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W c ią ż je s z c z e p rz y c h o d z ą d o R e d a kcji zd ję c ia ca łko w iteg o
za ćm ie n ia S ło ń c a z sie rp n ia 1999 roku. To w yżej w yko nał
A n g e l S to ev z g ru p y o b serw a cyjn ej „ S o la r is ” prow adzonej
p rzez n a szą stałą c zy te ln ic zk ę z B u łg a rii — V e selkę R ad evą
(p racow nika O b serw a to riu m A stro n o m ic z n e g o i P lan eta
rium im. M. K o p e rn ik a w W arnie).
''■ W gfi1
N a sz „fra n c u s k i łą c z n ik ” , c z y li pan I d w a rd G ac, przysłał
w yk o n a n e sw o im tele sk o p em zd ję cia p o w ie rzch n i K s ię ż y 
ca, z których jed n o (przedstaw iające ch a ra kterysty czn ą gru 
pę d u żych kraterów) prezentujem y o b o k (250/1500 mm, Fuji
100 A S A , eksp. 0,5 s).
P o n iż s z e zd ję c ie s ło ń c p o b o cz n y c h p rzy sła ł nam c zy te l
n ik z L itw y — pan H enryk S ie le v ic z (W ilno, 22.12.1999,
20 UT, Z e n it 2/XS, f=28 mm, f/11 +filtr UV, eksp . 1/125 s).
D o o bejrzenia zd jęć czytelnikfibv krajo w ych tra d ycy jn ie
p ra sza m y na trz e c ią stro n ę okładki.
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Szanowni i Drodzy Czytelnicy,
Bieżący zeszyt wydaje mi się interesujący. Otwiera go artykuł profesor
Bożeny Czerny, przed 10 laty głównej reformatorki szaty wydawniczej
„Postępów Astronomii”, na temat budowy i ewolucji naszej Drogi Mlecznej.
Jest to krótki opis współczesnego rozumienia dróg rozwojowych naszej
Galaktyki, ewolucji gwiazd młodych i starych oraz gromad gwiazdowych.
Znajdują się tu również argumenty przemawiające za istnieniem czarnej
dziury w samym środku naszego systemu gwiazdowego. Do tej tematyki
nawiązują świeżo uzyskane obrazy rentgenowskie z teleskopu kosmicznego
promieniowania X Chandra oraz obiekty z Galerii Mgławic Messiera prezentowane
na stronach kolorowych. Gorąco polecam uwadze Państwa ten artykuł.
Tomasz Bulik i Paweł Lipszyc kończą swą opowieść o historii odkrycia i rozumienia
błysków gamma, omawiając efekty poświat nimi wywołanych. Jest to ciągłe niezwykłe
fascynujące zagadnienie współczesnej astrofizyki, które stara się zgłębiać coraz więcej
astronomów na całym świecie.
Eros, mityczna personifikacja miłości, płanetka nr 433, odsłania tajemnice swej
powierzchni i wnętrza. Od paru miesięcy krąży wokół niej sztuczny księżyc. Stacja kosmiczna
pierwotnie nazywana NEAR, a obecnie przemianowana na SHOEMAKER (na cześć tragicznie
zmarłego astrogeołoga amerykańskiego), stała się sztucznym satelitą Erosa w dniu zakochanych
14 lutego 2000 r. Fotografuje planetkę z bliska i bada je j pole grawitacyjne. Szczegółową
historię badań Erosa i najnowsze ich wyniki przedstawia na stronach 112-119 Krzysztof
Ziołkowski z Centrum Badań Kosmicznych PAN w Warszawie.
Po tych obszernych artykułach mało pozostało miejsca na inne doniesienia.
W ,, Galerii Mgławic Messiera ” nadeszła pora na przepiękną mgławicę-gałaktykę M51
w gwiazdozbiorze Psów Gończych. W „Rozmaitościach ”piszemy m. in. o zagrożeniach
wynikających z faktu ułożenia się prawie wszystkich planet w jednej linii i do tego naprzeciw
Ziemi. Raport o miłośniczych obserwacjach gwiazd nowych przedstawia Jerzy Speil.
W „Poradniku obserwatora ” Wiesław Skórzyński radzi, ja k obserwować Marsa.
Profesor Robert Głębocki omawia tegoroczne Grudziądzkie Młodzieżowe Seminarium
Astronomiczne, a profesor Jerzy M. Kreiner przypomina astronomiczne zainteresowania
Bolesława Prusa.
Liczne ogłoszenia o obozach i konferencjach świadczą o bardzo aktywnym polskim życiu
astronomicznym.
W naszych recenzjach omawiamy piórem Zbigniewa Dworaka z Krakowa książkę Waltera
Alvareza „Dinozaury i krater śmierci”, wydaną przez Wyd. Prószyński i S-ka i program
komputerowy „Starry Night Backyard 3.0”, który przetestował i omawia Łukasz Walec
ze Stalowej Woli. A Pani Honorata Korpikiewicz z Poznania, w polemicznej wypowiedzi
„ O krytyce i krytykanctwie ”, inspirowanej naszą ,, Oślą łączką ”, zwraca uwagę na potrzebę
odpowiedzialnych i rzeczowych recenzji.
Kalendarzyk astronomiczny, ja k zwykle z dwumiesięcznym wyprzedzeniem, przygotował dla
nas Tomasz Sciężor z Krakowa.
Życzę Państwu pożytecznej lektury
Andrzej Woszczyk
Toruń, w kwietniu 2000 roku
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czytelnicy piszą...
W numerze 2/2000 Uranii-PA
na str. 87 ukazała się recen
zja książki Yeomansa „Kome
ty". Recenzent zwraca uwagę,
że brak w niej nazwiska Banachiewicza. Stusznie! Ale brak
jeszcze nazwisk doc. Macieja
Bieleckiego z Obs. Astr. UW
i „mojego” Profesora Felicjana
Kępińskiego z Obs. Astr. Poli
techniki Warszawskiej. Brak
też przedmowy (lub postawia)
...napisanego przez Grzego
rza Sitarskiego...
A Rise Hvezd, to oznacza
„Państwo Gwiazd”, bo króle
stwo to by było „Kralostvi"...
(W każdym razie tak mi mówi
li astronomowie czechosło
waccy w 1956 r.)
Andrzej Marks
Warszawa

Szanowna Redakcjo!
Jestem 18-letnim miłośni
kiem astronomii i czasopism
takich jak „Urania-Postępy
Astronomii”.
Piszę w związku z odpowie
dzią umieszczoną na list Ewy
Zegler w „Uranii-PA” 2/2000.
Dowiedziawszy się, że ostat
nie zaćmienie Księżyca z 21
stycznia 2000 r. odbyło się w
większości kraju przy gęstej
powłoce chmur, dołączam do
listu kilka zdjęć, które wykona
łem 21.01.2000. W szystkie
zdjęcia wykonałem obiekty
wem Rubinar 10/1000 na fil
mie Kodak Gold Zoom o czu
łości 800 ISO. Pogoda pozwo
liła na zrobienie zdjęć, dopiero
jak Księżyc wynurzał się z cie
nia Ziemi o godz. 6:22.
Kończąc list, chciałbym
pozdrowić całą Redakcję i ży
czyć sobie oraz wszystkim
miłośnikom astronomii bez
chmurnego nieba.
Marcin Kowalczyk
Ostrów Mazowiecki

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

Zapraszamy na nasze łamy!
Deszcz meteorów z prawdzi
wego zdarzenia!”, opubliko
wanym w „Uranii-PA” 2/2000,
w kradł się moim zdaniem
błąd. Otóż pod zdjęciem „Bo
lid z rodziny Leonidów” sfoto
grafowany w Norwegii w dniu
18 listopada 1999 przez Arne
Danielsona jest napisane, że
„gwiazda z lewej strony me
teoru to Betelgeuse, a z pra
wej Arktur". Problem w tym,
że ta z prawej to Aldebaran
(alfa Byka) na tle Hiad (Pleja
dy też można tam dostrzec!).
N a to m ia st sam a rtyku ł
ogromnie interesujący.
Z wyrazami szacunku,
Antoni Wiediocha
Oslo

Szanowna Redakcjo!
W artykule pana Arkadiu
sza Olecha „Leonidy 1999 -

Red. Pięknie dziękujemy na
szemu Czytelnikowi za uważ
ną lekturę. Zupełnie nie wie
my, skąd nam się wziął w pod
pisie A rktur — to przecież
gwiazda zupełnie innej części
nieba. Bardzo przepraszamy.
Isto tn ie , po le w e j stro n ie
śladu meteorytowego jaśniej
sza gwiazda to Betelgeuse
(a Ori), a trochę niżej to Bellatrix ( y Ori), a po prawej A l
debaran (a Tau).

OBÓZ ASTRONOMICZNY
Klub Astronom iczny ALMUKANTARAT organizuje obóz naukowy dla tegorocznych ab
solwentów klas ósmych szkół podstawowych. Obóz, prowadzony przez studentów i pra
cowników naukowych w Ośrodku W ypoczynkowym w Załęczu W ielkim k. Wielunia, od
będzie się w dniach 2-15.07.2000. Zainteresowanych prosimy o kontakt do 20.05. br.:
Klub A stronom iczny ALMUKANTARAT
CAMK, ul. Bartycka 18, 00-716 W arszawa
poczta elektroniczna: alm ukantarat@ cam k.edu.pl
lub bezpośrednio z A gnieszką Szrom, tel (0-22) 841-23-53
Bliższe inform acje można też uzyskać na stronie internetowej
w w w .cam k.edu.pl./alm ukantarat
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Kupię
Sprzedam
Zamienię
Nawiążę kontakt...
Sprzedam tanio nowy mało

używany teleobiektyw MTO
1000 ze specjalnym filtrem
słonecznym.
Tel. (042) 712 34 01
e-mail: krzyszat@kki.net.pl
Sprzedam teleskop typu

Newton firm y Uniwersał
0 średnicy 90 mm na mon
tażu paralaktycznym. Stan
teleskopu bardzo dobry.
Cena 900 złotych.
Oskar Dereń, ul. Matejki 18/4
50-333 Wrocław
tel. (0-71) 372-10-46
lub 0605211748
Sprzedam półroczny tele

skop 90/900 z bogatym wy
posażeniem (pow. 500x)
1 statywem paralaktycznym
za ok. 900 zł. (cena do
uzgodnienia). Stan idealny
(na gwarancji).
Lesław Gaudy;
tel. (0-34) 328-48-55;
e-mail: gaudy3@poczta.onet.pl
Sprzedam lunetę astrono

miczną firmy „Hama": śred
nica 50 mm, powiększenie
35-50x, statyw (trójnóg).
Cena 200 złotych.
Łukasz Mikuć
ul. Marusarzówny 19/28
44-335 Jastrzębie Zdrój
tel./sms: 0 604 541 956
Nawiążę kontakt z miłośnika
mi astronomii (wiek 18-25 lat).
Agnieszka Nowak (20 lat),
ul. Targowa 8/21
32-065 Krzeszowice
woj. małopolskie
W tej rubryce zamieszczmy bez
p ła tn ie ogłoszenia naszych
Czytelników (do 250 znaków).
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W NUMERZE
100

(PL ISSN 0032-5414/ 0042-07-94)
Dwumiesięcznik poświęcony upowszechnianiu
wiedzy astronomicznej. Czasopismo powstałe
poprzez połączenie się „U ranii” — dotychcza
sowego miesięcznika PTMA, ukazującego się
od 1922 roku i „Postępów Astronom ii” — do
tychczasowego kwartalnika PTA, wychodzą
cego od 1953 roku. Patronat: Polskie Towarzy
stwo Astronomiczne i Polskie Towarzystwo Mi
łośników Astronomii. Zachowana zostaje do
tychczasowa numeracja „Uranii” . Pismo jest
częściowo finansowane przez KBN i Komitet
Astronomii PAN.

Bożena Czerny
Znajomość ewolucji gwiazd i kosmologii pozwala stwierdzić, ze Droga Mleczna po
wstała kilkanaście miliardów lat temu z ogromnego obłoku gazu. W wyniku ewolucji
powstały gwiazdy, a dzięki nim pierwiastki chemiczne, takie ja k węgiel i tlen, i mogło
powstać życie. Pozostają jednak pytania: skąd wzięły się pierwiastki ciężkie w nawet
najstarszych gwiazdach i ja k powstała centralna masywna czarna dziura? A może to
właśnie centralna czarna dziura stworzyła naszą Galaktykę!

106

W 8 godzin po wybuchu gamma GRB 970228 odkryto w rejonie nieba, skąd pochodził
ten błysk, nieznane źródło promieniowania rentgenowskiego. Około 12 godzin później
odkryto w tym miejscu nieznany obiekt optyczny, a jeszcze później stwierdzono zmien
ność tych obiektów. Tak, niespełna 3 lata temu, zaczęła się era badań poświat błysków
gamma.
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O pracow anie graficzne
i skład kom puterow y:
Jacek Drążkowski

Eros z bliska
K rzysztof Ziołkowski
Mityczna personifikacja miłości, Eros, dal swe imię planetce nr 433. Od święta zako
chanych krąży wokół lej planetki sztuczny satelita, który z bliska odsłania wszystkie jej
tajemnice. Niniejszy artykułjest opowieścią o historii odkrycia i poznawania tej planet
ki oraz o je j naturze w świetle najnowszych badań.

K orekta:
Bożena Wyrzykowska
A dres Redakcji:
Uniwersytet M.Kopernika
ul.Chopina 12/18
87-100 TORUŃ
tel. (0-56)611 30 52,611 34 50
fax. (0-56) 62 19 381

Zagadka błysków gamma
Cz. IV - era pośw iat błysków gamma
Tomasz Bulik, Paweł Lipszyc

R ed ak to r Naczelny:
Andrzej Woszczyk, CA UMK Toruń
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Marek Gołębiewski, CA UMK Toruń
Magdalena Kożuchowska, CAMK W-wa
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Roman Schreiber, CAMK Toruń

Historia M lecznej Drogi

f

teleskop kosm iczny Hubble’a obserwuje: O b ra zy odległych
galaktyk (wkładka)

rozmaitości: C zy nadchodzi straszliw a p o w ó d ź? (124)

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

120

poradnik obserwatora: O bserw acje M arsa

Adres W W W :
http://urania.camk.edu.pl

121

galeria Mgławic M essiera: W śród g ro m a d g w ia z d i g a la k ty k

Druk:
Zakład Poligraficzno-Wydawniczy
POZKAL, Inowrocław

126

astronomia w szkole: W szechświat profesjonalistów i m iłośników

127

polemiki: O krytyce i krytykanctwie

Dystrybucja:
Wiesław Skórzyński, CA UMK,
ul. Gagarina 11, 87-100 TORUŃ
tel. (0-56) 611 30 58
E-mail: urania@astri.uni.torun.pl
Prenum erata w roku 2000 kosztuje 36 zł.
Można również zamawiać pojedyncze zeszyty
w cenie 7,50 zł.
Polskie Towarzystwo Astronom iczne
Z arząd Główny - S ekretariat
ul. Bartycka 18, 00-716 Warszawa
tel. (0-22) 841 00 41 wewn. 146
E-mail: hania@camk.edu.pl
WWW: www.camk.edu.pl/pta
Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii
Z arząd Główny
ul. św. Tomasza 30/8,31 -027 Kraków
tel. (0-12) 422 28 92
E-mail: ptma@oa.uj.edu.pl
WWW: oa.uj.edu.pl/~ptma

(M 51-M 56)
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N um er zam knięto w kwietniu roku 2000
* Materiałów nie zamówionych Redakcja nie
zw raca, a w y k o rzy stując zastrzega sobie
praw o do ich red agow ania i sk ra c a n ia *
P rzed ru k m ateriałów i zdjęć tylko za zgodą
Redakcji. * O pinie i poglądy form ułow ane
przez Redakcję i Autorów nie reprezentują
oficjalnego stanow iska obu patronujących
nam Towarzystw *
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Teleskop kosmiczny obchodził w kwietniu br. swoje 10 urodziny! Sam ju b ila t był ja k zwy
kle zapracowany, jedn ak naziemna ekipa obsługująca instrument przygotowała na tę
okazję piękny portret mgławicy planetarnej NGC 6751, wykorzystując wykonane przed
dwoma laty kamerą WFPC2 zdjęcia z użyciem filtrów przepuszczających promieniowa
nie w trzech limach emisyjnych. Obiekt znajduje się w odległości 6500 l.św. i swą średni
cą około 600 razy przewyższa rozmiary Układu Słonecznego.
Fot. NASA, The Hubble Heritage Team (STScI/AURA)
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Bożena Czerny

Gdy w pogodną noc
patrzymy na niebo, oprócz
pojedynczych gwiazd
tworzących dobrze znane
gwiazdozbiory, widzimy
jasny, «mleczny» pas. Ta
mgiełka to rojowisko
gwiazd, jak stwierdził
Galileusz, kierując na nią
swój teleskop. W XVIII
wieku astronomowie zdali
sobie sprawę, ze złudzenie
okalającego nas pierścienia
wynika z faktu
przynależności Słońca,
Ziemi i pozostałych planet
Układu Słonecznego do
wielkiego układu
gwiezdnego,
przypominającego
spłaszczony dysk lub talerz,
a Droga Mleczna jest
właśnie efektem silnej
koncentracji gwiazd wokół
płaszczyzny symetrii.

100

Historia
Mlecznej
Drogi
statnie sto lat badań astro
n om icznych w yjaśniło, że
gwiazdy występują wyłącz
nie w takich właśnie skupiskach, zwa
nych galaktykami. Nasza galaktyka,
zwana Galaktyką lub tradycyjnie i bar
dziej poetycko właśnie M leczną Dro
gą, liczy sobie około 100 miliardów
gw iazd, zaw iera też znaczne ilości
gazu i pyłu. Jest raczej spora, choć nie
ogromna. Skoro gwiazdy istnieją tyl
ko w galaktykach, a nasza Galaktyka
jest raczej typowa, to historia Drogi
Mlecznej jest zarazem historią ewolu
cji W szechświata i historią formowa
nia się życia, które bez pow stania
i ewolucji Galaktyki jako całości nie
mogłoby się rozwinąć. Pytanie o histo
rię Mlecznej Drogi jest zatem central
nym problemem astronomii i musimy
skorzystać z wielu jej działów, aby spró
bować na to pytanie odpowiedzieć. Czy
to się w pełni uda, zaraz zobaczymy.
Zasadniczą podstawę do zrozumie
nia ewolucji Drogi Mlecznej stworzy
ło poznanie przebiegu ewolucji gwiazd.
Choć pierwszy etap, formowanie się
protogwiazdy, wciąż nastręcza sporo
trudności, jednak w sumie nasza zna
jom ość sposobu narodzin, przebiegu
życia i śmierci gwiazd jest imponują
ca. Dzięki niej wiemy, że nasze Słoń
ce liczy sobie około 4,5 m iliarda lat,
a przez następne 4,5 miliarda lat nie
wiele się zmieni. Czas aktywnego ży
cia gwiazdy jest określony przez za
pas paliw a jądrow ego i tempo jego
zużycia.
G w iazdy m asyw ne m ają w ięcej
paliwa, ale zużywają je nieproporcjo
nalnie szybko i faza spalania wodoru,

O
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w czasie której przebywają one na cią
gu głównym na wykresie Herzsprunga-Russela (przedstawiającego w swej
istocie zależność jasności gwiazdy od
jej barwy) trwa bardzo krótko, a na
stępnie oddalają się od niego w stronę
w ystępow ania czerw onych olbrzy
mów. Gwiazdy małomasywne są bar
dzo oszczędne i zapas paliwa starczy
im jeszcze na w iele m iliardów lat.
Badając położenie gwiazdy na wykre
sie Herzsprunga-Russela (a szczegól
nie sporządzając taki wykres dla gro
mady gwiazd), możemy oceniać ich
wiek. N a diagramie H-R dla młodych
gromad otwartych gwiazdy układają
się wzdłuż ciągu głównego (Rys. 1),
natom iast na diagram ie dla starych
gromad kulistych tylko najmniej m a
sywne, najmniej jasne gwiazdy sąjeszcze na ciągu głównym — pozostałe
zdążyły znacząco się oddalić (Rys. 2).
Badania gwiazd, tworzących naszą
Galaktykę, wskazują, że Droga Mlecz
na nie jest takim sobie jednolitym dys
kiem, a gwiazdy wcale nie są wszyst
kie w tym samym wieku.
Rozkład gwiazd w Galaktyce jest
schematycznie przedstawiony na ry
sunku 3. Najstarsze, nazywane trady
cyjnie populacją II, nic nie w iedzą
o istnieniu dysku galaktycznego. Po
jedyncze gwiazdy i gromady kuliste,
liczące nawet do miliona gwiazd, roz
łożone są niemal sferycznie, porusza
ją się z dużymi prędkościami wokół
centrum galaktyki po orbitach elip
tycznych, a ich odległości od centrum
sięgają 20 kps. Tworzą one tak zwane
halo galaktyczne. Wiek gromad kuli
stych ocenia się na około 12-14 mi3 /2 0 0 0

W skaźnik barwy (B-V)

W skaźnik barwy (B-V)

Rys. 1. Diagram H-R dla młodej gromady otwartej (M 45)
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o

ku, a w tak zwanym zagęszczeniu cen a następnie wzbogaciły gaz międzygwiazdowy w wyniku szybkiej ewo
tralnym (ang. bulge).
W ystępujące tam gw iazdy są lucji masywnych gwiazd, które pod
w większości raczej stare, niewiele koniec swej ewolucji tracą sporo masy
młodsze od gwiazd halo, choć spora w formie wiatru gwiazdowego, a na
dycznie zdarzają się też młodsze, ma stępnie wybuchają jako supernowe,
sywne gwiazdy i strugi gazu. Czyżby rozrzucając wzbogaconą w pierwiast
zatem najpierw powstało halo i zgęsz- ki ciężkie materię. Kolejne pokolenia
czenie centralne, a potem dysk? Dla gwiazd powstają z coraz to bardziej
czego powstała struktura jest tak zło wzbogaconej m ieszanki. Nic więc
żona? Czy kosm ologia daje nam dziwnego, że gwiazdy dysku galak
tycznego zawierają znacznie więcej
wyjaśnienie tego procesu?
Musimy wspomnieć też od razu pierwiastków ciężkich niż te wchodzą
o innym niepokojącym, bo niezrozu ce w skład gromad kulistych, tak że
miałym problemie, a mianowicie skła zawartość tych pierwiastków jest za
dzie chemicznym najstarszych gwiazd. razem wyznacznikiem ich wieku. Za
Gwiazdy takie jak Słońce składają gadką jest natomiast fakt, dlaczego
się przede w szy stk im z w odoru nawet najstarsze gwiazdy zawierają
(70%), helu (27%)
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Rys. 3. Schem at Galaktyki: dysk, halo i zgęszczenie
rzone zostały we
centralne.
wnętrzach gwiazd,
Uległość (kps)

liardów lat — są to najstarsze gwiaz
dy Drogi M lecznej. Zdecydowana
większość gwiazd znajduje się jednak
właśnie w dysku galaktycznym, tak jak
i spore ilości gazu i pyłu. Gwiazdy te
wcale nie są w jednym wieku — nie
które są niewiele młodsze od gwiazd
halo, natomiast niektóre dopiero się
rodzą z ogromnych molekularnych
obłoków. Gwiazdy dysku klasyfikuje
my jako należące do populacji I. Dysk
galaktyczny nie jest zresztą jednolity,
a składa się z wyraźnych ramion spi
ralnych. W jednym z takich ramion —
ramieniu Oriona — znajduje się nasze
Słońce. W sumie jednak Słońce znaj
duje się na peryferiach, w odległości
około 8 kps od centrum Galaktyki,
znajdującego się w gwiazdozbiorze
Strzelca.
Można zatem byłoby przypuszczać,
że tak jak pojedyncze gwiazdy powstają
z gazowego obłoku, tak Droga Mlecz
na też powstała jakieś 14-15 miliardów
lat temu z gazowego obłoku, tyle że
ogromnego, o masie zdecydowanie
przekraczającej 1011 mas Słońca. Ob
łok stopniowo zapadał się i najpierw po
wstały gwiazdy halo, a następnie resz
ta gazu, obdarzona pewnym momentem
pędu, utworzyła spłaszczony, wirujący
dysk galaktyczny. W nim wytworzyły
się obserwowane ramiona spiralne i za
częły formować się gwiazdy. Proces na
stępował stosunkowo szybko — Słoń
ce od chwili powstania zdołało obiec
centrum Galaktyki zaledwie jakieś 25
razy.
Największe zagęszczenie gwiazd
występuje jednak nie w samym dys

Rys. 2. Diagram H-R dla starej gromady kulistej (M 3)
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sporą ilość (choć około stukrotnie
m niejszą niż Słońce) pierwiastków
ciężkich? Przecież pierwsze pokolenie
g w iazd nie powinno ich zaw ierać
w ogóle. Ewolucja gwiazd jest bez
silna wobec tego problemu, spróbuj
my zatem popatrzeć na problem po
wstawania Drogi M lecznej od innej
strony.
Zgodnie z wynikami badań kosmo
logicznych oraz ostatnich wyników
osiągniętych przy pom ocy satelitów
H ipparcos i T eleskop K o sm iczn y
Hubble’ a W szechświat jako całość,
a w każdym razie obserwowana przez
nas faza Wielkiego Wybuchu, liczy so
bie tylko nieco więcej niż wiek gro
mad kulistych i początkowo był gorą

cy i niemal dokładnie jednorodny.
W tym gorącym, nieprzezroczystym
dla promieniowania gazie rozchodzi
ły się rozmaitej długości fale dźwię
kowe, czyli wędrujące zgęszczenia
i rozrzedzenia materii, w pewnym mo
mencie jednak zamarły, a „zam rożo
ny krzyk W szechświata” obserwował
satelita CO BE w postaci zaburzeń tem
peratury promieniowania tła. Stało się
tak w momencie, gdy W szechświat na
tyle się w ychłodził, że wodór, w y 
chwytując elektrony, utworzył neutral
ne atomy, a uwolnione od materii pro
mieniowanie, nie będąc ju ż w stanie
jonizować materii, biegnie przed sie
bie, docierając także do nas w postaci
promieniowania tła.

Istniejące w chwili rekombinacji
zaburzenia gęstości materii stanowią
właśnie zaczątek obserwowanej obec
nie bogatej struktury Wszechświata.
Patrząc jednak bliżej na szczegóły,
napotykamy na pewne trudności. Nie
każde początkowe zagęszczenie może,
pomimo ekspansji Wszechświata jako
całości, zacząć tworzyć zwartą struk
turę. Zależy to od masy, czyli rozmia
ru zaburzenia, a nie tyle ekspansja
Wszechświata gra tu rolę, co tempera
tura materii.
Jeśli w niemal jednorodnym ośrod
ku wyodrębnić kulę o nieco tylko w yż
szej średniej gęstości niż otoczenie, to
energia grawitacyjna cząstki na po
wierzchni takiej kuli będzie tym więk-

Masa Jeansa
Rozważmy ośrodek jednorodny. Wyróżnijmy w nim punkt i otaczającą go sferę o promieniu r. Rozważymy teraz
cząstkę na powierzchni sfery. Energia całkowita cząstki, oznaczona przez E, składać się będzie z energii kinetycz
ne cząstki Ekln, wynikającej z ruchów termicznych, oraz z grawitacyjnej energii potencjalnej Egrav.
^ ~ ^ k in + ^g ra v

Jeżeli rozważaną cząstką jest proton o masie mp, to energia termiczna jest równa
Ekin= 3 /2 m p cs2
gdzie cs2 oznacza prędkość dźwięku w ośrodku. Energia grawitacyjna z kolei będzie dana wzorem

Egraw=-GMmp/r
gdzie G jest stałą grawitacji, M masą rozważanej sfery, a r jej promieniem.
Los sfery i punktu na sferze zależeć będzie od całkowitej energii rozważanej cząstki. Jeśli energia E jest ujemna,
to siły grawitacji przeważają i równowaga ma miejsce tylko w ośrodku o idealnie równej wszędzie gęstości, ponie
waż wtedy centrum grawitacji nie jest wyróżnione. Nieznaczne jednak nawet podwyższenie gęstości sfery spowo
duje kurczenie się sfery pod wpływem grawitacji, czyli dalszy wzrost gęstości i w sumie zaburzenie będzie nara
stać. Natomiast jeśli E jest dodatnia, to przeważają efekty ciśnienia, czyli ruchów termicznych i próba utworzenia
sfery o nieco podwyższonej gęstości spowoduje rozszerzenie się obszaru, spadek gęstości i powrót do równowa
giWarunek E>0 najwygodniej przedstawić korzystając z wielkości, które można łatwo
ocenić w danym ośrodku, czyli gęstości i prędkości dźwięku (lub temperatury). Wyraża
my masę sfery jako
M=4/3 pr3 r
i otrzymujemy
3/2 mp cs2- 4/3 G mp p r2 r <0
jako warunek tworzenia struktury, czyli narastania niestabilności. Ponieważ przeprowadzana analiza jest raczej
przybliżona, to nie musimy bardzo troszczyć się o drobne współczynniki liczbowe, jak 3/2 i 4/3. Otrzymujemy więc
ostatecznie kryterium na rozmiar obszaru, który będzie kolapsował
r > cs/(p G r)
i w takiej postaci zasadniczo uzyskuje się kryterium stabilności z dokładnej analizy. Można je oczywiście wyrazić
także poprzez masę, a nie promień obszaru, korzystając ze wzoru powyżej, z pominięciem współczynnika 4/3
i otrzymamy wartość masy Jeansa
M > M Jean s=

r3 r = c //( G 3'2 T 1).

