej strony — w celu 
uwydatnienia struktury odkrytego dysku, (mag)

Fot. ESO
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Szanowni i Drodzy Czytelnicy,
Oddajemy w Państwa ręce ostatni tegoroczny zeszyt „ Uranii-Postępów 
Astronomii Przez cały rok korzystaliśmy z Państwa sugestii, rad i nadsyłanych 
materiałów. Dziękujemy za to serdecznie i prosimy o dalszy udział w trudnym 
procesie redagowania naszego pisma.

Zbliżamy się do jubileuszu roku 2000. Dla jednych będzie to problem Y2K, 
a dla nas zapewne problem gwiazdy betlejemskiej jako znaku na niebie, 
zwiastującego narodziny Nowego Króla. Minęło już 2000 lat od chwili narodzin 
Chrystusa czy jeszcze nie minęło? Czy nie pomylono się, ustalając początek Nowej 
Ery? Po artykułach w poprzednich latach w „ Uranii” i „Postępach Astronomii”, 
głos na ten temat zabiera w bieżącym zeszycie (str. 244) Pani Irena Semeniuk z Warszawy.

Krzysztof Gęsicki i Mirosław Schmidt z Torunia przybliżają nam problemy ewolucji gwiazd. W swym 
artykule o gwiazdach górnej części diagramu H-R (str. 252) omawiają ewolucję gwiazd masywnych, 
to znaczy gwiazd kilkadziesiąt, a może nawet sto razy bardziej masywnych niż Słońce.

Europa, Europa... — coraz lepiej ją  poznajemy i coraz lepiej rozumiemy. Nie chodzi oczywiście o nasz 
kontynent ani o cel, do którego jako państwo i naród dążymy, ale o jednego z największych satelitów 
Jowisza. Stanisław Robert Brzostkiewicz z Dąbrowy Górniczej oprowadza nas po przepięknych górach 
i dolinach tego księżyca, opierając się na najnowszych zdjęciach uzyskanych przez sondę kosmiczną 

Galileo. Natomiast Roman Fangor z Warszawy, znany obsen\>ator zakiyć gwiazd przez Księżyc, dzieli się 
swą wiedzą i doświadczeniem w zastosowaniu przetworników CCD w amatorskich obserwacjach 
astronomicznych (str. 256).

„ OZMA II -  Borówno '98 ” (str. 275) to relacja Lecha Palczewskiego, jednego z uczestników 
tegorocznego zlotu miłośników astronomii. Do Borówna zjechało przeszło 150 osób „spokrewnionych " 
wspólną pasją, by dzielić się swymi odkryciami, przemyśleniami i sprzętem. Swoimi doświadczeniami 
w poszukiwaniu Plutona dzieli się z Czytelnikami „ Uranii” Marcin Świętnicki z Krosna (str. 277), 
a Arkadiusz Olech z Warszawy pisze o czerwcowych obserwacjach szczególnie wtedy aktywnego roju 
Bootyd. Ten sam Autor przedstawia też sprawozdanie z tegorocznej Międzynarodowej Konferencji 
Obserwatorów Meteorów w Starej Leśnej na Słowacji (str. 276).

W „Astronomii w Szkole”profesor Juliusz Domański omawia wielkość gwiazdową — magnitudo. 
Myślę, że nie tylko nauczyciele i uczniowie (studenci), ale i PT Miłośnicy Astronomii powinni ten tekst 
uważnie przestudiować. Taka sama sugestia odnosi się do „Elementarza Uranii”, w którym Magda 
Sroczyńska-Koiuchowska omawia skład chemiczny Wszechświata i jego przemiany.

W „Rozmaitościach" piszemy o promieniowaniu gwiazd neutronowych w dziedzinie optycznej widma,
0 startującej właśnie sondzie kosmicznej „Deep Space 1 ”, o nowych odkryciach pozasłonecznych planet
1 nowym sposobie ich odkrywania (satelita COROT). W „Poradniku obserwatora” Wiesław Skórzyński 
radzi, jak fotografować Drogę Mleczną, a w naszym przeglądzie „ mgławic ” katalogu Messiera Krzysztof 
Rochowicz przedstawia widoczne jeszcze na niebie gromady kuliste.

Kalendarzyk astronomiczny opracowywany przez Tomasza Ściężora z Krakowa wprowadza nas już 
w zjawiska astronomiczne roku 1999. A będzie to bardzo ciekawy rok: wystąpią dwa zaćmienia Słońca 
(w tym całkowite 11 sierpnia, przebiegające nieopodal granic Polski), wiele zakryć jasnych gwiazd 
i zakrycie Urana (21 września). Aż 16 znanych komet okresowych powróci w sąsiedztwo Słońca i Ziemi, 
lecz wszystkie będą widoczne tylko przez teleskopy.

Życzę Państwu wiele „gwiazdkowych" przyjemności i pożytecznej lektury

Andrzej Woszczyk

Toruń, w październiku 1998 r. ___
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czytelnicy piszą... E l
Szanowny Panie Profesorze!

Jestem miłośnikiem astro
nomii już od dziesięciu lat 
i oprócz Uranii na mojej półce 
znalazły miejsce też Science, 
Nature i Sky&Telescope. Jed
nak od pewnego czasu w for
mie nieelektronicznej prenu
meruję tylko Uranię-PA.

Myślę, że wszystkie zmiany, 
jakie wprowadzono do tej pory, 
były zmianami na lepsze. Po 
numerze 4/98 odniosłem wra
żenie, że Urania jest coraz bar
dziej zwrócona w stronę pełnie
nia funkcji pomocy dydaktycz
nej na lekcjach astronomii zin
tegrowanej z fizyką. Bardzo mi 
się ten pomysł podoba, bo sam 
zdaję sobie sprawę, że pod
ręcznik mający długi cykl pro
dukcyjny nigdy nie dorówna ak
tualnością czasopismu.

Pod adres Uranii chciałbym 
skierować jedynie dwie proś
by. Pierwsza dotyczy zawarto
ści numeru. Najbardziej lubię 
artykuły i „rozmaitości" i zasta
nawiałem się, czy Redakcja, 
wykorzystując prawo do skra
cania nadesłanych materiałów, 
mogłaby publikować takie tek
sty krótsze, ale za to w więk
szej ilości (np. dziesięć artyku
łów i pięć „rozmaitości”). Dru
ga propozycja to czysto tech
niczna kwestia kontaktu 
z autorami. Myślę, że dobry 
jest zwyczaj Nature i Science, 
które w stopce opisują swoje 
wymagania co do nadsyłanych 
prac (sposób zapisu, obję
tość). Przyznam, że sam 
chciałbym rozszerzyć swoją 
dz ia ła lność poza audycję 
astronomiczną i cotygodniowe 
felietony, ale przed wysłaniem 
tekstu do Uranii powstrzymu
je mnie właśnie niepewność co 
do aktualnego zapotrzebowa
nia i preferowanego sposobu 
zapisu.

Karol Pankowski
Lublin

Red.: Dziękujemy pięknie za 
dobre słowa i sugestie. Kore
spondencję od naszych Czytel
ników przyjmujemy w każdej

formie, ale dla dłuższych wy
powiedzi preferujemy zapis 
elektroniczny (najlepiej widzia
ne są zwykłe pliki tekstowe lub 
dokumenty Worda) z jednym 
wydrukiem. W sprawach arty
kułów zwykle porozumiewamy 
się wcześniej z Autorami usta
lając objętość i formę artykułu.

Szanowna Redakcjo,
Jestem miłośnikiem astro

nomii, należę do PTMA od
dział Nowy Sącz. Będąc człon
kiem tego towarzystwa, kupu
ję również z prenumeraty pi
smo „Urania-Postępy Astrono
mii”. Jest to pismo ciekawe, 
pomysłowo zaprojektowane 
i ta wkładka kolorowa, która 
dodaje uroku temu dwumie
sięcznikowi! Lecz piszę w tej 
intencji ten list, że chciałbym 
widzieć ten periodyk w kolorze 
-  cały. „Stara” „Urania” była ko
lorowa na wszystkich zdję
ciach i ilustracjach. Było to 
duże dodanie czaru tej gaze
cie. A w tym piśmie „U-PA", 
mimo wkładki pięknej i koloro
wej, wiele zdjęć czy wykresów 
traci w oczach czytelników 
z powodu nieostrości zdjęć 
i niemożności rozróżnienia 
szczegółów. Np. w numerze 5/ 
98 w rozdziale „Nowinki z Księ
życa” była zam ieszczona 
mapa naszego satelity. O ile 
byłoby lepiej i ładniej, gdyby to 
było w kolorze.

Prosiłbym o rozpatrzenie 
tej sprawy, mimo że wiąże się 
to z dodatkowymi kosztami, 
ale przecież wzrost ceny o te 
parę groszy na pewno nie od
bije czytelników, a wręcz prze
ciwnie, będą więcej kupowali 
to pismo.

Z poważaniem
Grzegorz Olszewski 

Nowy Sącz 
Red.: Zwiększenie ilości kolo
rowych stron w naszym piśmie 
rozważaliśmy już dawno. Nie
stety, przy obecnym nakładzie 
„Uranii-PA" wiązałoby się to ze 
zbyt znacznym  wzrostem

Zapraszamy na nasze internetowe strony!

http://urania.camk.edu.pl

R eklam odaw com  proponujem y m iejsce dla reklamy 
ich produktów na dogodnych warunkach!

Tu może być reklama Twojej Firmy!
N asz cennik jest następujący: 
cała strona kolorowa: 1000.00 zl 
cała strona czarno-biała: 400 .00  zl 
Przy m niejszych formatach dla stron czarno-białych: 
1/2 str.: 300 .00  zł 
1/4 str.: 200 .00  zł 
1/8 str.: 100.00 zł 
najm niejszy „m oduł” 
rową.
Istnieje m ożliw ość negocjow ania warunków.

Zapraszamy na nasze łamy!

—  ten rozmiar traktujemy jako  
Podobnie jest ze stroną kolo-

ceny. Sprawa jednak pozosta
je  otwarta: możliwe, że z cza
sem, gdy wzrośnie ilość pre
numeratorów lub w inny spo
sób uzyskamy większe możli
wości finansowe, ilość koloro
wych stron wzrośnie.

Z drugiej strony, musimy 
wyraźnie to powiedzieć, iż wie
le ilustracji, które publikujemy 
na stronach czarno-białych nie 
jest kolorowa w oryginale! Tak

było np. w przypadku wspo
mnianych zdjęć z Księżyca. 
Czarno-białe są oryg ina ły  
zdjęć zamieszczonych w tym 
zeszycie, ukazujących szcze
góły powierzchni księżyca Jo
wisza, Europy. Ponieważ ist
nieją również zdjęcia kolorowe 
z obrazami Europy, postaramy 
się zamieścić je  na kolorowych 
stronach Uranii-PA w jednym 
z następnych numerów.

Szanowny Panie Redaktorze,
Trąba powietrzna w Polsce jest tak rzadkim zjawiskiem, 

że pozwalam sobie wysłać do Pana szkic tego zjawiska 
(bardzo przepraszam, ale nie jestem dobrym rysownikiem).

13 czerwca o godz. 18:55 nad Krosnem z okien samo
chodu jako pasażer zauważyłem trąbę powietrzną, prze
mieszczała się z kierunku Pn Pn-W. Była to końcówka, 
ponieważ dół trąby był już na pewnej wysokości i pomału 
zanikał. Z radia dowiedziałem się, że w Rzeszowie było 
potężne oberwanie chmury, ulice zostały zatopione. 

Serdecznie pozdrawiam
Jerzy Zagrodnik

Krosno

Godz 19 ,10Godz 19,00
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t Materiały dotyczące wyników 
obserwacji teleskopu kosmi
cznego Hubble'a uzyskano 

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

W NUMERZE

244 Data narodzin Jezusa Chrystusa i „Gwiazda 
Betlejemska  ”

Irena Semeniuk
Każdego roku w grudniu świat chrześcijański sięga myślą do pełnych tajemnicy i sym
bolizmu wydarzeń związanych z narodzinami Jezusa z Nazaretu. Wielu historyków, teo
logów i astronomów uważa, że mnich Dionizy Mały ustalając w roku 525 datę narodzin 
Chrystusa pomylił się o kilka lat i Nasza Era rozpoczęła się kilka lat wcześniej. Autorka 
polemizuje z tym zdaniem. Czy więc dwutysięczną rocznicę narodzin Chrystusa mamy 
jeszcze ciągle przed sobą?.

247 Europa, Europa...
Stanisław R. Brzostkiewicz
Tęsknimy do Europy i bardzo chcemy być z nią zjednoczeni. Zanim to się formalnie 
stanie, przyjrzyjmy się innej Europie. Europie, która obiega Jowisza, największą plane
tę naszego Systemu Słonecznego.

252 Gwiazdy górnej części diagramu H-R
Krzysztof Gęsicki, Mirosław Schmidt
Najjaśniejsze gwiazdy są miliony razy jaśniejsze od naszego Słońca, ale ich masy prze
wyższają masę naszej dziennej gwiazdy tylko kilkadziesiąt razy. Autorzy przybliżają 
nam losy ewolucyjne tych jasnych i masywnych gwiazd. W czasie swego życia gwiazdy 
często zmieniają temperaturę i tracą masę poprzez silne wiatry gwiazdowe.

256 Przetworniki CCD w amatorskich obserwacjach 
astronomicznych Roman Fangor
Przetworniki CCD całkowicie zmieniły świat jiłmowca, zarówno profesjonalisty jak  
i amatora. Zmieniły też styl pracy astronomów zawodowych i miłośników spotkań ze 
światem planet, gwiazd i mgławic. W arkana tej nowej techniki wprowadza nas do
świadczony obserwator i miłośnik nieba.

teleskop kosmiczny Hubble’a obserwuje: Mgławica Bańka (NGC 
7635) (okl.IV); Kosmiczne jajko (oki.1V)
rozmaitości: Gwiazdy neutronowe w dziedzinie optycznej (262); Go
rące wieści o pozasłonecznych planetach (266); COROT -  nowy pro
gram poszukiwania p lanet poza Układem Słonecznym (267); 
Jak będą szukać planet w Arizonie? (267); Nowe cele misji sondy Deep 
Space-1 (268); Magnetar niszczyciel (269); Antarktyda a globalne ocie
plenie (269); Nowa klasa planetoid? (269)

264 czarno-białe i w kolorze: Gromady (niemal) kuliste (M9-MI3)
265 poradnik obserwatora: Fotografowanie Mlecznej Drogi 
270 elementarz Uranii: (Al)chemia Wszechświata
272 polemiki: O niebezpieczeństwach popularyzacji wiedzy ciąg dalszy 
21A w kraju i na świecie: OZMAII- Borówno '98 (275); Międzynarodowa 

Konferencja Obserwatorów Meteorów (276)
277 miłośnicy astronomii obserwują: Amatorskie obserwacje Plutona 

(277); Wybuch aktywności Bootyd czerwcowych (278)
280 astronomia w szkole: Magnitudo, a co to właściwie jest?
281 recenzje: Niebo za oknem 1999; Astrofotografia, czyli...
282 kalendarz astronomiczny ’99 : styczeń -  luty 
288 konkurs: Czy znasz Układ Słoneczny? (cz. IV)
288 krzyżówka

NA OKŁADCE
Kosmiczny żółw  -  takie nieodparte skojarzenie wywołuje rzut oka na najnowsze zdjęcie z  Tele
skopu Kosmicznego Hubble'a. NGC 6210 to kolejny przykład zaskakujących kształtów, które 
mogą przybierać mgławice planetarne. „Łapy" to strugi materii, wyrzucanej w przeciwnych 
kierunkach pod naporem „szybkiego wiatru ”, rozpędzanego promieniowaniem centralnej gwiazdy. 
Kolor czerwony to wodór, tworzący większość mgławicy. Zdjęcie we wstawce unaocznia skompli
kowaną strukturę materii otaczającej umierającą gwiazdę (jasna plama pośmdku). Dane zostały 
tak przetworzone, żeby widoczne były struktury tworzone przez tlen; kolor czerwony to tlen jedno
krotnie zjonizowany, a zielony -  dwukrotnie. NGC 6210 jest odległa od nas o około 6600 lat iw., 
w gwiazdozbiorze Herkulesa, jot. R.Rubin, Ch.Ortiz, P.Harrington, N. Jo Lame, R. Dufour i NASA
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Data narodzin 
Jezusa Chrystusa 
i „ Gwiazda 
Betlejemska”

Irena Semeniuk

Każdego roku w grudniu 
świat chrześcijański sięga 
myślą do początków 
chrześcijaństwa, do pełnych 
tajemnicy i symbolizmu 
wydarzeń związanych 
z narodzinami Jezusa 
Z Nazaretu. „Stare” Postępy 
Astronomii opublikowały 
także w ostatnich latach dwa 
artykuły związane z tymi 
wydarzeniami, jeden 
autorstwa pani Jadwigi 
Białej (PA 4/93), drugi pana 
Pawła Presia (PA 4/96).
Oba artykuły prezentują 
stanowisko, zgodne zresztą 
ze stanowiskiem wielu 
historyków, teologów 
i astronomów, że opat 
Dionizy Mały, zwany także 
mnichem scytyjskim, 
ustalając w roku 525, 
na polecenie papieża Jana I, 
datę narodzin Jezusa 
Chrystusa, pomylił się o kilka 
lat i że tę datę należy 
przenieść o cztery do 
dziewięciu lat wstecz. Na to 
przesuniecie wstecz wpłynęło 
w ogromnej mierze 
dziedzictwo wielkiego 
Keplera, który identyfikował 
Gwiazdę Betlejemską 
Z potrójną koniunkcją 
Jowisza i Saturna w roku -6. 
Szczegółowo pisała o tym 
pani Biała. Niniejszy artykuł 
polemizuje z tym 
stanowiskiem, przytaczając 
argumenty za tym, że to opat 
Dionizy, znakomity 
matematyk i astronom 
swoich czasów, byl bliżej 
prawdy i że punkt zerowy 
naszej rachuby czasu jest 
bliższy momentowi narodzin 
Jezusa Chrystusa niż rok 
-4  czy -7.

Artykuł ten stanowi kom pilację 
w iadom ości zaczerp n ię ty ch  

z wielu artykułów drukowanych na ten 
temat m.in. w literaturze astronomicz
nej, popularnej i naukowej. Odnośni
ki do najważniejszych podane są przy 
końcu artykułu.

Podstawowym momentem, który 
w tego rodzaju rozważaniach należy 
ustalić, jest data śmierci Heroda Wiel
kiego. (Herod musiał bowiem żyć jesz
cze, kiedy przyszli do niego Mędrcy 
ze W schodu.) Prawie wszystko, co 
wiemy o życiu i śmierci Heroda, za
wdzięczamy żydowskiemu historyko
wi Józefowi Flawiuszowi. W „Daw
nych Dziejach Izraela” Józef Flawiusz 
pisze, że Herod Wielki zmarł w odstę
pie czasu między zaćmieniem Księży
ca a świętem Paschy. Kronikarz ży
dowski nie podaje niestety, kiedy to 
zaćmienie nastąpiło i jakiego było ro
dzaju. Wybór stosownego zaćmienia 
jest jedną z najważniejszych spraw 
w rozwiązywaniu problemu chrono
logii. Spośród zaćmień Księżyca, ja 
kie astronomowie przedkładają histo
rykom do wyboru, w grę w chodzą 
dwa. Pierwsze, częściowe, z 13 marca 
-3  roku (4 rok przed początkiem na
szej rachuby czasu) i drugie, całkowi
te, które nastąpiło w nocy z 9 na 10 
stycznia roku 0 (1 rok przed począt
kiem naszej rachuby czasu). Jest rze
czą budzącą głębokie zdziwienie, dla
czego historycy, aż po nasze czasy, 
ustalając  m om ent śm ierci H eroda 
Wielkiego, wybierają to pierwsze za
ćmienie. Czyniąc to, historycy nie bio
rą absolutnie pod uwagę wydarzeń 
opisywanych przez Józefa. W roku -3  
święto Paschy przypadało 11 kwietnia.

Zatem między zaćmieniem a Paschą 
upłynął zaledwie niecały miesiąc. Ten 
odstęp czasu jest zbyt krótki, żeby 
mogły się w nim pomieścić wszystkie 
opisane przez Józefa Flawiusza wyda
rzenia. A między dniem zaćmienia 
a Paschą wydarzyło się wiele. Wybit
ny nauczyciel Prawa Mateusz, a jed
nocześnie sprawca buntu przeciw roz
porządzeniom Heroda, został wraz ze 
swymi wspólnikami skazany na śmierć 
i żywcem spalony. Było to dokładnie 
w dniu zaćmienia. Jednocześnie po
g o rszy ł się  stan  zdrow ia  H eroda 
i zgodnie z zaleceniem lekarzy opu
ścił on Jerycho, będące jego zimową 
rezydencją i udał się do ciepłych źró
deł w Kalliroe nad Morzem Martwym. 
Kuracja w kąpielisku okazała się jed
nak bezskuteczna. Po powrocie do Je
rycha król, u progu śmierci, rozkazał 
sprowadzić do siebie najznakom it
szych mężów z całego narodu i za
mknąć ich w hippodromie. Na tajny 
rozkaz Heroda mieli oni zostać stra
ceni w dniu jego śmierci, „aby cały 
naród płakał w tym dniu z głębi du
szy” . Wkrótce potem kazał Herod za
mordować swego najmłodszego syna 
Antypatra. Sam zmarł w pięć dni po 
zgładzeniu syna. Po śmierci Heroda 
uwolniono uwięzionych w hippodro
mie Żydów i rozpoczęto przygotowa
nia do pogrzebu króla. Następnie zwło
ki Heroda uroczyście przewieziono do 
Herodianum. Uroczystości żałobne 
zakończyły się w tydzień po pogrze
bie. Dopiero po tych uroczystościach 
następca Heroda, Archelaus, przejął 
urząd i przeprowadził, na żądanie gru
py skorych do buntu Żydów, pewne 
polityczne zmiany. I wtedy dopiero

244 U R A N I A  -  Postępy Astronom ii 6/1998



zaczęło się święto Paschy. Tych wy
darzeń jest tyle, że logicznie jest wy
ciągnąć wniosek, iż to nie zaćmienie 
z 13 marca roku -3  miał na myśli Jó
zef Flawiusz, nie pomieściłyby się one 
bowiem w odstępie czasu niespełna 
jednego miesiąca. Potrzeba na nie co 
najmniej dwóch miesięcy. To są argu
menty historyczne. Ale jest jeszcze 
argument astronomiczny. Wystarczy 
spojrzeć na rys. 1. O ileż łatwiejsze do 
zauw ażenia, bardziej rzucające się 
w oczy, było zaćmienie całkowite ze 
stycznia roku 0 niż zaćmienie częścio
we z 13 marca -3  roku. To pierwsze 
zaćm ienie miało fazę całkowitości 
trwającą 98 minut, zaczęło się o 11:38 
wieczorem i w czasie jego trwania 
wysokość Księżyca nigdy nie była 
mniejsza niż 49 stopni. Zaćmienie czę
ściowe z 13 marca -3  roku zaczęło się 
dopiero o 1:48 w nocy. Między za
ćmieniem ze stycznia roku 0 (1 roku 
przed początkiem naszej rachuby cza
su) a Paschą, która wtedy wypadała 8 
kwietnia, mamy 89 dni, w ciągu któ
rych wszystkie wymienione wydarze
nia mogły się łatwo pomieścić. Iden
tyfikacja tego zaćmienia z zaćmieniem 
odnotowanym przez Józefa Flawiusza 
rozwiązuje także inne sprzeczności 
i pozwala na lepszą zgodność faktów 
historycznych z astronomicznymi. Po 
śmierci Heroda wybuchło w Palesty
nie powstanie żydowskie przeciwko 
Archelausowi, które przerodziło się 
w wojnę domową i w wojnę przeciw 
Rzymianom. Zakończył ją  zbrojnie

ów czesny rzym ski zarządca Syrii, 
Quintilius Varus. Z tą wojną, szczegó
łowo opisaną przez Józefa Flawiusza, 
byłby związany trium f cesarski Augu
sta, jaki miał miejsce w roku + 1, o któ
rym mamy wzmianki historyczne. Nie 
ma natomiast żadnych historycznych 
przekazów o jakiejś wojnie w roku 
-3  ani o żadnym triumfie cesarskim 
między latami -7  a +1. W roku 1983 
dwaj astronomowie z Oksfordu, Hum
phreys i Waddington, wyznaczyli prze
konująco w oparciu o rachunki astro
nomiczne datę ukrzyżowania Chrystu
sa. Jest to dzień 3 kwietnia 33 roku. 
Działalność nauczycielska Chrystusa 
obejmuje okres około trzech lat. Po
nieważ ewangelia św. Łukasza poda
je, że Chrystus rozpoczął swą działal
ność nauczycielską w wieku lat około 
trzydziestu , zatem  przyjm ując, że 
śmierć Heroda nastąpiła w iosną -3  
roku , by lib y śm y  w sp rzeczn o śc i 
z przekazem biblijnym.

Jak w świetle przytoczonych tu ar
gumentów za tym, że narodziny Jezusa 
z Nazaretu miały miejsce przy końcu 
roku -1 lub w roku 0, przedstawia się 
sprawa gwiazdy betlejemskiej? Cóż 
mogło być tym znakiem, który przypro
wadził Mędrców ze Wschodu do Be
tlejem? O wielu możliwych zjawiskach 
na niebie interpretowanych jako gwiaz
da betlejemska pisał w „starej” Uranii 
pan Krzysztof Ziołkowski (Urania 12/ 
92). Ale ewangelia św. Mateusza nie 
mówi w sposób zdecydowany, że był 
to obiekt niebieski. I dlatego wiele osób

13 m arca -

Rys. 1. Zaćmienie częściowe Księ
życa w marcu roku -3 i zaćmienie 
całkowite Księżyca w styczniu roku 
0 (Skyand Telescope, 12/1986, 635)

woli myśleć o owej „gwieździe” nie 
jako o zjawisku na niebie, lecz jako o 
tajemniczym świetle, które Mędrcy 
widzieli oczyma swej duszy. O takim 
tłumaczeniu zjawiska wspominała już 
pani Biała. Ilustracją takiej interpreta
cji jest obraz Sassetty, włoskiego mala
rza z XV w., widoczny na rys. 2. Jeżeli 
jednak chcemy wskazać zjawisko na 
niebie, które mogło być dla Mędrców 
naturalnym znakiem do podjęcia pod
róży, to takim znakiem byłaby nie tyle 
potrójna koniunkcja Jowisza i Saturna, 
jaka miała miejsce w roku -6 , ale po
trójna koniunkcja Jowisza i Wenus 
w latach - 2 , - 1 .  Przypatrzmy się obu 
tym koniunkcjom. Rys. 3 przedstawia 
odległość obu planet olbrzymich w cza
sie ich bliskich spotkań w roku -6 . 
W żadnym z nich ich odległość nie była 
na tyle mała, by można było mówić 
o jednym obiekcie. Najmniejsza ich od
ległość wynosiła 0.97 stopnia (58 mi
nut łuku), a więc około dwie średnice 
Księżyca. Całkiem inny charakter miała 
druga z wymienionych koniunkcji, ko
niunkcja Jowisza i Wenus w Lwie. 
Główną rolę odegrał w niej bezspornie 
Jowisz. 12 sierpnia-2  roku ma miejsce 
pierwsza koniunkcja Jowisza i Wenus. 
Ich wzajemna odległość wynosi wtedy 
0.23 stopnia. W następnych miesiącach 
Jowisz, planeta królów, opisuje pętlę 
w pobliżu Regulusa, tak że dochodzi 
do jego trzykrotnej koniunkcji z gwiaz
dą królewską —  Regulusem (14 wrze
śnia -2  r., 17 lutego i 8 maja -1 r.). Re- 
gulus znaczy tyle, co „mały król”. Lew 
był znakiem zodiaku ludu izraelskiego.

Rys. 2. Podróż Mędrców — obraz Sassetty, włoskiego malarza z XV wieku. Metro
politan Museum of Art (Sky and Telescope, 1/1992, 37).
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Rys. 4. Położenie Jowisza i Wenus w Lwie w momen
tach dwóch z ich trzech koniunkcji w latach -2 i -1. 
(Sky and Telescope, 12/1984, 537)
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Rys. 5. Jowisz i Wenus w momencie ich największego 
zbliżenia 17 czerwca -1 roku. (Sky and Telescope, 
4/1987, 357).

Trzykrotne spotkanie królewskiej pla
nety z gwiazdą królewską w Lwie mo
gło stanowić dla Mędrców wskazów
kę, że oto narodzi się nowy król Izra
ela. Nie dość na tym. Wenus, po pierw
szym spotkaniu z Jowiszem, 12 sierp
nia - 2  roku, zdążyła przewędrować 
przez cały zodiak, by 17 czerwca -1 
roku spotkać się z nim ponownie w tak 
bliskiej koniunkcji, że gołym okiem 
planet nie dało się rozdzielić. Obserwa
tor na Bliskim Wschodzie zaobserwo
wał je  wieczorem, na zachodnim nie
bie, jakojedną „gwiazdę”. Rys. 4 przed
stawia położenie planet w czasie ich 
dwóch pierwszych koniunkcji w Lwie, 
zaś rys. 5 ich największe zbliżenie 17 
czerwca -1 roku. W ciągu około dzie
sięciu miesięcy mamy zatem trzy spo
tkania Jowisza z Regulusem i dwie cia
sne koniunkcje Jowisza z Wenus. Po raz 
trzeci obie planety spotykają się 13 paź
dziernika -1 roku rano na wschodnim 
niebie. Między drugą a trzecią koniunk- 
cją ma miejsce jeszcze pewne dodat
kowe, nieobserwowalne spotkanie obu 
planet 24 sierpnia -1 roku. Zbiega się 
ono z bliskimi ich koniunkcjami z na
szą gwiazdą dzienną tak, że Słońce stoi 
wtedy pośrodku między obiema plane
tami. Ten niebieski spektakl z roku -1 
nie kończy się na spotkaniu Jowisza 
z Wenus. 27 sierpnia tegoż roku docho
dzi do koniunkcji Jowisza i M arsa 
w odległości 0.14 stopnia. W tym cza
sie wszystkie widoczne gołym okiem 
planety, z wyjątkiem Saturna, groma
dzą się w Lwie, w odstępie długości 
ekliptycznych 2.8 stopnia. Słońce znaj
duje się wtedy w Pannie, a Księżyc 
wkracza właśnie do Lwa. Wszystkie te

wydarzenia na nie
b ie  m u s ia ły  na 
pewno głęboko po
ru sz y ć  c h a ld e j
skich M ędrców ze 
W schodu i um oc
nić w nich impuls 
wędrówki do Z ie
mi Świętej.

