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'

FIRST: teleskop kosmiczny do obserwacji {Ś^dczferwonych 
Meteoryty-i komety a kosmogonia|j|:łądu Słonecznego *. 
Miłośnicze obserwacje męteorówrfemet . '



Zorza polarna 6-7 kwietnia 2000

Całe zjaw isko rozpoczęło si^ ^ b ^ /  g ó d z y ^ O u tg T O aTkówb w idoczne było tylko jakieś „dziw ne” rozjaśnienie na 
północy, lecz w miarę upływCrafBteu rozwJt] z b r^ jJ f^ m ie ra tjT a  sile’. Po godz. 24:00niebo nabrało niezwykłych barw. 
Na nieboskłonie .rozgryw ał I jC T p jW d z i^ ^ p e k fe k l^ a c f  północnym horyzontem srebrzysto-niebieska poświata  
rozświetlała noc. Było chyba ja&fffe|miż jidticzasilpefhi. Księlycp. Jednocześnie promieniste Smugi, początkowo
0 srebrzystyifl, potem zielonkawym , ro i& yy m  i czferwortiAn zabąrwienju sięgały aż za zenit. Ok. godz'. 1 :30 nasunęły 
się chmury, nie przeszkodziło to  jednak w 'dbserw acji zjawiskai t>błol|i przybrały nieziemskie barwy. O gddz. 2:00 
niebo ponownie się wygwieździło. Rozpoczął się tan iec barW: różu, w ąrw iery  i głębokiej purpury. W idoczne były 
ponownie świetliste filary i draperie.€!adiiw iała niezw ykła‘dyriamfka zjawiska. Niektóre'świetlne słupy pojawiały się 
na północnym zachodzie, jby pp kilkułninfftach przesunąć się na półnoony wschód, zm ieniając jednocześnie kształt
1 zabarwienie. Po godz. 4:00 efektowne zjaw isko zacze{|i'.zantkac.

^ -------------------------4—1-------  -----------~----------------------1 p rz e bieg z jaw is ka  s fo to g ra fo w a łe m .
_____— — Ze względu na o lb rzym ią  jasność nieba

zastosowałem  czasy od kilku dp 30 se
kund. E ksp o zyc je  zo sta ły  w ykon an e  
obiektywem  Pentacon 29 mm na błonie 
Fuji 800 ASA. * .

• Marek Nikodem, „SzKaPA"
Lachowo k. Szubina

O bok prezentu jem y zdjęcie przysłane  
p rz e z  G rz e g o rz a  D u s z a n o w ic z a  ze  
S ztokholm u 'w  Szwecji, gdzie przebieg  
W idowiska, naturą'rzeczy (bliżej biegu- 
■nal)? m iał jeszcze b&rdziej w idow isko
wy charakter. Zdjęcie zostało w y k o n a 
ne p o p rze kó b iek tyw  16 mm na film ie  
Kodak Gold 800 z czasem  naświetlania  
20 sekund okofo godz. 20:30 UT (22:30  
czasu letniego). • •

(Inne zdjęcia prezentujemy na str. I wkładki)
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Szanowni i Drodzy Czytelnicy;
W maju 2000 roku miały miejsce dwa znaczące w polskim życiu 

astronomicznym wydarzenia: Zjazd Delegatów Polskiego Towarzystwa 
Miłośników Astronomii i Wykłady Polskiego Towarzystwa Astronomicznego.
W połowie czerwca odbyła się w Toruniu Konferencja Naukowa poświęcona 
budowie wielkiego teleskopu optycznego SALT i polskiemu udziałowi w tym 
przedsięwzięciu. Ponadto w niniejszym numerze publikujemy artykuł Ryszarda 
Szczerby, Mirosława Rataja i Piotra Orleańskiego na temat projektu (
satelitarnego obserwatorium podczerwonego FIRST, w którym planowany 
je st udział astronomów polskich. Wszystko to świadczy o dużej aktywności 
różnych polskich środowisk astronomicznych.

Zjazd Delegatów PTMA przedyskutował różne form y działalności polskich miłośników 
astronomii, udzielił absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu i wybrał nowe władze 
Towarzystwa. Prezesem PTMA na nową, trzyletnią kadencję został dr Henryk Brancewicz, 
dotychczasowy wieloletni Sekretarz Generalny.
Nowo wybranemu Prezesowi i całemu Zarządowi Głównemu życzymy dużo sił i pomyślności 
w koordynowaniu różnych nurtów polskiego amatorskiego ruchu astronomicznego.

Wykłady PTA zgromadziły w CAMK-u w Warszawie nadspodziewanie dużą liczbę 
słuchaczy. Przybyli zawodowi astronomowie, doktoranci i studenci astronomii, nauczyciele 
fizyki i astronomii oraz ich uczniowie z różnych zakątków Polski: od Bielska-Białej, Opola, 
Wrocławia, Zielonej Góry po Poznań, Gdańsk, Pasłęk, Olsztyn i Białystok, nie mówiąc
0 Krakowie, Toruniu i Warszawie. Niewątpliwym magnesem był bardzo „gorący” 
dla współczesnej astronomii temat wykładów: ,,Pozasłoneczne Układy Planetarne”,
ale też i renoma wykładowców. Byli nimi profesorowie: Paweł Artymowicz ze Sztokholmu, 
Andrzej Maciejewski z CA UMK w Toruniu, Michał Różyczka z CAMK w Warszawie
1 Aleksander Wolszczan z Uniwersytetu Stanowego Pensylwanii w USA i CA UMK w Toruniu. 
Wszyscy są wybitnymi astronomami i międzynarodowymi autorytetami w tej dziedzinie badań. 
Do nich kieruję raz jeszcze gorące podziękowania za znakomite wykłady, a Centrum 
Astronomicznemu PAN w Warszawie dziękuję za gościnę udzieloną wszystkim ich uczestnikom. 
Mam nadzieję, że echo tych wykładów wkrótce pojawi się w formie artykułów
w „ Uranii-Postępach Astronomii”.

Bieżący zeszyt naszego pisma dużo miejsca poświęca meteorom i kometom. Otwiera go 
artykuł Zbigniewa Dworaka o znaczeniu tych ciał dla zrozumienia kosmogonii Układu 
Słonecznego. Następnie Jadwiga Biała przedstawia kołeje życia Leonida Kulika i jego badania 
katastrofy tunguskiej, Tomasz Sciężor  — polskie obserwacje komet w IIpółroczu 1999 roku, 
a Artur Olech —  obserwacje Perseid w latach 90.

W „Rozmaitościach ”pragnę zwrócić Państwa uwagę na artykuł o Fundacji 
Jurzykowskiego, popierającej rozwój kultury i nauki polskiej na świecie, o bazie danych INES, 
stanowiącej ostatni etap pracy satelity IUE i je j  toruńskiej witrynie, o powtórnie odkrytych 
i lepiej poznanych planetoidach, itp. W „Recenzjach ” omawiamy parę ostatnio wydanych 
pozycji  —  niektóre z nich wywołują polemikę.

Profesor Bohdan Paczyński z Princeton w USA bawił ostatnio w Polsce i z  tej okazji 
pozdrawia naszych Czytelników. Tomasz Ściężor, w kolejnym kalendarzyku astronomicznym, 
przedstawia zjawiska, jakie będą zachodziły na wrześniowym i październikowym niebie, 
a Wiesław Skórzyński radzi, ja k  obserwować p l  cą się kometę.

Życzę Państwu przyjemnej lektury

Toruń, w czerwcu 2000 roku
Andrzej Woszczyk
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czytelnicy piszą... 0 0 B S
Szanowna Redakcjo,

(...) Mam 16 lat i jestem 
zakochany w astronomii. Od 
dawna marzę o jakiejś lunecie, 
przez którą mógłbym podzi
wiać Wszechświat. (.••) Marzy 
mi się jakiś przyrząd (obojęt
nie, reflektor czy refraktor) o 
średnicy 15 cm. Niestety, moja 
rodzina jest w ciężkiej sytuacji 
finansowej, tak, że w żadnym 
wypadku nie mogę sobie na 
niego pozwolić.

(...) Zwracam się do pań
stwa z gorącą prośbą i pyta
niem, czy ktoś mógłby mi prze
kazać ten upragniony przy
rząd?

(...) Interesuje mnie obser
wacja gromad gwiazd, mgła
wic oraz różnego rodzaju za
krycia gwiazd. Szczególnie 
pociąga mnie astrofotografia.

Z góry dziękuję dobroczyń
cy, który pomoże młodemu 
zapaleńcowi w rozwoju jego 
pasji.

Zbigniew Jakim iuk
Janów Podlaski

Szanowna Redakcjo,
Jestem Waszym czytelni

kiem od dwóch lat i muszę 
przyznać, że jestem bardzo 
zadowolony z „Uranii” . Jak na 
razie jest to jedyne w Polsce 
pismo całkowicie poświęcone 
astronomii, ale czy nie może 
ich powstać więcej? Czy jest 
np. możliwe, aby wydać pol
ską wersję słynnego „STAR 
OBSERVER" lub .ASTRONO
MY"? Są to przecież bardzo 
poważne pisma, które według 
mnie powinny pojawić się na 
naszym rynku — lecz ich nie 
ma, dlaczego? Poza tym go

rące pozdrowienia dla całej re
dakcji.

Tomasz Polaczek
Bytom

Red. Dziękujemy za miłe sło
wa. My też bylibyśmy za tym, 
aby więcej pism astronomicz
nych pojawiło się na naszym 
rynku. Ale czy potrafią się 
utrzymać? Nasze czasopismo 
może ukazywać się tylko dzię
ki dotacji Komitetu Badań Na
ukowych. Dopiero znaczne 
zwiększenie liczby naszych 
prenumeratorów pozwoli nam 
samodzielnie istnieć.

Szanowni Państwo!
Chciałbym poinformować 

Państwa o niezwykle rzadkim 
zjawisku astronomicznym, ja
kiego byłem świadkiem w so
botę 6 maja 2000. Przebywa
łem w miejscowości Górki Wiel- 
kie-Zalesie (k. Skoczowa przy 
drodze na Brennę), gdzie po
siadam działkę budowlaną. 
O godz. 13:54 stałem ze zna
jomym na działce i rozmawiali
śmy. Nagle ujrzałem przeraźli
wie jasny obiekt poruszający 
się z kierunku północnego znad 
miejscowości Świętoszówka 
(k. Bielska), który przemknął 
nad naszymi głowami w kierun
ku południowym w stronę góry 
Czantoria. Obiekt miał olbrzy
mią jasność, głowica świeciła 
światłem podobnym do barwy 
łuku elektrycznego spawarki, 
ciągnąc za sobą warkocz czer
wonego ognia. Bezpośrednio 
nad naszymi głowami obiekt 
eksplodował, sypiąc pomarań
czowy wachlarz iskier podob
nych do sztucznych ogni. Ja-

• REKLAMA • REKLAMA • REKLAMA • REKLAMA • REKLAMA • REKLAMA •

Wielki Atlas Nieba
Największy na świecie drukowany atlas nieba o zasięgu 
ponad 11 mag. zawierający ponad milion gwiazd i opisu
jący blisko trzy tysiące obiektów mgławicowych oraz wy
sokiej precyzji programy dla systemu MS-Windows z se
rii „Efemerydy...” , a także na indywidualne zamówienie 
mapy nieba w dowolnej skali i zasięgu oferuje STELLA. 
M asz pytania, chcesz złożyć zam ów ienie —  pisz lub 
dzwoń:

STELLA Piotr Brych 
ul. Stalowa 26/20, 03-426 Warszawa 

tel.: 022-6180813 
e-mail: stellapb@poczta.wp.pl

Kupię
Sprzedam
Zamienię
Nawiążę kontakt...

Sprzedam teleskop firmy BRES- 
SER 0PTIK model PLUTO/S
o parametrach 114/500 mm. 
Cena 750 zł (ze statywem para- 
laktycznym, ew. sam tubus 
optyczny — 375 zł)

Robert Bodzoń, 
ul. Matejki 10/3, 

37-500 Jarosław 
tel. 0-16 623 2732 (ok. godz.19) 

Sprzedam aparat fotograficzny 
Zenit 122 + obiektywy Helios 44- 
2, Helios 44M-7 2/58, Mir 1B 2,8/ 
37 (230 zł) oraz zbiór miesięcz
ników „Urania" z lat 1963-1999 
(350 zł)
Poszukuję Rubinara 5,6/500.

Wiesław Antkowiak 
ul. Budryka 1/22, 

41-103 Siemianowice 
tel. (0-32) 245-9300

Sprzedam teleskop Newtona 
(„Uniwersał” nr 12), 0200 mm, 
f/5, montaż paralaktyczny z na
pędem, celownik laserowy, wy
ciąg do okularów szerokokąt
nych. Stan b. dobry. Na gwaran
cji. Bez okularu i telekonwerte- 
rów. Cena do negocjacji.
Ewa Zegler, tel. 0-89 766-0707

Przyjmę na wakacje (Beskid 
Żywiecki) zainteresowanych 
astronomią na wspólne obser
wacje nieba, połączone z letnim 
wypoczynkiem. Zakwaterowanie 
w niewielkiej odpłatności, wyży
wienie we własnym zakresie. 

Piotr Nowalkowski (18 lat) 
tel. kontakt. 0-32 291-2940 

lub 0-33 863-4693 

Sprzedam płyty CD-ROM z pro
gramami astronomicznymi. 
Szczegóły na stronie: 

www.astrocd.prv.pl 
Jacek Szulc, ul. Akacjowa 14/6 

72-100 Goleniów 
Jacek.Szulc@apollo.aci.com.pl

W tej rubryce zamieszczamy bezpłatnie ogłoszenia naszych Czytelni
ków (do 250 znaków).

sność obiektu była tak wielka, 
że całą okolicę zalało jaskrawo- 
białe światło, odbijając się od 
okien, ścian budynków i trawy 
pomimo jaskrawo świecącego 
Słońca na bezchmurnym nie
bie. Przelot obiektu nie trwał 
dłużej niż ok. 5 sekund. Po ja
kichś 15-20 sekundach rozległ 
się przeciągły grzmot o dużej 
sile, podobny do odgłosu dale
kiego grzmotu, od którego za
drżały okna i ściany naszego 
domu.

Analizując przebieg tego 
wspaniałego zjawiska, mogę 
stwierdzić, że najprawdopo
dobniej byliśmy świadkami 
przelotu dużego bolidu poru
szającego się po trajektorii 
stycznej do powierzchni Ziemi 
na wysokości 5-7 km (sądząc 
po czasie, który upłynął od roz
padu do grzmotu, zdążyłem 
przejść ok. 40 m i wziąć do ręki 
telefon komórkowy, gdy rozległ 
się grzmot). Kierunek lotu boli
du też był interesujący północ- 
-południe, co oznacza, że po
ruszał się po trajektorii prosto
padłej do do płaszczyzny eklip- 
tyki! Mogę również oszacować 
jego prędkość: przebył kąt ok. 
50 stopni w czasie 4-5 sekund. 
Jeżeli się nie mylę, daje to chy

ba 2 km/sek? Ciekawe, z jakie
go był materiału? Jaki materiał 
daje kolor głowicy jaskrawo- 
biało-niebieski z czerwonym 
warkoczem? Po przelocie na 
niebie widoczna była słaba, 
dość szeroka smuga konden
sacyjna, podobna do tych, jaką 
zostawiają samoloty odrzuto
we, ale znacznie szybciej się 
rozproszyła. Zjawisko widziało 
kilka osób z mojej rodziny oraz 
sąsiedzi, w sumie 7-8 osób.

W czasie trwania zjawiska
i w chwilę później daleko nad 
horyzontem w kierunku północ
nym widoczny był samolot pa
sażerski lecący z Pyrzowic do 
Czech (bardzo częsty ostatnio 
widok w tej okolicy). Ciekawe, 
czy Kontrola Lotów zarejestro
wała jego ruch na radarach?

Z poważaniem
O/eg Antemijczuk 

Katowice

Red. Wiadomo już, że opisany 
przez naszego Czytelnika nie
zwykły bolid „wylądował" na Mo- 
rawce w Beskidach (Czechy) 
w postaci zwykłego meteorytu 
(chondryt H6), a wiele informa
cji na ten temat można znaleźć 
w Internecie pod adresem: 
www. vsb. cz/planet/bolid. htm
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148 Meteoryty i komety 
a kosmogonia Układu Słonecznego
T. Zbigniew Dworak
Planetoidy i meteroidy nie sąfragmentami planety, która z jakiś powodów uległa roz
padowi. Przeciwnie, stanowią one najpierwotniejszy, nie przetworzony grawitacyjnie 
i termicznie material dysku protoplanetarnego, który na skutek oddziaływania grawita
cyjnego masywnego Jowisza nie mógł w tym rejonie Układu Planetarnego wykształcić 
się w „normalną"planetę.

150 Badacz katastrofy tunguskiej 
—  Leonid Aleksiejewicz Kulik
Jadwiga Biała
30 czerwca 1908 roku w Centralnej Syberii zaobserwowano przelot niezwykle jasnego 
bolidu. Świetlista kula była widoczna z odległości przeszło 500 km, a poświata nawet 
w Paryżu. Potężny wstrząs zarejestrowały wszystkie pracujące wówczas na Ziemi sta
cje sejsmologiczne. Ale poważne badania tego zjawiska rozpoczęto dopiero w roku 1921 
dzięki staraniom mineraloga Leonida Kulika. Historięjego życia i rezultatyjego badań 
przedstawia tu Autorka.

154 FIRST: teleskop kosmiczny do obserwacji 
podczerwonych
Ryszard Szczerba, Mirosław Rataj, Piotr Orleański
Jak i kiedy powstały galaktyki ? Jak rodzą się gwiazdy ? Na te pytania będzie starał się 
znaleźć odpowiedź teleskop kosmiczny FIRST. Ten teleskop kosmiczny do obserwacji 
w podczerwonej dziedzinie widma, to kolejna okazja dla polskich astronomów i techni
ków do bezpośredniego uczestnictwa w budowie fantastycznego instrumentu i bada
niach początków istnienia Kosmosu.

■ ■ ■ I rozmaitości: Protogwiazdowy alkohol; Śmiercionośna nadfioleto
wa wiosna; Olympus Mons z bliska (161); Fundacja Jurzykowskie- 
go i je j  Nagrody (162); Baza danych INES  —  ostatni etap pracy  
satelity 1UE (164); 719 Albert  —  odnaleziona planetoida (166); 
Skąd wziąć brakujące dane, czyli o pożytkach z  interpolacji (168)

169 galeria Mgławic Messierar. Pierścień na letnim niebie (M57) 

171 poradnik obserwatora: Obserwacje Jowisza

172 P.T. Miłośnicy astronomii obserwują: Komety drugiej połowy 1999 
roku (172); Łzy św. Wawrzyńca w latach 90-tych (179)

183 recenzje: Nowy(?) Atlas Planet (183); Andrzej Marks „Znowu na 
K siężyc” (184); Nietypowo o Keplerze (185)

186 kalendarz astronomiczny 2000: wrzesień — październik

191 w kraju: Walny Zjazd Delegatów PTMA; Spotkanie z prof. Bohda
nem Paczyńskim

192 relaks z Uranią: Księżycowa wykreślanka

w kolorze: Zorza polarna (okl. 11, wkł. I); Galeria (wkł. IV, okl. III)

NA OKŁADCE
Portret Mgławicy Tarantula (NGC2070) z Wielkiego Obłoku Magellana, wykonany na prze
łomie stycznia i lutego br. przy pomocy teleskopu nr 2 VLT (Kueyen) w obserwatorium ESO 
— kompozycja trzech ekspozycji w barwach B, V i R. To jeden z największych obszarów 
powstawania gwiazd w Lokalnej Grupie Galaktyk i jedyny tego typu obiekt pozagalaktycz- 
ny, który można dostrzec gołym okiem. Początkowo skatalogowany jako gwiazda (30 Do- 
radus —  nazwa używana do dziś), został rozpoznany jako mgławica przez francuskiego 
astronoma A. Lacaille 'a przed 250 laty. W centrum znajduje się gromada otwarta R 136, 
zawierająca szereg skrajnie jasnych, gorących i masywnych gwiazd.
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T. Zbigniew Dworak M ctC O łyty  I  kOMCty

a kosmogonia 
Układu Słonecznego

Z  ostatniej chwili...

Nowy
polski
meteoryt!
Najnowszy numer kwartalnika 
„Meteoryt” zawiera informacje
o znalezionym w Polsce, 
na Zamojszczyźnie, meteorycie 
Zakłodzie (zgodnie z regułą, 
nazwę swą zawdzięcza 
miejscowości najbliższej miejsca 
spadku/znalezienia).

W tym biuletynie miłośników 
meteorytów możemy przeczytać 
historię znalezienia i identyfikacji 
owego meteorytu, a jak się 
okazuje, w tym przypadku nie była 
to sprawa prosta. Zakłodzie 
należy do tak rzadkiej grupy 
meteorytów, że do tej pory trwa 
dyskusja nad jego poprawną 
klasyfikacją.

| BIULETYN MIŁOŚNIKÓW METEORYTÓW |

METEORYT
I Nr 2 (34) Crarwloc 2000 |

Choć Anaksagoras z Kladzome- 
naj już w V w. p.n.e. skojarzył 
upadek ogromnego głazu nad 

Ajgospotamoj ze zjawiskiem bolidu —  
tj. bardzo jasnego meteoru (czym nara
ził się m. in. na zarzut bluźnierstwa 
i bezbożności), to jednak w następnym 
stuleciu wielki autorytet ówczesnej na
uki i filozofii, Arystoteles, uznał kome
ty i meteory za zjawiska atmosferyczne. 
I jeszcze w dwa tysiące trzysta lat póź
niej, w roku 1790n.e. francuska Akade
mia Nauk zdecydowanie odrzucała 
wszelkie doniesienia, że kamienie mogą 
spadać z nieba (z przestrzeni kosmicz
nej). Na szczęście dla nauki już nieba
wem, bo w 1794 r. E. F. Chladni opu
blikował pracę, stwierdzając w niej 
pozaziemskie pochodzenie meteorytów, 
a w niespełna 10 lat później udowod
niono wreszcie ponad wszelką wątpli
wość, po słynnym „deszczu” meteorów 
i meteorytów pod Aigle we Francji, iż 
zjaw iska m eteorów  są zw iązane... 
z wtargnięciem do atmosfery Ziemi róż
nej wielkości brył materii z przestrzeni 
międzyplanetarnej. Zbiegło się to rów
nież w czasie z odkryciem pierwszych 
planetoid obiegających Słońce między 
orbitą Marsa a Jowisza— do czego jesz
cze powrócimy.

Te bryły, które spadają na powierzch
nię naszego globu, otrzymały nazwę 
meteorytów; natomiast te, które krążą 
wokół Słońca (podobnie jak planetoidy), 
nazwano później meteoroidami, przy 
czym te ostatnie różnią się od planetoid 
właściwie tylko rozmiarami wynoszący
mi mniej niż 1 km.

Niemniej jednak przez następne pół
tora wieku uważano owe drobne ciała 
naszego układu planetarnego za mało dla 
niego istotne —  wręcz za „śmieci” ko
smiczne nie całkiem jasnego pochodze
nia —  i nie przydawano im większego

znaczenia, mimo iż już w połowie dzie
więtnastego stulecia zdawano sobie spra
wę z istnienia tzw. rojów meteorów oraz 
ich związku z niektórymi kometami, któ
re przecież nie uważano wtedy jeszcze 
za pełnoprawne obiekty Układu Sło
necznego.

Sytuacja zmieniła się diametralnie 
dopiero w drugiej połowie XX wieku—  
a zwłaszcza po ogłoszeniu —  w 1950 
roku —  przez Freda L. Whipple’a hipo
tezy „brudnej kuli śniegowej” (jakąjest 
jądro komety) oraz hipotezy istnienia 
Obłoku Kometamego (Oorta) odległe
go o około 100 OOOj.a., jak również ist
nienia pierścienia (Kuipera) złożonego 
z planetoid i jąder komet (znajdującego 
się poza orbitą Neptuna) —  zob. Donald 
K. Yeomans: Komety, Wyd. Prószyński 
i S-ka, Warszawa 1999.

Wtedy też zaczęto zastanawiać się 
dokładniej nad przyrodą pasa planetoid
i meteoroidów. Okazało się —  wbrew 
wcześniej szym wyobrażeniom— iż pla
netoidy oraz meteoroidy nie są fragmen
tami piątej (licząc od Słońca) planety, 
która z jakichś przyczyn uległa rozpa
dowi. Przeciwnie, stanowią one ów naj
pierwotniejszy, nie przetworzony grawi
tacyjnie i termicznie materiał dysku 
protoplanetamego (planetozymale), któ
ry na skutek oddziaływania grawitacyj
nego masywnego Jowisza nie mógł wy
kształcić się w tym rejonie Układu 
w „normalną” planetę. Nazywano ją  nie
kiedy Faetonem —  zaś w Związku So
wieckim powstała wręcz nieoficjalna 
nauka (z pogranicza SF)\ faetonologia.

W ten sposób wyjaśniło się, że bada
nie meteorytów, meteoroidów (jeśli się 
udaje zaobserwować), planetoid, a tak
że komet, pozwoli dokładniej i lepiej 
zrozumieć problemy kosmogonii Ukła
du Słonecznego —  jego pierwotnego, 
nie przekształconego składu chemiczne-
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go i mineralogicznego, rozkładu począt
kowego momentu pędu Prasłońca i dys
ku protoplanetamego, a także pola ma
gnetycznego oraz wiatru gwiazdowego 
Słońca, będącego w fazie T Tauri. Po
nadto stwierdzono również, że im drob
niejsze ciało, tym bardziej odzwiercie
dla ono pierwotny skład materii proto- 
planetamej — dotyczy to zwłaszcza tzw. 
chondrytów węglistych liczących sobie 
ponad 4,6 mld lat (czyli więc tyle, ile 
wynosi wiek Układu Słonecznego). 
Nadmiar obecności w nich izotopu tle
nu l60 , a także... mikrodiamentów po
twierdza hipotezę o bliskim wybuchu 
w tamtym czasie supernowej, która za
równo przyspieszyła kompresję obłoku 
protosłonecznego, jak i nasyciła go pier
wiastkami chemicznymi o liczbie ato
mowej większej niż dla żelaza Fe.

Dowiedzieliśmy się ponadto, iż 
w miarę oddalania się od Słońca prze
ważają w naszym Układzie najlżejsze 
pierwiastki chemiczne (jak np. wodór H 
i hel He w atmosferach planet-olbrzy- 
mów, inaczej typu jowiszowego), a ze 
związków — woda H20  w postaci lodu 
i amorficznego śniegu (jak np. w kome
tach i pierścieniach Saturna; być może 
także księżyc Saturna — Tethys — to 
tysiąckilometrowej średnicy zamarznięta 
kropla wody). Powstaliśmy zatem 
z ognia i lodu...

Wreszcie przekonano się, że meteory
ty i (niewielkie?) planetoidy odegrały 
istotną rolę w kształtowaniu powierzch
ni planet (zwłaszcza pozbawionych gę
stej atmosfery, co stwierdzono nie tylko 
w przypadku Księżyca, lecz również 
Merkurego, Marsa i satelitów planet) 
— w tym także Ziemi.

To, na przykład, że oś rotacji Ziemi 
jest nachylona pod kątem około 66,5° 
do płaszczyzny jej orbity, zostało naj
prawdopodobniej spowodowane wła
śnie uderzeniem w nasz glob masywnej, 
żelazoniklowej planetoidy o średnicy 
dochodzącej nawet do... 1000 km (zob. 
Wielkie katastrofy w historii Ziemi Igora 
A. Riezanowa, PWN, „Biblioteka Pro
blemów” t. 285, Warszawa 1986). Zda
rzyło się to między 4,5 a 4 mld lat temu. 
Również powstanie Księżyca wiąże się 
ze spadkiem planetoidy (być może tej 
samej!), prawdopodobnie w rejonie 
obecnego Basenu Południowo-Pacyficz- 
nego. Spowodowało to przypuszczalnie 
oderwanie się fragmentu płaszcza Zie
mi, który odleciał w przestrzeń i utwo
rzył Księżyc, zaś sama planetoida po

grążyła się we wnętrzu naszej planety 
(stąd zatem chyba mamy w środku glo
bu jądro FeNi!). Argumentami za tą hi
potezą miałyby być: średnia gęstość na
szego satelity odpowiadająca średniej 
gęstości płaszcza ziemskiego oraz skład 
chemiczny i mineralogiczny Księżyca 
(zob. np. Oznaki ziemskiego pochodze
nia Księżyca Piotra Wolańskiego, Biul. 
Inf. PPG „Geofizyka”, z. 1, Wyd. Geo
logiczne, Warszawa 1976).