A zatem tylko pierwotne zagęszczenia o masie większej od masy Jeansa MJeans tworzyć będą ciała niebieskie
wyróżniające się z jednorodnego wcześniej ośrodka.
Wartość masy Jeansa we Wszechświecie w chwili rekombinacji wynosiła około milion mas Słońca. Obecnie
w obłokach molekularnych gęstości są większe, a temperatury mniejsze i wartość ta jest raczej rzędu masy Słońca.
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NGC 891
Swego czasu popularyzowano zdjęcia
galaktyki NGC 891 z komentarzem, że
gdybyśmy mogli zobaczyć naszą Dro
gę Mleczną z zewnątrz, to wyglądała
by bardzo podobnie.
Stwierdzenie to musiało żywo od
działywać na wyobraźnię wielu ludzi,
skoro np. kompozytor Edgar Froese
(Tangerine Dream) poświęcił jej jed
ną ze swych solowych kompozycji.
Jednak nowe zdjęcia tego obiektu
uzyskane 3,5-metrowym teleskopem
WIYN (Wisconsin, USA) pozwoliły
dostrzec nietypową kłaczkowatą strukturę ciemnej mate
rii pyłowej, rozchodzącą się na
zewnątrz od płaszczyzny ga
laktycznego dysku. Jast to
prawdopodobnie efekt licz
nych wybuchów supernowych
w płaszczyźnie dysku, ijd)

sza, im większy będzie promień kuli,
natomiast energia termiczna cząstki
jest określona tylko przez temperaturę
i od promienia kuli nie zależy.
Zatem w przypadku kuli o odpo
wiednio dużym promieniu energia gra
witacyjna cząstki przeważy energię
termiczną i przyciąganie grawitacyjne
spowoduje dalsze kurczenie się kuli
pod wpływem grawitacji. Jako kryte
rium podaje się tradycyjnie nie kry
tyczny promień, ale masę, zwaną masą
Jeansa (patrz ramka).
W przypadku materii Wszechświa
ta w momencie rekombinacji tempe
ratura wynosi około 1000 K, gęstość
około 10-21 g/cm3, a masa Jeansa to
około milion mas Słońca. Obłoki o ta
kich właśnie masach lub większych
zaczną się kurczyć. Pewien problem
jest jednak w tym, że o obszarów o
koherentnie podwyższonej gęstości
jest tym mniej, im są większe, a zatem
przede wszystkim powinny powsta
wać struktury o takiej właśnie, czy nie
wiele większej masie.
Ta konsekwencja prostych znanych
faktów na temat ewolucji Wszechświa
ta nie jest łatwa do interpretacji w kon
tekście ewolucji galaktyk. Masa rzę
du miliona mas Słońca to o wiele za
dużo na gwiazdę, a o wiele za mało na
galaktykę, taką jak Mleczna Droga.
Jedyny układ gwiazdowy, dla którego
3/2000

taka masa jest czymś charakterystycz
nym, to właśnie gromada kulista —
z tym, że dla nich właśnie milion mas
Słońca jest górną, a nie dolną granicą,
czyli można by łączyć gromady kuli
ste' z pierwotnymi obłokami, które jed
nak były nieco za małe, by samoistnie
skolapsować.
Widać więc, że kosmologia też nam
nie udzieliła odpowiedzi na pytanie,
jak wyglądało powstanie Mlecznej
Drogi i innych galaktyk. Najwyraźniej
coś jeszcze zostało w naszych dotych
czasowych rozważaniach pominięte.
Bardzo interesującą, choć niepowszechnie przyjętą hipotezą wydaje
mi się to, że pominiętym elementem
łam igłów ki jest obecność czarnej
dziury.
Przeprowadzone ostatnio badania
ruchu gwiazd w odległościach od 0,1
do 1 ps od centrum grawitacyjnego na
szej Galaktyki wyraźnie pokazują, że
w jej centrum rezyduje czarna dziura
o masie około 2,6 miliona mas Słoń
ca. Badania innych dużych regular
nych galaktyk także wskazująna obec
ność czarnych dziur. N ajbardziej
spektakularne są oczywiście obserwa
cje kwazarów, których czarne dziury
są tysiąckrotnie masywniej sze od na
szej czarnej dziury, a na dodatek wpa
da do nich znaczny strumień materii,
powodując spektakularne świecenie
U R A N IA
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w bardzo szerokim zakresie widmo
wym, widoczne aż z krańców Wszech
świata. Tak wielkie czarne dziury są
jednak rzadkie — zaledwie jedna na
milion galaktyk jest czy mogła być kie
dyś kwazarem. Świecenie z okolic
naszej czarnej dziury też jest raczej sła
be, być może dlatego, że brak (chwi
lowo?) odpowiedniej dostawy gazu.
Struga gazu, widoczna w centrum, jest
oddalona o około 1 ps i nie sięga do
czarnej dziury.
W każdym razie masa czarnej dziu
ry jest interesująca — ponad milion
mas Słońca i jak dotychczas wszyst
kie wyznaczone masy czarnych dziur
w jądrach galaktyk są podobnego rzę
du, a raczej większe, bo takie łatwiej
jest wykrywać. Czy nie jest to intere
sująca zbieżność z wartością masy
Jeansa w chwili rekombinacji?
Co więcej, obecność czarnej dziu
ry w galaktyce może być dosyć istot
na dla jej budowy. Ostatnio zaobser
wowano bardzo interesujący związek
pom iędzy m asą centralnej czarnej
dziury a masą zgęszczenia centralne
go — we wszystkich galaktykach,
w których pomiar obu wielkości uda
ło się przeprowadzić, masa zgęszcze
nia centralnego jest zawsze kilkusetkrotnie w iększa od m asy czarnej
dziury. Proporcjonalność tych dwóch
wielkości nie przesądza tego, czy to
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m asa czarnej dziury ma w pływ na
masę centralnego zgrubienia, czy też
odwrotnie — masa centralnego zgru
bien ia o k reśla m asę tw orzącej się
w centrum czarnej dziury. Może zatem
fakt istnienia centralnej czarnej dziu
ry ma wpływ na formowanie się ga
laktyki?
Najprościej byłoby zweryfikować
tę hipotezę obserw acyjnie poprzez
stwierdzenie faktu, czy wszystkie re
gularne galaktyki zaw ierają czarne
dziury. Niestety, przestrzenna zdolność
rozdzielcza instrum entów , którym i
obecnie dysponujemy, pozwala jed y 
nie na wykrywanie czarnych dziur tyl
ko w najbliższych galaktykach, choć
postęp z pew nościąjest możliwy.
M ożemy jednak spróbować zasta
nowić się, jak mogłaby wyglądać taka
rola czarnej dziury w formowaniu się
galaktyki.
Wróćmy ponownie do scenariusza
kosm ologicznego i problem u m asy
Jeansa. Co właściwie może się stać
z typowym zgęstkiem materii o masie
rzędu miliona mas Słońca? W natural
ny sposób wyłaniają się trzy możliwo
ści:
• nastąpi frag m en tacja obłoku na
gwiazdy, jak w obłokach m olekular
nych,
• pow staną supermasywne gwiazdy
III populacji, które szybko w ybuchną
w zbogacając ośrodek w pierw iastki
ciężkie,
• pow staną pierwsze masywne czar
ne dziury.
Przyjęcie pierwszego z tych trzech
wariantów nie rozwiązuje problemu,
skąd się w zięły pierw iastki ciężkie
w najstarszych gwiazdach. Co więcej,
fragmentacja pierwotnego obłoku na

Fot. 1. R136 — gęsta gromada
mtodych, gorących gwiazd, będąca
w centrum olbrzymiego obszaru H II
w Wielkim Obłoku Magellana.
Zawiera najmasywniejsze znane
gwiazdy. (Fot. NASA/NOAO)
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Rys. 4. Schemat akreującej pierwotnej czarnej dziury
gw iazdy w cale nie w ydaje się taka
prawdopodobna, ponieważ pierwotna
m ateria składała się w łaśnie tylko
z wodoru i helu, bez silnych domie
szek innych pierwiastków, jak dzisiej
sze obłoki molekularne, w których po
w stają gwiazdy, takie jak w słynnej
mgławicy 30 Doradus, co zmniejsza
ło znacznie m ożliw ości chłodzenia
materii i rozwoju drobniejszych nie
jednorodności. Wariant drugi trudno
ocenić — nie jest on ostatnio szcze
gólnie popularny.
Atrakcyjnie wygląda wariant trze
ci. Pierwotne zaburzenie tworzy m a
sywną czarną dziurę. Taka nowo ufor
m ow ana czarna dziura m oże dalej
oddziaływać grawitacyjnie na otacza
jącą ją materię, która opada, a masa
czarnej dziury rośnie. Wzrost ten jed 
nak nie będzie zbyt gwałtowny, ponie
waż opadająca materia emitować bę
dzie p ro m ien io w an ie , a c iśn ien ie
promieniowania będzie przeciwdzia
łać akrecji. Zatem wokół czarnej dziu
ry może zacząć gromadzić się materia
protogalaktyczna.
Centralnie położona czarna dziura
w protogalaktyce może mieć dość zło
żony wpływ na procesy zachodzące
w otaczającym gazie. Przede wszyst
kim, jeśli rozkład tego gazu będzie
spłaszczony, a spodziewam y się, że
skutkiem oddziaływ ań przypływ o
wych z innymi protogalaktykami każ
da protogalaktyka nabywa pewną ilość
momentu pędu, to inaczej będzie w y
glądała sytuacja wzdłuż osi rotacji,
a inaczej w płaszczyźnie symetrii, tak
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jak to dziś obserwujemy w kwazarach.
M ateria w płaszczyźnie galaktyki
może być na tyle gęsta, że staje się nie
przezro czy sta dla prom ieniow ania
z okolic czarnej dziury i tworzy rodzaj
grubego, gęstego dysku. Może on być
samograwitujący i mogą w nim zacho
dzić gwałtowne procesy gwiazdotwórcze. C zęść g w iaz d p o w sta ją c y c h
w dysku ewoluuje szybko i wybucha
jako supernowe, wzbogacając materię
protogalaktyki w pierwiastki ciężkie.
Prom ieniowanie z okolic akreującej
czarnej dziury wydostaje się głównie
w kierunku prostopadłym do dysku,
wzdłuż osi symetrii. Tam też duże ci
śnienie promieniowania może wydaj
nie wspomagać wypływ materii, czę
ściowo już wzbogaconej w pierwiastki
ciężkie, do ośrodka międzygalaktycznego. To wyjaśniałoby, dlaczego ob
łoki gazu międzygalaktycznego, obser
w ow ane w duży ch o d le g ło śc ia c h
(o przesunięciu ku czerwieni rzędu kil
ka) zawsze jednak wykazują pewien,
jak się mówi, poziom metaliczności,
co najmniej na poziomie 10~3 słonecz
nej (w astronomii węgiel jest m eta
lem...).
Gdy czarna dziura zużyje materię
znajdującą się w jej pobliżu, akrecja
zanika, poniew aż bardziej odległa
materia dysponuje znacznym momen
tem pędu i nie opada zbyt łatwo w stro
nę centralnej czarnej dziury. Przecho
dzi ona w stan uśpienia, tak jak to jest
obecnie w naszej Mlecznej Drodze,
a dalsza ewolucja jest wynikiem ewo
lucji gwiazd. Nie jest jednak wyklu3/2000

Galaktyka w Andromedzie — dwukrotnie większa od naszej Drogi Mlecznej — dzięki swej niewielkiej odległości (2,9 min lat św.)
jest najlepiej poznanym tego typu obiektem. Szerzej opisywaliśmy ją na łamach „Uranii-PA” w cyklu „Galeria Mgławic M essiera”
(U-PA 4/99). W bieżącym zeszycie, na 4 stronie okładki, prezentujemy jej obraz w promieniach X.

czone, że okresowa aktywność naszej
czarnej dziury jeszcze się ujawni, choć
oczywiście nieprędko. Być może stru
ga gazowa w częściach centralnych
utraci swój moment pędu i czasowo ją
zasili. M ożliw e je s t też, że D roga
M leczna pożre dwóch najbliższych
sobie towarzyszy: Wielki i Mały Ob
łok Magellana. Obserwacje prowadzo
ne przez Teleskop Kosmiczny Hubb le ’a je d n o z n a c z n ie w sk azu ją, że
kanibalizm jest wśród galaktyk bardzo
rozpow szechniony, szczególnie we
wczesnym etapie ich formowania, kie
dy galaktyk było więcej, a odległości
pomiędzy nimi odpowiednio mniejsze
niż w dzisiejszym, wyekspandowanym
Wszechświecie.
Z d o ty c h c z a s o w y c h ro z w a ż a ń
wciąż jeszcze nie wynika, ja k właści
wie powstały najstarsze gwiazdy halo
i gromady kuliste. Pojedyncze gwiaz
dy halo m ogą być uciekinierami z gro
m ad kulistych — badania ew olucji
gromad kulistych wyraźnie wskazują
na stopniową utratę gwiazd z systemu.
3 /2 0 0 0

Same zaś gromady albo zostały w y
rzucone jako wielkie obłoki w począt
kowej fazie kolapsu czarnej dziury,
albo też pochodzą z niemal pierwot
nych, znacznie mniejszych zagęszczeń
gazu, wzbogaconego w metale przez
wczesny etap ewolucji gwiazd wokół
czarnej dziury, a przyłączyły się do Ga
laktyki później, nie biorąc udziału
w wielkim kolapsie do płaszczyzny ga
laktycznej.
Podsumowując te rozważania, moż
na wydzielić następujące ważne, choć
po części hipotetyczne, etapy w życiu
Mlecznej Drogi:
• fala dźwiękowa,
• czarna dziura o masie 106 mas Słońca,
• wzrost czarnej dziury i formowanie
się otaczającej ją protogalaktyki, po
wstawanie gromad kulistych w halo,
• wstrzymanie aktywności centralnej
w momencie osiągnięcia obecnej war
to ści m asy 2,6 x 106 m as Słońca
i utworzenie gwiazd zgęszczenia cen
tralnego,
U R A N I A - Po s t ę p y A s t r o n o m i i

• ewolucja gwiazd w dysku galak
tycznym,
• (przyszły) starzenie się Galaktyki.
Scenariusz ten jest dosyć daleki od
udowodnienia. Nie uwzględnia on też
jeszcze bardzo istotnego elem entu,
czyli roli ciemnej materii, a ojej obec
ności czy wręcz dominacji grawitacyj
nej nad zwykłą m aterią świadczy w ie
le argumentów obserwacyjnych, takich
ja k k rzy w a ro ta c ji gw iazd i gazu
w Galaktyce. Propozycja jest jednak
interesująca i oznacza, że nasza cen
tralna czarna dziura to nie jakieś groź
ne a przypadkowe monstrum, ale klu
czo w y e le m e n t o b ec n ej b u d o w y
i historii Mlecznej Drogi.

Bożena Czerny je s t profesorem
astrofizyki w Centrum A strono
micznym M. Kopernika w Warsza
wie. Jej zainteresowania naukowe
kon cen tru ją się na badaniach
akrecji na czarną dziurę.
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Zagadka

Tomasz Bulik
Paweł Lipszyc

błysków gamma
część IV

ERA POŚWIAT BŁYSKÓW GAMMA

Pierwszy sukces B eppoSA X

O odkryciu poświat
błysków gamma
pisaliśmy ju ż
w „Postępach Astronomii’
w numerze 3/97.
Poniżej pokrótce
przypomnimy historię
ich odkrycia,
a także opiszemy
co ciekawsze odkrycia,
jakie miały miejsce
od tego czasu,
:*V
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W czerwcu 1996 roku na orbitę zo
stał w yniesiony w łosko-holenderski
satelita B e p p o -S A X (S atellite par
Astronomia X, nazwany na cześć w ło
skiego astronom a G iuseppe Osseliniego). N a jego pokładzie um ieszczo
no dwie kam ery rentgenow skie oraz
m ały d e te k to r (m onitor) prom ieni
gamma. 28 lutego 1997 roku detek
tor ten w ykrył dość intensywny błysk
p ro m ien i gam m a, trw ają cy około
o siem d ziesięciu sekund. N azw ano
go, zgodnie z przy jętą konw encją,
G RB970228. Istotne jest, że udało się
z lo k a liz o w a ć te n b ły sk na n ieb ie
z wysoką, jak na astronom ię gamma,
dokładnością około trzech m inut ką
towych, w ciągu zaledw ie paru go
dzin.
Już w osiem godzin po w ykryciu
błysku operatorzy satelity B e p p o -S A X skierowali kam ery rentgenow 
skie w tę sam ą stronę nieba. W yma
gało to nie lada wysiłku. Kamery rent
g e n o w s k ie na p o k ła d z ie sa te lity
B eppo-SA X skierowane są prostopa
dle do m onitorów prom ieni gamma.
Kontakt z satelitą obserwatorzy na
w iązują tylko raz na około sto minut,
kiedy przelatuje on w zasięgu anten
stacji kom unikacyjnej, która znajdu
je się w Afryce. W tak krótkim cza
sie operatorzy m usieli zanalizow ać
dane z m onitora gamma, przygotować
zestaw kom end nakierow ujących ka
m ery rentgenowskie, przesłać je do
satelity i w ykonać m anew r zm iany
U R A N I A - Po stępy As t r o n o m ii

położenia satelity. W rejonie nieba,
skąd pochodził błysk G RB970228,
wykryto dotychczas nieznane źródło
promieni rentgena. O bserwację rent
genow ską pow tórzono trzy dni póź
niej i okazało się, że źródło to było
ju ż dwadzieścia razy słabsze. Jest to
pierwsze w historii odkrycie emisji na
innej niż prom ienie gamma częstości
prom ieniow ania i jednocześnie zw ią
zanej z błyskiem gamma. Źródło rent
g e n o w sk ie zlo k a liz o w a n e zo stało
z w iększą niż w przypadku błysków
gam m a d o k ła d n o śc ią , w y n o sz ą c ą
około pięćdziesięciu sekund łuku.

Odkrycie poświaty optycznej
Jan van Paradijs, naukow iec pra
cujący na Uniwersytecie Amsterdam 
skim oraz U n iv ersity o f A labam a
w Huntsville, prowadził obserwację
miejsc pochodzenia innych błysków
gamma za pom ocą teleskopu im. Wil
liama Herschla na W yspach K anaryj
skich, gdy dowiedział się o odkryciu
GRB970228. Już pierw szego marca,
około dwudziestu godzin po błysku,
van Paradijs w raz ze w spółpracow 
nikam i, Titusem G alam ą i Paulem
Grootem wykonali serię zdjęć rejonu
nieba wyznaczonego przez obserw a
cję w promieniach gamma. W tydzień
później powtórzyli obserwację za po
m ocą teleskopu imienia Isaaka New
tona. Porównując dane, znaleziono je 
den obiekt, którego jasność zmalała
w tym czasie o ponad dwie wielkości
gwiazdowe! W dodatku pozycja tego
3/2000

zm ie n n e g o ź ró d ła na n ie b ie b y ła
zgodna ze w szystkim i dotychczaso
w ym i inform acjam i: lo kalizacją za
pom ocą m onitora gamma, teleskopu
rentgenowskiego, a także pozycją w y
znaczoną m etodą IPN!

GRB 971214
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Galaktyka!

t w. Y

N a tym jednak nie koniec. Trzy
nastego m arca przeprow adzono dłu
gą, godzinną obserw ację dopiero co
odkrytego obiektu za pom ocą telesko
pu ESO. D okładna analiza tej obser
w acji, w ykonanej z rozdzielczością
jed n e j sekundy łuku p o k azała, że
zmienny obiekt nie jest źródłem punk
towym , lecz jest rozciągły i m a roz
miary mniej więcej 1,3 na 1,0 sekund
łuku. W skazyw ało to na obecność
odległej galaktyki. J.L. Tonry w raz
z grupą astronom ów z U niw ersytetu
Hawajskiego podjął próbę zmierzenia
przesunięcia ku czerwieni (a zarazem
odległości) dla tegoż obiektu jednym
z n ajp o tężn iejszy ch instrum entów
astronom icznych, d ziesięcio m etro 
wym teleskopem Keck II. Na przeło
mie marca i kw ietnia przeprow adzo
no sześć trw ających po tysiąc sekund
obserwacji. W tym czasie obserw a
cje staw ały się coraz tru d n ie jsz e ,
gdyż Słońce zbliżało się do pozycji
GRB970228. Tak więc obiekt można
było obserw ow ać jedynie przez krót
ki m om ent przed świtem, kiedy poja
w iał się nad horyzontem , a Słońce
jeszcze nie pojaw iło się na niebie.
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Rys 1. Poświata błysku GRB971214, najdalszego znanego błysku. Zdjęcia wyko
nane 3,5 metrowym teleskopem w Apache Point w Nowym Meksyku.

Błysk z 8 maja 1997

N astępny alarm dla poszukiw aczy
b ły sk ó w gam m a n a d sz ed ł 8 m aja
1997. M onitor prom ieni gam m a na
satelicie Beppo- SAX zasygnalizował
słaby, piętnastosekundowy błysk, któ
rego pozycję na niebie wyznaczono
z dokładnością do pięciu minut łuku.
H.E. B ond z Instytutu N aukow ego
Teleskopu H u bble’a przeprow adził
obserw ację tego obszaru nieba dziew ięćdziesięciocentym etrow ym tele
skopem na K itt P eak ju ż 9 m aja,
w niecałą dobę po błysku i pow tórzył
j ą nazajutrz. Tym razem znaleziono
zm ienny obiekt, który w ciągu doby
pojaśniał o mniej więcej jed n ą w iel
kość gw iazdow ą! O bserw acje tele
skopem rentgenow skim , przeprow a
dzone m niej więcej w tym sam ym
czasie, ujaw niły gasnące źródło rent
genowskie. W iele
grup pro w ad ziło
o b se rw a c je tego
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Technology dziesięciom etrow ym te
leskopem K eck II. Grupa pod jego
kierownictwem zm ierzyła widm o za
nikającej poświaty i znalazła w niej
linie absorpcyjne przesunięte ku czer
wieni (z = 0,835). Takie linie w idocz
ne są w w idm ach odległych galaktyk
i m ają swoje źródło w absorpcji przez
chm ury gazu, znajdujące się na linii
pom iędzy daną galaktyką a obserw a
torem na Ziemi. Po raz pierwszy okre
ślono więc odległość do błysku gam 
ma na podstawie analizy jego widma!
Nic dziwnego, że obserwacje tego
źródła były kontynuowane. Szczegól
ną rolę w obserw acjach optycznych
odegrał H olger Pederson pracujący
w Kopenhadze w NOT (Nordic O pti
cal Telescope) oraz grupa rosyjska po
sługująca się sześciom etrowym tele
skopem um ieszczonym na Kaukazie.
Emisja optyczna z GRB970508 zani
kała aż do początku września, kiedy
to krzywa blasku zaczęła się ustalać.
M imo bardzo usilnych prób nie uda
ło się znaleźć żadnego obiektu roz
ciągłego (galaktyki) w m iejscu po
chodzenia błysku. Znajduje się tam
jedynie zanikające źródło punktowe.
W ielu astronom ów uważa, że może
tam być bardzo m ała i daleka galak
tyka, której nie udało się zaobserw o
wać, gdyż jej jasność je st za słaba.
Inne teorie mówią, że źródło błysku
m ogło zostać w yrzucone z ja k ie jś
galaktyki i wybuchło dopiero po kil
kuset milionach lat, kiedy już oddali
ło się od macierzystej galaktyki.

Scyntylacja radiowa
B ardzo ciekaw e okazały się ob
serw acje radiow e przeprow adzone
p rz e z S h ri K u lk a rn ie g o i je g o
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współpracowników z California Insitute o f Technology. Wykryli oni
źródło radiowe związane z pośw iatą
błysku G R B 9 7 0 5 0 8 . Co ciekaw e,
Kulkami wykrył też zanikającą scyntylację w tym źródle. Czym jest scyntylacja radiowa? Wiemy, że planety
na niebie można odróżnić od dalekich
gwiazd dzięki temu, że gwiazdy mi
goczą, planety zaś nie. Wynika to
z faktu, iż rozmiary kątowe planet są
dużo większe niż gwiazd, gdyż pla
nety znajdują się znacznie bliżej nas.
Migotanie bierze się stąd, że atmosfe
ra się porusza. Te właśnie ruchy wy
wołują migotanie gwiazd, lecz dla pla
net migotanie to ustaje, gdyż trzeba je
uśrednić po całej powierzchni plane
ty. Podobnie rzecz się ma w astrono
mii radiowej. Rolę atmosfery odgry
wa tu gaz w Galaktyce. Nie drga on
tak ja k atmosfera ziemska, lecz po
nieważ Słońce obiega centrum Galak
tyki z prędkością ponad 200 km/s, to
w każdej chwili patrzymy przez inne
części gazu m iędzygw iazdow ego.
D zięk i n iejed n o ro d n o ścio m tego
gazu widzimy migotanie niektórych
źródeł radiowych, na przykład pulsarów radiowych. Należy odróżnić to
stochastyczne (losowe) migotanie od
regularnych pulsacji z tych obiektów.
Jeśli obserwujemy radiowe obiekty
rozciągłe, to m igotania takiego nie
widzimy z takich samych powodów,
ja k w przypadku planet na niebie.
Podczas obserwacji em isji radiowej
G R B 9 7 0 5 0 8 zauw ażono przejście
z jednego do drugiego stanu, to zna
czy zanikanie migotania. Zostało to
zinterpretowane jako rozszerzanie się
źródła i pozwoliło ocenić jeg o roz
miary kątowe. Dysponując oceną od
ległości ze zmierzonego przesunięcia
ku czerwieni, można było ocenić li
niowe rozmiary świecącego obiektu.
Zdaniem autorów tej oceny, pokrywa
się ona zadziwiająco dobrze z prze
widywaniami modelu kosm ologicz
nego.

Hubble obserwuje GRB970228
W sierpniu 1997 Słońce w swoim
ruchu rocznym przesunęło się na tyle,
że obserw acje błysku G R B 970228
z 28 lutego 1997 ponownie stały się
m ożliwe. Przeprowadzono kolejne
obserwacje teleskopami naziemnymi,
a także teleskopem Hubble’a. Obser
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1999 - 0 1 - 23109 : 47 : 16.30

1999 - 0 1 - 251 0 9 :4 7 : 4 3 .5 0

1999 - 0 1 - 23109 : 4 8 : 08.79

1999—01 —25109:31:37.51

19 99-01 -231 0 9 :5 4 :2 2 .7 B

1999 - 01 - 23109:57:OB.Ofl

Rys 3. Zdjęcia błysku GRB990123 wykonane przez teleskop ROTSE. Górne trzy
zdjęcia to pierwsze trzy pięciosekundowe ekspozycje, na środkowym zdjęciu błysk
osiągnął 9 wielkość gwiazdową. Dolne trzy zdjęcia to kolejne, dłuższe 75 sekun
dowe ekspozycje — na ostatnim z nich błysk ma już jedynie jasność równą 14,5
wielkości gwiazdowej.

wacje H ubble’a pokazały, że nadal
istnieje źródło rozciągłe, a źródło
punktowe zanika i jest ju ż dużo słab
sze niż otoczka. Ponadto nie potwier
dziły się doniesienia o wykryciu ru
chu własnego tego źródła. Wszystkie
te obserw acje pozostają w zgodzie
z modelem kosmologicznym. W ta
kim modelu nie przewiduje się ruchu
źródła punktowego, gdyż po to, by
mógł być zauważalny, musiałby się
odbywać z prędkością wielokrotnie
(nawet dziesięć tysięcy razy!) prze
w yższającą prędkość światła. Należy
dodać, że wprawdzie tak szybki ruch
jest niemożliwy, to jednak możliwe
są obserwacje takiego pozornego ru
chu na niebie. Jest to związane z efek
tami relatywistycznymi, takimi jak
skrócenie czasu oraz relatywistyczna
kolim acja wiązki prom ieniowania.
Utrzymanie takiego ruchu wym aga
jednak ciągłego dostarczania energii.
W wyniku tych obserwacji więk
szość astronomów uznała, że błyski
gamma pochodzą z odległości kosmo
logicznych i m ają m iejsce w odle
głych galaktykach bądź też w prze
strzeni pom iędzy nimi. Św iadczy
o tym szereg argumentów, przede
wszystkim rozkład na niebie, rozkład
jasn ości błysków, a także szczegóło
we obserwacje błysków i następują
cych po nich poświat. W poświacie
U R A N I A - Po st ęp y
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pozostałej po błysku G R B 970508
wykryto przesunięcie ku czerwieni,
co uważane je st za bezpośredni do
wód na k o sm o logiczn y charakter
tego źródła. P o św iata po błysku
G R B 970228 znajduje się w otocze
niu źródła rozciągłego, które praw
dopodobnie je st odległą karłow atą
galaktyką, a więc również obiektem
kosm o logiczn y m . D opiero w rok
później obserwatorzy z Caltechu pod
kierownictwem prof. Djorgowskiego znaleźli za pom ocą 10-metrowego teleskopu Kecka przesunięcie ku
czerwieni tej galaktyki. Wynosi ono
z = 0,695.

Najdalszy błysk
W końcu 1997 roku odkrycia po
świat błysków stały się coraz mniej
sen sacyjne. N ic więc specjaln ego
nie zapow iadało odkrycie błysku
14 grudnia 1997 roku. Wykryty przez
satelitę B e p p o -S A X , był błyskiem
o niewielkiej jasności. W sześć i pół
godziny później rozpoczęto obserwa
cję rentgenowską i znaleziono zani
kające źródło promieni X. Równole
gle rozpoczęto kampanie obserwacji
optycznych, i wkrótce odkryto zani
kający obiekt optyczny — zanikają
ce źró d ło w o d le g łe j g ala k ty ce .
W dwa tygodnie po błysku, 28 grud
nia 1997 obiekt ten był obserwowa3 /2 0 0 0

ny przez grupę prof. K ulkam iego za
pom ocą ju ż wspom nianego telesko
pu Keck. Analiza tych obserwacji w y
kazała istnienie linii absorpcyjnych
w widmie, które pozwoliły na ustale
nie przesunięcia ku czerwieni tej ga
laktyki — i okazało się, że w ynosi
ono aż 3,42! Ś w iad czy to o tym ,
że b ły sk te n m iał m ie jsc e , k ied y
W szechśw iat był jeszcze bardzo m ło
dy i dopiero tw orzyły się galaktyki.
Okazało się, że błyski gam m a nie tyl
ko są kosm ologiczne, ale pochodzą
z bardzo odległych galaktyk.

Błysk nie tak odległy
25 k w ie tn ia 1998 roku satelita
B ep p o -S A X znów zasygnalizow ał
błysk o średniej jasności w prom ie
niach gam m a. R ów noczesne obser
wacje optyczne przyniosły nieocze
kiw any rezultat. W m iejscu błysku
znaleziono galaktykę, a w niej w ła
śnie m iał m iejsce w yb u ch su p e r
no w ej, k tó ra n azw an a z o sta ła SN
1998bw. I to bardzo jasnej superno
wej ! Bardzo szybko zm ierzono prze
sunięcie ku czerw ieni tej galaktyki
i okazało się, że je st ona stosunkowo
b lisk a — jej przesunięcie ku czerw ie
ni w ynosi „tylko” z = 0,0085. Jeżeli
więc ten błysk o średniej jasności ob
serwowanej na Ziem i pochodzi z tak
stosunkowo niewielkiej odległości, to
jego jasność musiała sama w sobie nie
być duża. I rzeczywiście, jasność tego
błysku była sto tysięcy razy m niejsza

od jasności typowej dla błysków gam 
ma. K olejne obserw acje krzywej bla
sku supernowej pokazały, że jest to
rzadki rodzaj supernowej — typu Ic.
O bserw acje w idm a tej supernow ej
pokazały, że w w yniku jej wybuchu
m ateria została w yrzucona z prędko
ściami około 0,8 prędkości światła.
O kazuje się więc, że błyski gamma
pochodzą nie tylko z dalekich odle
głości kosm ologicznych, ale też i ze
stosunkow o bliskiego naszego są
siedztw a. Ponadto po raz pierw szy
udało się połączyć ze sobą błysk i już
znane zjaw isko — wybuch superno
wej. Jest to kolejna bardzo sugestyw 
na w skazów ka na to, że błyski gam 
ma związane są z końcowymi etapami
życia gwiazd.