Artykuł ten nie 
stara się rozwiązać 
w szystkich  n ie ja 
sności związanych 
z historią narodzin 
Jezusa Chrystusa.
W szczegó lności 
ciągle tajem niczy 
z punktu widzenia 
h isto rii pozostaje 
spis ludności, o któ
rym mówi św. Łu
kasz. Autorka arty
kułu sądzi, że przy
szłe czasy rzucą 
światło także i na ten 
problem. A obecnie, 
w sytuacji, w której 
zarówno historycy, 
jak i teologowie wy
pow iadają pogląd, 
że 2000 lat od naro
dzin Jezusa Chrystu
sa minęło już kilka 
lat temu, warto może sobie uświado
mić, że ten moment mamy jeszcze cią
gle przed sobą.
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Europa, 
Europa...

Stanisław R. Brzostkiewicz

Cztery „galileuszowe” księżyce Jowi

sza to —  nie licząc oczywiście nasze

go Księżyca —  najlepiej zbadane tego 

typu obiekty w całym Układzie Sło

necznym. Za pomocą swojej prymi

tywnej lunety odkrył je Galileusz 

w roku 1610, a później były one już 

systematycznie obserwowane przez 

kolejne pokolenia astronomów, którzy 

kierowali na nie coraz większe i do

skonalsze teleskopy. Jednak prawdzi

wy przełom w badaniach Jowisza 

i jego czterech największych księży

ców nastąpił dopiero w naszych cza

sach, kiedy to w kierunku ciał Układu 

Słonecznego zaczęto wysyłać sondy 

kosmiczne i wyposażać je w coraz 

sprawniejszą aparaturę badawczą. 

Szczególnie zaś owocna okazała się 

misja sondy Galileo, która 4 grudnia 

1995 roku zaczęła okrążać tę olbrzy

mią planetę i przekazywać na Ziemię 

drogą radiową informacje nie tylko

o niej, ale także o jej największych 

księżycach. Z uzyskanego w ten spo

sób materiału jednoznacznie wynika, 

że każdy z nich jest inny i każdy za

sługuje na uwagę. Lecz najbardziej za

gadkowym dla planetologów wydaje 

się być Europa i temu księżycowi Jo

wisza chcemy poświęcić niniejszy ar

tykuł.1

Europa to najmniejszy z czterech 

„galileuszowych” księżyców Jowisza. 

Pod względem rozmiarów i masy ustę

puje nawet naszemu Księżycowi, ale 

gdyby zajął jego miejsce i zaczął okrą

żać Ziemię po takiej samej orbicie, 

wówczas w niedługim czasie każdy 

z nas by to zauważył, gdyż w pełni 

świeciłby mniej więcej dziesięć razy 

silniej niż ziemski satelita i księżyco

we noce byłyby dużo jaśniejsze. Nie 

należy się tu dopatrywać czegoś nad

zwyczajnego, bo jedynie lodowa sko

rupa Europy jest dużo gładsza niż daw

1 Tytuł artykułu został zapożyczony

z filmu Agnieszki Holland.
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niej sądzono, a przy tym nieustannie 

się odmładza. Mamy na to różne do

wody, a przede wszystkim mówią

0 tym nieliczne kratery uderzeniowe, 

jakie się tam do naszych czasów za

chowały. Starsze bowiem, zwłaszcza 

powstałe w okresie „wielkiego bom

bardowania”, dawno zostały zniwelo

wane. Europa po prostu okazała się 

być wciąż aktywnym globem, gdyż —  

jak przypuszczają uczeni —  wnętrze 

tego księżyca bywa dość silnie ogrze

wane przez siły pływowe, toteż dolne 

warstwy pokrywającej go skorupy lo

dowej ciągle się topią i powstająca 

w ten sposób woda poprzez szczeliny 

w tej skorupie wypływa na powierzch

nię, gdzie oczywiście niebawem zama

rza. A może —  zastanawiają się nie

którzy —  między ową skorupą lodo

wą a skalistym wnętrzem Europy znaj

duje się gruba warstwa ciekłej wody, 

czyli coś w rodzaju globalnego oce

anu? W każdym razie takiej możliwo

ści dziś wykluczyć nie można i w 

związku z tym powstają najprzeróż

niejsze hipotezy.

Wkrótce po misji Voyagerow, bo 

już w styczniu 1980 roku, niejaki Ri

chard C. Hoagland wystąpił z niezwy

kłym poglądem na temat Europy

1 przykrytego lodową powłoką oceanu. 

Nowozelandzki astronom sądzi po 

prostu, że poza Ziemią jest to jedyne 

miejsce w Układzie Słonecznym, 

gdzie mogło narodzić się jakieś pry

mitywne życie. W odległej przeszło

ści, kiedy Słońce i planety były obiek

tami jeszcze bardzo młodymi, wów

czas — jak przynajmniej twierdzi Ho

agland —  Jowisz mógł się silnie ża

rzyć. Jego energia powstawała w wy

niku grawitacyjnego kolapsu i wytwa

rzane w ten sposób ciepło było wystar

czające na to, aby Europa otoczyła się 

gęstą atmosferą i pokryła grubą war

stwą ciekłej wody. W miarę upływu 

czasu Jowisz stawał się coraz zimniej

szy, dostarczał coraz mniej ciepła
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i znajdujący się na powierzchni księ
życa ocean pokrył się grubą warstwą 
lodu. Nie wiadomo, czy przed tym zlo
dowaceniem mogło w nim narodzić się 
jakieś prymitywne życie, a jeżeli rze
czywiście się rozwinęło, to czy zdą
żyło się przystosować do nowych, bar
dziej surowych warunków?

Od pewnego czasu między uczony
mi toczy się ożywiona dyskusja na te
mat ewentualnego oceanu Europy i ist
nienia w nim życia. Włączyli się do 
niej oczywiście biolodzy, którzy do 
niedawna byli święcie przekonani, iż 
powstanie i rozwój życia na Ziemi bez 
promieniowania słonecznego nie był
by w ogóle możliwy. Pogląd powyż
szy głęboko się zakorzenił i wydawał 
się niepodważalny, bo wprawdzie nie
które ziemskie organizmy żywe mogą 
się obejść bez Słońca, lecz odżywiają 
się padłymi zwierzętami lub zamarły
mi roślinami, które pełną garścią ko
rzystały z jego energii. Za przykład 
mogą służyć pasożytnicze huby, z po
wodzeniem wegetujące w ciemnych 
pomieszczeniach, gdzie nie dociera 
najmniejszy nawet promyk światła sło
necznego. Dlatego z niedowierzaniem 
przyjęto wiadomość, że uczeni zajmu

jący się badaniem środowisk morskich 
odkryli na dnie Atlantyku nie znane 
dotąd formy życia, rozwijającego się 
w pobliżu podmorskich stożków wul
kanicznych. Nie było najmniejszych 
złudzeń, mikroorganizmy te mogą zu
pełnie obejść się bez światła słonecz
nego. Okupują one wspomniane stoż
ki niczym  nocne m otyle św iecącą 
lampę.

Początkowo badacze głębin oce
anicznych nie zdawali sobie sprawy 
z doniosłości odkrycia. Dopiero wni
kliwe studia uprzytomniły im, że te 
kwitnące kolonie mikroorganizmów 
żyją wyłącznie na bazie ciepła, które 
wytwarzają owe głębinowe wulkany. 
W ich bezpośrednim sąsiedztwie tem
peratura dochodzi do 55 °C, ale w dal
szej okolicy nie przekracza 2 - 4  °C 
i w tym środowisku nie stwierdzono
— co należy z całą mocą podkreślić
— nawet śladu bakterii. Na tej pod

stawie można sądzić, iż odkryte w po
bliżu tych podmorskich stożków wul
kanicznych mikroorganizmy tam się 
zrodziły i nie mają nic wspólnego z mi
kroorganizm am i żyjącym i w w yż
szych, p rom ien iam i słonecznym i 
ogrzewanych regionach Atlantyku.

W każdym razie — jak przynajmniej 
sądzą uczeni —  nie są to organizmy 
jedynie przystosowane do życia na 
dnie głębiny oceanicznej.

Dobrze —  pewnie ktoś zapyta — 
ale co te odkrycia oceanologów mają 
wspólnego z Europą i przekazywany
mi przez sondę Galileo danymi na te
m at tego księżyca? Ano m ają, bo 
wprawdzie już wcześniej niektórzy ba
dacze głębin oceanicznych dopuszcza
li możliwość istnienia na dnie tego lub 
innego oceanu jakiegoś prymitywne
go życia, to jednak odkrycie mikroor
ganizmów na głębokości 2.8 km owe 
dawniejsze rozważania w jakiś sposób 
uzasadniają. Jeżeli zaś na Ziemi mo
gło powstać życie w tak niegościnnym 
środowisku, dokąd promieniowanie 
słoneczne nigdy nie dociera, to poszu
kiwania życia pod lodową skorupą 
Europy ma jakiś sens. Co więcej —  
gdy na omawianym księżycu Jowisza 
rzeczywiście istnieje ów globalny oce
an, wówczas szansa na odkrycie tam 
życia —  zdaniem niektórych biologów
—  jest duża. Nie wystarczy oczywi
ście potwierdzić, iż taki ocean na Eu
ropie faktycznie istnieje i że występu
je  na tym księżycu wulkanizm pobu
dzany siłami pływowymi. Nie powin
no się też wyciągać zbyt daleko idą
cych wniosków tylko z tego, iż na Zie
mi jedne mikroorganizmy potrafią żyć 
w gorących wodach gejzerów, drugie 
natomiast łatwo znoszą przeraźliwe 
zimno Arktyki i Antarktydy. To prze
cież jeszcze o niczym nie świadczy 
i nie może być dowodem istnienia ży
cia na Europie.

Podejrzenie o w ystępow aniu na 
Europie globalnego oceanu zrodziło 
się już przed laty. Było ono jednak wy
łącznie oparte na obrazach, które otrzy
mano za pomocą sond Voyager, toteż 
uczeni nie chcieli głosić tak słabo udo
kumentowanych hipotez. Dziś — jak 
twierdzi Torrence Johnson z Jet Pro
pulsion Laboratory —  badacze są 
w dużo lepszej sytuacji i mają prze
świadczenie, iż „poszukiwanie jakie
goś życia na Europie to po prostu tech
nologiczne, ekonomiczne i polityczne 
wyzwanie”. Uzasadnia to napływ da
nych z sondy Galileo, przede wszyst
kim zaś przekazane przez nią obrazy 
o dużej sile rozdzielczej, ukazujące 
niekiedy szczegóły o średnicy 12 m. 
Na obrazach tych można dostrzec nie 
tylko gęstą sieć krzyżujących się ze

Prezentowany tu fragment powierzchni Europy obejmujący ok. 10 km2 położony jest 
na szerokości połuniowej 16.5° i długości zachodniej 196.5°. Został „sfotografowany” 
z odległości ok. 1250 km. 16 grudnia 1997 r. Z rozdzielczością ok. 26 metrów widzimy 
duże zróżnicowanie lodowej skorupy tego księżyca. Fot. NASA (JPL)
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sobą zagadkowych linii, wydających 
się być szczelinami w lodowej skoru
pie księżyca. Wypełnia je  zamarznię
ty, na brązowo zabarwiony materiał, 
być może organicznego pochodzenia. 
Na obrazach uzyskanych za pomocą 
sondy Galileo odkryto nawet szczeli
nę, której nie zarejestrowały kamery 
Voyagerow, bo najprawdopodobniej 
przed laty jej jeszcze nie było. A za
tem Europa — jak tego dowodzi wspo
mniane wyżej odkrycie — jest wciąż 
aktywnym globem i już z tego choćby 
powodu zasługuje na bardziej wnikli
we zbadanie.

Duże zainteresow anie uczonych 
wzbudził obszar Europy noszący na
zwę Conamera Chaos. Widać na nim 
rozległe pola lodowe, gęsto usiane 
popękanymi, powywracanymi bloka
mi lodowej skorupy księżyca. Ruchy 
tych lodowych płyt zdają się przypo
minać ruchy płyt kontynentalnych na 
Ziemi, chociaż te ostatnie odbywają 
się w dużo większej skali i na pla
stycznym podłożu płaszcza, a te na 
Europie — jak  się przynajmniej dziś 
przyjmuje —  na wodzie tworzącej ów 
globalny ocean. W niektórych miej
scach tę lodowatą krainę przecinają 
kaniony, otoczone wzgórzami o wy
sokości dochodzącej do 100 m, wierz
chołki których pokryte są gruzem lo
dowym. Otaczający je  teren jest w za
sadzie równy, chociaż tu i ówdzie po
jaw iają się pagórki o wysokości prze
kraczającej niekiedy 200 m. Szkoda 
tylko, że obrazy Europy uzyskane 
z najmniejszej odległości (około 300 
km) nie zostały od razu opublikowa
ne, bo to zrodziło różne podejrzenia, 
co zostało  spry tn ie w ykorzystane 
przez „środki masowego przekazu” . 
Oliwy do ognia dolali rosyjscy ucze
ni, którzy z zainteresowaniem anali
zują wyniki uzyskane za pomocą son
dy Galileo. Któryś z nich podobno

Tab. 1. Najważniejsze dane o naszym Księżycu i o „galileuszowych” księżycach Jowisza

Księżyc lo Europa Ganimedes Kallisto

Średnia odległość 
od środka planety (km) 384.4*103 423.3*103 673.8x103 1074.3x103 1892.5x103

Okres obiegu 
planety (dni) 27.32 1.77 3.55 7.16 16.69

Mimośród orbity 0.0549 0.0000 0.0003 0.0015 0.0075

Średnica (km) 3476 3640 3138 5270 4856

Masa (kg) 735x1020 892x1020 487x1020 149x1021 106x1021

Średnia gęstość (H20=1) 3.34 3.53 3.12 1.94 1.63

po obejrzeniu obrazów Europy miał 
się wyrazić , że widoczne na tych ob
razach twory to dzieło „dziwacznej 
cyw ilizac ji eu ro p e jsk ie j” . B ył to 
oczywiście tylko żart, lecz tego rodza
ju  wypowiedzi stosunkowo łatwo się 
rozchodzą i potem trudno naprawić 
taki błąd. W ielu ludzi taką niedo
rzeczność długo traktuje jako obiek
tywną prawdę naukową.

A tymczasem odkrycia dokonane 
na Europie są faktycznie zdumiewa
jące i w pełni zasługują na bliższe za
interesowanie. Nic więc dziwnego, że 
NASA ju ż  w roku 1999 zam ierza 
przeznaczyć 300 milionów dolarów 
na przygotowanie nowej misji astro- 
nautycznej, polegającej na wysłanie 
w roku 2003 sondy kosmicznej w kie
runku tego zlodowaciałego księżyca 
Jowisza, aby trzy lata później stała się 
jego satelitą. Ma ona być wyposażo
na zarówno w aparaturę do pomiaru 
grubości lodowej skorupy Europy, jak 
też w przyrządy zdolne badać twory 
powierzchniowe tego księżyca i reje
strować zachodzące na nim przejawy 
sił pływowych. Na możliwość istnie
nia tam życia jak ieś nowe światło 
mogą rzucić wspólne badania uczo
nych amerykańskich i rosyjskich, ko
rzystających z najnowszej aparatury 
zainstalowanej ostatnio w Marshall 
Space Flight Center. M ają oni anali
zować próbki materii pobranej pod
czas głębokich wierceń na rosyjskiej 
stacji antarktycznej Wostok, położo
nej około 1000 km od bieguna połu
dniowego naszej planety. Już w roku 
1966 zostało tam odkryte wielkie je 
zioro podziemne, znajdujące się na 
głębokości 3710 m i mające dno po
kryte w arstw ą osadów  o grubości 
około 50 m. Panujące w tym jeziorze 
warunki mogą w jakimś stopniu przy
pominać warunki występujące w hi
potetycznym oceanie Europy.

Obraz uzyskany podczas najniższego 
(na wysokości 200 km) przejścia stacji 
Galileo nad powierzchnią Europy. Tu Gali
leo „patrzy” na Europę tak, jak pasażer 
samolotu ogląda Ziemię z perspektywy 
swego fotela. Najmniejsze szczegóły mają 
rozmiar ok. 6 m. Ten pięknie rzeźbiony frag
ment powierzchni leży na 13° szerokości 
południowej i 235° długości zachodniej i ma 
szerokość ok. 1.8 km. Fot. NASA (JPL)

NASA planuje budową sondy „ Europa Ob
server", która miałaby za zadanie wyzna
czenie grubości powłoki lodowej, pod któ
rą znajduje się prawdopodobnie płynny 
ocean. Sonda ma wystartować w roku 2003 
i ma być wyposażona w wiele instrumen
tów radarowych, lasery i kamerę pracują
cą w różnych zakresach optycznych i pod
czerwonych.
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Europa, Europa...



Obok — bszar o rozmia
rach ok. 15x20 km uzy
skany z dużą rozdzielczo
ścią w rejonie położonym 
na 14° szekości południo
wej i 194° długości za
chodniej w ielkie lodowe 
g rzb ie ty  i pasm a oraz 
względnie płaskie tereny, 
które mogłyby być miej
scem, gdzie cieplejszy lód 
z obszerów leżących ni
że j, „w yp łyn ą ł” na po
wierzchnię.

Poniżej, spektakularny 
obszar (14° szerokości po
łudniowej i 194° długości 
zachodniej, 20*20 km) pe
łen, często krzyżujących 
się, grzbietów  i urwisk. 
Niektóre z tych form mają 
szerokość sięgającą2 km. 
W czasie wykonywania 
tego zdjęcia Słońce góro
wało nad fotografowanym 
obszarem.
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Mirosław Schmidt 
Krzysztof Gęsicki

Obserwacje pokazują,
Że najjaśniejsze gwiazdy 
swoim blaskiem 
nie przekraczają kilku 
milionów jasności Słońca. 
Teoria podpowiada, że 
obiekty z pobliża górnej 
granicy diagramu H-R 
mają na ciągu głównym 
masy początkowe rzędu 
kilkudziesięciu mas Słońca. 
W trakcie ewolucji gwiazdy 
opuszczają ciąg główny, 
przesuwają się 
w stronę niskich 
temperatur, by później 
wrócić do gorącej części. 
Jednocześnie cały czas 
tracą masę wywiewaną z ich 
powierzchni przez wiatr. 
Zmieniają po drodze 
przynależność do różnych 
grup charakteryzowanych 
przez różne temperatury 
efektywne i gęstości wiatru.

Gwiazdy
górnej części 
diagramu H-R
Przedstawiony w ramce diagram 

H e r t z s p r u n g a - R u s s e l l a  
dla najjaśniejszych bolometrycznie 
gwiazd Lokalnej Grupy galaktyk po
kazuje nietrywialny kształt górnego 
brzegu obszaru zajmowanego przez 
gwiazdy, tzw. granicy Humphreys-Da- 
vidsona. Narysowana linią ciągłą gra
nica poprowadzona została tak, aby 
objąć większość obiektów z próbki 
nadolbrzymów. Jak widać, granica ta 
jest tylko umowna.

Granicę H-D określają dwie relacje: 
1) malejąca jasność bolometryczna 
z malejącą temperaturą dla gwiazd 
wcześniejszych typów niż B4; 2) stała 
jasność w pobliżu log (LIL@) =  5.8 
dla gwiazd chłodniejszych. Zależność 
granicznej jasności od temperatury 
dla gorących gwiazd sugeruje, że gra
nica jest zależna od masy gwiazdy. 
W większości gwiazd leżących na lub 
w pobliżu tej granicy obserwuje się 
wysokie tempo utraty masy i zjawiska 
świadczące o niestabilności ich atmos
fer, w tym najbardziej spektakularne 
— zmiany typu widmowego w skali 

kilku-kilkudziesięciu lat.
Lewą górną część diagramu H-R 

zajmują gwiazdy typu widmowego O, 
przy czym względnie blisko siebie 
znajdują się zarówno karły, czyli 
obiekty ciągu głównego, jak i nadol- 
brzymy. Często spotykaną cechą widm 
gwiazd O jest obecność linii emisyj
nych powstających w wietrze gwiaz
dowym. W zależności od ich kształtu 
i natężenia obserwatorzy zdefiniowali 
różnorodne grupy tych obiektów. 
Gwiazdy z emisjami w liniach wodo
rowych oznacza się standardowo Oe, 
O(e). Gwiazdy z liniami emisyjnymi

helu i azotu podzielono na klasy Of, 
O(f), O((0), Oef, O(ef), O f, O f\

Gwiazdy O ciągu głównego stanowią 
najliczniejszą grupę gwiazd górnej 
części diagramu H-R. O ile w przypad
ku gwiazd o mniejszych jasnościach 
nie ma wątpliwości, że karły są obiek
tami w fazie spalania wodoru w jądrze,
0 tyle dla gwiazd najjaśniejszych nie 
musi być to prawdą. Istnieją liczne 
sugestie, że jeszcze w fazie spalania 
wodoru w jądrze najmasywniejsze 
gwiazdy mogą rozpocząć intensywną 
utratę masy. Widma takich obiektów 
nabierają wówczas cech charaktery
stycznych dla gwiazd Of lub WNL. 
Liczebność karłów typu O sugeruje, że 
jest to najdłuższa faza życia gwiazd 
najmasywniejszych. Całkowity ubytek 
masy na etapie ciągu głównego jest 
zbyt mały, by wpływał na dalszą ewo
lucję gwiazdy.

Nadolbrzymy OB są gwiazdami o ja
snościach większych niż karły ciągu 
głównego o tych samych temperatu
rach. Tempo utraty masy w tej fazie 
życia gwiazdy jest znaczące dla jej 
ewolucji. Na powierzchni pojawiają 
się produkty reakcji jądrow ych: 
obserwuje się zwiększoną obfitość 
helu oraz anomalie zawartości węgla
1 azotu.

Obiekty Ofpe/WN9 są przedmio
tem zainteresowania jako faza pośred
nia ewolucji między gwiazdami O 
a W-R. Sugeruje się, że są to gwiaz
dy LBV w fazie spokojnej (o aktyw
nej fazie LBV będzie mowa dalej). 
Wskazywane są także gwiazdy będą-
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Gwiazdy górnej części diagramu H-R
Na rysunku przedstawione zostały obiekty reprezentatywne dla całego zakresu temperatur oraz dla jasności więk
szych niż 200 000 jasności Słońca. Dodatkowo zaznaczone zostały pozycje gwiazd W-R (WNL, WNE i WC), które 
chociaż nie tak jasne, powiązane są ewolucyjnie z grupą gwiazd najmasywniejszych. Wyróżnione grupy omawia
ne są w artykule.
Charakterystyczny dla górnej części diagramu H-R jest brak gwiazd chłodnych i bardzo jasnych. Obserwacyjna 
granica obszaru występowania gwiazd, od nazwisk autorów, nazwana została granicą Humphreys-Davidson 
(w skrócie — H-D).
Linie przerywane łączą dwie fazy gwiazd LBV: spokojną (gorącą) i aktywną (chłodną). Podobnie linie ciągłe poka
zują skalę zmienności temperatur efektywnych żółtych skrajnych nadolbrzymów (YH).
Linia ciągła, opisana skrótem ZAMS (ang. — Zero Age Main Sequence), przedstawia tzw. ciąg główny wieku 
zerowego — miejsce, w którym gwiazdy po uformowaniu rozpoczynają spalanie wodoru w jądrze. W górnej części 
diagramu H-R jest to linia niemal pionowa.

03  BO B3 A0 F0 GO KO MO

temperatura efektywna [K]

ce w fazie przejściowej pomiędzy O f 
a Ofpe/W N9. Gwiazdy Ofpe/W N9 
tracą m asę w tem pie k ilkakro tn ie  
większym niż gwiazdy Of. Z kolei 
wiatry gwiazd Ofpe/W N9 są kilka
krotnie wolniejsze od wiatrów gwiazd
O i W-R. Przyczyny tych różnic są 
ciągle nieznane. Przypuszcza się, że 
gwiazdy typu O ciągu głównego prze
chodzą w fazę Of, a później w Ofpe/ 
WN9 albo LBV, albo WNL. Niewy
kluczone, że te trzy ostatnie klasy 
gwiazd stanow ią w gruncie rzeczy 
jedną.

Gwiazdy Wolfa-Rayeta (lub krócej 
W-R) przyjęły swoją nazwę od nazwisk 
dwóch francuskich astronomów, któ
rzy pierwsi odkryli obiekty z niezwy
kłymi widmami zawierającymi jasne 
i szerokie linie emisyjne. Ze względu 
na dominujące w widmie pierwiastki 
wyróżniamy dwie podklasy: WN —  
z silnymi liniami jonów azotu oraz WC 
—  z silnym i liniami jonów  węgla. 
W zależności od temperatury, obie 
podklasy dzielą się na wczesne (WNE
i WCE) oraz późne (WNL i WCL). 
Wśród gwiazd WNL można wyróżnić

gwiazdy bogate w wodór, o zawartości 
wodoru od 40 do 55% i ubogie w wo
dór —  od 5 do 30%. W obiektach WC 
obecności wodoru się nie stwierdza. 
Większość gwiazd WNL skoncentro
wana jest w małym, prawie pionowym 
pasku na diagramie H-R ulokowanym 
pomiędzy 30000 i 40000 K. Gwiazdy 
WNE zajmują obszar o niższej jasno
ści absolutnej i szerokim zakresie tem
peratur od 35 000 do 90000 K. Podob
nie rozmieszczone są gwiazdy WC, ale 
z przewagą obiektów o wyższych tem
peraturach.

6/1998 U R A N I A  -  postępy  Astro nom ii 253



Tab. 1. Tabela przedstawia średnie tempa utraty masy dla gwiazd górnej 
części diagramu H-R wraz z komentarzem dotyczącym składu chemicz
nego gwiazd W-R i Ofpe//WN9

Grupa
gwiazd

Średnie tempo 
utraty masy Me/rok

Powierzchniowy skład chemiczny

WNL 2-3  x io -5 zmniejszona obfitość wodoru
WNE 2-3  x10-5 widoczne produkty spalania wodoru
WC 2-3  xio~5 widoczne produkty spalania helu
Ofpe//WN9 2-5  x10-5 zmniejszona obfitość wodoru
OV 10-7- 10-6

OB 3-10x10-7
LBV 10-4 -  10-3
YH 10-6- 10-4
RSG 10-4
Słońce 1 0 - ! 4

M ateria  uc ieka  z pow ierzch n i 
gwiazd W-R z prędkościami 1-3 ty
sięcy km/s i w tempie 10 5 -  10 4 M@/ 
rok. W efekcie, zarówno obserwowa
ne linie emisyjne, jak i kształt widma 
ciągłego formują się w ekspandującym 
w ietrze, m askując rotację gwiazdy 
i ewentualne pulsacje. W kilku przy
padkach obserwacje polarymetryczne 
wskazują na niesferyczny charakter 
w ypływ u. P o rów nan ie  k sz ta łtó w  
skrzydeł linii emisyjnych z teoretycz
nymi sugeruje, że wiatr jest niejedno
rodny. Pęd przenoszony przez wiatr 
przekracza pęd przenoszony przez fo
tony. Jeśli za napędzanie wiatru jest 
odpowiedzialne tylko ciśnienie pro
mieniowania, to wymaga to wielokrot
nego rozpraszania fotonów w wietrze.

Przyjm uje się, że m asy gw iazd 
W-R wynoszą od 10 do 20 mas Słoń
ca. Panuje powszechne przekonanie, 
że gwiazdy Wolfa-Rayeta są końcową 
fazą życia m asywnych i gorących 
gwiazd typu O.

Jasne niebieskie zmienne —  LBV
(ang. Luminous Blue Variables) są naj
bardziej spektakularną ze względu na 
skalę zm ienności spektroskopowej 
klasą gwiazd z górnej części diagra
mu H-R. Zaliczana do niej jest rów
nież część z wyróżnionych przez nie
bieską barwę i nieregularną zmienność 
nadolbrzym ów  z M31 i M33, tzw. 
zmiennych Hubble’a-Sandage’a. Jasne 
niebieskie zmienne są to bardzo jasne 
(log (L/L@) > 5.4), niestabilne gorące 
nadolbrzym y o tem pera tu rach  od 
12 000 do 30 000 K. Wyróżniającą je  
cechą są okresy bardzo intensywnej 
utraty masy, powodującej ekspansję 
fotosfery z prędkością do 200 km/s. 
Towarzyszy temu spadek temperatury 
efektywnej do ~  7000-8000 K. Dla 
podkreślenia tego zjawiska obiekty 
LBV przedstawione zostały na diagra
mie H-R dwoma punktami oznaczają
cymi „fazę spokoju” —  gorącego nad- 
olbrzyma i „fazę aktywności” odpo
wiadającej najniższej temperaturze. 
Przesunięciu do niższych temperatur 
towarzyszy wzrost jasności wizualnej. 
Typowe obiekty LBV, takie jak S Dor 
w Wielkim Obłoku Magellana czy AG 
Car w naszej Galaktyce, doznają gwał
townych erupcji co ok. 30-40 lat. To
warzyszy temu wzrost jasności wizu
alnej o 1-2 wielkości gwiazdowe przy 
stałej jasności bolometrycznej. Znane

są jednak potężne erupcje, przy któ
rych jasność wizualna gwiazdy zmie
nia się o większą wartość i jednocze
śnie rośnie jasność bolometryczna. 
Przykładem są tu historyczne erupcje 
rj C ar p om iędzy  rok iem  1837 
i 1860 oraz P Cygni ok. roku 1600. 
W widmach LBV obecne są na ogół 
linie emisyjne H, Hel, Feli i [Feli] 
z charakterystycznym profilem P Cy
gni. Typowe tempo utraty masy obser
wowane w fazie aktywności wynosi 
10 4— 10 5 M 0 /rok i o 10-200 razy 
przekracza wielkości przyjmowane dla 
normalnych nadolbrzymów o podob
nej jasności. Odrzucona materia two
rzy charakterystyczne dla gwiazd LBV 
mgławice.