Okazało się ponadto, iż — przynaj
mniej raz (!) w historii naszego globu 
— upadek niewielkiej planetoidy o śred
nicy około 10 km, w rejonie północne
go Yukatanu nad Zatoką Meksykańską, 
przyczynił się w drastyczny sposób 
(około 65 min lat temu) do ewolucji bios
fery Ziemi, prowadząc m. in. do totalnej 
zagłady dinozaurów (ale nie tylko ich), 
znacznej zmiany warunków środowi
skowych (np. względna zawartość tlenu 
w atmosferze spadła z ok. 29 % w erze 
mezozoicznej do obecnych 21%) oraz 
klimatycznych, a niewykluczone, że 
również do pewnego przyspieszenia dry- 
fu kontynentów. Na miejscu spadku tej 
planetoidy znajduje się obecnie niemal 
całkowicie zatarty krater Chicxulub 
o średnicy 200 km! — rozpoznany osta
tecznie w minionym dziesięcioleciu 
dzięki radarowym zobrazowaniom sa
telitarnym (zob. też Dinozaury i krater 
śmierci Waltera Alvareza, Wyd. Pró
szyński i S-ka, seria „Na ścieżkach na
uki”, Warszawa 1999).

Co prawda, gdyby nie ta straszliwa 
katastrofa kosmiczna, to nie doszłoby, 
ujmując problem już w ogromnym skró
cie, do ewolucji drobnych i wiodących 
nocny tryb życia ssaków oraz ich radiacji 
adaptatywnej: łącznie z naczelnymi i czło
wiekiem! W przeciwnym przypadku nie 
istnielibyśmy, a — być może — wyło
niłby się wreszcie, w toku ewolucji nie 
zaburzonej upadkiem małej planetoidy, 
inteligentny dinozauroid i wylądował na 
Księżycu (zamiast ludzi) jakieś dwadzie
ścia milionów lat temu (Marcin Ryszkie- 
wicz: Mieszkańcy światów alternatyw
nych, czyli historia naturalna rozumu, 
Wiedza Powszechna, „Złota Seria Lite
ratury Popularnonaukowej”, Warszawa 
1987). Jest to zarazem pouczający przy
kład dla problematyki SETI i może sta
nowić jedną z prób wyjaśnienia niepo
kojącej zagadki milczenia Wszechświata. 
Analogiczne katastrofy mogły się bo
wiem zdarzyć także pod innymi słońca
mi, zmieniając bieg ewolucji obcej bios

fery, w dodatku mogącej zachodzić w cał
kowicie odmienny sposób niż na Ziemi.

Podobnie upadek wielkiego meteory
tu przed około 35 min lat na terenie 
Ameryki Północnej spowodował wy
mieranie większości prymitywnych ssa
ków linii paleoceńsko-eoceńskiej, co jest 
nazywane w historii biosfery Ziemi 
Grand Coupure („Wielkie cięcie”).

W czasach nam współczesnych— 30 
czerwca 1908 roku — upadek tzw. Me
teorytu Tunguskiego, który był najpraw
dopodobniej fragmentem jądra komety 
Enckego (i dlatego nie znaleziono żad
nych jego śladów, ponieważ serią eks
plozji zakończył ten fragment swój lot 
w atmosferze), nie spowodował tylko 
dlatego tragicznych następstw, ponieważ 
zdarzył się niemal w bezludnej okolicy, 
pośrodku Syberii w rejonie Podkamien- 
nej Tunguskiej. Gdyby jednak— jak to 
policzono — meteoryt ten „spóźnił się” 
niemal dokładnie o 6 godzin (1/4 doby), 
to zagładzie uległby St. Petersburg, po
łudniowe wybrzeże Finlandii i północ
ne Estonii, zaś cała Europa odczułaby 
skutki tego uderzenia (w tym również 
polityczne, ponieważ zmiecenie z po
wierzchni Ziemi stolicy owego „więzie
nia narodów” musiałoby znaleźć swój 
wyraz w działalności i państw ościen
nych, i krajów zniewolonych).

Natomiast upadek na Ziemię takiego 
ciała, jak kometa Shoemaker-Levy 9, 
która w 1994 roku wtargnęła do atmos
fery Jowisza (Krzysztof Ziołkowski: 
Zderzenie komety z Jowiszem, Wyd. 
CBK PAN, Warszawa 1994), spowodo
wałby najprawdopodobniej zagładę ca
łej biosfery naszej planety — i nie było
by komu teraz na ten temat ani pisać, 
ani czytać!

Na zakończenie: kultowy niemal film 
SF pt. Armageddon roi się od nieporad
ności i grubo rozmija się z prawdą odno
śnie budowy planetoid oraz panującej na 
nich grawitacji, a także z mechaniką nie
ba — nie mówiąc już o niezdarnej roli 
skądinąd wybitnego aktora Bruce’a Wil- 
lisa, co jednak do astronomii i kosmogo- 
nii nie należy (nawet w wymiarze kata
strofalnego zagrożenia dla Ziemi)!

T. Zbigniew Dworak, astronom, jest 
profesorem Inżynierii i Ochrony Śro
dowiska Akademii Górniczo-Hutni- 
czej im. S. Staszica w Krakowie. Jego 
pasją jest fantastyka naukowa.
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Jadwiga Biała

10 km

Plan powalenia tajgi w rejonie tunguskiej 
katastrofy (wg Zotkina). Strzałki wska
zują kierunki leżących drzew. 
(Zaczerpnięte z: H. KorpikieWicz, „Spa
dające gwiazdy", Poznań 1988)

C 6 5

Badacz katastrofy 
tunguskiej —  Leonid
Aleksiejewicz Kulik

Zdarzenie określane m ianem  
katastrofy tunguskiej rozegra
ło się 30 czerwca 1908 roku 

w Centralnej Syberii. Zaobserwowa
no wówczas przelot niezwykle jasne
go bolidu. Świecąca kula ognista wi
dziana była z odległości około 500 km, 
a grzmoty i wybuchy słyszano z odle
głości ponad 1000 km. Po kilku mi
nutach lot świetlistej kuli zakończył się 
detonacją tak potężną, że wstrząs za
re jestrow ały  w szystk ie  pracu jące  
wówczas na Ziemi stacje sejsmolo
giczne.

Choć zjawisko widziało setki osób, 
a dziesiątki przysłały jego opisy do 
Obserwatorium Geofizycznego w Ir
kucku, to nie podjęto żadnych poszu
kiwań. Na wiele lat sprawa popadła 
w zapomnienie. Dopiero w roku 1921 
zainteresował się nią mineralog rosyj
ski Kulik.

Leonid Aleksiejewicz Kulik urodził 
się 19 sierpnia 1883 r. w Tartu. Jego 
ojciec pochodził ze szlacheckiego rodu 
i po ukończeniu studiów medycznych 
na uniwersytetach w Wurzburgu i Tar
tu został lekarzem w Jelizawetgradzie. 
W swej pracy odnosił sukcesy, ale nie
stety w wyniku nieszczęśliwego wy
padku zmarł w wieku 37 lat. Rodzina 
przeniosła się na Południowy Ural do 
Troicka, aby znaleźć się bliżej krew
nych.

W roku 1903 Kulik ukończył ze zło
tym medalem klasyczne gimnazjum 
w Troicku i został studentem Instytu
tu Leśnego w Petersburgu. Jednak po 
roku za udział w zamieszkach studenc
kich został wcielony do wojska, a na
stępnie wysłany do szkoły wojskowej 
w Tyraspolu. Po ukończeniu szkoły 
przeszedł do rezerwy.

Przez kilka lat zmieniał miejsce za
mieszkania, pracując w ekipach zaj
mujących się poszukiwaniem bogactw

naturalnych Południowego Uralu. Brał 
też udział w działalności rewolucyjnej, 
za co w maju 1910 roku przez 3 tygo
dnie siedział w więzieniu w Czelabiń
sku, a jego bracia Nestor i W łodzi
mierz zostali zesłani na Syberię.

Wiele czasu poświęcił Kulik na do
kształcanie. Poznał tajniki mineralogii, 
botaniki i zoologii. Zgromadził też 
dużą kolekcję minerałów.

Przełomowym w jego życiu stało 
się spotkanie z akademikiem Włodzi
mierzem Wiemadskim w roku 1911. 
Kulik brał udział w opracowaniu ma
teriałów z ekspedycji geologicznych 
W iernadskiego i ceniony był jako 
znawca minerałów.

Dzięki staraniom W iernadskiego 
w sierpniu 1912 roku został wobec Ku
lika zdjęty nadzór policyjny i mógł on 
wyjechać do Petersburga. W Muzeum 
Mineralogicznym imienia Piotra Wiel
kiego Kulik zajął się katalogowaniem 
minerałów. We wrześniu został studen
tem mineralogii Wydziału Fizyczno- 
-Matematycznego Uniwersytetu w Pe
tersburgu . W cześniej W iernadski 
pomógł wstąpić na Uniwersytet w Pe
tersburgu bratu Leonida Kulika —  Ne
storowi, który w czasie zsyłki prowa
dził badania geologiczne Syberii.

Gdy wybuchła wojna, Kulik został 
zmobilizowany i brał udział w bojach 
w Prusach Wschodnich. Został odzna
czony Orderami św. Stanisława oraz 
św. Anny i awansował na stopień po
rucznika.

W roku 1918 K ulik  w y jecha ł 
na pierwszą ekspedycję meteorytową 
do Guberni Twerskiej. Z polecenia 
Wiernadskiego miał zbadać miejsce 
spadku meteorytu Kaszin (nazwa ka
talogow a —  G lasatovo). M eteoryt 
spadł 27 lutego 1918 roku między 
miejscowościami Kaszin i Glastowo. 
Był to meteoryt kamienny, chondryt

U R A N I A  -  Po stęp y  a s t r o n o m ii 4/2000



oliwinowo-bronzytowy (H4) o wadze 
około 150 kg. Kulik bardzo starannie 
spisał relacje świadków oraz zebrał ma
leńkie fragmenty meteorytu, które ro
zeszły się wśród mieszkańców. Dokład
ny opis miejsca i okoliczności spadku 
meteorytu opublikował w Biuletynie 
Akademii Nauk w roku 1918 iw  cza
sopiśmie „Priroda” w roku 1919.

W tym samym 1918 roku Kulik wraz 
z profesorem Kurbatowem wyjechał 
na ekspedycję w rejon Uralu. Trafili 
w sam środek wojny domowej i ledwie 
uszli z życiem. W styczniu 1919 roku 
Kulik został wykładowcą mineralogii 
na uniwersytecie w Tomsku. Trwała 
wojna domowa. Najpierw w marcu 
1919 roku wcielili go do wojska biało
gwardziści, a po ich ucieczce w grud
niu —  czerwonoarmiści. Do pracy na 
uniwersytecie wrócił w lutym 1920 
roku. Zajął się opracowaniem materia
łów z ekspedycji oraz pracą pedago
giczną. W lecie znowu wyruszył z Kur
batowem na poszukiwanie minerałów.

W roku 1921 poszukiwanie i bada
nie meteorytów w Rosji zostaje zin
sty tucjonalizow ane. Z in icjatyw y 
Wiemadskiego przy Muzeum Minera
logicznym Akademii Nauk utworzo
no Oddział Meteorytów. Wiemadski 
został jego szefem, a Kulik sekreta
rzem naukowym. Jednocześnie Aka
demia Nauk utworzyła Stałą Ekspedy
cję M eteorytową której szefem został 
również Kulik. W związku z pełnie
niem obu funkcji Kulik wrócił do Pe
tersburga.

Ekspedycja Meteorytowa otrzyma
ła w ramach wyposażenia amerykań
ski wagon kolejowy na 27 osób. Tym 
wagonem Kulik ze współpracownika
mi przemierzali niezmierzone obsza
ry Rosji w poszukiwaniu meteorytów. 
A ponieważ sieć kolejowa nie była 
zbyt gęsta, wędrowali też na furman
kach, saniach, tratwach, konno i pie
szo. Sprawdzano w szystkie donie
sienia o spadkach meteorytów, przy
syłane do Akademii Nauk.

W czasie tej ekspedycji Kulik zba
dał miejsce spadku meteorytu Sara
tov. Zebrał zeznania świadków oraz 
odłamki meteorytu.

Meteoryt Saratov spadł 6 września 
1918 roku około godziny 15. Wcze
śniej obserwowano przelot jasnej kuli 
ognistej i słyszano detonacje. Znale
ziono wiele okazów o łącznej masie 
około 328 kg. Ten kamienny meteoryt
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jest chondrytem oliwinowo-hiperste- 
nowym (L4).

Jednocześnie członkowie ekspedy
cji popularyzowali wiedzę o meteory
tach wśród mieszkańców miast i osie
dli. T łum aczyli, ja k  rozpoznaw ać 
m eteoryty, jak  obserwować bolidy 
i dlaczego badanie meteorytów ma tak 
ogromne znaczenie dla nauki. Rezul
tatem działalności popularyzatorskiej 
było utworzenie sieci obserwatorów 
bolidów, którzy regularnie przysyłali 
swoje obserwacje. W późniejszych la
tach Kulik napisał instrukcje dla ob
serwatorów. Ukazało się sześć takich 
instrukcji w latach: 1924, 1925, 1926, 
1930, 1937 i 1941.

Podróż Kulika i współpracowników 
przez Rosj ę trwała ponad rok —  od 19 
maja 1921 roku do 29 listopada 1922 
roku. W „Wiadomościach Rosyjskiej 
Akademii Nauk” z roku 1922 przeczy
tać można sprawozdanie Kulika z tej 
wyprawy.

Jeszcze przed wyjazdem, w marcu 
1921 roku, D.O. Swiatski przekazał 
Kulikowi karteczkę ze zdzieranego 
kalendarza z dwóch tygodni czerwca 
(2-15) 1910 roku. Na odwrotnej stro
nie była krótka notatka o upadku na Sy
berii wielkiego meteorytu w roku 1908. 
Jak wspominał Kulik, Swiatski, wrę
czając mu kartkę, powiedział: „Nie ma 
dymu bez ognia”. Chyba obaj nie przy
puszczali, jak doniosłą rolę w życiu 
Kulika odegra ta nietypowa kartka.

Po przeczytaniu kartki Kulik roz
począł zbieranie materiałów odnoszą

cych się do fenomenu, który potem 
został nazwany katastrofą tunguską. 
W jesieni 1921 roku, gdy ekspedycja 
dotarła na Syberię, Kulik spotykał 
św iadków  zdarzenia z 1908 roku. 
W planach ekspedycji nie było bada
nia miejsca spadku meteorytu i Kulik 
ograniczył się do rozkolportowania 
wśród ludności prośby o dokładny opis 
zjawiska.

Po powrocie do Piotrogradu nale
gał, aby rozpocząć badania miejsca 
spadku meteorytu. Jednak Fersman, 
ówczesny dyrektor Muzeum Minera
logicznego Akademii Nauk, nie był 
tym zainteresowany. Badania zostały 
odłożone na bliżej nie sprecyzowaną 
przyszłość. Natomiast Kulik po długiej 
przerwie miał w reszcie m ożliwość 
ukończenia studiów na Uniwersytecie 
w Piotrogradzie, co uczynił w roku 
1923, mając już 40 lat.

D opiero w styczniu  1927 roku 
w Akademii Nauk zatwierdzono wy
prawę Kulika na miejsce katastrofy 
tunguskiej. Nie bez znaczenia było po
parcie W iemadskiego, który wrócił 
z zagranicznej podróży.

W końcu marca 1927 roku po do
tarciu do faktorii Wanowara Kulik roz
począł wędrówki po tajdze w celu zna
lezienia miejsca spadku meteorytu. 
W czerwcu trafił na obszar powalone
go lasu na ogromnej powierzchni oce
nionej przez niego na dziesiątki tysię
cy, a w rzeczywistości około 2015 km2. 
Kilkadziesiąt milionów drzew osma
lonych, pozbawionych gałęzi i kory,

J
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Powalony las w miejscu katastrofy tunguskiej

ułożonych było radialnie wokół epi
cen trum , koronam i na zew nątrz . 
Wśród nich sterczały pojedyncze drze
wa, które Kulik nazwał „słupami tele
graficznymi”.

W rejonie zniszczonego lasu Ku
lik przebywał około dwóch tygodni. 
Skończyły się zapasy żywności i nie 
m ieli przyrządów  do prow adzenia 
specjalistycznych badań —  musieli 
wracać.

Druga wyprawa wyruszyła wiosną 
1928 roku i trwała do jesieni. Wybu
dowano wtedy drewnianą chatę oraz 
składy żywności. Kulik chciał znaleźć 
miejsce spadku meteorytu metodami 
magnetometrycznymi.

W centrum zniszczonego lasu zna
leziono ogromne bagno zalane wodą, 
które nazwano Południowym Bagnem. 
Miało ono powierzchnię około 15 km2 
i głębokość 5-9  m. Wokół były dzie
siątki płaskich jam  o średnicach od 
kilku do kilkudziesięciu metrów i głę
bokościach do kilku metrów. Przypo
minały one kratery meteorytowe. Nie
stety, pomiary magnetometryczne nie 
wykazały żadnych anomalii w pobli
żu owych jam.

Pod koniec lutego 1929 roku z Le
ningradu wyruszyła trzecia wyprawa. 
Jej celem było wykonanie wykopów 
w poszczególnych jam ach i odnale
zienie zagrzebanych w nich meteory
tów. W wyprawie oprócz naukowców 
w zięło udział sześciu m iłośników, 
którzy zobowiązali się wykonywać 
najcięższe prace. W ybrani zostali 
z ogromnej ilości entuzjastów, którzy 
z całej Rosji pisali do Kulika prośby
0 włączenie ich do ekspedycji. Świad
czy to o ogromnym zainteresowaniu 
katastrofą tunguską wśród społeczeń
stwa.

Wyprawa dotarła na miejsce kata
strofy 6 kwietnia 1929 roku, a prace 
trwały do jesieni 1930 roku.

Poszukiwanie meteorytu prowadzo
no w zagłębieniu zwanym Jamą Su- 
słowa o średnicy 30 m i głębokości 
6 m. Niestety, na dnie zalanej wodą 
jamy znaleziono tylko pień drzewa zła
manego u korzeni. Również w innych 
zagłębieniach nie znaleziono fragmen
tów meteorytów.

Nie zrażony tym Kulik kazał robić 
odwierty w Jamie Susłowa. Pod tor
fem natrafiono na wieczną zmarzlinę
1 roboty posuwały się bardzo wolno: 
1-2 cm dziennie. Ale nawet wierce

nia do głębokości 34 m nie dawały 
wyników —  materiału meteorytowe
go nie znaleziono.

Jednocześnie prow adzono prace 
geodezyjne i gromadzono zbiory geo
logiczne i botaniczne. Pod kątem  
planowanych w przyszłości zdjęć lot
niczych robiono obserwacje meteoro
logiczne.

P rzy lo t sam olo tu  p rzek ład an o  
w nieskończoność, a kiedy wreszcie 
przyleciał, była tak zła pogoda, że nie 
można było zrobić zdjęć.

Trudy ekspedycji związane z prze
bywaniem przez wiele miesięcy w bar
dzo uciążliwych i prymitywnych wa
runkach, w spiekocie i mrozie, kłopoty 
związane z działalnością firmy zapew
niającej aprowizację, a przede wszyst
kim brak sukcesu po wielomiesięcz
nych badaniach, mocno nadszarpnęły 
zdrowie Leonida Kulika. Z ekspedy
cji w racał roz trzęsio n y  nerw ow o 
i mocno posiwiały.

Po powrocie do Leningradu czeka
ły go jeszcze gorsze kłopoty. Jeden 
z uczestników ekspedycji złożył do
nos, w którym oskarżył Kulika o brak 
kompetencji. W czasach stalinowskich 
takie oskarżenie mogło mieć tragicz
ne konsekwencje. Na szczęście w jego 
obronie stanęli Wiemadski, Fersman
i inni profesorowie i po wielu wyja
śnieniach sprawa ucichła.

Jednak gdy Kulik wystąpił z proś
bą o zrobienie zdjęć lotniczych, dostał 
odmowę. Odmówiono również Mię
dzynarodowej Unii Astronomicznej, 
która zwróciła się z prośbą o umożli
wienie uczonym amerykańskim zro
bienie zdjęć lotniczych. W 1932 roku 
Kulik napisał pracę „Wstępne wyniki 
ekspedycji m eteorytow ych 1921- 
-1931”, w której podsumował dziesię
c io lec ie  poszuk iw ań  m eteory tów  
w Rosji.

Dopiero wiosną 1933 roku, po wie
lu zabiegach, Kulik otrzymał pozwo
lenie na dalsze badania terenu katastro
fy tunguskiej. Wybrał się tam sam. 
W drodze powrotnej bardzo poważnie 
zranił nogę i tylko pomyślnemu zrzą
dzeniu losu i silnej woli zawdzięczał 
szczęśliwy powrót z tajgi do faktorii 
Wanowara.

W następnych latach Kulik zajmo
wał się organizowaniem ekspedycji 
w celu poszukiwania meteorytów w in
nych rejonach kraju.

Rankiem 2 października 1933 roku 
nad zachodnią Syberią pojawiła się na 
niebie kula ognista i słychać było 
grzmoty. Potem na wieś Staroje Pie- 
sjanoje spadły meteoryty. Gdy 28 li
stopada Kulik przybył do miejscowo
ści Kurgan, pokazano mu 2 odłamki 
o wadze 288 g i 308 g. Następnego 
dnia wygłosił on popularny odczyt
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na tem at meteorytów. Po odczycie 
uczeń ze wsi Staroje Piesjanoje wrę
czył mu odłamek meteorytu o wadze 
98 g.

Jednak na zainteresowanie m iej
scowej ludności poszukiwaniem po
zostałych  m eteorytów  najbardziej 
w płynął fakt, że znalazcy  dw óch 
pierw szych okazów dostali premie 
pieniężne. Gdy po trzech latach Ku
lik znowu przyjechał do wsi Staroje 
Piesjanoje, przyniesiono mu 12 oka
zów o łącznej wadze około 2,7 kg. 
Największy ważył 905 g.

Meteoryt, którego katalogowa na
zwa brzmi Pesyanoe, należy do bar
dzo rzadkiej grupy meteorytów ka
miennych. Jest to achondryt aubryt. 
Oprócz meteorytów zebranych przez 
K ulika znalez iono  je szcze  kilka. 
Łączna masa znalezionych okazów 
wynosi 3393 g.

Wieczorem 26 grudnia 1933 roku 
m ieszkańcy  re jonów  po łożonych  
w pobliżu miast Władimir i Jurjew- 
-Polski obserwowali przelot jasnego 
bolidu. Jego rozmiary na niebie oce
niono na podwójną średnicę tarczy 
księżycowej.

Kulik wysunął przypuszczenie, że 
tak duże rozmiary bolidu spowodowa
ne były rozdrobnieniem bryły mete
orytu w atmosferze ziemskiej. Zatem 
gdzieś na powierzchnię Ziemi powi
nien spaść deszcz meteorytowy. Ale 
jak znaleźć to miejsce?

Kulik zebrał relacje świadków prze
lotu bolidu z różnych miejscowości 
i rachunkowo zlokalizował miejsce 
spadku deszczu meteorytowego w po
bliżu  wsi P ierw om ajski Posiołok. 
I rzeczywiście, gdy dotarł do tej miej
scowości i zaczął rozpytywać miesz
kańców, okazało się, że znaleziono 
dwa okazy. Jeden o wadze ponad 10 
kg okazał się najw iększym  w tym 
spadku, drugi miał wagę 8340 g.

Wiosną 1934 roku, w czasie drugie
go pobytu w rejonie spadku, Kulik 
z pomocą uczniów i kołchoźników ze
brał na okolicznych polach 95 okazów. 
Ich łączna waga razem z dwoma naj
większymi wynosiła 48,98 kg.

Meteoryt Pervomaisky jest mete
orytem kamiennym, chondrytem oli- 
winowo-hiperstenowym L6 i należy 
do częściej spotykanych meteorytów.

Kulik planował wydawanie mono
grafii poświęconych poszczególnym 
meteorytom, które spadły na terytorium

ZSRR. W roku 1935 wydał pierwszą 
pozycję— „Meteoryty ZSRR: kamien
ny meteoryt Żigajłowka”.

Meteoryt Żigajłowka nosi nazwę 
katalogową Kharkow. Spadł 12 paź
dziernika 1787 roku około godziny 15 
w pobliżu wsi Lebedin i Żigajłowka 
koło Charkowa na Ukrainie. Spadło 
wiele okazów, ale zachował się tylko 
jeden, bez podanej wagi. Jest to mete
oryt kamienny chondryt oliwinowo- 
-hiperstenowy L6.

Kolejnym meteorytem, którego ba
daniem zajmował się Kulik, był Yur- 
tuk. Meteoryt ten w postaci deszczu 
spadł 2 kwietnia 1936 roku w nocy we 
wsi Jurtuk w rejonie Dniepropietrow- 
ska na Ukrainie. Jeden z okazów roz
bił pokryty dachówką dach i wpadł na 
strych domu. Ważył około 2 kg, ale 
został rozbity i uratowano tylko 509 g. 
Znaleziono jeszcze kilka okazów, ale 
ani ich liczba, ani waga nie są znane. 
Zostały porozbijane i zaginęły, co było 
dużą stratą dla badaczy, ponieważ jest 
to bardzo rzadki meteoryt kamienny 
z grupy achondrytów —  howardyt.

Na podstawie całego dotychczaso
wego dorobku Kulik otrzymał stopień 
naukowy kandydata nauk geologicz- 
no-m ineralogicznych. Po p rzepro
wadzce do Moskwy otworzył przewód 
doktorski. Jednak z powodu wojny nie 
doprowadził sprawy do pomyślnego 
końca.

W roku 1937, po długiej przerwie, 
Kulik zorganizow ał kolejną, p iątą  
wyprawę w rejon katastrofy tungu
skiej. Tym razem  dzięki staraniom 
Ottona Juriewicza Szmidta w planie 
znalazło się wykonanie zdjęć lotni
czych. Ale wskutek awarii samolotu 
znowu zdjęć nie udało się wykonać.

Dopiero w czasie szóstej wyprawy, 
w 1938 roku, wykonano zdjęcia lotni
cze, a w terenie staranne prace geode
zyjne. U tw ierdziły  one K ulika we 
wcześniejszych przypuszczeniach, że 
miejscem spadku meteorytu jest Ba
gno Południowe. Kiedy jednak w cza
sie siódmej wyprawy w roku 1939 
kolejne wykopki nie przynosiły rezul
tatu, Kulik doszedł do wniosku, że 
meteoryt rozerwał się w atmosferze. 
Takie wyjaśnienie zagadki katastrofy 
tunguskiej potwierdziły również póź
niejsze badania.

W roku 1939 ukazał się artykuł 
Kulika „Dane o meteorycie tunguskim 
do 1939 roku”. W zamyśle autora mia

ło to być podsumowanie dotychczaso
wych prac zmierzających do wyjaśnie
nia zagadki tego fenomenu. Tym bar
dziej, że jak o  sekretarz  naukow y 
Komitetu Meteorytyki Akademii Nauk 
ZSRR Kulik przygotowywał kolejne 
ekspedycje, które miały być począt
kiem zakrojonych na szeroką skalę 
badań miejsca katastrofy tunguskiej. 
Los zrządził, że kolejnych wypraw już 
nie doczekał.

Gdy wybuchła wojna niemiecko- 
-sowiecka, Kulik zgłosił się do woj
ska. Prezydium Akademii Nauk wy
stąpiło o zwolnienie, ale Kulik odrzu
cił te starania i udał się na front.

Po kilku miesiącach, 6 październi
ka został ranny w nogę i dostał się do 
niewoli. W lazarecie dla jeńców wo
jennych, sam będąc ciężko rannym, 
pracował jako sanitariusz i pomocnik 
chirurga. Partyzanci przygotowują mu 
ucieczkę, ale Kulik nie skorzystał z tej 
możliwości, uważając, że powinien 
pomagać cierpiącym. Lazaret został 
przeniesiony do obozu jenieckiego 
w Spas-Demensku. Komendant obo
zu, słysząc o słynnym profesorze, po
zwolił Kulikowi być sanitariuszem, 
a nawet mieszkać w prywatnym domu. 
Pracując wśród chorych, Kulik zara
ził się tyfusem plamistym i 14 kwiet
nia 1942 roku zmarł.