Błysk gigant
Ten błysk m iał miejsce 23 stycz
nia 1999 roku. Z aobserw ow ały go
trzy obserwatoria: BATSE, B ep p o -S A X i C O M PT E L . B ył to je d e n
z najjaśniejszych błysków, jakie za
obserw ow ał BATSE i przyniósł w ie
le niespodziew anych odkryć. Sygnał
o błysku i jego lokalizacja przesłana
została w ciągu paru sekund po jego
w ykryciu do obserwatoriów naziem 
nych, w tym do autom atycznych te
leskopów, jak na przykład ROTSE.
ROTSE — m etrowy teleskop w N o
w ym M eksyku zo stał zbu d o w an y
z m yślą o obserwacji błysków w cza
sie ich trw ania. Jest to konstrukcja

oparta na teleskopach do obserwacji
potencjalnych rakiet strategicznych,
m ogąca bardzo szybko — w ciągu
około sekundy — zwrócić się w do
w olną stronę nieba. Podobna kon
strukcja o nazwie LOTIS działa już
od 1997 roku w Kalifornii. ROTSE
był uruchom iany w drugiej połowie
1998 roku. Tak więc 23 stycznia 1999
R O TSE otrzym ał sygnał o błysku
i skierował się w jego stronę. O bser
w ował więc miejsce na niebie, gdzie
trwał błysk gamma, a trwał on ponad
100 sekund. Ku radości astronom ów
obsługujących ROTSE — prof. Akerlofa i dr M cKay — odkryto bardzo
jasne źródło optyczne, które pojaw i
ło się na chwilę na niebie. Jego ja 
sność w ynosiła co najmniej 9 w iel
kość gw iazdow ą — a więc mogłoby
być w idoczne przez zw ykłą lornetkę!
Jedyny kłopot w tym, że należałoby
wiedzieć, kiedy i w którą stronę pa
trzyć.
N a tym je d n a k nie koniec n ie 
spo d zian ek , ja k ie p rzy n ió sł błysk
G R B 990123. W podobny sposób, jak
w przypadku innych błysków, udało
się znaleźć jego galaktykę m acierzy
stą i zm ierzyć przesunięcie ku czer
wieni. W ynosiło ono z = 1,60. A jak
już wspomnieliśmy, był to bardzo ja 
sny błysk. Tak w ięc ilość energii w y
em itow ana w tym błysku m usiała
być ogrom na — dokładne oblicze
nia pokazały, że w tym błysku w y
dzielona została energia kilkaset razy

Rys 4. Wykonane przez teleskop Hubble’a zdjęcia poświaty błysku GRB990123; po lewej obserwacja z 8 lutego 1999, a po
prawej z 23 marca 1999.
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w iększa niż na przykład w błysku
GRB970228. Jest to energia większa
niż na to pozw alają m odele, gdzie
błyski związane są z kolizją gwiazdy
neutronow ej i czarnej dziury. Jedy
nym wytłum aczeniem takiego silne
go błysku są tak zwane hipem ow e —
term in zaproponow any przez prof.
Paczyńskiego z Uniw ersytetu Prince
ton. W skrócie, hipem ow e to w ybu
chy b a rd z o m a sy w n y c h g w ia z d ,
w w yniku których pow staje szybko
rotująca czarna dziura. Jej energia ro
tacji m ogłaby być zam ieniona w pro
mienie gamm a dzięki obecności pól
m agnetycznych.

Podsumowanie
Do dziś znam y ponad 2500 bły
sków w ykrytych przez BATSE, po
nadto kilkadziesiąt takich, dla których
mam y dokładne lokalizacje z innych
satelitów. Zmierzono ju ż kilkanaście
przesunięć ku czerwieni. N asza baza
danych o b ły sk ach p o w ięk sza się
stopniow o. W iem y ju ż dobrze, że
większość błysków pochodzi z bar
dzo dużych — kosm ologicznych od

ległości. Istnieje cały szereg modeli
p o w sta w an ia b ły sk ó w — o kilku
wspom nieliśm y powyżej. Podstawo
we m odele, o jakich naukowcy obec
nie mówią, to kolizje gwiazd neutro
nowych, hipem ow e i jakieś rodzaje
supernowych. M oże się okazać je d 
nak, że w ram ach błysków gam m a
m ieści się duża różnorodność z ja 
wisk, i że czekają na nas jeszcze ko
lejne pasjonujące odkrycia. Ciekawe
też jest, jakie są najw iększe przesu
nięcia ku czerwieni błysków gamma.
GRB990123 byłby widoczny, nawet
jeśliby m iał miejsce przy przesunię
ciu ku czerwieni ponad 50! N aukow 
cy zastanaw iają się, czy wśród bły
sków w katalogu BATSE są niektóre
aż tak odległe... Jeśli tak, to byłyby
one laboratorium pełnym informacji
o W szechświecie w tak odległej epo
ce i być może pozwoliłyby nam od
powiedzieć na takie pytania jak: Kie
dy pojaw iły się pierw sze gwiazdy?
Jak w yglądały pierwsze galaktyki?
A perspektyw y są bardzo dobre.
Już tego lata zostanie w yniesiony na
orbitę satelita HETE-I1. Będzie mógł

w ykryć około 100 błysków gamma
rocznie i w czasie ich trwania zloka
lizować je na niebie z dokładnością
naw et do je d n e j m in u ty k ątow ej.
R ów nocześnie z obserw acją, dane
o błysku będą przekazyw ane na Zie
m ię — co umożliwi, jak uw ażają na
ukowcy, obserwacje błysków czasie
ich trwania, podobnie jak to udało się
w przypadku G R B 990123. Kolejnym
instrum entem będzie INTEGRAL —
teleskop przeznaczony do obserwacji
w zakresie gamma. Będzie mógł w y
kryć jedynie kilka błysków rocznie,
podczas obserw acji innych źródeł.
W ciągu najbliższych lat planowana
przez N A SA je st m isja SW IFT —
teleskop następnej generacji do bada
nia błysków gamma.
Tomasz Bulik je s t pracownikiem
Centrum Astronomicznego PAN,
autorem szeregu prac astronomicz
nych, w tym o błyskach gamma.
Paweł Lipszyc je st językoznawcą,
tłumaczem wielu książek popular
nonaukowych.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii
Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne w Łodzi
Katedra Fizyki Eksperymentalnej Uniwersytetu Łódzkiego
w imieniu
International Occultation Timing Association — European Section (IOTA/ES)
zapraszają na

ESOP XIX
19th European Symposium on Occultation Projects
(19. Sympozjum Przewidywania i Obserwacji Zakryć)
25-30 sierpnia 2000 r. w Łodzi

Zjawiska zakryciowe na przełomie stuleci
Na przełomie XX i XXI wieku obserwatorzy zjawisk zakryciowych chcą określić swoją rolę w najbliższej przyszłości.
Sympozjum jest spotkaniem otwartym zarówno dla miłośników astronomii, jak i dla astronomów zawodowych
— dla wszystkich, których interesuje problematyka przewidywania i obserwacji zakryć i zaćmień.
ESOP XIX będzie się składać z dwu części:
•
•

25-27 sierpnia 2000 r. : część główna, poświęcona wygłaszaniu referatów, dyskusjom oraz sesji warsztato
wej, podczas której prezentowany będzie sprzęt obserwacyjny i oprogramowanie;
28-30 sierpnia 2000 r. : część opcjonalna, przeznaczona na zwiedzanie i wycieczki.

Część główna sympozjum odbędzie się w Audytorium Instytutu Fizyki Uniwersytetu Łódzkiego, ul. Pomorska 149/153.
Oficjalnym językiem obrad będzie angielski.
Bliższe informacje na temat sympozjum można znaleźć na stronie internetowej:
http:/www.kfd2.fic.uni. lodz.pl/~planetarium
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POZASŁONECZNE UKŁADY PLANETARNE
2 6 -2 7 m aja 2000 r.
Genti um A stron om iczn e im.'IM. K opernika PAN w W arszaw ie, ul. Bartycka 18

W stępny program w ykładów
Piątek, 26 m aja 2000 r
godz. 10.30

- pow italna kaw a/herbata w H allu C A M K u

godz. 11.00 do 11.15 - O tw arci^S esji. Prezentacja program u i W ykładow ców
gódz. 11.15 do 13 . 15 - w ykłady profesora A leksandra W O L SZC Z A N A :
- C hronom etraż pulsnrów i jego zastosow ania
- Planety w okół gw iazd neutronow ych
godz. 13.-15 do 14J O - przerw a obiadow a

•

godz. 14.30 do 16 . 15 - w ykłady profesora Paw ła A R T Y M O W IC Z A
- Pierw sza trzydziestka p lanet w okół pobliskich gw iazd
-.P ow staw an ie planet, czyli św iat teorii
m iędzy w ykładam i i po w ykładach dyskusja i z'apytania
godz. 16.15 do 16.45 - przerw a na kaw ę/herbatę
godz. 16.45 do 18.30 - w ykłady: profesora M ichała RÓ ŻY CZK I
N um eryczne sym ulacje procesów gw iazdo- i p lanetotw órczych, cz. I
i profesora A ndrzeja M A C IE JE W SK IE G O
Z astosow an ie m etody d ek om p ozycji częstości do detekcji planet
m iędzy w ykładam i i po w ykładach dyskusja i zapytania

n

Sobota, 27 m aja 2000 r.
godz.

9.00 do 9.45 - w ykład profesora Paw ła A R T Y M O W IC Z A — D yski p yłow e w układach słonecznych

godz.

9.45 -1 0 .0 0

- dyskusja i zapytania

godz. 10.00 do 10.45 - w ykład profesora M ichała RÓ ŻY CZK I
— S ym u lacje procesów planetotw órczych, cz. II
godz. 10.45 do 11.30 - dyskusja/zapytania i przerw a na kaw ę/herbatę itp.
godz. 11.30 do 12.15 - w ykład profesora A ądrzeja M A C IE JE W S K IE G O -

.

.

S tab iln ość układu ups And

godz. 12.30 do 14-tej - D yskusja panelow a w szystkich w ykładow ców na tem at aspektów filozoficznych
i perspektyw odkryć dalszych pozasłonecznych układów planetarnych
ok. 14-tej

Z akończenie sesji

P olskie Tow arzystw o A stron om iczn e serd eczn ie zap rasza do udziału
w ww. w ykładach w szystkich zainteresow an ych , a szczególnie
d oktorantów astronom ii i fizyki oraz studentów astronom ii
w szystkich polskich uniw ersytetów . Udział nauczycieli
fizyki i astronom ii szkół średnich też będzie m ile
w idziany.
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Krzysztof Ziołkowski

Eros je st mityczną
personifikacją nie tylko
miłości, ale takie dążeń do
osiągnięcia tego, czego się
pragnie i co usiłuje się
posiąść. Mała planeta o
nazwie Eros je st nie tylko
pierwszą znaną planetoidą
bliską Ziemi, ale takie
pierwszym obiektem wśród
małych ciał Układu
Słonecznego, który uchylił
rąbka swych tajemnic
sondzie kosmicznej
wprowadzonej na orbitę
wokół niego,
urzeczywistniając marzenia
snute ju ż u zarania
pozaziemskiej działalności
człowieka. Ich ślady można
znaleźć np. w książce
W Leya „ Watchers o f the
Skies ” wydanej w 1963
roku (jej polskie
tłumaczenie zatytułowane
„ W niebo wpatrzeni ”
ukazało się w 1984 roku).
Informując o mającym
nastąpić w 1975 roku
wielkim zbliżeniu Erosa
do Ziemi, Ley wyrażał
nadzieję, że wtedy
z pewnością przedsięwzięta
zostanie próba przekazania
z niewielkiej odległości
jego obrazów
telewizyjnych przez sondę
międzyplanetarną, a może
nawet wyląduje na nim
statek kosmiczny z załogą.
Część tej przepowiedni
sprawdziła się, ale dopiero
25 lat później.
11

Eros
z bliska
Odkrycie niezwykłej
płanetoidy
Planetoida nosząca imię greckiego
boga miłości została odkryta 13 sierp
nia 1898 roku na zdjęciu nieba, które
wykonał Gustaw Witt, dyrektor Obser
watorium Astronomicznego „Urania”
w Berlinie, wraz ze swym asystentem
Felixem Linke. Celem dwugodzinnej
ekspozycji było zarejestrowanie na kli
szy pozycji nie widzianej od kilku lat
p łanetoidy (185) Eunikę (w końcu
XIX wieku, gdy liczba odkrytych pla
netoid przekroczyła już 400, niektórzy
astronomowie uważali, że lepiej było
by — zamiast poszukiwać dalszych —
skoncentrować się na stałym śledze
niu już znanych). Na kliszy, wywoła
nej wkrótce po naświetleniu, znalezio
no ślad nie tylko obserw ow anego
obiektu, ale także jakiejś innej planetoidy, której pozorny ruch po niebie
wydawał się być szybszy niż Eunikę.
Odkrycie to Witt potwierdził następ
nej nocy wizualnie za pom ocą dwunastocalowego refraktora obserwato
rium berlińskiego (będącego wówczas
najw iększym instrumentem astrono
m icznym na terenie Prus) i ogłosił
w „Astronomische Nachrichten”, naj
ważniejszym w tamtych czasach pe
riodyku astronomicznym. Nowa pla
n eto id a o trzy m a ła p ro w iz o ry czn e
oznaczenie 1898 DQ. Była to już dru
ga mała planeta odkryta przez Witta;
pierwsza, dostrzeżona 8 października
1896 roku, została skatalogowana pod
numerem 422 i nazwana Berolina dla
upamiętnienia miejsca jej odkrycia.
Nieco później okazało się, że planetoidę 1898 DQ sfotografował, rów
nież 13 sierpnia 1898 roku, znany od
kryw ca bardzo wielu małych planet
U R A N IA
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Auguste H.P. Charlois w Obserwato
rium Astronomicznym w Nicei. Wy
wołaniem i opracowaniem kliszy za
jął się jednak kilka dni później, dopiero
16 sierpnia, we wtorek po niedzieli
i św iątecznym poniedziałku, tracąc
w ten sposób szansę zostania choćby
współodkrywcą niezwykłego obiektu.
A o niezwykłości płanetoidy 1898
DQ przekonano się już po dwóch ty
godniach od odkrycia, gdy A dolf J.
Berberich ogłosił wyniki swych obli
czeń prowizorycznych elementów or
bity, po której obiega ona Słońce. Ku
zaskoczeniu astronomów ruch obiek
tu odkrytego przez W itta w yraźnie
odróżniał się od ruchu dotychczas zna
nych planetoid, który z reguły odby
wał się w pasie między orbitami M ar
sa i Jowisza. Największe zdziwienie
wzbudziło to, że wielka półoś orbity
(1,46 j.a.) ma wartość m niejszą niż
orbity Marsa (1,52 j.a.), co oznacza,
że planetoida 1898 DQ obiega Słońce
w czasie krótszym niż M ars (1,76
roku) i przez sporą część tego okresu
znajduje się bliżej Słońca niż Czerwo
na Planeta. U w zględniając ponadto
stosunkow o duży m im ośród orbity
(0,22), okazało się, że odległość jej
peryhelium wynosi zaledwie 1,13 j.a.
To zaś wskazuje na możliwość bliskich
przelotów tego obiektu koło Ziemi.
D otychczas niespotykana w śród
m ałych plan et nietypow ość ruchu
nowej płanetoidy, polegająca na po
w tarzających się co pewien czas zbli
żeniach z Ziem ią, była głów ną prze
słanką sugestii W itta, aby to ciekawe
ciało niebieskie nazw ać — odstępu
jąc od tradycji — m ęskim im ieniem
syna W enus i M erkurego z mitologii
greckiej. Propozycja uzyskała aprobatę
środowiska i intrygującej planetoidzie,
3/qooo

którą skatalogowano pod numerem
433, nadano nazwę Eros.
Wyjątkowość ruchu Erosa została
wkrótce potwierdzona przez S.C.
Chandlera, który obliczenia orbity cie
kawej planetoidy oparł nie tylko na
obserwacjach wykonanych w 1898
roku, ale również na tzw. obserwacjach
przedodkryciowych. Ślady Erosa zna
leziono bowiem na około 20 kliszach
fotograficznych eksponowanych w ob
serwatorium Uniwersytetu Harvarda
(USA) od października 1893 roku do
czerwca 1896 roku. Orbita wyznaczo
na z obserwacji wykonanych w okre
sie obejmującym kilka obiegów pla
netoidy wokół Słońca na ogół dobrze
opisuje jej rzeczywisty ruch. W kilka
miesięcy po odkryciu Erosa było już
więc wiadomo, że 21 stycznia 1894
roku zbliżył się on do Ziemi na odle
głość 0,15 j.a. (okresy najlepszej wi
doczności planetoidy podczas takiego
bliskiego przelotu nazywają się wiel
kimi opozycjami). Zauważono też wte
dy, że ponieważ 21 obiegów Erosa wo
kół Słońca trwa niemal dokładnie 37
lat, więc najbliższej jego wielkiej opo
zycji należy się spodziewać w 1931
roku.

Zmiany blasku Erosa
Obserwując systematycznie Erosa,
przede wszystkim dla wyznaczenia
jego pozycji na niebie, E. Oppolzer
z Poczdamu zauważył na początku
1901 roku, że jasność planetoidy nie

jest zawsze taka sama. Analizując kil
kumiesięczną serię obserwacji, odkrył
periodyczność zmian jej blasku i wy
znaczył ich okres na 2h 38m, a także
określił ich amplitudę na około 2 wiel
kości gwiazdowe. Wielu innych obser
watorów potwierdziło wkrótce to spo
strzeżenie. Ale dokładniejsze pomiary
jasności Erosa pokazały, że jej zmia
ny są bardziej skomplikowane niż po
czątkowo sądził Oppolzer.
Pierwsze zbiorcze opracowanie ob
serwacji fotometrycznych Erosa wy
konał Ch. Andree w końcu 1901 roku.
Stwierdził, że zmiany jasności plane
toidy m ają podw ójną okresowość
i znalazł charakteryzujące ją odstępy
czasu: od głównego maksimum do naj
bliższego minimum — 1h20m, od tego
minimum do następnego maksimum

12 lutego 1975
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Czas uniwersalny (godziny)
Rys. 2. Krzywa zmian jasności Erosa w zakresie światła widzialnego (związana
z obrotem planetoidy) i względne zmiany tzw. wskaźników barwy (Millis i in., 1999)
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— l h06m, od wtórnego maksimum do
wtórnego minimum — 1h 18mi od tego
minimum do następnego głównego
maksimum — l h 31m. Pełny okres
ustalił na 5h 16m,15, a największą am
plitudę na 1,5 mag. Próbując wytłuma
czyć taki przebieg zm ian blasku,
Andree doszedł do wniosku, że Eros
może być podwójną planetoidą, któ
rej oba składniki, mające kształt cyga
ra, obiegają wspólny środek masy po
eliptycznej orbicie. Na podstawie
szczegółowej analizy krzywej zmian
blasku zdołał nawet wyznaczyć ele
menty tej orbity.
Obserwacje Erosa wykonywane
w następnych latach nie tylko potwier
dzały okresowość zmian jego jasności,
ale pokazały ponadto, że maksymalna
amplituda tych zmian też się waha
z opozycji na opozycję. Początkowo
malała od wartości 1,5 mag w latach
1900-1901, poprzez 0,5 mag w 1905
roku, aż do 0,2 magnitudo w 1914
roku. W roku 1919 stwierdzono, że
wynosi ona 1,0 mag, ale dwa lata póź
niej wszystkie obserwacje wydawały
się wskazywać w ogóle na brak zmian
blasku planetoidy. Podczas wielkiej
opozycji Erosa w 1931 roku znowu od
notowano wzrost maksymalnej ampli
tudy zmian jego jasności do najwięk
szej z dotychczas obserwowanych
wartości 1,5 mag. Wytłumaczenie tych
wszystkich osobliwości stawało się
coraz większą zagadką, która powo
dowała, że Eros przyciągał uwagę sta
le wzrastającej liczby astronomów.
Spośród licznych prac poświęco
nych interpretacji obserwacji Erosa,
które ukazały się w pierwszej połowie
X X wieku, wiele rozwijało pierwotną
koncepcję podwójności planetoidy.
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Pojaw iły się też sugestie, że składa się
ona z trzech składników , a m oże na
w et je s t obiektem w ielokrotnym . U si
łow ania potw ierdzenia o bserw acyjne
go tych przypuszczeń doprow adziły do
ogłoszenia, sensacyjnie w tedy brzm ią
cych doniesień, o dostrzeżeniu w lu
tym 1931 roku, za p o m o cą 26,5 calo
w eg o re fra k to ra w Jo h a n n e sb u rg u ,
tro c h ę w y d łu ż o n e g o o b ra z u E ro sa
przypom inającego kształtem k lepsy
drę czy m oże raczej ósem kę. Z m iany
jasn o ści E rosa próbow ano też tłum a
czyć obrotem bryły o gruszkow atym
lub zupełnie nieregularnym kształcie.
W 1932 roku I. R osenhagen, zakłada
jąc, że planetoida m a kształt elipsoidy
trójosiow ej, w yznaczył jej rozm iary na
34,6 x 19,3 x 16,3 km (jest to w ynik
zd u m iew a jąc o b lisk i tem u, co dziś
w iem y o kształcie Erosa).
W rezultacie opracow ania w szyst
kich obserw acji E rosa w ykonanych w
latach 18 9 4 -1 9 3 8 I. S tobbe znalazł
bardzo d okładną w artość okresu jeg o
obrotu: 5h 16m 12s,896 ± 0S,017 i w y
z n a c z y ł k ie ru n e k je g o osi, p o d ając
w spółrzędne na niebie bieguna północ
nego Erosa: a = 350°, ó = +38°. Z w ró
cił też u w agę na praw dopodobny ruch
p recesyjny osi, m ający okres nie krót
szy niż 2000 lat. W latach trzydzie
stych pojaw iły się też pierw sze próby
w yznaczenia m asy Erosa. W.H. P icke
ring, przyjm ując, że p lanetoida składa
się z dw óch kulistych składników , dro
g ą p o ró w n a n ia z u k ła d em Z ie m ia —K siężyc, stw ierdził, że m asa E rosa
je st 1/177000000 częścią m asy Ziem i.
N a gęstość m aterii, z której zbudow a
ny je st Eros, otrzym ał jed n ak zbyt dużą
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wartość (15,6 g/cm3),
aby m ożna j ą było
uznać za realną. Z a
kładając, że Eros jest
potrójną planetoidą,
C. V ick otrzym ał na
w artość m asy planetoidy też niepraw do
podobnie d u żą w ar
tość 1/22000 m asy
Ziemi.
W drugiej grupie
koncepcji, którym i
u s iło w a n o w y ja 
śnić o b se rw o w an e
zm iany b lask u E ro 
sa , z a k ła d a n o n a
ogół kulistość jeg o
rotującej bryły, a na
je j pow ierzchni lo
k o w an o o b sz ary
o różnej zd o ln o ści
odbijania prom ieniow ania słoneczne
go (czyli różnym albedo). Ich liczbę,
rozkład i w artość albedo starano się do
bierać tak, aby uzyskać ja k n ajlep szą
zgodność z ob serw o w an ą k rzy w ą b la
sku. W 1917 roku L. Bell o p u b lik o 
w ał w „A strophysical Journal” h ipo
tezę o w ystępow aniu na pow ierzchni
E ro sa m iejsc p o k ry ty ch m ateriałem
sk aln y m m a jąc y m w łasn o ść q u asi-zw ierciadlanego odbijania prom ienio
w ania. M oże to być np. ja k ieś w ielkie
ru m o w isk o d ro b n y c h k ry sz ta łk ó w ,
któ ry ch p o w ierzch n ie o d b ija ją ce są
w m niejszym lub w iększym stopniu
jed n o licie zorientow ane, co p rzy ro ta
cji planetoidy m oże od czasu do czasu
pow odow ać skierow anie ku Ziem i sil
niejszej w iązki p ro m ien io w an ia sło 
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necznego, odbitego od takiego szcze
g ó ln e g o f ra g m e n tu p o w ie r z c h n i.
A w ięc, krótko m ów iąc, E ros puszcza
„zajączki” w kierunku Ziem i. P ropo
zycja ta nie znalazła je d n ak w p rzy 
szłości ani rozw inięcia, ani p o tw ier
dzenia.

Wykorzystanie Erosa
M ożliw ość zbliżeń E rosa do Ziem i
uczyniła z tej planetoidy obiekt szcze
gólnego zainteresow ania astronom ów
rów nież i z tego pow odu, że śledzenie
je g o ruchu po niebie daw ało szansę
w yznaczenia w artości różnych stałych
astro n o m iczn y ch z w ię k sz ą niż d o 
ty c h cz as u z y s k iw a n ą d o k ład n o ścią.
D otyczy to w szczególności paralaksy Słońca (a w ięc rów nież i w artości
w jed n o stk ach m etrycznych odleg ło 
ści Z iem i od Słońca, czyli jed n o stk i
astronom icznej) oraz m asy układu Ziem ia-K sięży c. P aralaksę Słońca, czyli
kąt, pod którym ze środka Słońca w i
dać prom ień rów nikow y Ziem i, zn aj
dow ano pierw otnie na podstaw ie ob
serw acji np. p rze jścia W enus p rzed
ta rc z ą S ło ń ca (tem u celo w i słu ży ły
m .in. obserw acje tego rzadkiego zja
w iska, które m iało m iejsce w latach
1761, 1769, 1874 i 1882). O d 1875
roku, w którym A. G alie po raz pierw 
szy u ży ł do w y zn a cz en ia p aralak sy
S łońca obserw acji m ałej planety (8)
Flora, zaczęły się pojaw iać prace w y 
korzystujące w tym celu różne plane
toidy. Isto tą m etody, k tó rą przy tym
stosow ano, b y ła oczyw ista proporcja
3/2000

mówiąca, że poszukiwana paralaksa
Słońca jest tyle razy mniejsza od ob
serwowanej paralaksy planetoidy, ile
razy odległość planetoidy od Ziemi
jest mniejsza od odległości Ziemi od
Słońca (w ścisłej formule matematycz
nej występuje stosunek sinusów kątów
paralaksy, ale ponieważ kąty te są bar
dzo małe, więc można brać pod uwa
gę stosunek samych kątów).
Odkrycie Erosa, którego paralak
sa podczas opozycji 1900/1901 roku
wynosiła około 28”, spowodowało
wielki przypływ obserwacji i obli
czeń związanych z wyznaczeniem
paralaksy Słońca. Ich podsumowanie,
uwzględniające również wcześniejsze
prace w tym zakresie, doprowadziło S.
Newcomba do wniosku, że najbardziej
prawdopodobna wartość paralaksy
Słońca jis = 8”,803 ± 0”,001. Podczas
wielkiej opozycji w 1931 roku, kiedy
paralaksa Erosa sięgała aż 50”, wyko
nano tak dużo obserwacji tej planeto
idy, że ich opracowanie dla obliczenia
z nich paralaksy Słońca trwało aż 10
lat. Dopiero w 1941 roku H. Spencer
Jones ogłosił rezultat tej żmudnej pra
cy:
= 8”,7904 ± 0 ”,0010.
Dzięki zbliżeniom do Ziemi Eros
okazał się też znakomitym obiektem do
wyznaczania nie tylko paralaksy Słoń
ca, ale także masy układu Ziemia—
Księżyc tzw. metodą dynamiczną. Po
równanie zaobserwowanych pozycji
planetoidy na niebie z obliczonymi na
podstawie teorii ruchu, uwzględniają
cej zakłócające ten ruch oddziaływania
grawitacyjne planet, pozwala znaleźć
poprawki udokładniające wartości nie
tylko sześciu elementów orbity plane
toidy, lecz także innych parametrów, jak
np. mas planet perturbujących ruch pla
netoidy czy paralaksy Słońca, określa
jącej jednostkę długości, w której wy
rażane są odległości planetoidy od
Słońca i planet. Pierwszym, który
w ten sposób wykorzystał Erosa do wy
znaczenia paralaksy Słońca (;rs)
i masy układu Ziemia-Księżyc (mz+K),
był jego odkrywca G. Witt. Biorąc pod
uwagę obserwacje z okresu 1893-1903
i uwzględniając perturbacje pięciu pla
net (od Wenus do Saturna), obliczył, że
jis = 8”,794 ± 0”,009 i \/mz+K= 329882
± 986 (masa wyrażona jest w jednost
kach masy Słońca, czyli podaną liczbę
należy rozumieć w ten sposób, że masa
układu Ziemia-Księżyc jest 329882
razy mniejsza od masy Słońca).
3/2000

Praca Witta była w przyszłości wie
lokrotnie powtarzana w oparciu o co
raz bogatszy materiał obserwacyjny
i lepsze modele ruchu Erosa (uwzględ
niające perturbacje od wszystkich pla
net). W 1933 roku zrobił to również sam
Witt, obejmując obliczeniami obserwa
cje wykonane podczas wielkiej opozy
cji Erosa w 1931 roku, co doprowadzi
ło do następujących wyników: n s =
8”,7988 ± 0”,0006, l/mz+K = 328390
± 69. Jednym z ostatnich wyznaczeń pa
ralaksy Słońca i masy układu ZiemiaKsiężyc z ruchu Erosa jest praca J. Liske’go opublikowana w „Astronomical
Journal” w 1968 roku. Wykorzystując
cały dostępny materiał obserwacyjny
z lat 1893-1966, uzyskał on wyniki (jrs
= 8”,79402 ± 0”,00012, 1/mz+K =
328915 ± 4) bardzo bliskie współcze
snym danym pochodzącym z dających
znacznie większe dokładności pomia
rów wykorzystujących techniki ko
smiczne.

Wielka opozycja małej
planetoidy
Na przełomie lat sześćdziesiątych
i siedemdziesiątych mogło się wyda
wać, że pojawienie się nowych sposo
bów wyznaczania stałych astrono
m icznych, a także coraz częstsze
odkrycia różnych osobliwych planeto
id, które mogą zbliżać się do Ziemi,
pozbawi Erosa wyjątkowej roli, jaką
dotychczas spełniał w astronomii. Tak
się jednak nie stało, czego przyczyny
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należy chyba upatrywać w dwóch oko
licznościach. Pierwszą była wielka
opozycja Erosa w 1975 roku, dzięki
której znacznie zintensyfikowano ba
dania nie tylko tej planetoidy, ale
w ogóle małych ciał Układu Słonecz
nego. Druga zaś wiąże się z rozwojem
badań kosmicznych i rozpoczętymi
w tym czasie dyskusjami o sondowa
niu planetoid, w których najczęściej
wymienianym celem bezpośredniej
eksploracji był Eros.
Przelot Erosa koło Ziemi w stycz
niu 1975 roku był największym jego
zbliżeniem do naszej planety w XX
wieku; minimalna odległość pomiędzy
tymi ciałami niebieskimi wyniosła
w dniu 23 stycznia 0,151 j.a. (22,5 min
km). Planetoida osiągnęła wtedy ja 
sność 7 wielkości gwiazdowych i wo
bec tego była obserwowana nie tylko
przez liczne grupy profesjonalistów,
ale także rzesze miłośników astrono
mii (w tym również polskich, o czym
m ożna przeczytać np. w numerze
wrześniowym „Uranii” z 1975 roku).
Z uzyskanych podczas tej opozycji
około 70 krzywych zmian blasku po
twierdzono podwójną periodyczność
oraz udokładniono wcześniejsze wy
znaczenia okresu rotacji (5h 16m13s,4),
kierunku osi obrotu (współrzędne bie
guna północnego Erosa: a = 0h 40m,
<5 = +16°) i zależności maksymalnej
amplitudy od kąta pomiędzy osią ob
rotu planetoidy a kierunkiem jej wi
dzenia z Ziemi. Analiza licznych osza-
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cowań rozmiarów Erosa, na podstawie
obserwacji fotometrycznych, polary
metrycznych i radiometrii termicznej,
doprowadziła do wniosku, że nieregu
larna bryła planetoidy ma wym iary
36 x 15 x 13 km, a albedo jej po
wierzchni wynosi 0,19 ± 0,01.
Analiza widm promieniowania sło
necznego odbitego od pow ierzchni
Erosa pokazała obecność na niej żela
za metalicznego oraz minerałów krze
mianowych (oliwin i piroksen) z do
m ieszkam i m etali. Lokuje to Erosa
wśród tzw. planetoid typu S, które do
m inują w w ew nętrznej części pasa
głównego planetoid. Podejrzewa się
więc, że planetoidy tego typu są nieja
ko w sposób naturalny ciałami macie
rzystymi najbardziej rozpowszechnio
nych m eteorytów , tzw. chondrytów
zwyczajnych. Sądzi się, że meteoryty
te są pierwotną, najmniej przetworzo
ną materią, z której powstał Układ Sło
neczny. Jednym z najw ażniejszych
wyników badań Erosa podczas wielkiej
opozycji 1975 roku wydaje się być po
twierdzenie przypuszczenia, że jest on
fragm entem takiego podstaw ow ego
budulca planetarnego. Wnioski te pod
w ażają jed n ak późniejsze badania.
W 1996 roku S.L. Murchie i C.M. Pie
ters opublikowali w „Journal o f Geo
physical Research” rezultaty wnikliwej
analizy obserwacji spektralnych Erosa,
która w skazuje na niejednorodność
składu mineralogicznego powierzchni
planetoidy, a to może świadczyć o zróż
nicowaniu jej składu i przeczyć tezie
0 związku genetycznym planetoid typu
S z chondrytami zwyczajnymi. Jeden
z najciekawszych problemów Erosa po
zostaje nadal nie wyjaśniony.
Wielkie zbliżenie Erosa do Ziemi
w 1975 roku stworzyło okazję do pró
by detekcji echa radarowego odbitego
od powierzchni planetoidy. Przed Ero
sem udało się to jedynie w przypadku
dwóch planetoid: (1566) Ikara podczas
z b liż e n ia do Z iem i w 1968 roku
1 (1685) Toro w czasie jego przelotu
koło Ziemi w 1972 roku. Pomiary pro
w adzono za p o m o cą 64 m anteny
w G oldstone w Kalifornii na falach
o długości 3,5 i 12,5 cm. A naliza pro
m ieniow ania m onochrom atycznego
odbitego od rotującej niekształtnej
bryły doprow adziła do w niosku, że
w arstw a pyłu na pow ierzchni Erosa,
o której obecności św iadczyły obser
wacje polarym etryczne i w bliskiej
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Rys. 3. Trasa lotu sondy NEAR

podczerw ieni, nie jest na tyle gruba,
aby zniwelować stw ierdzoną chropo
watość oraz najrozm aitsze nierów no
ści u k s z ta łto w a n ia p o w ie rz c h n i.
O szacow anie rozm iarów planetoidy
z obserwacji radarowych dało wartość
37 km dla najdłuższej osi i 15 km dla
najkrótszej.
Najbardziej efektownym zjawiskiem
podczas wielkiej opozycji Erosa było
zak ry c ie w id o czn ej gołym okiem
gwiazdy Kappa Geminorum przez planetoidę24 stycznia 1975 roku. Począt
kowo przewidywano, że kilkusekundo
we przesłonięcie gwiazdy o jasności 3,7
mag. przez planetoidę o jasności 8 mag.
będzie widoczne w bardzo wąskim,
około 30 km pasie rozciągającym się
od Kanady poprzez wschodnią część
Stanów Zjednoczonych, W enezuelę
i zachodnią Brazylię. Precyzja efeme
rydy zjawiska nie mogła być duża ze
względu na jej silną zależność od do
kładności, z jaką znany jest ruch Erosa.
Dlatego też im bliżej było zakrycia, tym
częściej ponawiano wyznaczenie orbi
ty planetoidy ze stale powiększającego
się zbioru obserwacji astrom etrycznych, aby móc coraz lepiej przewidzieć,
kiedy i gdzie będzie widoczne nieco
dzienne zjawisko. W Stanach Zjedno
czonych zmobilizowano bardzo wielu
miłośników astronomii gotowych prze
mieścić się w ostatniej chwili w odpo
wiednie miejsce, z którego być może
U R A N IA -
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uda się dostrzec zakrycie. I udało się:
co najmniej trzech obserwatorów zare
jestrowało gwałtowne osłabienie blasku
gwiazdy Kappa Geminorum, trwające
od 2,6 do 3,4 sekundy: dwóch w pobli
żu miejscowości New Britain w stanie
Connecticut i jeden w miejscowości
Gt. Barrington w stanie Massachusetts.
Były to pierw sze udane obserwacje
zakrycia gwiazdy przez planetoidę.