Skrajne nadolbrzymy (ang. hyper- 
giants) to termin użyty przez de Jage- 
ra dla określenia gwiazd zerowej kla
sy jasności (Ia+, Ia-0). Kryterium wid
mowe przynależności do klasy Ia+ 
sformułowane przez Keenana zakłada 
obecność w widmie szerokich skład
ników emisyjnych w H a. Przy takiej 
definicji do skrajnych nadolbrzymów 
zaliczane są również bardzo jasne, 
gorące gwiazdy z emisją w Ha. Z dru
giej strony, termin chłodne skrajne 
nadolbrzymy rozumiany jest szerzej 
dla określenia gwiazd leżących na lub 
tuż pod granicą Humphreys-Davidso- 
na i typów widmowych późniejszych 
niż A.

Określenie żółte skrajne nadolbrzy
my —  YH (ang. yellow hypergiants) 
albo skrajne nadolbrzymy pośrednich

typów ogranicza zakres temperatur do 
typów F, G i wczesnego K. Charakte
rystyczne dla tej grupy gwiazd są zmia
ny typów widmowych w skali czaso
wej rzędu kilku —  kilkudziesięciu lat. 
Z aobserw ow ane am plitudy takich 
zmian przedstawione zostały na dia
gramie H-R. Żółte skrajne nadolbrzy
my tracą masę ze średnim tempem 
10~5 M0 /rok, ale obserwuje się rów
nież okresy wzmożonej utraty masy 
w postaci odrzucenia otoczki. Najbar
dziej spektakularnym przykładem jest 
epizod z roku 1946 w p  Cas (F8 Ia-0). 
Jasność w izualna gw iazdy spadła 
wówczas o \"'.5, a w widmie gwiazdy 
przez kilka miesięcy obecne były ce
chy nadolbrzyma typu F8, jak  i cechy 
charakterystyczne dla gwiazdy typu 
M, między innymi pasma tlenku tyta
nu. Obserwowane były również emi
sje w H a i w liniach D, i D2 dubletu 
sodu. W czasie całego epizodu typ 
widmowy p  Cas zmienił się od F8 do 
M4 w minimum w 1946, G8 w 1947 
i z powrotem do F8 w 1951. Widocz
ne od tego czasu rozdwojenie linii, po
wszechnie intepretowane jako skład
nik fotosferyczny i otoczkowy, zosta
ło ostatnio zinterpretowane jako efekt 
sumowania się linii absorpcyjnych 
z emisją powstającą w wyniku oddzia
ływania wiatru z otaczającym ośrod
kiem. Podobne, choć nie tak drama
tyczne efekty obserwuje się w widmie 
HR8752 (G4 Ia-0). Ani w HR8752, ani 
w p  .Cas nie obserwuje się nadwyżki 
podczerwonej na 10 ^m . Natomiast 
silna struktura krzemowa na 10 /im  
obecna jest w innym skrajnym nadol-
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brzymie —  H R 5171 (G8Ia-0). Najsil
niej rozwinięte otoczki pyłowe posia
d a ją  IR C +10420 (F 8 Ia-0 ) oraz 
HD 179821 (G 5Ia). Ten p ierw szy  
obiekt jest ponadto źródłem emisji 
maserowej w rotacyjnych przejściach 
rodnika wodorowego —  OH. Porów
nanie rozmiarów otoczki rozdzielonej 
w obserwacjach optycznych ( 5 1 04 
AU) z prędkością ekspansji (33 km/s) 
daje dynamiczną skalę życia 104 lat. 
Przy tempie utraty masy rzędu 10 3 
M 0/rok gwiazda mogła stracić znacz
ną część swojej masy. Prawdopodob
nie otoczka pyłowa powstała w cza
sie, gdy gwiazda była w fazie czerwo
nego nadolbrzyma. Obecnie widmo 
IRC+10420 z roku 1997 przypomina 
bardziej widmo gwiazdy późnego typu 
B z liniami emisyjnymi. Wydaje się za
tem, że IRC+10420 jest dobrym kan
dydatem na skrajnego nadolbrzyma 
w fazie przejściowej po fazie czerwo
nego nadolbrzyma. Brak śladu pyłu 
w p  Cas i w HR8752 może z kolei 
świadczyć, że gwiazdy te nie przeszły 
jeszcze przez fazę czerwonego nadol
brzyma.

Więcej o p  Cas oraz o amatorskich 
obserwacjach wizualnych tej ciekawej 
gwiazdy można przeczytać w tomie 39 
PA (4/1991).

Nadolbrzymy typu M (na diagramie 
figurują jako RSG —  ang. red super- 
giants —  czerwone nadolbrzymy) zaj
mują najchłodniejszą część diagramu 
H-R, tuż pod gran icą H-D. Część 
z nich to względnie normalne nadol
brzymy, z widoczną strukturą krzemo
wą na 10/im , świadczącą o obecności 
o toczek  pyłow ych (np. p  Cep —  
M 2Ia). Średnie tempo utraty masy 
w takich nadolbrzymach jest stosun
kowo wysokie, rzędu 10~5 M 0 /rok. 
Znajdują się tu jednak także najjaśniej
sze (bolometrycznie) obiekty typu OH/ 
IR —  silne źródła podczerwone z emi- 
sją m aserow ą OH. Zaledw ie kilka 
z nich je s t widocznych w zakresie 
optycznym i zidentyfikowanych jako 
nadolbrzym y typu M (np. VX Sgr 
(M4-8eI), VY CMa (M 3-5la) o jasno
ściach Mfto/ =  -9.5). Większość z nich 
utraciła prawdopodobnie dostateczną 
ilość masy, aby obłok pyłowy stał się 
optycznie gruby i przesłonił chłodne
go nadolbrzyma. Tempo utraty masy 
z gwiazd OH/IR można wyznaczyć 
z emisji w zakresie podczerwonym,

znając prędkość wypływu z obserwa
cji emisji maserowej. Jeżeli, tak jak 
w VX Sgr, obserwuje się jednocześnie 
kilka emisji maserowych, można od
tw orzyć naw et rozkład prędkości 
w otoczce. Tempo utraty masy szaco
wane dla OH/IR osiąga ekstremalne 
w artości « 1 0 “4 do =10~3 M0 /rok. 
Średnie wartości prędkości końcowej 
wiatru wynoszą = 2 0 -3 0  km/s.

W Wielkim Obłoku Magellana zna
ne są również dwa obiekty obserwo
wane przez satelitę IRAS. Pyłowa 
otoczka jednego z nich absorbuje i re- 
emituje w przybliżeniu 75 % promie
niowania nadolbrzyma. Drugi jest cał
kowicie zasłonięty przez obłok pyło
wy. Można spodziewać się, że w na
szej Galaktyce istnieje więcej obiek
tów całkowicie przesłoniętych przez 
pył, ale ocena odległości, a tym samym 
jasności absolutnej, jest bardziej kło
potliw a niż w przypadku Obłoków 
Magellana.

Ewolucja masywnych gwiazd jest sil
nie określona przez dwa czynniki. 
Pierwszym z nich jest tempo utraty 
masy. W pewnych grupach gwiazd, np. 
LBV i żółtych skrajnych nadolbrzy
mach, obserwuje się długotrwałe okre
sy wzmożonej utraty masy. Wypływ 
masy jest zjawiskiem  niestacjonar
nym, również w krótkich skalach cza
sowych. Jak pokazuje szczegółowa 
an a liza  lin ii em isy jn y ch , w ia try  
w gwiazdach W-R są niejednorodne, 
co może prowadzić do kilkukrotnego 
zawyżenia wyznaczanych temp utraty 
masy. Nieznajomość skali czasowej 
zjawiska i jego intensywności bardzo 
utrudnia podanie średnich wartości, 
stosowanych przy obliczeniach ewo

lucyjnych. Drugim czynnikiem są pro
cesy mieszania we wnętrzach gwiazd. 
Obserwacyjnie śledzić je  można, ba
dając zmiany składu chemicznego na 
powierzchni. Należy jednak pamiętać, 
że rów nież wiatr, w yw iew ając ze
wnętrzne warstwy gwiazdy, przyczy
nia się do zm iany obserwowanego 
składu chemicznego.

Gwiazdy górnej części diagramu 
H-R ewoluują w stosunkowo krótkich 
skalach czasowych milionów lat. Ma
teria, przeprocesowana we wnętrzach 
gwiazd, w yniesiona zostaje na po
w ierzchnię w procesach mieszania. 
Następnie rozpraszana jest w środowi
sku międzygwiazdowym poprzez in
tensywny wiatr, ewentualnie, w koń
cowej fazie życia, poprzez wybuch 
supernowej. Z tej materii pow stają 
następne pokolenia gwiazd.

Zarówno szybkość ewolucji, jak  
i dominująca w niej rola utraty masy 
wskazują na wagę badań wiatrów naj
jaśniejszych gwiazd. Procesy fizycz
ne konrolujące wiatry są ciągle słabo 
znane, a przecież ich opis matematycz
ny jest niezbędny dla prowadzenia 
obliczeń ewolucyjnych. Z kolei do
k ład n ie jsze  m odele  ew o lucy jne  
gwiazd najm asyw niejszych są ko
nieczne dla lepszego poznania ewolu
cji galaktyk, a tym samym i wszech
świata.

Dr Mirosław Schmidt je s t astrofizy
kiem CAMK PAN iv Toruniu.
Dr K rzysztof Gęsicki je s t pracow 
nikiem Centrum Astronomii UMK. 
Obaj autorzy wspólnie zajmują się 
badaniem atm osfer żółtych skraj
nych nadołbrzymów.
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Przetworniki CCD 
w amatorskich 
obserwacjach 
astronomicznych

Roman Fangor

6 :52:19

Reprodukcja ośmiu zdjęć wykonanych 
w obserw atorium  astronom icznym  
na Mount Wilson podczas zakrycia 
gwiazdy 28 Sgr przez Saturna i jego 
pierścienie w nocy 3 lipca 1989. Zdję
cia były wykonywane z monitora pod
czas obserwacji.

Jeszcze 10 lat temu przetworniki 
CCD, które całkowicie zmieniły 

świat filmowca-amatora, wypierając 
niemal zupełnie popularne do niedaw
na kamery filmowe 8 i 16 mm, były 
rzadko stosowane w amatorskich te
leskopach. Główny powód prosty — 
wysoka cena, rzędu kilku tysięcy do
larów.

Znane miesięczniki „Sky & Telesco
pe"  i A stronom y"  zawierają dużo in
formacji o takich przetwornikach. Fir
ma SBIG  (z Santa Barbara, Califor
nia, USA) oferuje m. in. detektory ST- 
7 i ST-8. Pierwszy z nich ma 765 x 
510 pikseli (a więc rozdzielczość zbli
żoną do SVGA 800 x 600) i rozmiar 
samego „chipa” 6.9 x 4.6 mm. Drugi 
—  1534 x 1020 pikseli, rozmiar — 
13.8 x 9.2 mm, a więc 4-krotnie więk
szą powierzchnię. Rozmiar pojedyn
czego piksela wynosi 9 x 9  mm, a więc 
niewiele więcej od ziarna wysokoczu- 
łej błony czarno-białej (a co ważne, nie 
ma takiego wrażenia „ziarnistości”, jak 
w klasycznym negatywie —  czasami 
można było pomylić kulistą gromadę 
gwiazd z większą gromadą... ziaren 
negatywu). Tego typu przetworniki są 
„obsługiwane” przez komputer i Win- 
dowsy. Cenną ich zaletą jest nie tylko 
bardzo  duża czu ło ść , ale przede  
wszystkim możliwość naświetlania 
CCD nie tylko w sekundach, ale na
wet w minutach. Po kilku sekundach 
można zarejestrować gwiazdy znacz
nie słabsze niż widoczne tym samym 
teleskopem bezpośrednio wizualnie. 
Chyba jedyną wadą wyżej wymienio
nych przyrządów jest ich cena: ST-7 
= 2450 $, a ST-8 = 6 450$ '.

1 Podane ceny odnoszą się do połowy 1997 r.

Tańsze są mniejsze kamery CCD 
oferowane przez znaną firmę Meade. 
Najprostszy przetwornik Pictor 201 
(336 x 242 piksele, 3.3 x 2.4 mm) 
można nabyć już za ok. 400 $. Lepszy 
i większy Pictor 416 (768 x 512 pik
seli, 6.9 x 4.6 mm) kosztuje ok. 2500 
$. Kamera z największym CCD (iden
tycznym z ST-8) oraz chłodzeniem (do 
temp. —40°C) to już prawie 7000 $.

Jeśli jednak naszym celem nie bę
dzie „fotografowanie” obiektów słab
szych od 15 mag, a zastosujemy tzw. 
kamery TV przem ysłowej, to ceny 
będą kilkakrotnie niższe. Obecnie ceny 
tych detektorów spadły na tyle, że rów
nież w naszej sekcji —  Sekcji Obser
wacji Pozycji i Zakryć (SOPiZ) Pol
sk iego  T ow arzystw a M iłośn ików  
Astronomii —  niektóre zjawiska astro
nomiczne rejestruje się tymi kamera
mi. Dlatego niniejszy artykuł nie bę
dzie ilustrowany zdjęciami publikowa
nymi, np. w „Sky & Telescope”, a wy
konyw anym i przez obserw atorów  
PTMA.

Najważniejszą cechą takiej kamery 
powinna być możliwość wyłączenia 
automatyki, ustalającej czas naświetla
nia lub wartość przesłony. W przeciw
nym przypadku, przy rejestrowaniu 
gwiazd będziemy mieli na ekranie zbyt 
jasne tło nieba (a w efekcie np. prze
świetlony obraz planety), a podczas za
kryć gwiazd przez Księżyc ten ostatni 
spowoduje takie zmniejszenie czuło
ści, że gwiazda przestanie być widocz
na w polu widzenia. Kolejną cechą 
musi być m ożliw ość w ym ieniania 
optyki. Jeśli ma ona obiektyw zainsta
lowany na stałe (większość domowych 
kamerowidów), jej możliwości będą 
bardzo ograniczone. Również istot-
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nym parametrem kamery musi być jej 
czułość — zwłaszcza kolorowe mają 
czułość rzędu 1-5 lx, co nie wystar
czy do zarejestrow ania słabych 
gwiazd. Wreszcie taka kamera nie 
musi zawierać kasety magnetowido
wej — wystarczy wyjście wideo takie 
jak do magnetowidu lub monitora.

Najczęściej spotyka się przetworni
ki 1/2" (rozmiar CCD 4.8 x 6.4 mm) 
oraz 1/3" (3.3 x 4.4 mm). Każdy roz
miar może być ze standardową roz
dzielczością (na ogół w zakresie 380- 
410 linii TV) oraz wysoką (570-700 
łinii). Można nabyć kamery zasilane 
zarówno napięciem zmiennym 220 V, 
jak i stałym 12 (lub 24) V. Ze wzglę
dów bezpieczeństwa (możliwe obser
wacje przy niskiej temperaturze jak 
i większej wilgotności) należy stosować 
wersje niskonapięciowe (np. 12 V) 
i podane niżej parametry dotyczą tyl
ko takich kamer. Jest to szczególnie 
wygodne w warunkach „polowych”, 
gdzie czasami mamy tylko akumula
tor lub baterie. Interesującym „uzupeł
nieniem” kamery może być magneto
wid, umożliwiający zapis „co którejś” 
klatki. W ten sposób zaćmienie Księ
życa, zamiast np. 3 godzin, będzie 
trwać 15 minut (lub znacznie krócej). 
Niestety, cena takich magnetowidów 
jest wysoka (od 3000 zł wzwyż). Ko
rzystając ze zwykłych magnetowidów 
VHS, warto korzystać z typów 4-gło- 
wicowych — uzyskuje się lepszą ja
kość zapisu, a przede wszystkim lep
szą jakość tzw. stop-klatki i ruchu 
zwolnionego.

Znana firma Panasonic ma w swo
im asortymencie nie tylko telewizory 
czy magnetowidy, ale także kamery 
CCD. Kamery W V-BP514 oraz 
WVBP314 mają przetwornik 1/3", 
rozdzielczość 570 linii TV, czułość ok. 
0.06 lx (przy F=1.2), elektroniczną 
migawkę w zakresie 1/50 -  1/10000 
sek i zasilanie 24 V (kamera WV- 
BP312 — 12V). Cena (z VAT) — ok. 
1800 zł. Jako ciekawostkę mogę po
dać, że kamera ze wzmacniaczem ob
razu WV-BD900/G ma bardzo wyso
ką czułość — 0.0015 luksa i równie 
wysoką cenę (ponad 47 000 z ł !)

Również firma Sony posiada po
dobne kamery. Kamera SPT-M102CE 
(1/3") ma czułość ok. 0.1 lx (przy 
F=1.2) i rozdzielczość 500 x 580 pik
seli. Cena ok. 760 zł (bez VAT). Inna 
— SSC-M350CE — ma mniejszą

czułość (ok. 0.3 lx), przetwornik 1/2" 
i migawkę do 1/10000 sek. Cena — 
1522 zł.

Warto się zainteresować kamerami 
firmy Mintron, które mogą być przy
datne obserwatorom zakryć gwiazd, 
zwłaszcza przez planetoidy. Kamery 
(1/3") MS-168P i MS-168EP oraz OS- 
25III (1/2") mają czułość rzędu 0.02- 
0.05 lx (przy F = 1.2), rozdzielczość 
rzędu 400 linii TV lub 512 x 580 pikse
li. Cena ich jest rzędu 600-900 zł. Je
żeli interesuje nas kamera o większej 
rozdzielczości, to kamera OS-45D 
przy czułości 0.02 lx ma rozdzielczość 
600 linii TV lub 795 x 600 pikseli 
(cena ok. 1400 zł). Nie podaję danych 
kamer kolorowych, ponieważ są kilka 
razy droższe, a ich czułość jest rzędu 
1 lx. Powyższe kamery (np. OS25III) 
mają możliwość ręcznego wzmocnie
nia (czułości), zmianę kontrastu obra
zu oraz wyjście composit video — czy- 
li bez problemu można podłączyć zwy
kły magnetowid (i monitor). Elektro
niczna migawka daje czasy naświetla
nia rzędu 1/50000 sek (!) przy bardzo 
jasnych obiektach i 1/50 sek (najdłuż
szy czas) przy obiektach ciemnych 
(przy gwiazdach). Pozwala to rejestro
wać w czasie rzeczywistym zarówno 
zakrycia gwiazd przez Księżyc, jak też 
zjawiska planetoidalne. Jeżeli gwiaz
da zakrywana przez planetoidę będzie 
jaśniejsza od ok. 9 mag, to taki zapis 
magnetowidowy będzie miał podwój
ną wartość: zarówno dokumentalną, 
jak i popularyzatorską.

Uzupełnieniem kamery musi być 
monitor: albo zbliżony parametrami do 
TWM-315 (Unitra) lub do odbiorni
ków telewizyjnych typu „Vela” — pro
dukowanych kilkanaście lat temu,al
bo monitor firmy Bielski typu MTV 
04 (ekran 1 lcm !, zasilanie również 12 
V) — cena ok. 340 zł (bez akumulato
ra). Lepsze monitory (MTV 02) to już 
prawie 900 zł. Innym rozwiązaniem 
jest podłączenie kamery do takiego 
komputera, którego karta graficzna ma 
wejście wideo.

Pierwsze próby kamery OS-251II 
firmy Mintron w Oddziale Warszaw
skim PTMA dały dobre rezultaty. Ka
mera o czułości rzędu 0.02 lx i roz
dzielczości rzędu 400 linii TV (512 x 
580 pikseli) została pod koniec grud
nia 1996 r. po raz pierwszy użyta do 
obserwacji zakrycia gwiazdy przez 
Księżyc. Była to próba „generalna”, 
bez zapisu sygnałów czasu na taśmie 
wideo. Warunki były bardzo trudne — 
temperatura powietrza -20°C, kame
ra CCD była przymocowana do tele
skopu Newtona 250mm taśmą klejącą 
(kłopoty z ustawieniem ostrości), faza 
Księżyca -97% . Odkrycie gwiazdy 
(o jasności 6.0 mag) zostało dostrze
żone dopiero w domu podczas uważ
nego przeglądania taśmy wideo. War
to dodać, że równoczesna wizualna ob
serwacja zjawiska teleskopem 150 mm 
zakończyła się niepowodzeniem — 
gwiazdy nie było widać. Efektownie 
wyszedł natomiast sam Księżyc, mimo 
fazy bliskiej pełni. Poważnym utrud-
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nieniem przy obserwacji zwłaszcza 
słabych gwiazd były refleksy (w ka
merze lub w teleskopie) od jasnej tar
czy Księżyca oraz jasne tło nieba.

Po kilkunastu dniach, po wykona
niu specjalnej złączki umożliwiającej 
połączenie kamery z teleskopem oraz 
standardowymi obiektywami fotogra
ficznymi i zamocowaniu dodatkowych 
diafragm, jakość obrazów Księżyca 
i gwiazd znacznie się poprawiła. Mo

nitor typu MTV 04 (ekran 11 c m !) da
wał bardzo ostre obrazy K siężyca 
i gwiazd. Ma jednak pewną „wadę” — 
automatyka tego monitora sama usta
la jasność obrazu, co utrudnia prawi
dłowe ustawienie wzmocnienia kame
ry CCD. Do obserwacji zakryć gwiazd 
w ykorzystyw ałem  potem  m onitor 
komputerowy (większy i cięższy), ale 
za to z ręczną regulacją jasności i kon
trastu obrazu. Elektroniczna migawka

ma dwie opcje: ustawienie automa
tyczne (czasy naświetlania od 1/50000 
sek do 1/50 sek) lub ustawienie ręcz
ne (stałe —  1/50 sek). Podczas reje
stracji zakryć gwiazd należało ustawić 
migawkę na 1/50 sek i ręczną regula
cją wzmocnienia osiągnąć jednocze
śnie możliwie nie prześwietlony obraz 
Księżyca oraz widoczność gwiazd 
przy jego tarczy.

Pierwsze w pełni udane nagrania 
zakryć gwiazd przez Księżyc wykona
no w dniach 15, 16 i 17 lutego 1997 r. 
Obserwacje te wykazały zalety kame
ry CCD: nie tylko możliwość otrzy
mania dokładniejszych momentów niż 
podczas obserwacji wizualnych (moż
na osiągnąć faktyczną dokładność rzę
du ±0.1 sek), ale także możliwość ob- 
serwacji słabych gwiazd w pobliżu 
Księżyca —  w tych dniach zarejestro
wano zakrycia gwiazd o jasnościach 
do +9.4 mag. W obserwacjach nie 
przeszkadzały nawet niewielkie chmu
ry, które na ekranie sprawiały wraże
nie... śnieżycy. Analiza nagrań „wy
kry ła” podw ójność dwóch gwiazd 
(jedna z nich jest być może potrójna). 
Odległość między składnikami rzędu 
0.1” to prawie 0.2 sek czasu, czyli 4 
klatki zapisu w ideo. Służba czasu 
oparta była o elektroniczny rejestrator 
czasu —  sygnały były nagrywane na 
taśmę magnetowidową podczas obser
wacji. D odatkow ą atrakcją w tych 
dniach był obraz Saturna z pierście
niem i dwoma jego satelitami (przy 
wysokości Słońca ok. -5°!). Użycie te- 
lekonwertera pozwalało uzyskać obraz 
Księżyca, odpowiadający powiększe
niu wizualnemu ponad 300 razy.

Udały się nagrania komety Hale’a- 
-Boppa, którą można było już w dru
giej połowie stycznia 1997 r. dostrzec 
w Warszawie gołym okiem, krótko 
przed wschodem Słońca (przed godz. 
6). W pierwszych dniach marca pod
czas pokazów komety Hale’a-Boppa 
użycie kamery pozwoliło wielu uczest
nikom pokazu obserw ow ać nieco
dzienny widok —  koncentryczne pier
ścienie wokół jądra komety. Służbę 
czasu oparto o inserter —  przystawkę 
włączaną między kamerę a magneto
wid. Na ekranie wyświetlane były: 
data oraz moment zjawiska (z dokład
nością do jednej klatki, czyli w przy
bliżeniu do ± 0.05 sek). Kolejne uda
ne obserwacje z kamerą CCD miały 
miejsce 10 marca. Przy bardzo dobrej

Zdjęcie komety wykonane teleskopem Newtona 250/1400 (w ognisku głównym) 
podczas publicznych pokazów w Warszawie. Widoczne koło jądra komety kon
centryczne jasne pierścienie byty niemożliwe do sfotografowania tym teleskopem 
na tradycyjnej błonie fotograficznej.

980816;S;u = 0231 35 * 01

Jowisz, sfotografowany w/w teleskopem z konwerterem wydłużającym ogniskową 
do ok. 500 cm. Dodatkowo obraz planety powiększony podczas „obróbki” kompu
terowej. Z lewej strony planety widoczny lo, którego cień znajduje się blisko brze
gu tarczy Jowisza.
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Zdjęcia Księżyca w wieku 1.5 dnia (!) 10 marca 1997 r. wykonane wkrótce 
po zachodzie Słońca przy wysokości Słońca -5°. Przy bardzo dobrej przejrzy
stości nieba widoczne światło popielate i oświetlone przez Słońcepojedyncze 
góry na Księżycu.

widoczności udało się najpierw poka
zać niezwykle wąski sierp Księżyca 
(1.5 dnia po nowiu, przy wysokości 
Słońca -5 °  i Księżyca +12°), następ
nie zakrycie gwiazdy 6.5 mag przy 
ciemnym brzegu (11^ = 8 °), a w końcu 
kometę H-B. Warto dodać, że w tym 
pokazie wzięło udział ok. 50 osób oraz 
ekipa TV z „Panoramy”, która poka
zała (niestety, dopiero po północy) ob
raz komety widzianej przez nasz tele
skop i kamerę CCD. W dniach 16-20 
marca wykonano kolejną serię zakryć 
gwiazd, osiągając kolejny „rekord” — 
zakrycie gwiazdy o jasności +10.5 
mag2. Ilość zakryć wykonanych pod
czas jednej z „sesji” obserwacyjnych 
sięgnęła 15, podczas gdy obserwato
rzy wykonujący obserwacje wizualnie 
teleskopami 150 mm uzyskiwali zale
dwie kilka udanych zakryć. Warto 
w tym miejscu dodać, że kamera jest 
szczególnie czuła w bliskiej podczer
wieni, co umożliwia obserwacje (i na
grania) w warunkach, w których ob
serw acje  były  bardzo trudne, np. 
o świcie, a nawet w dzień (przykładem 
były ostatnie zakrycia Wenus przez 
Księżyc).

Szczególnie cenne są te kamery do 
obserwacji zakryć gwiazd przez pla- 
netoidy. Niewielu polskich obserwa
torów, nawet tych, którzy próbowali 
wykonywać wizualnie obserwacje za
kryć gwiazd przez Księżyc, wykonuje 
systematycznie obserwacje „planeto- 
idalne”. Wystarczy tu wspomnieć, że 
najczęściej gwiazdy są słabsze od 9 
mag, moment zjawiska podawany jest 
z dokładnością rzędu... 5-15 minut, 
a położenie pasa (w którym widoczne 
będzie zakrycie gwiazdy przez plane- 
toidę o średnicach najczęściej 30-100 
km) znane jest czasem z dokładnością 
do rozmiarów... Europy! Obserwator 
nie może oderwać oka od okularu 
przez kilkanaście minut, czekając na 
kilka sekund, w czasie których gwiaz
da może zniknie (zakładając, że pla- 
netoida jest znacznie słabsza od gwiaz
dy i poza zasięgiem teleskopów 15- 
-30  cm). W przeciwieństwie do innych 
zjawisk, zaobserwowany brak zakry-

2 Przy najdłuższej migawce kamery, 
wynoszącej tylko 1/50 sek. Dla porówna
nia —  dla uzyskania obrazu gwiazdy tej 
jasności na błonie o czułości 400 ASA 
trzeba ją  naświetlać tym samym telesko
pem 5-10 sekund.

cia też jest cenną obserwacją. Przyto
czę tu słynne obserwacje (jeszcze tyl
ko wizualne) zakrycia k  Gem (3.6 
mag) przez p lanetoidę (433) Eros 
w nocy 23 stycznia 1975 r. Kilkunastu 
obserwatorów w USA zaobserwowa
ło zakrycie (trwało od 0.4 sek do 3.6 
sek), kilkunastu kolejnych znalazło się 
„o włos” od granicy zakrycia (setki in
nych było znacznie dalej). Na tej pod
stawie Brian M arsden opublikował 
kształt Erosa —  bardzo podobny do za
łączonego kształtu planetoidy (216) 
Kleopatra (również na podstawie ob

serwacji amatorskich —  zwraca uwa
gę wysoka góra!3). Warto wspomnieć, 
że w 1999 r. do Erosa dotrze sonda 
„NEAR” i wtedy przekonamy się, w ja 
kim stopniu te obserwacje zakryciowe 
pozwalają określić kształt planetoid.