Leonid Aleksiejewicz Kulik zapi
sał się w dziejach meteorytyki przede 
wszystkim jako niezmordowany ba
dacz fenomenu tunguskiego. Gdyby 
nie jego zaangażowanie i upór, kto wie, 
czy niedostępny obszar katastrofy tun
guskiej w ogóle byłby badany.

Wiele starań poświęcił Kulik poszu
kiwaniu innych meteorytów, które spa
dły na terenie ZSRR oraz popularyzo
waniu wiedzy o meteorytach. Napisał 
wiele popularnych artykułów, wygła
szał pogadanki, instruował, jak szukać 
i rozpoznawać meteoryty.

Imieniem Kulika nazwano planeto- 
idę o numerze 2794 odkrytą 8 sierpnia 
1978 roku przez astronoma rosyjskie
go Czermycha oraz jeden z kraterów na 
Księżycu o średnicy 58 km i współrzęd
nych: 42,4N, 154,5 W.

Jadwiga Biała jest doktorem astro
nomii, specjalistą mechaniki nieba, 
pasjonatką meteorytyki i dyrektorem 
Olsztyńskiego Planetarium i Obser
watorium Astronomicznego.
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FIRST:
teleskop kosmiczny 
do obserwacji 
podczerwonych

Ryszard Szczerba 
Mirosław Rataj 
Piotr Orleański

Pisząc w 1997 roku 
(R. Szczerba, PA 4/97) 
artykuł poświęcony satelicie 
podczerwonemu ISO  
(Infrared Space Observatory), 
nie sądziłem, że ju ż  wkrótce 
staniemy przed  szansą 
uczestnictwa w pracach  
ogromnego zespołu  
przygotowującego jeden  
z  instrumentów naukowych 
dla kolejnego satelity 
podczerwonego FIRST  
(Far Infra-Red and 
Submilimetre Telescope).
Nasz pierw szy roboczy 
kontakt z  dr Thijs de Graauw 
ze Space Research 
Organization Netherlands 
(SRON, Holandia), szefem 
instrumentu H IF I  
(Heterodyne Instrument 

fo r  F irst) miał miejsce tuż 
przed  Gwiazdką 1997 r.
Warto podkreślić, że  dr Thijs 
de Graauw był również 
szefem budowy SW S (Short 
Wavelength Spectrometer)  —  

jednego z  najefektywniejszych 
instrumentów satelity ISO.
W tym artykule postaram y się  
zaprezentować czytelnikom 
Uranii-PA najciekawsze dane 
dotyczące FIRST, omówimy 
uzgodniony z  konsorcjum 
HIFI wkład Polski przy  
budowie tego instrumentu 
oraz przedstawimy 
najważniejsze cele naukowe 
stojące p rzed  misją FIRST, 
zaliczanej do najważniejszych 
w programie badań kosmosu 
realizowanych przez  
Europejską Agencję 
Kosmiczną (ESA  —

European Space Agency).
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Wstęp
Czytelnik, który przeczytał artykuł 

na temat ISO (PA 4/97), może zadać 
sobie pytanie, dlaczego w momencie, 
kiedy analizowane są nadal dane z sa
telity ISO, planowana jest kolejna mi
sja, również do badań kosmosu w pod
czerwieni. Odpowiedź na to pytanie jest 
co najmniej dwuwarstwowa. Z jednej 
strony nauka to niekończąca się histo
ria pytań i odpowiedzi, a każdy ekspe
ryment wywołuje następną falę bardziej 
szczegółowych pytań. Z tego punktu 
widzenia dziwy kosmiczne odkryte pod
czas misji ISO posłużą do bardziej wni
kliwego zbadania ich natury. Z drugiej 
zaś strony budujemy coraz większe, lep
sze, czulsze i bardziej uniwersalne przy
rządy. W konsekwencji możemy sięgać 
dalej i głębiej, próbując zrozumieć na
turę otaczającego nas Wszechświata. 
FIRST będzie pracował w zakresie pro
mieniowania elektromagnetycznego 
dotychczas nie eksploatowanym w ba
daniach kosmicznych. ISO obserwował 
w zakresie od kilku do około 240 mi
krometrów (przypomnijmy, że jeden 
mikrometr to tysięczna część milime
tra), a FIRST sięgnie dalej — do ponad 
600 mikrometrów. Tak więc, satelita 
ten po raz pierwszy pokryje zakres pro
mieniowania elektromagnetycznego 
na pograniczu astronomii podczerwo
nej i radioastronomii. Nieprzypadko
wo więc w jednym z jego instrumen
tów, HIFI, zostanie wykorzystana 
powszechnie stosowana w radioastro
nomii heterodyna.

Aspektem łączącym wszystkie mi
sje podczerwone jest powszechna obec-
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ność we Wszechświecie stosunkowo 
chłodnej materii wokółgwiazdowej 
i niezwykle chłodnej materii między- 
gwiazdowej. Materia taka złożona jest 
przede wszystkim z gazu w formie 
molekularnej i około 1% masy skon
densowanej w postaci ziaren pyłowych. 
To jednak głównie pył przetwarza wi
dzialne i ultrafioletowe promieniowa
nie przesłanianych obiektów do zakre
su podczerwonego. Emisja termiczna 
ma maksimum na długości fali spełnia
jącej prostą zależność: temperatura 
(w kelwinach) razy długość fali promie
niowania (w mikrometrach) równa się 
około 3000. Tak więc pył o temperatu
rze 300 K (około 27°C) będzie emito
wał z maksimum na 10 mikrometrach 
(tak, tak, szanowni czytelnicy, jesteśmy 
widoczni nawet w ciemności, tyle tyl
ko, że w zakresie długości fal, których 
nie rejestrują nasze oczy) a obiekt 
o temperaturze 10 K na 300 mikrome
trach. Z powyższego przykładu i z za
kresu długości fal dostępnych dla sate
lity FIRST widać, że ideą przewodnią 
tej misji jest sięgnięcie do najchłodniej
szych, ale również i do... najodleglej
szych obszarów Wszechświata. Otóż, 
jak wiadomo z innych eksperymentów 
satelitarnych, wiele galaktyk emituje 
głównie w podczerwieni. Co więcej, 
energia emitowana w takim zakresie 
długości fal przez bardzo odległe ga
laktyki, ze względu na dużą prędkość, 
z jaką oddalają się one od nas, ulega 
przesunięciu ku falom z zakresu sub- 
milimetrowego, który dostępny będzie 
po raz pierwszy dla instrumentów sate
lity FIRST. Aby obserwować materię
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molekularną i emisję termiczną chłod
nego pyłu, muszą być spełnione co naj
mniej dwa warunki. Po pierwsze 
musimy wyjść poza naszą ziemską at
mosferę, aby uniknąć absorpcji docie
rającego z Kosmosu promieniowania 
przez znajdujące się w niej molekuły 
(głównie wodę i dwutlenek węgla). Po 
drugie musimy schłodzić detektory in
strumentów odbierających to promie
niowanie do jednych z najniższych we 
Wszechświecie temperatur, aby zli
kwidować ich własne promieniowanie 
termiczne, które zniekształcałoby do
cierający sygnał.

Trochę ciekawostek 
o projekcie

Projekt satelitarny FIRST jest czwar
tym z kolei (i ostatnim z dotychczas 
zaplanowanych!) wielkim programem 
badawczym ESA. Nazywany jest 
w nomenklaturze fachowej czwartym 
kamieniem węgielnym (4th cornersto
ne mission) w europejskim programie 
badań kosmicznych „Horizon 2000”. 
Pozostałe trzy wielkie misje to: Cluster 
II (następca misji Cluster zniszczonej 
w wyniku wybuchu rakiety Ariane 5 
w 1996 r.), zasadniczym celem które
go będzie analiza zjawisk zachodzących 
w magnetosferze ziemskiej, SOHO ba
dające już obecnie nasze Słońce, XMM, 
który będzie prowadził obserwacje 
spektroskopowe w zakresie rentgenow
skim oraz misja Rosetta, która po
mknie. .. na spotkanie z kometą. Warto 
podkreślić, że w tej ostatniej misji rów
nież uczestniczą inżynierowie i na
ukowcy z Centrum Badań Kosmicz
nych. Aby obniżyć koszty (i tak 
astronomiczne) badań kosmicznych, 
w maju 1998 roku ESA podjęła decy
zję o połączeniu projektu FIRST ze 
średniej wielkości projektem PLANCK 
(od nazwiska wielkiego fizyka niemiec
kiego), który poświęcony będzie bada
niu anizotropii w mikrofalowym pro
mieniowaniu tła. Symulacje kosztów 
wykazały, że najbardziej optymalnym 
rozwiązaniem będzie wyniesienie tych 
dwóch projektów za pomocą jednej ra
kiety nośnej Ariane 5 a następnie ich 
rozdzielenie już po osiągnięciu położe
nia docelowego. Odtąd obydwie misje 
będą działały niezależnie, prowadząc 
wzajem nie niezakłócone badania 
z dwóch różnych orbit. W chwili obec
nej (a warto podkreślić, że bardzo czę
sto harmonogram prac nad projektami

kosmicznymi, zarówno ze względów 
technologicznych, jak też i finanso
wych, ulega opóźnieniom) planuje się, 
że będzie miało to miejsce w połowie 
2007 roku, a punktem docelowym bę
dzie tzw. drugi punkt Lagrange’a (L2) 
położony w odległości 1,5 miliona ki
lometrów poza Ziemią na kierunku 
Słońce-Ziemia. Wyniesienie FIRST 
i PLANCK na tak wielką odległość (po 
raz pierwszy w historii badań kosmicz
nych) podyktowane jest koniecznością 
uzyskania możliwie najniższej tempe
ratury otoczenia. Zastosowanie osłon 
przeciwsłonecznych, wyposażonych 
oczywiście w konieczne dla każdej 
misji baterie słoneczne, zagwarantuje 
tem peraturę b liską 80 K (około 
-190°C). Jest to temperatura zbyt wy
soka dla instrumentów mających reje
strować promieniowanie docierające 
z najchłodniejszych obszarów Wszech
świata, ale wystarczająca dla popraw
nej pracy teleskopów. Dostarczenie sa
telitów do punku L2 jest wyzwaniem 
dla konstruktorów  i inżynierów. 
Wszystkie instrumenty i urządzenia 
muszą wytrzymać przy starcie przecią
żenia 15-krotnie większe niż te, do któ
rych przyzwyczajeni jesteśmy na Zie
mi. Dla przykładu, kosmonauci 
w czasie lotów załogowych poddani są 
w czasie startu przeciążeniom tylko 
3-krotnie przekraczającym wartość 
przyśpieszenia ziemskiego. Lot a na
stępnie separacja tych dwóch misji zaj
mie około 6 miesięcy! Czas ten zosta
nie w ykorzystany na testow anie 
poprawności działania aparatury.

Ariane 5, wynosząc w 2007 roku 
misje kosmiczne FIRST i PLANCK, 
z całą pewnością będzie miała ciężkie 
zadanie. Będzie musiała wynieść łącz
nie około 4750 kg aparatury i wypo
sażenia naukowego (3100 kg FIRST 
i 1450 kg PLANCK). Całkowita dłu
gość tych dwóch satelitów badaw
czych wyniesie ponad 10 m (7,5 m 
FIRST i 3,8 m PLANCK) a szerokość 
około 4,5 m. Zapewnienie instrumen
tom naukowym FIRST komfortowych 
warunków pracy (temperatura bliska 
zeru bezwzględnemu — około minus 
273 stopnie Celsjusza) wymagać bę
dzie, podobnie jak to miało miejsce 
w przypadku ISO, zabrania ogromnej 
ilości (w tym przypadku 2560 litrów) 
nadciekłego helu (powinno to wystar
czyć na co najmniej 3 lata nieprzerwa
nej pracy) oraz oddzielenia ich od sto

sunkowo ciepłego teleskopu. W ciągu 
trwania misji instrumenty będą praco
wały po 22 godziny na dobę, a 2 go
dziny zostaną przeznaczone na prze
syłanie zebranych danych do stacji 
naziemnej ESA w Perth w Australii, 
wyposażonej w 32 m antenę. Czas ob
serwacyjny na instrumentach FIRST 
zostanie rozdzielony pomiędzy progra
my gwarantowane, przygotowane przez 
zespoły naukowców z krajów wchodzą
cych w skład konsorcjów poszczegól
nych instrumentów oraz programy 
otwarte (czas obserwacyjny na nie bę
dzie przyznawany w wyniku konkursu 
projektów). Podkreślić jednak wypada, 
że (w zasadzie) tylko naukowcy z kra
jów partycypujących w kosztach budo
wy satelity FIRST będą mieli prawo 
składać wnioski na przeprowadzenie 
obserwacji w ramach czasu otwarte
go. Napisaliśmy „w zasadzie”, aby 
podkreślić fakt, że dobre projekty 
prawdopodobnie nie będą odrzucane 
automatycznie, nawet jeśli zostaną 
przygotowane przez zespoły z krajów 
nie ponoszących kosztów budowy apa
ratury. Taka sytuacja miała miejsce na 
przykład w przypadku ISO, gdy jeden 
z autorów tego artykułu (R. Szczerba) 
był głównym wykonawcą lub wyko
nawcą w 6-ciu zaakceptowanych do 
wykonania projektach obserwacyjnych 
(w przypadku trzech z nich żaden z na
ukowców nie pochodził z krajów przy
gotowujących satelitę ISO). Nie jest to

Rys.1 Ogólny widok połączonych 
teleskopów kosmicznych F IRST  
(górna część) i PLANCK (dolna 
część rysunku) przed rozdzieleniem.

4/2000 U R A N IA  - Postępy Astro n o m ii 155



jednak naszym zdaniem sytuacja, do 
powtórzenia której należałoby dążyć.

Projekt FIRST będzie wyposażony 
w 3,5 m teleskop, największy z dotych
czas budowanych do wyniesienia 
w przestrzeń kosmiczną, który będzie 
pracował w systemie Ritcheya-Chretie- 
na. Zbudowanie tak wielkiego zwier
ciadła, które musi być niezwykle lek
kie, gładkie (odstępstwa od zaplanowa
nego kształtu nie mogą przekroczyć 
tysięcznej części milimetra!), wytrzy
małe na bardzo niskie temperatury 
i przeciążenia przy starcie, jest rzeczy
wistym wyzwaniem technologicznym. 
Badane są dwie możliwości. Jedna 
z nich to metoda opracowana w USA, 
używająca materiału zwanego plasty
kiem wzmocnionym włóknami węglo
wymi (CFRP — Carbon Fibre Rein
forced Plastic), która dotychczas jed
nak nie była stosowana do budowy tak 
dużych zwierciadeł wymagających do
datkowo odporności na wyjątkowo eks
tremalne warunki przy starcie. Druga 
to nowe rozwiązanie europejskie, pro
ponujące wykorzystanie węglika krze
mu— SiC. Warto wspomnieć, że zwią
zek ten jest powszechnie syntetyzowa
ny podczas wypływu materii z gwiazd 
węglowych, a typowa dla niego cecha 
widmowa w pobliżu 11 mikrometrów 
służy do identyfikacji tych z nich, któ
re ze względu na wyjątkowo duże tem
po utraty masy są niewidoczne w za
kresie optycznym. SiC posiada niezwy
kłe właściwości, łącząc w sobie cechy 
metalu i . .. szkła: jest lekki, wytrzyma
ły na naprężenia i ekstremalnie niskie 
temperatury, a poza tym... daje się szli
fować podobnie jak szkło. Najnowsza 
technologia szlifowania tego materia
łu przy pomocy pyłu diamentowego 
gwarantuje wymaganą dokładność do 
tysięcznej części milimetra. Aby za
pewnić niezwykłą stabilność aparatury 
podczas tak precyzyjnego procesu szli
fowania, umieszczono ją  w głębokiej 
jaskini w Finlandii. W końcu maja 1999 
roku próbny egzemplarz zwierciadła 
(na razie o średnicy tylko 1,35 m) wy
konanego z SiC poddano testom. Pierw
szy z nich polegał na ostudzeniu zwier
ciadła do około minus 160 stopni Cel
sjusza i zbadaniu za pomocą technik 
laserowych, czy pojawiły się jakiekol
wiek dystorsje na uzyskanej z dokład
nością do 1 mikrometra powierzchni — 
nie znaleziono żadnych zmian. Drugi 
test polegał na stworzeniu ekstremal

nych warunków zbliżonych do warun
ków w chwili startu. Wytrząsano proto
typowe zwierciadło we wszelkich moż
liwych kierunkach z przyśpieszeniem 
przekraczającym 15 razy wartość przy
śpieszenia ziemskiego, a następnie 
sprawdzono kształt i jakość powierzch
ni — ponownie nie było żadnych zmian. 
Ostateczna decyzja, kto i z czego zrobi 
3,5 metrowe zwierciadło dla teleskopu 
kosmicznego FIRST, zapadnie w 2000 
roku. Niezależnie od wyniku, przykład 
ten pokazuje, że badania kosmiczne sty
mulują w bardzo istotny sposób rozwój 
myśli technologicznej ludzkości i by
łoby pożądanym, aby Polska znalazła 
się w grupie krajów, w których postęp 
technologiczny nie tylko jest kupowa
ny, ale również wytwarzany.

Do 16 lutego 1998 roku ES A zbie
rała propozycje co do zestawu instru
mentów, które zostaną umieszczone na 
pokładzie satelity FIRST. Ostateczna 
decyzja o wyborze i budowie 3 instru
mentów stanowiących naukową pod
stawę misji FIRST (szczegóły patrz 
poniżej), zapadła jednak dopiero w rok 
po złożeniu projektów — dokładnie 17 
lutego 1999 r. Nie można jednak po
wiedzieć, aby okres oczekiwania na 
ostateczną decyzję był okresem mar
twym. To właśnie w tym czasie nada
wano ostateczny kształt konsorcjom po
szczególnych instrumentów, szukano 
podstawowych źródeł pieniędzy (nie
uniknione zadanie we współczesnym 
świecie), planowano i rozdzielano za
dania do wykonania. Do konsorcjum 
budującego instrument heterodynowy 
HIFI weszło ponad 20 instytutów z 10 
krajów (Holandia, Niemcy, Francja, 
USA, Kanada, Włochy, Hiszpania, 
Szwecja, Szwajcaria i Polska). Współ
praca z USA przy budowie ISO była 
bardzo efektywna, a niezakłócona pra
ca tego satelity pozwala mieć nadzie
ję, że również w przypadku FIRST na
ukowcy ze Stanów Zjednoczonych nie 
wprowadzą nigdzie amerykańskich 
jednostek miar (najprawdopodobniej 
stosowanie różnych systemów me
trycznych było przyczyną Fiaska nie
dawnej misji „Mars Climate Orbiter”). 
Całkowity koszt instrumentu HIFI 
oszacowano na ponad 200 milionów 
marek niemieckich, a udział finansowy 
pierwszych 4 krajów z powyższej listy 
pokryje ponad 70% potrzeb. Planowa
ny udział finansowy Polski ocenia się 
na poziomie 1% całkowitych kosztów

budowy HIFI. Obecnie wśród polskich 
ośrodków naukowych bezpośrednio 
w projekcie FIRST/HIFI zaangażowa
ne są dwa Instytuty Polskiej Akademii 
Nauk (Centrum Astronomiczne im. M. 
Kopernika oraz Centrum Badań Ko
smicznych), które reprezentowane tu są 
przez autorów tego artykułu. Warto 
podkreślić, że instrument HIFI jest naj
bardziej zaawansowanym technolo
gicznie spośród 3 zaplanowanych do 
budowy. Świadczyć o tym może fakt, 
że w pracach związanych z całym pro
jektem FIRST bierze udział około 40 
instytutów naukowych i naukowo-tech
nicznych (głównie europejskich), pod
czas gdy w pracach nad HIFI uczestni
czy ponad 20 placówek.

Instrumenty naukowe FIRST
Jak już wspomniano, na pokładzie 

satelity FIRST znajdą się 3 instrumen
ty naukowe. Będą to: spektrometr wy
sokiej rozdzielczości HIFI — budo
wany przez konsorcjum , którego 
koordynatorem jest dr Th. de Graauw 
(SRON, G roningen, H olandia) 
i w skład którego wchodzi Polska; ka
mera PACS (Photoconductor Array 
Camera and Spectrometer) — budowa
na przez konsorcjum kierowane przez 
dr A. Poglitsch (MPE — Max Planck 
Institut fur Extraterrestrische Physik, 
Garching, Niemcy) oraz spektrofoto
metr SPIRE (Spectral and Photometric 
Imaging REceiver) — budowany przez 
konsorcjum kierowane przez dr M.J. 
Griffin (QMW — Queen Mary and 
Westfield College, Londyn, Wielka 
Brytania). Przyjrzyjmy się tym instru
mentom, rozpoczynając od przedsta
wienia parametrów i celów nauko
wych, stojących przed PACS i SPIRE, 
poprzez bardziej szczegółowe omó
wienie zasady działania i budowy in
strumentu heterodynowego, w ramach 
którego będą realizowane zadania po
stawione stronie polskiej przez konsor
cjum HIFI. W oddzielnym rozdziale 
omówimy najważniejsze punkty pro
gramu naukowego stojącego przed in
strumentem HIFI.

Kamera PACS
Będzie to kamera i spektrometr 

z matrycą 16x25 fotoprzewodzących 
detektorów germanowo-galowych, 
schłodzonych do temperatury około 
1,7 K, które pozwolą na jednoczesne 
obserwacje w dwóch zakresach długo-
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Rys. 2. Widok mgławicy NGC 3372, oddalonej od nas około 9000 lat świetlnych, 
w zakresie podczerwonym. Od około 3 milionów lat powstają w tym ogromnym 
obłoku nowe gwiazdy. Mgławica ta i inne obłoki molekularne są i będą intensywnie 
badane w zakresie niewidzialnym dla ludzkiego oka — w tym również przez in
strumenty satelity FIRST.

ści fal: od 80 do 130 i od 130 do 210 
mikrometrów. Instrument ten będzie 
służył przede wszystkim do sporządza
nia dwuwymiarowych map obserwo
wanych obiektów i to zarówno w sze
rokich pasmach fotometrycznych, jak 
też i w wąskich pasmach spektrosko
powych wybranych tak, aby zawierały 
interesujące dla obserwatora przejścia 
m oleku larne  lub atom ow e leżące 
w wyżej wymienionych zakresach dłu
gości fal. W modzie fotometrycznym 
będzie można obserwować jednocze
śnie w obydwu zakresach długości fal, 
przy czym w zakresie od 80 do 130 mi
krometrów obszar o rozmiarze 1 * 1 mi
nuty kątowej łuku będzie odwzorowy
wany na matrycę 16x16 detektorów, 
a w zakresie od 130 do 210 mikrome
trów obszar o rozmiarze 1 x2 minuty ką
towej łuku będzie transformowany na 
matrycę 8x16 detektorów. W modzie 
spektroskopowym przewiduje się moż
liwość prowadzenia obserwacji z roz
dzielczością spektralną R, od około 
1500 do 2000. Tu, czytelnikowi mniej 
przyzwyczajonemu do nomenklatury 
astronomicznej, należy się wyjaśnienie. 
Otóż, rozdzielczość spektralna jest de
finiowana jako stosunek długości fali, 
na której prowadzi się obserwacje, do 
minimalnej różnicy długości fal, dla 
których możemy otrzymać niezależny 
pomiar ilości docierającego do spektro
grafu promieniowania. Dla przykładu, 
obserw acje  na 100 m ikrom etrach  
z R=2000 oznaczają, że niezależny po
miar otrzymuje się co 1/20 część mi
krometra, natomiast przy tej samej roz
dzielczości spektralnej i obserwacjach 
na 200 mikrometrach wartość dociera
jącego promieniowania mierzymy co 
1/10 część mikrometra. W spektrosko
powym trybie pracy instrumentu pole 
widzenia będzie wynosiło około 50x50 
sekund kątowych łuku, które zostanie 
odwzorowane na matrycę 5x5 detek
torów. Co jest wyjątkowe w tym instru
mencie to czułość, z jaką będzie mogło 
być mierzone promieniowanie dociera
jące do satelity FIRST od obiektów 
astronom icznych. Dla porównania, 
będzie ona około 6-8 razy wyższa niż 
czułość ISO w modzie fotometrycznym 
i od około 20 do 30 razy lepsza niż ISO 
w spektroskopowym modzie pracy. To 
właściwie natychmiast określa główne 
zadania naukowe stojące przed instru
mentem PACS. Będzie to przegląd 
i sporządzanie map słabych źródeł, któ

re nie będą mogły być odkryte przez 
inne misje (np. misja oparta o loty stra
tosferyczne samolotu —  SOFIA —  the 
Stratospheric Observatory For Infrared 
Astronomy) oraz spektroskopia najcie
kawszych źródeł znalezionych podczas 
tego przeglądu. Takimi źródłami są np. 
obiekty protogwiazdowe oraz galakty
ki podczerwone (galaktyki, których bez 
mała cała energia emitowana jest w za
kresie podczerwonym).

Spektrofotometr SPIRE
Jest to także kamera i spektrometr, 

jednak z matrycami detektorów bolo- 
metrycznych, które pozwolą na obser
wacje w dłuższych falach niż instru
ment PACS. Aby detektory bolome- 
tryczne mogły pracować w sposób 
niezakłócony, muszą zostać schłodzo
ne do tem pera tu ry  około  0,3 K! 
Zostanie to osiągnięte dzięki specjalnej 
technice, która została z powodzeniem 
zastosowana w trakcie realizacji japoń
skiego projektu podczerwonego IRTS 
(InfraRed Telescope in Space). Pracu
jąc w modzie fotometrycznym, SPIRE 
będzie mógł prowadzić jednoczesne ob
serwacje w 3 szerokich pasmach z cen
tralnymi długościami fal na 250, 350 
i 500 mikrometrach, z polem widzenia 
o średnicy około 4 minut kątowych 
łuku. Natomiast spektrometr furierow- 
ski będzie w stanie obserwować pole 
o średnicy około 2 sekund kątowych

łuku w zakresie od około 200 do 670 
mikrometrów z rozdzielczością spek
tralną R od 20 do ponad 1000. Kluczo
we zagadnienia, badaniu których po
święcony jest SPIRE, to poszukiwanie 
odpowiedzi na pytanie, jak i kiedy po
wstały galaktyki (planowany jest prze
gląd galaktyk o dużym przesunięciu 
ku czerwieni) oraz badanie najwcze
śniejszych faz formowania się gwiazd. 
W trakcie przeglądu galaktyk kamera 
będzie w stanie wykonywać fotometrię, 
a jeśli emisja w tych zakresach okaże 
się znacząca, w sukurs przyjdzie spek
trometr furierowski. Pomiary te posłu
żą do wyznaczenie całkowitej ilości 
energii emitowanej przez galaktyki, co 
w konsekwencji powinno pozwolić na 
wyciągnięcie wniosków co do proce
sów fizycznych odpowiedzialnych za 
powstawanie galaktyk. Drugi z podsta
wowych problemów naukowych to ba
danie najwcześniejszych faz powstawa
nia gwiazd, tj. etapów, gdy nowo po
wstała gwiazda jest ciągle związana 
z obłokiem, który dał jej początek. Ob
łok molekulamo-pyłowy otaczający ro
dzącą się gwiazdę jest na tyle gęsty, że 
jest ona zupełnie niewidoczna w zakre
sie widzialnym czy też w bliskiej pod
czerwieni. Zrozumienie ilościowe tego 
procesu jest ważne z punktu widzenia 
tzw. początkowej funkcji mas (IM F —  
Initial Mass Function) dla gwiazd. Pa
rametr ten opisuje częstość, z jakąpo-
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wstają gwiazdy o określonej masie i ma 
kluczowe znaczenie w rozumieniu pro
cesu ewolucji galaktyk. Zdolność SPI
RE do obserwacji bardzo chłodnego 
pyłu znajdzie również zastosowanie 
przy badaniu procesu utraty masy przez 
gwiazdy kończące swój żywot. Po
wszechnie wiadomo, że gwiazdy w cza
sie ich ewolucji (szczególnie tuż przed 
fazą mgławicy planetarnej) tracą więk
szość swojej masy (np. z gwiazdy o ma
sie 5 razy większej w chwili powstania 
od masy Słońca pod koniec ewolucji 
pozostanie biały karzeł z masą bliską 
masie słonecznej). Nierozdzielnym ele
mentem wyrzucanej materii jest pył, 
który, stygnąc w czasie oddalania się 
od gwiazdy, promieniuje termicznie 
z maksimum emisji przypadającym na 
coraz dłuższe fale. Zrozumienie proce
su utraty masy jest ważne z punktu wi
dzenia wzbogacania ośrodka między- 
gwiazdowego w nowo powstałe cięż
kie pierwiastki, które stają się budulcem 
nowej generacji gwiazd.