Plany sondowań Erosa
Planowanie misji kosmicznych do
Erosa rozpoczęło się już w roku 1964.
Był to czas pionierskich początków
eksploracji przestrzeni kosm icznej;
zaczynały się przygotowania do lotu
człowieka na Księżyc. W euforii, któ
ra towarzyszyła pierwszym pozaziem
skim krokom ludzi, powstawały nie
słychanie ambitne projekty wysyłania
sond kosmicznych nie tylko ku najbliż
szym planetom, lecz także w dalsze
rejony Układu Słonecznego. Niejako
naturalnym ich celem były planetoidy,
słabo jeszcze wtedy znane, małe pla
nety krążące w okół Słońca m iędzy
orbitami Marsa i Jowisza. Do najlep
szych wśród nich kandydatek na spo
tkanie z sondą kosm iczną zaliczono
Erosa ze względu na jego nietypową
orbitę, dość znacznie przybliżającą się
do orbity Ziemi. W prawdzie w latach
sześćdziesiątych znano już sporo po
dobnych wyjątków, ale Eros był naj3/2000

dłużej obserwowany i wobec tego na
leżał do najlepiej poznanych planeto
id. Nic więc dziwnego, że w pierw 
szych opublikow anych koncepcjach
misji kosmicznych do planetoid, naj
częściej rozważanym obiektem bezpo
średnich badań był właśnie Eros.
Przykładem rozmachu pierwszych
koncepcji sondowań Erosa może być
ogłoszony w 1971 roku projekt misji,
której celem miało być sprowadzenie
na Ziemię próbek gruntu tej planetoidy.
Start z Ziemi obiektu o masie 3240 kg
(w tym na instrumenty naukowe miało
przypadać zaledwie 90 kg) przewidzia
ny był na 25 stycznia 1977 roku. Do
Erosa sonda doleciałaby 23 czerwca
1978 roku i po mniej więcej dwóch
miesiącach, 20 sierpnia, lądowałaby na
jego powierzchni. Masa urządzenia lą
dującego wynosiłaby już tylko 1565 kg
ze względu na zużycie paliwa potrzeb
nego do manewrów doprowadzających
sondę do Erosa. Pobyt na powierzchni
w celu jej zbadania i pobrania próbek
gruntu trwałby około miesiąca. Start
z Erosa był przewidziany na 17 wrze
śnia, a powrót sondy w pobliże Ziemi
n astąp iłb y 19 stycznia 1980 roku.
Obiekt, który wszedłby na orbitę okołoziemską, miałby masę już tylko 210
kg. N astępnego dnia przew idyw ano
sprowadzenie na powierzchnię Ziemi
kapsuły zawierającej około 25 kg ma
terii z Erosa. Dodajmy, że misja ta była
planowana również w wariantach star
tu z Ziemi w roku 1974 i 1979.
Realne szanse na wysłanie sondy
kosmicznej w kierunku Erosa pojaw i
ły się jednak dopiero na początku lat
dziewięćdziesiątych. W październiku
1991 roku kierow nictw o am erykań
skiej agencji kosmicznej NASA zde
cydowało, że pierw szą m isją nowego
programu o nazwie Discovery (który
charakteryzują trzy słowa: taniej, szyb
ciej, lepiej), będzie spotkanie z planeto id ą b lisk ą Ziem i. M isję nazw ano
NEAR (ang. Near Earth Asteroid Ren
dezvous) i jej przygotowanie oraz re
alizację powierzono instytucji o boga
tym d o św ia d c z e n iu w b a d a n ia c h
kosmicznych — Applied Physics La
boratory (Johns Hopkins University),
Laurel, Maryland.
Poszukiwania planetoidy, którą da
łoby się osiągnąć, spełniając narzuco
ne przez NASA warunki (np. start son
dy ma się odbyć w latach 1996-2000;
suma wszystkich zmian prędkości son
3/2000

dy podczas całej misji, poza oczywi
ście startem, nie może być większa od
ustalonej wartości — chodzi tu głów
nie o zminimalizowanie ilości paliwa,
w które sonda musi być wyposażona),
skoncentrowały się na czterech obiek
tach: (433) E ros, (1943) A nteros,
(3361) Orfeusz i (4660) Nereus. Od
ległości peryheliów tych wszystkich
planetoid są bliskie 1 j.a. Ostateczny
wybór padł na Erosa z datą startu son
dy w lutym 1996 roku. W grudniu
1993 roku rozpoczęto więc już osta
teczne przygotowania do wystrzelenia
w kierunku Erosa sondy NEAR, która
na początku 1999 roku miałaby się stać
sztucznym satelitą tej planetoidy.
Uczynienie Erosa celem misji ko
smicznej spowodowało znowu wzrost
zainteresowań tym ciałem niebieskim.
Spośród prac jem u poświęconych, któ
re ukazały się w połowie lat dziewięć
dziesiątych o jednej — dotyczącej ana
lizy widm Erosa — była już mowa. Tu
natomiast warto jeszcze wspomnieć o
ciekaw ych i poniekąd sensacyjnych
wnioskach, do których doprowadziło
badanie ewolucji orbity Erosa w przy
szłości. Nie wnikając w kontrowersyj
ny problem wiarygodności numerycz
n eg o c a łk o w a n ia ró w n ań ru ch u
w okresie setek tysięcy, a nawet m i
lionów lat, zwróćmy uwagę, że z obli
czeń, które przeprowadzili P. Michel,
P. Farinella i Ch. Froeschle i wyniki
opublikowali w 1996 roku w „Natu
rę”, wydaje się wynikać możliwość
takiej zmiany orbity Erosa, że w cza
sie rzędu miliona lat może ona prze
ciąć orbitę Ziemi. To zaś prowadzi do
pojawienia się niebezpieczeństwa zde
rzenia Erosa z Ziemią, ale — podkreśl
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my — w perspektywie kilkuset m ilio
nów lat.

Misja kosmiczna
NEAR Shoemaker
Start sondy kosmicznej NEAR od
był się 17 lutego 1996 roku z Przyląd
ka Canaveral na Florydzie za pom ocą
trójstopniow ej rakiety D elta II. Po
trzynastominutowym locie po tzw. or
bicie parkingowej w okół Ziem i (na
wysokości 183 km nad powierzchnią)
włączono na 4 minuty silniki trzecie
go stopnia rakiety, co doprowadziło do
wprowadzenia sondy na okołosłoneczną orbitę eliptyczną, której odległość
peryhelium wynosiła około 0,99 j.a.,
a aphelium około 2,2 j.a. Po takiej or
bicie N EAR rozpoczął trzyletnią pod
róż do Erosa.
Sonda NEAR jest stosunkowo nie
w ielkim obiektem zbudow anym na
bazie am erykańskich satelitów w oj
skowych. Jej masa startowa wynosiła
805 kg, z czego na paliwo przypadało
aż 325 kg. Wyposażona jest w silnik
główny o sile ciągu 450 N oraz cztery
pomocnicze, mające ciągi 21 N i sie
dem silniczków korekcyjnych po 3,5 N.
Energię dostarczają sondzie cztery
panele b aterii słonecznych, każdy
o rozmiarach 1,8 x 1,2 m, zapewnia
jące 1800 W, gdy sonda znajduje się
w odległości 1 j.a. od Słońca i 400 W,
gdy odległość od Słońca wzrośnie do
maksymalnej podczas misji wartości
2,2 j.a. Łączność z Ziem ią odbywa się
za pom ocą anteny o średnicy 1,5 m.
Instrum entarium naukow e sondy
składa się pięciu podstawowych przy
rządów. Kamera wielospektralna może
rejestrować obrazy w promieniowaniu
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widzialnym (z przedziału widmowe
go 0,4-1,1 mikronów) na detektorze
CCD o 537 x 244 pikselach (z odle
głości 100 km jeden piksel obejmuje
obszar 9,5 x 16,1 m). Przeznaczona jest
do fotografowania planetoidy oraz sta
nowi element systemu nawigacyjnego
sondy. Spektrograf bliskiej podczer
wieni służy do badań składu minera
logicznego pow ierzchni planetoidy
poprzez rejestrację widma prom ienio
wania odbitego od planetoidy w zakre
sie 0,8-2,7 mikronów w 64 kanałach.
Zadaniem spektrom etru rentgenow 
skiego i gamma jest określanie składu
chemicznego powierzchni planetoidy
na podstawie analizy jej promieniowa
nia w zakresie l-1 0 k e V i 0,3-10 Me V.
Celem dalmierza laserowego jest wy
konanie mapy topograficznej Erosa
o rozdzielczości 300 m oraz zbadanie
m orfologii w ybranych obszarów za
zdolnością rozdzielczą do 6 m. Do
pomiarów ewentualnego pola magne
tycznego Erosa jest przeznaczony ma
gnetom etr o czułości 45 nanotesli.
Trzeba jeszcze dodać, że system tele
metryczny sondy będzie w ykorzysta
ny również do badań pola grawitacyj
nego planetoidy. Pom iar przesunięć
dopplerowskich sygnałów radiowych
może wykryć zmiany prędkości son
dy rzędu 0,1 mm/s, wywołane niejed
norodnościami oddziaływań grawita
cyjnych Erosa.
W rok po starcie z Ziemi, 18 lutego
1997 roku, NEAR pobił rekord odle
głości od Słońca obiektu zasilanego
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energią słoneczną. W odległości 327
min km od Słońca nigdy dotąd nie pra
cowała sonda kosmiczna nie posiada
jąca ogniw termojądrowych na pokła
dzie.
Zgodnie z planem misji 27 czerwca
1997 roku sonda NEAR przeleciała
w pobliżu planetoidy (253) Matylda,
będącej typowym obiektem pasa głów
nego małych planet. Największe zbli
żenie do odległości 1212 km nastąpiło
o godzinie 12:56 UT; prędkość sondy
względem planetoidy wyniosła 9,93
km/s. Podczas przelotu pracowała przez
około 25 minut kamera wielospektralna, przekazując na Ziemię około 500
obrazów planetoidy, ukazujących oko
ło 60% jej powierzchni. N a ich podsta
wie oceniono rozmiary niekształtnej
bryły Matyldy na 66 x 48 x 46 km. Po
wierzchnia planetoidy pokryta jest licz
nymi kraterami uderzeniowymi, przy
czym co najmniej 5 z nich ma średnice
powyżej 20 km. Pomiary przesunięcia
dopplerow skiego sygnałów telem e
trycznych NEAR-a pozwoliły stwier
dzić, że oddziaływanie grawitacyjne
planetoidy zmieniło prędkość sondy
o 1 mm/s. Umożliwiło to obliczenie
masy Matyldy, która okazała się mniej
sza niż przypuszczano, stanowiąc oko
ło m ilio n o w ą część m asy naszego
Księżyca. Wynikająca stąd średnia gę
stość planetoidy okazała się niewiele
większa od gęstości wody i wynosi za
ledwie 1,3 g/cm3. Jest to jeden z naj
bardziej zaskakujących wyników spo
tkania N EA R -a z M atyldą: typowe
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gęstości planetoid są na ogół dwukrot
nie większe.
K ilka dni później, 3 lipca 1997
roku, po raz pierwszy został w łączo
ny główny silnik sondy w celu zmia
ny jej okołosłonecznej orbity w taki
sposób, aby mogło dojść do bliskiego
przelotu NEAR-a koło Ziemi, której
oddziaływanie grawitacyjne skierowa
łoby go do Erosa. W ymuszona pracą
siln ik a zm iana o rbity po leg ała na
zm niejszeniu odległości peryhelium
z 0,99 j.a. do 0,95 j.a. Manewr w pełni
się udał i 23 stycznia 1998 roku sonda
ponownie znalazła się w pobliżu Zie
mi. Przeleciała nad Azją, Afryką i An
tarktydą, zbliżając się do powierzchni
na minimalną odległość 540 km (nad
południowo-zachodnim Iranem) o go
dzinie 7:23 UT. Aby zdać sobie sprawę
z szybkości tego przelotu, warto zwró
cić uwagę na to, że w odległości około
100 tys. km od powierzchni sonda zna
lazła się przed największym zbliżeniem
o godzinie 3:40 UT, oddalając się od
Ziemi o godzinie 11:10 UT. Przelot
N EA R -a nad Z iem ią w ykorzystano
m.in. do kalibracji jego przyrządów na
ukowych. Ale najważniejszym jego ce
lem była naturalna (a więc nie wyma
gająca pracy silnika) zm iana orbity
sondy. W rezultacie wspomagania gra
witacyjnego Ziemi płaszczyzna orbity
NEAR-a zwiększyła nachylenie wzglę
dem płaszczyzny ekliptyki z 0°,5 do
10°,2 oraz zmniejszyła się odległość
aphelium z 2,17 j.a. do 1,77 j.a. Zmia
ny te umożliwiły osiągnięcie Erosa.
Aby planowane wejście NEAR-a na
orbitę wokół Erosa nastąpiło 10 stycz
nia 1999 roku, trzeba było odpowied
nie m anew ry rozpocząć 20 grudnia
1998 roku. Zaczęło je włączenie o go
dzinie 22:00 UT głównego silnika, któ
ry miał pracować przez 20 minut. Ale
w kilka sekund po uruchomieniu sil
nika sonda zamilkła i utracono z nią
kontakt. Twórców misji ogarnęło prze
rażenie. Rozpaczliwe usiłowania wzno
wienia z NEAR-em łączności zostały
uwieńczone sukcesem dopiero po 27
godzinach milczenia. Sonda i wszyst
kie jej urządzenia działały normalnie,
ale utracono już szansę uczynienia jej
sztucznym satelitą Erosa w przewidzia
nym terminie 10 stycznia. Trzeba więc
było przynajmniej wykorzystać przelot
sondy koło Erosa, który miał nastąpić
23 grudnia 1998 roku. W ogromnym
pośpiechu przekazano sondzie odpo3/qooo

wiednie polecenia włączenia i właści
wego ukierunkowania przede wszyst
kim kamery oraz spektrografu podczer
wieni i magnetometru. NEAR minął
Erosa ze względną prędkością 932 m/s
w m inim alnej odległości 3827 km.
Z przekazanych na Ziem ię obrazów
(o zdolności rozdzielczej 363 m na pik
sel) wywnioskowano, że planetoida ma
rozmiary 33 x 13 x 13 km. Z przesu
nięć dopplerowskich sygnałów radio
wych sondy oszacowano masę Erosa
(7,2 x 1018 g) i jego średnią gęstość
(2,5 g/cm3).
Niepowodzenie pierwszego „podej
ścia” do Erosa nie przekreśliło jednak
możliwości zrealizowania celu misji.
Szybko okazało się, że ponowienie pró
by wprowadzenia NEAR-a na orbitę
wokół planetoidy będzie mogło zostać
podjęte w lutym 2000 roku. Aby to
umożliwić, trzeba było wykonać kilka
manewrów. Pierwszą korekcję toru son
dy przeprowadzono 3 stycznia 1999
roku. Przez w łączenie na 21 m inut
głównego silnika i na 3 minuty jedne
go z silników pomocniczych, zwiększo
no prędkość sondy o 932 m/s. Następ
nie niewielkie korekty prędkości sondy
przeprowadzono jeszcze 20 stycznia
i 12 sierpnia 1999 roku. Dzięki temu
na początku lutego 2000 roku NEAR
znalazł się już na tyle blisko Erosa, że
można było rozpocząć subtelne manew
ry mające doprowadzić do uczynienia
sondy sztucznym satelitą planetoidy.
Zaczęło się znowu od niepokojące
go wyłączenia się awaryjnego wszyst
kich urządzeń sondy w dniu 2 lutego,
kiedy miało nastąpić pierwsze urucho
mienie silnika. Tym razem nie było to
groźne i 3 lutego o godzinie 17:00 UT,
gdy sonda znajdowała się w odległości
około 8 tys. km od Erosa, włączono na
90 sekund silnik, co doprowadziło do
zmniejszenia jej prędkości względem
planetoidy z 19,3 do 8,1 m/s. Jedno
dniowe opóźnienie rozpoczęcia m a
newru spowodowało konieczność prze
prow adzenia go dw uetapow o. Gdy
odległość sondy od Erosa zmalała do
około 4600 km, w dniu 8 lutego jesz
cze raz uruchomiono silnik, który pra
cując przez 23 sekundy, zwiększył wza
je m n ą p rędkość z 8,1 do 9,9 m /s.
I wreszcie 14 lutego, gdy NEAR zbli
żył się do Erosa na odległość 327 km,
jeszcze jedno uruchomienie silnika na
57 sekund zmniejszyło wzajemnąprędkość do 1 m/s, co spowodowało prze
3 /2 0 0 0

jęcie przez Erosa kontroli nad ruchem
sondy. Poruszała się ona wokół niego
po orbicie o najmniejszej i największej
odległości od środka masy planetoidy
równych 321 i 366 km. Okres obiegu
sondy wokół Erosa po tej orbicie wy
nosił 22 dni. Dzień 14 lutego 2000 roku
zapisał się w historii badań kosmicz
nych jako dzień uruchomienia pierw
szego sztucznego satelity planetoidy:
księżyca Erosa.
D olatując do Erosa, kam era sondy
w y k o n y w ała zd jęcia niezw ykłego
obiektu oraz jego otoczenia w celu po
szukiw ania ew entualnego naturalne
go satelity planetoidy. Satelity nie
znaleziono, a zdjęcia ukazały pełną
sw oistego uroku, po ry tą krateram i
u d e rz e n io w y m i, w y d łu ż o n ą b ry łę
Erosa. Szczegółowe badania różnych
jej osobliwości będą trwały cały rok.
NEAR ma się systematycznie przybli
żać do planetoidy. Od 3 marca promień
je g o orbity zm niejszono do około
200 km, a od 12 maja będzie okrążał
Erosa w odległości ju ż tylko około
50 km w okresie 1,2 dnia. Zakończe
nie misji planowane jest w lutym 2001
roku zrzuceniem sondy na powierzch
nię. Ponieważ siła przyciągania grawi
tacyjnego Erosa jest bardzo mała, więc
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to zrzucenie będzie raczej łagodnym po
łożeniem sondy na powierzchni.
Wkrótce po spektakularnym sukce
sie „zdobycia” Erosa kierow nictw o
NASA podjęło decyzję o przemiano
waniu sondy na NEAR Shoemaker dla
uczczenia tragicznie zmarłego w 1997
roku Eugeniusza Shoemakera, wybit
nego amerykańskiego astronoma i geo
loga planetarnego, znawcę małych ciał
Układu Słonecznego, współodkrywcę
słynnej kom ety Shoem aker-Levy 9,
która w 1994 roku zderzyła się z Jowi
szem. Jego prochy spoczęły w 1999
roku na Księżycu dzięki sondzie Lunar
Prospector, a imię legendarnego już dziś
badacza rozsławia obecnie sztuczny sa
telita Erosa.
Wszystkie zdjęcia pochodzą z witryny in
ternetowej http://nearjhuapl.edu, na któ
rej codziennie pojawiają się nowe obrazy
i wyniki badań Erosa.

Doktor Krzysztof Ziołkowskijest Sekre
tarzem Naukowym Centrum Badań
Kosmicznych PAN w Warszawie. Jego
zainteresowania naukowe koncentrują
się na dynamice małych cial Układu
Słonecznego. Przez wiele, wiele lat był
redaktorem naczelnym „ Uranii”.
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poradnik obserwatora

OBSERWACJE MARSA
ars jest najbliższą planetą zewnętrzną, czyli taką, któ
rej orbita położona jest na zewnątrz ziemskiej orbity.
Średnia odległość Marsa od Słońca wynosi niespełna
228 min km (1,524 AU), a odległość od Ziemi zmienia się od 56
do 400 min km. Tak duże różnice w odległościach pomiędzy pla
netami powodują, że Mars zmienia swoje rozmiary na ziemskim
niebie od 25 do 4 sekund łuku. Również jasność planety zmienia
swoją wartość w istotnym zakresie: od +1,50 do -2,52 mag.
Mars, jak i pozostałe planety zewnętrzne, znajduje się naj
bliżej Ziemi podczas opozycji. Wtedy też osiąga największe
rozmiary kątowe na nocnym niebie. Należy jednak podkreślić,
iż w zależności od tego, czy opozycja obu planet przypada
w pobliżu peryhelium bądź też aphelium orbity Marsa, rozmia
ry kątowe tarczy planety znacząco się różnią. Jeśli opozycja wy
stępuje w peryhelium, wtedy średnica kątowa planety wynosi
około 25”, natomiast jeśli opozycja przypada w aphelium, to
średnica kątowa wynosi 13,8”. Wzajemne położenia obu planet
są istotne, gdyż jeśli chcemy obserwować jakiekolwiek szcze
góły na powierzchni „Czerwonej Planety”, to powinniśmy ob
serwować ją w pobliżu opozycji (średnica >10”).
Tarczę planety wraz z charakterystycznym czerwonym za
barwieniem będziemy mogli już dostrzec przy użyciu telesko
pu o średnicy 50-60 mm i powiększeniu 7 0-100x. Jeśli jednak
będziemy dysponować teleskopem o średnicy 100-150 mm
i powiększeniu 150-250x, będziemy mogli dostrzec czapy po
larne znajdujące się na biegunach Marsa. Podczas długotrwa
łych i systematycznych obserwacji czap polarnych można za
obserwować sezonowe zmiany ich rozmiarów. Dysponując
jeszcze większym teleskopem (200-300 mm), możemy poku
sić się o obserwacje pewnych tworów na powierzchni Marsa.
Należy podkreślić, że obserwacja „detali” na powierzchni Mar
sa jest możliwa tylko podczas bardzo dobrych warunków at
mosferycznych (seeing: l,5”- 2 ”).
Podczas wizualnych obserwacji M arsa często używ a się
barwnych filtrów. Takim klasycznym „marsjańskim” filtrem

M

NA K OLORO W EJ WKŁADCE OBOK a r » - o r ar- cr ar

jest filtr pomarańczowy, którego działanie powoduje wzrost
kontrastu obrazu. Również filtr czerwony może spełniać taką
funkcję.
Mars posiada dwa księżyce: Fobosa i Deimosa, których mała
jasność (około 12 magnitudo) i niewielka odległość kątowa
od tarczy planety powoduje, że m ogą one być obserwowane
jedynie przy zastosowaniu teleskopów o średnicy co najmniej
25-30 cm. Księżyce te odkrył w 1877 roku Asaph Hall, używa
jąc refraktora o średnicy 65 cm.
Obserwacje fotograficzne Marsa mogą być wykonywane przy
zastosowaniu teleskopu o średnicy co najmniej 15-20 cm i efek
tywnej ogniskowej 8000-12000 mm. Aby uzyskać na kliszy
średnicę tarczy równą 1 mm, przy założeniu średnicy kątowej
równej 10”, powinniśmy użyć efektywnej ogniskowej o warto
ści niespełna 21 metrów! Tak duże ogniskowe osiągniemy po
przez zastosowanie projekcji okularowej. Stosowanie tak dłu
gich ogniskowych wymaga użycia długich czasów ekspozycji
(kilka-kilkanaście sekund), co oznacza, że teleskop powinien
być wyposażony w precyzyjny mechanizm zegarowy lub mikroruchy.
Bardzo efektywnym „narzędziem” do prowadzenia obser
wacji Marsa jest kamera video, która podłączona do 10-15 cm
teleskopu (powiększenie około 100x) umożliwia zarejestrowa
nie nie tylko tarczy planety, ale także charakterystycznej kolo
rystyki oraz czap polarnych. Ogniskową kamery ustawiamy
w położeniu maksymalnym, a skalę ostrości ustawiamy na nie
skończoność (tryb ręczny). Ostrość układu (teleskop-kamera)
regulujemy za pomocą wyciągu okularowego. Należy pamię
tać, że zarówno obserwacje fotograficzne, jak i video dadzą za
dowalające rezultaty tylko podczas bardzo dobrych warunków
atmosferycznych.
Obserwacje Marsa nie są łatwe. Warto jednak bliżej przyj
rzeć się planecie, na której powierzchni zapewne już niedługo
Człowiek pozostawi ślad swojej stopy.

Wiesław Skórzyński
©

Galaktyka spiralna ESO 269-57

Spiralna galaktyka ESO 269-57 w gromadzie galaktyk w gwiazdozbiorze Centaura

Kilka galaktyk i czarna globula w obiektywie teleskopu ANTU

została sklasyfikowana jako typ Sa(r). Charakteryzuje się symetryczną, ale złożoną

(teleskopu nr 1 VLT)

strukturą z wewnętrznym pierścieniem otoczonym dwoma, jak gdyby rozpadającymi

(wszystkie obrazy uzyskame w końcu marca 1999 r.)

się na szereg gałęzi, pierścieniami zewnętrznymi. Odległość do tej galaktyki wynosi
155 milionów lat św., a rozmiar 200 tys. lat św. W tle widać wiele innych galaktyk.

0

Czarna chmura Barnarda

Jedna z ciemnych globul Drogi Mlecznej odkrytych prze Edwarda E. Barnarda w roku

O

1919 i znana jako B68 w gwiazdozbiorze Wężownika. Na bogatym w gwiazdy tle

Ta para galaktyk należy do tej samej gromady galaktyk co ESO 269-57 i leży w po

Para galaktyk NGC 5090 + 5091 w Centaurze

występuje czarny, zwarty, o dobrze określonych konturach obszar materii między-

dobnej odległości. Na tym przykładzie widzimy przypływowe oddziaływanie obu ga

gwiazdowej. W tym kierunku nie widzimy nawet najsłabszych gwiazd i stąd wnosimy,

laktyk. NGC 5091 — po lewej, widziana pod ostrym kątem, wydaje się być zdeformo

że jest to stosunkowo bliski nam obiekt (500 lat św.). Jego rozmiary wynoszą tylko

wana oddziaływaniem NGC 5090, która pokrywa się z silnym, podwójnym radioźró

7 miesięcy światła, a temperatura 10 K.
Takie obszary są wylęgarnią gwiazd i planet. Ciągle jest tajemnicą, jak takie chmury

dłem PKS 1318-43.

w jakimś momencie zaczynają proces kontrakcji i w konsekwencji zamieniają swą

0

materię w spalającą wodór gwiazdę.

Osobliwa galaktyka ESO 510-13 w Wężu Wodnym jest bardzo podobna do słynnej

©

galaktyki „Sombrero", aczkolwiek z wygiętym pyłowym pasem równikowym. Jest od
legła od nas o 170 milionów lat św. i ma rozmiar ok, 100 tysięcy lat św.

Wielkie zderzające się galaktyki NGC 6872/IC 4970

Piękna galaktyka belkowa typu SBb .zderza się" z mniejszą galaktyką IC 4970 typu
SO. Ramię spiralne w górnym lewym obszarze obrazu jest wyraźnie odkształcone

ESO 510-13

Nie jest jasny dla astronomów proces prowadzący do utworzenia się tego wygię
tego pasa równikowego. Wydaje się on być tworem „młodym" i niestabilnym.