3 Zakrycie gwiazdy PPM 115296 o ja 
sności 9.1 mag zaobserwowało 9 osób. Na 
podstawie analizy tych wyników Brian 
M arsden opublikow ał praw dopodobny 
kształt planetoidy. Jeżeli jeden z obserwa
torów nie popełni! istotnego błędu, plane- 
toida ma górę o wysokości ok. 25 km !
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Księżyc w dniach 16.08.1998 r. oraz 17.03.1997 r. sfoto
grafowany przy użyciu teleskopu + telekonwertera.

Do niedawna problemem dla polskich obserwatorów 
był brak („na czas”) informacji o przewidywanym i ko
rygowanym do ostatniej chwili przebiegu pasa zakry
cia. Mimo to obserwatorom SOPiZ udało się wykonać 
kilka pozytywnych obserwacji zjawisk planetoidalnych 
(wyjątkowo udane były dla obserwatorów z południo
wej Polski). 15 maja 1995 r. pas zakrycia gwiazdy PPM 
227166 przeszedł wzdłuż granicy polsko-czesko-słowac- 
kiej, a zjawiska zostały zaobserwowane przez obserwa
torów ze Zręcina, Niepołomic, Krakowa i Wrocławia. 
Jako ciekawostkę mogę dodać, że planetoida nazywała 
się... Urania. Największym utrudnieniem, oprócz ma
łej jasności gwiazdy (10.5 mag), był Księżyc niemal 
w p e łn i! Ostatni sukces to zarejestrowane w 1998 r. na 
taśmie wideo zakrycie gwiazdy PPM 96685 przez pla- 
netoidę (578) Happelię, a obserwację wykonał Leszek 
Benedyktowicz z Krakowa. Według ostatnich pomia
rów astrometrycznych, zjawisko to powinno być widocz
ne 300 km na zachód od Krakowa !

Kilka lat wcześniej wydarzeniem  było zakrycie 
gwiazdy 28 Sgr przez Saturna 3 lipca 1989 r., które 
było widoczne w USA. Obserwatorzy SOPiZ otrzymali 
później taśmę wideo z trwającym prawie 1.5 godziny 
zapisem zjawiska (całe trwało ponad 3 godziny!). Na
grania dokonano kamerą CCD podłączoną do 150 cm 
teleskopu w Mount Wilson. Mimo że otrzymana taśma 
wideo nie była najlepszej jakości (prawdopodobnie pod
czas konwersji z systemu NTSC do PAL), dołączam 
„stop-klatkę” z tego zapisu oraz reprodukcje z „Sky & 
Telescope”, w którym opisano to zjawisko. W ostatniej 
chwili, kilka dni przed zakryciem tej gwiazdy przez 
Saturna okazało się, że kilkanaście godzin później, w 
Europie, będzie widoczne zakrycie Tytana przez tę 
samą gwiazdę! Choć Saturn był nisko nad horyzontem, 
a pogoda nie najlepsza, zjawisko było dobrze widocz
ne. Obserwatorów w centralnej Europie czekała nie lada 
niespodzianka. Prowadząc razem z innymi członkami 
SOPiZ tę obserwację w W arszawie, zauważyliśm y 
„błysk centralny”!. Zostało to zauważone przez innych 
obserwatorów w Polsce, a z Niemiec otrzymaliśmy ta
śmę wideo potwierdzającą to rzadkie zjawisko.

Kamery CCD są bardzo cenne podczas obserwacji 
brzegowego zakrycia gwiazdy przez Księżyc, kiedy 
gwiazda wielokrotnie znika i pojawia się za brzegiem 
naszego satelity. 3 listopada 1988 r. obserwatorzy z N ie
miec udali się do Danii, gdzie wykonali obserwację brze
gowego zakrycia Regulusa. Zjawisko to miało nieco
dzienny przebieg: oprócz kilkunastu (!) kolejno nastę
pujących zakryć i odkryć były tzw. „błyski”, a w pew
nym momencie przez kilka sekund nie było ani zakry
cia, ani odkrycia —  gwiazda „ślizgała” się po brzegu 
Księżyca, wielokrotnie zmieniając jasność (trzeba do
dać —  tego nie można opisać ani przedstawić na zdję
ciach —  to trzeba zobaczyć albo na „żywo”, albo na 
taśmie wideo).

28 kwietnia 1998 r. w Polsce (blisko Łodzi i Pozna
nia) przebiegała granica brzegowego zakrycia Aldeba- 
rana przez Księżyc. Planetarium  i Obserwatorium  
m. Łodzi, PTMA w Łodzi oraz SOPiZ zorganizowały
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Saturn zarejestrowany kamerą CCD  w Warszawie 16.08. 
1998 r. (tak jak poprzednio —  ten sam teleskop i telekonwerter).

ekspedycję na to zjaw isko (z udziałem  obserw atorów  
z innych krajów). Ponad 40 osób na 29 stanowiskach 
(rekord  Polski!) rozstaw ionych  co k ilkase t m etrów  
na przestrzeni praw ie 10 km w ykonało te obserwacje. 
Zarów no obserw acje w izualne, jak  i z  CCD charakte
ryzow ały się długim  —  nawet ponad 0.2 sek —  czasem 
znikania i pojaw iania się A ldebarana, co je st zw iązane 
ze stosunkow o d u żą  ś red n icą  w id o m ą tej gw iazdy  
(ok. 0 .025”). Po raz pierw szy 6 obserw atorów  nagrało 
zjaw isko za pom ocą kam er CCD, a niemal wszystkie 
nagrania w yszły bez zarzutu. Szczególną satysfakcję 
m oże mieć Ladislav Śmelcer, który zarejestrował co naj
mniej 20 kontaktów! Zm ontow aną taśm ę ze w szystki
mi nagraniam i przedstaw ił na European Sym posium  
o f O ccupation Predictions (w sierpniu 1998 r. w Bel
g ii) rep rezen tu jący  P o lskę p rezes O ddzia łu  PTM A 
w W arszawie, Janusz W iland.

Kilka minut przed zakryciem gwiazdy PPM  122334 (6.3 mag) 
rzadkie chmury zasłaniają Księżyc —  gwiazda nadal widocz
na (przez chmury).

Droga pasa zakrycia gwiazdy PPM 227166 przez planetoidę 
Urania w Europie, w nocy 15.05.1997 r.

Rys. dr Marek Zawilski

Z djęcia  K siężyca i p lanet, będące ilustracją  tego 
artykułu, zostały w ykonane w/w kam erą CCD dołączo
n ą  do teleskopu N ew tona 250 mm  / 1400 m, którym  
w ykonyw ana je s t obecnie w iększość pokazów  nieba 
i obserw acji w PTM A w W arszawie. Część zdjęć w y
konano przy użyciu telekonw erterów , w ydłużających 
ogniskow ą teleskopu do ok. 500 cm, co dawało skalę 
0.6"/piksel. Ze w zględu na falow anie pow ietrza w  m ie
ście oraz montaż azym utalny teleskopu, praktyczna roz
dzielczość w yniosła ok. 2 "  (testem  było rozdzielenie 
e  Lutni). N agrania w ideo były przetw arzane za pom ocą 
tzw. „łapacza ekranu”, a o trzym yw ane „stop-k latk i” 
o rozdzielczości 768x576 pikseli zapisyw ane na dysku 
kom putera i następnie korygowane program em  „Pictu
re Publisher” .

Roman Fangorjest miłośnikiem astronomii i pracow
nikiem Planetarium Muzeum Techniki w Warszawie. 
Jego astronomicznąpasją są obserwacje zakryć gwiazd 
przez Księżyc.

Ksztatt planetoidy Kleopatra otrzymany przez Briana Mars- 
dena na podstawie 9 pozytywnych obserwacji zakrycia gwiaz
dy PPM  115296. Zwraca uwagę góra wysokości ok. 25 km 
(na podstawie analizy obserwacji Gary’ego Kisera.)

GO^SS- Silhouette 
of Kleopatra 
Jan. 19, 1991
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rozmaitości

Gwiazdy neutronowe w dziedzinie optycznej
Mimo iż od z górą trzydziestu lat, postulowane najpierw teoretycznie, gwiazdy neutronowe uzyskały obserwacyjne 
potwierdzenie istnienia w postaci pulsarów, wciąż niewiele wiadomo o ich naturze w zakresie optycznym. Obecnie 
jesteśmy w stanie wskazać zaledwie dziewięć przypadków, w których możemy powiedzieć o optycznej rejestracji tzw. 
izolowanych gwiazd neutronowych (określanych skrótem INS, od angielskiej nazwy isolated neutron stars).

Wszystkie dotychczasowe przypadki, 
kiedy to dla INS udało się odszukać 
na niebie ich odpowiedniki optyczne, 
prezentuje tabela. Zgromadzone tam 
obiekty można podzielić, przyjmując 
za wyróżnik ich wiek, na trzy grupy, 
które w szakże łączy jed n a  cecha, 
w sposób zasadniczy utrudniająca do
konanie kolejnych identyfikacji - 
zbyt słaba jasność w zakresie widzial
nym. Przyjrzyjmy się pokrótce przed
stawicielom wszystkich grup.

Młode INS

Ich wiek należy do przedziału 1 tysiąc 
—  10 tysięcy lat. Są poniekąd najła
tw iejsze do zbadania, z racji swej 
względnie dużej jasności, rzędu 1033 
erg/s. Podstawową metodą ich identy
fikacji je s t  stw ierdzen ie  p u lsac ji 
optycznych u „podejrzanego”. Oprócz 
obiektu P5R1509-58, są one faktycz
nie pulsarami optycznymi. Jeśli dodat
kowo obiekt taki jest w miarę bliski 
(odległość nie przekraczająca 500 par
seków), można zastosować inne, nie
zależne metody —  chociażby porów
nanie kątowego przesunięcia odpo
wiednika optycznego (jeśli ma to miej
sce) z ruchem własnym pulsara radio

wego. W tej grupie gwiazd neutrono
wych jedynie dla Kraba została wyko
nana dokładna, średniorozdzielcza 
spektroskopia optyczna. Dla pozosta
łych członków tej grupy, które wymy
kają się już  badaniom widmowym 
przy użyciu obecnie dostępnych instru
mentów naziem nych i orbitalnych, 
mamy jedynie nieco danych dzięki wy
konanej dla nich fotometrii wielobarw
nej (zobacz tabelę). Przyjmuje się, że 
em isja optyczna młodych INS jest 
podtrzymywana przez energetyczne 
oddziaływania elektronów w magne- 
tosferze gwiazdy neutronowej; widmo 
jest płaskie, podobnie jak dla promie
niow ania synchrotronow ego. N aj
prawdopodobniej jest tak i dla „non
konformisty” PSR 1509-58,jednakże 
m odelow anie tego przypadku jest 
utrudnione przez poważną absorpcję 
międzygwiazdową w tym kierunku.

INS wieku średniego
W śród obiek tów  m ających około 
100 tysięcy lat sprawa pogarsza się da
leko bardziej z racji jeszcze mniejszej 
ja sn o śc i op tycznej, rzędu 1 027-28 
erg/s. Nic dziwnego zatem, że pulsa- 
cje optyczne zostały stwierdzone do

piero niedawno dla Gemingi i PSR 
0656+14. Posiadamy dla nich również 
dane z fo to m etrii w ie lobarw nej. 
Wzmożoną uwagę należy także zacho
wać w trakcie prób modelowania ta
kich przypadków. W grę m ogą bo
wiem zaczynać wchodzić dodatkowe 
procesy powodujące pojawianie się 
emisji w zakresie widzialnym. Przy
kładowo, optyczna emisja magnetos- 
feryczna mogła osłabnąć na tyle, że 
„prześwitywać” zaczęła emisja ter
m iczna ze stygnącej pow ierzchni 
gwiazdy neutronowej, o temperaturze 
rzędu 100 tysięcy do miliona kelwi
nów; tym bardziej że obserwacje rent
genowskie zdają się to potwierdzać. 
Taką właśnie term iczną aktywność 
powierzchni gwiazdy neutronowej su
gerują najnowsze dane z fotometrii 
wielobarwnej dla Gemingi. Widać jed
nakże równocześnie szeroką strukturę 
emisyjną na długości fali rzędu 6 ty
sięcy angstremów, którą można przy
pisać emisji cyklotronowej lekkich jo 
nów w atmosferze tej gwiazdy, nało
żoną na kontinuum Rayleigha-Jeansa 
w zakresie miękkiego promieniowania 
rentgenowskiego. Nieco innym zacho
waniem widmowym charakteryzuje

Tab. 1. Znane przypadki optycznej identyfikacji izolowanych gwiazd neutronowych.
W kolumnie z metodą identyfikacji, p oznacza pulsacje optyczne, r.w. — ruch własny odpowiednika optyczne

go, a liczby określają dokładność koincydencji położenia w sekundach łuku. W danych fotometrycznych, pomiary 
z Teleskopu Kosmicznego Hubble’a wyróżniono kursywą.

Nazwa Wiek 
[tys. lat]

Metoda
identyf. 1

Fotometria wielobarwna 
R V B U

Krab 1.3 P 15.36 16.21 16.65 17.16 16.69
PSR0540-69 1.6 P 21.5 21.8 22.5 22.7 22.05
PSR1509-58 1.6 0.35 19.8 20.8 22.1 23.8
Vela 12.6 P 23.9 23.6 23.9 23.8

P5R0656+14 100 P 23.8 24.5 25 24.8 24.1
Geminga 316.2 r.w. >26.4 25.5 25.5 25.7 24.9
P5R1055-52 501.2 0.1 24.9

P5R1929+10
PSR0950+08

3162.3
15848.9

0.39
1.83

>26.2 25.7
27.1

262 U R A N I A  -  Postępy Astronomii 6/1998



Widzialne gwiazdy neutronowe rozmaitości

się najmłodsza przedstawicielka tej 
grupy, PSR0656+14. W jej przypad
ku jest to strome widmo potęgowe, 
plus dodatkowy składnik od gorącego 
ciała doskonale czarnego.

Stare INS

Obiekty tej grupy legitymują się wie
kiem powyżej miliona lat, a ich aktyw
ność optyczna stała się bardzo słaba 
—  w zakresie widzialnym świecą one 

< z wydajnością co najwyżej około 1026
erg/s. O ile o identyfkacji ich pulsacji 
optycznych nie ma co w ogóle marzyć, 
to zasadn icze  p roblem y są  także 

. w dziedzinie fotometrycznej —  mamy
do dyspozycji pomiary w ledwie jed 
nym lub góra dwóch filtrach. Żeby 
było trudniej, pomierzone jasności są 
w jaskrawej rozbieżności z ekstrapo
lacją do zakresu widzialnego widm 
czap polarnych i magnetosfery gwiazd 
neutronowych w zakresie miękkich 
rentgenów. Również i dla tych obiek
tów za ich strumieniem optycznym 
kryje się najprawdopodobniej emisja 
te rm iczna  stygnącej pow ierzchni 
gwiazdy.

Nanosząc omówione powyżej zna
ne przypadki optycznych identyfika
cji izolowanych gwiazd neutronowych 
na wykres (zobacz rysunek), widać 
wyraźnie, iż obiekty te słabną z wie
kiem. Do przebadania pozostaje jed
nak sprawa tempa tego spadku, a co 
więcej kwestia, czy towarzyszy mu 
zmiana mechanizmów odpowiadają
cych za emisję optyczną. Warto tu do
dać, że nawet w przypadku młodych 
INS nie możemy mieć stuprocentowej

36

i i i i i i i I i i — i j i

- rP S R 1 800-21

PSR1610-50 ^

34
^  PSR1823-13

Crab

"t/T jł<iP S R 0540-69

E> PSR15 ^ - 5 8  PSR1046-58
OJ
V  32
C

PSR1853+01
V

N PSR2331+61O
V  T PSR0355+54

CL
O qPSR1706 44 ^P S R 0 5 3 8 + 2 8  

PSR1951+323 30
o
c ▼PSR1055-52 PSR0823+26
Ulro
—>

^ la PSR0656+14 'J ' 
♦

28

Geminga PSR1929+10 
♦  ■

PSR0950+08
26 -  ■

i i i I i i i I i i i ! i

> 4 6 8  
W iek (lat)

Starzeniu się izolowanych gwiazd neutronowych towarzyszy spadek ich jasności
optycznej. Trójramienne gwiazdki to młode INS, romby — INS wieku średniego.
kwadraty — stare INS, natomiast Vela została zaznaczona gwiazdką czterora
mienną. Pozostałe obiekty prezentują obecnie znane górne granice wartości, (źró
dło rysunku: Roberto P. Mignani 1998, preprint).

pewności, iż to ich magnetosfera gra 
kluczową rolę w procesie powstawa
nia promieniowania widzialnego. Jak 
bowiem pokazano już w roku 1971, 
optyczna em isja m agnetosferyczna 
powinna zanikać w sposób gwałtow
ny. I takie twierdzenie zdaje się po
twierdzać nieco starsza Vela.

Z przedstawionej powyżej krótkiej 
charakterystyki wynikałoby, że wraz

z wiekiem u INS coraz silniej docho
dzi do głosu promieniowanie ze sty
gnącej powierzchni gwiazdy neutrono
wej, by w końcu stać się dominujące 
w starych INS. Do w miarę pełnego 
opisu ewolucji izolowanych gwiazd 
neutronowych droga jest jednak jesz
cze bardzo daleka. Potrzeba dużo wię
cej obserwacji, nowych identyfikacji 
i rozważań teoretycznych, (mag)

na rozkładówce Zorza polarna sfotografowana we Fromborku

Seria zdjęć prezentowanych na rozkładówce tego zeszytu 
została wykonana przez Krzysztofa Sochę z Kolonii koło 
Baćkowic w czasie jego pobytu we Fromborku w ramach 
akcji „Wakacje w Planetarium’’ (patrz Urania-PA 4/98 str 
146). Jak pisze autor w swym liście, w nocy 27 sierpnia 
zrobiła się piękna pogoda, która postanowił wykorzystać 
tylko do robienia zdjęć, korzystając ze sprzętu Obserwato
rium Astronomicznego przy Muzeum Mikołaja Kopernika. 
Około godz. drugiej czasu letniego pojawiły się na niebie 
niewielkie chmury, a po paru minutach coś jeszcze, co po
czątkowo wziął za obłoki srebrzyste. Szybko jednak oka
zało się, że jest to coś znacznie ciekawszego.

Zorza rozjaśniała cały północny horyzont, a w niej dodat
kowo pojawiały się silne pojaśnienia, które bardzo szybko 
rozwijały swą strukturę oraz jasność, i równie szybko ga
sły. Dynamika zmian wymuszała dość krótki czas naświe
tlań rzędu pół minuty. Po półtora godzinie zjawisko znacz
nie osłabło, by po kilkunastu następnych minutach całkiem 
zniknąć. Całe zjawisko charakteryzowało się biało-srebrzy- 
stą barwą. Dopiero wywołane zdjęcia ukazały barwy za- 
rejstrowane przez kliszę fotograficzną (Kodak Gold 100 
ASA). W zakończeniu swojego listu autor pisze: „Była to 
moja druga zorza, jaką widziałem, i cóż dodać, trzeba ją 
koniecznie zobaczyć samemu — choćby kosztem nieprze
spania wielu nocy."
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czarno-biała i  w kolorze: Galeria M gławic Messiera

K ończy się  p ow oli sezon w idoczności na niebie obiektów, które dziś przedstaw iam y. N a pocieszen ie: 
niebawem  znów p ojaw ią  się  p rzed  wschodem  Słońca... P óki co, je szc ze  do końca roku p o  zniknięciu  
w ieczornej zorzy ozdobą tej części firm am entu  pozosta je  „królow a ” grom ad p ó łk u li pó łn ocn ej  —  M 13.

Gromady (niemal) kuliste
M 9 (NGC 6333) w Wężowniku IM 9 to gromada kulista wyróżniająca się stosunkowo niewielką 

odległością od centrum Galaktyki (5 500 l.św.). Zajmuje obszar 
o rozm iarach 70 l.św., zaś dystans dzielący ją  od nas rośnie 
o 224 km z każdą sekundą. Leży na krawędzi ciemnej mgławi
cy, która osłabia jej blask o co najmniej jedną wielkość gwiaz
dową (czynnik 2.5 razy). W jej granicach zidentyfikowano kil
kanaście gwiazd zmiennych.

Rektascensja............................................ 17h19m.2
Deklinacja............... .................................. -18° 31'
Odległość............... ...................................26400 l.św.
Jasność obserw......................................... 7.7 mag
Rozmiary kątowe .... 9'.3

M 10 (NGC 6254) w Wężowniku M 10 oddala się od nas z prędkością 69 km/s i zajmuje na niebie 
obszar o średnicy bliskiej połowie księżycowej tarczy, co odpo
wiada rzeczywistym rozmiarom około 70 l.św.. Jasne, ziarniste 
jądro o gruszkowatym kształcie to mniej niż połowa tego obsza
ru, lecz również w  rejonach zewnętrznych można zaobserwo
wać (przy powiększeniu rzędu 100 razy) pewne struktury. Od
nalezione do tej pory w M  10 gwiazdy zmienne można policzyć 
na palcach jednej ręki, co jest swego rodzaju ewenementem.

Rektascensja.............................................16h57m,1
Deklinacja............... ...................................-04° 06’
Odległość............... ................................... 13 400 l.św.
Jasność obserw..........................................6.6 mag
Rozmiary kątowe .... 15’.1

M 11 (NGC 6705) w Tarczy M i l  —  Gromada Dzika Kaczka —  pomimo że zaliczana do 
otwartych, niespecjalnie odbiega swą formą od gromad kulistych; 
w swej klasie jest jedną z najbogatszych i najbardziej zwartych 
w Galaktyce. Z prawie trzech tysięcy gwiazd około 500 prze
kracza blask 14 magnitudo. Odkrył ją  w roku 1681 w Berlinie 
niemiecki astronom Gottfried Kirch.

Wiek gromady szacuje się na 250 min lat w oparciu o poło
żenie punktu odejścia gwiazd z ciągu głównego na diagramie 
H-R (typ widmowy B 8). Wartość dwukrotnie większa wynika 
natomiast z obecności licznych żółtych i czerwonych olbrzymów 
o jasności absolutnej -1  magnitudo.

Rektascensja.....
Deklinacja...........
Odległość............
Jasność obserw. . 
Rozmiary kątowe

18h 51m. 1 
—06° 16’
6 000 l.św. 
6.3 mag 
14’.0
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M 12 (NGC 6218) w Wężowniku M  12 to niemal bliźniaczka położonej w jej pobliżu gromady M  10: 
nieco od niej większa, ale odrobinę słabsza. Charakteryzuje się mniej
szą koncentracją i była nawet proponowana na reprezentantkę typu 
pośredniego między gęstymi gromadami otwartymi (w rodzaju M 
11) a kulistymi. Zbliża się do nas z prędkością 16 km/s i zawiera 
kilkanaście gwiazd zmiennych.

Rektascensja............16h47m.2
Deklinacja............... .. -01° 57'
Odległość............... ...17600 l.św.
Jasność obserw.........6.7 mag
Rozmiary kątowe .... 14'.5

M 13 (NGC 6205) w Herkulesie

Rektascensja.............16h41m.7
Deklinacja............... ...+36° 28'
Odległość............... ...22800 l.św.
Jasność obserw...... ...5.8 mag
Rozmiary kątowe .... 16 .6

M  13 to bodaj najbardziej znana z gromad kulistych północ
nego nieba: dostrzegalna w idealnych warunkach nawet go
łym okiem, „na dobre” odkryta została przez Halleya w 1714 
roku. W obszarze o średnicy 150 l.św. mieści się kilkaset ty
sięcy (zdaniem niektórych —  przeszło milion) gwiazd; w po
bliżu centrum gromady ich gęstość przestrzenna około 500 razy 
przewyższa wartość charakterystyczną dla okolic Słońca. Gro
mada należy do najstarszych obiektów w Galaktyce, licząc 
ponad 10 miliardów lat. Tak stara jest znakomita większość 
składających się na nią gwiazd. Osobliwym wyjątkiem jest błę
kitna gwiazda Barnard 29 typu widmowego B2 —  jej przyna
leżność do gromady potwierdzają pomiary prędkości radial
nej; przypuszczalnie została przechwycona przez gromadę sto
sunkowo niedawno.

Przy okazji otwarcia radioteleskopu 
w Arecibo w roku 1974 gromadę M 13 
wybrano jako cel przesłania skierowa
nego do pozaziemskich istot inteligent
nych. Sygnał składający się z zer i je 
dynek niesie zakodowany diagram, któ
ry zawiera m.in. ciąg cyfr, schematy 
podstawowych dla życia atomów (wo
doru, węgla) i cząsteczek (DNA) oraz 
Układu Słonecznego, wizerunek czło
wieka i anteny radioteleskopu. Ewen
tualnej odpowiedzi możemy się spo
dziewać za niespełna 50000 lat... (kr)

Fot. F. Drake i in., Arecibo Observatory
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Fot. 1. Obiektyw: f = 17 mm, światłosiła 3.5 Fot. 2. Parametry jak obok. Po lewej stronie widać
Film: Superia 800 ASA jasny meteor o długości ok. 7°.

Czas eksp.: 9 minut Fot. Wiesław Skórzyński

(U ranii

Jak pisze w swoim liście autor tych zdjęć — Gracjan Maciejewski — jednym z ciekawszych wydarzeń 
astronomicznych na wiosennym niebie było zakrycie Aldebarana przez cienki sierp Księżyca wieczo
rem, 28 kwietnia br. W Toruniu, skąd prowadził obserwacje autor, do okultacji nie doszło — Księżyc 
minął najjaśniejszą gwiazdę gwiazdozbioru Byka w niewielkiej odległości.
Załączone fotografie zostały wykonane za pomocą teleskopu Newtona 90 mm, f = 900 mm na filmie 
Fuji Color 200. Czas ekspozycji wynosił około 0.5 sekundy. Ze względu na niską wysokość Księżyca 
nad horyzontem obraz został wyraźnie rozmyty przez drgania powietrza.

w.lV
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FOTOGRAFOWANIE DROGI MLECZNEJ
Lato i jesień to okres, kiedy na naszym niebie króluje 

pas Drogi Mlecznej. To, co widzimy gołym okiem, to 
tworzony przez miliardy zlewających się ze sobą gwiazd 
dysk naszej Galaktyki. Już za pomocą lornetki lub tele
obiektywu będziemy mogli przekonać się, iż pas ten, roz
pościerający się nad naszymi głowami, składa się z poje
dynczych gwiazd, a jego struktura jest niejednorodna. Roz
miary pasa Drogi Mlecznej, jak  i jego kształt, zmieniają 
się od gwiazdozbioru do gwiazdozbioru. Niejednorodno
ści te wyraźnie widać na prezentowanych fotografiach. Jest 
jednak pewna prawidłowość. Im bliżej centrum Galaktyki, 
tym pas jest szerszy i jaśniejszy. Niestety, na naszych zdję
ciach może się okazać, iż centralne części Drogi Mlecznej 
nie są najjaśniejsze.

Fotografowanie centralnych części Drogi Mlecznej, 
znajdujących się w gwiazdozbiorze Strzelca, jest bardzo 
trudne na naszych szerokościach geograficznych, gdyż 
gwiazdozbiór ten osiąga niewielkie wysokości nad hory
zontem. Powoduje to, że elementy krajobrazu naszego 
miejsca obserwacji mogą nam zasłaniać sporą część wi
docznego (i tak nie w całości) gwiazdozbioru Strzelca. Inny 
problem związany z niewielką wysokością nad horyzon
tem odnosi się do warunków atmosferycznych, a ściślej do 
przejrzystości naszej atmosfery. To, że nasza atmosfera 
osłabia blask gwiazd i to tym silniej, im niżej nad horyzon
tem one leżą, widać najwyraźniej na przykładzie najbliż
szej gwiazdy —  Słońca. Gołym okiem możemy spoglądać 
na naszą dzienną gwiazdę tylko ojej wschodzie lub zacho
dzie, gdy promienie słoneczne przechodzą przez grube war
stwy atmosfery. Analogicznie rzecz się ma z jasnością pasa 
Drogi Mlecznej w południowych partiach gwiazdozbioru 
Strzelca (patrz zdjęcie 1).

Zanim przystąpimy do fotografowania Drogi Mlecz
nej, musimy ustalić, co konkretnie chcemy uwiecznić na 
kliszy. I tu mamy trzy możliwości:

—  fotografowanie dużych części Galaktyki,
—  fotografowanie gwiazdozbiorów pasa Drogi Mlecz

nej,
—  fotografowanie poszczególnych obiektów (gromad 

gwiazd, mgławic).
Każde podejście wymaga użycia innej optyki. Mówiąc 

„innej”, mam na myśli obiektywy o różnych ogniskowych, 
dających różne pola widzenia. Wielkości pól widzenia dla 
dostępnych na rynku fotograficznym obiektywów prezen
tuje tabela poniżej. Obiektywy te powinny mieć możliwie 
dużą światłosiłę ( większą niż 3.5).

Jeśli zamierzamy fotografować duże obszary Drogi 
Mlecznej, powinniśmy uzbroić nasz aparat w obiektyw da
jący możliwie jak największe pole widzenia: w obiektyw 
superszerokokątny. Obiektyw w tym przypadku nie powi
nien mieć ogniskowej większej niż 24 mm. Najlepsze re
zultaty uzyskamy za pom ocą obiektywu o ogniskowej 
20 mm bądź też jeszcze krótszej, np. 17 mm lub 16 mm. 
Często obiektywy o ogniskowej 16 mm produkowane są 
jako „rybie oko” dające pole widzenia 180°.

Fotografow anie gw iazdozbiorów  w ym aga użycia 
obiektywów szerokokątnych i standardowych, mających 
ogniskowe z zakresu 28-58 mm. Ogniskową dobieramy 
w zależności od rozmiarów gwiazdozbioru na niebie. Warto 
zatem wcześniej zajrzeć do atlasu nieba i sprawdzić, jak 
duży obszar na niebie zajmuje fotografowany przez nas 
gwiazdozbiór.