Spektrometr HIFI
Instrument ten oparty jest o techni

kę radiową pozwalającą na przemianę 
częstotliwości z wyższych na niższe, 
które łatwiej poddają się dalszej anali
zie. Przemiana częstotliwości (hetero- 
dynowanie) ma niezwykle szerokie za
stosowanie we wszelkiego rodzaju 
odbiornikach radiowych i telewizyj
nych. Docierające do odbiornika sy
gnały o różnych częstotliwościach 
mieszane są z sygnałem wzorcowym, 
generowanym przez tzw. lokalny oscy
lator (LO), a spośród wytworzonych 
sygnałów różnicowych o częstotliwo
ściach pośrednich wzmocnieniu ulega
ją  tylko te, które mają częstotliwości 
zgodne z precyzyjnie zdefiniowanym 
pasmem przenoszenia wzmacniacza. 
Zmieniając częstotliwość sygnału 
wzorcowego pochodzącego z LO (np. 
poprzez zmianę położenia pokrętła 
w odbiorniku radiowym), będziemy 
mogli wzmacniać docierające sygnały 
na różnych częstotliwościach (w przy
padku odbiornika radiowego — wybie
rać falę). Zadaniem HIFI będzie obser
wacja obiektów astronom icznych 
z bardzo dużą rozdzielczością spektral
ną (na którą pozwala technika hetere- 
dynowania) w trzech zakresach często
tliwości (ze względu na zastosowanie 
w nim techniki radiowej używa się ra
czej jednostek częstotliwości niż dłu

gości fal) od 480 do 1250 GHz od 1410 
do 1910 GHz oraz od 2400 do 2700 
GHz. Aby przeliczyć GHz na mikro
metry, należy 300 000 podzielić przez 
częstotliwość wyrażoną w GHz. Po
wyższe pasma wyrażone w jednostkach 
długości fali to zakres od 625 do 240, 
od 213 do 157 i od 125 do 111 mikro
metrów. Pierwszy zakres, pomimo iż 
ciągły, podzielony jest ze względów 
funkcjonalnych na pięć podzakresów. 
Wzmacniacze dla wszystkich 7 podza
kresów będą miały pasmo przenosze
nia o szerokości 4 GHz, przy czym cen
trum pasma będzie na 10 GHz dla 
zakresów od 1 do 5 oraz na 4 GHz dla 
pasm 6 i 7 (nazywanych również 6a
1 6b). Lokalny oscylator instrumentu 
HIFI będzie generował bardzo stabilny 
sygnał (o dokładności 1 do 100 milio
nów) na wybranej przez obserwatora 
częstotliwości. Spośród częstotliwości 
pośrednich, które powstaną w rezulta
cie wymieszania sygnału LO z sygna
łem obserwowanych obiektów, wzmoc
nieniu ulegną tylko te o częstościach od 
8-12 GHz dla zakresów od 1 do 5 i od
2 do 6 GHz dla zakresów 6 i 7. W ten 
sposób, znając częstotliwość sygnału 
generowanego przez LO i pasmo, w ja
kim działają wzmacniacze, możemy 
swobodnie wybierać zakres częstotli
wości, w którym chcemy przeprowa
dzić obserwacje. W pasmach od 1 do 5 
będą pracowały po dwa mieszacze 
umożliwiające detekcję dwóch wza
jemnie prostopadłych polaryzacji linio
wych docierającego sygnału. Natomiast 
kanał 6a i 6b będą miały po jednym 
mieszaczu, a zatem będą rejestrowały 
tylko jedną z polaryzacji docierające
go sygnału. Jednocześnie będzie mógł 
być obserwowany tylko jeden zakres 
częstotliwości o szerokości 4 GHz, ale 
jego analiza będzie możliwa przez dwa 
typy spektrometrów: spektrometru 
szerokopasmowego ze wstęgą 4 GHz 
i częstością próbkowania 1 MHz 
(tzn. 4 GHz wstęga pokryta zostanie 
przez 4000 punktów pomiarowych) 
dla każdej z dwóch polaryzacji oraz 
spektrometru wysokiej rozdzielczości, 
który będzie mógł pracować w dwóch 
modach: ze wstęgą 1 GHz i rozdziel
czością 200 kHz (5000 punktów pomia
rowych) oraz ze wstęgą 500 MHz i roz
dzielczością 100 kHz (również 5000 
punktów pomiarowych). Specyfiką 
spektrometru wysokiej rozdzielczości 
będzie możliwość wybrania od 4 do 5

zakresów o wyżej wspomnianej szero
kości rozłożonych dowolnie w 4 GHz 
wstędze wzmacniacza. Dla czytelnika 
przyzwyczajonego do jednostek długo
ści fal kilka przykładów: otóż wstęga
0 szerokości 4 GHz przy obserwacjach 
na 800 GHz (374,7 mikrometrów) od
powiada zakresowi około 1,7 mikrome
tra, zaś przy obserwacjach na 1700 GHz 
(176,35 mikrometrów) zakresowi dłu
gości fal 0,42 mikrometra. Możliwa do 
osiągnięcia rozdzielczość R w przypad
ku obserwacji na 800 GHz wyniesie 
800 tysięcy dla spektrografu szeroko
pasmowego i 9,4 miliona dla spektro
grafu wysokiej rozdzielczości przy czę- 
stości próbkowania co 100 kHz
1 odpowiednio 1,7 miliona oraz 18 mi
lionów dla obserwacji na 1700 GHz. Ta 
rozdzielczość przeliczona do jednostek 
długości fal wynosi 5 i 0,5 A (jeden 
Angstrem to 1 dziesięciotysięczna część 
mikrona) oraz 1 i 0,05 A odpowiednio 
dla obserwacji na 800 i 1700 GHz. 
Oznacza to, że w zakresie submilime- 
trowym będziemy mogli robić obser
wacje z rozdzielczością zbliżoną do 
osiąganej w zakresie optycznym. To 
właściwie natychmiast określa najważ
niejszy cel naukowy stojący przed tym 
instrumentem — jest nim astrochemia 
albo, inaczej mówiąc, Wszechświat 
molekularny. Bardziej szczegółowe 
omówienie zadań naukowych stojących 
przed HIFI znajdzie czytelnik w następ
nym rozdziale.

Ze względu na skomplikowaną 
konstrukcję HIFI oraz wykorzystanie 
najnowszych osiągnięć w zakresie 
techniki mikrofalowej (mieszacze), fi
zyki nadprzewodników (detektory) 
oraz fizyki niskich temperatur konsor
cjum HIFI podjęło decyzję o modular
nej budowie instrumentu. W ten spo
sób, pomimo udziału przy konstrukcji 
i budowie HIFI dużej ilości wyspecja
lizowanych placówek, jest możliwe zle
canie prac nad pojedynczymi moduła
mi bez konieczności budowania całego 
instrumentu w jednym ośrodku. HIFI 
składa się z czterech głównych podze
społów posiadających strukturę modu
larną, wynikającą z podziału dostęp
nych częstotliwości na 7 niezależnych 
pasm obserwacyjnych. Są to:
1. część wejściowa zawierająca optykę, 
elementy detekcyjne (znajdujące się 
w pobliżu ogniska teleskopu i pracujące 
w temperaturze około 2 K), mieszacze 
oraz niskoszumowe przedwzmacniacze;

158 URANIA - POSTĘPY ASTRONOMII 4/2000



2. lokalny oscylator pracujący w tem
peraturze około 100 K;
3. część wyjściowa zawierająca wzmac
niacze częstości pośrednich oraz spek
trometry;
4. blok sterowania i kontroli HIFI, któ
rego zadaniem będzie sterowanie pra
cą całego instrumentu, komunikacja 
z satelitą oraz transmisja zebranych da
nych naukowych.

Po analizie możliwości sprzętowych, 
technicznych oraz zdobytych podczas 
realizacji innych misji kosmicznych 
doświadczeń, szefowie konsorcjum 
HIFI zaproponowali stronie polskiej 
wykonanie systemu zarządzania i kon
troli lokalnego oscylatora (HLCU — 
HIFI Local Oscillator Control Unit). 
Jest to blok elektroniki wchodzący

w skład drugiego podzespołu, który bę
dzie zasilał i sterował pracą lokalnego 
oscylatora. Do jego zadań będzie nale
żało również dobieranie optymalnych 
warunków pracy i dostrajanie elemen
tów mikrofalowych znajdujących się 
w LO, monitorowanie pracy oraz ko
munikacja z centralnym procesorem 
HIFI. Prace nad pierwszymi modelami 
tego urządzenia rozpoczęły się w Cen
trum Badań Kosmicznych w pierw
szych miesiącach 2000 roku. Należy 
mieć nadzieję, że żadna burza dziejo
wa nie zatrzyma prac nad tym drobnym, 
ale niewątpliwie niezbędnym elemen
tem instrumentu HIFI i za kilka lat ko
lejna porcja polskiej myśli technicznej 
i naukowej zacznie służyć naukowcom 
w niekończących się (?) próbach zro

zumienia otaczającego nas Wszech
świata, jego historii i przyszłości.

Kluczowe zadania naukowe 
stojące przed HIFI

HIFI ze względu na bardzo dużą roz
dzielczość spektralną, szeroki zakres 
dostępnych długości fal (częstotliwości) 
oraz jego czułość, będzie instrumentem, 
który pozwoli badać niezwykle szero
ki zakres podstawowych problemów 
współczesnej astrofizyki. Oczywistym 
jest, że odpowiednio wczesne rozpro
pagowanie możliwości technicznych 
instrumentu przyczyni się do przygo
towania wielu projektów, o których 
w chwili obecnej nie mamy nawet po
jęcia. Niezależnie od tego, konsorcjum 
HIFI już latem 1999 roku sformułowa
ło (wstępnie!) kluczowe problemy ba
dawcze dla tego instrumentu. Dlacze
go wstępnie? Otóż formułując cele 
naukowe, można zasugerować mody
fikacje w już istniejących projektach in
strumentu celem optymalizacji wyni
ków naukowych. Jest więc możliwe, że 
szczegóły techniczne HIFI ulegną pew
nym zmianom, ale generalna idea in
strumentu pozostanie ta sama.

Mówiąc o planowanych obserwa
cjach w zakresie podczerwonym i sub- 
milimetrowym, należy wspomnieć 
o tym, że większość ważnych z astrofi
zycznego punktu widzenia molekuł 
(np. woda i molekuły zawierające wę
giel — tu nawet jeśli przemilczane, to 
zainteresowanie jest głębsze: chodzi
0 warunki umożliwiające życie w na
szym ziemskim wyobrażeniu) posiada 
w podczerwonym i submilimetrowym 
zakresie długości fal wiele charaktery
stycznych linii emisyjnych (każda z mo
lekuł emituje w specyficzny dla niej 
sposób — a dzięki badaniom fizyków
1 chemików my, astrofizycy, potrafimy 
zidentyfikować te związki poprzez ich 
linie papilarne). W ciągu ostatnich trzy
dziestu lat udało się zidentyfikować 
w przestrzeni kosmicznej około 100 
molekuł, poczynając od najprostszych, 
zawierających po dwa atomy (np. wo
dór molekularny i... czad) a kończąc na 
egzotycznych molekułach zawierają
cych po kilkadziesiąt atomów. Obser
wacje tych przejść molekularnych dają 
możliwość oceny warunków fizycznych 
panujących w różnorodnych obszarach 
kosmosu, pozwalając na prześledzenie 
ewolucji chemicznej Wszechświata, 
bez mała, aż od momentu Wielkiego

Rys.3. Widok satelity FIRST z osłoną przeciwsłoneczną, 3,5 m teleskopem oraz 
kriostatem zawierającym nadciekły hel. Urządzenia pomiarowe będą zlokalizowa
ne w górnej części pod czaszą teleskopu.
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Wybuchu. I tak kluczowymi problema
mi badawczymi sformułowanymi przez 
konsorcjum HIFI są:

1. woda, woda, woda, ...;
2. ośrodek międzygwiazdowy;
3. przeglądy linii molekularnych 

i przejść struktury subtelnej atomów 
i jonów;

4. wyznaczenie gradientu galak
tycznego deuteru;

5. linia wzbroniona [C II] o dłu
gości fali 159 m ikrom etrów  jako  
wskaźnik aktywności gwiazdotwórczej 
w galaktykach o dużym przesunięciu ku 
czerwieni.

To nie chochlik drukarski, że w punk
cie pierwszym wymieniliśmy wodę 
wielokrotnie. Molekuła wody to jedna 
z kluczowych molekuł w różnorodnych 
obiektach kosmicznych: w obszarach 
powstawania gwiazd, w wypływach 
m aterii z gwiazd zaawansowanych 
ewolucyjnie, w gęstych obłokach mo
lekularnych, w dyskach aktywnych ją 
der galaktyk a także w obiektach na
szego układu planetarnego. No, a poza 
tym woda to ... życie (przynajmniej 
w naszym ziemskim rozumieniu). Mo
lekuła wody posiada ogromną liczbę, 
niezbyt odległych od siebie, a poza tym 
nisko leżących (a zatem łatwo wzbu
dzanych nawet przy bardzo niskich 
tem peraturach ośrodka) poziom ów 
energetycznych. Z tego powodu woda 
odgrywa zasadniczą rolę w procesie 
chłodzenia. Co więcej, prawdopodo
bieństwa przejść (a zatem i natężenia 
linii molekularnych) zmieniają się dla 
różnych poziomów o wiele rzędów 
wielkości. Skoro tak, to molekuła wody 
jest wyśmienitym indykatorem warun
ków fizycznych (temperatura, gęstość) 
w ośrodkach, w których ona występu
je. Jednym z problemów kluczowy dla 
HIFI będzie prześledzenie ewolucji fi
zycznej i chemicznej wody w obszarach 
formowania się gwiazd, poczynając od 
gęstych i chłodnych obłoków moleku
larnych, poprzez obiekty protogwiaz- 
dowe, fazę kolapsu grawitacyjnego, 
młode obiekty gwiazdowe i ewentu
alnie aż do uwięzienia wody w obiek
tach wokółgwiazdowych typu plane- 
toidy, komety, no i oczywiście, planety. 
Ze względu na występowanie wody 
w naszej ziemskiej atmosferze badania 
tego typu nie są możliwe z powierzch
ni naszej planety. Instrument HIFI jest 
idealny do tego celu: duża rozdzielczość 
spektralna i m ożliwość obserwacji

w zakresie, w którym występuje bar
dzo duża liczba ważnych przejść mo
lekularnych wody. Drugie i trzecie 
zagadnienia kluczowe to badanie dy
fuzyjnego (rozrzedzonego) ośrodka 
międzygwiazdowego oraz przeglądy 
linii papilarnych  dla różnorodnych 
składowych Wszechświata. Ewolucja 
Wszechświata to cykliczna zależność 
pomiędzy materią międzygwiazdową 
w galaktykach a ew olucją gwiazd. 
Z jednej strony gwiazdy i ich układy 
planetarne powstają w wyniku kolapsu 
grawitacyj nego między gwiazdowych 
obłoków molekularnych (największe 
z nich rozciągają się na obszarach 
200-300 lat świetlnych i zaw ierają 
masy większe od 100 tysięcy mas na
szego Słońca). Z drugiej zaś gwiazdy, 
poprzez zachodzące w ich wnętrzach 
reakcje jądrowe, wzbogacają materię 
w nowo zsyntetyzowane pierwiastki, 
które łącząc się z sobą dają początek 
nowym molekułom. Zrozumienie pro
cesów molekularnych zachodzących, 
szczególnie w fazie powstawania i ewo
lucji planet, to jedno z najważniejszych 
zadań współczesnej astrofizyki. Zapew
ne jeszcze za wcześnie o tym mówić 
z całą otwartością, ale stoi przed nami 
zagadka początków życia. Widma du
żej rozdzielczości z HIFI otrzymane dla 
obiektów o różnym stopniu zaawanso
wania ewolucyjnego dostarczą infor
macji o niezliczonym bogactwie linii 
molekularnych, a ich identyfikacja po
zwoli na zrozumienie procesów zacho
dzących w cyklu od pow staw ania 
gwiazd i ich układów planetarnych aż 
do ich śmierci. Czwartym problemem 
kluczowym jest zbadanie zmienności 
w zawartości deuteru (ciężka molekuła 
wodoru, w której jeden normalny atom 
wodoru został zastąpiony poprzez atom 
wodoru zawierający w jądrze dodatko
wo jeden neutron). Wyznaczenie tego 
parametru ma znaczenie kosmologicz
ne. Pozwoli nałożyć ograniczenia na 
ilość deuteru, który powstał w momen
cie Wielkiego Wybuchu, a następnie 
ulegał stopniowemu niszczeniu w wy
niku reakcji jądrowych w gwiazdach. 
Molekuła ta jest trudno obserwowalna 
i rzeczywiście tylko HIFI będzie miał 
szansę zbadać ewolucję ciężkiego wo
doru. Warto podkreślić, że obserwacje 
linii molekuły deuteru na 122 mikro
metrach będą dostępne również dla naj
bliższych galaktyk. Ostatnim z wymie
nionych powyżej zadań stojących przed

HIFI jest obserwacja linii wzbronionej 
[C II] na 158 mikrometrach. To wła
śnie promieniowanie w tej linii jest 
w dużej mierze odpowiedzialne za chło- 
dzenie obszarów  form ow ania  się 
gwiazd, szczególnie intensywnego we 
wczesnych stadiach ewolucji galaktyk. 
Duże natężenie tej linii pozwoli obser
wować ją  dla galaktyk o przesunięciu 
ku czerwieni od około 0,5 do 3 (zakres 
przesunięcia ku czerwieni poniżej 0,5 
będzie wydajniej badany za pomocą ka
mery PACS). Ten zakres przesunięć ku 
czerwieni jest bardzo istotny z punktu 
widzenia ewolucji galaktyk, tworzenia 
się ich dysków i produkcji metali, a za
tem unikalne badania za pomocą HIFI 
przyniosą istotny wkład do badania 
ewolucji galaktyk.

* * *

Kończąc ten skrótow y przegląd 
podstaw ow ych problem ów badaw 
czych stojących przed HIFI, podkreśl
my, że formułowanie szczegółowych 
stra teg ii obserw acyjnych i w ybór 
obiektów do obserwacji są dopiero 
w fazie początkowej. Ważnym jest 
więc, aby naukowcy zainteresowani 
badaniem W szechświata w zakresie 
submilimetrowym mieli czas na prze
myślenie problematyki i zapropono
wanie własnych programów obserwa
cyjnych. W obecnej fazie planowania 
przyszłych badań za pomocą instru
mentu HIFI, naukowcy polscy zainte
resowani są przede wszystkim trzema 
obszaram i badań , poczynając  od 
obiektów naszego układu planetarne
go, poprzez końcowe fazy ewolucji 
gwiazd mało- i średniomasywnych, 
a kończąc na aktywnych jądrach ga
laktyk. Mamy nadzieję, że program ten 
będzie ulegał poszerzeniu w miarę, jak 
będą postępowały prace nad instru
mentem HIFI.

Dr R. Szczerba jest pracownikiem 
Centrum Astronomicznego PAN 
i zajmuje się badaniem późnych 
stadiów ewolucji gwiazd z wykorzy
staniem obserwacji w zakresie da
lekiej podczerwieni. Dr in t  M. Ra
taj i mgr in t  P. Orleański są pra
cownikami Centrum Badań Ko
smicznych PAN z ponad 20-letnim 
doświadczeniem w konstrukcji sa
telitarnych przyrządów pomiaro
wych głównie z dziedziny telede
tekcji.
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Protogwiazdowy alkohol

Astronomia wzbogaciła się o cie
kaw ą m etodę, pozw alającą 
oszacować wiek nowo powsta

jących gwiezdnych członków kosmicz
nej społeczności. O wieku rodzącej się 
gwiazdy, czyli protogwiazdy, możemy 
wnioskować bowiem... po ilości me
tanolu, który powstaje i kumuluje się 
w jej atmosferze.

Do takiego intrygującego wniosku 
doprowadziły naukowe dywagacje ho
lenderskiego astronoma. Wiadomo do
skonale, iż młoda protogwiazda jest 
wciąż schowana w „kokonie” materii 
tworzącej obłok międzygwiazdowej, 
z którego części sama powstała. Prze
prowadzone obliczenia i symulacje po
kazały niezbicie, że rozgrzewający się

gwiezdny „noworodek” powoduje za
razem odparowanie ze swego otocze
nia metanolu. Jego zaś koncentracja 
rośnie z czasem, w wyniku kumulowa
nia się jego kolejnych „dostaw”. I to 
właśnie pozwoli określać wiek proto- 
gwiazd —  wystarczy oszacować wiel
kość zgromadzonych przez nie alkoho
lowych „zapasów” , (mag)

Śmiercionośna nadfioletowa wiosna

Ostatnio odświeżona moda na 
filmy katastroficzne uzmysło
wiła nam niezwykle plastycz

nie, jakie skutki może powodować upa
dek asteroidy lub komety na powierzch
nię Ziemi: bezpośrednie gigantyczne 
zniszczenia, olbrzymie fale pływowe 
oraz globalny pyłowy obłok blokujący 
dopływ promieniowania słonecznego, 
pogrążający planetę w surowych wa
runkach „zimy pouderzeniowej”.

Andrew Blaustein, profesor z Ore
gon State University oraz Charles Coc- 
kell z British Antarctic Survey zazna
czają, że to dopiero początek kłopotów. 
Dwaj naukowcy przeanalizowali skut
ki uderzenia asteroidy o wielkości po
dobnej do tej, której upadek na przeło
mie kredy i trzeciorzędu spowodował 
m. in. wyginięcie dinozaurów. (Przyj
muje się obecnie, że upadek ów nastą
pił na półwyspie Jukatan, z siłą prawie 
biliona megaton!). Tego typu katastro
fa pociągnęłaby za sobą inne, nie mniej 
śmiercionośne konsekwencje. Powie

trze wypełniłby tlenek azotu, powodu
jąc masywne opady kwaśnych deszczy. 
To zaś spowodowałoby zmniejszenie 
ilości rozpuszczonego węgla organicz
nego w jeziorach i rzekach, a co za tym 
idzie —  zwiększoną penetracj ę promie
niowania nadfioletowego.

Chciałoby się zaoponować, że prze
cież początkowo ów nadfiolet będzie 
blokowany skutecznie przez w spo
mniany już obłok pyłowy. Owszem, 
tyle że będzie to miało swe fatalne skut
ki już w niedalekiej przyszłości. Wiele 
zwierząt potrzebuje bowiem pewnej 
dawki ultrafioletu do „konserwacji” 
m echanizm ów  obronnych przed tą 
szkodliwą radiacją. W razie jej braku 
„broń” ta może słabnąć lub wręcz za
nikać. W czasie pouderzeniowej zimy 
wiele organizmów zginie; te, które 
przetrwają, czeka jeszcze „nadfioleto
wa wiosna”, przed którą już niewiele 
gatunków zdoła się wówczas obronić.

Według obliczeń, po upływie około 
390 dni poziom natężenia promieniowa

nia ultrafioletowego powróci do wielko
ści sprzed uderzenia. Następnie przetrze
biona warstwa ozonowa nie będzie 
w stanie bronić skutecznie jak kiedyś 
Ziemi i po około 600 dniach poziom pro
mieniowania nadfioletowego się po
dwoi. Oznacza to uszkodzenia DNA ja
kieś 1000 razy większe niż normalnie 
oraz około pięciusetkrotnie większe 
zniszczenia flory. Tak intensywny nad
fiolet może powodować mutacje, wywo
ływać raka, niszczyć rośliny lub „przy
najmniej” spowalniać ich wzrost poprzez 
tłumienie fotosyntezy.

Dużo bardziej prawdopodobne i fak
tycznie częstsze w historii naszej pla
nety były upadki mniejszych astero- 
idów. Czy możemy zatem odetchnąć 
z ulgą? Niestety, nie —  teoretyczne 
skutki takich zderzeń mogą być nawet 
gorsze! Warstwa ozonowa dozna co 
prawda mniejszego uszczerbku, jednak
że mniej będzie pyłu chroniącego przed 
nadfioletem. Czyli —  i tak źle, i tak 
niedobrze! (mag)

Olympus Mons z bliska

Na jednym z najnowszych zdjęć, 
wykonanych przez krążącą na 
orbicie wokółmarsjańskiej son

dę Mars Global Surveyor, podziwiać 
możemy wierzchołek absolutnego re
kordzisty Układu Słonecznego —  wul
kanu Olympus Mons.

Nie jest to czynny wulkan, a okolice 
jego wierzchołka są pokryte drobnym 
pyłem i usiane małymi kraterami ude
rzeniowymi. Olympus Mons z grubsza 
trzykrotnie przewyższa naszego ziem
skiego rekordzistę —  Mount Everest, 
a jeszcze większe wrażenie robią jego

wymiary w poziomie: średnica osiąga, 
bagatela, niemal 550 km! Pomimo wiel
kiej wysokości sprawia to wszakże, że 
nachylenie wulkanu jest rzędu raptem 
paru stopni; tak więc ewentualna wspi
naczka na jego szczyt byłaby jedynie 
mozolnym marszem, (mag)
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Fundacja Jurzykowskiego i jej Nagrody

Fundacja Alfreda Jurzykowskie
go jest jedną z najaktywniej
szych fundacji polonijnych. 

Ma ona wielkie zasługi w popieraniu, 
promowaniu i popularyzowaniu do
robku kultury polskiej i jej wkładu do 
kultury światowej. Poprzez przyzna
wane przez 35 lat Nagrody polskim 
tw órcom , rozproszonym  po całym  
świecie, przyczyniała się istotnie do 
ożywiania ich twórczości i w jakimś 
stopniu do jednoczenia ich. Nagrody 
przyznawane były za twórczość z za
kresu najszerzej pojętej kultury, od 
nauk ścisłych (w tym także astrono
mii), poprzez nauki humanistyczne, 
do twórczości artystycznej.

Tu chcielibyśmy przedstawić Czy
telnikowi tę zasłużoną Fundację, jej 
dzia ła lność  i dorobek. Z pow odu 
złych stosunków między władzami 
Polskiej R zeczpospolitej Ludowej 
a Emigracją, wiedza o niej w Polsce 
jest stosunkowo niewielka.

Alfred Jurzykowski
Alfred Jurzykowski urodził się 23 

kwietnia 1899 r. na Śląsku Cieszyń
skim. Był zawodowym oficerem Woj
ska P o lsk iego . B rał m .in . udział 
w w o jn ie  p o lsk o -b o lszew ick ie j 
1919-20 r. Po wyjściu z wojska zaan
gażował się w życie gospodarcze, za- 
k ład a jąc  w łasny  dom  hand low y 
w W arszaw ie i firm ę eksportow ą 
w Gdańsku. W 1939 r. wziął udział 
w kampanii wrześniowej, po której 
przedostał się przez Rumunię i Wło
chy do USA, gdzie podjął (w Nowym 
Jorku) działalność gospodarczą. Głów
nego m ają tku  d o ro b ił się jed n ak  
w Brazylii, do której przybył w 1950 r. 
W owym czasie Brazylia miała słabo 
rozwiniętą motoryzację, a wszystkie 
sam ochody ciężarow e pochodziły  
z importu. Za sugestią i z pom ocą 
gen. Kazimierza Sosnkowskiego, któ
ry w tym czasie był doradcą wojsko
wym rządu brazylijskiego, oraz w po
rozumieniu z władzami brazylijskimi 
i firm ą M ercedes-Benz wybudował 
i uruchomił w 1956 r. w pobliżu Sao 
Paulo pierwszą w Brazylii fabrykę au
tobusów i ciężarówek („M ercedes-

-Benz do Brasil”). Miał w niej począt
kowo 50%, a potem 75% wszystkich 
udziałów. Uruchomienie tej fabryki 
uznawane jest w Brazylii za wydarze
nie przełomowe w historii jej motory
zacji.