1zawiera wiele niebieskawych obiektów, prawdopodobnych obszarów formowania się
gwiazd. Może to być spowodowane niedawnym „przejściem" przez ten obszar galak

©

tyki IC 4970 (tutaj trochę powyżej środka obrazu). Jasny obiekt poniżej środka obrazu

Widziana z profilu spiralna galaktyka ESO 60-24 leżąca na obrzeżach gwiazdozbio

je st gwiazdą Drogi Mlecznej.
Ten interesujący system galaktyk leży w gwiazdozbiorze Pawia na południowym

rów Kil i Latająca Ryba posiada silny równikowy pas pyłowy, zasłaniający gwiazdy za

niebie w odległości 300 min lat św. od nas. NGC 6872 rozciąga się na przestrzeni
750 min lat św. i jest jedną z największych znanych belkowych galaktyk spiralnych.

a spiralną strukturę galaktyki można dostrzec w obszarach zewnętrznych. Odległość
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ESO 60-24

nim leżące. Jasne centrum tej galaktyki je s t ulokowane tuż pod pasem pyłu,
do galaktyki wynosi 200 milionów lat św. (aw)
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pasywna gromada galaktyk Abell 2218. Zdjec|^ »^ 3 ffep rko n an e w dniach 11 do 13
/ ' / stycznia 200fir. szerokokątną kamerą p la n e t^ ^ ^ ^ *|^ ® |j|^ M B p j kosmicznego Hubble’a w czasie pierwszych obserwacji po jego naprawie-a|ffiBffiffliy a r u d n iu 1999 r.
Gromada Abell 2218 leży w odległości ok. 2 miliardów la! sw. odZiemi w gwiazdozbiorze
Smoka. Je s t tak masywna, że jej pole grawitacyjne działa jak soczewka opf|§|sna, załamując
promieniowanie bardziej odległych obiektów (stanowi soczewkę grawitacyjną), tworząc
i wzmacniając ich obraz. Te obrazy mają kształt łuków i świadczą o galaktykach leżących 5 do
10 razy dalej niż gromada Abell 2218, a więc istniejących już wtedy, gdy Wszechświat miał

zaledwie 20% obecnego wieku. HST uzyskał czarno-biały obraz tej gromady w 1994 roku (Patrz
„Postępy Astronomii” 2/95, str. 64), dostarczając najbardziej spektakularnego podówczas
dowodu istnienia soczewek grawitacyjnych. Obecny kolorowy obraz pozwoli na bardziej szcze
gółowe studium odległych galaktyk. W kolorach zakodowana jest informacja dotycząca wie
ku, odległości i temperatury gwiazd oraz składu galaktyk. Niebieskie punkty dotyczą młodych
gorących gwiazd, żółto-białe informują o galaktykach złożonych z różnorodnych gwiazd,
a czerwone o zimnych^ starych gwiazdach oraz gwiazdach w odległych galaktykach.
Fot. zespoły NASA i ESO oraz A. Fruchter
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M 51

G a la k tyk ę W ir (ang. W h irlp o o l) b adają kam e
ry nie ty lk o n aziem n ych telesko p ó w , o czym
ś w ia d c z ą z a m ie s z c z o n e na tej stro n ie zd ję 
cia. U g ó ry w id zim y ob raz p o d c z e r w o n y | u ^ |
sk a n y p rze z satelitę ISO w p aśm ie o d łu g fls
fali 15 m ikronów . Ja s n e o b sza ry w ra m io ra W P
sp ira ln y c h to ro zgrzan e pyłow e obłoki, w któ
rych na w ie lk ą sk a lę za ch o d zi p ro ce s p o w sta
w ania gw iazd. N a jw ię k szą ich ko n cen trację
o d n a jd zie m y w p o b liżu jądra. T o w a rzyszą ca
M 51 g a la k ty k a N G C 5195 p re ze n tu je s ię
w z a k re sie p o d cze rw o n ym o w iele sk ro m n iej
n iż w św ie tle w id zia ln y m (por. zd ję cie u g óry
po prawej).
Ś ro d ko w y i d oln y obraz po prawej stronie uzy
s k a n o 5 lat tem u kam erą W F P C -2 te le sk o p u
H u b b le ’a, n akład ając na sie b ie e k s p o z y c je
u zy sk a n e z u życiem filtró w n ie b ie sk ie g o , z ie 
lo n eg o i czerw o n eg o . O b s z a r ją d ra o ro zm ia 
rach ok. 80 l.św, p ro m ien iu je m o cą 1 0 0 p iilio nów sło ń c. J a k o c e n ia ją a stro n o m o w ie, k o n 
centracja g w iazd w tym o b sza rze p rze w yższa
5000 razy zn a n ą nam z są sie d ztw a ,w r a s zej
G a la k ty c e . Ola tle ją d ra ry su je s ię c ie m n y
kształt litery „ Y ” — to g ęsta za sło n a pyłow a,
u kryw ająca ce n tra ln y o b t ik t p oza z a się g ie m
w zroku. Je g o n ie w ie lkie ro zm iary przy z n a c z 
nej m asie o ra z o b se rw o w an e na falach ra d io 
w ych d żety
m o żem y mffeć eta.
czy n ie n ia z su p e rm a s y w M jc z a rn ą d z iu ip ,iw W

%

Fot. E S A , D. M alin, N. Pan agia, N A S A .
U R A N I A - !>osi
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Galeria Mgławic Messiera

Wśród gromad gwiazd
i galaktyk
Słynną galaktykę Wir (ang. W hirlpool) wraz z przelatują-

M 51 (NGC 5194)

W

Psach Gończych

Rektascensja
Deklinacja
Odległość
Jasność obserwowana
Rozmiary kątowe

Cą w jej pobliżu kom etąM essier odkrył 13 października
1773 r. Słabszą towarzyszkę, NGC 5195, dostrzegł dopie
ro osiem lat później przyjaciel Messiera Pierre Mechain.
Wobec tego w wydaniu katalogu z 1784 r. M essier tak oto
opisał cały obiekt: „Ma on strukturę podwójną — dwa ja 
sne obszary centralne odległe są o 4 ’35”. „Atmosfery”,
różniące się wyraźnie jasnością, stykają się ze sobą.”
W roku 1845 Lord Rossę bardzo szczegółowo przeba
dał ten skrawek nieba, odkrywając strukturę spiralną ga
laktyki (był to w owym czasie pierwszy przypadek spiral
nej „mgławicy”). Stąd też mówi się niekiedy o M 51 jako
galaktyce R ossę’a (lub nawet o „znaku zapytania” Lorda
R osse’a). Dziś wiemy już, że M 51 to dominujący obiekt
w niewielkiej grupce galaktyk (patrz tabelka). Jej piękna
struktura spiralna wykształciła się w pewnym stopniu dzięki
spotkaniu z NGC 5195, do którego doszło kilka milionów
lat temu. Wydaje się, że NGC 5195 przechodziła mniej
więcej w linii naszego widzenia, a obecnie znajduje się
po drugiej stronie płaszczyzny dysku M 51. Towarzyszka
utraciła przy tym sw ą pierw otną formę i j est teraz galakty
ką nieregularną.
Ta para jest wdzięcznym obiektem do amatorskich ob
serwacji wykonywanych nawet 10 cm teleskopem, ale tyl
ko w doskonałych warunkach atmosferycznych, przy ciem
nym tle nieba. Centralne obszary galaktyki M 51 badano
m.in. przy pomocy teleskopu kosmicznego, zaś proces po
wstawania gwiazd w ramionach spiralnych analizowano
na podstawie obserwacji w podczerwieni, prowadzonych
z satelity ISO (patrz kolorowa strona obok). Dwaj amatorzy z A tlanty, Jerry A rm strong i Tim Puckett odkryli
2 kwietnia 1994 r. supernową w M 51. Natomiast jej towarzyszka NGC 5 195 była miejscem podobnego wydarzenia w roku 1945.

13h29m,9
+47°12’
37 000 000 l.św.
8,4 mag
11' x 7'

Nazwa

Rektascensja

Deklinacja

Typ

Jasność V

Rozmiary

Prędk. rad.

NGC
UGC
UGC
M 63
M 51
NGC
NGC
UGC

13h12m,2
13 13,8
13 15,5
13 15,8
13 29,9
13 30,0
13 34,1
13 42,6

+44°02’
+42 12
+47 30
+42 02
+47 12
+47 16
+47 55
+39 40

Sc:
SBc
lr+
Sb+
Sc
Pec
SBd:
Ir-

12m,25p
14,63
14,52p
8,57
8,38
9,63
13,90p
14,28p

6 ',5 x1',0
1 ',9 x 0 ’,6
2’,7 x 1 ’,0
12’,3 x 7 ’,6
11’,0 x 7 ’,0
5’,4 x 4 ’,3
3’,3 x 0 ’,7
2’,0 x 1 ’,9

484 km/s
699
358
575
573
658
476
748
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5023
8313
8331

5195
5229
8683
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M 52 (NGC 7654) w Kasjopei
M 52 to znacząca gromada otwarta położona w bogatym
w gwiazdy obszarze Drogi Mlecznej. A. Wallenquist doli
czył się 193 prawdopodobnych członkiń gromady w ob
szarze nieba o rozmiarach kątowych 9 ’. Przyjmując odle
głość 5000 l.św. (jej oceny mieszczą się w przedziale
3000-7000 l.św.), na gęstość przestrzenną gwiazd w po
bliżu centrum uzyskamy wartość 3 sztuki w parseku sze
ściennym. Najjaśniejsza gwiazda ciągu głównego (typu
widmowego B7) świeci blaskiem 11 magnitudo, znajdzie
my też dwa żółte olbrzymy o jasności około 8 magnitudo.
Wiek gromady szacuje się na zaledwie 35 min lat.

M 53 (NGC 5024) w Warkoczu Bereniki

Rektascensja 23h24m.2
Deklinacja +61°35’
Odległość 5 000 l.św.
Jasność obserwowana 7,3 mag
Rozmiary kątowe 13’,0

Rektascensja
Deklinacja
Odległość
Jasność obserwowana
Rozmiary kątowe

13h12m.9
+18°10’
56 400 l.św.
7,6 mag

12’,6

Gromada kulista M 53 należy do najodleglejszych obiek
tów w Galaktyce — jej dystans od centrum to 60 tysięcy
l.św.. Ma przestrzenne rozmiary przekraczające 250 l.św.
i zbliża się do nas z prędkością 112 km/s. Messier wska
zywał na jej podobieństwo do M 79, zaś William Herschel
— do M 10. Gwiazdy należące do M 53 zawierają niewiel
ką ilość metali (metaliczność gromady jest niższa od śred
niej dla gromad kulistych w Galaktyce). Doliczono się
w niej 47 zmiennych typu RR Lyrae.
W odległości zaledwie 1° na wschód odnajdziemy sła
bą gromadę otwartą NGC 5053, niemal równie odległąjak
M 53 (55 tysięcy l.św.), lecz znacznie uboższą w gwiazdy.

M 54 (NGC 6715) w Strzelcu
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M 54 musi być okazałą gromadą, skoro Messier, pro
wadząc obserwacje z Paryża, pomimo znacznej deklinacji
południowej uznał ją za „bardzo jasną”. Choć stosunkowo
łatwo ją odnaleźć dzięki bliskości gwiazdy £ Sagittarii,
używając niewielkich powiększeń, można mieć pewien pro
blem z odróżnieniem jej od gwiazd — jądro ma bowiem
zaledwie T średnicy kątowej. W obszarach zewnętrznych
Herschel zaobserwował gwiazdy 14-15 wielkości. Ziden
tyfikowano 82 zmienne należące do M 54, z czego znako
mitą większość stanowią gwiazdy typu RR Lyrae; znamy
też dwie półregularne zmienne typu widmowego M o okre
sach 77 i 101 dni.
Do niedawna przyjmowano odległość M 54 z przedzia
łu 50-65 tysięcy l.św. Tymczasem w roku 1994 dokonano
sensacyjnego odkrycia galaktyki karłowatej SagDEG
(Sagittarius D w a rf E lliptical Galaxy, w odróżnieniu
od SagDIG — Sagittarius D w arf Irregular Galaxy) —
najbliższej sąsiadki Drogi Mlecznej (patrz „Świat Nauki”

Po s t ę p y A s t r o n o m i i
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nr 12/98, str. 56). Okazało się, że gromada M 54 leży w tym
samym miejscu na niebie, co jeden z najjaśniejszych ob
szarów galaktyki i oddala się od nas z prawie tą sam ą pręd
kością (ok. 130 km/s). W tej sytuacji odległość M 54 może
wynosić nawet 80 tysięcy l.św. Byłaby to pierwsza groma
da kulista odkryta poza naszą Galaktyką (w roku 1778) —
jeszcze jeden przyczynek do odkryć M essiera. Gdyby tak
było, M 54 należałaby do najjaśniejszych znanych gromad
kulistych: przewyższałaby ją blaskiem tylko słynna Ome
ga Centauri. Znamy jeszcze trzy gromady kuliste leżące

najprawdopodobniej w galaktyce SagDEG: Arp 2, Terzan 7
i Terzan 8; są one jednak znacznie słabsze niż M 54.

M 55 (NGC 6809) w Strzelcu

To gromada kulista o dość dużych rozmiarach kątowych
(2/3 średnicy kątowej Księżyca), ale słabo zagęszczonym
wnętrzu. Nawet oglądana przez lornetkę ujawnia ziarnistą
strukturę — w przeciwieństwie do większości gromad ku
listych, widocznych tylko jako kolista mgiełka. W obsza
rze o rozmiarach 110 l.św. mieści się kilkadziesiąt tysięcy
słońc. Na palcach jednej ręki można policzyć dotychczas
zidentyfikowane zmienne.
M 55 odkrył Lacailłe, przebywając w południowej Afry
ce w latach 1751-52. Messierowi udało się ją dostrzec do
piero w roku 1778, najprawdopodobniej po kilkunastu la
tach p o sz u k iw a ń . To k o n se k w e n c ja do ść z n ac zn ej
południowej deklinacji obiektu — w naszych szerokościach
geograficznych to rzeczywiście bodaj najtrudniejsza do za
obserwowania m gławica z listy Messiera.

Rektascensja
Deklinacja
Odległość
Jasność obserwowana
Rozmiary kątowe

Rektascensja
Deklinacja
Odległość
Jasność obserwowana
Rozmiary kątowe

M 56 (NGC 6779) w Lutni

18h55m, 1
-3 0 °2 9 ’
82 800 l.św.
7,6 mag
9',1

19h40m,0
—30°58’
16 600 l.św.
6,3 mag
19',0

Leży mniej więcej w połowie odcinka łączącego ( i Cyg
(Albireo) z y Lyr. Jest jedną z najsłabszych gromad kuli
stych na liście Messiera, co dodatkowo podkreśla brak wy
raźnego, jasnego jądra. Shapley zwrócił uwagę na spłasz
czenie w sym etrii obiektu i zid entyfikow ał p ierw szą
gwiazdę zmienną należącą do M 56; dziś znamy ich około
tuzina. Gromadę odkrył M essier 23 stycznia 1779 r. Jej
przestrzenne rozm iary to około 60 l.św. N ajjaśniejsze
gwiazdy świecą blaskiem 13 magnitudo; obiekt zbliża się
do nas z prędkością 145 km/s.

Rektascensja
Deklinacja
Odległość
Jasność obserwowana
Rozmiary kątowe

19h16m,6
+30°11’
31 600 l.św.
8,3 mag
7’,1

(kr)
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kosmiczne...

Czy nadchodzi straszliwa powódź?
bliża się moment, gdy Saturn,
Jowisz, Mars, Wenus, M erku
ry, Słońce i Księżyc staną pra
wie w jednej linii naprzeciw Ziemi (ry
sunek 1). B ędzie to m ieć m iejsce
w maju w roku oznaczonym (m agicz
ną) liczbą 2000. Dla wielu to właśnie
ten m om ent, w którym w zm ożone
efekty pływowe wywołają straszliwe
powodzie, przyczyniając się w ten spo
sób do upadku naszej cywilizacji.
Zanim zaczniemy spisywać testa
menty, spójrzmy chłodnym okiem na
całe zjawisko i zastanówmy się, czy
rzeczywiście mamy do czynienia z re
alnym zagrożeniem.
W wyniku oddziaływ ania graw ita
cyjnego ciała niebieskie poruszają się
w przestrzeni. G raw itacja, o czym
często nie pam iętam y, ma rów nież
wpływ na zmiany kształtu ciał. Zm ia
ny kształtu ciał określam y pojęciem
pływów. Pojęcie to dotyczy nie tylko
podnoszenia się wód morskich na Zie
mi. Z jaw isk a p ływ ow e w y stę p u ją
w m niejszym lub w iększym stopniu
na w szy stk ich p lan etach . Pływ om
podlega rów nież skorupa ziem ska
i nasza atmosfera.
Powróćmy jednak do ewentualnie
„zagrażającej” nam powodzi. Pływy

Z

m orskie (przypływ y i odpływ y) to
współgranie między innymi efektów
wyw ołanych rotacją Ziem i, tarciem
wody o dno morskie, konfiguracją lą
dów, głębokością mórz, oporem sta
wianym przez lądy, oddziaływaniem
pły w o w y m K sięży ca, S ło ń ca itp.
Stworzenie dokładnej teorii podnosze
nia się i opadania mórz, a co za tym
id zie, ścisłe o k re śle n ie w ielkości
ewentualnych przyborów wód jest bar
dzo skomplikowane.
Możemy jednak oszacować efekty
przypływowe, wykorzystując pierw
szy, tzw. statyczny, model przypływów
opracowany jeszcze przez Newtona.
W stw orzonej przez siebie teorii
Newton założył, że Ziemia jest kulą
oblaną wodą. Rozważmy bryłę o pew 
nych rozmiarach. M asa jednostkowa
znajdująca się na powierzchni tej bry
ły i zwrócona w stronę ciała przycią
gającego podlega większej sile oddzia
ływania grawitacyjnego niż środek tej
bryły. Środek naszej modelowej Zie
mi jest natomiast silniej przyciągany
niż punkt znajdujący się po przeciw
nej stronie względem obiektu defor
mującego kształt naszej planety.
Równania matematyczne opisujące
pow yższe stw ierd zen ia w yg ląd ają

■i

w następujący sposób:

gdzie R oznacza odległość środka Zie
mi do środka ciała wywołującego efekt
pływowy, R_ oznacza promień Ziemi,
/ je s t iloczynem stałej grawitacji i masy
jednostkow ej, m jest m asą ciała od
działującego grawitacyjnie z Z iem ią
Fp jest siłą oddziaływania grawitacyj
nego punktu Ziemi najbliżej położo
nego ciała m, F jest siłą oddziaływa
nia g raw ita c y jn e g o śro d k a Ziem i
z m asą m, a Fd jest s iłą z jaką oddzia
ły wuj e m z punktem najdalej położo
nym . W ielkość siły przypływ ow ej
określana jest jako różnica w oddzia
ływaniu na powierzchnię i środek bry
ły, czyli:

lub

Dokonując przekształceń m atema
tycznych, w których wykorzystuje się
fakt, iż iloraz R J R je st w ielkością
małą, otrzymuje się:

Uran ■
Neptun

Saturn

A
K siężyc

*

Ziemia

Pluton

Rys. 1. Układ planet w dniu 4 maja 2000 (rysunek oryginalny znajduje się na stro
nie internetowej: http://me.in-berlin.de/~jd/himmel/sky.00.05.html)
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Jeżeli w powyższych wyrażeniach
ograniczymy się do pierwszej potęgi
R J R (kolejne potęgi tego ilorazu są
bardzo m ałe), to siły przypływ ow e
wyrażają się przybliżonym wzorem:

2JnA. ( 1)

3/2000
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..strachy na Lachy
Jeśli znamy odległość obiektu do
Ziemi i jego masę, możemy wyzna
czyć wartość siły przypływów. Bar
dzo często sama wartość liczbowa nic
nam nie mówi do momentu, gdy nie
porównamy jej ze znaną wielkością
wzorcową.
Od pradawnych czasów ludzie ob
serwowali zmiany w poziomie wód
morskich, które osiągają w pobliżu
niektórych wybrzeży około 15 m.
Z czasem określono okresowość ich
występowania i powiązano je z oddzia
ływ aniem graw itacyjnym Ziem i
i Księżyca. Wielkość oddziaływania
przypływowego Księżyca (Fp) jako
dominująca będzie tym wzorcem, do
którego odniesiemy wyznaczone siły
przypływowe pozostałych ciał Ukła
du Słonecznego (F°). Przyjmijmy, że
odległość Ziemia-Księżyc jest stała
i wynosi 384400 km. Masa Księżyca
jest równa 734,90* 1020 kg. Korzysta
jąc ze znanych efemeryd i mas ciał
Układu Słonecznego oraz równania (1)
określmy, jak zmieniają się wartości
siły przypływowej.w oddziaływaniu
tych obiektów na Ziemi w okresie od
1 I 1999 do 31 XII 2000. Na podsta
wie uzyskanych w yników m ożna
skonstruować rysunek 2.
Na osi y zaznaczono wielkość bez
wymiarową opisującą stosunek siły
przypływowej ciała Układu Słonecz
nego do siły przypływowej Księżyca
(Fc/ P )). Jak łatwo zauważyć, drugą
najistotniejszą rolę w przypływach od
grywa Słońce. Sumując najwyższe
wartości wszystkich sił przypływo
wych planet, nie jesteśmy w stanie
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Rys. 2. Sity przypływowe pochodzące od poszczególnych ciał Układu Słonecz
nego

uzyskać wielkości, która równałaby się
sile przypływowej Słońca, nie mówiąc
już o porównaniu tej hipotetycznej
wartości z siłą przypływową Księży
ca. W feralnym dniu (przynajmniej tak
uważają niektórzy), siły przypływowe
żadnej z planet nie przyjmują swej
maksymalnej wielkości, a suma stano
wi zaledwie nieco powyżej 0,0002%
przyjętego przez nas wzorca. Mimo iż
planety ustawią się w jednej linii, to
ich odległość od Ziemi nie będzie mi
nimalna. Zgodnie ze wzorem (1) war
tość siły przypływowej jest odwrotnie
proporcjonalna do sześcianu odległo
ści oddziałujących ciał: im mniejsza
jest odległość, tym większa siła. War
to również zaznaczyć, że maksymalna

zmiana w oddziaływaniu Księżyca na
powierzchnię Ziemi wyznaczona dla
jego położenia w perygeum (1,18X Fp)
i apogeum (0,85*FP) jest znacznie
większa niż oddziaływania przypływo
we planet razem wzięte. Przedstawio
ne tu argumenty nie wyczerpują peł
nej listy przyczyn, z jakich nie nastąpi
wyjątkowa kumulacja sił natury, któ
ra jakoby miała zmyć naszą cywili
zację z powierzchni Ziemi. Myślę, że
bez obaw możemy oczekiwać maja
2000 roku. Zaistniała sytuacja może
jedynie rozczarow ać tych, którzy
ewentualnie w pogodne majowe noce
chcieliby popatrzeć na Jowisza czy
Saturna.
Piotr Wąż

INFORMACJE O PRENUMERACIE URANH-PA
Prenumerata na rok 2000 (6 zeszytów) kosztuje 36 zł (zagraniczna 50 zł).
Cena pojedynczego zeszytu 7,50 zł. W płaty prosimy kierować na konto:
Polskie Towarzystwo Astronomiczne
BIG Bank Gdański S.A. o/Toruń
Nr 11601612-6347-132
W szelkich informacji o prenumeracie i zakupie numerów archiwalnych
„Postępów Astronom ii” i „Uranii-PA” udziela:
Wiesław Skórzyński
Centrum Astronomii UMK
ul. Gagarina 11, 87-100 Toruń
E-mail: urania@ astri.uni.torun.pl
tel/fax (0-56) 611 30 6 3 /6 1 1 30 08
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/ Młodzieżowe Sympozjum Astronomiczne w Szczecinkit

Wszechświat profesjonalistów i miłośników
nia 29 stycznia 2000 r. w sali kameralnej M łodzieżo
wego Domu Kultury odbyło się I Szczecinieckie M ło
dzieżow e Sym pozjum A stronom iczne. W sym pozjum
uczestniczyło ok. 60 miłośników astronomii, dwóch pra
cowników Centrum Astronom icznego UM K w Toruniu
oraz siedmiu nauczycieli fizyki z miejscowych szkół.
Sponsorem imprezy była D yrekcja MDK. Przypomnieć
należy, że w poprzednich latach w Szczecinku przeprowa
dzono 48 seminariów astronomiczno-astronautycznych dla
młodzieży szkół podstawowych i średnich. Tegoroczne spo
tkanie było pierwszym o zmienionej formie: obszerniejsze
referaty wygłaszają astronomowie, a młodzież referuje pra
ce wytypowane wcześniej przez jury.
Pierw szą część sympozjum rozpoczął dr K rzysztof Gę
sicki referatem „Ewolucja gwiazd”. Autor przedstawił naj
ważniejsze fakty z historii odkryć i ostatnie osiągnięcia
w poznawaniu budowy i ewolucji gwiazd: „Gwiazdy nie
powstały w jednym czasie. Ciągle rodzą się nowe popula
cje gwiazd o różnych długościach faz ewolucyjnych. Na
długość życia gwiazdy decydujący wpływ ma jej masa.
W odróżnieniu od karłów podobnych do Słońca gwiazdy
m asyw niejsze m ają w iększe tem pa reakcji jądrow ych
i szybciej tracą m asę.”
Drugim zaproszonym prelegentem był m gr Piotr Wąż,
który wystąpił z referatem „O naturze czarnych dziur”.
Prawdopodobnymi obszarami powstawania czarnych dziur
są masywne i ciasne układy podwójne gwiazd oraz aktyw
ne jądra galaktyk. Teoretycznie można określać ich pro
mień, masę i prędkość rotacji. Za istnieniem czarnych dziur

D

przem aw iają głównie obserwacje w zakresie promienio
wania X.
Autorzy referatów odpowiedzieli na liczne dociekliwe
pytania i chętnie udzielali dodatkowych wyjaśnień.
W drugiej części sympozjum swoje referaty odczytali
uczniowie klasy 2A z Zespołu Szkół Elektroniczno-Elektrycznych w Koszalinie: Bartłomiej Huda - „Zdobywanie
przestrzeni kosmicznej przez człowieka”, Marcin Kowalonek - „Woda na Marsie” oraz Tomasz Skierkowski - „Od
krycie gwiezdnego pyłu”. Teksty referatów były przygoto
wane starannie i z widocznym dużym nakładem wysiłku.
Refleksje dotyczące szczecińskiego sympozjum są am 
biwalentne. Podobnie jak inne tego typu spotkania popu
larnonaukowe ukazują stan wiedzy astronomicznej wśród
młodzieży oraz problemy, na jakie natrafiają popularyza
torzy nauki. W wielu społecznościach lokalnych są miło
śnicy astronomii i osoby zainteresowane Kosmosem. Cho
dzi o to, aby całej swej wiedzy nie czerpali tylko z okrojonych
programów szkolnych czy przeczytanych książek. Dlatego
każda okazja do bezpośredniej wymiany wiedzy i doświad
czeń między profesjonalistami a laikami jest cenna. Spo
tkania takie inspirują ich uczestników do rozwijania swych
najlepszych cech intelektu i osobowości. Droga miłośnika
astronomii do zrozumienia zjawisk na niebie jest długa
i wymagająca wielu wyrzeczeń. Naukowcom, którzy po
święcają im swój czas, należy się wdzięczność i uznanie
oraz zapewnienie, że są potrzebni. Tylko wtedy gwiazdy
będą świecić jaśniej dla jednych i drugich.
Lech Palczewski

Towarzystwo Przyjaciół Planetarium i Obserwatorium Astronomicznego we Fromborku „Pulsar”. Przy wsparciu:
Starostwa Powiatowego w Braniewie, Urzędu Miasta i Gminy Frombork oraz Muzeum Mikołaja Kopernika
we Fromborku zapraszają na

Ogólnopolski Zlot Miłośników Astronomii - Frombork 2000
24-27 sierpnia 2000
W programie m. in.:
Ciekawe spotkania, giełda meteorytów i sprzętu obserwacyjnego, obserwacje nieba, specjalne pokazy
w Planetarium, wycieczka śladami Kopernika, piknik pod gwiazdami oraz liczne niespodzianki.
Przyznanie „Grand Oz’ów” w kategoriach:
— najlepsze zdjęcie komety C/1999 S4 (LINEAR)
— własne obserwacje — systematyczność, wartość naukowa
— sprzęt obserwacyjny - własne konstrukcje, modyfikacje itp.
Miejsce zlotu: Dom Dziecka „Słoneczne wzgórze" ul. Braniewska, Frombork
Warunki uczestnictwa: wpisowe 35 zł
Noclegi: a) we własnym namiocie - bezpłatnie; b) namioty wojskowe - 5 zł od osoby za 3 doby; c) pokoje
w Domu Dziecka - 15 zł za dobę
Jest możliwość zamówienia całodobowego wyżywienia: około 15 zł/dziennie
Zgłoszenia prosimy nadsyłać do dnia 30 czerwca 2000 roku na adres:
Andrzej S. Pilski, skrytka pocztowa 6, 14-530 Frombork (z dopiskiem OZMA) lub aspmet@priv5.onet.pl
W zgłoszeniu prosimy podać: imię i nazwisko, rok urodzenia, adres, rodzaj noclegu, ewentualnie chęć korzystania
z wyżywienia.
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O krytyce i krytykanctwie
o skreślenia tych kilku uwag sprowokował mnie en
tuzjazm Redakcji w zakresie tworzenia „oślej łączki”
dla radosnej twórczości niektórych autorów. Pomysł aku
rat nienowy, bo od lat niepamiętnych drukuje się w „Ura
nii” recenzje książek związanych z astronomią. Nazwa tra
dycyjna, choć niezbyt adekwatna, bo inteligencja osła nie
odbiega od inteligencji przeciętnego konia czy innego ko
pytnego. Ale nie o psychologii zwierząt przecież ma się
rzecz.
Otóż od wielu lat wzbudzał mój protest i zażenowanie
fakt, że recenzje pisują (a co gorzej — drukuje się im to!)
osoby często niekompetentne. Oczywiście nie dam tutaj
wykładni, kto jest taką osobą kompetentną, choć nie ulega
wątpliwości, że powinna ona spełniać pewne, podstawo
we warunki: być zawodowcem, zajmować się dydaktyką,
mieć doświadczenie w przekazywaniu wiedzy. Nie każdy
przecież Czytelnik może być recenzentem! Z pewnością
nie da się ustalić tu takich norm, jak w nauce, że np. recen
zentem pracy doktorskiej czy habilitacyjnej może być sa
modzielny pracownik naukowy, a więc osoba po habilita
cji, będąca jednocześnie specjalistą z danej dziedziny
(publikująca znaczące w tej mierze teksty). W codziennej
praktyce wszystko jest możliwe i zdarzają się takie żenu
jące historie, jak ta przed laty np., że książka nagrodzona
ogólnopolską nagrodą (a wysoko oceniona przedtem przez
trzech recenzentów — profesorów astronomii), została
w „Uranii” zrecenzowana przez nauczyciela podstawów
ki, który o astronomii ma pojęcie raczej blade (!). Niedaw
no jedno z wydawnictw odrzuciło książkę, która była roz
szerzoną pracą doktorską, obronioną, i zrecenzowaną
przecież przez fachowców. Powodem nie była bynajmniej
wąska specjalizacja, ale krytykancka recenzja pewnego
amatora (!). W istocie, polscy autorzy już się prawie nie
liczą na naszym rynku wydawniczym, ale kto się do tego
przyczynia?! Czyżbyśmy nie mieli dobrych popularyzato
rów pomimo przyznawanej nieustannie nagrody za popu
laryzację wiedzy o niebie?!
Renomowane wydawnictwo nie wydrukuje książki bez
1-2 recenzji wydawniczych i zleca to, w granicach swej
wiedzy i możliwości, osobom kompetentnym. Każdy jest
omylny i może jakiś błąd przeoczyć, jednak taka praktyka
pozwala mieć nadzieję, że na rynku nie pojawia się „total
ny bubel”, „radosna twórczość” autorskiej niekompeten
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cji. Jeśli jednak po ukazaniu się takiej książki jakiś autor
pisze do wydawnictw krytykanckie listy, podając się przy
tym za zawodowego astronoma (!), to podcinamy gałąź,
na której sami siedzimy. Sama byłam proszona o rozstrzy
gnięcie kilku takich spraw w dwóch wydawnictwach. Wy
tykane błędy były nieistotne, drukarskie albo rzekome —
wynikające z ignorancji autora „donosu”. W trzech przy
padkach sprawa dotyczyła znanych i dobrych autorów,
w czwartym — dobrze zapowiadającego się popularyzato
ra, który na tym, jak się zdaje, zakończył (niestety) swą
działalność. Wydawnictwa jednak nie chcą mieć kłopotów
i na wszelki wypadek wolą przedruk z zachodniej literatu
ry. Wygodniej, bez recenzji, a i odpowiedzialność można
zwalić na kogoś innego.
Uważam więc za wysoce niemoralne pisanie krytykanckich (nie krytycznych, ale właśnie krytykanckich) tekstów
do wydawnictw. Krytykować powinniśmy się w swoim
gronie — wszak każdemu z nas zależy (i powinno!), żeby
jego teksty były coraz lepsze. Niech to jednak czyni osoba
kompetentna i życzliwa. Życzliwa — nie znaczy bynaj
mniej przymykająca oczy na błędy, ale sprawiedliwa
i wyważona, czyli troszcząca się o merytoryczny poziom
tekstu i sposób jego przekazywania, a nie o to ,Jak tu auto
rowi dokopać”. Takimi życzliwymi, troskliwymi i skrupu
latnymi krytykami byli zawsze Redaktorzy „Uranii-PA” —
i prof. Jerzy Stodółkiewicz, i dr Ludwik Zajdler i jest obecny
Redaktor Naczelny — prof. Andrzej Woszczyk. Każdy
z naukowców, który „wyszedł na ludzi”, najwięcej zawdzię
cza właśnie życzliwej krytyce (szczęśliwy ten, kto miał ta
kiego opiekuna naukowego!), a nie prymitywnemu czepialstwu. I każdy z nas przykłady takich osób ze swej
kariery mógłby podać.
Z akademickiego doświadczenia znam zbyt wiele nie
sprawiedliwych ocen i recenzji i doskonale wiem, ile złe
go mogą uczynić, szczególnie młodym, wchodzącym
w życie ludziom. Zarówno te niesprawiedliwie złe, ale też
te niesprawiedliwie dobre.
Honorata Korpikiewicz
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O astronomicznych
zainteresowaniach
Bolesława Prusa
W numerze specjalnym
„ Uranii - Postępów
Astronomii” (1999)
poznaliśmy Bolesława
Prusa jako jednego
Z niezwykle
zainteresowanych
i wnikliwych obserwatorów
całkowitego zaćmienia
Słońca, które było widoczne
w Polsce w piątek
19 sierpnia 1887 roku
we wczesnych godzinach
rannych. Mimo braku
pogody zjawisko to wywarło
tak silne wrażenie
na autorze „Faraona ”,
iż uważał je
za najszczęśliwszą chwilę
w swoim życiu.
Wzmianki o aktualnych
odkryciach
astronomicznych, a także
o ciekawych zjawiskach
na niebie spotykamy
w wielu miejscach
cotygodniowych „Kronik”,
które Prus drukował
w czołowych gazetach
warszawskich od 1874 roku
z niewielkimi przerwami
przez ponad 35 lat.
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„Kurierze Warszawskim”
z października 1884 roku
Prus wzmiankuje: całkowi
te zaćmienie Księżyca chybiło. 1 o czym
tu pisać? ... Rzeczywiście, w dniu 4
października 1884 roku w Warszawie
w późnych godzinach w ieczornych
miało być widoczne całkowite zaćmie
nie Księżyca, ale niestety Jak przew i
dywać było można, (.. ,)stało się dla nas
niewidzialnym z powodu niepomyślne
go stanu nieba zakrytego chmurami.
Można przypuszczać, że Prus zamie
rzał obserwować to zaćmienie i na tej
kanwie zbudować swój cotygodniowy
felieton, ale niestety pogoda uniemoż
liwiła mu dostrzeżenie zjawiska.
W 1889 roku autor „Kronik” kie
ruje uwagę czytelników na dwie no
tatki, które nieco wcześniej zamieści
ła ówczesna prasa:
1. Cząstkowe zaćm ienie Słońca
w dniu siedemnastym czerwca (1889
roku) trwało o czterdzieści trzy sekun
dy krócej, aniżeli trwać było pow in
no; co znaczy, że albo w odległości
księżyca do ziemi, albo w astronomicz
nych rachunkach, albo... w wiadomo
ściach dziennikarskich zaszła jakaś nie
przewidywana przez astronomów p er
turbacja.
2. Oś ziemska (co prawda od bar
dzo dawnego czasu nie odnawiana!)
znajduje się w nieporządku. Nieporzą
dek zaś ten objawia się zmianą poło
żeń jeograficznych różnych m iejsco
w o ści, co je s z c z e n ie b y ło b y ta k
straszne, j a k się wydaje, gdyby nie
sm utny fakt, że ,, wina tej zmiany spa
da na prężenie się osi ziem skiej ”.
Prus nie omieszka zakpić z przyto
czonych doniesień dziennikarskich:
Gdyby to jeszcze było ty lk o ,, waha
nie s i ę ” osi ziem skiej, m oglibyśm y
spać spokojnie. Ale gdy chodzi o „prę
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żenie się " osi ziemskiej, sprawa wy
gląda diablo poważnie. Oś ziemska li
czy najmniej kilkadziesiąt tysięcy, naj
więcej parę milionów lat egzystencji;
wszelkie zaś „prężenia się ” w tak p ó ź
nym wieku nie oznaczają nic dobrego