Piękne mgławice oraz gromady gwiazd letniego i je 
siennego nieba są częstym celem fotograficznych łowów. 
Na tle pasa Drogi Mlecznej jedne z najpiękniejszych mgła
wic leżą w gwiazdozbiorach Łabędzia i Strzelca. W celu 
ich sfotografowania będziemy potrzebować teleobiektywu, 
tzn. obiektywu o ogniskowej większej niż 85 mm. Osobi
ście polecam jasne obiektywy o ogniskowej 135 mm i 200 
mm.

Film fotograficzny powinien mieć czułość co najmniej 
400 ASA. Osobiście polecam film, cieszący się wśród 
miłośników astronomii na całym świecie dużą popularno
ścią, pochodzący z firmy Fuji —  FUJI SUPERIA 800 
ASA. Jest to materiał dający dobre nasycenie kolorów oraz 
kontrast w grupie filmów o czułości 400-1600 ASA. Ziar
no tego filmu jest porównywalne z ziarnem większości fil
mów o czułości 400 ASA. Jest to naprawdę bardzo dobry 
materiał. Czasy ekspozycji w przypadku fotografowania 
Galaktyki i obiektów mgławicowych powinny być możli
wie jak najdłuższe (>  8-10 minut dla filmu o czułości 
800 ASA i światłosiły obiektywu 2.8). Natomiast fotogra
fowanie gwiazdozbiorów możliwe jest już przy użyciu krót
szych czasów ekspozycji z zakresu 1-2 minut (dla filmu 
i obiektywu jak powyżej).

Fotografowanie nieba, zwłaszcza latem i jesienią, obiek
tywami szerokokątnymi daje nam, poza pięknymi obraza
mi gwiazdozbiorów, szansę na zarejestrowanie śladu me
teoru (zdjęcie 2). Każde takie zdjęcie jest unikalne i stano
wi cenny nabytek w kolekcji każdego fotografa nocnego 
nieba.

Wiesław Skórzyński

Tabela 1.

Ogniskowa obiektywu [mm] 17 20 24 28 35 50 85 135 200 300

Pole widzenia Po przekątnej 103.7 94 84 74 62 46 28.5 18 12.3 8.2

obiektywu [°] Całkowite 58x87 53x79 47x70

CNł
C

OXT
— 35x52 26x38 16x24 10x15 7x10 4.5x7
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rozmaitości Planet przybywa..

Gorące wieści o pozasłonecznych planetach
Przygotowując do poprzedniego ze
szytu „Uranii” 1 informację o odkry
ciu nowych planet, zdecydowaliśmy 
się przy okazji opublikować ich listę 
w formie tabeli, mając nadzieję, że bę
dzie ona przez jakiś czas aktualna —  
w czerwcu odbyła się bowiem najważ
niejsza tegoroczna konferencja obser
w atorów  „rozkołysanych” gwiazd. 
Tymczasem...

Niestrudzeni poszukiwacze planet wo
kół gwiazd podobnych do Słońca, Geof
frey Marcy i Paul Butler, od pewnego 
czasu używają 10-metrowego teleskopu 
Kecka I do precyzyjnego mierze
nia zmian prędkości radialnej —  
na ich liście jest przeszło 430 
obiektów. Niektóre z nich wspo
mniani astronomowie mieli oka
zję obserwować w tym roku już 
kilkanaście razy. Dwie najpew
niejsze kandydatki zdecydowali 
się ujawnić z końcem września.

Znajdująca się w odległości 
68 l.św. gwiazda HD 210277
o jasności 6.6 magnitudo z kon
stelacji Wodnika ma towarzysza, 
który obiegają co 437 dni. Jest 
to okres najbardziej zbliżony do 
ziemskiego roku z dotychczas 
zaobserwowanych; natomiast 
swoją masą nowo odkryta pla
neta przypomina Jowisza.

Do odkrycia kolejnej, trzyna
stej już gwiazdy ciągu głównego z pla
netą, zapewne nie doszłoby tak szybko, 
gdyby nie... dociekliwość pewnego mi
łośnika astronomii. Kevin Apps, obec
nie student drugiego roku astrofizyki 
Uniwersytetu Sussex, otrzymał w ubie
głym roku dzięki elektronicznej kore
spondencji z Marcym i Butlerem listę 
gwiazd, które zamierzali oni regularnie 
obserwować. Korzystając z dostępnych 
w intemecie danych o temperaturze J a 
sności i składzie chemicznym gwiazd, 
Apps doszedł do wniosku, że 30 z nich

1 Chochlik zamienił kolejność zamiesz
czonych na str. 215 w nr 5/98 rysunków 1
i 2, za co serdecznie Czytelników prze
praszamy.

warto byłoby zrewidować, tj. zastąpić 
„bardziej podejrzanymi”. Jego argumen
ty przekonały łowców planet i — jak się 
wkrótce okazało —  jedna z zasugero
w anych przez A ppsa gw iazd, HD 
187123, wykazuje regularne zmiany 
prędkości radialnej o okresie zaledwie 3 
dni (najkrótszym z dotychczas zaobser
wowanych). Ta gwiazda —  bliźniaczka 
Słońca (o nieco tylko większej zawarto
ści pierwiastków ciężkich) znajduje się 
w odległości 154 l.św. w konstelacji Ła
będzia (jasność 7,9 magnitudo). Planeta 
o masie przekraczającej pół masy Jowi
sza obiega swe słońce po orbicie o pro

mieniu 6 min km, tj. zaledwie kilku pro
mieni gwiazdy!

Kuriozum to czy norma w świecie 
planet? Przypomnijmy, że na razie od
krycia takich obiektów (ze względu na 
krótki okres zmienności) są najbardziej 
prawdopodobne. Poszukiwacze planet 
wierzą, że z czasem odkrywać będzie
my w innych systemach, jowisze” na ich 
„właściwym” miejscu, w odległości kil
ku jednostek astronomicznych od ma
cierzystego słońca. Wskazywałoby to 
bowiem, zgodnie z obecnym stanem 
naszej wiedzy, na możliwość istnienia 
również planet skalistych na orbitach 
zbliżonych do ziemskiej. Jak twierdzi 
sam Marcy: „Gdyby za kilka lat okaza
ło się, że spośród przeszło 400 gwiazd

żadna nie ujawnia istnienia planety o ma
sie Jowisza w odległości rzędu 5 j.a., 
byłaby to niepokojąca perspektywa. 
Mogłoby to oznaczać, że Ziemia jest 
prawdziwie niezwykłym światem, a ży
cie —  zjawiskiem rzadkim.”

Abyśmy nie ulegli minorowym na
strojom, na koniec parę słów o dwóch 
doniesieniach, które pozwalają patrzeć 
w przyszłość z optymizmem. Obser
wacje wykonane dzięki nowym detek
torom  sieci radioteleskopów  VLA 
ujawniły obecność dwóch pyłowych 
dysków protoplanetarnych w układzie 
podwójnym (patrz zdjęcie). Jest to frag

ment między gwiazdowego ob
łoku molekularnego, oznaczo
nego Lynds 1551, w konstela
cji Byka. Składniki układu 
dzieli dystans 45 j.a. (porów
nywalny z promieniem orbity 
Plutona). Dyski są co prawda 
mniejsze niż w przypadku po
jedynczych gwiazd, ale już 
sama ich obecność wzbudziła 
sensację; materiału i tak powin
no wystarczyć na dwa układy 
o wielkości równej naszemu 
systemowi planetarnemu. Tak 
więc nawet w układach po
dwójnych (czyli w pobliżu 
w iększości gw iazd we 
Wszechświecie) mogą rodzić 
się planety!

Kiedy wreszcie zobaczymy 
je na zdjęciach? Może już niebawem, 
gdyż badacze z Centrum Astronomicz
nej Optyki Adaptacyjnej w Tucson za
demonstrowali właśnie w praktyce tech
nikę „zerowania” w interferometrii 
(patrz „Naturę” z 17 września br.). Te
leskopem wielozwierciadłowym na Mt. 
Hopkins obserwowali oni m.in. Betel- 
geuse, ujawniając nie znane do tej pory 
szczegóły dysku okołogwiazdowego. 
Technika niesie możliwości przyszłych 
zastosowań. Planety wielkości Jowisza 
powinny być dostrzegalne już przy po
mocy Large Binocular Telescope (w bu
dowie), natomiast z przestrzeni kosmicz
nej mielibyśmy szansę dostrzec planety 
typu ziemskiego wokół najbliższych 
gwiazd, (kr)
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jeszcze przybędzie? rozmaitości

COROT — nowy program poszukiwania 
planet poza naszym Układem Słonecznym

Dotychczas odkryto w Kosmosie tyl
ko planety olbrzymy, od sto do tysią
ca razy bardziej masywne niż Ziemia. 
Znalezienie planet, których rozmiary 
i odległość od ich gwiazdy centralnej 
byłyby porównywalne z podobnymi 
parametrami dla Merkurego, Wenus, 
Marsa czy Ziemi, jest o wiele trudniej
sze. A taki właśnie zamiar przyświeca 
astronomom francuskim, którzy mają 
nadzieję realnie odkrywać planety zie- 
m iopodobne, począw szy od roku 
2002. We francuskim Centrum Badań 
Kosmicznych (CNES) powstaje pro
jekt małego astronomicznego satelity 
COROT, wyposażonego w teleskop
o średnicy 25 cm i o bardzo dużym 
polu widzenia. Celem tego satelity 
będzie badanie efektów sejsmicznych 
w gwiazdach oraz wykrywanie planet 
wielkości Ziemi. Metoda badawcza za

proponowana przez Piotra Barge i Jana 
Schneidera polega na ciągłym śledze
niu jasności tysięcy gwiazd w nadziei 
zaobserw ow ania zjaw iska tranzytu 
planet przed dyskiem gwiazdy, obja
wiającego się małą zmianą blasku ob
serwowanej gwiazdy. Bardzo duża do
kładność fotometryczna COROT-a po
winna pozwolić zarejestrować „mini- 
zaćmienia” powodowane przez plane
ty w ielkości M arsa, a może nawet 
Merkurego. Wprowadzony na orbitę 
polarną satelita COROT będzie śledził 
w sposób ciągły w okresie 150 dni 
około 50 tysięcy gwiazd. Jeśli w tym 
czasie jakaś planeta wielkości Ziemi 
przejdzie przed tarczą gwiazdy typu 
słonecznego, to jasność gwiazdy osłab
nie na czas kilku godzin o około jedną 
dziesięciotysiączną jej blasku. Oczy
wiście po to, aby zaobserwować tran

zyt planety, wszystkie zaangażowane 
obiekty: Ziemia, gwiazda i exoplane- 
ta, m uszą leżeć praw ie dokładnie 
w jednej linii. Statystycznie, około 1% 
wszystkich exoplanet może znaleźć się 
w takiej pozycji, a więc tylko taki pro
cent planet będziemy mogli tą metodą 
odkryć.
Anna Baglin, astronom z Obserwato
rium w Meudon pod Paryżem, odpo
wiedzialna za przygotowywaną misję 
COROT-a, ma nadzieję, że satelita ten 
odkryje 50 do 100 planet typu ziem
skiego. Wielkość zmiany blasku i czas 
trwania zaćmienia (lub zaćmień, jeśli 
planeta przechodzić będzie kilkakrot
nie przed gwiazdą w czasie obserwa
cji) pozwolą astronomom na wyzna
czenie zarówno średnicy planety, jak
i jej okresu orbitalnego.

(aw)

A jak będą szukać nowych planet w Arizonie?
Astronomowie z Centrum Astronomicz
nej Optyki Adaptywnej przy Uniwersyte
cie stanu Arizona w Tucson, przetestowa
li nową technikę obserwacyjną, która bę
dzie kluczowa w wykonywaniu optycz
nych zdjęć pozasłonecznych planet.

Kluczowym problemem jest fakt, że 
światło macierzystej gwiazdy komplet
nie przesłania słabiutki blask swych pla
net. Przezwyciężyć te kłopoty będzie 
można przy użyciu tzw. interferometrii

zerującej (ang. nulling interferometry).
Próbę przeprowadzono na teleskopie 

wielozwierciadłowym MMT (Mount 
Hopkins w Arizonie), biorąc na „celow
nik” Betelgezę. Światło z dwóch zwier
ciadeł MMT było dodawane w taki spo
sób, że fale świetlne z gwiazdy wyga
szały się, natomiast ujawniał się blask 
ewentualnego pobliskiego obiektu, do
znając nawet dodatkowego wzmocnie
nia. W ten sposób potwierdzono istnie

nie wokół Betelgezy słabego obłoku py
łowego, na którego istnienie wskazywa
ły inne przesłanki.

Ta sama metoda pozwoli przy uży
ciu budowanego instrumentu Large Bi
nocular Telescope robić fotografie pla
netom o wielkości Jowisza i większym; 
natomiast planowany przez NASA or
bitalny interferometr Terrestrial Planet 
Finder będzie mógł zobaczyć i zbadać 
widmo planet wielkości Ziemi, (mag)

Jedno z dwóch 8.4-metrowyciyyą|ęr „wielkiej lornety” budowanej w Arizonii
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rozmaitości Ku planetoidom i kometom

Nowe cele misji sondy DEEP SPACE-1
T \ e e p  Space-1 należy do najnowszej 

.Ł ^ g e n e ra c ji  am erykańskich sond 
międzyplanetarnych, które w odróż
nieniu od ciężkich i kosztownych sond 
typu Galileo czy Cassini mają być lek
kie, tanie i co za tym idzie, możliwe 
do zbudowania i wyposażenia w sto
sunkowo krótkim czasie. Nie jest to 
pomysł nowy: Deep Space miał po
przedników w postaci sondy Clemen
tine, która badała K siężyc w 1994 
roku, Mars Pathfinder z roku 1997 
i Lunar Prospector, która aktualnie 
bada naszego satelitę z orbity o wyso
kości 100 km. O ile duże sondy mają 
masę kilku ton i kosztują kilka mld do
larów, o tyle ich następcy mieszczą się 
w granicach kilkuset kilogramów i kil
kudziesięciu —  kilkuset min dolarów.

Deep Space-1 z wyglądu 
nie różni się od standardo
wego satelity: posiada cy
lindryczny korpus i dwie 
tace baterii słonecznych.
Wewnątrz jednak kryje się 
w iele now ości techn icz
nych. G łówną z nich jest 
silnik jonowy zamiast tra
dycyjnego silnika napędza
nego paliw em  chem icz
nym. Jego substancję robo
czą stanowią jony ksenonu 
rozpędzane w polu elek
trycznym. Ciąg takiego sil
nika jest niewielki, ale dzię
ki dużej prędkości wypływu jonów 
jego impuls właściwy znacznie prze
kracza parametry tradycyjnych silni
ków o napędzie chemicznym. Napęd 
jonowy stosowany był dotąd jedynie 
eksperymentalnie, w Deep Space po 
raz pierw szy znalazł zastosow anie 
p rak tyczne. M iejm y n adzie ję , że 
w praktyce okaże się równie skutecz
ny jak  w teorii i dostarczy sondę do 
celu, a właściwie kilku celów jej am
bitnej misji.

Pierwszym celem misji —  w pier
wotnym założeniu —  miała być pla- 
netoida 3352 M cA uliffe (odkryta 
w 1981 roku i nazwana na cześć na
uczycielki, która zginęła w katastrofie 
wahadłowca Challenger), następnie 
Mars (przewidywano fotografowanie

planety i jej księżyców z trajektorii 
przelotowej, głównie jednak chodziło
o zmianę tej trajektorii w polu grawi
tacyjnym Marsa) i wreszcie kometa 
Westa-Kohoutka-Ikemury. Start miał 
nastąpić w dniu 1 lipca 1998 roku, zbli
żenie do planetoidy w styczniu 1999 
roku, przelot koło Marsa w kwietniu 
2000, a spotkanie z kometą w czerwcu 
2000 roku. Przedłużające się prace nad 
aparaturą sondy nie pozwoliły jednak 
na start w przewidzianym terminie, co 
musiało spowodować zmianę celów 
misji. W czerwcu 1998 roku ustalono 
nowy program lotu.

Start Deep Space-1 ma nastąpić 
w dniu 15 października 1998 roku przy 
pomocy rakiety Delta 2 (od 17 sierp
nia sonda znajduje się już na przyląd

ku Canaveral, okno startowe trwa do 
10 listopada 1998 r.). Pierwszym ce
lem misji będzie jeszcze „nowsza” pla- 
netoida 1992 KD, do której sonda zbli
ży się 28 lipca 1999 roku. Przewiduje 
się przelot w odległości zaledwie 5 -  
—10 km, co będzie rekordowym zbli
żeniem w historii badań Układu Sło
necznego1. Będzie to jednocześnie pią
te zbliżenie z planetoidą po spotka
niach sondy Galileo z planetoidami 
951 Gaspra i 243 Ida oraz sondy 
NEAR (Near Earth Asteroid Rendez
vo u s)  z planetoidami 253 Matylda 
i 433 Eros, to ostatnie dopiero nastąpi 
10 stycznia 1999 r. Możliwość oglą
dania powierzchni 1992 KD z wyso
kości lotu pasażerskiego samolotu —  
jak obrazowo zapowiadają projektan

ci misji —  ma być możliwe dzięki za
stosowaniu autonomicznego systemu 
nawigacyjnego. Jest to kolejne novum 
sondy Deep Space-1; gdyby kierowa
no nią z Ziemi, to minimalna odległość 
byłaby rzędu 1000 km. Dalsza część 
misji będzie uzależniona od przebie
gu spotkania z planetoidą. Jeśli wszyst
ko przebiegnie pomyślnie, to sonda 
podąży ku komecie Borrelly’ego (spo
tkanie w październiku 1999), a następ
nie, być może, ku komecie Wilsona- 
-Harringtona.

Badania planetoid przy pomocy 
sond kosmicznych bardzo szybko po- 
stępu ją  naprzód. W ypada p rzypo
mnieć, że w ramach misji NEAR  ma 
nastąpić pierwsze w historii wejście 
sondy na orbitę wokół planetoidy Eros.

Orbita o początkowych pa
rametrach 400x200 km i na
chyleniu 137 stopni będzie 
w przeciągu roku wielokrot
nie modyfikowana. Misja 
ma się zakończyć stosunko
wo łagodnym  upadkiem  
sondy  na p o w ie rzch n ię  
w dniu 6 lutego 2000 roku.

K o le jnym  celem  aż 
dwóch misji kosmicznym 
ma być planetoida 4660 Ne- 
reus. Japońscy specjaliści 
z agencji kosmicznej NA- 
SDA wespół z amerykański
mi kolegami z Jet Propul

sion Laboratory przygotowują na rok 
2002 misję sondy Muses C  do pobra
nia próbek gruntu z tej planetoidy. 
Jeszcze wcześniej może się ona stać 
obiektem badań sondy NEAP (Near 
Earth A steroid  Prospector), której 
wysłanie w roku 2001 planuje amery
kańska pozarządowa kompania Space 
-Dev. Oba te projekty są obecnie jesz
cze dalekie od urzeczywistnienia.

Jacek Kruk

1 Jeszcze większe zbliżenie planowano 
w ramach misji radzieckiej sondy Pho- 
bos2, która zakończyła się jednak niepo
wodzeniem. Sonda miała zawisnąć na wy
sokości 50 m nad powierzchnią marsjań- 
skiego księżyca Fobosa, tymczasem za
milkła w odległości 400 km od celu.
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W kosmosie i na Ziemi rozmaitości

Magnetar niszczyciel
T JV 'l 992 roku zaproponowano ist- 
V f  nienie obiektów — magnetarów 

— mogących odpowiadać za obserwo
wane powtarzające się błyski promie
niowania gamma, tzw. soft gamma-ray 
repeaters (SGRs), odkryte w 1986 roku. 
Od „zwykłych” gwiazd neutronowych, 
zdradzających swe istnienie częstokroć 
jako pulsary, magnetary odróżnia prze
ogromne pole magnetyczne, stukrotnie 
silniejsze, a wobec ziemskiego nawet 
miliardy razy potężniejsze. Ma to swo
je nietrywialne konsekwencje dla ży
cia takiej gwiazdy. Po pierwsze, pole 
magnetyczne działa spowalniająco na

rotację gwiazdy. Po drugie, wywołuje 
ono „trzęsienia gwiazdy”, niszczące sta
łą skorupę gwiazdy neutronowej i po
wodujące uwolnienie energii. Manife
stuje się ona w dwóch postaciach — 
jako błysk promieniowania gamma 
i rentgenowskiego oraz wyrzut subato- 
mowych cząstek — tzw. poświaty, 
z prędkością bliską prędkości światła.
O ile same błyski trwają nie dłużej ani
żeli kilka minut, to cząstki oddziałują
ce z polem magnetycznym, mogą świe
cić radiowo nawet przez kilka dni. 
Taka jest właśnie historia obiektu SGR 
1900+14, który swe życie zapoczątko

wał potężnym wybuchem 27 sierpnia 
bieżącego roku. Dale Frail, Shri Kul
kami i Josh Bloom uchwycili zgodnie 
z oczekiwaniami poświatę radiową parę 
dni później, 3 września.
Omówione obserwacje są niezwykle 
ważne dla poznania natury tych tajem
niczych ciał niebieskich — do dziś zna
ne są jedynie cztery obiekty tej klasy. 
Są też przede wszystkim nowym i nie
zależnym potwierdzeniem teorii ma
gnetarów.
Więcej informacji na temat magnetarów
i "softów" dostarcza obserwatorium 
NRAO. (mag)

Antarktyda a globalne ocieplenie
W A otychczasow e, w m iarę po- 

JL ^w szechne przekonanie, wypły
wające poniekąd z niezbyt dokładnych 
danych, łączyło kurczenie się po
wierzchni lądolodu Antarktydy ze 
wzrostem poziomu mórz. Faktem bo
wiem jest, że w ciągu ostatniego stu
lecia poziom globalnego morza pod
niósł się o całe 18 centymetrów. Jak 
się wszakże okazało, to nie Antarkty
da jest głównym winowajcą.

Zespół naukowców z Wielkiej Bry
tanii, Holandii i Ameryki, pod kierow
nictwem Duncana Winghama z Uni

versity College w Londynie, przeana
lizował dane o poziome mórz z pomia
rów satelitarnych, obejmujących lata 
1992 -  1996. Analiza tych danych do
wodzi, że większość lodowej zawar
tości Antarktydy jest bardzo stabilna. 
Ponad cztery miliony pulsów radaro
wych pozwoliły oszacować, że wyso
kość pokrywy lodowej zmieniała się 
średnio o 1 cm na rok, przy dokładno
ści pomiaru wynoszącej 0.5 cm. Łącz
nie z uprzednio znanymi danymi od
nośnie opadów śniegu na tych obsza
rach, oznacza to, że wkład Antarkty

dy do podniesienia poziomu mórz 
wynosi jedynie 1.7 cm w tym stule
ciu. Jako winowajcę zwiększającego 
się poziomu mórz należy więc wska
zywać termiczną ekspansję oceanów i 
topnienie lodowców górskich, spowo
dowane przez postępujące globalne 
ocieplenie.

Jednocześnie grupa naukowców 
odkryła, że jeden z najbardziej niego
ścinnych regionów Antarktydy — 
okolice Lodowca Thwaites — kurczył 
się raptownie o 12 cm na rok.

(mag)

Nowa klasa planetoid?
A stronomowie z Uniwersytetu Ha 

- z l  wajskiego odkryli prawdopodob
nie nowy typ asteroid, których orbity 
leżą całkowicie wewnątrz ziemskiej 
orbity. Dotychczas tor każdej znanej 
planetoidy przynajmniej częściowo 
znajdował się na zewnątrz orbity Zie
mi. Istotność tego odkrycia polega 
również na tym, że obiekt ten znale
ziono w obszarze nieba nie obejmo
wanym standardowymi poszukiwania
mi ciał mogących zagrażać Ziemi.

Obserwacje zostały wykonane 
przez Davida Tholena i Roberta Whi- 
teleya, przy pomocy specjalizowanej 
kamery przytwierdzonej do 2.24-me- 
trowego teleskopu na Mauna Kea (Ha
waje). Prekursor nowej klasy obiektów

otrzymał oznaczenie 1998 DK36. 
Trudno jest na razie dokładnie osza
cować wielkość i kształt orbity plane
toidy, jednak względnie dokładnie 
można określić najdalszy punkt jej or
bity, który leży bardzo blisko, ale jed
nak wewnątrz or- 
bity Ziemi. To 
jest wszakże nie
koniecznie pew
ne, gdyż wedle 
Garetha William- 
sa do tych sa
mych dostępnych 
obserwacji moż
na dopasować or
bitę przecinającą 
jednak tor Ziemi.

Przypuszczalnie asteroida ma około 40 
metrów średnicy — tyle wystarczyło, 
żeby meteoryt Tunguski spustoszył 
ogromny obszar Syberii, a inny żela
zny intruz utworzył słynny krater 
w Arizonie, (mag)

/B
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Elementarz URANII

(AL)CHEMIA WSZECHŚWIATA
Skład chemiczny W szechświata to obecnie około 73% 
wodoru (H), 25% helu (He), 1% węgla C, tlenu (O), azotu 
(N) i neonu (Ne) oraz 1% pozostałych pierwiastków. Więk
szość związków chemicznych, jakie się z takiej mieszanki 
utworzyły, to kombinacje czterech zaledwie rodzajów ato
mów (H, C, N, O, bo He i Ne to gazy szlachetne). Ale do 
tego wrócimy później —  najpierw warto wyjaśnić, czemu 
w pierwszym zdaniu niezbędne jest słowo „obecnie”.

Kilkanaście miliardów lat temu, w tzw. Wielkim Wy
buchu, „narodził się” Wszechświat. Nie rozumiemy do 
końca, jak to się stało —  wiadomo jednak, że początkowo 
niewyobrażalnie mały, gęsty i gorący twór od tamtej chwi
li jako całość nieustannie pęcznieje, powiększa swą obję
tość, przez to stygnie i zmniejsza średnią gęstość energii. 
Energia zaś jest równoważna masie (E = mc2) —  nic dziw
nego zatem, że w oseskowym okresie życia Wszechświata 
trwał proces zamiany energii w masę i odwrotnie. Począt
kowa energia była gigantyczna —  mogły więc rodzić się, 
z pierwotnej plazmy kwarkowo-gluonowej, bardzo masyw
ne cząstki i antycząstki. Z kolei one —  anihilując —  dawa
ły niesłychanie energetyczne promieniowanie elektroma
gnetyczne, „supertwarde” fotony. Pierwsze 10^* s Wszech
świata to epoka tworzenia hadronów (najcięższych cząstek 
elementarnych), era hadronowa. Najbardziej znane hadro
ny to neutrony i protony —  pierwsze cegiełki do budowa
nia dzisiejszego świata pojawiły się w ułamku sekundy. 
Pamiętajmy jednak, że Wszechświat stale rozszerza się 
i stygnie. Fotony niosą mniej energii, powstają cząstki 
lżejsze — następuje era leptonowa. Wśród leptonów są 
znajome elektrony. W szechświat ma już kilka sekund.

Po kilkunastu minutach kończy się tzw. pierwotna nukle- 
osynteza — oprócz neutronów i protonów (których liczba 
od tamtej pory się nie zmienia) mamy elektrony, trochę 
jąder helu i deuteru. Do tej pory brak miejsca na chemię. 
Najpierw — bo we Wszechświecie nie było jeszcze pier
wiastków, potem —  bo hel nie reaguje chemicznie, a wo
dór (deuter to też wodór, tyle że ciężki, proton + neutron) 
może co najwyżej utw orzyć sam z sobą cząstkę H,. 
Po epoce hadronowej i leptonowej trzeba było przeczekać 
kilkaset tysięcy lat ery promieniowania, aż gęstość energii 
promieniowania stała się na tyle mała (mniejsza od gęsto
ści materii), by mogły tworzyć się atomy wodoru i helu; 
następowała rekombinacja (fotony nie były w stanie zjoni- 
zować materii, bo niosły za mało energii). Dopiero w póź
niejszej (trwającej do dziś) erze gwiazdowej pojawiły się 
prawdziwe fabryki cięższych od helu pierwiastków che
micznych —  gwiazdy. Przypomnijmy bowiem, że w roz
szerzającym się (jako całość) Wszechświecie pojawiły się 
również (w mniejszej skali) procesy grawitacyjnego zapa
dania się obłoków materii. Tak musiały kiedyś powstawać 
zarówno grom ady galaktyk, jak  galaktyki i gwiazdy. 
Od kilkudziesięciu lat wiadomo, że w dostatecznie wyso
kich temperaturach i przy dostatecznie wysokim ciśnieniu 
(co w samym środku zapadającego się obłoku na pewno 
będzie osiągnięte po jakimś czasie —  chyba że obłok był 
maleńki) zaczynają się egzotermiczne reakcje łączenia czte
rech jąder wodoru w jądro helu. Najpopularniejsza reak
cja, zachodząca w gwiazdach o podobnej jak Słońce ma
sie, to tzw. cykl pp (oznaczony na schemacie literą A). 
Do już istniejących w gwiazdach jąder wodoru i helu -

Schematy reakcji termojądrowych, podczas których w procesie syntezy jąder pierwiastków lżejszych powstają 
jądra pierwiastków cięższych. Reakcje te są (netto) egzotermiczne — znak (-) przy energii oznacza (niewielkie) 
średnie straty na neutrina.

A. Synteza wodoru, cykl pp B. Synteza helu

i+i

D2 + e+ + ve + 1.442 MeV -  0.263 MeV I CD
u + ZE C
D ■u Be8 -  0.0921 MeV

D2 + H1 -> He3 + 7 + 5.493 MeV Be8 + He4 C12* -  0.286 MeV
He3 + He3 -» He4 + 2H1 + 12.859 MeV c 12* C12+ 7 + 7.656 MeV
lub
He3 + He4 Be7 + 7 + 1.586 MeV C.