Obok działalności przemysłowej, 
Jurzykowski prowadził w Brazylii sze
roką działalność społeczną i charyta
tywną, budując sieć w odociągow ą 
i elektryczną, a także szkoły, w naj
bardziej zaniedbanych dzielnicach Rio 
de Janeiro. Ufundował też stypendia 
dla Brazylijczyków pragnących stu
diować m edycynę. O piekow ał się 
również polskimi uchodźcami i mło
dzieżą.

Do Nowego Jorku powrócił w 1960 
r., gdzie za sugestią swego przyjaciela 
Rudolfa Rathausa (byłego konsula RP 
w Chicago) utworzył, w tym samym 
roku, fundację swego imienia. Zmarł 
29 maja 1966 r. w Bronxville k. No
wego Jorku.

Fundacja
Najogólniejszym celem Fundacji 

jest popieranie rozwoju polskiej kul
tury, propagowanie jej w świecie oraz 
szeroka popularyzacja wkładu Pola
ków do kultury światowej. Polacy ro
zum iani są tu szeroko jako  osoby 
o polskich korzeniach, niezależnie od 
tego, w jakim kraju obecnie pracują 
czy też jakie mają obecnie obywatel
stwo.

Ważną postacią działalności Fun
dacji w początkowych latach jej ist
nienia była pomoc Amerykanom pol
skiego pochodzenia w podejmowaniu 
studiów wyższych, które w Stanach 
Zjednoczonych są kosztowne. Cho
dziło o zmniejszenie rażących dyspro
porcji w tej dziedzinie w stosunku do 
innych mniejszości narodowych. Na 
przykład w takich częściach USA, 
jak regiony Buffalo czy Milwaukee, 
gdzie Polacy stanowią 20-30%  lud
ności, polscy studenci szkół medycz
nych stanowili w latach siedemdzie
siątych poniżej 2%. W pierwszych 
5 latach swej działalności Fundacja 
udzieliła  pom ocy ponad 400 oso
bom.

Inną postacią działalności Fundacj i 
była pomoc absolwentom  polskich 
uczelni i dziennikarzom, umożliwia
jąca im odbycie staży w USA. Cho
dził o głównie o staże poświęcone ba
daniom  ogólnie pojętego dorobku 
Polaków. Fundacja przyczyniła się tak
że do powstania kilku ważnych dla 
kultury polskiej placówek. Ufundowa
ła m.in. Katedrę Historii Literatury 
Polskiej na Uniwersytecie Harvarda. 
Utworzenie tej Katedry kosztowało, 
podajmy to dla przykładu, ok. miliona 
USD. Oprócz działalności na rzecz 
polskiej kultury, Fundacja wspierała 
także różne przedsięwzięcia i instytu
cje ważne społecznie, jak np. kształ
cen ie  czy d o k sz ta łcan ie  w USA 
polskich lekarzy, szpitale w Polsce, 
Zakład dla Ociemniałych w Laskach, 
itp-

Bardzo istotną rolą Fundacji Jurzy
kow skiego je s t w spieranie innych 
fundacji i instytucji emigracyjnych, 
jak  np. Fundacji Kościuszkowskiej, 
Instytutu Piłsudskiego czy Polskiego 
Instytutu Naukowego. Trudno by chy
ba znaleźć jakąś instytucję emigracyj
ną w Ameryce czy Europie, która by 
nie otrzymała pomocy, często perma
nentnej, od Fundacji Jurzykowskiego 
w ciągu tych czterdziestu lat jej ist
nienia. W wielu wypadkach Funda
cja działa właśnie za pośrednictwem 
innych. Na przykład program stypen
diów dla studentów  i naukow ców  
z Polski, administrowany przez Fun
dację Kościuszkowską, jest w dużej 
mierze finansowany przez Fundację 
Jurzykowskiego.

Jednakże działalnością Fundacji, 
dzięki której jest ona chyba najbar
dziej znana, było przyznawanie co 
roku Nagród za wybitne osiągnięcia 
w dziedzinie szeroko pojętej kultury.

Nagrody
Nagrody Fundacji Alfreda Jurzy

kowskiego przyznawane były przez 
35 lat, od roku 1964 do 1998 włącz
nie. Od 1999 r. Zarząd Fundacji po
stanowił zawiesić tę postać działalno
ści, k on tynuu jąc  jed n ak  inne je j 
formy.
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Ze względu na zasięg (niemal cały 
świat) oraz popularność i znaczenie 
wielu z nagrodzonych osób w różnych 
środowiskach, zakres oddziaływania 
Fundacji poprzez przyznawanie Nagród 
był chyba najszerszy. Przyjęto bowiem 
zasadę, że Nagrody przyznaje się za 
wybitne osiągnięcia twórcze osobom 
polskiego pochodzenia, niezależnie od 
kraju, w którym one pracują aktualnie 
i od obywatelstwa, jakie posiadają. 
Stąd, wobec dużego rozproszenia Po
lonii, ten duży zasięg oddziaływania. 
Dziedzina twórczości traktowana była 
też bardzo szeroko. Są to zarówno na
uki ścisłe, jak i humanistyczne, medycz
ne, literatura (pisarstwo, przekłady, kry
tyka literacka), sztuki piękne, muzyka 
(kompozycja, wykonawstwo, muzyko
logia), teatr, film. Nagradzane były tak
że przekłady literatury polskiej na ję 
zyki obce. Tutaj naturalnie zasada 
polskiego pochodzenia tłumacza nie 
była stosowana.

Nagrody przyznawane były corocz
nie. W ciągu pierwszych dwudziestu 
lat przyznano 313 Nagród, w tym 170 
(tj. ok. 54%) osobom  pracującym  
w Polsce, 60 w USA, 32 w Anglii, 13 
we Francji, a dalej kolejno w Szwaj
carii, Niemczech, Włoszech, Belgii, 
Hiszpanii, Norwegii, Holandii, Izraelu, 
Kanadzie, Australii, Argentynie i Bra
zylii. Daje to orientację w geograficz
nym „rozmieszczeniu” polskich twór
ców. Jednocześnie podkreśla potrzebę 
i ważność zespalania, łączenia wysił
ków tych rozproszonych twórców, co 
było jednym z ważnych celów Funda
cji. W całym 35-letnim okresie przy
znawania Nagród uhonorowano nimi 
464 osoby.

Dla Czytelników najciekawsze bę
dzie pewnie podanie przykładów na
grodzonych osób, w tym wszystkich 
astronomów. Zwykle bowiem właśnie 
laureaci świadczą o randze nagrody 
i tę rangę tworzą.

W zakresie astronom ii Nagrodę 
otrzym ali: W ilhelm ina Iwanowska 
(w 1970 r.), Bohdan Paczyński (1981) 
i A lek san d e r W olszczan  (1993). 
W dziedzinach pokrewnych, wśród 
matematyków nagrodzeni byli m.in. 
S tan isław  U łam , Hugo S teinhaus 
i Kazimierz Kuratowski, wśród fizy
ków m .in. W ojciech R ubinow icz,

Roman Smoluchowski, Iwo Białynic- 
ki-Birula i Andrzej Trautman. Z po
granicza dziedzin, m.in. David Shu- 
gar (biofizyka), W łodzimierz Kołos 
(fizykochemia) i Stanisław Worono
wicz (fizyka matematyczna).

W innych dziedzinach laureatami 
byli: w literaturze m.in. Zbigniew  
Herbert, Jan Parandowski, Czesław 
Miłosz i Wisława Szymborska; w fi
lozofii m.in. Roman Ingarden, Tade
usz Kotarbiński i Władysław Tatar
kiewicz; w muzyce m.in. Krzysztof 
P en d ereck i, W ito ld  L u to sław sk i 
i Wojciech Kilar; w dziedzinie teatru 
m.in. Jerzy Grotowski i Tadeusz Kan
tor; filmu m.in. Andrzej Wajda; poli
tologii m.in. Zbigniew Brzeziński.

Zbiór dorocznych publikacji Fun
dacji, przedstawiających aktualnych 
laureatów i ich dorobek, stanowi swo
isty informator typu „Kto jest kim” 
w kulturze polskiej.

Przez pierwsze dwa lata istnienia 
programu Nagród Fundacji, kandyda
tów do Nagrody opiniow ał Zarząd 
P o lsk ieg o  In sty tu tu  N aukow ego  
w Nowym Jorku, a przez następne dwa
—  komitet złożony z przedstawicieli 
głównych polskich organizacji w No
wym Jorku (Instytut Naukowy, Insty
tut Piłsudskiego, Fundacja Kościusz
kowska, Fundacja Wandy Roehr).

Od roku 1968 do chwili zawiesze
nia programu w końcu 1998 r. selek
cją kandydatów zajmował się Komi
tet Doradczy ds. Kultury (Cultural 
Advisory Committee), składający się 
z Polaków reprezentujących różne 
dziedziny nauki i sztuki, i powoływa
ny bezpośrednio przez Zarząd Funda
cji. Przez cały okres działalności Ko
mitetu, jeden z autorów tego artykułu 
(J.K.) był jego członkiem, a wielokrot
nie, i w ostatnich latach permanentnie
—  jego przewodniczącym. Spośród 
nauk ścisłych, matematykę w Komite
cie reprezentowali: prof. Marek Kac 
(w latach 1971-75) z Rockefeller Uni
versity w Nowym Jorku, prof. Stani
sław Ułam (1975-84) z University of 
Colorado w Boulder i następnie prof. 
Jan Mycielski (1984-98) z tegoż Uni
wersytetu, a astronomię: prof. Bohdan 
Paczyński (1988-95) z Princeton Uni
versity i następnie jeden z nas (A. W., 
1996-98). Obrady Komitetu, podczas

których dyskutowano poszczególne 
kandydatury do Nagrody, były długie 
i nierzadko bardzo gorące. Ostateczną 
jednak decyzję o przyznaniu Nagrody 
rekomendowanym przez Komitet kan
dydatom podejmował Zarząd Fundacji. 
Uroczystość wręczenia Nagród odby
wała się w Nowym Jorku, w siedzibie 
Fundacji lub siedzibie Fundacji Ko
ściuszkowskiej.

Wysokość jednej Nagrody zm ie
niała się i wynosiła: 1 tys. USD w la
tach 1964-69, 2,5 tys. w latach 1970- 
-75, 5 tys. w latach 1976-89, 6 tys. 
w la tach  1990-97 i 10 tys. USD 
w roku 1998.

Oprócz Nagród dla twórców pol
skiego pochodzenia, Fundacja przy
znawała corocznie także Nagrody dla 
naukow ców  narodow ości b razylij
skiej lub p racu jących  w B razylii 
w dziedzinie medycyny. Kandydatów 
do tych Nagród zgłaszała Brazylijska 
Akademia Medycyny.

W całej 35-letniej historii Nagród 
Jurzykowskiego zdarzyło się raz, że 
przyznane zostały (w 1968 r.) Złote 
M edale U znania za W ybitne O sią
gnięcia (Gold Medals o f  Recognition 
fo r E x c e p tio n a l A ch iev em en ts). 
Otrzymali je: historyk Oscar Halec- 
ki, pianista Artur Rubinstein i mate
matyk Wacław Sierpiński.

Nagrody Fundacji Jurzykowskiego 
odgrywały bardzo ważną rolę w oży
wianiu twórczości Polaków rozproszo
nych po świecie oraz w jednoczeniu 
ich wysiłków w tym kierunku i należy 
żywić nadzieję, że ta tak ważna i o tak 
dużej tradycji i powszechnym uznaniu 
postać działalności Fundacji będzie 
wznowiona. Czytelnicy zainteresowa
ni szerszą informacją o Fundacji mogą 
znaleźć ją  np. w artykule opublikowa
nym w „Postępach Fizyki” 50, 20 
(1999) oraz, przede wszystkim, w cy
towanej tam literaturze.

Jerzy Krzywicki
City University o f  New York

Adam Sobiczewski
Instytut Problemów Jądrowych 

im. A. Soltana, Warszawa 
Aleksander Wolszczan 

Pennsylvania State University 
i Uniwersytet Mikołaja Kopernika 

w Toruniu
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Baza danych INES — ostatni etap pracy 
satelity IUE

Co dzieje się z satelitą astrono
m icznym  po jeg o  ostatecz 
nym wyłączeniu? Odpowiedź: 

nadal funkcjonuje on w nauce. Tak 
przynajmniej dzieje się w przypadku 
legendarnego IUE (International Ultra
violet Explorer), satelity należącego do 
europejskiej, amerykańskiej i brytyj
skiej agencji kosm icznych (ESA / 
NASA/UK). Satelita ten był pierw
szym astronomicznym obserwatorium 
na orbicie Ziemi, pobił on też rekord 
długowieczności. Funkcjonował blisko 
dwadzieścia lat, a nie 3 lata, jak pier
wotnie planowano. 21 marca 2000 Eu
ropejska Agencja Kosmiczna (ESA) 
udostępniła  archiw um  INES (IUE 
Newly Extracted Spectra) pierwszą 
bazę danych astronomicznych, upo
wszechnianą poprzez centra narodowe, 
National Hosts, na całym świecie.

IUE nie był ani pierw szym , ani 
ostatn im  sa te litą  astronom icznym  
funkcjonującym w nadfioletowej czę
ści widma. Nie na tym polegała jego 
historyczna rola. Był on natom iast 
z pewnością pierwszym orbitują
cym obserwatorium astrono
micznym dostępnym dla każde
go obserwatora tak jak wiele innych 
teleskopów umieszczonych na Ziemi, 
swoistym peryskopem do nadfioleto
wego Wszechświata. Umieszczony na 
pokładzie satelity teleskop typu Rit- 
cheya-Chretiena o średnicy zwierciadła 
45 cm, uzbrojony w dwa spektrografy 
dające rozdzielczości 18 i 800 km/s do
stępny był dla obserwatorów znajdują
cych się na Z iem i. Po p rzy jęc iu  
zgłoszonego wcześniej projektu obser
wacyjnego do realizacji, astronom uda
wał się do stacji kontrolującej ruch sa
telity i tam, na miejscu, wykonywał 
obserwacje, wydając za pośrednictwem 
fal radiowych polecenia oddalonemu 
o ponad 32 000 km teleskopowi. Wy
konane obserwacje stawały się na krót
ko wyłączną własnością obserwatora, 
a po pewnym czasie zostawały wprowa
dzone do archiwum i stawały się dostęp
ne dla każdego zainteresowanego.

W ciągu blisko dwudziestu lat ob
serwacji satelita IUE pozwolił na do
konanie wielu ważnych odkryć. Nie 
sposób je  tu wszystkie wymienić, gdyż 
samych prac doktorskich wykonanych 
w oparciu o dane IUE naliczono oko
ło 600. Oczywiście największe były 
osiągnięcia IUE w dziedzinie obiek
tów gorących, do obserwacji których 
został on stworzony, ale nie tylko. 
Warto wspomnieć, iż IUE wykonał 
pierwsze obserwacje zórz polarnych na 
Jowiszu. Na bazie obserw acji uzy

skanych tym teleskopem 
p rzeb ad an o  p rzeb ieg  

tego zjawiska ze zna
nym cyklem aktyw 

ności słonecznej. 
In n y m  b a rd z o

ważnym odkryciem 
dokonanym  w oparc iu  

o obserwacje IUE była analiza 
widm komet w zakresie nadfioleto
wym oraz w szczególności emisji pary 
wodnej przez kometę P/dArrest w trak
cie jej ruchu wokół Słońca. Kolejnym 
bardzo ciekawym wynikiem uzyska
nym z pomocą satelity IUE było od
n a lez ien ie  „p rzodka” supernow ej 
SN1987A, czyli gwiazdy na etapie 
ewolucyjnym, poprzedzającym spek
takularny wybuch (Sk -69° 202). Spe
cjalnością IUE były jednak obserwa
cje wszelkich przejawów aktywności 
gwiazd oraz atmosfer gwiazd gorą
cych. Na podstawie widm IUE możli
we były szczegółowe badania wiatrów

gwiazdowych, czyli materii intensyw
nie wyrzucanej z powierzchni gwiazd 
gorących w sposób ciągły. Badania te 
zaowocowały odkryciem  niejedno
rodności tych wiatrów w gwiazdach 
typów widmowych O i WR (Wolfa- 
-Rayeta).

Archiwum IUE zawiera dwadzie
ścia lat badań astronomicznych w nad
fiolecie. Można w nim znaleźć 110 000 
w idm  ob iek tów  astronom icznych  
w zakresie widma nieosiągalnym z po
wierzchni Ziemi, a zatem trudnych do 
powtórzenia. Długowieczność sateli
ty spowodowała, że dla wielu obser
wowanych przez niego obiektów moż
liwe są analizy zmienności w szerokim 
przedziale czasu. Archiwum to po
wstało i było dostępne on-line w cza

sach, gdy nie istniała jeszcze ogól
nośw ia tow a sieć In te rn e tu  

(World Wide Web). Na bazie 
obserw acji pozyskanych  
przez astronomów z tego ar

chiwum opublikowano oko
ło 3600 prac naukowych.

Za życia satelity IUE archi
wum gromadzące i udostępniające 

zebrane przez niego dane było prowa
d z o n e  przez ESA w Villafranca koło 
M adrytu w Hiszpanii. Obecnie, po 
stw orzen iu  p rzez ESA archiw um  
INES, dane te są dostępne z wielu kra
jów. INES został tak zaprojektowany, 
że dostęp do niego możliwy jest po
przez witrynę WWW, a umieszczenie 
danych w centrach krajowych pozwa
la uniknąć problemów wynikających 
z coraz większego tłoku w Internecie.

Taka organizacja możliwości korzy
stania z archiwum daje nieograniczony 
dostęp do zawartych w nim widm każ
demu zainteresowanemu i w każdej 
chwili. Dodatkowym ułatwieniem jest 
fakt, że wszystkie widma zostały cał
kowicie zredukowane i użytkownik nie 
musi interesować się szczegółami tech
nicznymi dotyczącymi budowy odbior
ników, w jakie wyposażony był IUE.

Główne Centrum archiwum INES 
znajduje się w Hiszpanii w laborato-
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rium LAEFF (Laboratorio de Astrofi- 
sica y Fisica Fundamental) należącym 
do INTA (Institute) Nacional de Tecni- 
ca Aeroespacial). Centrum to posiada 
także swoją filię w Wiktorii w Kana
dzie w CADC (Canadian Astronomy 
Data Center), gdzie umieszczono peł
ną kopię archiwum. Wraz z Centrum 
w LAEFF działa na całym świecie 17 
centrów narodowych, w tym w Polsce 
w Centrum Astronomii UMK w Toru
niu. Użytkownik archiwum INES, 
kontaktując się z najbliższym centrum, 
ma do dyspozycji identyczną witrynę 
i faktycznie nie musi nawet wiedzieć, 
skąd pobierane są interesujące go dane. 
W przypadku tłoku w sieci może on 
w każdej chwili skorzystać z usług in
nego, łatwiej dostępnego w danej 
chwili centrum danych INES.

W dniu 23 marca 2000 roku w Cen
trum Astronomii w Piwnicach uru
chomiona została oficjalnie polska 
witryna WWW bazy danych INES. 
Światowa jej premiera połączona 
z prezentacją odbyła się 21 marca 
w VILSPA (Villafranca Satellite Trac
king Station) w Villanueva de la Ca
nada w Madrycie.

719 Albert

Wdniu 3 października 1911 
roku Johann Palisa (1848- 
-1925) z Obserwatorium 

Wiedeńskiego odkrył nowąplanetoidę. 
Obserwował ją  jeszcze następnego 
dnia. To odkrycie zostało następnie po
twierdzone przez obserwatorów z Ko
penhagi. Planetoida otrzymała numer 
719 i nazwano ją  Albert, dla uhonoro
wania barona Alberta von Rothschil- 
da, sponsora obserwatorium wiedeń
skiego. W tym czasie planetoidom 
nadawano nazwy żeńskie, z wyjątkiem 
planetoid z grupy Trojańczyków i tych 
zbliżąjących się do Ziemi (np. 433 
Eros). Albert należał do tej ostatniej 
grupy. Na podstawie obliczonej efeme
rydy próbowano obserwować tę pla- 
netoidę w 1913 roku. Niestety, za
kończyło się to niepowodzeniem. 
Planetoida została zagubiona. W Efe
merydach Małych Planet na rok 2000 
(wydawanych w Sankt Petersburgu)

Baza danych INES zawiera około 
110 000 widm 11 000 obiektów astro
nomicznych od planet i komet po su
pernowe i galaktyki. Wszystkie te wid
ma, w pełni zredukowane i zapisane 
w formacie FITS, dostępne są od ręki 
w Polskim Centrum Narodowym. 
INES jest doskonałym przykładem za
gospodarowania sukcesu, jakim bez 
wątpienia była misja IUE.

Dostęp do toruńskiej wersji bazy 
realizuje się przez stronę: http://in- 
es.astri.uni.torun.pl. Na stronie http:// 
ines.astri.uni.torun.pl/Demos dostępne 
są aplikacje demonstrujące możliwe 
zastosowania widm IUE oraz ilustru
jące najważniejsze wyniki naukowe, 
jakie osiągnięto dzięki satelicie IUE. 
Szczególnie polecam te aplikacje 
wszystkim miłośnikom astronomii 
i nauczycielom fizyki i astronomii po
siadającym dostęp do komputera włą
czonego do sieci Internet. Na powyż
szej stronie będą oni mogli zapoznać 
się z przedstawionymi w wyjątkowo 
atrakcyjny sposób (animacje, filmy) 
wynikami naukowymi uzyskanymi 
z pomocą tego satelity. Znaleźć tam 
można pokaz dopasowań rozkładu

można zauważyć, że jest to jedyna 
numerowana planetoida uznana za za
ginioną.

Sytuacja uległa zmianie dopiero 
w tym roku. 1 maja 2000 astronom J.A. 
Larsen, pracujący w programie Spa- 
cewatch (Kitt Peak, Arizona), zauwa
żył nową planetoidę o jasności około 
21 mag, której ruch na niebie wskazy
wał, że należy ona do grupy obiektów 
zbliżających się do Ziemi. Planetka ta 
otrzymała tymczasową nazwę 2000 
JW8. Rutynowe obserwacje były jesz
cze prowadzone podczas kilku następ
nych nocy. Na podstawie tych danych 
obserwacyjnych, G.V. Williams z Mi
nor Planet Center (Smithsonian Astro- 
physical Observatory), obliczył orbitę 
planetki i stwierdził, że jest to zagu
biona planetoida 719 Albert! W ten 
sposób, po prawie 89 latach, odnale
ziono ostatnią zagubioną numerowa
ną planetoidę.
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energii emitowanej przez ciało dosko
nale czarne do widm gwiazd o różnych 
temperaturach, ilustracje bogactwa li
nii widmowych dostępnych w nadfio
lecie, animację ukazującą efektowne 
zmiany profilu linii widmowej spowo
dowane niejednorodnością wiatru 
gwiazdowego i wiele innych.

Andrzej Niedzielski

Obliczona orbita (dane obserwacyj
ne z lat 1911 i 2000) pokazuje, że 719 
Albert obiega Słońce w średniej odle
głości 2,637 j.a. w okresie 4,28 lat. Jed
nak ze względu na duży mimośród 
(0,550) planetka ta ma peryhelium 
w odległości 1,19 j .a. i wtedy może zna
leźć się blisko Ziemi, w odległości oko
ło 0,2 j.a. Teraz wiemy, że takie zbliże
nia były w latach 1911 (rok odkrycia), 
1941 i 1971. Największe zbliżenie na
stąpi 5 września 2001. Planetka będzie 
wtedy w odległości 0,286 j.a. od Ziemi 
i powinna mieć jasność około 15,2 mag. 
Jasność ta wynika z odległości planetki 
od Ziemi i Słońca w tym dniu, jak i śred
nicy samego ciała (około 4 km). Praw
dopodobnie to zbliżenie pozwoli uzy
skać więcej informacji o naturze 
fizycznej tej planetoidy. Można się spo
dziewać międzynarodowej kampanii 
obserwacyjnej poświęconej odzyskanej 
planetoidzie. (T.M.)

— odnaleziona planetoida
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Planetoida 216 Kleopatra 
odsłania swoje tajemnice

Planetoidy i komety należą do ma
łych ciał Układu Słonecznego. 
Obecnie uważa się, że są one po

zostałościami mgławicy protosłonecz- 
nej, z której uformowały się planety. Po
nieważ materia, z której zbudowane są 
małe ciała, przeszła najmniejszą ewo
lucję, sądzi się, że ich badanie pozwoli 
poznać początkowe stadia ewolucji 
pierwotnego dysku okołosłonecznego. 
W chwili obecnej jesteśmy świadkami 
bardzo intensywnych prac nad naturą 
fizyczną tych ciał.

W przypadku planetoid, najwięcej 
danych o naturze fizycznej tych ciał 
można uzyskać z obserwacji fotome- 
trycznych. Inne techniki obserwacyjne 
mają mniejsze znaczenie, chociaż do
starczają bardziej szczegółowszych da
nych o wybranych obiektach. Obserwa
cje zmian blasku, które przeprowadzo
no już dla około 900 planetek pokazują, 
że większość z nich ma dwa maksima 
i dwa minima przypadające na jeden 
okres. Typowe okresy zmian jasności 
zawarte są w przedziale od 4 do 12 go
dzin —  zmiany blasku tłumaczy się 
rotacjąniesferycznego ciała. Tylko nie
liczne planetoidy mają powierzchnie

o zróżnicowanym albedo, co dodatko
wo modyfikuje zmiany jasności. Ana
liza krzywych zmian blasku pozwala 
wyznaczyć orientację osi obrotu, okres 
rotacji i kształt trójosiowej elipsoidy, 
którą przybliża się rzeczywisty kształt 
planetoidy.

Planetoida 216 Kleopatra została 
odkryta 10 kwietnia 1880 roku przez 
Johanna Palisę (1848-1925) z Obser
watorium Wiedeńskiego. Nazwa tej 
planetki związana jest z królową egip
ską Kleopatrą (69-30 przed Chr.), zna
ną ze swych związków z Juliuszem 
Cezarem i Markiem Antoniuszem.

216 Kleopatra, jako jedna z więk
szych i jaśniejszych planetoid Główne
go Pasa (położonego między Marsem 
a Jowiszem), była w przeszłości obiek
tem intensywnych obserwacji fotome- 
trycznych. Od roku 1977 do 1989 
obserw ow ano ją  podczas 51 nocy 
w dziewięciu różnych opozycjach. Naj
większe zmiany jasności zaobserwowa
no w 1982 roku —  amplituda wynosiła 
wówczas 1,10 mag. (rys. 1), anajmniej- 
sze w 1988 —  amplituda tylko 0,12 
mag. Wyznaczony z krzywych blasku 
okres rotacji wynosił około 5h 23m. Za

obserwowane znaczne zmiany jasności 
oznaczają, że Kleopatra ma bardzo wy
dłużony kształt, a jej oś rotacji jest sil
nie nachylona do ekliptyki. Kąt pomię
dzy osią rotacji a ekliptyką wynosi 
około 16 stopni, a stosunki półosi wiel
kich trójosiowej elipsoidy są równe 
a/b=2,6 i b/c= 1,3. Wyniki te świadczą
0 tym, że Kleopatra jest jednym z bar
dziej wydłużonych ciał Układu Sło
necznego. Znacznie większe stosunki 
a/b mają 1620 Geographos (amplituda 
zmian jasności ponad 2 mag.) i 433 Eros 
(amplituda 1,5 mag.).

Cennym źródłem informacji o Kle
opatrze były badania spektroskopowe. 
Widmo światła odbitego od powierzch
ni tej planetki świadczy o dużej zawar
tości żelaza i niklu. Oznacza to, że Kle
opatra należy do grupy planetoid typu 
M, charakteryzujących się dużą zawar
tością metali w skałach powierzchnio
wych. Odróżnia ją  to od planetoid ty
pów S  (znaczna zawartość krzemianów)
1 C (minerały bogate w węgiel).