(...).
Kończąc jednak ten fragment „Kro
niki”, pisze już poważniej:
N ie chcę wypowiadać ostatniego
słowa w tej sprawie; nie mogę jed n a k
utaić m iotających mną niepokojów,
które nie uciszą się dopóty, dopóki ga
zety nie zawiadom ią nas, że księżyc
odbywa drogę od dawna znaną astro
nomom i że oś ziemska zam iast „ na
prężać s ię ” tylko ulega nieznacznym
wahaniom.
Bolesławowi Prusowi nieobca była
także troska o sprawy szeroko rozu
mianej popularyzacji nauki, w tym
astronomii. W jednym ze swoich fe
lietonów („Kurier Codzienny” nr 51
z dnia 20 lutego 1893 roku) pisze:
(...) dla spopularyzowania astrono
mii nie trzeba wielkich lunet, spektro
skopów i fotografii niebieskich. Są to
rzeczy kosztowne i całkiem bezużytecz
ne dla publiczności, która na odwrót
dużo skorzystałaby, sprawdzając wła
snymi nie uzbrojonymi w lunetę oczy
ma, że:
• sklepienie niebieskie ciągle ijed n o 
stajnie obraca się ze wschodu na za
chód, co można widzieć w ciągu gwiaź
dzistej nocy (notabene jeżeli nie chodzi
się p o d rękę z osobą innej płci);
• że księżyc posuwa się między gwiaz
dami od zachodu na wschód, co moż
na spostrzec w ciągu kilku nocy;
• że co miesiąc o północy nad Aleja
mi Ujazdowskimi świeci coraz inna
konstelacja;
• że w stronie północnej nieba je s t
gwiazda, która praw ie wcale nie ru3/qooo

sza się i że w południow ej stronie są cji i tam ustawił przyrządy przywie
konstelacje, które od chwili ukazania zione z Płońska. Niestety, podobnie jak
się na wschodzie do chwili zajścia na Prusowi w Mławie, pogoda uniemoż
zachodzie św iecą p rzez dwanaście liwiła dostrzeżenie zaćmienia, a nie
godzin;
w ielką pociechą było zaobserwowanie
• że podczas lata słońce w południe między chmurami ostatnich fragmen
stoi daleko w yżej na niebie aniżeli tów fazy częściowej.
W kilka miesięcy po wyprawie do
w czasie zimy.
Wilna, w dniu 19 grudnia 1887 roku
I tak dalej.
Jest rzeczą zadziwiającą, jak znako dr Jędrzejewicz zmarł wskutek zara
micie potrafił Bolesław Prus zestawić żenia się tyfusem. Znanemu lekarzotych kilka najbardziej elementarnych w i-astronom owi z Płońska Prus po
obserwacji nieba, tak oczywistych dla święcił znaczną część swojej „Kroniki
Tygodniowej”, która ukazała się 6 lu
każdego miłośnika astronomii.
Wyżej cytowane uwagi o możliwo tego 1888 roku w warszawskim „Ku
ści prostych obserwacji nieba zostały rierze Codziennym”: (...) Kiedy reszta
zainspirow ane pogłoską, że hrabia lekarzy zwyczajnych tonie w praktyce
Branicki kupił narzędzia astronomicz i marzy o zrobieniu majątku, Jędrze
ne, pozostałe po doktorze Jędrzejewi- je w ic z w ziął się — do astronom ii.
czu i że zakłada obserwatorium w Wi Z nieopisanym trudem i stratą czasu
zgromadził narzędzia astronomiczne;
lanowie.
W tym sam ym fe lie to n ie Prus w dzień leczył chorych, w noc pogod
wspomina Jana Walerego Jędrzejewi- ną obserwował gwiazdy, a w pochm ur
cza (ur. w 1835 roku w Warszawie): ne czytał i rachował. (...) Nie dość mu
— był to zwyczajny, prowincjonalny było astronomii; więc wziął się je s z 
lekarz (...), który zam iast poświęcać cze do meteorologii, a nawet do bada
czas wintowi, pośw ięcał go badaniom nia zw iązku zja w isk klim atycznych
astronomicznym. A zam iast skromne z chorobam i panującym i w okolicy
dochody lekarskie wydawać na hucz (...). Z piętnastu milionów Polaków,
ne utrzymanie domu albo skupowanie z których p rzynajm niej czternaście
listów zastawnych, kupował wcale do i p ó ł miliona jeszcze wierzą, że ziemia
bre narzędzia astronomiczne i utwo je s t płaska i że słońce krąży naokoło
niej, jeden jedyny Jędrzejewicz nie tyl
rzył w Płońsku obserwatorium.
Jędrzejewicz nie robił odkryć zdu ko z pożytkiem pracow ał dla astrono
miewających, bo na to dziś nie wystar mii, ale p o prostu tworzył j ą dla nas
cza zapał do nauki ani nawet geniusz, (...). Dziś słyszę, że obywatele z Płoc
lecz potrzebne są jeszcze pieniądze.
R obił je d n a k badania sam odzielne,
którym i czcigodne nazwisko zapisał
w rocznikach astronomicznych.
Założone przez Jędrzejewicza ob
serwatorium w Płońsku było — jak
na owe czasy — bardzo dobrze w ypo
sażone, nie ustępując pod tym wzglę
dem obserwatoriom w Krakowie, Wil
nie czy w W arszaw ie. O bserw acje
prowadzono m. in. 162 mm lunetą SteJ a n W a le ry J ę d r z e je w ic z
inheila z mikrometrem i lunetą o śred
(1835-87) z zawodu lekarz,
z za m iło w a n ia astronom .
nicy obiektyw u 140 mm. Dokładny
W 1872 r. założył w Płońsku
pom iar czasu zapewniał zegar astro
obserwatorium astronomiczne,
nomiczny. Wyniki obserwacji Jędrze
w którym prowadził systema
je w ic z p u b lik o w a ł w fa c h o w y c h
tyczne obserwacje astrometryczne gwiazd podwójnych
czasopismach astronomicznych.
i komet, a dorywczo obserwo
Całkowite zaćmienie Słońca mają
wał planety i Słońce. Był w Pol
ce nastąpić w dniu 19 sierpnia 1887 r.
sce pionierem spektroskopii
skłoniło Jędrzejew icza do podjęcia
astronomicznej. Napisał pod
ręcznik astronomii „Kosmogra
podróży w pas całkowitości, przebie
fia” (1886). Po jego śmierci
gający między innymi przez Wilno. Na
obserwatorium płońskie prze
jednym ze w zgórz górujących nad
niesiono do Warszawy.
miastem wybrał miejsce do obserwa
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kiego mają zam iar kupić obserwato
rium w Płońsku, p o d warunkiem, aby
narzędzia zostały na miejscu... Kupić
niezawodnie trzeba (...), ale zostawiać
w Płońsku? komu i na co?... W War
szawie stokroć łatwiej znajdzie się bo
dajby amator obserwator, a może ija k i
student uniwersytetu, mając p o d ręką
narzędzia, skusi się do astronomii.
Po śmierci Jędrzejewicza jego obser
watorium było poważnie zagrożone,
gdyż rodzina pozostawała prawie bez
środków do życia i zamierzała sprze
dać co cenniejsze instrumenty. Redak
cja „W szechświata” już w pierwszych
m iesiącach 1888 roku opublikowała
odezwę, w której zwraca uwagę na ko
nieczność zabezpieczenia spuścizny
autora „K osm ografii” i zachęca do
zbiórki pieniężnej dla zakupienia ca
łości Obserwatorium. Jak się okazało,
odezwa odniosła skutek i całe instru
m entarium Jędrzejew icza, głów nie
dzięki staraniom dr Alfreda Sokołow
skiego i ofiarności Ksawerego hrabie
go Branickiego a także Karola Deikego, Józefa Natansona i in., zostało po
kilku latach odkupione od spadkobierów Jędrzejewicza.
Bolesław Prus pisze o tym fakcie
w charakterystyczny dla siebie, lekko
drwiący sposób: Jeżeli hrabia Branic
ki istotnie kupił narzędzia astronomicz
ne po Jędrzejewiczu, postąpił ja k czło
wiek rozumny i — więcej powiem —
ja k człowiek szlachetnych instynktów.
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Za te same pieniądze mógł przecież tu ” albo co dzień wnętrze swojej kasy.
nabyć konia wyścigowego, nawet sło (...)
nia, a choćby biżuterię dla jakiej nie
Na wszystkie powyższe szczegóły
winnej dziewicy. Na szczęście dobry chciałem zwrócić uwagę tych miłośni
smak ostrzegł go, że jeżeli w tym kraju ków astronomii, którzy martwili się, że
ma ktoś składać „ofiary na ołtarzu z Warszawy do obserwatorium w Wi
nauki ”, to lepiej, że j e złoży magnat lanowie będzie „zbyt daleko ”. Roda
Branicki aniżeli sieroty po prowincjo cy kochani! Pokątni wielbiciele Ura
nalnym lekarzu.
nii! Co was obchodzą kosztow ne
Wtedy też zapewne powstała myśl i subtelne narzędzia, z którymi nie
wybudowania obserwatorium astrono umielibyśmy sobie radzić?...
micznego w Wilanowie, w którym
Poprośmy lepiej panów, którzy czu
byłyby umieszczone instrumenty Ję- wają nad placami i ogrodami war
drzejewicza z Obserwatorium w Płoń szawskimi, ażeby na jednym czy wjed 
sku. Wzbudza to jednak wątpliwości nym z nich ustawili — proste i tanie —
felietonisty, który chciałby, aby z in narzędzie astronomiczne, kosmograf
strumentów astronomicznych Jędrze- i — złóżmy się jakjeden mąż na kupno
jew icza korzystało szerokie grono takowego.
osób, a nie tylko jeden fachowy astro
Nie do końca wiadomo, jaki przy
nom, który może wypatrzyłby jakąś rząd astronomiczny miał na myśli au
nową kometę, może odkryłby trzech- tor „Kroniki Tygodniowej” w „Kurie
setną którąś z małych planet, może rze Codziennym” z 20 lutego 1893
dostrzegłby jakiś wybuch na słońcu, roku, domagając się ustawienia na jed
kanał na Marsie, zmianę gruntu na nym z warszawskich placów kosmo
Księżycu...(Zwróćmy uwagę, że wy grafii. Być może chodziło tu o pewien
m ienienie tych kilku problem ów rodzaj modelu sfery niebieskiej, gdyż
świadczy o dobrej orientacji Prusa dalej czytamy:
w zagadnieniach ówczesnej astrono
Ow kosmograf nauczy żądną astro
mii, gdyż właśnie tego typu odkrycia nomicznej wiedzy publiczność: co to
mi pasjonowali się wtedy astronomo jest równik, a co południk, co zenit,
wie).
a co biegun. Nie będzie to zbyt wiele,
No, ale co z tego?... Ani gazeciar- będzie troszeczkę. W każdym razie usu
scy mężowie zaufania, ani publiczność nie się dziś istniejący skandal, że mia
nie będzie miała nic z obserwatorium sto, które ma obowiązek odnowić po
w Wilanowie, choćby miejscowość tę mnik Kopernika, a troszczy się o lunety
przeniesiono na plac Ujazdowski. Fa Jędrzejewicza, nie posiada nawet ta
chowy astronom nie wpuści do swego kiego pojęcia o astronomii, jakie mają
gabinetu amatorów, którzy między ob- pastuchy na wsi.
stalowaniem i zjedzeniem kurcząt
Idea wybudowania obserwatorium
w miejscowej restauracji chcieliby astronomicznego w Wilanowie nigdy
„poznać niebo ”. Im gdzieś znajdują się nie została zrealizowana. Natomiast
dokładniejsze narzędzia, tym mniej właściciele ufundowanej w 1895 roku
pożądane są milutkie damy z długimi średniej szkoły mechaniczno-techniczogonami i wykwintna młodzież, w któ nej w Warszawie — Hipolit Wawel
rej przekonaniu wszystko należy p o  berg i Stanisław Rotwand — zgodzili
święcić dla pici pięknej, nawet cudze się, aby instrumenty Jędrzejewicza
zostały umieszczone w nowym pawi
narzędzia astronomiczne.
Tym sposobem, gdyby nawet w Wi lonie zbudowanym na dziedzińcu
lanowie otworzono obserwatorium szkolnym przy ul. Mokotowskiej 6.
astronomiczne, byłoby ono jedną wię Uroczyste poświęcenie i otwarcie Ob
cej głową odciętą od zbiorowego tu serw atorium nastąpiło w dniu 26
łowia. Ani znajomość, ani zamiłowa czerwca 1898 roku w obecności żony
nie do astronomii nie wzrosłyby między i córki Jędrzejewicza, fundatorów,
publicznością, ja k nie wzrosną skut a także przedstawicieli warszawskie
kiem odnowienia posągu Kopernika.
go środow iska astronom icznego,
A szkoda! Bo taki człowiek, który wśród których był obecny Jan Kowal
choć przez godzinę na miesiąc „patrzy czyk, opiekun nowego Obserwato
w niebo ”, wyżej chyba nosi głowę ani rium. Nie wiadomo, czy Bolesław Prus
żeli ci wszyscy, którzy dwa razy na ty uczestniczył w tej uroczystości, brak
dzień oglądają nóżki „corps de bale rów nież na ten tem at w zm ianki
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w „Kronikach”, które jednak, zapew
ne ze względu na wakacje, nie ukazy
wały się od 12 czerwca do 23 paździer
nika 1898 roku.
Zainteresow ania astronom iczne
Bolesława Prusa odzwierciedlają się
także w jego twórczości literackiej.
Wszystkim jest znany wspaniały opis
całkowitego zaćmienia Słońca, stano
wiący kulminacyjny punkt „Faraona”.
Ale i w innych utworach wielkiego
pisarza znajdujemy bardzo ciekawe
odniesienia do astronomii.
W nieco mniej znanej noweli „Przy
K siężycu”, której akcja toczy się
w starym parku już po zapadnięciu
zmroku, autor prowadzi rozmowę
ze starym guw ernerem m onsieur
Franęois. Guwerner, zwracając uwa
gę na jasno świecący Księżyc w peł
ni, opisuje krajobraz księżycowy, któ
ry tworzy przede wszystkim pustynia,
bez śladu trawy, nawet pleśni, zasy
pana rumowiskami, podziurawiona
czeluściam i wygasłych wulkanów,
(...) otoczona łańcuchami gór, się
gającym i ośmiu w iorst wysokości.
Jedne z nich są ja k olbrzymie sople
lodu, inne ja k pierścienie, inne ja k
prostopadłe ściany. A wszystko to spę
kane, połamane, podruzgotane i nad
wszelki wyraz posępne. (...) Z powo
du braku powietrza niebo je st czar
niejsze od kiru, na tle którego pali się
słońce ja k pożar i gwiazdy ja k grobo
we pochodnie. Nie szukaj tam gry
kolorów. Słońce wschodzi bez zorzy,
płonie czternaście dni bez przerwy,
a potem znowu na czternaście dni po
grąża się w czarną otchłań. (...) Nie
ma tam półcieni. Z jednej strony ska-■
ły je s t upał nie do wytrzymania i po
wódź oślepiających blasków, z drugiej
zamiast cienia — noc czarna ja k smo
ła i zimno przechodzące wszelkie p o 
jęcie.
Inna cudowna własność życia —
dźwięk również tam nie istnieje. Gdy
by zawaliła się góra, uczułbyś tylko
wstrząśnienie, ale nie usłyszałbyś na
wet takiego szmeru, ja ki u nas wydaje
przelatujący komar.
W wypowiedzi starego guwernera
znajdujemy też elementy kosmogoniczne, na miarę wiedzy końca XIX
wieku: Księżyc dawniej żył. Posiadał
wodę, atmosferę, niewątpliwie jakieś
istoty rozwijające się i czujące. Lecz
— umarł. A wiesz pan, z jakiego po
wodu? — z tęsknoty... Był niegdyś czę3 /2 0 0 0

ścią ziemi, je j synem i oderwał się od
Jeszcze później ziemia ju ż nie odbi
niej (...) przez długi czas mogło mu się ja słonecznych promieni w stronę księ
wydawać, że wróci. Ale nie wrócił. życa i staje się dla niego niewidzial
Wszystkie jego ruchy to ciągłe szamo ną. Wówczas przerażony księżyc
tanie się z siłą postyczną (termin obec myśląc, że całkiem oderwał się od zie
nie nie używany, pochodzący od słów: mi otwiera całe oko i śledzi między
po = wzdłuż stycznej) czyli odśrodko planetarne otchłanie. W kilka dni do
wą. On rwie się do ziemi, a nie zasy strzega mały skrawek światła i znowu,
piająca moc złego losu wciąż spycha nieco spokojniejszy, stopniowo przy
go z drogi. Czasami niezmiernym wy myka zmęczoną źrenicę aż do zupeł
siłkiem zbliży się do macierzystej pla nego zaśnięcia.
nety, ale wróg nieubłagany wnet go
Szczególne miejsce w literackiej
zwycięża i odsuwa (...).
twórczości Bolesława Prusa zajmują
Nieco dalej autor noweli w lekkiej „Emancypantki”, napisane około roku
formie próbuje przedstawić czytelni 1890. Sam Prus uważał tę powieść za
kowi istotą faz Księżyca i podobnych szczególnie udaną, a do dziś zwracają
faz, jakie wykazuje nasza planeta ob uwagę znakomicie scharakteryzowane
serwowana ze Srebrnego Globu:
postacie, a wśród nich profesor Dębic
Podobne zmiany łunacji, jakie my ki. W rozmowie ze Stefanem Solskim,
widzimy na księżycu, księżyc mógłby Dębicki odrzuca tezę niektórych pozy
spostrzegać na ziemi. I pomyśl pan, co tywistów, iż wiara przeciwstawia się
za dziwny związek istnieje między tymi nauce, a w szczególności, że biblijny
zjawiskami... Kiedy księżyc widzi zie opis stworzenia świata jest zaprzecza
mię w formie pełnej i wciąż rosnącej niem wyników badań naukowych. Przy
tarczy, myśli, że zbliża się do niej. Wte tej okazji czytelnik powieści ma moż
dy ukojony nadzieją zasypia i nie świe ność poznania powszechnie wówczas
ci, a my mówimy że jest nów.
przyjmowanej teorii Laplace’a powsta
W tydzień później ziemia ukazuje nia Układu Słonecznego:
Według Laplace 'a cały system pla
mu się jako pół tarczy. Wtedy zaniepo
kojony księżyc zaczyna otwierać oko netarny form ował kiedyś olbrzymią
mgławicę, rodzaj subtelnego obłoku,
i patrzy: co będzie dalej?

który miał form ę okrągłej bułki chleba o średnicy przechodzącej tysiąc
dwieście milionów mil (zapewne cho
dzi tu o tzw. „mile polskie”, przy
czym 1 mila polska = 8,534 km).
Mgławica ta obracała się około swe
go środka w ciągu mniej więcej dwu
stu lat. Zaś od czasu do czasu odry
wały się od niej mniejsze obłoczki,
z których skutkiem zgęszczenia p o 
wstawały planety: Neptun, Uran, Sa
turn i tak dalej (oczywiście, w cza
sach Bolesława Prusa, Pluton był
jeszcze nie odkryty). Według teorii
Laplace ’a, ziemia przy swoich naro
dzinach była również takim obłokiem
mniej więcej w form ie kuli mającej
przeszło sto tysięcy mil średnicy. (...)
To co dziś nazywamy słońcem, owa
kula rozpalona do białości, jeszcze
wówczas nie istniała. Była tylko sła
bo świecąca mgławica w form ie pła
skiej bułki chleba, szeroka na kilka
d ziesią t m ilionów mil. Widziana
z ziemi musiała wyglądać ja k olbrzy
mie wrzeciono obejmujące pól nieba.
Gdy prawy koniec tego wrzeciona dosięg n ą l p o łu d n ika , lew y dopiero
wschodził: gdy prawy zaczynał za
chodzić, lewy zaledwie zbliżał się do
południka (...).

Obserwatorium astronomiczne w Warszawie na początku XX w. (Rycina zaczerpnięta z : E. Rybka, P. Rybka, Historia astrono
mii w Polsce, t. II, PAN 1983.
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Według Laplace ’a planety i sateli
ty, odrywając się od mgławicy central
nej, miały z początku form ę pierście
ni. Pierścień tego rodzaju do dziś dnia
otacza Saturna, a i nasz księżyc, gdy
oderwał się od ziemi, miałform ę pierścieniowatego obłoku... (...)
W dalszej rozmowie Dębicki pod
kreśla, że jeszcze wiele spraw pozo
staje do rozwiązania, w tym: Czy słoń
ce i księżyc powstały w jednej epoce?
(...) czy ziemia nie była nigdy ciałem
rozgrzanym aż do punktu świecenia?
(...) — od tego zależy pojęcie wieku
ziemi. Gdyby ziemia w chwili utworze
nia się miała temperaturę dwa tysiące
stopni, to według Bischofa, zanim
ochlodla do dwustu stopni, musiało
upłynąć trzysta pięćdziesiąt milionów
lat, którym należało dodać ze trzydzie
ści pięć milionów lat na ostygnięcie
ziemi do zera. Gdyby zaś w początkach
ciepło ziemi wynosiło tylko pięćset
stopni, na ochłodzenie je j obecne wy
starczyłoby sto milionów lat. W tym
zapewne stosunku można by zmniej
szyć i długość okresów geologicznych
i w rezultacie — przypuszczalny wiek
ziemi i całego systemu planetarnego
zniżyć o kilkaset milionów lat.
Oczywiście, opinie te po przeszło
stu latach badań naukowych są w du
żym stopniu nieaktualne. Pamiętać jed
nak należy, że przedstawione przez
Prusa w „Em ancypantkach” teorie
były powszechnie przyjmowane przez
astronomów końca XIX wieku.
Z rozmowy Stefana Solskiego i pro
fesora Dębickiego warto jeszcze przy
toczyć fragment dotyczący Biblii, tym
bardziej, że przez pewien czas Pruso
wi zarzucano postawę antyreligijną:
Biblia jest starym domem, w którym
wyhodowało się kilkadziesiąt pokoleń
europejskich, no — i źle na tym nie
wyszły... Ten odwieczny budynek ma
swoje szczeliny, ale jest pewniejszym
— na przykład— od legend indyjskich,
według któiych płaska ziemia leży na
słoniu, słoń stoi na żółwiu, a żółw pły
wa po mlecznym morzu. Jest również
Biblia wyższą od mitologii greckiej,
według której olbrzymi Atlas podpie
rał niebo, a ród ludzki narodził się
z kamieni rzucanych za płecy przez
Deukałiona i Pyrrę.
Nie sposób wreszcie na zakończe
nie nie przytoczyć za Bolesławem
Prusem opowieści z gatunku science
fiction, dotyczącej potencjalnego za
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Europejski chłop, wyrobnik, drob
grożenia, jakie może stanowić dla na
szej planety zderzenie z dużym mete- ny mieszczanin słyszał coś o nowym
oroidem, kometą lub planetoidą. Na zjawisku, ale nie mial czasu zajmo
wet w niezbyt odległej przeszłości wać się nim, p o c h ło n ię ty troską
takie zderzenia zachodziły, jak choć o chleb, odzież i opał, czego mu cią
by słynny „meteoryt tunguski”. Rów gle brakowało. (...) Ale inaczej było
nież krater w Arizonie jest pozostało z ucywilizowanymi a zdenerwowany
ścią po uderzeniu dużego bolidu. mi klasami Europy. (...) przy migota
Warto wreszcie przypomnieć obserwo niu złowrogiej gwiazdy widzieli pust
wane w dniu 18 lipca 1994 roku ude kę życia i nicość swoich wierzeń.
rzenie komety Shoemaker-Levy w Jo Opadły ręce genialnym przedsiębior
com, (...) struchleli mocarze giełdo
wisza.
Oto, co czytamy na kartach powie wi, rozpacz ogarnęła filozofów wykła
ści „Emancypantki”:
dających, że jedynym Bogiem je s t
—
Wyobraźmy sobie, że kiedyś p i ludzkość; widzieli bowiem własnymi
sma przyniosą następujący telegram: oczyma, ja k łatwo ludzkość traci gło
„ W tych dniach astronom taki a taki wę i ja k łatwo zetrzeć ją może łada
dojrzał w konstelacji Byka, tuż obok pyłek nieskończoności.(...) Najwięk
Słońca, nowe ciało niebieskie, które szą popularnością cieszyła się broszu
zrobiło na nim wrażenie planety. Ob ra, w której jakiś obłąkaniec dowo
serwacje w tej chwili są przerwane dził, że astronomia je s t oszustwem,
z powodu ukrycia się gwiazdy poza tar a ciała niebieskie iskrami, które zie
cza słoneczną
mi za szko d zić nie mogą, choćby
Wparę tygodni, gdy publicznośćjuż wszystkie na nią spadły.
Z dalszego toku opowiadania wy
zapomniała to zjawisko, telegram
ogłosił o nim nieco pełniejsze wiado nika, że zbliżające się ciało niebieskie
mości: „Nowe ciało niebieskiejest ko nie uderzyło w Ziemię, ale przeszło
metą a raczej olbrzymim uranolitem, w jej bezpośredniej bliskości. Próżna
równym ziemi lub większym od niej, jednak była radość z uchronienia się
znajduje się poza orbitą Jowisza, ale od niechybnej katastrofy. Oddziaływa
szybko zbliża się ku słońcu w linii pro nie grawitacyjne owego przybysza
stej. Co najważniejsze: drogajego zda z Kosmosu było tak duże, że wywoła
je się leżeć w płaszczyźnie ekłiptyki. To ło gigantyczną falę pływową o wyso
ciało niebieskie można ju ż widzieć kości kilkuset metrów, która obiega
gołym okiem na godzinę przed wscho jąc nasz glob, dosłow nie zm iotła
dem słońca (...). Jeżeli kometa, wła wszystkie miasta i wsie położone na
ściwie uranołit przetnie drogę ziem nizinach całego świata. Czyż podob
ską przed grudniem albo po grudniu, ne wydarzenie nie mogło być przyczy
możemy bezpiecznie przypatrywać się ną potopu opisanego w Biblii? — pyta
nadzwyczajnemu widokowi. Ale jeżeli swych rozmówców profesor Dębicki
przecięcie nastąpi w grudniu, sprawa w „Emancypantkach”.
Należy sobie uświadomić, że na
stanie się straszną. Może bowiem tra
fić się zderzenie dwu ogromnych mas, przełomie XIX i XX wieku, przy bra
z których jedna leci z prędkością trzy ku radia, telewizji, kina i innych środ
dziestu wiorst na sekundę, a druga — ków audiowizualnych, jakimi obecnie
nie powolniej. Łatwo zrozumieć, że dysponujemy, popularyzacja nauki —
obie masy przemieniłyby się w kłąb w sensie dzisiejszym — niemal nie ist
niała. Tym bardziej więc godna podzi
ognia (...).
Od czerwca do w rześnia nowa wu jest działalność Bolesława Prusa,
gwiazda przesunęła się do konstelacji który łącząc dogłębną znajomość zja
Bliźniąt, wschodziła po północy i była wisk przyrodniczych i geniusz literac
tak dużą ja k Mars. (...) Wschodziła ki, umiał przybliżyć czytelnikow i
coraz wcześniej przed północą, rosła skomplikowane zagadnienia astrono
nieprędko, ale ciągle, i zbliżała się do mii i innych nauk przyrodniczych.
konstelacji Raka. W tej epoce niebie Swoją fascynację tymi zagadnieniami
ski przybysz ju ż zaczął oddziaływać na oprawiał w formę niezwykle cieka
ziemię; wprawdzie nie na je j wody lub wych opisów zawartych w powie
atmosferę, lecz na j e j najbardziej ściach i nowelach oraz w arcydowcipwzniesionepunkta, jakimi są — szczy nych felietonach na łamach gazet.
Jerzy M. Kreiner
ty cywilizacji.
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Było Seminarium..