Be7 + e~ -> Li7 + v + 0.861 MeV -  0.80 MeVe
C 12 + He4 O16 + y + 7.161 MeV

Li7 + H1 He4 + He4 + 17.347 MeV D.
lub O16 + He4 Ne20+ y + 4.730 MeV

Be7 + H1 -> B8+y + 0.135 MeV Ne20 + He4 Mg24 + 7 + 9.317 MeV
B8 Be8 + eł  + ve + 17.98 MeV -  7.2 MeV Mg24 + He4 Si28+ 7 +9.981 MeV
B8 -> 2He4 + 0.095 MeV Si28 + He4 S32 + 7 + 6.948 MeV

S32 + He4 Ar36 + 7 + 6.645 MeV
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dorzuca on jądra litu, berylu i boru. Są to jednak jądra bar
dzo nietrwałe! Zatem sam cykl pp przetwarza jedynie wo
dór w hel. Ale z dużych obłoków materii narodziły się rów
nież gwiazdy bardziej niż Słońce masywne. Niektóre (kil
ka mas Słońca) po wyczerpaniu w jądrze wodorowego pa
liwa przetwarzały pozostały czysty hel na węgiel (na sche
macie —  B). W młodziutkim Wszechświecie nie było to 
możliwe, bo spotkanie trzech jąder helu było mało praw
dopodobne. W czysto helowym jądrze masywnej gwiazdy 
proces taki postępuje dość szybko. Węgiel z jądrem  helu 
daje tlen (na schemacie —  C) itd. („spalanie” węgla i tlenu 
— G , ...) . Narodzinom kolejnych pierwiastków towarzy

szy wydzielanie mniejszej lub większej porcji energii 
gwiazdy świecą. Jest to jednak reguła obowiązująca tylko 
do dwudziestego szóstego pierwiastka, czyli do żelaza 
włącznie. Dalsze łączenie jąder to reakcje endotermiczne, 
wymagające dołożenia energii. Jak zatem otrzymać cięż
sze od żelaza pierwiastki? Okazuje się, że do tego celu nie
zbędne są gwiazdy ... supernowe. Podczas ich wybuchu 
wytwarza się tyle energii, że wystarczy jej i na „alchemię”. 
Takie przyszłe supernowe powstają z bardzo masywnych 
pierwotnych obłoków, gwiazda wybuchająca ma do kilku
dziesięciu mas Słońca. Pod koniec jej życia synteza jądro
wa doprowadza do powstania żelaznego jądra. W centrum 
jądra nic już „spalać się” nie może, nie produkuje się ener
gii, nic gwiazdy od środka nie rozpycha. Warstwy zewnętrz
ne, próbując cisnąć na bardzo sztywne, twarde stygnące 
podłoże —  raptownie są „zatrzymane”, odbijają się i eks
pandują na zewnątrz. Proces bywa tak gwałtowny, że roz
pylona zostaje cała gwiazda, gigantyczne zapasy energii 
kinetycznej (cząstki poruszają się z prędkościami zbliżo
nymi do prędkości światła!!!) pozwalają spokojnie na pro
dukcję (w zderzeniach) nawet bardzo ciężkich jąder, ta
kich jak np. uran.

Warto tu pamiętać, że pierwiastki powstające w jądrach 
średniomasywnych gwiazd mają bardzo małą szansę szyb
kiego wydobycia się z powrotem do ośrodka międzygwiaz-

E.

C12 + H1 N13 + y  + 1.944 MeV

N13 C13 + e + r e + 2.221 M e V - 0.710 MeV

C13 + H1 N14 + y +  7.550 MeV

N14 + H1 0 15+ y  + 7.293 MeV

O 15 -> N15 + e+ + ve + 2.761 MeV--1.000 MeV
N15 + H1 C12 + He4 + 4.965 MeV

F.
N16 + H1 -> O16 + y + 12.126 MeV

O16 + H1 -» F17+ y  + 0.601 MeV

F17 O16 + e+ + ve +2.762 MeV -0 .940 MeV

O 17 + H1 -» N14 + He4 + 1.193 MeV

G. Synteza węgla

c12 + c12 -» Mg24 + y  + 13.930 MeV

-> Na23 + p + 2.238 MeV

Ne20 + He4 + 4.616 MeV

Mg23 + n -  2.605 MeV

O16 + 2He4 -  0.114 MeV

Tabela związków chemicznych w obłokach dyfuzyj
nych (a), ciemnych (b), w rozproszonej materii oko- 
łogwiazdowej (c) i wokół tworzących się gwiazd (d).

Nazwa związku Wzór nx/n H * Rodzaj
2 obłoków

Wodór cząsteczkowy h 2 0.1 a
h 2 1.0 b

Kation metylidynu CH+ 10-8 a
Metylidyn CH 10-8 a

CH 10-8 b
Hydroksyl OH 10-7 a

OH — b
Węgiel dwuatomowy c 2 10-s a
Cyjan CN 10-8 a

CN 10-9 b
Tlenek węgla CO 10-6 a

CO 10-5 b
CO — d

Kation tlenku węgla [C O I 10-n b
Tlenek azotu NO 10-8 b
Siarczek węgla CS 10-9 b
Tlenek krzemu SiO — c
Tlenek siarki SO 10-1° b
Siarczek azotu NS 10-10 b
Siarczek krzemu SiS 10 - b
Para wodna h 2o — b
Etynyl c 2h 10~9 b
Cyjanowodór HCN 10-9 b
Izocyjanek wodoru HNC — b
Kation formylu HCO+ 10-9 b
Formyl HCO 10--I0 b

— n 2h + 10-1° b
Siarkowodór h 2s 10-11 b
Kation tioformylu HCS+ 10-n b
Nitroksyl HNO 10-10 b
Siarczek karbonylu OCS 10-9 b
Dwutlenek siarki so2 10-9 b
Wodorotlenek sodu [NaOH] — b
Amoniak n h 3 10-® b
Acetylen C2H2 — c
Formaldehyd h 2c o 10-s b
Kwaśny izocyjanik HNCO 10-10 b
Tioformaldehyd h 2c s 10-11 b
Cyjanoetynyl c 3n 10-1° b
Kwaśny isotiocyjanik HNCS 10-11 b
Metan

io

— b
Metanimina [CH2NH] 10 10 b
Keten c h 2c o 10-10 b
Cyjanamid n h 2c n 10-1° b
Kwas mrówkowy HCOOH 10-10 b

(ciąg dalszy na następnej stronie)
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dowego. Ta materia, która opuszcza gwiazdy w postaci 
choćby mgławic planetarnych czy wiatrów słonecznych, 
to wszak warstwy zewnętrzne! Jeśli więc gwiazda nie po
wstała z materii już wcześniej przetworzonej, „zanieczysz
czonej” cięższymi od helu pierwiastkami (byłaby to gwiaz
da pierwszej generacji) —  nie oddaje nam do obłoków mię
dzygwiezdnych niczego nowego. „Tablicę Mendelejewa” 
generują efektywnie tylko masywne gwiazdy supernowe!

Dopiero teraz jest sens mówić o kosmochemii. Mamy 
różne pierwiastki, a w „przytulnym”, chłodnym obłoku 
materii międzygwiazdowej pojedyncze atomy miały wy
starczająco dużo czasu, by się spotkać (chemicznych po
wiązań nie oczekujemy, rzecz jasna, w gorących gwiaz
dach). Dryfowały wszak przez miliony lub nawet miliardy 
lat! Oczywiście, czym mniej cząstek musi w takim che
micznym wiązaniu uczestniczyć, tym jest łatwiej. Łatwiej 
też, gdy wybranego pierwiastka jest dużo —  optymalne 
warunki panują w materii międzygwiazdowej dla spotka
nia dwu atomów wodoru. Tworzą się molekuły Hr  Znaj
dujemy jednak także dobrze znane z życia codziennego inne 
związki chemiczne —  tlenek węgla, krzemu, zwykłą wodę, 
amoniak, metan czy ... etanol (patrz tabela). Zabawne, ale 
jedynym (chyba) zaproponowanym do tej pory sposobem 
na klasyfikację tych związków jest uszeregowanie ich 
wg ... liczby tworzących je  atomów! Rzecz jasna, w róż
nych okolicach na niebie (i w przestrzeni!) obfitość róż
nych związków chemicznych jest z pewnością różna. Wie
my to głównie z badań radioastronomicznych gazowej skła
dowej materii międzygwiazdowej oraz z badań w podczer
wieni składowej pyłowej. Skrajnym przykładem odstępstw 
od „średniego składu chemicznego W szechświata” jest 
nasza Ziemia, gdzie mamy ogromne ilości pierwiastków 
ciężkich. Planeta nasza powstała z przetworzonego (przez 
gwiazdę pierwszej, a pewnie i drugiej generacji) obłoku

{ciąg dalszy tabeli ze strony poprzedniej)

Butadiynyl c4h — c
Cyjanoacetylen h c 3n 10-9 b
Metanol CH3OH 10-9 b
Cyjanek metylu CH3 CN 10-1° b
Formamid n h 2c h o 10-9 b
Merkaptan metylu CH3 SH 10-10 b
Metyloamina c h 3n h 2 10-9 b
Metyloacetylen c h 3c 2h 10-9 b
Aldehyd octowy CH3 CHO 10-10 b
Cyjanek winylu c h 2c h c n 10-11 b
Cyjanodiacetylen h c 5n 10-9 b
Mrówczan metylu [HCOOCH3 ] 10-n b
Etanol c 2h5oh 10-9 b
Eter dwumetylowy (c h 3)2o 10-9 b
Cyjanek etylu c2h5cn 10-1° b
Cyjanotrioacetylen h c 7n 10-1° b

h c 9n 10-10 b
HC^N

' nx — liczba molekuł związku 
nH — liczba molekuł wodoru

? c

materii międzygwiazdowej. Jednak kumulacja drobin py
łowych, tworzenie się planetozym ali, narodziny planet 
i ich ewolucja to już zupełnie odrębna historia.

Magdalena Sroczyńska-Koiuchowska
Zainteresowanym sugeruję przeczytać „ Uranię ” nr 11/93 i 12/93 
oraz świetną książkę Isaaca Asimova „ Wybuchające gwiazdy " 
(Wyd. Alfa, Warszawa 1989).

polemiki i dyskusje

O niebezpieczeństwach wynikających z popularyzacji wiedzy
Szanowny Panie Profesorze!

Sądzę, że artykuł prof. Jerzego Sikorskiego w Uranii-PA 
5/1998 miał być zachętą do polemiki na temat problemów 
popularyzacji kosmologii. Sam od lat zajmuję się upo
wszechnianiem najnowszych osiągnięć różnych dziedzin 
astronomii i to zagadnienie nie jest mi obce. Co do niefor
tunnych sformułowań i nieporozumień wynikających z ich 
nieścisłości, przychodzi mi na myśl felieton z PA 3/1992, 
omawiający opłakane skutki przetłumaczenia angielskie
go terminu „Big Bang” jako „Wielki Wybuch”. Myślę, że 
problem jest nawet nie w próbach wykorzystywania języ
ka potocznego do opisu niecodziennych zjawisk, ale w nie- 
przystawalności polszczyzny do języka angielskiego, z któ
rego przecież pochodzi większość terminów kosmologicz
nych. Wspomniane przez prof. Sikorskiego „parowanie 
czarnych dziur” w oryginale ma trochę szerszy zakres zna
czeniowy i nie wiąże się tylko z parą wodną, ale z zanika
niem w ogóle (np. w zwrotach frazeologicznych jak  „eva
porating support”). Rozwiązanie problemu narzuca się 
samo i zostało przez profesora wstępnie naszkicowane:

„dodać do języka potocznego nowe wyrazy i pojęcia JA
KOŚ JE DEFINIUJĄC” (podkreślenie moje). Chciałbym 
jednak ten pomysł rozwinąć. A mianowicie, można wpro
wadzić obowiązek konsultacji naukowej przy spolszcze
niach bestsellerów jak „Krótka historia czasu” i chociaż 
nie można pilnować jego przestrzegania, to gwarancja po
jawienia się dodatkowego wyjaśnienia przy pewnych ter
minach (zbędnego z przyczyn oczywistych w wydaniu ory
ginalnym) umieszczona przy stopce wydawniczej czy na
wet na okładce, dałaby orientację początkującemu czytel
nikowi i spokój sumienia profesjonalistom. Czytelnik miał
by przynajmniej pełną świadomość, czy kupuje coś, co 
może dać mu skrzywiony obraz zagadnień, czy też specja
lista zatroszczył się o to, żeby do tego nie doszło. Problem 
dziesięciowymiarowej przestrzeni sam skrzętnie pomijam 
w moich audycjach i czekam na pojawienie się publikacji, 
które go rzetelnie o b j a ś n i ą  i przygotują niezawodo
wego odbiorcę na przyswojenie nowinek także z tej dzie
dziny.

Karol Pankowski
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polemiki i dyskusje

O niebezpieczeństwach wynikających 
z popularyzacji wiedzy raz jeszcze

Ogromnie ucieszyło mnie poja
wienie się w numerze 5/98 
„Uranii” tekstu Jerzego Sikor

skiego, poruszającego problemy popu
laryzacji nauki. Z racji miejsca pracy 
(Planetarium Śląskie) uważam się za 
popularyzatora nauki i problem, jak 
należy naukę popularyzować, jest dla 
mnie bardzo ważny. To, że populary
zować należy, jest dla mnie oczywi
ste. Nie mając takiego przekonania, 
prawdopodobnie nie mógłbym wyko
nywać swojego zawodu. Jednak nie 
oznacza to chęci ignorowania niebez
pieczeństw związanych z działalnością 
popularyzatorską. W ciągu kilkunastu 
lat pracy przekonałem się o ich realno
ści i w znacznej mierze zgadzam się 
z poglądami wyrażonymi przez prof. 
Sikorskiego. „W znacznej mierze” to 
nie znaczy „w zupełności”. Wydaje mi 
się, że różnice w poglądach wynikają 
głównie z innego usytuowania „w gma
chu nauki”. Profesor Sikorski styka się 
(jak sądzę) tylko sporadycznie z oso
bami, którym krzywdę wyrządziła po
pularyzacja nauki, są to jednak osoby 
wyjątkowo solidnie poszkodowane. 
Inaczej mówiąc, są to maniacy trafiają
cy do instytutów naukowych ze swo
imi „genialnymi odkryciami”. Ja oczy
wiście też się z nimi stykam. Ostatnio 
jakby trochę rzadziej (nie jestem pew
ny, czy jest to jednoznacznie dobra ten
dencja —  mniejsza ilość maniaków na 
punkcie naukowym może być spowo
dowana ogólnie mniejszym zaintereso
waniem nauką). Jednak moja codzien
ność to przede wszystkim lekko po
szkodowani. Najczęściej uczniowie 
i nauczyciele odwiedzający Planeta
rium. Dość często dziennikarze, głów
nie radiowi, szukający materiału. „Lek
kość szkód” wydaje mi się jednak być 
z nawiązką rekompensowana przez 
ilość poszkodowanych. Inaczej mó
wiąc, sądzę, że szkody spowodowane 
popularyzacją występują powszechnie. 
Są takie same jak te, opisane przez pro
fesora Sikorskiego i sprowadzają się do

błędnych przekonań dotyczących na
uki. W gruncie rzeczy, nie byłoby żad
nego powodu do zmartwienia, gdyż nie 
powoduje to zbyt poważnych praktycz
nych konsekwencji, a drugiej strony, 
gdyby wiedza fachowców i amatorów 
była do siebie zbliżona, to można by 
zwątpić w kompetencje fachowców. 
Jest jednak poważny powód do zmar
tw ienia. Poszkodow anie zw iązane 
z błędnymi przekonaniami jest z zasa
dy połączone z głęboką wiarą w całko
witą poprawność owych błędnych po
glądów. Z zasady osoby wyrażające ta
kie poglądy są prawie całkowicie nie
podatne na próby ich poprawiania. 
W wielu przypadkach, w celu uniknię
cia nie rokującego niczego dobrego 
konfliktu, pojawia się konieczność ustą
pienia i przyznania przynajmniej po
łow icznej racji takiej przekonanej
0 swojej racji osobie. Na szczęście naj
częściej dotyczy to problemów niezbyt 
istotnych, często typu nazewniczego, 
a tym samym „przyznanie racji” nie ob
ciąża zbytnio sumienia popularyzatora. 
Tym niemniej stanowi to pewien pro
blem. Błędne przekonania pozostają, 
a biorąc pod uwagę, że reprezentują je 
często nauczyciele, można sądzić, że 
będą dalej skutecznie rozpowszechnia
ne i ugruntowywane. Z mojej perspek
tywy wynika, że większość błędów po
chodzi nie z popularyzacji nowych, sła
bo ugruntowanych i rozumianych kon
cepcji. Te najczęściej, jako słabo rozu
miane, traktuje się z wystarczającą 
ostrożnością. Osoby, które z takimi kon
cepcjami zetknęły się w literaturze po
pularnonaukowej, najczęściej szukają 
ich wyjaśnienia i ewentualnie dyskutu
ją  w nadziei lepszego ich zrozumienia. 
Tym samym jestem  skłonny bronić 
prawa do ich popularyzacji, oczywi
ście przy generalnym założeniu zacho
wania ostrożności w formułowaniu 
tez. Znacznie poważniejszym proble
mem wydaje mi się popularyzacja wie
dzy w zakresie dobrze ugruntowanych
1 mało rewolucyjnych działów nauki.

Popularyzatorzy tych dziedzin, często 
w imię prostoty i jasności wywodów 
oraz w trosce o źle pojęte dobro nauki 
zapominają o wątpliwościach i formu
łują w sposób kategoryczny populary
zowane tezy. Mówiąc prosto, zajmują 
postawę reklamiarzy, myląc edukację
i popularyzację z wulgarną reklamą. 
W efekcie u czytelnika, słuchacza i wi
dza w yrabiają  przekonanie o bez
względnej pewności i pełnej postaci 
(braku uproszczeń) przedstawianej wie
dzy. Jeżeli tak postępujący popularyza
tor jest utalentowany, a problem „do
brze leży”, w dotychczasowej wiedzy 
odbiorcy wynikiem jest coś, co nazy
wamy „zrozumieniem”. I taki dobrze 
„zrozumiany” problem jest praktycznie 
nieusuwalny. Od pewnego czasu prze
stałem w takiej sytuacji próbować co
kolwiek tłumaczyć. Praktyka wskazu
je, że jedynym wynikiem jest pysków
ka i ewentualne przekonanie takiej oso
by o mojej niewiedzy. Można dodać, 
że „w zrozumieniu problemów” specja
lizują się głównie nauczyciele, ceniąc 
niezwykle ten stan umysłu u swoich 
uczniów i pielęgnując go u siebie. Cóż 
więc można w tej sytuacji zrobić? My
ślę, że niezwykle pożyteczna byłaby 
próba sformułowania czegoś w rodza
ju kodeksu etycznego popularyzatora. 
Kodeks taki mógłby powstać w wyni
ku dyskusji, np. na łamach „Uranii”. 
Dobrym jej otwarciem mógłby być 
tekst profesora Sikorskiego. A ja, gdy
bym miał zaproponować jakiś paragraf 
tego kodeksu, to zaproponowałbym 
taki: jeżeli nie jest to z jakichś istotnych 
powodów konieczne, to, popularyzując 
naukę, nie kłam. Bowiem wydaje mi 
się, że większość bzdurnych poglądów 
trafiających do ludzi wynika nie z ta
kich czy innych istotnych powodów, 
a jedynie z chęci, aby artykuł czy au
dycja była ładniejsza, bardziej jedno
znaczna a nawet z czystej, bezmyślnej 
chęci zafascynowania odbiorcy.

Jerzy Kuczyński
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Bis repetita placent! w kraju...

OZMA II — BORÓWNO ’98
W dniach 20-23 sierpnia br. w Borównie koło Bydgosz

czy odbył się Drugi Ogólnopolski Zlot Miłośników 
Astronomii. Zlot został zorganizowany przez Międzyszkolny 
Klub Astronomiczny „Milky Way” w Borównie i Bydgoski 
Klub Astronomiczny , Antares” przy pomocy Władz Gminy 
Dobrcz oraz ZG PTMA.

Przybyłych ponad 150 entuzjastów astronomii zakwatero
wano w szkole podstawowej i w namiotach na boisku szkol
nym. Każdy z uczestników zlotu, za niewielką opłatą, otrzy
mał znaczek identyfikacyjny oraz koszulkę z okolicznościo
wym nadrukiem.

Pierwszego dnia zlotu, o godz. 18, miało miejsce uroczy
ste powitanie uczestników i oficjalne otwarcie imprezy. Przy
byłe regionalne media TV i radio wyemitowały na falach ete
ru krótkie migawki z otwarcia zlotu i pracy astronomów-ama- 
torów. Piękna słoneczna pogoda nastrajała wszystkich opty
mizmem. Prawie każdy przywiózł ze sobąjakiś sprzęt obser
wacyjny. Teleskopy, lunety i dyskusje o ich parametrach umoż
liwiły zlotowiczom wzajemne poznanie. Obserwatorzy Słoń
ca i jego plam wyjaśniali zainteresowanym tajniki i wagę 
swojej pracy. Wszak zbliża się okres wzmożonej aktywności 
naszej gwiazdy. Poszukiwacze i kolekcjonerzy meteorytów 
prezentowali swoje skarby. Namawiali do czynnego zaintere
sowania się tymi jedynie realnymi gośćmi z nieba. Wieczo
rem niebo odsłoniło w pełni swe piękno, nagradzając sowicie 
zlotowiczów za trud często dalekiej podróży do Borówna. Fa
scynujący spektakl z gwiazdami, galaktykami, mgławicami 
i planetami dla wielu trwał do rana. Plonem tej, darowanej 
przez Opatrzność, nocy były ciekawe zdjęcia nieba. Najwytr- 
walszy obserwator-łowca meteorów wypatrzył ich aż kilka
naście.

W drugim dniu zlotu niebo zasłoniły chmury. Organizato
rzy byli przygotowani i na taką ewentualność. W szkolnej sali 
gimnastycznej od rana rozpoczęła się sesja plakatowa zdomi
nowana przez prezentację barwnych zdjęć obiektów astrono
micznych, wykonanych przez najbardziej aktywnych astro- 
fotografów. Następnie swymi dokonaniami i do
świadczeniami dzielili się z innymi obecnymi w 
sali opiekunowie różnych klubów, kółek i grup 
młodzieży astronomicznej, m.in. z Tamowa, Urzę
dowa, Szczecina i Lublina. Przedstawiciel PTMA 
mówił o osiągnięciach i stanie dzisiejszym Towa
rzystwa, o formach pomocy dla początkujących 
i bardziej zaawansowanych obserwatorów. Wie
czorna sesja filmowa usatysfakcjonowała prawie 
wszystkich.

Trzeciego dnia przed południem duża grupa zlo
towiczów pojechała autokarami do Obserwatorium 
Astronomicznego UMK w Piwnicach. Było to 
duże przeżycie szczególnie dla tych, którzy odwie
dzili ten przodujący ośrodek badawczy po raz 
pierwszy. Spotkanie z Redaktorem Naczelnym 
„Uranii-Postępy Astronomii” było także bardzo

ważnym wydarzeniem tej wycieczki. Niektórym ciarki prze
chodziły po plecach, gdy Redaktor bystrym wzrokiem wyła
wiał z grupy tych najzdolniejszych.

Wieczorem odbył się piknik astronomiczny. Przy ognisku 
zebrała się duża grupa amatorów kiełbasek. Jak ogień rozgo
rzała wśród młodzieży ciekawa dyskusja o blaskach i cieniach 
amatorskiej astronomii w Polsce. Nagrodę od publiczności za 
ciekawe wypowiedzi, okraszone szewskimi wstawkami, otrzy
mał 19-latek z Zielonej Góry. Młodzież zadziwiała starszych 
swą wiedzą, bystrością przemyśleń i dojrzałością.

Czwarty dzień zlotu i zarazem ostatni. Wszyscy zdawali 
sobie sprawę, że oto kończy się ważny etap w ich życiu, że 
ich miłość do astronomii nie ginie, ale rozwija się, że pragną 
spotkać się znów za rok. Po oficjalnym zakończeniu zlotu 
i rozdaniu nagród —  nagrodę główną Grand OZA otrzymał 
przedstawiciel Szubińskiego Klubu Przyjaciół Astronomii 
„SzKaPA” — wszyscy cali i zdrowi wrócili do swych do
mów.

Sprawozdanie byłoby niepełne bez uwag krytycznych 
i wskazania drobnych potknięć. Brak dostatecznej ilości ulo
tek z rozkładem działań i imprez zlotu stwarzał niepotrzebne 
zamieszanie wśród jego uczestników. Przydałby się, szcze
gólnie dla dziewcząt, choćby prowizoryczny prysznic. Orga
nizatorzy zlotu w swych działaniach zdradzali oznaki zagu
bienia. Poszukując chyba legendarnego św. Graala, zapomi
nali o swej służebnej roli względem młodzieży —  naszej naj
bliższej i najpiękniejszej konstelacji. Wolno przypuszczać, że 
po uporaniu się z ww. problemami, sprawdzeni już w działa
niu, będą mogli sprawić wielką frajdę młodzieży astronomicz
nej, zapraszając ją  na kolejny zlot.

Niezwykle cenne są spotkania ludzi „spokrewnionych” 
wspólną pasją. Takim był Zlot Miłośników Astronomii w Bo
równie.

Lech Palczewski
(opiekun grupy młodzieży z  Amatorskiego Obserwatorium Astro
nomicznego w Szczecinku na II OZMA w Borównie k. Bydgoszczy)
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na świecie

Międzynarodowa Konferencja Obserwatorów 
Meteorów -  Stara Leśna 1998

International Meteor Organization (IMO) jest między
narodową organizacją skupiającą obserwatorów me
teorów z całego świata. Jej głównym celem jest koor

dynacja obserwacji meteorów poprzez druk i wysyłkę ma
teriałów, opracowywanie wyników i nawiązywanie kon
taktów pomiędzy miłośnikami astronomii i astronomami 
zawodowymi.

Od momentu swojego powstania w 1988 roku IMO or
ganizuje konferencje naukowe, które odbywają się corocz
nie w sierpniu lub wrześniu. W roku bieżącym gospoda
rzem International Meteor Conference (IMC) była wioska 
Stara Leśna położona 2 km od Tatrzańskiej Łomnicy na 
Słowacji. Wybór tego miejsca nie był przypadkowy. Ob
serwacje meteorów mają bowiem ogromne tradycje w tym 
kraju, a obserwatorzy słowaccy należą do najaktywniej
szych na świecie (w roku 1997 ustąpili pod tym względem 
tylko Polakom). Drugim powodem przemawiającym za zor
ganizowaniem IMC w Starej Leśnej był fakt, że w tym 
samym czasie, tzn. w dniach 20-23 sierpnia 1998 roku, 
odbywało się tam kolokwium  M iędzynarodowej Unii 
Astronomicznej poświęcone meteorom, meteoroidom i me
teorytom. Połączenie obu imprez wydawało się więc roz
wiązaniem bardzo rozsądnym, a na dodatek pozwalającym 
na kontakt zawodowców z amatorami.

W IMC udział wzięło blisko 65 osób z państw takich 
jak  Niemcy, Słowacja, Holandia, Rumunia, Bułgaria, Ju
gosławia, Hiszpania, Japonia, Kanada, Słowenia, Belgia, 
Czechy i Wielka Brytania. Nasz kraj reprezentowały czte
ry osoby: Urszula Majewska, Marcin Gajos, Marek Samujł- 
ło i niżej podpisany. Cała czwórka to aktywni członkowie 
Pracowni Komet i Meteorów (PKiM) —  polskiej organi
zacji zajmującej się koordynacją obserwacji meteorów 
w naszym kraju.

Nieoficjalne otwarcie konferencji odbyło się późnym 
wieczorem 20 sierpnia, kiedy to większość uczestników 
dotarła już do miejsca zakwaterowania —  małego hotelu 
Ceva, malowniczo położonego niemalże u stóp góry Łom
nicy. Podczas tego wieczoru mieliśmy okazję obejrzeć slaj
dy z obozu astronomicznego na Słowenii, a także film vi
deo z maleńkiej wioski Carmen Brag (Bułgaria) położonej 
u wybrzeża Morza Czarnego —  miejsca przyszłorocznego 
obozu astronomicznego poświęconego obserwacjom Per- 
seid i całkowitego zaćmienia Słońca, które wydarzy się 11 
sierpnia 1999 roku. Wioska ta nie została wybrana przy
padkowo. Oprócz pięknego położenia, charakteryzuje się 
ona bowiem świetnym klimatem i 10-kilometrową odle
głością od centrum pasa całkowitości.

Rankiem dnia następnego J. Rendtel — prezydent IMO 
oficjalnie otworzył konferencję. Potem przystąpiono do 
pierwszej serii referatów. Program IMC, zarówno tego dnia, 
jak i w dniach następnych, był bardzo napięty i obfitował

w różnego rodzaju odczyty, referaty i prezentacje (oficjal
nym językiem był rzecz jasna angielski). Oprócz zapowie
dzianych wcześniej referatów odbyło się bowiem kilka 
zajęć dodatkowych, przeprowadzonych niejako „z marszu” 
przez astronomów zawodowych, którzy bardzo chętnie 
przychodzili porozmawiać z amatorami.