Niestety, obserwacje fotometryczne 
nie pozwalająna dokładniejsze określe
nie kształtu planetoidy. Z pomocą przy
chodzą tu obserwacje zakryć gwiazd 
przez planetki. Analiza czasów zakry
cia pozwala otrzymać kształt rzutu pla
netoidy na sferę niebieską. Tego typu 
zjawisko zaobserwowano w przypad
ku Kleopatry  w październiku 1980 
roku. Niestety, wypadło ono podczas 
minimum jasności, kiedy widzimy naj
mniejszą część powierzchni planetoidy. 
Znacznie korzystniejsze było zakrycie 
w dniu 19 stycznia 1991 roku —  zja
wisko przebiegało wówczas w czasie 
maksimum jasności, gdy największa 
część Kleopatry była zwrócona do Zie
mi. Pas zakrycia przebiegał przez USA, 
lecz tylko w niektórych wschodnich 
stanach pogoda pozwoliła na wykona
nie obserwacji (rys.2). Kleopatra poru
szała się wtedy względem Ziemi z pręd
kością 16,6 km/s. W każdym miejscu 
obserwacji gwiazda była zakrywana 
inną częścią planetoidy. Mierzony czas 
zakrycia, przy znanej prędkości, po
zwolił obliczyć długość cięciwy kon-

Faza Rotacji

Rys. 1. Zmiany jasności Kleopatry obserwowane w lutym 1982 roku (Zappala 
i inni, 1983, Icarus 53, 458). Okres rotacji wynosi okoto 5h 23m.
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ze świata małych planetek

turn planetki. Ponieważ miejsca obser
wacji były rozłożone w poprzek prze
widywanego pasa zakrycia, można było 
odtworzyć kształt przekroju planetoidy. 
Obserwacje potwierdziły znaczne wy
dłużenie Kleopatry, a nawet istnienie na 
jej powierzchni „góry” o wysokości 
około 25 km.

Nowe dane dotyczące Kleopatry 
uzyskano pod koniec 1999 roku. Gru
pa astronomów francuskich i włoskich 
obserwowała tę planetkę w ESO  (Chi
le) przy pomocy teleskopu o średnicy 
3,6 metra i systemu optyki adaptatyw- 
nej ADONIS. W dniu obserwacji (25 
października 1999) Kleopatra znajdo
wała się w odległości 1,2 j .a. od Ziemi, 
a jej średnica kątowa wynosiła zaled
wie 0,33 sekundy łuku! Jednak dzięki 
zastosowaniu systemu optyki adapta- 
tywnej uzyskano obraz tej planetki. 
(rys. 3). Pokazuje on, że Kleopatra skła
da się z dwóch składników o porówny
walnych jasnościach.

Przełomowe okazały się dopiero wy
niki obserwacji radarowych, opubliko
wanych w Science w dniu 5 maja 2000 
(Ostro i inni, 2000, Science 288, 836- 
-839). Zespół badaczy, kierowany przez

Stevena Ostro (JPL) 
dokonał w dniach 7, 
16, 19 i 20 listopada 
1999 r. obserwacji ra
darowych Kleopatry 
przy wykorzystaniu 
305-m etrowego ra
dioteleskopu w Are- 
cibo (Puerto Rico). 
Odebrane na fali 12,6 
cm echo pozwoliło 
opracować kompute
rowy model planeto
idy (rys. 4). Okazało 
się, że Kleopatra ma 
kształt hantli albo — 
jak nazyw ają Steven 
Ostro —  „psiej ko
ści”. Długość tej „ko
ści” wynosi 217 km 
a szerokość 94 km. 
Obserwacje radaro
we po tw ierdziły  
również wcześniejsze 
wnioski o dużej za
w artości m etali na 
powierzchnii tej pla
netki. Należy też do

dać, że w procesie komputerowego mo
delowania kształtu Kleopatry przyjęto 
orientację osi obrotu planetki wyzna
czoną z obserwacji fotometrycznych. 
Badana planetka jest pierwszym obiek
tem z głównego pasa planetoid, dla któ
rego uzyskano kształt z obserwacji ra
darowych. Do tej pory udało się to 
zrobić tylko dla kilku planetoid zbliża
jących się do Ziemi, dla których odle
głość w czasie obserwacji wynosiła kil
ku setnych jednostki astronomicznej. 
Jest to związane z faktem, że moc po-
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wracającego sygnału jest odwrotnie 
proporcjonalna do czwartej potęgi od
ległości. Sukces osiągnięty w przypad
ku Kleopatry może oznaczać, że w naj
bliższym czasie będziemy dysponować 
„radarowymi” modelami największych 
planetoid z głównego pasa.

Powstanie Kleopatry można wytłu
maczyć rozpadem —  w wyniku zde
rzenia —  większego ciała macierzyste
go o złożonej strukturze wewnętrznej. 
Kleopatra (tak jak i inne planetki typu 
M) byłaby odłamkiem metalicznego 
jądra takiego obiektu. Mniejsze odpry
ski pochodzące z takiego jądra mogły 
zostać odrzucone na orbity przecinają
ce orbitę naszej planety. Być może 
część z nich do tej pory spada na Zie
mię i możemy je  znajdować w postaci 
meteorytów żelaznych.

T. Michałowski
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Rys. 3. Cztery obrazy Kleopatry uzy
skane w ESO (północ jest na górze, 
wschód po lewej). Podane są mo
menty ekspozycji w czasie uniwer
salnym. Zmiana orientacji planetki na 
zdjęciach wynika z jej rotacji (http:// 
sc6.sc.eso.org/~fmarchis/Science/ 
Kleopatra).
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Rys. 4. Sekwencja obrazów radarowego modelu Kleopatry (http://www.jpl.nasa.gov/ 
pictures/kleopatra)
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Rys. 2. Rezultaty obserwacji zakrycia gwiazdy o jasno
ści 9 mag. przez Kleopatrę w dniu 19 stycznia 1991 roku. 
Linie ciągłe odnoszą się do obserwacji, w czasie któ
rych dostrzeżono zakrycie gwiazdy przez planetoidę. 
Linie przerywane oznaczają obserwacje, podczas któ
rych nie nastąpił spadek jasności gwiazdy. Szary kon
tur jest kształtem dopasowanym do rzutu planetoidy na 
sferę niebieską. Rysunek pochodzi z raportu Davida 
Dunhama, opublikowanego w Sky and Telescope (Sty
czeń 1992, tom 83, str. 73).
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rozmaitości

Skąd wziąć brakujące dane, 
czyli o pożytkach z interpolacji

Tematem tego eseju jest problem 
interpolacji. Z grubsza rzecz 
biorąc, rozumie się przez to 

dawno już postawione i na różne spo
soby rozwiązywane zagadnienie wy
znaczania lub szacowania wartości 
nieznanej funkcji w danym punkcie ze 
znajomości wartości tej funkcji w in
nych punktach. Ale dla praktyków pra
cujących z wynikami pomiarów czy 
obserwacji interpolacja oznacza po 
prostu uzupełnianie brakujących da
nych liczbowych. Tak czy inaczej, 
chodzi tu w istocie o matematykę sto
sowaną. Żeby zatem nie zrazić niko
go już na samym początku, zacznę 
niekonwencjonalnie — od znanej 
anegdoty. Jedną z jej wersji można 
przeczytać np. w zbiorze dowcipów 
żydowskich pt. „Gdybym był Rot- 
schildem”.

Podczas pracy pewnej wielkiej 
(i bardzo cennej) maszyny miało miej
sce przykre zjawisko, które w żargo
nie technicznym nazywa się „biciem”
— środek ciężkości potężnego wału 
nie leżał dokładnie na osi obrotu 
i wskutek tego, w trakcie szybkiej ro
tacji, występowały szkodliwe wibra
cje niszczące łożyska. Rozwiązanie 
problemu było w zasadzie proste: zna
leźć odpowiednie miejsce na owym 
wale, potem wywiercić stosowne 
wgłębienie i w ten sposób przesunąć 
środek ciężkości na właściwe miejsce. 
Ale w którym miejscu to zrobić?

O znalezienie tego miejsca popro
szono pewnego wąskiego specjalistę. 
Ten najpierw dyskretnie wyprosił 
wszystkich ciekawskich. Potem, sobie 
tylko znanymi metodami, przez dłuż
szy czas uważnie obserwował pracę 
maszyny. Wreszcie zaznaczył farbą na 
wale mały krzyżyk w miejscu, w któ
rym należało nawiercić otwór. Wysta
wił też za swą usługę słony rachunek: 
okrągłe tysiąc dolarów.

Tak znaczna wysokość żądanej 
kwoty wywołała powszechne zdumie
nie. Tyle pieniędzy za namalowanie 
głupiego krzyżyka?! Wówczas specja

lista, nic nie mówiąc, wystawił rachu
nek szczegółowy:

• 5 $ za zrobienie krzyżyka,
• 995 $ za to, że wiedziałem, gdzie 

go postawić.

Dzisiaj, w dobie żywiołowej inwa
zji informatyki do wszelkich dziedzin 
życia nie trzeba już nikogo przekony
wać o wymiernej wartości czystej 
informacji. Tym bardziej nie trzeba tłu
maczyć, że nie tylko produkcja rozma
itych przedmiotów, lecz również 
zdobywanie, przechowywanie czy 
przetwarzanie informacji jest, mimo 
wszystko, poważną pracą. Ale jeszcze 
nie tak dawno niepodzielnie panował 
skrajnie odmienny punkt widzenia. 
Znany krakowski filozof ks. prof. Jó
zef Tischner miał już w młodości — 
bardzo drażniący niektórych — zwy
czaj przesiadywania bez przerwy nad 
książkami. W jego rodzinnej wsi ko
mentowano to po prostu tak: — On nic 
nie robi, tylko czyta.

Po tym przegadanym wstępie przej
dziemy, choć jeszcze nie do astrono
mii, to jednak do spraw poważniej
szych oraz bardziej praktycznych: 
poszukiwania złota. W latach 50-tych 
pracujący w Republice Południowej 
Afryki inżynier D. G. Krige opraco
wał szczególnie efektywną statystycz
ną metodę interpolacji brakujących 
danych pomiarowych, zwaną potem 
od jego nazwiska „krigingiem”. Bar
dzo głębokie, a więc i żmudne, i dro
gie — wiercenia oraz pobrane z nich 
próbki gruntu składały się z czasem na 
nieregularną siatkę („gridding”) pew
nych wartości pomiarowych. Wartości 
te niosły informację o własnościach 
rud metali na danej głębokości.

Oczywiście, z przyczyn praktycz
nych, takich odwiertów nie da się ro
bić dowolnie gęsto. I tu z pomocą 
przychodzi matematyka, a dokładniej
— statystyka matematyczna. Można 
w sposób zupełnie jednoznaczny teo
retycznie uzupełnić, czyli interpolo
wać brakujące pośrednie wartości,

i to w każdym punkcie. Rzecz jasna, 
trzeba przy tym założyć, że ów nie
znany, rzeczywisty rozkład mierzo
nych parametrów nie jest np. sztucz
nie nieciągły, poszarpany czy w jakiś 
inny sposób złośliwy. Mówiąc precy
zyjnie: zakłada się, że zmierzone war
tości nie są niezależne, przeciwnie — 
winny być ze sobą skorelowane. Za
łożenie to — przynajmniej dla rozkła
dów powstałych w sposób naturalny, 
a nie wymyślonych przez lubujących 
się w osobliwościach matematyków
— nie jest jednak szczególnie nie
prawdopodobne.

Inny przyziemny przykład: głębo
kie odwierty w celu pobrania próbek 
węgla z danego terenu i następnie mie
rzenie wydajności energetycznej tych 
próbek. Powstaje naturalne pytanie: 
jak z takiego zbioru liczb rozłożonych 
na niekompletnej i przypadkowej siat
ce współrzędnych sporządzić pełną 
mapę wydajności energetycznej pokła
dów węgla na całym terenie? Mając 
taką mapę złóż, można próbować pod
jąć optymalne decyzje o ich racjonal
nej eksploatacji tak, aby później nie 
ściągnąć na siebie prasy, rządowych 
komisji oraz by nie narazić się podat
nikom.

Bezpośrednie przeszczepienie me
tod i doświadczeń geostatystycznych 
na inne dziedziny okazało się kwestią 
czasu. Pojawiły się zastosowania 
w sporządzaniu np. dokładnych sate
litarnych map zooplanktonu, zastoso
wania w ekonomii, ekologii, w na
ukach medycznych, społecznych, czyli 
wszędzie tam, gdzie dostatecznie gę
ste zbieranie informacji jest bądź nie
praktyczne, bądź wręcz niemożliwe. 
Trzeba by bowiem albo przepełnić 
komputerowe nośniki informacji, albo 
np. podziurawić absurdalnie gęsto ja
kiś obszar.

Oglądając krakowskie obserwacje 
radiowe Słońca, prowadzone od paru 
już lat nowym radioteleskopem na

dokończenie na str. 192. * "
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Ilustracje do artykułu 
Krzysztofa Maślanki: 
„Skąd wziąć brakujące 
dane, czyli o pożytkach  
z interpolacji ”

(patrz str. 168 i 192)

Rys. 1. Oryginalne obserwacje krakow
skie strumienia radiopromieniowania na 
dziesięciu częstotliwościach: 275 MHz, 
405 MHz, 670 MHz, 810 MHz, 925 MHz, 
1080 MHz, 1215 MHz, 1350 MHz, 1620 
MHz, 1755 MHz. Przebieg każdej krzy
wej odzwierciedla wartość strumienia 
radiopromieniowania Słońca na danej 
częstotliwości (dokładniej: w wąskim 
paśmie, o szerokości 5 MHz, wokół tej 
częstotliwości.) Różne częstotliwości 
oznaczono innymi kolorami. Jak widać, 
niższe częstotliwości mają na ogół 
mniejsze wartości strumienia.
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Rys. 2. W oczekiwaniu na kolejne mak
simum Słońca. Widmo słoneczne „ucią- 
glone" statystycznie metodą interpola
cyjną typu ‘kriging’ z dziesięciu dyskret
nych częstotliwości do całego przedzia
łu 275 MHz -  1755 MHz. Diagram obej
muje łącznie 873 dni obserwacji. Skala 
wartości strumienia radiopromieniowa
nia, mierzonego w tzw. jednostkach sło
necznych (s. u. -  solar units), jest kon
wencjonalnie wzorowana na naturalnym 
rozkładzie barw w tęczy.

Na obrazku tym wyraźnie widać 
w szczególności rotację Słońca (np. fio
letowe „falbanki" u dołu), czas życia tzw. 
centrów aktywnych (żyją zwykle kilka 
rotacji Słońca), przede wszystkim jed
nak widać globalny wzrost strumienia 
w czasie, zwłaszcza na wysokich czę
stotliwościach, w związku z oczekiwa
nym już wkrótce maksimum aktywności 
w cyklu 11-letnim. Powinno ono przy
paść na połowę obecnego roku.

Prezentowane powyżej 2 zdjęcia zostały wykonane 6 kwietnia 2000 ok. godz. 22 w Golęczewie k. Poznania. Ich 
autorem jest Wojciech Bryś, który używał aparatu Contax S2B z obiektywem szerokokątnym Tessar T f=45mm/2,8 
o polu widzenia 50°. Czas ekspozycji na błonie Fuji Color Superia 200 wahał się w granicach 20-30 sekund.

Na prezentowanych zdjęciach kolor czerwony pochodzi od wzbudzonych atomów wodoru, znajdujących się 
w górnych warstwach atmosfery, a kolor zielony od atomów tlenu, będących nieco niżej.
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Artur Wrembel z Bydgoszczy przysłał nam sporą ko
lekcję'wykonanych przez siebie zdjęć astronomicz
nych. Sporą część nadesłanych prac stanowiły zdję
cia obiektów prezentowanych już w naszej galerii 
mgławic Messiera. Tu p’rezentujemy gromadę kulistą 
M13 (niżej) i dwie mgławice planetarne; Hantle w Lisku 
(M27) i Pierścień w Lutni (M57, zdjęcie przetworzone 
elektronicznie). Zdjęcia wykonane były W1eskopemii|60/ 
1000 na filmie Fuji 800 czasami ekfj?ozycji około 
15 minut. \  -i&L

Ariel Majcher z Dębna Lubuskiego przysłał do redakcji kolekcję zdjęć Księżyca wykonanych podczas różnych 
jego faz. Zdjęcia wykonane były za pomocą obiektywu WITO 11 CA z dołączonym felekonwerterem na filmie Fuji 
Superia 200. Czas ekspozycji wynosił ok. 1/4 sekundy, a obiektyw odsłaniany był ręcznie.
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Galeria Mgławic Messiera

Przyjrzymy się dziś bodaj najsłynniejszej mgławicy planetarnej. Choć powinien ją do
strzec przez teleskop każdy miłośnik astronomii, nie będzie to z pewnością widok tak 
efektowny jak na załączonych na rozkładówce zdjęciach. Spróbujemy wyjaśnić, dlaczego 
tak się dzieje.

Pierścień na letnim niebie
M 57 (NGC 6720) w Lutni

Rektascensja 
Deklinacja 
Odległość 

Jasność obserwowana 
Rozmiary kątowe

18h53m,6
+33°02’
4 100 l.św. 
8,8 mag. 
1',4 x 1’,0

Słynną Mgławicę Pierścieniową (ang. Ring Nebula) 
uważa się często za prototyp mgławic planetarnych. 
Jednak to nie ona była pierwszym tego rodzaju obiek

tem, jaki dostrzegły ludzkie oczy —  obserwację Mgławi
cy Hantle (M 27) Charles Messier odnotował bowiem 12 
lipca 1764 roku (patrz „Urania-PA” nr 3/99). Porównania 
wyglądu do słabej tarczy planety dokonał Antoine Dar- 
quier, dostrzegając właśnie M 57 w styczniu 1779 r. Do
słownie o parę dni uprzedził on Messiera —  obydwaj śle
dzili w zasadzie przelot tej samej komety, przy okazji 
odkrywając na niebie nowy mglisty obiekt. Później nade
szły odkrycia Mgławicy Małe Hantle (M 76) we wrześniu 
1780 r. oraz Mgławicy Sowa (M 97) w lutym 1781 —  do
konał ich Pierre Mechain.

Tylko te cztery mgławice planetarne znalazły się w ka
talogu Messiera. Od połowy 1782 roku systematyczne ob
serwacje nieba rozpoczął William Herschel, już we wrze
śniu odkrywając kolejną słynną mgławicę „pierścieniową” 
Saturn (NGC 7009). Sporządzając swą klasyfikację mgła
wic w latach 1784-85, użył określenia „mgławice plane
tarne”, gdyż przypominały swym wyglądem odkrytą prze
zeń wcześniej planetę Uran. Od początku przypuszczał 
natomiast, że ma do czynienia z gromadami gwiazd, któ
rych nie jest w stanie rozdzielić na poszczególne składniki 
(co ciekawe, samej M 57 Herschel nie zaliczył do mgławic 
„planetarnych”, dostrzegając już wyraźnie jej pierścienio- 
watą strukturę). Jednak 13 listopada 1790 r. królewski astro
nom dostrzegł mgławicę (oznaczoną później jako NGC 
1514) z bardzo jasną gwiazdą centralną —  uznał wobec 
tego, że są to obłoki gazu lub pyłu rozświetlonego przez 
gwiazdę. Centralny obiekt M 57 (o jasności prawie 15 ma- 
gnitudo) odkrył astronom niemiecki F. Hahn w roku 1800. 
To pozostałość po gwieździe (jej wygasające jądro —  bia
ły karzeł) przypuszczalnie nieznacznie tylko masywniej- 
szej od Słońca, która utraciła swe zewnętrzne warstwy pod 
koniec fazy ewolucji wieńczącej etap zmiennej typu Mira 
Ceti.

To, że świecenie mgławic planetarnych jest osobliwe, 
stwierdził już pionier astronomicznej spektroskopii Wil

liam Huggins, obserwując 29 sierpnia 1864 r. widmo mgła
wicy NGC 6543 (Kocie Oko). Przeszło 90%  światła wi
dzialnego obiekty te promieniują w jednej tylko linii emi
syjnej! Ta linia „m gławicowa” leży w zielonej części 
widma, ma długość fali 500,7 nm. Huggins sądził, że jest 
ona emitowana przez jakiś nieznany do tej pory pierwia
stek, który nazwał nebulium. Dopiero prawie 60 lat póź
niej Amerykanka Ira S. Bowen zidentyfikowała linię jako 
efekt wzbronionego przejścia w dwukrotnie zjonizowanym 
atomie tlenu. Tylko niezwykle rozrzedzona materia może 
utrzymać dostatecznie dużo elektronów we wzbudzonym 
stanie tak długo, by mogły one samorzutnie przejść do niż
szego stanu (nie ulegając wcześniej zderzeniu z sąsiadują
cymi jonami, które w „normalnych” warunkach wytrącają 
elektrony, nim zdążą one wyemitować nadmiar energii 
w linii widmowej 500,7 nm).

Poza liniami [O III] w widmach mgławic planetarnych 
występują inne linie wzbronione tlenu, neonu, azotu oraz 
linie wodoru i helu; stan jonizacji zmienia się znacznie 
z odległością od gwiazdy centralnej: jest najwyższy w jej 
pobliżu, a najniższy na obrzeżach. Stąd też w widmie jednej 
mgławicy mogą występować jednocześnie linie sześciokrot
nie zjonizowanego żelaza, jak i radiowe linie cząsteczek CO 
i OH. A wszystko to na tle słabego widma ciągłego, pocho
dzącego z oddziaływań elektronów z jonami.

Ogromne natężenie zielonej linii tlenu ma określone 
konsekwencje —  mgławice planetarne są jaśniejsze wizu
alnie niż fotograficznie (różnica sięga 2 magnitudo, tj. prze
szło 6 razy). Trudno jest też uzyskać rzeczywisty barwny 
obraz mgławicy na fotografiach —  na ogół oglądamy bar
wy, które kodują jasności w kilku wybranych filtrach, od
powiadających liniom widmowym.

Wróćmy jednak do naszej bohaterki. W przestrzeni zaj
muje one obszar o rozmiarach mniej więcej roku świetlne
go. Wszystko zależy od przyjętej odległości, a ta — jak to 
zwykle z mgławicami planetarnymi bywa —  nie jest, nie
stety, znana zbyt dobrze. Całkiem aktualne wydawnictwa 
(z obecnego roku) podają na odległość Mgławicy Pierście
niowej wartości z przedziału 1000-5000 lat św.! Co praw
da dość dokładnie zmierzono już tempo rozszerzania się 
mgławicy (na niebie odpowiada ono około 1 ” na stulecie), 
jednak wciąż dyskutowana jest geometria całego obiektu.

Jeszcze w początkach XX wieku H.D. Curtis uważał, 
że jest to w rzeczywistości płaski pierścień materii, na któ
ry patrzymy „z góry”. Od połowy stulecia, dzięki fotogra
fiom wykonanym przez 5-metrowy teleskop Mt. Palomar, 
mgławica „zyskała” trzeci wymiar, przeobrażając się w to-
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rus. Prowadzone w latach 70-tych przy 
użyciu różnych filtrów i w różnych 
zakresach widma badania pokazały 
jasno, że kształt mgławicy zmienia się 
w zależności od długości fali, np. re
gion wewnętrzny jest ciemny nie dla
tego, że brak w nim materii — jest ona 
po prostu tak wysoko wzbudzona 
przez centralną gwiazdę (której tem
peratura powierzchni przekracza 100 
tysięcy stopni), że promieniuje w ul
trafiolecie. Gdy w kolejnej dekadzie 
weszły w użycie kamery CCD, oka
zało się, że wiele mgławic planetar
nych posiada słabe otoczki (wokół 
M 57 rozciąga się ona do odległości 
kątowej 3,5 minuty łuku), nierzadko 
przyjmujące tzw. bipolarny kształt. 
W ten sposób wyklarował się stopnio
wo uniwersalny model mgławicy 
planetarnej — jako otaczającego 
gwiazdę centralną torusa oraz rozcią
gających się w kierunkach prostopa
dłych do jego płaszczyzny pozostało
ści w iatru gwiazdowego z nieco 
wcześniejszej fazy ewolucji. Całość 
oglądana z różnych stron może więc 
przyjmować kształt pierścienia, klep
sydry lub formę pośrednią. Polecamy 
Czytelnikom artykuł S. Kwoka „Jaki 
jest rzeczywisty kształt Mgławicy 
Pierścieniowej?” z lipcowego numeru 
„Sky & Telescope” (str. 32). Można 
tam znaleźć więcej informacji na ten 
temat oraz ilustracje doskonale prezen
tujące przestrzenny model mgławicy.

Popatrzmy na rozkładówkę. Cen
tralne miejsce zajmuje na niej obraz 
M 57 uzyskany teleskopem kosmicz
nym w październiku 1998 r. Starano 
się w miarę wiernie oddać rzeczywi
ste barwy, choć jest to jak zwykle mo
zaika trzech czarno-białych zdjęć wy
konanych kamerą WFPC2 przy użyciu 
specjalnych filtrów. Barwa niebieska 
wskazuje emisję bardzo gorącego helu, 
która, jak widać, koncentruje się w we
wnętrznej części mgławicy. Kolor 
zielony odpowiada emisji zjonizowa- 
nego tlenu ([OIII] 500,7 nm), zaś czer
wony — zjonizowanego azotu ([Nil] 
658,4 nm). Warto zwrócić uwagę 
na ciemne, wydłużone struktury w ze
wnętrznych obszarach. Zbliżenie 
(zdjęcie w prawym górnym rogu) 
ujawnia jeszcze mniejsze detale — 
ciemne globule, widoczne na jasnym 
tle mgławicy. To obiekty, których

wcześniej nie udało się zaobserwować 
— ich rozmiary kątowe stanowią 
ułamki sekund łuku, więc ziemska at
mosfera skutecznie ukrywała je przed 
naszym wzrokiem. Poniżej (po prawej 
stronie pośrodku) widzimy obraz M 57 
uzyskany przy użyciu filtra 2,1 mikro
n a— tj. w linii molekularnego wodo
ru — uzyskany w obserwatorium 
Calar Alto (Hiszpania) w trakcie 10- 
-minutowej ekspozycji. Specjalna 
technika cyfrowej obróbki (skalowa
nie logarytmiczne) ujawniła subtelną 
strukturę wyrzutów materii z wcze
śniejszego etapu utraty masy. Z kolei 
dolny obraz uzyskano w linii Ha 14 
maja 1999 r. przy użyciu największe
go na kuli ziemskiej monolitycznego 
zwierciadła (8,3 m średnicy) telesko
pu Subaru. Tu też dostrzec możemy 
tworzącą sferyczne halo materię wy
rzuconą w formie wiatru przez gwiaz
dę jeszcze w stadium czerwonego ol
brzyma.

Fot. J. Drążkowski, Zeiss 350/3300, texp=15min.

Mgławica planetarna to bardzo 
krótki okres w życiu gwiazdy, liczony 
w tysiącach lat (to rzeczyw iście 
„błysk” wobec miliardów lat całej jej 
ewolucji). Jest to powód, dla którego 
w Galaktyce, zawierającej miliardy 
gwiazd podobnych do Słońca, gwiazd, 
na które często „nadszedł już czas” 
(zwłaszcza w gromadach kulistych), 
istniej e — j ak się ocenia— tylko około 
10 tysięcy mgławic planetarnych, 
z których zaobserwowaliśmy do tej 
pory mniej więcej 1500. W 150 gro
madach kulistych (z których każda li
czy kilkaset tysięcy starych „słońc”), 
mgławice planetarne odkryto tylko 
w 4, może 5 przypadkach. Tylko jed
ną (NGC 2818) zidentyfikow ano 
w gromadzie otwartej (raczej niepo
zornej i wiekowej— NGC 2818A), co 
akurat nie jest niespodzianką, gdyż 
tylko kilka gromad otwartych jest star

szych niż miliard lat — a tyle mniej 
więcej czasu potrzeba, by gwiazda 
2-3-krotnie masywniejsza od Słońca 
dobiegała kresu swej ewolucji (gwiaz
dy jeszcze masywniejsze żyją krócej, 
ale i kończą bardziej gwałtownie — 
jako supernowe, po których pozostaje 
co najwyżej gwiazda neutronowa). 
Pewną niespodzianką, zakłócającą ten 
klarowny obraz, było odkrycie białych 
karłów w kilku gromadach otwartych, 
takich jak Plejady. Gwiazdy te najpraw
dopodobniej początkowo, jako obiek
ty masywne, ewoluowały szybko 
i z bliżej nieznanych przyczyn pozby
ły się materii w ilości większej niż 
dzieje się to zazwyczaj, dzięki czemu 
mogły zakończyć swój żywot jako bia
łe karły. Były więc też zapewne przez 
krótki czas otoczone mgławicami pla
netarnymi!