w kraju

XVI Ogólnopolskie Młodzieżowe
Seminarium Astronomiczne w Grudziądzu
potkanie w Grudziądzu jest fina
łem szerokiej akcji konkursów dla
młodzieży ze szkół ponadpodsta
w ow ych na o p raco w an ie re fe ra tu
z astronomii lub astronautyki. Tym ra
zem odbyło się w dniach od 30 marca
do 1 kwietnia br. i zgromadziło około
40 uczestników z 13 (nowych) woje
wództw. Impreza ma długą tradycję.
Obecny finał miał numer XVI, ale nu
mer XXVI byłby równie usprawiedli
wiony, gdyż pierwszych 10 konkursów
0 charakterze międzywojewódzkim or
ganizatorzy w swej skrom ności nie
uwzględniają w nazwie.
Całe przedsięwzięcie jest zarazem
wspaniałe i zdumiewające. Wspaniałe, bo
angażuje setki młodych ludzi (w tym roku
około tysiąca) do aktywnego zaintereso
wania się astronomią. Zdumiewające, bo
praktyczniejedyną nagrodą za dobre opra
cowanie referatu czy też opis własnych
obserwacji jest publiczny występ w Gru
dziądzu wobec profesjonalnego jury. Na
grody rzeczowe dla najlepszych są bo
wiem dosyć skromne. W tym roku były
to, poza książkami, lornetki i aparat foto
graficzny. Zdumiewająca jest także trwa
łość imprezy. Przetrzymała ona zmiany
ustrojowe, zmiany podziału administra
cyjnego, a jestem pewien, że przetrzyma
reformę systemu edukacyjnego. Dzieje się
tak dzięki organizatorom. A są nimi od
lat Małgorzata Śróbka-Kubiak z Pla
netarium w Grudziądzu oraz Kazimierz
Schilling z Planetarium w Olsztynie. Jesienią wysyłane są niezliczone ilości in
formacji o konkursie do instytucji oświa
tow ych oraz szkół i nauczy cieli
1 rozpoczynają się zabiegi u sponsorów
o pieniądze. Potem trwają eliminacje wo
jewódzkie i ruszają przygotowania mery
toryczne i organizacyjne do finału. Na
spotkania w Grudziądzu przyjeżdżają
uczniowie, opiekunowie, jurorzy oraz
częstokroć laureaci poprzednich finałów.
Tu, w bardzo sympatycznej atmosferze
koleżeńskości i pogody ducha, poza
sesjami seminarium organizowane są po
kazy w planetarium, obserwacje nieba
(w tym roku pogoda nie dopisała) oraz
inne imprezy towarzyszące. Przyjazdy by
łych laureatów potwierdzają, że semina
rium w Grudziądzu daje im coś więcej niż
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tylko poszerzenie wiedzy o Wszechświecie. Publiczny występ przed nieznanym
audytorium, w którym jest duża grupa na
uczycieli oraz utytułowani naukowo astronomowie-jurorzy, ustosunkowywanie się
do uwag w dyskusji, przestrzeganie dys
cypliny czasowej wystąpienia, używanie
środków audiowizualnych do prezentacji
stanowią doskonałe przygotowanie dla
uczniów do wejścia w dorosłe życie.
Bardzo cenne są wymiany opinii po
między organizatorami, nauczycielami
i jurorami organizowane po zakończeniu
wszystkich sesji. Zasięg i poziom przy
gotowywanych referatów zależy głów
nie od zaangażow ania nauczycieli.
Organizatorzy i jury, chcąc podkreślić
uznanie dla aktywności nauczycieli, po
stanowiło w tym roku wyróżnić trzech
spośród nich: Bogdana Fisiaka z Łodzi,
Stefana Kunę z Kołobrzegu oraz Janu
sza Wrzesińskiego z Radziejowa.
W tegorocznym konkursie finałowym
jurorami byli: dr Kazimierz Schilling
— przewodniczący, dr Jadwiga Biała,
dr Henryk Brancewicz, prof, dr hab. Ro
bert Głębocki, doc. dr Tadeusz Jarzębow
ski, dr Maria Pańków oraz prof, dr hab.
Andrzej Woszczyk. Docent T. Jarzębow
ski przedstawił w trakcie seminarium
bardzo ciekawe przeźrocza i refleksje ze
swoich wędrówek do wielu miejsc na
świecie, gdzie były zaćmienia Słońca.
Nie ulega wątpliwości, że jury prefe
ruje wystąpienia opisujące obserwacje
prowadzone przez samych uczniów, ale

dobrze opracowany referat dotyczący ak
tualnych odkryć także bywa wysoko
punktowany. Zgodnie z oczekiwaniami
w tegorocznym konkursie pojawiło się
kilka referatów z obserwacji letniego za
ćmienia Słońca w 1999 roku. Z roku na
rok rośnie też ilość referatów będących
opracowaniem programów komputero
wych czy też zestawów prezentacyjnych
dla komputerów. Wykorzystywane są ła
two dostępne materiały z Internetu. Nie
stety, nie zawsze wzbogacone w „swój”
pomysł na ich prezentację i wykorzysta
nie. Obserwacje prowadzone są coraz lep
szym sprzętem. Można się było jednak
przekonać, że ciekawe i dobre obserwa
cje prowadzone gołym okiem jury też do
cenia. Przy ocenie wystąpienia poza tre
ścią merytoryczną brany jest pod uwagę
sposób prezentacji: poprawność języka,
logiczność układu, samodzielność sfor
mułowań. Pomimo że tegoroczni jurorzy
uczestniczyli w finałach od lat, pomimo
że było ich siedmiu i pomimo systemu
punktacji ocena i końcowa klasyfikacja
nie była łatwa. Przy wyrównanym pozio
mie czołówki zdecydowano się na dzie
lenie trzech lokat ex aequo pomiędzy dwa
referaty. Oto spis laureatów:
I) Ex aequo:
Aleksander Sądowski (Włocławek)
Poszukiwania pozasłonecznych układów
planetarnych.
Tomasz Zwoliński (Wołomin) Ob
serwacje zjawisk zaćmieniowych.
dokończenie na str. 144.
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Jasne
gwiazdy nowe
w 1999 roku
ubiegłym roku miłośnicy
astronom ii m ieli rzadką
okazją obserwacji dwu ja 
snych gwiazd nowych, po jednej na
południowej i północnej półkuli nie
ba. Ale miłośnicy nie tylko obserwu
ją, lecz i odkryw ają gwiazdy nowe.
Ponieważ obiekty te pojawiają się nie
spodziewanie, głównie w pasie Drogi
Mlecznej, przeto wielu poszukiwaczy
tych zjawisk cierpliwie przegląda nie
bo, aby złowić nową gwiazdę. Wbrew
określeniu, gwiazdy nowe należą do
obiektów ewolucyjnie starych, a nazwę
zaw dzięczają nagłym niespodziewa
nym pojaśnieniom, od tysiąca do mi
liona razy, średnio o 11 w ielkości
gwiazdowych. Wzrost jasności jest na
ogół bardzo szybki, trwa kilkadziesiąt
godzin, rzadziej kilka tygodni. Wobec
tego, w miejscu gdzie przez niewielkie
instrumenty nie było widać żadnego
obiektu, nagle pojawia sięjasna gwiaz
da, czasem w idoczna nawet gołym
okiem. Co jest przyczyną tak drama
tycznego zjaw iska? Okazało się, że
gwiazdy nowe są ciasnymi układami
podwójnymi, w których na białego go
rącego karła składającego się głównie
z węgla, tlenu, azotu i helu, przepływa
materia z towarzyszącej mu chłodnej
gwiazdy ciągu głównego (czasem jest
to czerwony olbrzym). Materia ta, bo
gata w wodór, gromadzi się stopniowo
na białym karle, do momentu, w któ
rym u podstawy warstwy wodoru zmie
szanego z cięższym i pierw iastkam i
zapoczątkowane zostają reakcje termo
jądrowe. Gwałtowne wydzielenie ener
gii powoduje nagłe rozdęcie i odrzuce
nie gazowej otoczki, co widzimy jako
wybuch gwiazdy nowej.

W
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W 1999 roku zauważono ogółem
sześć galaktycznych gwiazd nowych,
które były dostępne za pomocą niewiel
kich instrumentów amatorskich. Pierw
szą z nich była znana nowa powrotna
U Scorpii, w szóstym już obserwowa
nym wybuchu; poprzednie zauważono
wiatach: 1863,1906,1936,1979 i 1987.
Tym razem U Scorpii osiągnęła jasność
7,6 mag. (25 lutego). 25 kwietnia gwiaz
dę nową w gwiazdozbiorze Strzelca od
krył m etodą foto g raficzn ą M inoru
Yamamoto z Japonii. Następnego dnia
gwiazda ta osiągnęła w maksimum ja 
sność 7,6 mag. Zarówno U Scorpii, jak
i Nova Sagittari 1999 (N Sgr 1999) wi
doczne były w Polsce, jednak nisko nad
południowym horyzontem i chyba ża
den z polskich miłośników astronomii
nie podjął się ich obserwacji.
Niespełna miesiąc później, 22 maja,
w gwiazdozbiorze Żagla pojawiła się
jasna gwiazda nowa (Nova Velorum
1999), a pierwsi zauważyli ją: Peter
Williams z Australii oraz niezależnie
A lan G ilm o re z N ow ej Z e la n d ii.
W momencie odkrycia gwiazda miała
jasność 3,1 mag., była więc doskonale
widoczna gołym okiem. Następnego
dnia osiągnęła 2,6 mag., po czym za
częła dość szybko słabnąć. Była to naj
jaśniejsza gwiazda nowa od 1975 roku,
kiedy to 29 sierpnia w gwiazdozbiorze
Ł abędzia ro zb ły sła ja sn a gw iazda
(V I500 Cyg), osiągając w maksimum
1,8 mag. Niestety, w przeciwieństwie
do N Cyg 1975, którą obserwowaliśmy
w Polsce, N Vel 1999 widoczna była
tylko z półkuli południowej. Następna
gwiazda nowa, N ova Aquilae 1999,
pojawiła się na północnej półkuli nie
ba. Odkrył ją metodą fotograficzną 13
3/2000

lipca Akihiko Tago z Japonii. Jednak
że w maksimum osiągnęła ona tylko
8,8 mag., po czym szybko osłabła. Dla
tego za pomocą niewielkich instrumen
tów dostępna była niezbyt długo. Ko
lejny obiekt tego rodzaju odkrył 23
sierpnia, również na fotografii, William
Liller z Chile. Była to Nova Circini
1999 o jasności maksymalnej 7,5 mag.
Wreszcie 1 grudnia pojawiła się ja 
sna gwiazda nowa widoczna na półku
li północnej, a więc również w Polsce.
Była to już druga nowa w gwiazdozbio
rze Orła (Nova Aquilae 1999 Nr 2), któ
ra w k ró tce o trz y m a ła o zn a c z en ie
V1494 Aql. Pierwszy zauważył ją Al
fredo Pereira z Portugalii, dokonawszy
odkrycia wizualnie za pomocą lornety
14x100. W tym momencie jasność no
wej wynosiła 6,0 mag. i wzrastała na
dal, osiągając 3 grudnia jasność 4,1
mag. Podobnie jak poprzednie odkry
cia gwiazd nowych i to nie było przy
padkowe. A. Pereira poszukuje takich
obiektów od 1991 roku i spędził już
prawie 500 godzin obserwacji, syste
matycznie przeglądając okolice Drogi
Mlecznej za pom ocą lornetek. Nieza
leżnego odkrycia N Aql 1999 N r 2 do
konał również Gary Nowak z USA. On
także prowadził systematyczne poszu
kiwania gwiazd nowych. Tym razem
zauw ażył now ą za pom ocą lornetki
7x35, kilka godzin później niż A. Pe
reira. Na archiwalnych kliszach Atlasu
Palomarskiego znaleziono obraz prenowej V 1494 Aql jako czerwony obiekt
o jasności 16 mag. Gwiazda ta pojaśnia
ła więc o 12 mag, co jest typowe dla
gwiazd nowych. Chociaż V I494 Aql
była niewątpliwą atrakcją dla obserwa
torów gwiazd zmiennych w Polsce, to
jej warunki obserwacji nie były korzyst
ne. Na początku grudnia gwiazdozbiór
Orła widoczny jest wieczorami nad za

Tabela 1. Obserwatorzy i ilość wykonanych przez nich obserwacji
Imię i nazwisko

Ogółem

Przesłanych do AAVSO

Ryszard Cnota

2160

1238

Oskar Dereń

2508

2441

Grzegorz Koralewski

405

405

Marek Królik

207

195

Tomasz Krzyt
Andrzej Markiewicz

710

566

1282

1282

Jerzy Speil

1870

1870

Stanisław Świerczyński

4167

4167

13309

12164

Razem

chodnim horyzontem, jednak z każdym W ielu obserwatorów gwiazd zm ien
dniem coraz niżej. V I494 Aql począt nych z Polski również śledziło V I494
kowo jeszcze w idoczna dobrze, pod Aql, gdyż nieczęsto pojawia się na nie
koniec grudnia znikła jednak na tle zo bie tak jasna gwiazda nowa.
rzy wieczornej. Jej obserwacje można
W tabeli 1 przedstawiono ilościowo
było wznowić po kilku tygodniach, lecz wyniki obserwacji wykonanych przez
wtedy już nad ranem. Na rys. 1 przed najaktyw niejszych członków Sekcji
stawiono krzywą jasności, wykonaną G w iazd Z m iennych PTM A, którzy
na podstawie obserwacji — głównie wi w 1999 roku wykonali w sumie 13 309
zualnych — zebranych przez AAVSO obserwacj i, z czego 12 164 przesłano do
(American Association o f Variable Star AAVSO.
O bservers) do 15 marca 2000 roku.
Jerzy Speil
Widać, że w stycz
3
niu 2000 roku obser
V1494 Aql
4
wacje wykonywano
sp o rad y cznie, a w
5
lutym zaznacza się
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Rys. 1. Krzywa jasności N Aql 1999 Nr 2 = V1494 Aql
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Ciekawe adresy internetowe...
http://www.spacer.com — Jest to porządnie opracowana witryna zawierająca dużo aktualnych informacji na
temat tego, co dzieje się właśnie w kosmosie i na Ziemi (przygotowywane programy, przemysł kosmiczny, itp.).
Są one pogrupowane tematycznie i zawierają stosowne połączenia do stron źródłowych. Można stąd również
ściągnąć darmowe tapety i wygaszacze ekranu (np. z Erosem czy księżycami Jowisza).
http://spaceviews.com — Mniej bogata graficznie, ale przejrzyście i rzetelnie prowadzona witryna dotycząca
problemów zdobywania i badania kosmosu. Zawiera również sporo aktualnych informacji o kosmonautyce rosyj
skiej. Informacje podawane są w postaci krótkich, tematycznych artykułów z łączami do wcześniejszych publika
cji na dany temat.

3/2000

U R A N IA

- Po s t ę p y A s t r o n o m i i

135

recenzje
Walter Alvarez
Dinozaury i krater śmierci
Przełożył Norbert Ryszczuk.
Wyd. Prószyński i S-ka, seria „Na
ścieżkach nauki”, s. 192, cena 24 zł,
Warszawa 1999.
65 M ILIONÓW LAT TEMU ogrom
ny meteoryt, a właściwie mała planetoida o średnicy mniej więcej 10 km
(lub tychże rozmiarów jądro komety)
z wielką prędkością— co najmniej 30
km/sek — zderzyła się z globem ziem
skim, spadając w okolicy północnego
końca półwyspu Yukatan, w pobliżu
obecnego Puerto Chicxulub nad Zato
ką Meksykańską.
Ta cezura czasowa stanowi zarazem
koniec kredy, czyli ostatniego okresu
ery mezozoicznej, i początek trzecio
rzędu (w skrócie: granica K/T), a zara
zem koniec panowania dinozaurów —
zwany Wielkim Wymieraniem — oraz
nastaniem epoki ssaków, które jako
podówczas drobne zwierzątka nocne
dały początek wszystkim obecnym
(i wymarłym w ciągu trzecio- i czwar
torzędu) gatunkom różnorodnych ssa
ków, z naczelnym i i człowiekiem
włącznie.
Przez wiele lat uczeni nie mogli do
ciec właściwych przyczyn tego Wiel
kiego Wymierania; nie pierwszego
przecież w historii biosfery Ziemi. Do
piero Walter Alvarez — syn nie mniej
słynnego Luisa W. Alvareza, laureata
Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki
w 1968 r. (który zresztą owocnie wspo

magał syna w jego pracach nad ustale
niem rzeczywistych powodów wygi
nięcia dinozaurów) — prowadząc,
w latach sześćdziesiątych kończącego
się wieku, badania geologiczne w miej
scowości Gubbio w Apeninach odkrył
cienką warstwę oddzielającą kredę od
trzeciorzędu (owo sławetne K/T) zawie
rającą nadspodziewanie dużo... irydu,
pierwiastka nie występującego normal
nie w tak znacznej obfitości. Niebawem
w innych częściach świata odkryto
w cienkiej, granicznej warstwie K/T
podwyższone zawartości irydu — pier
wiastka często występującego w spa
dających na Ziemię meteorytach. Wy
jaśnienie narzucało się samo: to nie
przyczyny wewnętrzne, ziemskie (np.
wzmożona aktywność wulkaniczna lub
zwiększenie naturalnej radioaktywno
ści), nie wybuch bliskiej supernowej,
lecz innego rodzaju katastrofa kosmicz
na — upadek ogromnego meteorytu,
wręcz planetoidy, spowodowało Wiel
kie Wymieranie, kres ery dinozaurów.
(Nawiasem mówiąc, Alvarez niesłusz
nie bardziej opowiada się za upadkiem
jądra komety, które — jako brudna kula
śniegowa — nie mogłoby zawierać aż
tyle irydu!).
Tu jednak ostro zaoponowali geolodzy-gradualiści, żarliwi przeciwnicy
katastrofizmu, skompromitowanego
swego czasu przez zwolennika nie
zmienności gatunków (skądinąd znako
mitego uczonego) Georges’a Cuviera
— tego samego, który powiedział z nie
słychaną pewnością siebie: / 'hommefo-

Ziemia 65 min lat temu

przypuszczalny zasięg fali tsunami
dryf kontynentu po upadku meteorytu
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sille n ’existe pas. W sukurs tym geolo
gom przyszła, uznana ostatecznie w po
łowie lat sześćdziesiątych, teoria powol
nego dryfu kontynentów opracowana
85 lat temu przez astronoma i meteoro
loga Alfreda Lotara Wegenera (o iro
nio — niegdyś przez nich wyklęta
wbrew oczywistym argumentom!). Ale
„katastrofizm” II połowy XX wieku był
już ideologicznie czymś całkowicie
odm iennym od jego poprzednika
sprzed 150 laty; stanowił matematycz
nie (statystycznie) udowodnione praw
dopodobieństwo kolizji Ziemi z... meteoroidam i i planetoidam i — tym
rzadziej występujące, im większy był
obiekt kosmiczny zderzający się z Zie
mią (astroblem i kraterów pometeorytowych naliczono na powierzchni lądów
już ponad sto!). Znakomitym potwier
dzeniem tej wizji było widowiskowe
wtargnięcie przed kilku laty ponad dwu
dziestu fragmentów komety Shoemaker-Levy 9 do atmosfery Jowisza (dla Zie
mi skończyłoby to się totalną katastrofą
i zagładą biosfery). Otóż upadek na po
wierzchnię naszego globu planetoidy
10 km średnicy spowodował nie tylko
wyginięcie dinozaurów oraz amonitów
i otwomic (ale nie tylko ich...), lecz za
pewne przyczynił się też niejako do przy
spieszenia dryfu kontynentów. Być może
to właśnie dzięki temu potwornemu
wstrząsowi skorupy ziemskiej powstał
Przesmyk Panamski, Grenlandia ode
rwała się od Norwegii, a Ameryka Pół
nocna — od Grenlandii! Zarazem grun
townej przemianie uległo środowisko—
kolosalna fala tsunami zalała czasowo
wielkie połacie lądów, względna zawar
tość tlenu spadła (na skutek globalnych
niemal pożarów lasów zainicjowanych
wybuchem) z około 29 % (w mezozoiku) do obecnych 21 %, potem na kilka
naście miesięcy zapadła niemal totalna
noc i chłód, prawie całkiem ustała foto
synteza, zerwaniu uległ łańcuch troficz
ny, przestało istnieć wiele gatunków ro
ślin bujnie porastających powierzchnię
Ziemi w okresie kredy, nastąpiły istotne
zmiany klimatu... Jednak przez długi
czas brakowało dowodu przemawiają
cego za tym scenariuszem — owego
„krateru śmierci”, co skwapliwie wyko
rzystywali gradualiści dla zanegowania
katastrofy kosmicznej. Dopiero na po
czątku lat dziewięćdziesiątych geologo3 /qooo

wie-entuzjaści wskazali na północnym
Yukatanie w sąsiedztwie Mendy, ogrom
ną pozostałość (chociaż ta formacja była
już znacznie wcześniej znana) po krate
rze uderzeniowym o średnicy... 200 km
(!), a potwierdziły to odkrycie zobrazo
wania satelitarne tego fragmentu po
wierzchni Ziemi. „Krater śmierci” otrzy
mał wnet własną nazwę: Chicxulub (zob.
„Urania”, R. LXV1, nr 3, s. 83, 1995).
D okum entne przekształcenie po
wierzchni naszej planety, środowiska
i biosfery stworzyło niebywałą szansę
dla ssaków — rów nież naczelnych,
z człowiekiem włącznie. Dla dynastii
dinozaurów był to „koniec świata”, dla
ssaków — jego początek. Gdyby nie
owa bądź co bądź przerażająca katastro
fa kosmiczna, to być może w toku ewolucji naturalnej, niezakłóconej, w y
kształciłby się rozumny dinozauroid
(jak to przew id u ją autorzy hipotez
0 „mieszkańcach światów alternatyw
nych” — np. dr Marcin Ryszkiewicz)
1te inteligentne istoty wylądowałyby na
Księżycu już jakieś 20 min lat temu!
Tymczasem globalna katastrofa na
Ziemi sprzed 65 min lat, zmieniająca
niemal całkowicie jej środowisko i bios
ferę, stała się wielką szansą dla Czło
wieka, którą potrafiliśmy wykorzystać
(pytanie tylko, czy w pełni rozsądnie
i inteligentnie?).
Zastanawia tylko pewne zdziwienie
Autora, że właśnie jednak ssaki prze
trwały granicę K/T, chociaż i one po
niosły wielkie straty. Odpowiedź wy
daje się w miarę prosta: ssaki sprzed
65 m in lat były dro b n y m i, raczej
wszystkożemymi, nocnymi stworzenia
mi, a zatem dla nich ciemności i chło
dy (panujące około kilkunastu miesię
cy) nie były aż tak dotkliwe i zgubne,
jak dla wyspecjalizowanych, ciepłolub
nych, aktywnych w porze dziennej di
nozaurów. W dodatku liczne zwłoki na
cm entarzyskach dinozaurów (skoro
wyginęły) mogły przez jakiś czas stać
się częściowo pożywieniem ocalałych
ssaków. Czyżbyśmy zatem byli potom
kami padlinożerców i dlatego niektó
rych ludzi określa się „hienami” (nie
kiedy naw et... cmentarnymi\)r! C zy to
sław etna, chociaż nie udow odniona
jeszcze tzw. pamięć genetyczna płata
nam niezbyt wyrafinowanego figla?

T. Zbigniew Dworak
3/2000

Program Starry Night Backyard 3.0
rzez okres ostatnich paru lat na ryn
ku aplikacji astronomicznych poja
wiło się wiele ciekawych pozycji. Są to
jednak najczęściej programy typu pla
netarium. Ostatnio moją uwagę zwrócił
dość ciekawy program Stany Night Bac
kyard, któiy jest nieco odmienny w sto
sunku do innych. W yróżnia się on
wszechstronnością, przyjemnym inter
fejsem oraz prostotą obsługi.
Po uruchomieniu aplikacji naszym
oczom ukazuje się aktualny wygląd nie
ba z zaznaczonym horyzontem. Ustala
my również, na jakiej wysokości nad ho
ryzontem chcemy się znajdować oraz
stopień zanieczyszczenia atm osfery
w miejscu obserwacji. Mamy tu do wy
boru trzy stopnie: zerowy, średni i duży.
Program dobrze oddaje momenty świtu
i zmierzchu, rysując nam piękną poświa
tę nad horyzontem. Całe niebo możemy
„przeciągać” za pomocą myszki, co daje
wrażenie rozglądania się. Wskazanie
kursorem jakiegoś obiektu powoduje
wyświetlenie jego nazwy, gwiazdozbio
ru, w którym się znajduje oraz odległo
ści od Ziemi. Z menu podręcznego mo
żemy wybrać m.in. wykonanie zoomu,
szczegółowe informacje katalogowe,
opcję blokowania widoku na tym obiek
cie oraz uzyskanie danych z serwisu in
ternetowego LiveSky.com. Niebo zmie
nia swój wygląd w czasie rzeczywistym,
mamy również szerokie możliwości ani
macji. Standardowo na niebie są widocz
ne gwiazdy do 5 mag. W wyniku zawę
żania pola widzenia zasięg zwiększa się
do 9 mag. Starry Night pokazuje także
„barwy” gwiazd w zależności od ich
typu widmowego. To wszystko jest do
stępne w trybie Home. Możemy także
przejść do trybu Atlas. Mamy tu bardzo
dogodne opcje wyświetlania gwiazdo
zbiorów i ich granic, opisu gwiazd i pla
net oraz obiektów niegwiazdowych. Inną
rzadko spotykaną opcją jest możliwość
spojrzenia na nasz Układ Słoneczny
w dowolnej płaszczyźnie oraz oczywi
ście animacji, mając do dyspozycji dwa
zdefiniowane widoki: planet wewnętrz
nych i zewnętrznych. Ponadto możemy
„przenieść się” w inne miejsce obserwa
cji i zobaczyć na przykład, jak w tej
chwili wygląda Jowisz obserwowany
z powierzchni Io, czy nawet odczytać
moment przejścia cienia księżyca Io

P

U R A N I A - Postępy

astr o n o m ii

przez tarczę planety. Doskonały edytor
orbit pozwala nam na dodawanie nowych
obiektów. Poza deformowaniem parame
trów orbity, możemy ustalić pozycję po
łudnika centralnego, prędkość rotacji, rektascensję oraz deklinację bieguna oraz
jego średnicę. Edytor dostarcza nam tak
że bardzo szczegółowych informacji
o pozostałych ciałach Układu Słoneczne
go i ich orbitach, ale już bez możliwości
wprowadzania zmian. Inną ciekawą opcją
jest nakładanie dowolnego obrazu, który
będzie reprezentow ał pow ierzchnię
obiektu. Jest to bardzo przydatne dla ob
serwatorów powierzchni planet, którzy
chcieliby zaobserwować zjawisko przej
ścia Wielkiej Czerwonej Plamy na po
wierzchni tarczy Jowisza lub zidentyfi
kować jakiś obszar na powierzchni Marsa.
Opcje widoku umożliwiają wyświetlenie
okręgu, który reprezentuje pole widzenia
lornetek 7x50, 8x35 lub 8x20. Program
oczywiście akceptuje dane pobierane
z Internetu w celu zaznaczenia na mapie
pozycji nowych komet. Integracja z In
ternetem zapewnia także uzyskanie infor
macji o przewidywanych wydarzeniach
na niebie w danym dniu poprzez użycie
funkcji What’s up tonight?. Program po
siada jednak listę ważniejszych zjawisk,
takich jak zaćmienia Słońca i Księżyca
oraz koniunkcji planet do roku 2097. Od
razu możemy sprawdzić najdogodniejsze
miejsce obserwacji oraz czas wystąpie
nia zjawiska. Warto również powiedzieć
o ciekawej opcji auto identify dostępnej
w menu label. Jej działanie objawia się
wyświetleniem ilustracji gwiazdozbioru
znajdującego się w centrum pola widze
nia. Wszystko to możemy zapisać w po
staci pliku z animacją w formacie Quick
Time.
Podsumowując, mogę powiedzieć, że
jest to na pewno pozycja interesująca.
Nie posiada co prawda tak zaawanso
wanej mapy nieba, jak np.: SkyMap czy
Guide, ale z czystym sumieniem mogę
polecić ten program wszystkim miłośni
kom nieba, bez względu na stopień za
awansowania.
Program je st zgodny z platform ą
Windows 95/98/NT4 oraz MacOS 7.
Wersja trial jest dostępna pod adresem:
www.siennasoft.com. Opłata rejestracyj
na wynosi 49 $.

Łukasz Walec
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Słońce
W lipcu deklinacja Słońca z dnia na dzień maleje,
w związku z czym dni są coraz krótsze. Dnia 3 lipca Zie
mia znajdzie się w najdalszym od Słońca punkcie swojej
orbity — w aphelium.
W Warszawie 1 lipca Słońce wschodzi o 2h19m, zacho
dzi o 19h00m, a 31 lipca wschodzi o 2h55m, zachodzi
o 18h28m. W lipcu Słońce wstępuje w znak Lwa.
W dniu 1 lipca wystąpi częściowe zaćmienie Słońca,
niewidoczne w Polsce. Ponowne częściowe zaćmienie
Słońca, także niewidoczne w Polsce, wystąpi już 31 lipca.