Dużo miejsca we wszelkiego rodzaju referatach poświę
cono niedawnemu wybuchowi aktywności Bootyd czerw
cowych. (R. Arlt The June Bootids — past and present re
cords, S. Berinde 1998 June Bootids in Romania, V. Velkov 
The 1998 June Bootids outburst observed in Bulgaria), 
a także oczekiwanym deszczom meteorów z rojów Draco- 
nid i Leonid (A. McBeath The 1998 Draconids, P. Brown 
Leonid expectations from modeling the stream, P. Jenniskens 
The 1998 Leonids). Nie zabrakło też globalnej analizy da
nych zebranych przez IMO (J. Rendtel & P. Brown Gemi- 
nids 1988-1997 — a summary o f  visual results). Oprócz te
matyki wizualnych obserwacji meteorów spore powodze
nie miały też inne metody obserwacji. O radiowych obser
wacjach opowiadał A. McBeath, o analizie obrazów video 
z zarejestrowanymi na nich meteorami szeroko opowiadali 
C. Trayner, D. Koschny, A. Knoefel i S. Molau, a bazowe 
obserwacje fotograficzne omówił M. de Lignie.

Konferencja nie kończyła się jednak tylko na refera
tach. Można bowiem było wziąć udział w warsztatach kom
puterowych poświęconych programom VISDAT (obróbka 
wizualnych obserwacji meteorów), METSIM (symulacja 
deszczu Leonid), METREC (analiza obserwacji video) 
i RADIANT (analiza kształtu i położenia radiantów rojów 
meteorowych). Ponadto jeszcze pierwszego dnia odbyła się 
sesja plakatowa, podczas której można było obejrzeć pla
katy prezentujące dane i wyniki tych osób, które nie sko
rzystały z prezentacji werbalnej.

Nasza delegacja wykorzystała tę właśnie formę i przed
stawiła dwa plakaty. Pierwszy, autorstwa Marka Samujłło 
i Arkadiusza Olecha, dotyczył programu CooReader, słu
żącego do szybkiego odczytywania współrzędnych zjawisk 
naszkicowanych na mapach gnomonicznych, a także pierw
szych rezultatów uzyskanych za pomocą tego programu 
i dotyczących roju Bootyd czerwcowych. Drugi plakat, au
torstwa Arkadiusza Olecha, Michała Jurka i Marcina Ga
josa, dotyczył aktywności nowo odkrytych przez PKiM ro
jów  a-Cygnid, Delphinid i jr-Draconid, a także aktywno
ści Perseid w pierwszej połowie lipca.

Dodatkowymi atrakcjami podczas konferencji były 
warunki oferowane przez hotel (basen, sauna, masaże, korty 
tenisowe, bilard, golf), a także wycieczka ufundowana przez 
organizatorów. W jej ramach wjechaliśmy kolejką linową 
na wysokość 1763 m n.p.m. i zwiedziliśmy znajdujące się

dokończenie na stronie 279
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PT. Miłośnicy Astronomii obserwują:

Amatorskie obserwacje Plutona
Szanowna Redakcjo!

Od kilkunastu lat jestem miłośnikiem 
astronomii, należącym do oddziału 
PTMA w Krośnie. Interesuję się głów
nie obserwacjami komet i astrofoto- 
grafią. Abstrahując jednak od tych te
matów, pragnę podzielić się moimi 
wrażeniami z poszukiwań Plutona.

Mariusz Świętnicki

Marzeniem każdego miłośnika astro
nomii jest obserwacja wszystkich pla
net Układu Słonecznego. Większość 
planet to bardzo łatwe cele do odszu
kania, z wyjątkiem jednego. Mowa tu 
oczywiście o Plutonie. Jego mała jas
ność skutecznie dziesiątkuje szeregi 
amatorów astronomii, pragnących 
wyłuskać go z mrowia słabych gwiazd.

W spółczesna astronomia prze
mieszcza Plutona z kategorii planet do 
kategorii planetoid Pasa Kuipera. My
ślę, że zwiększa to jeszcze bardziej 
jego atrakcyjność i daje możliwość 
obserwacji przedstawiciela ciekawej 
grupy obiektów Układu Słonecznego.

H istoria poszukiw ań Plutona 
w Oddziale Krośnieńskim PTMA li
czy już kilka lat. Pierwszą próbę pod
jąłem wraz z kol. Jackiem Adamikiem 
12 lipca 1991 roku. Do obserwacji 
użyto reflektora Newtona 250/1560. 
Jednak niskie położenie obiektu nad 
horyzontem i dość mocne skażenie 
nieba sztucznym światłem, nie mogły 
gwarantować sukcesu.

Kolejna próba została wykonana 
w kwietniu i maju 1993 roku. Do po
szukiwań wykorzystano 25-cm Newto
na. Po dwóch pierwszych obserwacjach 
wydawało się, że ruch Plutona został 
zaobserwowany. Jednak kolejne sesje 
obserwacji nie przyniosły rozwiązania 
problemu. Dodatkowe zamieszanie 
wprowadziły mapy, z których korzy
stano. Różniły się one między sobą 
jasnościami gwiazd i trajektoriami Plu
tona. Mapki pochodziły z kalendarza 
„Das Himmelsjahr” i gazet „Sky & Te
lescope” a także „Astronomy”. Po tam
tych nie rozstrzygniętych obserwa
cjach pozostały zapiski i rysunki, do 
których, jak się okazało, po pięciu la
tach miałem jeszcze powrócić.

Na wiosnę 1995 roku wraz z Jac
kiem Adamikiem urządziłem kolejne 
polowanie na nieszczęsnego Plutona. 
Teleskop pozostał ten sam co poprzed
nio, a mapka pochodziła z „Kalenda
rium Miłośnika Astronomii na rok 
1995”. Wynik poszukiwań był nega
tywny. Później okazało się, że mapa 
błędnie podawała pozycje obiektu na 
poszczególne dni, które znacznie od
biegały od dat rzeczywistych.

W roku 1997 ukończyłem budowę 
nowego reflektora Newtona 250/1520. 
Jednym z ważniejszych celów obser
wacyjnych był oczywiście Pluton.

Kwiecień 1998 roku był dobrym 
okresem na poszukiwania, a noce za
częły kusić ładną pogodą. Przewodni
kiem w polowaniu miała być tym ra
zem mapka zamieszczona w „Uranii- 
-PA” nr 2/98 r. Pierwszą obserwację 
wykonałem w nocy z 23 na 24 kwiet
nia. Udało się zaobserwować słaby 
obiekt, którego położenie idealnie od
powiadało pozycji Plutona naniesionej 
na mapce. Do pełnego szczęścia lub 
kolejnej porażki brakowało jeszcze 
jednej obserwacji, potwierdzającej 
ruch obiektu na tle gwiazd.

27 kwietnia kolejny raz wycelowa
łem teleskop na interesujący rejon nie
ba. Po krótkiej chwili byłem już pe
wien, że obserwuję wsteczny ruch Plu-

'199S. O k i l  
2.00CWE "A

tona na tle gwiazd. Planeta, czy raczej 
planetoida, przesunęła się na zachód, 
a jej droga idealnie pokrywała się z to
rem naniesionym na mapce. Obserwa
cje powtórzyłem jeszcze 24 i 28 maja. 
Przyznam, że odszukanie Plutona spra
wiło mi jeszcze większą przyjemność 
niż np. obserwacje zakrycia gwiazdy
28 Sgr przez Tytana czy supernowej 
1993J.

Wrócę jeszcze do 1993 roku. Po
równałem ostatnio tamte wyniki ob
serwacji z trajektorią Plutona w kom
puterowym atlasie nieba. Rezultat był 
zaskakujący i potwierdził moje odna
lezienie obiektu już w tamtym okresie 
poszukiwań.

Jakiej wielkości teleskopu potrze
ba, by dostrzec Plutona? Popularna jest 
opinia, że wystarczy 15-cm reflektor. 
Obserwacje słabych obiektów prowa
dziłem już kilkoma różnymi telesko
pami, od 14 do 25 cm średnicy. Uwa
żam, że nawet najlepsza pogoda, jaka 
może panować nad Polską, nie gwa
rantuje sukcesu obserwacji takim przy
rządem. Potrzebne jest ciemne tło nie
ba, duża przejrzystość powietrza i do
bry seeing. W takich warunkach ob
serwator dysponujący 20-cm reflekto
rem powinien dostrzec ten odległy 
obiekt, poruszający się po mrocznych 
peryferiach Układu Słonecznego.

-1998.0^ . 24 . 

/  "MSCWE

7
' 10'

Rysunek pola widzenia teleskopu (reflektor Newtona 250/1520, powiększenie 
108x), obrazujący ruch Plutona podczas pierwszych obserwacji. Rys. autora.
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iłośnicy stronomii 
obserwują: Wybuch

aktywności
Bootyd
czerwcowych
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Rok 1998 będzie chyba jednym  
z najciekawszych w historii ob

serwacji meteorów. Nie dość, że w paź
dzierniku i listopadzie mamy spore 
szanse obejrzenia efektownych desz
czy meteorów z rojów Draconid i Le
onid (patrz Urania-PA 3/98), to jesz
cze w czerwcu swoją aktywnością za
skoczył nas wybuch bardzo słabego 
w ostatnich latach roju Bootyd VI.

Rój ten jest znany od 1860 roku, 
kiedy to jego pierwsze obserwacje wy
konał W. Denning. Największą aktyw
nością rój ten popisał się w latach 
1916, 1921 i 1927, kiedy maksymal
ne liczby godzinne osiągnęły poziom 
kilkudziesięciu. Meteory z tego roju 
opisywano jako bardzo wolne i głów
nie słabe zjawiska. Od tej ostatniej re
guły zdarzały się jednak wyjątki, jak 
np. bolid o jasności -1 4 m sfotografo
wany 29 czerwca 1927 roku. Na pod
stawie powyższych informacji dość 
szybko ustalono, że orbity cząstek 
z roju Bootyd VI zgadzają się dobrze 
z orbitą komety 7P/Pons-Winnecke.

W ostatnich latach rój ten nie pre
zentował się zbyt okazale. W przypa
dającym w nocy z 27 na 28 czerwca 
maksimum aktywności można było 
obserwować co najwyżej jedno —  dwa 
zjawiska na godzinę. Nic więc dziw
nego , że ja p o ń sc y  o b se rw a to rzy  
K. Suzuki i M. Ueda, patrolujący nie
bo techniką radarową, byli bardzo 
zdziwieni, gdy 27 czerwca br. o go
dzinie 9 UT odnotowali liczbę radio- 
ech od trzech do pięciu razy wyższą
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od średniej. Dane te zostały bardzo 
szybko potwierdzone przez obserwa
torów wizualnych, którzy odnotowali 
aktywność rzędu kilkudziesięciu zja
wisk na godzinę. W przeciwieństwie 
do poprzednich wybuchów tegorocz
ne zjawisko trwało bardzo długo, bo
wiem wciąż wzmożoną aktywność ob
serwowano nawet o godzinie 5 UT 
dnia 28 czerwca.

Aby powiedzieć coś więcej o ak
tywności tegorocznych Bootyd VI, 
musimy znać wartość współczynnika 
r mówiącego o stosunku liczby mete
orów o jasności m + 1 do liczby mete
orów o jasności m. Wartość tę otrzy
mano z rozkładu jasności 511 Bootyd, 
uzyskanego przez obserwatorów Inter
national Meteor Organization (IMO) 
i wyniosła ona r = 2.22 ± 0.07.

Znając już r, możemy wyrazić ak
tyw ność roju przez tzw. Zenitalną 
L iczbę G odzinną (ZHR) m ów iącą
0 liczbie meteorów, jaką obserwował
by doświadczony obserwator w bardzo 
dobrych warunkach atmosferycznych
1 w momencie, gdy radiant roju jest 
w zenicie. Zależność ZHR od czasu dla 
tegorocznego wybuchu Bootyd VI jest 
zaprezentowana na Rys. 1. Został on 
wykonany w oparciu o dane 42 obser
watorów z 13 krajów, zebrane przez 
IMO. Widać wyraźnie, że najwyższą 
aktywność o ZHR = 102 ± 41 odnoto
wano 27 czerwca o godzinie 11:50 UT. 
Niestety, następująca potem  dziura 
w obserwacjach (spowodowana bra
kiem obserwatorów meteorów na Pa-
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cyfiku) nie pozwala powiedzieć, co 
działo się z aktywnością roju po tym 
momencie, aż do godziny 19:30 UT, 
kiedy to ZHR wyniosła 91 ±29. Za
raz potem liczby godzinne zaczęły spa
dać i w godzinach 20:00-0:00 UT, kie
dy to w Polsce panuje noc, oscylowa
ły na poziomie około 50.

Analiza 139 meteorów naszkicowa
nych na mapach przez obserwatorów 
bułgarskich pozwoliła na wyznaczenie 
współrzędnych radiantu roju. Wynio
sły one: a  = 230° ± 2° i d = +47° ± 2°.

Kolejny już raz potwierdziła się 
znana prawda, że obserwacje mete
orów, prowadzone podczas najkrót
szych nawet nocy i w momencie, gdy 
nie ma żadnego aktywnego roju, po
płacają. Na szczęście doskonale o tym 
wiedzą polscy obserwatorzy zrzesze
ni w Pracowni Komet i Meteorów 
(PKiM). Pięciu z nich (Tomasz Fajfer, 
Maciej Kwinta, Andrzej Skoczewski, 
Paweł Trybus i Tomasz Żywczak) mia
ło bowiem okazję podziwiać opisany 
powyżej wybuch. Maksymalna osza
cowana przez nich aktywność wynio
sła ZHR = 24 ± 5, co jest wartością 
trochę niższą niż dane uzyskane przez 
obserwatorów IMO. Biorąc jednak 
pod uwagę błędy wyznaczenia ZHR, 
obie te wartości wydają się porówny
walne.

Także nasi obserwatorzy szkicowali 
meteory na mapach o odwzorowaniu 
gnomonicznym. W dniach 25-30 
czerwca br. udało im się naszkicować 
157 zjawisk. Analiza tych danych za 
pomocą programu RADIANT pozwo
liła nam wyznaczyć współrzędne cen
trum radiantu roju Bootyd VI. Wynio
sły one: a  = 216.4° i ó = +43.4°. Róż
ni się to od współrzędnych uzyskanych

Dzień czerwca (UT)

Rys. 1. Zależność ZHR od czasu dla Bootyd VI w roku bieżącym.

dokończenie ze sir. 276.

tam obserwatorium astronomiczne Skalnate Pleso wypo
sażone w 60-cm reflektor Cassegraina.

Pisząc o IMC, nie można pominąć wspaniałej atmosfe
ry, jaka tam panowała. Ponieważ uczestniczyliśmy w tej 
imprezie po raz pierwszy, mieliśmy okazję poznać osobi
ście wiele osób, które znaliśmy dotychczas tylko dzięki 
kontaktom e-mailowym lub z publikacji w WGN. Warto 
tutaj dodać, że zostaliśmy bardzo ciepło przyjęci. Wszy
scy gratulowali nam tak wysokiej aktywności polskich 
miłośników astronomii (obserwatorzy PKiM w roku 1997 
okazali się najaktywniejszą grupą obserwatorów meteorów

na świecie, wykonując ponad 2000 godzin obserwacji) 
i zapraszali do wzięcia udziału w następnych konferencjach.

Dzień 23 sierpnia był ostatnim dniem spotkania. Ran
kiem odbyło się jeszcze kilka odczytów, a potem A. McBe- 
ath — wiceprezydent IMO oficjalnie zakończył konferen
cję. Po obiedzie wszyscy rozjechali się do domów.

Następna IMC odbędzie się koło Rzymu (Włochy) 
w dniach 23-26 września 1999 roku. Pozostaje nam tylko 
mieć nadzieję, że fundusze PKiM-u pozwolą na wysłanie 
naszej delegacji i na to spotkanie.

Arkadiusz Olech

przez obserwatorów IMO. Biorąc pod 
uwagę porównywalne wielkości ana
lizowanych próbek trudno powiedzieć, 
który z wyników jest bliższy prawdy. 
Na pewno połączenie obu zestawów 
danych i obserwacji, które wciąż nad
chodzą do IMO, pozwoli na 
uściślenie tego wyniku. Struk
tura radiantu uzyskana na pod
stawie naszych obserwacji 
wprowadzonych do programu 
RADIANT jest zaprezentowa
na na Rys. 2.

Z powyższego opisu widać 
wyraźnie, że warto obserwo
wać meteory każdej nocy, bo
wiem nawet słabo aktywne roje 
mogą płatać bardzo miłe nie
spodzianki. Jeśli ktoś z Was jest 
bliżej zainteresowany sposoba
mi obserwacji tych zjawisk 
i chciałby dowiedzieć się o nich

czegoś więcej, proszę o kontakt. Mój 
adres: Arkadiusz Olech, ul. Sokolicz 
3/59, 01-508 Warszawa. Proszę o do
łączenie znaczka pocztowego za 1 zł.

Arkadiusz Olech
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astronomia w szkole

Magnitudo, a co to właściwie jest?
Większość podręczników, i to nie tylko szkolnych, 

wprowadza pojęcie wielkości gwiazdowej w taki 
sposób, że uczniowie, jeśli nawet poprawnie się nim po
sługują, do końca nie wiedzą, dlaczego właśnie tak została 
ona zdefiniowana i nie kojarzą z żadną wielkością fizycz
ną. Jest tak nie tylko teraz, gdy fotometria znikła praktycz
nie z kursu fizyki. Uważam, że niezależnie od aktualnego 
zestawu obowiązujących haseł programowych powinniśmy, 
choć pokrótce, omówić przynajmniej dwie wielkości foto- 
metryczne: natężenie źródła światła i natężenie oświetle
nia. I oczywiście, wprowadzając zależność E = L/r2 oraz 
choćby wspominając o dwóch układach jednostek tych 
wielkości: wizualnym i energetycznym.

Proponujemy zacząć od postawienia problemu: nasze 
zmysły odbierają pewien bodziec B, np. świetlny (akustycz
ny, smakowy itp.), wywołując pewne wrażenie W. Jaka jest 
zależność między przyrostem wrażenia DW a przyrostem 
bodźca DB? Odpowiedź jest najczęściej błędna i musimy 
uczniów nieco naprowadzić. Naciskamy wyłącznik oświe
tlenia (jest jasny dzień) i zapalamy światło. Czy zauważy
liście, że jest jaśniej? A teraz wyobraźcie sobie, że jest już 
wieczór i prawie nie widzicie swoich notatek. Zapalam 
światło (ten sam przyrost bodźca, włączyłem to samo oświe
tlenie). Czy odbieracie taki sam przyrost jasności, taki sam 
przyrost wrażenia ? Teraz uczniowie łatwo formułują po
niższy zapis:

lub

A W = k ' —
B

Zapisaliśmy znane prawo psychofizjologii zwane pra
wem Webera-Fechnera (sformułowane w 1846 r. przez 
E. Webera i przekształcone do postaci (2) przez G. Fechne- 
ra w 1850 r.).

Przechodząc do przyrostów nieskończenie małych i cał
kując obustronnie mamy:

skąd po scałkowaniu

W  -  k  * In B + const

Przyjmując, że dla B = B 0 mamy W = 0, otrzymujemy:

const =  k'ln Bf)
i ostatecznie

g
W = k \ \ n B -  ln B J  = &*ln—

B o

fi
lub W -  k log—  (2)

Wykorzystaliśmy tu znany związek: log x = log e ln x. 
Jest to najczęściej stosowana logarytmiczna postać (2) pra
wa Webera-Fechnera. Uczniowie dowiadują się zaskaku
jącej dla nich rzeczy —  nasz mózg logarytmuje wielkości 
odbieranych bodźców! I to nawet wówczas, gdy nigdy 
w szkole nie słyszał o logarytmach! Stąd też bierze się lo
garytmiczna skala poziomu natężenia dźwięku (decybele).

Przechodząc do wrażeń świetlnych, zauważmy, że bodź
cem będzie natężenie oświetlenia siatkówki oka E  a odbie
ranym wrażeniem jasność gwiazdy (jasność widoma, po
zorna) m. Jeśli dodatkowo za bodziec odniesienia (E J  przyj
miemy oświetlenie o wartości 1 lx, zależność (2) przyjmie 
postać:

m = k l o g E  (3)

Jest to tzw. wzór Pogsona (N. R. Pogson, 1850 r.).
W tym miejscu jest czas na przekazanie nieco informa

cji z historii astronomii. Pierwsze (znane nam) próby kla
syfikacji gwiazd w oparciu o ich widomą jasność podjął 
jeszcze w II w. p.n.e. Hipparch, a kontynuował je  najsłyn
niejszy astronom  świata starożytnego Ptolem eusz (II 
w.n.e.). Dzielili oni gwiazdy na sześć klas wielkości (ma
gnitudo). Najjaśniejszym przypisano wielkość (jasność wi
domą) 1, najsłabszym , dostrzegalnym  nieuzbrojonym  
okiem wielkość 6. Ta skala utrzymała się przez wiele wie
ków (W. Herschel, J. Heweliusz i in.). Metody wizualnej 
oceny jasności gwiazd zostały znacznie udoskonalone 
w XIX w., głównie dzięki pracom F. Argelandera. W la
tach 1859-1862 powstał katalog jasności gwiazd zwany 
Bonner Durchmusterung (w skrócie katalog BD) zawiera
jący 450 000 gwiazd, podający ich jasności z dokładnością 
do 0.ml (w rzeczywistości dokładność, szczególnie dla słab
szych gwiazd, była znacznie mniejsza). Ten dorobek nie 
mógł być przekreślony i nowa skala jasności oparta o wzór 
Pogsona powinna, tak jak tylko jest to możliwe, być zgod
na ze stosowaną wcześniej. Uzyskamy to, przyjmując k = 
-2 .5  i odejmując od prawej strony równania 13.98.

mv = -2 .5  log E -  13.98 (4)

W spółczynnik -2 .5  powoduje zrównanie jednostek 
w obu skalach, a odjęcie 13.98 ustala wspólne zero dla obu 
skal.

Trochę się rozjaśniło. Wielkość gwiazdowa to natęże
nie oświetlenia wyrażone nie w liniowej skali „luxów”, 
a logarytmicznej skali „magnitud”.

Zadanie domowe. Odszukaj na niebie gwiazdozbiór 
Łabędzia (na tablicy szkicujemy rysunek podobny do 
zamieszczonego obok). Po jego lewej stronie znajduje się 
niepozorny gwiazdozbiór Lutni z bardzo jasną Wegą. Za
czynając od Wegi (0m), w kolejności wskazanej strzałkami

dokończenie obok &■
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1 9  9 9
Jarosław Włodarczyk

a 12 map pokazujących 
gwiazdozbiory każdego miesiąca 
i 71 mapek nieba z najciekawszymi 

zjawiskami astronomicznymi roku 
Informacje o widoczności planet 

i fazach Księżyca oraz:

NIEBO ZA OKNEM 1999 
Jarosław Włodarczyk
Wydawca Prószyński i S-ka SA. War
szawa 1998, cena 15 zł.

Mapki pokazujące wygląd nieba każ
dego miesiąca i najciekawsze zjawi
ska astronom iczne zbliżającego się 
roku, informacje o widoczności planet, 
fazach K siężyca i przebiegającym  
przez Europę zaćmieniu Słońca to treść

omawianej książeczki. Na 35 stronach 
formatu A4 czytelnik znajdzie przej
rzyste obrazy nieba w poszczególnych 
miesiącach roku wraz z krótkim opi
sem. Autor zwraca też uwagę czytel
nika na najciekawsze zjawiska. Każ
demu miesiącowi przyporządkowane 
jest dominujące zjawisko astronomicz
ne. Na przykład w styczniu 1999 kró
lował będzie „boski Jowisz”, w lutym 
będziemy mieli „obfitość planet i ko- 
niunkcji”, w maju „Wenus będzie na 
zakręcie”, w sierpniu będziemy w Eu
ropie świadkami całkowitego zaćmie
nia Słońca, a u schyłku roku „gwiazd
ką betlejemską” będzie Jowisz. Dla 
bardziej dociekliwych autor podaje 
wykaz łatwo dostępnych (osiągalnych 
przy pomocy lornetki) gromad kuli
stych, gromad otwartych, galaktyk 
i mgławic. Obszerna i trafna jest lista 
literatury uzupełniającej. Książkę za
myka indeks przedmiotowy, znakomi
cie ułatwiający szybkie odnalezienie 
interesujących nas obiektów czy zja
wisk.

W jednym  bym może uzupełnił 
autora. Oczywiście na Słońce w żad
nym wypadku, ani przed czy po, ani 
w czasie zaćmienia nie możemy spo
glądać gołym  okiem . Do ochrony

wzroku, obok proponowanego zakop
conego szkiełka czy filtru fotograficz
nego, dodałbym filtr używany przez 
spawaczy w ich maskach ochronnych. 
Są one łatwo dostępne w odpowied
nich sklepach technicznych i stanowią 
groszowy wydatek. Można też wyko
rzystać (zepsutą) dyskietkę kompute
rową.

Autor jest twórcą rubryki „Niebo 
za oknem” w miesięczniku „Wiedza 
i Życie” i przez szereg lat był redakto
rem odpowiedzialnym za treści astro
nomiczne w tym czasopiśmie. Dał się 
też poznać jako tłumacz i autor wielu 
pozycji książkowych, które ukazały 
się w wydaw nictw ach „Prószyński 
i S-ka”. Jego doświadczenia owocują 
w omawianej tu książce. Całkowicie 
podzielam zdanie zawarte w zwiastu
nie na okładce. „N iebo za oknem  
1999” jest niezawodnym przewodni
kiem po świecie zjawisk niebieskich 
zarówno dla miłośników astronomii, 
jak i dla tych wszystkich, którzy chcą 
się nauczyć rozpoznawać gwiazdo
zbiory i gwiazdy oraz odróżniać na 
niebie planety. I gorąco polecam oma
wianą książkę czytelnikom „Uranii- 
Postępów Astronomii” oraz ich zna
jomym i przyjaciołom. (aw)

Autora tej książki naszym czytel
nikom  przedstaw iać nie trzeba. 
Wszak prowadzi na łamach Uranii- 
-PA rubrykę „Poradnik obserwato
ra”, a także znany jest jako autor 
wielu efektownych zdjęć nocnego 
nieba oraz znajdujących się na nim 
obiektów  astronom icznych. Nic 
więc dziwnego, że napisana przez 
niego książka jest prawdziwą skarb
nicą praktycznych porad dla każde
go, kto już zajmuje się astrofoto- 
grafią lub dopiero ma taki zamiar. 
Można dowiedzieć się z niej, co 
i jak warto fotografować, a całość 
wywodów poparta jest kolekcją 
barwnych reprodukcji zdjęć wyko
nanych przez samego autora.

Cennym dodatkiem jest załączo
ny do książki katalog najciekaw
szych obiektów polecanych do fo
tografowania wraz z ich opisem. 
Krótko mówiąc, lektura obowiąz
kowa dla wszystkich miłośników 
astrofotografii. (jd)

dokończenie z poprzedniej strony

zobaczysz Deneba (1"'), y  Cyg (2m), ó Cyg (3m), t] 
Cyg (4m) i <p Cyg (5m). Tuż pod tą  ostatnią świeci 
jaśniejsza Albireo (3m) będąca w rzeczywistości 
układem podwójnym gwiazd różniących się wy
raźnie barwą. Ale do ich dostrzeżenia niezbędny 
jest już mały teleskop.

Warto jeszcze, jeśli starczy czasu, przeliczyć 
parę przykładów liczbowych.

Juliusz Domański
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Rok 1999
W 1999 roku wystąpią dwa zaćmienia Słońca: obrącz
kowe 16 lutego, niewidoczne w Polsce, oraz całkowite 
11 sierpnia, w Polsce widoczne jako częściow e o du
żej fazie.

W tym roku tarcza Księżyca czterokrotnie zakryje 
najjaśniejszą gwiazdę w gwiazdozbiorze Byka, Alde- 
barana. Dnia 21 września dojdzie do zakrycia przez 
Księżyc planety Uran, w idocznego w Polsce.

W 1999 roku do Słońca zbliży się 16 znanych komet 
krótkookresowych, lecz wszystkie będą widoczne je
dynie przez teleskopy.

Styczeń
Słońce

Ziemia w swym ruchu po orbicie okołosłonecznej znaj
dzie się 3 stycznia o godzinie 13h00m najbliżej Słońca, 
a zatem Słońce będzie wtedy w perygeum w odległości 
około147 min km. Dni stają się coraz dłuższe. W Warsza
wie 1 stycznia Słońce wschodzi o 6h45m, zachodzi o 14h33m, 
a 31 stycznia wschodzi o 6h19m, zachodzi o 15h20m. W stycz
niu Słońce wstępuje w znak Wodnika.

Dane dla obserwatorów Słońca (na 0h UT)

Data 1999 P [ ° ] B0 n Lo n
I 1 2.26 -2.98 145.60

3 1.29 -3.22 119.26
5 0.32 -3.45 92.92
7 -0.65 -3.67 66.58
9 -1.61 -3.89 40.24

11 -2.57 -4.10 13.90
13 -3.52 -4.31 347.56
15 -4.47 -4.52 321.23
17 -5.40 -4.72 294.89
19 -6.33 -4.91 268.56
21 -7.24 -5.10 242.23
23 -8.14 -5.28 215.90
25 -9.02 -5.45 189.56
27 -9.89 -5.62 163.23
29 -10.75 -5.77 136.90

I 31 -11.59 -5.93 110.56

P —  kąt odchylenia osi obrotu Słońca mierzony 
od północnego wierzchołka tarczy;
B0, L0—  heliograficzna szerokość i długość środka 
tarczy;
12d01h20m —  heliograficzna długość środka tarczy 
wynosi 0°

Księżyc

Bezksiężycowe noce będziemy mieli w połowie mie
siąca, bowiem kolejność faz Księżyca jest w tym miesiącu 
następująca: pełnia 2d02h50m, ostatnia kwadra 9d14h22m, 
nów 17d 15h46m, pierwsza kwadra 24d 19h 15m i znowu peł
nia 31d 16h07m. W apogeum Księżyc znajdzie się w dniu

A [ ° ]

Rys. 1. Merkury i Wenus nad zachodnim horyzontem 
(w Warszawie) w styczniu i lutym 1999 pod koniec zmierz
chu cywilnego (około godzinę po zachodzie Słońca).