Za pomocą wielkich teleskopów 
odkrywa się i bada mgławice planetar
ne w innych galaktykach — Obłokach 
Magellana, M 31, M 33 oraz innych 
członkach Grupy Lokalnej i poza nią. 
O tych ciekawych obiektach pisaliśmy 
m.in. w „Postępach Astronomii” 3/97, 
zaś galerię wybranych mgławic obser
wowanych teleskopem kosmicznym 
prezentowaliśmy na rozkładówce nu
meru 1/98 „Uranii-PA” (jest ona w ca
łości prezentowana w Internecie — 
http://oposite.stsci.edu/pubinfo/pr/97/ 
pn). Bogatym źródłem uzupełnianych 
na bieżąco informacji o mgławicach 
planetarnych są strony internetowe 
prowadzone przez ich badaczy — na 
dobry początek proponujemy adres 
http://www.blackskies.com/links.html.

Bardziej zainteresowanym (i za
awansowanym) miłośnikom astronomii 
polecamy „polowanie” na gwiazdę cen
tralną Mgławicy Pierścieniowej — cen
ne wskazówki można znaleźć pod ad
resem http://shutter.vet.ohio-state.edu/ 
astronomy/m5 7_central_star/skiff.html. 
Można też w Internecie (http://www.ur- 
sa.fi/ds/m57.html) przeczytać choćby 
o odkryciu przez fińskich astronomów 
kolejnej gwiazdy widocznej na tle 
M 57 (równie dobrze może się ona 
znajdować przed, jak i za samą mgła
wicą). Nie trzeba chyba dodawać, że 
wszystkie znajdujące się na załączo
nych zdjęciach gwiazdy prócz central
nej to przypadkowo lokujące się w tym 
samym obszarze nieba obiekty, (kr)
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poradnik obserwatora

OBSERWACJE JOWISZA

Jowisz jest największą planetą w Układzie Słonecz
nym i jednym  z najjaśniejszych obiektów na nocnym 
niebie. Jego jasność zmienia się w zakresie od -1,3 

do -2,7 magnitudo. Rozmiary kątowe planety również są 
imponujące (31”-4 8 ”), co sprawia, że Jowisz należy do jed
nej z najczęściej obserwowanych przez miłośników astro
nomii planet. Już luneta o średnicy obiektywu 50 mm umoż
liwi nam obserwację tarczy planety wraz z towarzyszącymi 
czterema największymi księżycami —  zwanymi od nazwi
ska ich odkrywcy galileuszowymi (rok odkrycia 1610). Ga- 
lileuszow e księżyce Jow isza (obok K siężyca 
i Tytana —  księżyca Saturna) należą do największych natu
ralnych satelitów w Układzie Słonecznym. Gdyby nie bli
skość Jowisza, księżyce te mogłyby być obserwowane go
łym okiem. Tabelka poniżej zawiera średnice kątowe, 
jasności oraz maksymalne kątowe odległości od centrum 
Jowisza dla Io, Europy, Ganimedesa oraz Kallisto. Układ 
Jowisza oraz czterech galileuszowych księżyców jest bar
dzo często obserwowany przez miłośników astronomii, gdyż 
zmiany we wzajemnych położeniach widoczne są już po 
kilku-kilkunastu godzinach. Większość astronomicznych 
czasopism zawiera szczegółowe rysunki, na których przed
stawiane są konfiguracje galileuszowych księżyców Jowi
sza oraz podaje momenty wejścia i wyjścia danego księżyca 
w cień  Jow isza  lub p rze jśc ia  p rzed  jeg o  tarczą.
O ile do obserwacji konfiguracji księżyców Jowisza wystar
czy lornetka (np. 10x50), to do zaobserwowania cienia księ
życa , przechodzącego przed jego tarczą, powinniśmy użyć 
teleskopu o średnicy co najmniej 20 cm.

Dysponując lunetą o średnicy 70-90 mm i powiększeniu 
50-100 razy, będziemy mogli dostrzec nie tylko charaktery
styczne pasy i ich kolorystykę, ale także Wielką Czerwoną 
Plamę —  ogromny ( 40000x 13000 km) wir obserwowany 
od chwili odkrycia w 1664 roku. Użycie teleskopu o średni
cy 120-180 mm i powiększeniu 120-200 razy pozwoli nam 
dostrzec wiele mniejszych struktur widocznych w atmosfe
rze Jowisza.

Jasność planety w połączeniu z rozmiarami kątowymi 
umożliwia rejestrację tarczy planety nie tylko na kliszy fo
tograficznej, ale także na taśmie video za pomocą telesko
pów o średnicach rzędu 90-120 mm. Do fotografowania 
tarczy Jowisza najlepiej użyć teleskopu o średnicy co naj

mniej 150 mm i ogniskowej 4000 mm. Przy takiej ognisko
wej średnica tarczy planety na kliszy (średnica kątowa 30”) 
wyniesie niespełna 0,6 mm. Jest to mało, ale jeśli negatyw 
jest prawidłowo naświetlony, to na odbitce (duży format, 
np. 15x21 cm) powinniśmy zobaczyć pasy na tarczy Jowi
sza. Jeśli jednak chcemy, aby na naszych zdjęciach było 
widocznych więcej szczegółów (np. Wielka Czerwona Pla
ma), powinniśmy użyć teleskopu o średnicy 20-30 cm
i ogniskowej 12000-18000 mm. Jednak w przypadku sto
sowania tak długich ogniskowych uzyskane wyniki zależą 
w dużym stopniu od warunków atmosferycznych.

Dysponując teleskopem o średnicy 100 mm i ognisko
wej 1000-2000 mm, możemy wykonać zdjęcia Jowisza wraz 
z jego czterema galileuszowymi księżycami. W tym celu 
powinniśmy użyć filmu o czułości 400 bądź 800 ASA i cza
sów ekspozycji rzędu kilkunastu sekund.

W ciągu ostatnich kilku lat wśród miłośników astrono
mii widoczny jest wzrost zainteresowania techniką video. 
Poza Księżycem idealnymi obiektami przeznaczonymi do 
tego typu obserwacji są planety, a wśród nich Jowisz. 
W przypadku zastosowania kamer video (opartych na de
tektorach CCD) możemy uzyskać duże odwzorowania bez 
konieczności stosowania kilkunastometrowych ognisko
wych. Z racji, iż obrazy w takich kamerach rejestrowane są 
z czasami ekspozycji rzędu 1/50 sekundy (bądź krótsze), 
niekorzystny wpływ atmosfery objawia się w dużo mniej
szym stopniu niż w przypadku fotografii. Minimalne wy
magania sprzętowe do obserwacji video Jowisza to teleskop 
o średnicy 80-100 mm i powiększeniu 70-100 razy. Jednak 
użycie teleskopu o średnicy 150-200 mm i powiększeniu 
150-200 razy pozwoli nam zarejestrować bogactwo form 
widocznych w atmosferze planety olbrzyma —  Jowisza.

Wiesław Skórz}’ński

Księżyc Średnica
O

Jasność
(mag.)

Odległość
O

lo 1,05 5,43 148
Europa 0,87 5,57 235
Ganimedes 1,52 5,07 375
Kallisto 1,43 6,12 660

Jowisz sfotografowany przez Wojciecha Broczkowskiego z Bydgosz- Księżyce Jowisza na fotografii W. Skórzyńskiego (F= 12600 mm; 
czy (F=4*2800 mm; D=150 mm; texp=5 s; film: Fuji Superia 200) D=256 mm; texp=20 s; film: slajd Scotch 400 ASA)
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obserwują:

'  f t t ' i  U r ' I ’u / t r t y

Rysunki komet z dzieła Jana Heweliu
sza „Kometographia” wydanego w 1668 
roku w Gdańsku

Komety
drugiej połowy
1999 roku
W drugiej połow ie 1999 roku 

kilka komet stało się przed
m iotem  obserw acji przez 
członków  Sekcji O bserw atorów  K o

m et PTM A. Były to: C/1999H1 (Lee), 
10P/Tempel2, C/1999N2 (Lynn) oraz 
C/1999J3 (LINEAR).

Najw iększą niespodziankę sprawiła 
kom eta C/1999H1 (Lee), która była 
najjaśniejszą kom etą na naszym  niebie 
od czasów pamiętnej komety H ale’a- 
-Boppa. Została ona odkryta przez Ste- 
vena Lee (Australia) 16 kwietnia 1999 
jako obiekt 9m. Od czasu odkrycia ko
m eta stopniowo jaśniała.

O stateczne w yznaczone elem enty 
orbity kom ety są następujące:

Tn = 1999 lipiec 11,1764 TT 
= 0,707853 
=  0,999734 
=  40,6973°
= 162,6611°
= 149,3409°

‘o

e
(O

Q
i

(elementy kątowe podane dla epoki 2000)
Daje to okres obiegu wokół Słońca 

równy około 137 tvs, lat! Oznacza to, 
że kometa Lee nadleciała do nas wprost 
z Obłoku Oorta.

Najbliżej Ziemi w odległości 0,828 
j.a. (czyli raczej daleko) kom eta znala
zła się 29 w rześnia 1999, jednak naj
w iększą jasność rów ną aż 6m osiągnęła 
w  pobliżu lipcowego peryhelium.

D uża jasność kom ety oraz je j ko
rzystne usytuowanie na niebie sprawi
ły, że obserwacje otrzymaliśmy od dwu
dziestu  jed en  obserw atorów , k tórzy  
wykonali łącznie aż 208 ocen jasności, 
202 ocen stopnia kondensacji, 199 po
miarów średnicy otoczki oraz 24 obser
wacje warkocza. A oto autorzy niektó
rych „rekordów” :
• pierw sza obserw acja (17 V 1999)

—  Janusz Płeszka, M ichał Drahus
• osta tn ia  obserw acja (30 X  1999)

—  M ichał Drahus
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Tab. 1

Obserwator M iejscow ość Użyty sprzęt

Jacek Adamik Zręcin L140
Jerzy Bohusz Gdynia L80
Kazimierz Czernis Wilno (Litwa) B110
Michał Drahus Kraków B66 B60B100R100 L250 

M350
Grzegorz Duszanowicz Kanonvagen (Szwecja) B80L150
Marcin Filipek Jerzmanowice B66 L155
Marcin Jarski Obliźniak L90 R50
Krzysztof Kida Tropy Elbląskie L250
Maciej Kwinta Kraków R80
Adam Migulski Jasień B60
Piotr Ossowski Ostrów Wlkp. B50
Mieczysław Paradowski Dąbrowa B60M100
Janusz Płeszka Kraków B66 B100 M350
Jacek Powichrowski Białystok B50 L200
Piotr Sadowski Pcim L110 B50 B60
Łukasz Sanocki Wola Dębowiecka R67 M100
Michał Siwak Burzyn L147
Jarosław Smysło Busko-Zdrój B50 M66 L150
Jerzy Speil Wałbrzych B80 L150
Mariusz Świętnicki Zręcin R65 L250
Robert Włodarczyk Częstochowa B60 L180

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

• najdłuższa seria (17 V -  30 X 1999)
—  Michał Drahus

• najwięcej nocy obserwacyjnych: 32
—  Grzegorz Duszanowicz.

Tabela 1 zawiera nazwiska wszyst
kich 21 osób, które nadesłały nam ra
porty z obserwacji.

Przegląd wyników rozpoczniemy 
od analizy krzywej blasku (Rys. 1). 
Duża liczba nadesłanych obserwacji 
spowodowała, że wystarczyły do niej 
obserwacje SOK. Na wykresie przed
stawiono postać podstawową krzywej 
—  208 ocen jasności sprowadzone do 
standardow ej śred n icy  te leskopu  
6,84 cm przedstawione są w funkcji 
czasu. Z nielicznymi wyjątkami róż
nice jasności komety widzianej oczy
ma różnych obserwatorów nie przekra
czają l m, co jest wynikiem bardzo 
dobrym. Po dopasowaniu obserwacji 
do opisanej poniżej formuły można 
stwierdzić, że maksymalną jasność, 
równą w przybliżeniu 6,0m, kometa 
osiągnęła około 13 lipca 1999 roku, 
czyli w pobliżu peryhelium. Kometa 
była wtedy jednak na niebie w pobli
żu Słońca i nie była obserwowana. 
Została ponownie zaobserwowana 31 
lipca i wtedy jej jasność oceniono na 
6,5m. Warto zwrócić uwagę na grupę 
obserwacji wykonanych w pierwszej 
połowie maja 1999, gdy kometa była 
widoczna bardzo nisko nad południo
wym horyzontem . N ależy docenić 
wytrwałość niektórych obserwatorów 
SOK! Widać także, że jasność obser
wowana komety była nieco większa od 
jasności przewidywanej.

Interesująca jest grupa obserwacji 
w ykonanych w pierw szej połow ie 
września 1999, gdy kilku doświadczo
nych obserwatorów oceniło jasność 
komety prawie 2m większą od pozosta
łych. Czy jest to efekt fizyczny, czy spo
wodowany jakimiś czynnikami obser
wacyjnymi? Do problemu tego jeszcze 
wrócimy.

W celu uchwycenia ogólnego sensu 
zmian blasku oczyszczono krzywe bla
sku z fałszującego wpływu zmiennej 
odległości komety od Ziemi. Polega to 
na odjęciu od obserwowanej jasności 
otoczki pięciokrotnego logarytmu od
ległości kom eta-Ziem ia, wyrażonej 
w jednostkach astronomicznych. Ten 
zabieg ma sens taki, jak gdyby pomia
ry jasności danej komety byłyby prze
prowadzane w stałej odległości 1 j.a. od

niej. Tak zredukowanąjasność nazywa
my jasnością heliocentryczną i ozna
czamy m@. Zgodnie z przytoczoną de
finicją m@= m -  5 log (A), gdzie m jest 
jasnością obserwowaną, a A odległo
ścią od Ziemi (w j.a.). Obserwacje tak 
zredukowane przedstawia Rys. 2.

Jak widać, kometa zachowywała się 
„liniowo”, nie zaobserwowano jakich

kolwiek rozbłysków lub zaników ak
tywności, tak więc otrzymaną zależność 
dopasowano do klasycznej formuły:

m = H0 + 51og A + 2,5n log r 

gdzie:
m —  jasność obserwowana,
H0— jasność absolutna
(1 j.a. od Słońca i 1 j.a. od Ziemi),

log(r) -  log(r0)

Rys. 2. Jasność heliocentryczną komety C/1999H1 (Lee)
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Rys. 3. Średnica kątowa głowy komety C/1999H1 (Lee) [’]

E

Rys. 4. Średnica liniowa głowy komety C/1999H1 (Lee) [km]

Rys. 5. Stopień kondensacji komety C/1999H1 (Lee)

A —  odległość od Ziemi 
r —  odległość od Słońca 
n —  czynnik określający aktyw

ność komety.
Krzywa zmian blasku omawianej 

komety nie wykazuje żadnych efektów 
dodatkowych i daje się z łatwością opi
sać przy pomocy powyższej formuły. 
Jej dopasowanie prowadzi do następu
jących parametrów:

H0 = 6,5m± 0 ,lm 
n = 5,2m±0,2m

Na tej podstawie można sądzić, że 
jądro komety ma ok.10 km średnicy, 
a jego aktywność jest nieco większa od 
przeciętnej aktywności dla komety dłu
gookresowej.

W zw iązku z pojaw iającym i się 
wątpliwościami należy podkreślić, że 
mówiąc o średnicy jądra bądź jego al
bedo, mamy zawsze na myśli tzw. ją 
dro fotometryczne. Tylko w dużych 
odległościach od Słońca jądro fotome
tryczne jest także jądrem fizycznym 
komety. W pobliżu Słońca jądro fo
tometryczne oznacza najbardziej zbli
żoną do jądra fizycznego otoczkę ga- 
zow o-pyłow ą, ja k  gdyby „kokon” 
ukrywający jądro fizyczne. Tak więc 
wyliczana średnica jądra jest wyłącz
nie górną granicą średnicy jądra fi
zycznego, które może być znacznie 
mniejsze!

Obserwowana średnica głowy ko
mety była praktycznie stała i wynosiła 
ok. 10’ (Rys. 3), za wyjątkiem okresu 
11-14IX, gdy kilku obserwatorów za
obserwowało jej wzrost do wartości 
prawie 20’! Po uwzględnieniu zmien
nej odległości komety od Ziemi stwier
dzono, że średnica liniowa głowy sys
tematycznie rosła od ok. 400 tys. km 
w maju do 800 tys. km w połowie wrze
śnia 1999 (Rys. 4). Zaledwie w ciągu 
czterech dni (14-18 IX) średnica ta 
gwałtownie spadła ponownie do war
tości ok. 400 tys. km. Można zauwa
żyć, że okres ten pokrywa się z obser
wowanym przez kilku obserwatorów 
wspomnianym już wzrostem jasności 
komety. Trudno jest jednak wyobrazić 
sobie proces, który pow odow ałby 
wzrost jasności komety, jednocześnie 
powodując zmniejszenie jej średnicy.

Ponieważ wzrost jasności zaobser
wowali jedynie nieliczni, obserwujący 
w dobrych warunkach obserwacyjnych, 
można podejrzewać, że tuż przed spad-
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kiem średnicy pojawiła się rozległa sła

ba otoczka (na co może wskazywać kil

ka wspomnianych pomiarów średnicy 

głowy komety), dająca znaczący wkład 

do całkowitej jasności.

Niezwykle wyraźnie zmieniał się 

stopień kondensacji DC. O ile w poło

wie maja 1999 wynosił zaledwie ok. 3, 

to na początku sierpnia wzrósł do 7, aby 

potem liniowo spadać do ok. 1 pod ko

niec października (Rys. 5). Rzadko się 

zdarza, aby wykres zmian DC w czasie 

tworzył tak wyraźną zależność.

Niezwykle ciekawe (chociaż nielicz

ne: było ich zaledwie 6!) były obser

wacje warkocza komety Lee, który 

osiągnął długość 0,6°, co odpowiada 

długości liniowej 1,5 min km. Warkocz 

widoczny był w okresie 3 IX - 5 X. 

Geometria układu Ziemia-kometa spra

wiła jednak, że mogliśmy obserwować 

tzw. antywarkocz, skierowany w przy

bliżeniu w stronę Słońca. Właśnie an- 

tywarkocza dotyczyła większość obser

wacji (18) wykonanych w okresie 22 

VIII - 14 IX. Antywarkocz osiągnął 

długość 1 °, co odpowiada długości li

niowej przynajmniej 3 min km. Zasta

nawia zbieżność okresu widzialności 

anty warkocza ze wspomnianym poja

śnieniem komety. Może to właśnie an

tywarkocz był tym elementem, który 

dał decydujący wkład do całkowitej ja

sności komety? W każdym razie wy

daje się, że w połowie września 1999 

kometa Lee przechodziła jakiś rodzaj 

wzmożonej aktywności. Może okreso

wo uaktywniło się dodatkowe źródło 

materii na powierzchni jądra?

Można więc podsumować, że kome

ta Cl 1999H1 (Lee) była kometą intere

sującą i pozwoliła przypomnieć wielu 

obserwatorom SOK ,jak wygląda ko

meta”.

W drugiej połowie 1999 roku ogło

szono także akcję obserwacyjną dla 

komety krótkookresowej 10P/Tem- 

pel 2. Kometa ta została odkryta 4 lip- 

ca 1873 roku przez Ernsta Liebrechta 

Tempela (Mediolan, Włochy) jako sła

by, rozmyty obiekt o średnicy 5' 

w gwiazdozbiorze Ryb. Szybko stwier

dzono, że jest to nowa kometa krótko

okresowa z rodziny Jowisza o okresie 

obiegu 5,16 roku.

A oto elementy eliptycznej orbity 

komety:

T0 = 1999 wrzesień 8,4469 TT 

q = 1,481652

a =3,106397 j.a. 

e =0,523032 

(o = 195,0451°

Q = 118,1983° 

i = 11,9763°

(elementy kątowe podane dla epoki 

2000).

Najbliżej Ziemi kometa Tempel 2 

znalazła się w odległości 0,654 j.a. 

w dniu 10 lipca 1999. Jej przewidy

wana jasność maksymalna nie miała 

przekroczyć 9m przy niezbyt dużej wy- 

sokości komety nad horyzontem. 

W rzeczywistości jasność ta była jesz

cze mniejsza, co prawdopodobnie było 

przyczyną niskiego zainteresowania 

wśród obserwatorów SOK. Otrzymali

śmy obserwacje od zaledwie sześciu 

ambitnych obserwatorów SOK. Byli to: 

Janusz Płeszka, Michał Drahus, Piotr 

Sadowski, Jarosław Smysło, Maciej 

Kwinta i Krzysztof Kida, którzy wy

konali łącznie jedynie 37 obserwacji.

A oto autorzy niektórych „rekor

dów”:

• pierwsza obserwacja (1 VI 1999)

—  Jarosław Smysło

• ostatnia obserwacja (15 IX 1999)

—  Janusz Płeszka

• najdłuższa seria (1 VI - 9 IX 1999)

—  Jarosław Smysło

• najwięcej nocy obserwacyjnych: 13

— Janusz Płeszka

Tak więc dla otrzymania pełnego 

obrazu zachowania komety do obser

wacji SOK dodano obserwacje doko

nane przez członków sekcji kometar- 

nej BAA (Brytyjskiego Towarzystwa

Astronomicznego). Na Rys. 6 przedsta

wiono postać podstawową krzywej — 

149 ocen jasności sprowadzone do stan

dardowej średnicy teleskopu 6,84 cm 

przedstawione są w funkcji czasu. Róż

nice jasności komety widzianej oczy

ma różnych obserwatorów osiągają aż 

4m, co świadczy, jak trudnym obiektem 

obserwacyjnym była ta kometa. Wyraź

nie widać, że maksymalnąjasność, rów

ną w przybliżeniu 10m, kometa osiągnę

ła około 13 sierpnia 1999 roku.

Wyraźnie widać, że obserwowana 

jasność komety (linia ciągła) była sys

tematycznie niższa od przewidywanej 

(linia przerywana). Jasność komety zre

dukowana do stałej odległości od Zie

mi (Rys. 7) nie wykazuje żadnych 

zmian aktywności.

Wyznaczone wartości:

= 6,8m± 0,7m 

/i =  10 ±1

wskazują na kometę o przeciętnym ją

drze (ok. 9 km) oraz dużej aktywności. 

W porównaniu z poprzednimi powro

tami komety zmniejszyła sięjasność ab

solutna H0, co dowodzi zmniejszenia 

albedo. Jest to efekt obserwowany dla 

każdej komety krótkookresowej — 

przy każdym powrocie w pobliże Słoń

ca maleje emisja materii z powierzchni 

jądra, kometa „wypala się”. Właśnie to 

było przyczyną mniejszej jasności, niż 

przewidywano

Bardzo interesująco wyglądają 

zmiany średnicy kątowej głowy kome

ty Tempel 2 (Rys. 8). Początkowo wy

nosząca ok. 2’, na przełomie czerwca
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Rys. 8. Średnica kątowa gtowy komety 10P/Tempel 2
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Rys. 9. Jasność obserwowana komety C/1999N2 (Lynn)

0,0 0,1 0,2 
log(r) -  log(r0)

Rys. 7. Jasność heliocentryczna komety 10P/Tempel 2

i lipca gwałtownie wzrosła do 6’, aby 
potem stopniowo maleć ponownie do 
2 ’ na początku  grudnia  1999. Po 
uwzględnieniu zmiennej odległości od 
Ziemi okazało się, że średnica liniowa 
głowy komety rzeczywiście wzrosła 
od zaledwie 50 tys. km do typowej dla 
komet krótkookresowych wartości ok. 
200 tys. km. Oznacza to, że aż do po
czątku lipca 1999 kometa „nie mogła 
się obudzić” i dopiero wtedy uaktyw
nił się na powierzchni jej jądra jakiś 
obszar aktywny.

Stopień kondensacji otoczki DC nie 
zmieniał się w okresie obserwacyjnym 
i wynosił ok. 3, co jest także wartością 
typową dla komet krótkookresowych.

Kilku obserwatorów BAA obserwo
wało także warkocz komety o długości 
zaledwie 0,2°, co po przeliczeniu daje 
zaledwie 340 tys. km, czyli wartość 
porównywalną ze średnicą otoczki.

Jak więc widzimy, kometa 1 OP/Tem- 
pel 2 była typową przedstawicielką 
swojej klasy i raczej nie stanowiła inte
resującego obiektu obserwacyjnego.

Dla kolejnych dwu komet nie ogło
siliśmy akcji obserwacyjnych, jednak 
były one zasygnalizowane na naszej 
stronie WWW.

Kometa C/1999N2 (Lynn) została 
odkryta 13 lipca 1999 przez Daniela W. 
Lynna (Australia) jako obiekt 8m. Jak 
się później okazało, było to maksimum 
jasności komety. W naszych szeroko
ściach geograficznych kometa Lynna 
stała się widoczna dopiero w miesiąc 
później, gdy jej przewidywana jasność 
miała wynosić zaledwie 10m i nie za
chęcała do ogłoszenia akcji obserwa
cyjnej.

A oto elementy orbity komety:
T0 = 1999 lipiec 23, 0430 TT 
q = 0,761238 j. a. 
e =0,997381 
i = 111,6561° 

w =357,8286°
Q =254,6773°

Daje to okres obiegu wokół Słońca 
równy około 5 tvs, lat. Oznacza to, że 
kometa Lynna nadleciała do nas z po
granicza Pasa Kuipera i Obłoku Oorta.

Najbliżej Ziemi w odległości 0,5604 
j.a. kometa znalazła się 11 lipca 1999, 
czyli dwa dni przed odkryciem, osią
gając maksymalnąjasność ok. 7m.

Jak już wspomniano, warunki obser
wacji komety nie były zachęcające
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i z członków SOKjedynie Michał Dra- 
hus, Piotr Sadowski i Kazimierz Czer- 
nis (Litwa) wykonali zaledwie siedem 
obserwacji!

W celu otrzymania lepszego obrazu 
zachowania komety dodano ponownie 
obserwacje wykonane przez członków 
BAA. Rezultat widzimy na Rys. 9.

Widać, że właściwie w granicy błę
du jasność obserwowana pokrywa się 
z jasnością przewidywaną, ewentual
nie można zauważyć nieco w yższąja- 
sność obserwowaną od przewidywa
nej.

Zależność jasności zredukowanej do 
stałej odległości komety od Ziemi od 
logarytmu odległości komety od Słoń
ca jest liniowa i z łatwością daje się 
opisać omówioną wcześniej klasyczną 
formułą.

Wyznaczone wartości:

H0 = 8,6m± 0 ,lm 
n = 3,2 ± 0,4

wskazują na kometę o niewielkim ją 
drze (ok. 4 km) oraz raczej niskiej ak
tywności.

Obserwowana średnica głowy ko
mety Lynna malała od 7’ w lipcu do 
2 ’ w październiku. Po uwzględnieniu 
zmieniającej się odległości komety od 
Ziemi okazało się, że liniowa średnica 
głowy wzrosła od 100 tys. km w lipcu 
do 400 tys. km w sierpniu 1999, aby 
następnie w połowie września gwał
townie spaść do ok. 150 tys. km (Rys. 
10). Oznacza to, że po przejściu przez 
peryhelium kometa rozwinęła otocz
kę o typowej dla komet średnicy, któ
ra to otoczka następnie zanikła. Świad
czy to o tym, że za takie zachowanie 
komety odpowiedzialne było jedno 
centrum aktywności, uaktywnione je 
dynie w okresie przechodzenia kome
ty przez peryhelium.

Interesujące jest zachowanie się 
stopn ia  kondensac ji o toczk i DC. 
W połowie lipca wynosił on aż 5, aby 
następnie w ciągu miesiąca spaść do 
wartości 3, i tę wielkość utrzymać do 
końca okresu obserwacyjnego. Świad
czy to także o okresie aktyw nym  
„w życiu” komety, który prawdopodob
nie trwał jeszcze przed jej odkryciem.

Kilku obserwatorów BAA widziało 
także warkocz komety o długości wi
zualnej 10’, co daje liniową długość ok. 
400 tys. km.

Podsumowując, kometa C/1999N2 
(Lynn) była obiektem nieco zagadko-

Rys. 10. Średnica liniowa głowy komety C/1999J3 (LINEAR)

Rys. 11. Jasność obserwowana komety C/1999J3 (LINEAR)

Rys. 12. Średnica kątowa głowy komety C/1999J3 (LINEAR)

4/2000 U R A N IA  - POSTĘPY ASTRONOMII 177



wym i szkoda, że nie została odkryta 
wcześniej, co pozwoliłoby, być może, 
odpowiedzieć na szereg pytań.