— ■— Merkury
—•— Jowisz
— a-----Saturn
— y-----Mars

1 VIII
\.

\

15 VIII

L

25 VIII

A f]

Dane dla obserwatorów Słońca
(na 0h UT)
Data 2000
VII

1
3
5
7
9
11
13
15
17
19
21
23
25
27
29
VII 31
VIII 2

P[°]
-2,57
-1,66
-0,75
0,16
1,06
1,96
2,86
3,75
4,63
5,50
6,37
7,22
8,07
8,90
9,72
10,53
11,32

B0 n
2,91
3,13
3,34
3,55
3,76
3,97
4,17
4,36
4,55
4,74
4,92
5,09
5,26
5,42
5,58
5,73
5,88

L0 [°]
126,08
99,61
73,14
46,67
20,20
353,73
327,26
300,79
274,33
247,86
221,40
194,94
168,48
142,03
115,57
89,12
62,67

P — kąt odchylenia osi obrotu Słońca mierzony od
północnego wierzchołka tarczy;
B0, L0 — heliograficzna szerokość i długość środka
. tarczy;
10d12h38m — heliograficzna długość środka tarczy
wynosi 0°
Księżyc
Bezksiężycowe noce będziemy mieli na początku i pod
koniec miesiąca, bowiem kolejność faz Księżyca jest w tym
miesiącu następująca: nów 1d19h20m, pierwsza kwadra
8d12h53m, pełnia 16d13h55m, ostatnia kwadra 24d11h02m
i ponownie nów 31d02h25m. W perygeum Księżyc znajdzie
się 1 lipca o 22h20m, w apogeum 15 lipca o 15h35mi po
nownie w perygeum 30 lipca o 7h45m.
W dniu 16 lipca wystąpi całkowite zaćmienie Księżyca,
niewidoczne w Polsce.
Planety i planetoidy
Pod koniec miesiąca nad ranem możemy próbować
odnaleźć Merkurego jako „gwiazdę” o jasności 0m. W dniu
31 lipca na początku świtu cywilnego (około godzinę przed
wschodem Słońca) planeta widoczna będzie około 5,5° nad
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Rys. 1. Planety Merkury, Jowisz, Saturn i Mars nad wschod
nim horyzontem (w Warszawie) na początku świtu cywilne
go w lipcu i sierpniu 2000 (około godzinę przed wschodem
Słońca).

wschodnim horyzontem. Przez teleskop o powiększeniu
ok.100x zauważymy wtedy niewielką tarczę planety o śred
nicy kątowej zaledwie 7”, znajdującą się w fazie bliskiej
kwadry.
Wenus i Mars przebywają na niebie w pobliżu Słońca
i są niewidoczne.
Nad ranem obserwować możemy Jowisza jako „gwiaz
dę” —2,1mświecącą w gwiazdozbiorze Byka. W ciągu mie
siąca wysokość planety nad wschodnim horyzontem (na
początku świtu cywilnego) zwiększa się od 10° do 33°.
W odległości zaledwie kilku stopni od Jowisza znajdziemy
Saturna jako obiekt 0,2m. Separacja między planetami
zwiększa się w ciągu miesiąca od 3° do 6°.
Uran i Neptun znajdują się w pobliżu opozycji i są wi
doczne całą noc obok siebie w gwiazdozbiorze Koziorożca.
Wieczorem można obserwować Plutona w gwiazdozbio
rze Wężownika, jednak niezbędne jest posiadanie telesko
pu o średnicy obiektywu (zwierciadła) równej przynajmniej
15 cm.
W lipcu możemy obserwować w pobliżu opozycji jasne
planetoidy:
(4) Westa, (jasność 5,6'1’). 9 VII: 19h55,0m,-22°44’;
19 VII: 19h45,3m,-23°53’; 29 VII: 19h35,7ml-2 4 054’.
(8) Flora, (jasność 8,6m). 9 VII: 21 h04,5m,-18°41’;
19 VII: 20h57.1m,-19°53’; 29 VII: 20h47,6m,-21°11’.
Możemy także obserwować kometę C/1999S4 (LINE
AR), która może osiągnąć jasność 3,5m:
5 VII: 02h50,09m, +47°09,5’; 10 VII: 03h21,44m, +53°20,5’
15 VII: 04h43,33m, +61°45,9’; 20 VII: 08h18,21m, +62°54.7’
25 VII: 11h01,19m, +40°46,9’; 30 VIII: 11h56,17m, +18°25,6’;
4 VIII: 12h18,44m, +05°07,7’.
Meteory
Od 15 lipca do 15 sierpnia promieniują meteory z roju
delta Akwarydów (maksimum aktywności przypada 27 i 28
lipca). Podwójny radiant meteorów leży w gwiazdozbiorze
Wodnika i ma współrzędne: « = 22h36m, d = 0° i ó = -17°.
Warunki obserwacyjne w tym roku są dobre w związku
z Księżycem w pobliżu nowiu.
* * *

1d02h04mZejście cienia I księżyca Jowisza (lo) z tarczy planety.
1d16h Mars w koniunkcji ze Słońcem.
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1d20h Częściowe zaćmienie Słońca widoczne na południowych
obszarach polarnych Ziemi. Zaćmienie widoczne będzie na
całym kontynencie Antarktydy, w Patagonii (Ameryka Płd.)
oraz w południowej części Oceanu Spokojnego. Maksymal
na faza zaćmienia równa 0,478 nastąpi o godzinie 19h32m
i będzie widoczna w punkcie o współrzędnych </>=67°S,
A=104°W. W Polsce zaćmienie niewidoczne.
1d20h Złączenie Marsa z Księżycem w odl. 2°.
2d05h Złączenie W enus z Księżycem w odl. 2°.
2d06h Złączenie Merkurego z Księżycem w odl. 3°.
2d09h Złączenie Merkurego z Wenus w odl. 5°.
3d Księżyc Saturna Tytan w maksymalnej elongacji zachodniej.
3d23h49mW swoim ruchu po orbicie wokółsłonecznej Ziemia znaj
duje się najdalej od Słońca, w aphelium, w odl. 1,016741 j.a.
6d11h Merkury w koniunkcji dolnej ze Słońcem.
7d06h Złączenie Merkurego z Marsem w odl. 6°.
8d01h47mCień I księżyca Jowisza (lo) wchodzi na tarczę plane

K

22d12h42m Słońce wstępuje w znak Lwa, jego długość ekliptyczna wynosi wtedy 120°.
23d02h46m Początek zaćmienia I księżyca Jowisza (lo) przez cień
planety.
24d00h04mCień I księżyca Jowisza (lo) wchodzi na tarczę planety.
24d01h13mWejście I księżyca Jowisza (lo) na tarczę planety.
24d02h11m Księżyc II (Europa) wyłania się zza tarczy Jowisza.
24d02h14mZejście cienia I księżyca Jowisza (lo) z tarczy planety.
24d23h53m Gwiazda zmienna d Cep (cefeida) osiąga maksimum
jasności (3,5m)
25d00h37m Księżyc I (lo) wyłania się zza tarczy Jowisza.
25d05h Odkrycie przy ciemnym brzegu Księżyca gwiazdy // Cet
(4,4m), widoczne w całej Polsce (Szczecin 5h47"\ Poznań
5h50m, Grudziądz 5h53m, Łódź 5h55m, Kraków 5h56m, Lublin
5h59m).
26d10h Złączenie Saturna z Księżycem w odl. 2°.

ty8d01h49mZejście II księżyca Jowisza (Europy) z tarczy planety.
8d21h30m Gwiazda zmienna d Cep (cefeida) osiąga maksimum
jasności (3,5'").
9d02h08m Księżyc I (lo) wyłania się zza tarczy Jowisza.
11d Księżyc Saturna Tytan w maksymalnej elongacji wschodniej.
13d00h37m Zejście cienia III księżyca Jowisza (Ganimedesa)
z tarczy planety.
15d02h09mWejście II księżyca Jowisza (Europy) na tarczę planety.
15d02h28m Zejście cienia II księżyca Jowisza (Europy) z tarczy
planety.
16d00h52mPoczątek zaćmienia I księżyca Jowisza (lo) przez cień
planety.
16d14h Całkowite zaćmienie Księżyca widoczne w Australii i na
całym Oceanie Spokojnym, w zachodnich częściach Amery
ki Płd. i Płn. przy zachodzie Księżyca, a także w południowowschodniej Azji i wschodniej Afryce przy wschodzie Księży
ca. W Polsce zaćmienie niewidoczne.
17d00h19mZejście cienia I księżyca Jowisza (lo) z tarczy planety.
17d01h23mZejście I księżyca Jowisza (lo) z tarczy planety.
17d10h Merkury nieruchomy w rektascensji.
17d12h Złączenie Neptuna z Księżycem w odl. 1°.
18d16h Złączenie Urana z Księżycem w odl. 2°.
19d Księżyc Saturna Tytan w maksymalnej elongacji zachodniej.
20d02h33m Cień III księżyca Jowisza (Ganimedesa) wchodzi na
tarczę planety.
22d02h36m Cień II księżyca Jowisza (Europy) wchodzi na tarczę
planety.
3/2000
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Momenty kontaktów
PI =
Ul =
Ui U3 =
U4 =

10:4621 U T
11:57:00 U T
13:01:48 U T
14:49:13 U T
15:54:02 U T

P4 “ 17:04:39 171

Rys. 4. Całkowite zaćmienie Księżyca 16 lipca 2000.
(Wg. F.Espenak - NASA/GSFC)
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26d20h Złączenie Jowisza z Księżycem w odl. 3°.
27d Księżyc Saturna Tytan w maksymalnej elongacji wschodniej.
27d09h Merkury w maksymalnej elongacji zachodniej od Słońca
w odległości 19°48’.
27d23h Neptun w opozycji ze Słońcem.
29d17h Złączenie Merkurego z Księżycem w odl. 1°.
30d12h Złączenie Marsa z Księżycem w odl. 0,6°.
31d00h01mPoczątek zaćmienia II księżyca Jowisza (Europy) przez
cień planety.
31d01h28mPoczątek zakrycia III księżyca Jowisza (Ganimedesa)
przez tarczę planety.
31d01h57mCień I księżyca Jowisza (lo) wchodzi na tarczę planety.
31d02h Częściowe zaćmienie Słońca widoczne na północnych
obszarach polarnych Ziemi. Zaćmienie widoczne w północ
nej Grenlandii, Arktyce Kanadyjskiej, zachodniej Kanadzie,
na Alasce, w północnej Azji, zachodniej Syberii oraz na Oce
anie Arktycznym. Maksymalna faza zaćmienia równa 0,603
nastąpi o godzinie 2h13mi będzie widoczna w punkcie o współ
rzędnych tp = 69° N, A = 59° W.
31d23h09mPoczątek zaćmienia I księżyca Jowisza (lo) przez cień
planety.
31d23h32m Gwiazda zmienna zaćmieniowa Algol {fi Per) osiąga
minimum jasności. Jasność gwiazdy spada od 2,1mdo 3,4m.
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Rys. 6. Konfiguracja pięciu najjaśniejszych księżyców Satur
na w lipcu 2000 (III -Tethys, IV - Dione, V - Rhea, VI - Tytan,
VIII - lapetus). Zachód na lewo od środkowego pasa (tarczy
planety), wschód na prawo.

Dane dla obserw atorów Słońca (na 0h czasu UT)
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19,24
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118,63
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19,81

7,10

92,20

29

20,36

7,14

65,78

VIII 31

20,89

7,18

39,36

IX

21,39

7,21

12,94

2

P — kąt odchylenia osi obrotu Słońca m ierzony od
północnego w ierzchołka tarczy;

Słońce
W sierpniu deklinacja Słońca nadal maleje, w związku
z czym dni są coraz krótsze.
W W arszawie 1 sierpnia Słońce w schodzi o 2h57m, za
chodzi o 18h26'", a 31 sierpnia w schodzi o 3h46m, zachodzi
o 17h25m. W sierpniu Słońce wstępuje w znak Panny.
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Rys. 5. Konfiguracja galileuszowych księżyców Jowisza w lipcu 2000 (I - lo, II - Europa, III - Ganimedes, IV - Callisto).
Przerwa w trasie księżyca oznacza przebywanie satelity w cie
niu planety. Zachód na prawo od środkowego pasa (tarczy pla
nety), wschód na lewo.

^ ^ K

B0, L0 — heliograficzna szerokość i długość środka
tarczy;
6d17h44m— heliograficzna długość środka tarczy wy
nosi 0°.
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K siężyc
Bezksiężycowe noce będziemy mieli pod
koniec sierpnia, bowiem kolejność faz Księży
ca jest w tym miesiącu następująca: pierwsza
kwadra 7d01h02"\ pełnia 15d05h12m, ostatnia
kwadra 22d18h51moraz nów 29d10h19m. W apo
geum Księżyc znajdzie się 11 d22h25m, a w perygeum 27d14h00m.
P lan ety i p lanetoid y
Na początku miesiąca nad ranem możemy
nadal próbować odnaleźć Merkurego. Warun
ki obserwacji planety w tym okresie pozostają
analogiczne jak w lipcu.
Wenus znajduje się na niebie w pobliżu
Słońca i jest niewidoczna.
Nad ranem coraz wyżej nad wschodnim
horyzontem możemy próbować odnaleźć Mar
sa jako „gwiazdę" 1,7m. W dniu 31 sierpnia (ok.
godzinę przed wschodem Słońca) jego wyso
kość nad horyzontem wynosi jednak zaledwie
9°. W sierpniu średnica tarczy planety osiąga
minimalną wartość 3,6”, tak więc obserwacje
jakichkolwiek szczegółów powierzchniowych
są praktycznie niemożliwe.
W sierpniu coraz wyżej nad południowo-wschodnim horyzontem wznosi się nad ranem
Jowisz, osiągając pod koniec miesiąca wyso
kość 55° (na początku świtu cywilnego). Opo
dal Jowisza nadal przebywa Saturn, jednak
w ciągu miesiąca separacja między planetami
zwiększy się do 9°. W sierpniu rozwartość pier
ścieni dla obserwatora z Ziemi osiąga maksy
malną w 2000 roku wartość.
W sierpniu nadal panują bardzo dobre wa
runki obserwacji Urana i Neptuna w związku
z ich przebywaniem w pobliżu opozycji.
Wieczorem można obserwować Plutona,
jednakże jego jasność wynosi jedynie 13,7m
i do jego zaobserwowania niezbędny jest tele
skop o średnicy zw ierciadła przynajm niej
15 cm.

Rys. 7. Trasa planety Uran na tle gwiazd gwiazdozbioru Koziorożca w lipcu,
sierpniu i wrześniu 2000 (zaznaczone gwiazdy do 10,5m).

Rys. 8. Trasa planety Neptun na tle gwiazd gwiazdozbioru Koziorożca w lipcu,
sierpniu i wrześniu 2000 (zaznaczone gwiazdy do 10,5m).

W sierpniu możemy obserwować w pobli
żu opozycji jasne planetoidy:
(3) Juno, (jasność 8,7m). 8 VIII: 21 h19,3m,
-3 ° 5 8 ’; 18 VIII: 21h10,9m,-5 °2 1 '; 28 VIII:
21 h03,1rn,—6°53’.
(4) Westa, (jasność 6,0m). 8 V I11: 19h27,9m,
-2 5 °4 4 ’; 18 VIII: 19h22,8m,-26°19’; 28 VIII:
19h21,0m,-26°41’.
(8) Flora, (jasność 8,7m). 8 VIII: 20h37,3m,
-2 2 °2 6 ’; 18 VIII: 20h2 7,6"\-23°30’; 28 VIII:
20h20,2m,-24°18’.
M eteory
Od 25 lipca do 18 sierpnia promieniują słyn
ne Perseidy, rój związany z kometą Swift-Tuttle, o najbardziej regularnej corocznej aktyw
ności. Radiant meteorów leży w gwiazdozbio
rze Perseusza i ma współrzędne: a = 3h4m,
d = +58°. Maksimum aktywności roju przypa
da około 13 sierpnia, w tym roku warunki ob
serwacji są bardzo złe — Księżyc zaledwie dwa
dni przed pełnią.
3/2000

Rys. 9. Trasa planetoidy (4) Westa na tle gwiazd gwiazdozbioru Strzelca
w lipcu i sierpniu 2000 (zaznaczone gwiazdy do 9m).
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Rys. 10. Trasa planetoidy (8) Flora na tle gwiazd gwiazdozbioru Koziorożca
w lipcu i sierpniu 2000 (zaznaczone gwiazdy do 10m).
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Rys. 11. Trasa planetoidy (3) Juno na tle gwiazd gwiazdozbioru Wodnika
w sierpniu 2000 (zaznaczone gwiazdy do 10m).

Rys. 12. Trasa komety C/1999S4 (LINEAR) na tle gwiazd w lipcu 2000 (za
znaczone gwiazdy do 5,5m).
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1d0 2 h Z łą c z e n ie W e n u s z K się życe m w odl. 1 °.
1d02h34m Księżyc I (lo) wyłania się zza tarczy Jowi
sza.
1d22h11m Gwiazda zmienna rj Aql (cefeida) osiąga
maksimum jasności (3,5m).
1d23h32mZejście II księżyca Jowisza (Europy) z tar
czy planety.
1d23h49mZejście I księżyca Jowisza (lo) z tarczy pla
nety.
4d Księżyc Saturna Tytan w maksymalnej elongacji
zachodniej.
7d00h26m Początek zaćmienia III księżyca Jowisza
(Ganimedesa) przez cień planety.
7d02h28mKoniec zaćmienia III księżyca Jowisza (Ga
nimedesa) przez cień planety.
7d02h35m Początek zaćmienia II księżyca Jowisza
(Europy) przez cień planety.
8d01h03mPoczątek zaćmienia I księżyca Jowisza (lo)
przez cień planety.
8d23h36m Wejście I księżyca Jowisza (lo) na tarczę
planety.
8d23h38m Zejście cienia II księżyca Jowisza (Euro
py) z tarczy planety.
8d23h49m Wejście II księżyca Jowisza (Europy) na
tarczę planety.
9d00h29mZejście cienia I księżyca Jowisza (lo) z tar
czy planety.
9d01 h46mZejście I księżyca Jowisza (lo) z tarczy pla
nety.
9d02"16mZejście II księżyca Jowisza (Europy) z tar
czy planety.
9d23h01m Księżyc I (lo) wyłania się zza tarczy Jowi
sza.
10d13h Złączenie Merkurego z Marsem w odl. 0,08°.
11d05h Uran w opozycji ze Słońcem.
12d Księżyc Saturna Tytan w maksymalnej elonga
cji wschodniej.
13d17h Złączenie Neptuna z Księżycem w odl. 1°.
14d20h Złączenie Urana z Księżycem w odl. 1°.
15d02h57m Początek zaćmienia I księżyca Jowisza
(lo) przez cień planety.
15d23h47m Cień II księżyca Jowisza (Europy) wcho
dzi na tarczę planety.
16d00h12m Cień I księżyca Jowisza (lo) wchodzi na
tarczę planety.
16d01h32mWejście I księżyca Jowisza (lo) na tarczę
planety.
16d02h15mZejście cienia II księżyca Jowisza (Euro
py) z tarczy planety.
16d02h22m Zejście cienia I księżyca Jowisza (lo)
z tarczy planety.
16d02h31mW ejście II księżyca Jowisza (Europy) na
tarczę planety.
17d00h58mKsiężyc I (lo) wyłania się zza tarczy Jowi
sza.
17d22h10m Zejście I księżyca Jowisza (lo) z tarczy
planety.
17d23h32m Księżyc II (Europa) wyłania się zza tar
czy Jowisza.
18d00h04mWejście III księżyca Jowisza (Ganimede
sa) na tarczę planety.
18d01h54mZejście III księżyca Jowisza (Ganimede
sa) z tarczy planety.
20d Księżyc Saturna Tytan w maksymalnej elonga
cji zachodniej.
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21d03h Odkrycie przy ciemnym brzegu Księżyca gwiazdy £2Cet
(4,3m), widoczne w catej Polsce (Krosno 3h47m, Kraków 3h48m,
Kraków 3h48m, Łódź 3h52m, Kraków 3h48m, Poznań 3h52m,
Warszawa 3h54m, Gdańsk 3h57m, Olsztyn 3h57m).
22d00h Merkury w koniunkcji górnej ze Słońcem.
22d19h Złączenie Saturna z Księżycem w odl. 2°.
22d19h47mSłońce wstępuje w znak Panny, jego długość ekliptyczna
wynosi wtedy 150°.
23d02h06mCień I księżyca Jowisza (lo) wchodzi na tarczę plane
ty23d02h24mCień II księżyca Jowisza (Europy) wchodzi na tarczę
planety
23d03h27mWejście I księżyca Jowisza (lo) na tarczę planety.
23d10h Złączenie Jowisza z Księżycem w odl. 3°.
23d22h03,TI Gwiazda zmienna zaćmieniowa Algol (/3 Per) osiąga
minimum jasności. Jasność gwiazdy spada od 2,1mdo 3,4m.
23d23h20mPoczątek zaćmienia I księżyca Jowisza (lo) przez cień
planety.
24d02h53mKsiężyc I (lo) wyłania się zza tarczy Jowisza.
24d21h56mWejście I księżyca Jowisza (lo) na tarczę planety.
24d22h35m Cień III księżyca Jowisza (Ganimedesa) wchodzi na
tarczę planety.
24d22h44mZejście cienia I księżyca Jowisza (lo) z tarczy planety.
24d23h27mKoniec zaćmienia II księżyca Jowisza (Europy) przez
cień planety.
24d23h43mPoczątek zakrycia II księżyca Jowisza (Europy) przez
tarczę planety.
25d00h05mZejście I księżyca Jowisza (lo) z tarczy planety.
25d00h33m Zejście cienia III księżyca Jowisza (Ganimedesa)
z tarczy planety.
25d02h08mKsiężyc II (Europa) wyłania się zza tarczy Jowisza.
27d21h26mGwiazda zmienna £ Gem (cefeida) osiąga maksimum
jasności (3,6m).

Rys. 13. Konfiguracja galileuszowych księżyców Jowisza
w sierpniu 2000 (I - lo, II - Europa, III - Ganimedes, IV - Callisto). Przerwa w trasie księżyca oznacza przebywanie satelity
w cieniu planety. Zachód na prawo od środkowego pasa (tar
czy planety), wschód na lewo.

3/2000
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28d Księżyc Saturna Tytan w maksymalnej elongacji wschodniej.
28d03h Złączenie Marsa z Księżycem w odl. 1°.
29d22h Złączenie Merkurego z Księżycem w odl. 3°.
30d18h Złączenie Wenus z Księżycem w odl. 3°.
31d01h14mPoczątek zaćmienia I księżyca Jowisza (lo) przez cień
planety.
31d22h28mCień I księżyca Jowisza (lo) wchodzi na tarczę plane
ty31d23h35mPoczątek zaćmienia II księżyca Jowisza (Europy) przez
cień planety.
31d23h50mWejście I księżyca Jowisza (lo) na tarczę planety.
UWAGA: Momenty wszystkich zjawisk podane są w cza

sie uniwersalnym UT (Greenwich).
Aby otrzymać datę w obowiązującym w lipcu i sierpniu
w Polsce „czasie letnim", należy dodać 2 godziny.
Podano momenty maksimów jasnych cefeid i minimów
jasnych gwiazd zmiennych zaćmieniowych, możliwych do
zaobserwowania w porze nocnej na terenie Polski.
Momenty złączeń podane są dla największych zbliżeń
w przypadku koniunkcji między planetami i dla geocentrycznych złączeń w rektascensji w przypadku koniunkcji pla
net z Księżycem. Podane są wszystkie złączenia, nie tyl
ko widoczne w Polsce.
O pracow ał T. Ś ciężor
Errata
W PA 2/2000 podpis pod Rys.4. powinien być następujący:
Rys. 4. Planety Jowisz i Saturn nad wschodnim horyzon
tem (w Warszawie) na początku świtu cywilnego w czerw
cu 2000 (około godzinę przed wschodem Słońca).

Rys. 14. Konfiguracja pięciu najjaśniejszych księżyców Sa
turna w sierpniu 2000 (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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relaks z Uranią

„Kolorowa’’ knyżówkm
o zw iązaniem A strokrzyżów ki
GIGANT zamieszczonej w „Uranii-PA” nr 1/2000 jest hasło: „Bardzo
trudne jest lądowanie na powierzch
ni M arsa”.
Mieliśmy trochę obaw, czy taka roz
budowana krzyżówka będzie dobrze
przyjęta przez Naszych Czytelników.
Ilość nadesłanych rozwiązań okazała
się jednak nie m niejsza niż zwykle,
choć nie wszystkie były poprawne.
Wyjątkowo postanowiliśmy opubli
kować pełną listę osób, które przysła
ły prawidłowe rozwiązania. Oto ona:
H alszka Brzóska, E dw ard Choina,
Konrad Dudek, Teresa Dziubak, To
masz Dziubak, Lech Falandysz, M ar
cin Filipek, Tomasz Gajkiewicz, A n 
drzej Gibiec, D aniel Góral, M aciej
Grzelak, Piotr Guzik, Ryszard Janow 
ski, P io tr Kezwoń, P iotr Kowalski,
Arkadiusz Kubczak, K rzy szto f Kurczyński, Radosław Macuski, Stanisła
wa Magda, Jan Maszkowski, Hanna
i Tadeusz Michalscy, Marek Michałow
ski, Adam Migulski, Radosław M iko
łajczak, Łukasz Mikuć, Tomasz Musz,
Agnieszka Nowak, Jarosław Pacek,
Paweł Pietrukowicz, R a fa f Piechow

R

ski, Joanna Pobuta, Jerzy Podosek,
Janusz Pudełko, Sławomir Rodziewicz,
Wojciech Skałuba, Jerzy Skoracki, Je
rzy Skowroński, Jerzy Strzałkowski,
P io tr Szady, A ndrzej Szczerbiński,
Wojciech Szewczuk, Paweł Wojtczak,

Stanisław Woźniak, Bogusław Wrona,
J ó ze f Wydmański, Ewa Zegłer.
Nagrody książkowe wylosowali pa
nowie Tomasz Gajkiewicz z Dąbrowy
Górniczej i Tomasz Musz z Hańska. Gra
tulujemy. Książki prześlemy pocztą.

czerwona na Jowiszu
żółty karzeł
czarny pulsar
duży czerwony
złota na półkuli południowej
m oże być brązowy
czerwonawa warstwa Słońca
czerwone oko
mała czarna
„błękitna kropka”
białe, nie dla astronomów
błękitni na diagramie H-R
O

różnokolorowa na niebie

ofi

czerwona planeta

•co
5

doskonale czarne

Tym razem proponujemy odgadnięcie „kolorowych” haseł i wpisanie ich do
powyższego diagramu. Litery w pogrubionych kratkach utw orzą hasło-rozwiązanie, które należy przysłać na adres redakcji wraz z kuponem do końca
czerwca br. W śród osób, które nadeślą prawidłowe odpowiedzi, jak zwykle,
rozlosujemy nagrody książkowe. Powodzenia!

dokończenie ze str. 133.

V) Grzegorz Nowak (Radziejów)
Obserwacje gwiazd zmiennych.
VI) Paweł Maksym (Łódź) Obser
wacja całkowitego zaćmienia Słońca
(Szantod, Węgry) 11.08.1999 r.

Nagrodą odbiera Tomasz Zwoliński

II) Ex aequo:
Jakub Czeczotka (Kołobrzeg) Po
miar wysokości wzniesień księżycowych
metodą pomiaru długości cienia z wy
korzystaniem kamery CCD.
Konrad Szaruga (Telatyn) Obserwa
cje teleskopowe m eteorów w latach
1998-1999.
III) Tomasz Lis i Łukasz Wierzchnicki (Lębork) Czekając na cień.
IV) Maciej Czasnowski (Lidzbark
W arm iński) P ozasłoneczne p la n ety
w sieci.
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VII) Ex aequo:
Maciej Jakimiuk (Przasnysz) Moż
liwości rozwoju egzotycznych form życia
w Układzie Słonecznym.
Kamila Karwecka (Gubin) Wahadło
Foucoulta.
Była też nagroda przyznana przez gło
sowanie publiczności (wręczona przez
Roberta Szaja, pięciokrotnego laureata
tychże seminariów w latach poprzednich,
a obecnie doradcy Premiera). Uzyskali
ją: Aleksandra Niemczyńska (Kraków)
i Konrad Szaruga (Telatyn).
Jury niezmiennie podziwia organiza
torów Seminarium i w trosce, aby ich
zapał nie uległ osłabieniu, wręczyło im
okazały kryształowy puchar (ufundowa
ny przez jednego ze sponsorów). Krysz
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tał przyjęła urocza pani Małgosia Śróbka-Kubiak, a jak się nim ewentualnie
podzieli z kolegą Kazimierzem Schillingiem, jury się nie zainteresowało.
Na zakończenie imprezy odbyło się
sympatyczne spotkanie przy kawie, ka
napkach i ciastkach, na którym żałowa
no, że impreza się kończy i umawiano
się na spotkanie za rok. Przewodniczący jury K. Schilling pamiętał, że w dniu
zakończenia, w sobotę, było 1 kwietnia
i udało mu się zaskoczyć nas żartem pri
maaprilisowym.
Tę pożyteczną i piękną imprezę spon
sorowali:
Ministerstwo Edukacji Narodowej,
Fundacja Astronomii Polskiej, Urząd
Miejski - Wydział Oświaty w Grudzią
dzu, Polskie Towarzystwo A strono
miczne, Polskie Towarzystwo Miłośni
ków Astronomii. Część nagród zakupiły
Kuratoria Oświaty, ODN-y i Urzędy
Marszałkowskie.
Robert Głębocki
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Artur Wrembel z Bydgoszczy przysłał nam sporą ko
lekcję wykonanych przez siebie zdjęć astronomicz
nych. Na początek publikujemy zdjęcie przedstawia-'
jące Księżyc w towarzystwie Wenus i Jowisza.
Wojciech Broczkowski, również z Bydgoszczy,
wykorzystał bardzo dobre warunki pogodowe (wy
jątkowa stabilność powietrza), jakie były w nocy
22/23 X 99 r. na fotografowanie Księżyca i planet.
Niżej (z prawej) zdjęcie powierzchni naszego sa
telity wykonane teleskopem Cassegraina 150/2800
z dwoma telekonwerterami na filmie Fuji Superia
200 z czasem eksp. ok. 4 s. Wykonane przez obu
panów zdjęcia planet postaramy się zaprezentoE wać w jednym z następnych wydań „Galerii”.
Styczniowe zaćmienie całkowite Księżyca
-(patrz „listy” str. 98) udało się, również w końco
wej fazie, sfotografować naszemu redakcyjnemu
koledze, Wieśkowi Śkórzyńskiemu (f = 1000 mm,
światłosiła: 10, t = 1/4 s., film Fuji SuperG 800 ASA).

Albert Witrfj&k Z Kalisza przysłał serię zdjęć Księ
życa fotografowanego w różnych fazach. Zdjęcie
wykonane 11 lutego 2000 n;przedstawiamy niżej
(Zenit 11 dokręcony do Telementora 63/840 + so
czewka Barlowa 1,3x, eksp. 1/30 s., film Kodak
Gold Ultra 400)

W poprzednim wydaniu „Galerii Uranii” óĘyikmwtprzypisaiem
zdjęcie przedstawiające okolice gwiazdy biegunowej panu Wiszniowskiemu, podczas gdy jego autorem jest w istocie Wiesław
Skórzyński. Obu panów serdecznie przepraszam.
Jacek Drążkowski
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Kosmos wtpromieniach X
Galaktyka M^l

§8ftjgłąwipa w Androm edzie
^® BfflW W fieniowaniu X. Obraz rent-

sta łfłzyska n y przIz^ ^ ^ CTwato m im
Promieniowania X C h an o ra^ ^ n fcleskop kosm iczny został w zn jisio n y
na orbitę wokółziemską w Iipca|j999
roku. Różne kolory, dobrane a rb itra fe j
nie, umownie odpowiadają różnynff ■
długościom fali odbieranego promie
niowania. Obraz pokazuje szereg źró
deł promieniowania X, które są praw
dopodobnie podwSjnymi gwiazdami
X (plńmki żółte). Niebieskie źródło
dokładnie w środku galaktyki pokry
wa się z pozycją prawdopodobnej
masywnej czarnej dziifry. Promienio
wanie X jest produkowane, gdy m a-*
teria kosm icjna raptownie spada do
czarnej dziury i ogrzewa się. Z da
nych zebranych w obserwacjach M31
wynika, że centralne źródło X w An
dromedzie jest zadziwiająco zimne:
ma tylko milion stopni, podczas gdy
podwójne gwiazdy X mają tempera
turę dziesiątków milionów stopni.

ientrjum Galaktyki

Od dość dawna podejrzewano, że
w środku naszej Galaktyki znajduje
się czarna dziura. Jednym z dowo
dów potwierdzających jej istnienie
miało być promieniowanie rentge
nowskie tego obszaru, którego jed
nak do niedawna nie obserwowano.
Dopiero Obserwatorium Kosm iczne
Chandra w ostatnich miesiącach do
starczyło takich danych. Prezento
wany rentgenowski obraz Centrum
Galaktyiłl pokazuje generalną (umow
nie czerwonawą) poświatę, a na jej
tle kilka rozrzuconych pojedynczych
źródeł promieniowania X (leżących
w odległości ok. 10 lat św. od środ
ka Galaktyki). Ta poświata to gorąj c y gą^ spadający na czarną dziurę.
Big/a plamk^tcsiferódło promieniowani£gX> które.łlęży dokładnie w miej
s c u s il n e g o rad io źró d ła S g r A',
uważanego za środek naszej Galak
tyki i m iejsc|S|płożem a czarnej dziufeją^ M asa centralnej czarnej dziury
• orobji^iyil^cznej jest oceniana na poy»:apd 2 miliony mas Słońca.