11 stycznia o 11 h40m, a w perygeum 26 stycznia o 21 h19m.
W dniu 31 stycznia wystąpi półcieniowe zaćmienie Księ

życa, widoczne w Polsce.

Planety i planetoidy

Merkury znajduje się na niebie w niekorzystnym poło
żeniu względem Słońca i jest niewidoczny.

Wieczorem po zachodzie Słońca coraz wyżej nad po
łudniowo-zachodnim horyzontem wznosi się Wenus. 
W dniu 31 stycznia pod koniec zmierzchu cywilnego (Słoń
ce 7° pod horyzontem) można ją  będzie znaleźć jako 
„gwiazdę” -3 .8m na wysokości 10° nad horyzontem. Przez 
teleskop możemy obserwować tarczę planety o średnicy 
11" będącą praktycznie w pełni. Mars widoczny jest w dru-

Rys. 2. Półcieniowe zaćmienie Księżyca 31 stycznia 1999 
(wg. F.Espenak -  NASA/GSFC).

F. EspenoK NASA/GSFC ■ 1996 Aug 02
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giej połowie nocy w gwiazdozbiorze Panny jako 
„gwiazda” o jasnośc i0 .8m. Średnica tarczy planety 
wynosi zaledwie 7” , tak więc obserwacje jakichkol
w iek szczegółów będą utrudnione. Wyraźnie w i
doczna powinna być jednak faza planety, równa 0.9. 
Jowisza możemy obserwować wieczorem, po za
chodzie Słońca wysoko nad południowo-zachod
nim horyzontem w gwiazdozbiorze Ryb. Jasność 
planety wyniesie -2 .3 m. Powyżej Jowisza widocz
ny będzie przez pierwszą połowę nocy Saturn jako 
obiekt 0.5m.

Pozostałe planety przebywają na niebie w po
bliżu Słońca i są niewidoczne.

W styczniu możemy obserwować w pobliżu 
opozycji kilka planetoid:

(1) Ceres, (jasność 7.7m). 1 I: 3h 53.7m, +18° 24’; 
11 I: 3h 50.1m, +18° 52’; 21 I: 3h49.4m, +19° 26’, 
31 I: 3h 51.5m, +20° 06’.
(4) Westa, (jasność 6.2m). 1 I: 9h 42.7m, +18° 06’; 
11 I: 9h 38.5m, +19° 08’; 21 I: 9h 31.4m, +20° 22’, 
31 I: 9h 22.3m, +21° 40’.
(15)Eunom ia, (jasność 8.9m). 11:2h 24.0m, +27° 53’; 
11 I: 2h 31.6nn, +26° 56’; 21 I: 2h 41.7m, +26° 17’, 
31 I: 2h 53.9m, +25° 52’.
(349) Dembowska, (jasność 7.9m). 11 I: 3h 50 .1m, 
+18° 52’; 21 I: 3h 49.4"1, +19° 26’, 31 I: 3h 51.5m, 
+20° 06’.

Meteory
W dniach od 1 do 5 stycznia promieniują Kwa- 

drantydy. Maksimum aktywności spodziewane jest 
4 stycznia. Radiant meteorów leży w gwiazdozbio
rze Smoka i ma współrzędne a  = 15h28m, ó = +50°. 
Nazwa roju pochodzi od nie istniejącego już na dzi
siejszych mapach gwiazdozbioru Quadrans Mura- 
lis, umieszczonego w początkach XIX w. na grani
cy gwiazdozbiorów Smoka, Herkulesa i Wolarza. 
Warunki obserwacji w tym roku są złe w związku 
z Księżycem w pełni.

W dniu 31 stycznia widoczne będzie w Polsce 
półcieniowe zaćmienie Księżyca.

Rys. 4. Trasa planetoidy (1) Ceres na tle gwiazd gwiazdozbioru Byka 
w styczniu i lutym 1999 (zaznaczone gwiazdy do 9m).

Rys. 5. Trasa planetoidy (4) Westa na tle gwiazd gwiazdozbioru Lwa 
od stycznia do maja 1999 (zaznaczone gwiazdy do 8m).

* **

2d19h10m Wejście I księżyca Jowisza (lo) na tarczę pla
nety.

2d20h28m Cień I księżyca Jowisza (lo) wchodzi na tarczę 
planety.

3d13h00m Ziemia w peryhelium na swej okołosłonecznej 
orbicie w odl.147 min km od Słońca.

3d15h15m Wejście IV księżyca Jowisza (Callisto) na tar
czę planety.

3d16h21m Początek zakrycia I księżyca Jowisza (lo) przez 
tarczę planety.

3 d1 7 h4 3 m z ejście IV księżyca Jowisza (Callisto) z tarczy 
planety.

3d19h51m Koniec zaćmienia I księżyca Jowisza (lo) przez 
cień planety.

3d20h21m Wejście II księżyca Jowisza (Europy) na tarczę 
planety.

4d14h56m Cień I księżyca Jowisza (lo) wchodzi na tarczę 
planety.

Rys. 6. Trasa planetoidy (15) Eunomia na tle gwiazd gwiazdozbioru Bara
na w styczniu i lutym 1999 (zaznaczone gwiazdy do 10m).
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4d15h54m Zejście I księżyca Jowisza (lo) z tarczy planety.
4d17h10m Zejście cienia I księżyca Jowisza (lo) z tarczy planety.
5d15h Złączenie Wenus z Neptunem w odl. 2°.
5d15h18m Początek zakrycia II księżyca Jowisza (Europy) przez 

tarczę planety.
6d Księżyc Saturna Tytan w maksymalnej elongacji zachodniej.
7d19n17m Wejście III księżyca Jowisza (Ganimedesa) na tarczę 

planety.
9d20h Złączenie Marsa z Księżycem w odl. 3°.
10d18h20m Początek zakrycia I księżyca Jowisza (lo) przez tarczę 

planety.
11d15h39m Wejście I księżyca Jowisza (lo) na tarczę planety.
11d16h52m Cień I księżyca Jowisza (lo) wchodzi na tarczę planety.
11d17h14m Koniec zaćmienia III księżyca Jowisza (Ganimedesa) 

przez cień planety.
11d17h54m Zejście I księżyca Jowisza (lo) z tarczy planety.
11d19h06m Zejście cienia I księżyca Jowisza (lo) z tarczy planety.
12d16h15m Koniec zaćmienia I księżyca Jowisza (lo) przez cień 

planety.
12d18h05m Początek zakrycia II księżyca Jowisza (Europy) przez 

tarczę planety.
13d23h Złączenie Wenus z Uranem w odl. 1°.
14d Księżyc Saturna Tytan w maksymalnej elongacji wschodniej.
14d15h11m Zejście II księżyca Jowisza (Europy) z tarczy planety.
14d17h28m Zejście cienia II księżyca Jowisza (Europy) z tarczy 

planety.
16d17h Złączenie Merkurego z Księżycem w odl. 4°.
18d01h Złączenie Neptuna z Księżycem w odl. 2°.
18d16h48m Księżyc III (Ganimedes) wyłania się zza tarczy Jowi

sza.
18d17h39m Wejście I księżyca Jowisza (lo) na tarczę planety.

18d18h12m Początek zaćmienia III księżyca Jowisza (Ganimede
sa) przez cień planety.

18d18n47m Cień I księżyca Jowisza (lo) wchodzi na tarczę planety.
18d20h Złączenie Urana z Księżycem w odl. 2°.
19d08h Złączenie Wenus z Księżycem w odl. 2°.
19d18h11m Koniec zaćmienia I księżyca Jowisza (lo) przez cień 

planety.
20d12h36m Słońce wstępuje w znak Wodnika, jego długość eklip- 

tyczna wynosi wówczas 300°.
20d15h31m Zejście cienia I księżyca Jowisza (lo) z tarczy planety.
21d17h24m Cień II księżyca Jowisza (Europy) wchodzi na tarczę 

planety.
21d17h56m Zejście II księżyca Jowisza (Europy) z tarczy planety.
22d Księżyc Saturna Tytan w maksymalnej elongacji zachodniej.
22a00h Złączenie Jowisza z Księżycem w odl. 2°.
22d09h Złączenie Neptuna ze Słońcem.
24d06h Złączenie Saturna z Księżycem w odl. 3°.
25d17h56m Początek zakrycia III księżyca Jowisza (Ganimede

sa) przez tarczę planety.
26d16h50m Początek zakrycia I księżyca Jowisza (lo) przez tar

czę planety.
27d14h Złączenie Merkurego z Neptunem w odl. 2°.
27d16h25m Zejście I księżyca Jowisza (lo) z tarczy planety.
27d17h27m Zejście cienia I księżyca Jowisza (lo) z tarczy planety.
28d17h59m Wejście II księżyca Jowisza (Europy) na tarczę pla

nety.
29d15h32m Zejście cienia III księżyca Jowisza (Ganimedesa) 

z tarczy planety.
30d Księżyc Saturna Tytan w maksymalnej elongacji wschodniej.
30d17"49,n Koniec zaćmienia II księżyca Jowisza (Europy) przez 

cień planety.

Rys. 10. Konfiguracja galileuszowych księżyców Jowisza 
w styczniu 1999 (I -  lo, II -  Europa, III -  Ganimedes, IV -  
Callisto). Przerwa w trasie księżyca oznacza przebywanie 
satelity w cieniu planety. Zachód na prawo od środkowego 
pasa (tarczy planety), wschód na lewo.

Rys. 12. Konfiguracja pięciu najjaśniejszych księżyców Sa
turna w styczniu 1999 (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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31d Półcieniowe zaćmienie Księżyca. Zaćmienie widoczne w ca
łej Afryce z wyjątkiem Afryki Zachodniej, na Oceanie Indyj
skim, w Australii, całej Eurazji oraz w zachodniej części Oce
anu Spokojnego. Cień Ziemi mija tarczę Księżyca w odległo
ści zaledwie ok.0.6', jednak w Polsce zaćmienie zachodzi ni
sko nad horyzontem, może być słabo widoczne. Przebieg 
zaćmienia: wejście Księżyca w półcień: 14h 04m, maksimum 
zaćmienia: 16h 18m, wyjście Księżyca z półcienia: 18h 31m.

Luty
Słońce

Dni stają się coraz dłuższe. Słońce wędruje po części 
ekliptyki położonej pod płaszczyzną równika niebieskiego, 
ale jego deklinacja wzrasta w ciągu miesiąca od -17° do 
-8°, w związku z czym dnia przybywa prawie o dwie godzi
ny: w Warszawie 1 lutego Słońce wschodzi o 6h 18m, za
chodzi o 15h 22m, a 28 lutego wschodzi o 5h 26m, zachodzi 
o 16h 12m. W lutym Słońce wstępuje w znak Ryb. W dniu 
16 lutego wystąpi obrączkowe zaćmienie Słońca, niewi
doczne w Polsce.

Dane dla obserwatorów Słońca (na 0h czasu UT)

Luty 1999 P[°] B0 [°] Lo n
II 1 -12.00 -6.00 97.40

3 -12.81 -6.14 71.06
5 -13.60 -6.27 44.73
7 -14.37 -6.40 18.40
9 -15.12 -6.51 352.06

11 -15.86 -6.62 325.73
13 -16.57 -6.72 299.39
15 -17.26 -6.81 273.06
17 -17.92 -6.90 246.73
19 -18.56 -6.97 220.39
21 -19.18 -7.04 194.05
23 -19.78 -7.10 167.71
25 -20.35 -7.14 141.37

II 27 -20.90 -7.18 115.03
III 1 -21.42 -7.21 88.68

P — kąt odchylenia osi obrotu Słońca mierzony 
od północnego wierzchołka tarczy;
B0, L0 — heliograficzna szerokość i długość środka 
tarczy;
8d 09h 32m — heliograficzna długość środka tarczy 
wynosi 0°.

Księżyc
Bezksiężycowe noce będziemy mieli w połowie lutego, 

bowiem kolejność faz Księżyca jest w tym miesiącu nastę
pująca: ostatnia kwadra 8d11h58m, nów 16d06h39m oraz 
pierwsza kwadra 23d02h43m. W apogeum Księżyc znajdzie 
się 8d08h50m, a w perygeum 20d14h40m.

Planety i planetoidy
Pod koniec miesiąca około godzinę po zachodzie Słoń

ca możemy próbować odnaleźć Merkurego na wysokości 
9° nad zachodnim horyzontem jako „gwiazdę” - 1 m. O tej 
samej porze wieczorem zaobserwujemy Wenus, która pod 
koniec miesiąca osiąga wysokość 18° nad horyzontem, jako

obiekt—4m. Warunki obserwacji Marsa pozostająanalogicz- 
ne jak w styczniu, jednakże w związku ze zbliżającą się 
opozycją średnica tarczy planety rośnie do 10’, a jasność 
do 0m. Warunki obserwacji Jowisza pogarszają się i pod 
koniec miesiąca możemy go obserwować wieczorem jako 
„gwiazdę” -2 .1m na wysokości jedynie 10° nad zachodnim 
horyzontem. Warunki obserwacji Saturna pozostają ana
logiczne jak w styczniu. Uran, Neptun i Pluton pozostają 
na niebie w pobliżu Słońca i są niewidoczne.

W lutym możemy obserwować w pobliżu opozycji kilka 
planetoid:
(1) Ceres, (jasność 8.4m). 10 II: 3h 56.2m, +20° 50’; 20 II: 
4h 03.2m, +21° 36’.
(4) Westa, (jasność 6.3m). 10 II: 9h 12.0m, +22° 54’; 20 II: 
9h 02.1m, +23° 56’.
(10) Hygiea, (jasność 9.7m). 10 II: 9h 55.8m, +8° 36’; 20 II: 
9h47.8m, +9° 09'.
(15) Eunomia, (jasność 9.6m). 10 II: 3h07.8m, +25° 40'; 
20 II: 3h23.1m, +25° 35'.
(40) Harmonia, (jasność 9.9m). 10 II: 10h 02.8m, +17° 56’; 
20 II: 9h 52.5m, +19° 04’.
(349) Dembowska, (jasność 8.4m). 10 II: 3h 56.2m, +20° 
50’; 20 II: 4h 03.2"\ +21° 36’.

2d02h Uran w koniunkcji ze Słońcem.
2a18"51m Początek zakrycia I księżyca Jowisza (lo) przez tarczę 

planety.
3d00h Złączenie Merkurego z Uranem w odl.2°.
3d16h12m Wejście I księżyca Jowisza (lo) na tarczę planety. 
3d17h09m Cień I księżyca Jowisza (lo) wchodzi na tarczę planety. 
3d18h27m Zejście I księżyca Jowisza (lo) z tarczy planety.
4d06h Merkury w górnej koniunkcji ze Słońcem.
4d16h30m Koniec zaćmienia I księżyca Jowisza (lo) przez cień 

planety.
5d16h00m Zejście III księżyca Jowisza (Ganimedesa) 

z tarczy planety.
5d16h33m Cień III księżyca Jowisza (Ganimedesa) wchodzi na 

tarczę planety.
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Rys. 7. Trasa planetoidy (349) Dembowska na tle gwiazd gwiazdozbioru 
Lwa od stycznia do kwietnia 1999 (zaznaczone gwiazdy do 11™).

Rys. 8. Trasa planetoidy (10) Hygiea na tle gwiazd gwiazdozbioru Lwa od 
stycznia do maja 1999 (zaznaczone gwiazdy do 11m).

Rys. 9. Trasa planetoidy (40) Harmonia na tle gwiazd gwiazdozbioru Lwa 
od stycznia do marca 1999 (zaznaczone gwiazdy do 11m).

6d15h56m Początek zakrycia II księżyca Jowisza (Euro
py) przez tarczę planety.

T  Księżyc Saturna Tytan w  maksymalnej elongacji za
chodniej.

7d04" Z łączenie Marsa z  Księżycem w  odl. 3°.

10d18h14m W ejście I księżyca Jowisza (lo) na tarczę pla
nety.

11d18h25m Koniec zaćmienia I księżyca Jowisza (lo) przez 
cień planety.

12d17h14m W ejście III księżyca Jowisza (Ganimedesa) 
na tarczę planety.

1 4d1 2 h złączen ie  Neptuna z  Księżycem w  odl. 2°.

14d17h48m Początek zakrycia IV księżyca Jowisza (Calli- 
sto) przez tarczę planety.

15d Księżyc Saturna Tytan w  m aksym alnej elongacji 
wschodniej.

15d07h Złączenie Urana z Księżycem w  odl. 2°.

15d17h13m Zejście cienia II księżyca Jowisza (Europy) 
z tarczy planety.

16d Obrączkowe zaćmienie Słońca widoczne na półkuli 
południowej Ziemi. Pas fazy obrączkowej z  obszaru 
na południe od Kapsztadu (Afryka Płd.) przejdzie na 
Ocean Indyjski, przechodząc przez W yspy Księcia 
Edwarda, W yspy Crozeta oraz pomiędzy W yspami 
Kerguelena a Nowym Amsterdam em. Na terytorium 
Austra lii w e jdzie  na północ od Perth, przecinając 
potem Australię Z achodn ią  Terytorium Północne i 
Półwysep Jork. Centralna faza zaćmienia w  średnie 
południe nastąpi 16 lutego 1999 o 4h 58m UT w  punk
cie o współrzędnych cp = 41° 32' S, X -  7° 57' E. 
Maksymalny czas trwania fazy obrączkowej dla ob
serwatora na Ziem i będzie wynosił 1.32m, w ielkość 
fazy maksymalnej F = 0.97.

17d02h Z łączenie Merkurego z Księżycem w  odl. 0.2°.

18d06h Z łączenie W enus z Księżycem w  odl. 2°.

18d16h Z łączenie Jowisza z Księżycem w  odl. 3°.

18a17h24m Początek zakrycia I księżyca Jow isza (lo) 
przez tarczę planety.

19d02h45m Słońce wstępuje w  znak Ryb, jego długość 
ekliptyczna wynosi wówczas 330°.

19d17h00m Zejście I księżyca Jowisza (lo) z tarczy plane

ty-
19d17h42m Zejście cienia I księżyca Jowisza (lo) z  tarczy 

planety.

20d15h Złączenie Saturna z  Księżycem w  odl.3°.

22d17"10m Cień II księżyca Jow isza (Europy) wchodzi 
na tarczę planety.

23d Księżyc Saturna Tytan w  maksymalnej elongacji za
chodniej.

23d17h26m Koniec zaćm ienia III księżyca Jowisza (Gani
medesa) przez cień planety.

23d20h Z łączenie W enus z Jowiszem w  odl.0.1°.

26d16h49m W ejście I księżyca Jowisza (lo) na tarczę pla
nety.

26d17h24m Cień I księżyca Jowisza (lo) wchodzi na tar
czę planety.

27d16h45m Koniec zaćmienia I księżyca Jowisza (lo) przez 
cień planety.

31d Księżyc Saturna Tytan w  m aksym alnej elongacji 
wschodniej.
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Rys. 11. Konfiguracja galileuszowych księżyców Jowisza 
w lutym 1999 (I -  lo, II -  Europa, III -  Ganimedes, IV -  
Callisto). Przerwa w trasie księżyca oznacza przebywanie 
satelity w cieniu planety. Zachód na prawo od środkowego 
pasa (tarczy planety), wschód na lewo.

Rys. 13. Konfiguracja pięciu najjaśniejszych księżyców Sa
turna w lutym 1999 (III -Tethys, IV -  Dione, V -  Rhea, VI -  
Tytan, VIII -  lapetus). Zachód na lewo od środkowego pasa 
(tarczy planety), wschód na prawo.

UWAGA: Momenty wszystkich zjawisk podane są w czasie 
uniwersalnym UT (Greenwich).
Aby otrzymać datę w obowiązującym w styczniu i lutym w 
Polsce „czasie zimowym”, należy dodać 1 godzinę. 
Momenty złączeń podane są dla geocentrycznych złączeń 
w rektascensji. Podane są wszystkie złączenia, nie tylko 
widoczne w Polsce.

Opracował T. Ściężor

Informujemy Czytelników, iż książkowe (znacz
nie obszerniejsze) wydanie Kalendarza Astro
nomicznego na rok 1999 autorstwa Tomasza 
Ściężora ukazało się w serii Biblioteki Uranii 
wydawanej nakładem Polskiego Towarzystwa 
Miłośników Astronomii.

PRENUMERATA NA ROK 1999
P ren u m era ta  na rok 1999 (6 zeszytów) kosztuje 36 zł (zagran iczna 50 zł). C ena 
pojedynczego zeszytu 7.50 zł. W płaty  prosim y kierow ać na konto:

Polskie Tow arzystwo A stronom iczne 
BIG Bank S.A. o/Toruń 
N r 11601612-6347-132

W sze lk ich  in fo rm a c ji o p re n u m e ra c ie  i z a k u p ie  n u m e ró w  a rc h iw a ln y c h  
„Postępów  A stronom ii” i „U ranii-PA ” udziela:

B a rb a ra  G ertn e r  
C en trum  A stronom ii UMK 

ul. G agarina  11 
87-100 Toruń

E-m ail: bas ia@ astri.un i.to run .p l, tel/fax (0-56) 611 30 14 /611  30 08

Uwaga: W sprawie zakupu archiwalnych numerów „U ranii” (do roku 1997) prosimy kontaktować się z Zarządem 
Głównym PTMA , ul. Św. Tomasza 30/8, 31-027 Kraków, tel. (0-12) 422 38 92. Członkowie PTMA niogq tam również 
opłacić prenum eratę „Uranii-PA” na 1999 rok łącznie ze składką członkowską (60 zł za rok lub 30 zl na półrocze).

W płaty na konto: Zarząd Główny PTMA, PKO BP I o/Kraków, Nr 10202892-16391-270-1-111
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Pionowo:
-A- inaczej obłok, np. Oorta • syn Noego, 
księżyc Saturna -B- organizacja astrono
miczna z siedzibą w Paryżu -C- lista 
gwiazd znajdujących się w danym obsza
rze nieba -D- pospolite zwierzę ryjące 
-E- ciało niebieskie świecące własnym 
światłem -F- czwarta pod względem jasno
ści gwiazda w Pegazie -G- ciała niebieskie 
świecące światłem odbitym -I- mokry 
gwiazdozbiór -J- największy księżyc Ura- 
na -K- mgławica w gwiazdozbiorze Liska 
-L- księżyc Saturna, na którym znajduje się 
krater Herschel -M-fi Lep ■ pyskata kobieta

Poziomo:
-1 - przyrząd kreślarski, mały gwiazdozbiór 
nieba pd. -2- księżyc Jowisza odkryty 
w 1979 r. -3- wszystko to, co nas otacza, 
to... -5- pełny obieg planety wokół gwiaz
dy ■ seria brytyjskich satelitów, dokonały j 
one ważnych odkryć w zakresie widma ga
laktyk -6- najpopularniejszy kąt -7- @ • ga- \ 
zowo-pyłowa mgławica oświetlana przez 
gwiazdę Deneb -8- fi Per -10- proces prze- j 
noszenia energii przez fale -12- skrót ozna
czający znak towarowy • sól kwasu azoto- | 
wego ■ księżyc Jowisza, czwarty od pla
nety -14- a Peg ■ spadek materii na czar- j  
ną dziurę (M. Czasnowski)

Litery z pól ponumerowanych od 1 do 30 utworzą rozwiązanie, które należy przysłać z dołączonym kuponem na adres redakcji. 
Wśród osób, które do końca stycznia 1999 r. nadeślą prawidłowe rozwiązania, rozlosujemy nagrody książkowe. Rozwiązaniem 
krzyżówki z numeru 4/98 jest hasło: VLT OBSERWUJE GROMADY KULISTE. Nagrody książkowe wylosowali pp. Piotr Kowalski 
ze Słupska i Lech Bierezny z Woroneża (Rosja). Gratulujemy. Nagrody prześlemy pocztą.
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KONKURS

Ponieważ termin nadsyłania odpowie
dzi na trzecią część konkursu mija 
w końcu listopada br., odpowiedzi oraz 
uaktualnioną listę SUS-ów opublikuje
my w Uranii-PA 1/99. Tymczasem in
formujemy, iż aktualną listę uczestni
ków i zdobytych przez nich do tej pory 
punktów można znaleźć na naszych 
stronach internetowych pod adresem 
urania.camk.edu.pl/konkurs.

(Jzy  zJH12Z fUJUud źMjjjymwyt

W obecnej, IV części konkursu, zdo
być można łącznie 28 punkty (po 7 za 
każdą prawidłową odpowiedź). Przypo
minamy, że wystarczy podać tylko na
zwy ciał niebieskich, które w całości lub 
fragmencie przedstawione są na pre
zentowanych obok zdjęciach.

Drobnymi nagrodami honorujemy 
wylosowane osoby, które udzieliły pra
widłowych odpowiedzi w danej edycji 
konkursu, natomiast na zdobywcę 
maksymalnej ilości punktów, po zakoń
czeniu konkursu, czeka nagroda spe
cjalna.

O dpowiedzi prosim y przesyłać 
na adres redakcji do końca stycznia 
1999r. Na kartkach prosimy nakleić 
kupon konkursowy.
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D rugie zd jęc ie  to ładny  
p rzyk ład  p od w ójn e j tęczy  
z wyraźnie widocznym rozja
śnieniem obszaru wewnętrz
nego.

Oba zd jęc ia  w ykonane  
zo sta ły  aparatem  Practica  
BCE elektronik wyposażonym  
w obiektyw 28/2.8 na film ie  
Kodak 100 ASA.

Na naszą zachętę aby przysyłać zdjęcia ciekawych zja
wisk świetlnych zachodzących w naszej ziemskiej atmos
ferze odpowiedział jako pierwszy Krzysztof Socha z Ko
lonii k. Baćkowic. Oprócz efektownych zdjęć sierpniowej 
zorzy polarnej przysłał nam jeszcze kilka innych, które 
pozwalamy sobie zaprezentować w naszej galerii.

Zdjęcie prezentowane z lewej strony przedstawia zja
wisko iryzacji czyli efekt dyfrakcji światła słonecznego na 
kropelkach tworzących chmurę. Zjawisko to występuje 
dość często, lecz z reguły jest dość trudno zauważalne 
(zdjęcie wykonane we Fromborku, w sierpniu br. -  okazu
je  się, że Frombork i czas akcji „Wakacje w Planetarium" 
to bardzo dobra okazja do polowania na wszelkie intere
sujące nas zjawiska na niebie!).

Trzecie z prezentowanych 
zdjęć przedstawia tzw. obłoki 
srebrzyste sfotografowane na 
wieczornym czerwcowym nie
bie. Obłoki te to, podobnie jak 
w przypadku zorzy, efekt bom
bardowania górnych warstw  
atmosfery przez promieniowa
nie kosmiczne — w szczegól
ności przez w ysokoenerge
tyczne cząstki wiatru słonecz
nego.

W tym  przypadku zosta ł 
użyty film  o dużej czułości 
3200 ASA.

Autorowi dziękujemy. Na
grodę książkową prześlem y  
pocztą.
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teleskop kosmiczny Hubble7a obserwuje

Mgławica Bańka (NGC 7635)
Ten fragment kosmicznej bańki widoczny na 
zdjęciu, to ekspandująca powłoka materii — 
gazu i pyłu — rozwiewana przez jasną gwiaz
dę, widoczną z lewej pośrodku. Masa tej gwiaz
dy przekracza dziesięciokrotnie, a może nawet 
dwudziestokrotnie masę naszego Słońca, a jej 
najnowsze „hobby” to „rzeźbienie” otaczającej 
materii. Niezbędne „narzędzia” to potężny 
wiatr gwiazdowy i strumień promieniowania. 
Tak powstaje właśnie mgławica Bańka, której 
tylko fragment widać na fotografii. Jej całko
wita średnica osiąga 10 lat świetlnych, czyli
— żeby uzmysłowić sobie jej wielkość — po
nad dwukrotnie więcej aniżeli wynosi odległość 
od Słońca do najbliższej gwiazdy — Proximy 
Centauri!

Jasno świecący gaz w prawym dolnym rogu, 
to gęste skupisko materii, mocno odczuwają
ce obecność masywnej sąsiadki. Jej promie
niowanie wgryza się w gaz, tworząc podobne 
do palców struktury. Samo oddziaływanie po
woduje ponadto podgrzanie gazu, który dzięki 
temu świeci.

Efektowna mgławica Bańka to pole do po
pisu dla badaczy zajmujących się oddziaływa
niem gorących gwiazd z otaczającą je materią.
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Kosmiczne Jajko (NGC 7742)
Najwyraźniej, na różne dziwne rzeczy można się 
natknąć podczas eksploracji Kosmosu. Gdyby 
ktoś nie wierzył, niech spojrzy na zdjęcie obok
— czyż obiekt ten nie wygląda jak ... smażone 
jajko?!

Tak poważniej, to fotografia przedstawia 
widok z góry na małą galaktykę spiralną, o ka
talogowym oznaczeniu NGC 7742. I choć 
oprócz „kulinarnych” skojarzeń, wyglądem nie 
odbiega od innych, „zwyczajnych” galaktyk 
tego typu, to nasza bohaterka kryje i inne obli
cze. Wiadomo bowiem, iż jest to jednocześnie 
przedstawicielka galaktyk Seyferta — jednej 
z klas aktywnych galaktyk. Jej „silnikiem” jest 
najprawdopodobniej czarna dziura — owo ja 
sne „żółtko” — okupująca centrum NGC 7742.
Skłębiony pierścień materii wokół jądra — od
legły od niego o jakieś 3 tysiące lat świetlnych
— to obszar, w którym zachodzą z dużą inten
sywnością procesy gwiazdotwórcze. Same ra
miona spiralne są już jednak słabo widoczne 
i ciasno „nawinięte”.

Jako ciekawostkę warto dodać, że czarne 
dziury są mieszkańcami nie tylko takich egzo
tycznych obiektów — wiele wskazuje na to, iż 
gnieżdżą się w centrach większości galaktyk, 
także i tych zwykłych, (mag)