Kometa C/1999J3 (LINEAR) zo
stała odkryta 12 maja 1999 w ramach 
programu LINEAR, mającego za zada
nie automatyczne wykrywanie plane
toid. Początkowo zarejestrowana była 
jako planetoida ok.l8m. Jednak już 13 
maja M. Tichy i Z. Moravec (Czechy) 
zaobserwowali głowę o średnicy 6”. 
Przewidywana jasność maksymalna 
komety (ok. 11m) nie zachęcała do ogło
szenia akcji obserwacyjnej. Niemniej 
jednak także i ta kometa została opisa
na na naszej stronie WWW.

A oto elementy orbity komety:
7  ̂ = 1999 wrzesień 20, 1624 TT 
q = 0,976810 j.a. 
e =0,999404 
i = 101,6576° 

w = 161,9778°
Q =228,9807°

Daje to okres obiegu wokół Słońca 
równy około 66 tvs, lat. Oznacza to, że 
kometa LINEAR nadleciała do nas 
wprost z Obłoku Oorta.

N ajbliżej Ziem i, w odległości 
0,5085 j.a. kometa znalazła się 18 
października 1999 r., osiągając w tym 
okresie maksymalną jasność ok. 8™.

Warunki obserwacji komety były 
bardzo dobre i może to stało się przy
czyną, że pomimo braku akcji obser
wacyjnej obserwowało ją  czterech 
członków SOK: Piotr Sadowski, Mi
chał Drahus, Grzegorz Duszanowicz 
(Szwecja) i Kazimierz Czemis (Litwa), 
którzy wykonali łącznie 23 obserwacje.

A oto autorzy niektórych „rekor
dów”:
• pierwsza obserwacja (27 V III1999)

— Piotr Sadowski
• ostatnia obserwacja (15 X 1999)

— Grzegorz Duszanowicz
• najdłuższa seria (4 IX -  15 X 1999)

—  Grzegorz Duszanowicz
• najwięcej nocy obserwacyjnych: 12

— Grzegorz Duszanowicz
W celu otrzymania lepszego obrazu 

zachowania komety dodano ponownie 
obserwacje wykonane przez członków 
BAA. Rezultat, czyli 128 obserwacji 
zebranych w funkcji czasu, możemy zo
baczyć na Rys. 11.

Wyraźnie widać, że obserwowana 
jasność komety (linia ciągła) była sys
tematycznie wyższa aż o 3m od jasno
ści przewidywanej (linia przerywana) 
i że jasność maksymalna wyniosła aż 
8m. Jasność komety zredukowana do 
stałej odległości od Ziemi nie wyka
zuje żadnych zależności nieliniowych 
i z łatwością daje się dopasować do 
omówionej wcześniej klasycznej for
muły.

Wyznaczone wartości:

H0 = 9,0m± 0 ,lm 
n = 5,7 ± 0,7

wskazują na kometę o niewielkim, za
ledwie 3 km jądrze oraz wyższej od 
przeciętnej aktywności. Zarówno jed
na, jak i druga wielkość są wyższe od 
przewidywanych (12, 4), co stało się 
przyczyną pojaśnienia komety. Ozna
cza to, że w rzeczywistości jądro jest 
jeszcze mniejsze, za to przy jego zbli
żaniu do Słońca zwiększyła się emisja 
świeżej, jasnej materii.

Bardzo silnie zmieniała się obserwo
wana średnica głowy komety 1999J3
— wzrosła od 1’ w maju do 12’ w paź
dzierniku 1999 (Rys. 12). Po uwzględ
nieniu zmieniającej się odległości ko
mety od Ziemi okazało się, że liniowa 
średnica głowy także wzrosła w tym 
okresie od 50 tys. do 300 tys. km. 
Wzrost średnicy rozpoczął się na prze
łomie lipca i sierpnia 1999, czyli na dłu
go przed przejściem komety przez pe- 
ryhelium. Oznacza to, że kometa 
rozwinęła otoczkę o typowej dla komet 
średnicy, która to otoczka swoją mak
symalną średnicę osiągnęła w momen
cie przejścia przez peryhelium, co na
leży uznać za zachowanie normalne.

Podobny charakter ma także zależ
ność stopnia kondensacji DC od czasu. 
O ile w czerwcu był on zbliżony do 0, 
to w połowie września osiągnął ok. 5! 
Potwierdza to wzbudzenie aktywności 
komety w czasie przejścia przez pery
helium.

Kilku obserwatorów BAA na prze
łomie września i października obser
wowało warkocz komety 1999J3 
o długości 7’, co daje długość prze
strzenną zaledwie 200 tys. km. Fakt ten 
niewątpliw ie należy powiązać ze 
wspomnianą wzmożoną aktywnością 
komety w pobliżu peryhelium.

Podsumowując, należy stwierdzić, 
że kometa C/1999J3 (LINEAR) była 
typową kometą długookresową. Jest 
ona także kolejnym przykładem, że po
winno się próbować obserwować tak
że komety, których przewidywana ja 
sność jest poniżej zasięgu używanego 
przez nas sprzętu obserwacyjnego.

Tomasz Ściężor
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Łzy św. Wawrzyńca 
w latach 90-tych
Wstęp

W brew szumnym zapowiedziom 
prasy i telewizji, XX wiek i drugie ty
siąclecie jeszcze się nie skończyły, więc 
z ich podsumowaniem należy trochę 
poczekać. Skończyły się jednak lata 90- 
-te i to daje już pewien powód do spoj
rzenia na nie z perspektywy lat... 00- 
-wych (?).

Ostatnie dziesięciolecie w astrono
mii meteorowej minęło na pewno pod 
znakiem roju Perseid. Co prawda w li
stopadzie aktywnością rzędu 3000 me
teorów na godzinę popisał się rój Le
onid, jednak z podsumowaniem jego 
aktywności należy jeszcze kilka lat po
czekać, bowiem nie powiedział on 
ostatniego słowa i wydaje się, że w la
tach 2001-2002 możemy oczekiwać 
spektaklu jeszcze bardziej interesujące
go. Tymczasem powrót w okolice Słoń
ca komety 109P/Swift-Tuttle będącej 
ciałem macierzystym roju Perseid spo
wodował, że właśnie ten rój był ostat
nio w centrum zainteresowania zarów
no m iłośn ików  as tro n o m ii, ja k  
i astronomów zawodowych zajmują
cych się meteorami. Zacznijmy jednak 
od początku...

Trochę historii...
Perseidy są znane od co najmniej 

2000 lat, bowiem pierwsze informacje 
na temat tego roju możemy znaleźć już 
w dalekowschodnich kronikach z tego 
okresu. Pierwszą wyraźną wzmiankę na 
temat Perseid podają Chińczycy, któ
rzy w 36 r. n. e. obserwowali aktyw
ność około 100 meteorów na godzinę. 
Później rój ten pojawia się dość często 
w VIII, IX, X i XI-wiecznych kroni
kach chińskich, japońskich i koreań
skich. Perseidy stały się bardziej znane 
Europejczykom, gdy irlandzcy rolnicy 
ochrzcili je  „łzami św. Wawrzyńca”, 
w związku z przypadającym w okolicach 
maksimum roju dniem tego świętego.

Pierwszym europejskim obserwato
rem, który ocenił aktywność Perseid, 
był Eduard Heis, który w maksimum

roku 1839 odnotował aż 160 meteorów 
na godzinę. W późniejszych latach ak
tywność roju była niższa i nie przekra
czała 80 zjawisk na godzinę. Coś inte
resującego zaczęło się dziać w latach 
60-tych XIX wieku, kiedy to Perseidy 
popisywały się nawet aktywnością do
chodzącą do 215 zjawisk na godzinę.

Tak wysoka aktywność stała się zro
zumiała w 1867 roku, kiedy to Giovanni 
Schiaparelli odkrył, że orbity cząstek 
z roju Perseid bardzo dobrze zgadzają 
się z orbitą komety 109P/Swift-Tuttle, 
która gościła na niebie i w najbliższych 
okolicach Słońca w 1862 roku. Powrót 
komety spowodował zasilenie roju 
meteoroidów nowymi cząstkami, któ
re spowodowały podwyższoną aktyw
ność.

W pierwszej połowie XX wieku Per
seidy były bardzo kapryśne. Maksymal
ne liczby godzinne wahały się od 4-12 
wiatach 1911-12, do nawet 189 w 1945 
roku.

W 1973 roku Brian Marsden obli
czył, że we wrześniu 1981 roku na na
szym niebie ponownie powinna poja
wić się kom eta Sw ift-T uttle . Nic 
dziwnego, że wzbudziło to duże zain
teresowanie rojem Perseid. To zainte
resowanie wydawało się być jak  naj
bardziej uzasadnione, gdy po latach 
1966-1975, w których aktywność wy
nosiła około 65 zjawisk na godzinę, 
lata 1976-1978 przyniosły wzrost do 
90 meteorów na godzinę. W 1983 roku 
Perseidy sypnęły liczbami godzinny
mi rzędu 190, komety jednak jak nie 
było, tak nie było. W latach 1984-1987 
maksymalna aktywność Perseid znów 
powróciła do około 60 meteorów na 
godzinę.

Rok 1988 przyniósł niespodziankę. 
Zwykłe maksimum wystąpiło w mo
mencie o długości ekliptycznej Słońca 
A@= 140,08° i miało aktywność ZHR= 
106±22 (ZHR to skrót od angielskiego 
Zenithal Hourly Rate i oznacza liczbę 
meteorów, jaką obserwowałby w cią
gu godziny jeden obserwator w mo

mencie, gdy najsłabsze gwiazdy wi
doczne gołym okiem mają jasność 6,5 
mag., a radiant roju jest w zenicie). 
Dwanaście godzin wcześniej odnoto
wano jednak jeszcze jedno wyraźne 
maksimum o aktywności ZHR= 86±4. 
Sytuacja taka powtórzyła się w roku 
1989 z tym, że nowe maksimum miało 
już aktywność 102±10 i w 1990, kiedy 
to ZHR-y wyniosły 75±10.

Fakty te zainspirowały Marsdena do 
ponownego zajęcia się orbitą komety 
Swift-Tuttle. Tym razem założył on jed
nak, że kometa obserwowana przez 
Keglera w 1737 roku była także odkry
tą później na nowo kometą Swifit-Tut- 
tle. Wynik sugerował, że kolejnego 
przejścia przez peryhelium powinniśmy 
oczekiwać w grudniu 1992 roku.

Tymczasem rok 1991 przyniósł ko
lejną niespodziankę. Stare maksimum 
zgodnie z oczekiwaniami pojawiło się 
w m om encie A@ = 139,94° z ZHR= 
97±2. Dziesięć godzin wcześniej obser
watorzy w Japonii i na Dalekim Wscho
dzie odnotow ali aktyw ność ZHR= 
284±63!!! Rok później nowe maksi
mum także dopisało i ponownie sporo 
szczęścia mieli obserwatorzy w Azji, 
którzy oszacowali aktywność na ZHR= 
220±22.

Dnia 26 września 1992 roku zagad
ka wzmożonej aktywności Perseid wy
jaśniła się. Japoński astronom amator 
Tsuruhiko Kiuchi odkrył w gwiazdo
zbiorze Wielkiej Niedźwiedzicy kome
tę Swift-Tuttle. Cząstki pozostawione 
przez tę kometę rozkładają się na jej 
orbicie. Nie jest to jednak rozkład rów
nomierny i gęste obszary krążą dooko
ła Słońca w najbliższym otoczeniu ko
mety. Nic więc dziwnego, że Perseidy 
wykazują wysoką aktywność w latach, 
kiedy w najbliższe okolice Słońca po
wraca ich kometa macierzysta. Tak 
więc za stare maksimum odpowiedzial
ne są stare cząstki wyrzucone z kome
ty setki i tysiące lat temu, zaś za nowe 
i wysokie maksimum cząstki młode, 
wyrzucone z komety podczas powro
tów w latach 1737 i 1862.

Wszyscy zadali więc sobie pytanie, 
co będzie działo się w nocy z 11 na 12 
sierpnia 1993 roku, kiedy kometa bę
dzie już oddalać się od Słońca, pozo
stawiając za sobą nową i gęstą dawkę 
pyłu, w którą właśnie wtedy wpadnie 
Ziemia.

Przypomniano sobie od razu legen
darny deszcz Leonid z 13 listopada
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Tabela i
Rok A0 (nowe maksimum) r ZHR (stare maksimum) r ZHR

1988 139,78°±0,03° 2,0 86±4 140,08°±0,04° 2,1 106±22
1989 139,56°±0,03° 2,1 102±10 139,80°±0,09° 2,1 94±
1990 139,55°±0,05° 1,8 75±10 140,54°±0,20° 2,1 81±6
1991 139,55°±0,03° 2,2 284±63 139,94°±0,04° 2,1 97±2
1992 139,48°±0,02° 2,1 220+22 140,13°±0,20° 2,0 84±34
1993 139,53°±0,01° 2,0 264±17 139,91°±0,04° 1,9 95±5
1994 139,59°±0,01° 1,8 238±17 139,84°±0,04° 1,9 86±2
1995 139,62°±0,05° 2,2 171±30 139,90°±0,15° 2,1 65±20
1996 139,66°±0,03° 2,0 121±17 140,08°±0,04° 1,7 85±10
1997 139,71°±0,0r 1,8 137±5 140,03°±0,03° 1,9 94±2
1998 139,75°±0,03° 2,1 110±20 140,10°±0,02° 2,2 74±3

1833 roku, kiedy to obserwowano kil
kadziesiąt tysięcy meteorów na godzi
nę. Twórczynią roju Leonid jest kome
ta 55P/Tempel-Tuttle, która przeszła 
najbliżej orbity Ziemi 308 dni przed 
tym, jak  Ziemia znalazła się w tym 
miejscu. Odległość Ziemi od orbity 
komety wyniosła wtedy 0,0013 AU. Jak 
w porównaniu z tymi warunkami wy
glądało spotkanie Ziemi z orbitą komety 
S w ift-T u ttle?  D użo ko rzystn ie j! 
W nocy z 11 na 12 sierpnia 1993 roku 
o godzinie 1:15 UT odległość obu or
bit miała wynosić tylko 0,00094 AU, 
a kometa znajdowała się w tym miej
scu 224 dni wcześniej. Poza tym ko
meta Swift-Tuttle jest obiektem wyraź
nie w iększym  niż T em pel-T uttle . 
Wszystko to sugerowało, że w sierpniu 
1993 roku możemy oczekiwać zjawi
ska jeszcze bardziej spektakularnego 
niż deszcz Leonid z 1833 roku.

Nabrać się dali wszyscy. NASA 
wstrzymała start swojego promu ko
smicznego, media grzmiały, donosząc 
o kosmicznym deszczu raz meteorów, 
raz meteorytów (!), a miłośnicy astro
nomii na całym świecie zadzierali gło

wy, spoglądając w rozgwieżdżone nie
bo. Perseidy sprawiły jednak ogrom
ny zawód. Zam iast ZHR-ów rzędu 
100 000 w maksimum obserwowaliśmy 
„tylko” ZHR=264± 17. Świadczy to tyl
ko o tym, jak niewiele jeszcze wiemy 
o małych ciałach Układu Słonecznego.

Jeszcze gorzej było rok później, bo
wiem maksymalne ZHR-y wyniosły 
238±17. W latach następnych maksy
malna aktywność Perseid zaczęła suk
cesyw nie spadać od ZHR=171±30 
w 1995 roku, do ZHR=110±20 w roku 
1998. Dokładne momenty maksimów 
wraz z ich aktywnością i współczynni
kiem masowym r podane są w Tabeli I.

Jak to było w Polsce?
Tak się złożyło, że aktywność Per

seid w latach 90-tych pokryła się 
z wrastającą aktywnością polskich mi
łośników  astronom ii zrzeszonych  
w Pracowni Komet i Meteorów (PKiM). 
W iększość obserw atorów  PKiM  to 
młodzi ludzie, którzy doświadczenia 
swe zbierali, pieczołowicie wykonując 
obserwacje właśnie tego roju. Nic więc 
dziwnego, że większość z nas darzy go 

sporym sentymentem. Z dru
giej jednak strony trudno nie 
lubić Perseid, które były na 
tyle miłe, aby swoją maksy
malną aktywnością popisy
wać się w ciepłe, przeważnie 
pogodne, no i przede wszyst
kim wakacyjne noce.

Począwszy od 1991 roku 
także i czyteln icy  Uranii 
mogą mieć wgląd w aktyw
ność roju Perseid i wyniki 
uzyskiw ane przez PKiM. 
Omówienie wszystkich akcji 
obserwacyjnych dotyczących 
tego roju ukazywało się na 
łamach Uranii (vide numery 
5/92,12/92,7-8/93,2/94,6/95,

3/96,4/97,2/98 i 2/99). Publikacja tych 
tekstów niewątpliwie bardzo nam po
mogła. Z jednej strony mogliśmy za
prezentować swoje wyniki i pochwalić 
się nimi, a z drugiej —  zawsze zachę
caliśm y nowych obserw atorów  do 
współpracy i z roku na rok nasze grono 
się powiększało. Obecnie jesteśmy już 
najaktywniejszą grupą obserwatorów 
meteorów na świecie!

Początki były jednak trudne. Pierw
sza akcja obserwacyjna PKiM, dotyczą
ca Perseid 1991, opublikowana na ła
mach Uranii opierała się o niespełna 100 
godzin obserwacji, podczas których od
notowano 1388 Perseid. Najaktywniej
szym obserwatorem w 1991 roku był 
Krzysztof Gdula, który wykonał 10 go
dzin! Rok później liczba godzin była 
podobna, liczba meteorów dwa razy 
mniejsza, a najaktywniejszy obserwator 
(niżej podpisany) wykonał 25 godzin 
obserwacji. Rok 1993 był niewiele lep
szy. Podczas 131 godzin obserwacji 26 
obserwatorów odnotowało pojawienie 
się 1562 Perseid. Ponownie najwięcej 
godzin (17) wykonał niżej podpisany. 
Rok 1994 przyniósł kolejny wzrost 
wszystkich liczb. Godzin było już 197, 
obserwatorów 34, a Perseid ponad 2000. 
Najaktywniejszym obserwatorem z 16 
godzinami został Janusz Kosiński.

Aż wreszcie przyszedł rok 1995. 
Mimo mało ciekawego układu faz Księ
życa i średniej pogody, od 58 współ
pracowników PKiM uzyskaliśmy wte
dy 649 godzin obserwacji, a liczba 
odnotowanych Perseid wyniosła 3243! 
Aktywność swoją znacznie też podnie
śli obserwatorzy, bowiem najaktywniej
szy współpracownik PKiM w tym roku 
—  Maciej Reszelski —  uzyskał aż 105 
godzin obserwacji! Ogromna liczba ob
serwatorów świadczyła o tym, że więk
szość z nich to osoby początkujące, nic 
więc dziwnego, że po odrzuceniu ob-

mag
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serwacji wykonanych nieprawidłowo 
i w złych warunkach, zostały nam „tyl
ko” 448,5 godziny. I tak był to jednak 
wynik dwukrotnie lepszy od rezultatu 
z poprzedniego roku i trudno było nam 
sobie wyobrazić większą liczbę obser
wacji.

Nie doceniliśmy jednak polskich mi
łośników astronomii. Dobry układ faz 
Księżyca i korzystny dla obserwatorów 
w Polsce moment wyższego maksimum 
spowodowały, że w 1996 roku od 50 
współpracowników PKiM uzyskaliśmy 
aż 719 godzin obserwacji, w ciągu któ
rych odnotowano 6706 Perseid. Najlep
szym obserwatorem został wtedy To
masz Fajfer, który zamknął akcję 
Perseidy 1996 z wynikiem 99 godzin.

I znów nie chciało nam się wierzyć, 
że kiedykolwiek pobijemy rekord 
z 1996 roku, ponownie jednak grubo 
się pomyliliśmy. W roku 1997 sprzyja
ła nam pogoda, która w okresie od 5 do 
25 sierpnia była wręcz idealna. Dzięki 
temu nieduża, w porównaniu z rokiem 
poprzednim, grupa 28 obserwatorów 
wykonała 937 godzin obserwacji. Licz
ba zaobserwowanych Perseid wyniosła 
8273, a meteorów sporadycznych 5742. 
Najaktywniejszym obserwatorem był 
Konrad Szaruga, który wykonał aż 141 
godzin obserwacji! Proszę zauważyć, 
że jest to więcej niż w roku 1991 i 1992 
w ykonali w szyscy obserw atorzy 
PKiM!

Na roku 1997 wzrastający trend się 
zakończył. Po raz pierwszy od 1991 
roku zanotowaliśmy spadek obserwa
cji w porównaniu z rokiem ubiegłym. 
W lipcu i sierpniu 1998 roku 35 pol

skich obserwatorów przeleżało pod 
nocnym niebem 897 godzin, odnotowu
jąc 3342 meteory z roju Perseid. Naj
aktywniejszym obserwatorem został 
Jarosław Dygos, który wykonał 95 go
dzin obserwacji.

No i w taki sposób doszliśmy do 
roku 1999...

Perseidy 1999
Wszyscy z Was na pewno mają jesz

cze w pamięci całkowite zaćmienie 
Słońca z 11 sierpnia zeszłego roku. 
Większość też na pewno wie, że za
ćmienia Słońca mogą wydarzyć się tyl
ko i wyłącznie podczas nowiu Księży
ca. Fakt ten bardzo dobrze wróżył 
obserwacjom Perseid, bowiem bezksię
życowe noce pokrywały się idealnie 
z najwyższą aktywnością roju. Drugim 
argumentem zachęcającym do obser
wacji był korzystny dla obserwatorów 
w Polsce moment nowego maksimum, 
które miało wystąpić w nocy z 12 na 
13 sierpnia około godziny 23 UT. Co 
prawda nikt nie oczekiwał aktywności 
takiej, jak w latach 1992-94, lecz 
ZHR-y powyżej 100 nie powinny być 
niespodzianką.

Wszystkie powyższe fakty spowo
dowały, że mamy nowy rekord! 
W okresie od 15 lipca do 25 sierpnia 
1999 roku 29 obserwatorów PKiM uzy
skało 988,03 godzin obserwacji, odno
towując pojawienie się 6731 Perseid. 
Pełna lista naszych obserwatorów wraz 
z liczbą wykonanych przez nich obser
wacji jest podana w Tabeli II.

Dla 6730 Perseid wyznaczono ja
sność. Rozkład tej wartości jest zapre

Tabela II

Obserwator êff

1 T. Fajfer 117,00
2 J. Dygos 105,41
3 K. Szaruga 81,62
4 K. Pyrek 66,56
5 A. Skoczewski 63,33
6 E. Dygos 61,57
7 K. Mularczyk 54,17
8 D. Dorosz 52,37
9 M. Konopka 50,17
10 M. Gajos 41,85
11 M. Kwinta 38,42
12 L. Wojciechowska 29,18
13 M. Wiśniewski 28,56
14 D. Stelmach 26,94
15 I. Fitoł 22,00
16 A. Olech 21,85
17 M. Czubaszek 18,78
18 T. Żywczak 18,50
19 P. Szakacz 18,33
20 Ł. Mikuć 11,95
21 G. Maciejewski 11,03
22 P. Nawalkowski 10,95
23 J. Nocoń 8,17
24 K. Socha 8,00
25 A. Trofimowicz 7,50
26 C. Gatan 4,27
27 M. Reszelski 3,93
28 M. Jurek 3,00
29 K. Fietkiewicz 2,62

zentowany na Rys. 1. Widać z niego 
wyraźnie, że liczba meteorów o danej 
jasności najpierw wzrasta, osiąga mak
simum dla 3 mag., a potem szybko za
czyna spadać. Nie jest to jednak żaden 
efekt fizyczny związany z rojem, tylko 
skutek tego, że łatwiej jest przeoczyć 
zjawiska słabe niż jasne. W rzeczywi
stości liczba meteorów o jasnościach 
3-7 mag. powinna być znacznie więk
sza. Musimy więc poprawić nasz roz
kład jasności, używając do tego empi
rycznie wyznaczonych prawdopodo
bieństw zaobserwowania zjawiska 
o danej jasności w danych warunkach 
atmosferycznych. Po tej operacji mamy 
już prawdziwy rozkład jasności zjawisk 
z roju Perseid. Możemy teraz policzyć 
liczbę meteorów o jasności m lub ja
śniejszych. Oznaczmy tę wartość przez 
F(m). Pozwoli to nam wprowadzić de
finicję współczynnika masowego r, któ
ra wygląda następująco:

r = F(wj+1)/F(/m) 
Współczynnik ten mówi nam o roz

kładzie masy w strumieniu meteoro- 
idów. Im mniejsza wartość r, tym wię
cej w strumieniu cząstek masywnych, 
a dzięki temu i jasnych meteorów.
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W latach poprzednich daleko od 
maksimum aktywności r oscylował w 
okolicach 2,6, spadając do około 2,2 
około 8 sierpnia, a w samym maksimum 
wynosił między 1,9 a 2,0.

Patrząc na Rys. 2, możemy zoba
czyć, jak to wyglądało w roku 1999. 
Widać, że niewiele zmieniło się w po
równaniu z latami ubiegłymi. W nocy 
odpowiadającej maksimum aktywności 
rwyniósł2,01±0,17.

Znając już r, możemy pokusić się 
o wyznaczenie Zenitalnych Liczb Go
dzinnych (ZHR). Wykorzystamy tutaj 
następujący wzór:

ZHR=Af r(6,5‘LM)/(sin H)y,

gdzie N  to liczba godzinna poprawiona 
na zachmurzenie, LM  to jasność naj
słabszych gwiazd widocznych gołym 
okiem, H  to wysokość radiantu nad 
horyzontem, a y  to pewien współczyn
nik, który przyjmiemy jako równy 1,0.

Rys. 3 prezentuje nam aktywność 
Perseid w 1999 roku. Na osi poziomej 
odłożyliśmy długość ekliptyczną Słoń
ca. Widać bardzo dobrze, że dzięki 
ogromnej liczbie obserwacji punkty po
miarowe są obarczone małym błędem, 
a wykres jest bardzo gładki. Najwyższy 
punkt odnotowaliśmy w nocy z 12 na 
13 sierpnia (A@= 139,8°) z ZHR=77±5. 
Jest to wartość wyraźnie niższa od spo
dziewanych 100. Musimy jednak pamię
tać, że ostre maksimum roju nie trwa całą 
noc, tylko rzędu godziny. Tymczasem 
wynik 77±5 uzyskaliśmy uśredniając 
wszystkie 69 wyznaczeń ZHR z nocy 
z 12 na 13 sierpnia. Zdecydowaliśmy się 
więc rozbić ten punkt na kilkanaście 
mniejszych, z których każdy został uzy

skany poprzez uśrednienie 5-7 obserwa
cji. Wynik tej operacji jest zaprezen
towany na Rys. 4. Widać z niego wy
raźnie, że m aksym alny punkt ma 
aktywność ZHR=115±18 i wystąpił 
w momencie A@=l39,80°, co odpowia
da godzinie 23 UT dnia 12 sierpnia. Wy
daje się więc, że wszystko potoczyło się 
idealnie z oczekiwaniami.

Nasze wyniki szybko potwierdzone 
zostały przez innych obserwatorów. 
Według International Meteor Organiza
tion (IMO) maksymalna aktywność 
roju Perseid, wynosząca ZHR=104±4, 
była obserwowana w momencie A@ 
=139,80±0,01°. Zgodność jest więc ide
alna!

Bardzo ciekawą rzeczą jest istnie
n ie  ja k b y  d rug iego  m aksim um  
z ZHR=101±23 w m om encie As  = 
139,87°, co odpowiada godzinie 0:45 
UT 13 sierpnia. Niczego takiego nie 
było w obserwacjach IMO i wydaje się,

że zebranie całego materiału od wszyst
kich obserwatorów na świecie pokaże, 
na ile prawdziwe jest to drugie maksi
mum.

Z danych IMO wynika także, że sta
re maksimum z ZHR ~  85 pojawiło się 
w momencie A@= 140,0°. Niestety, o tej 
porze jest już w środkowej Europie ja 
sno, więc tego maksimum nasi obser
watorzy nie mogli zaobserwować.

Podsumowanie
Kolejny już raz polscy obserwato

rzy udowodnili, że potrafią wykorzy
stać dobrą pogodę. Rok 1999 pozwolił 
zebrać rekordową liczbę obserwacji 
Perseid, co zaowocowało interesujący
mi wynikami. Pozwoli nam to na pew
no w roku 1999 być znów w ścisłej 
światowej czołówce pod względem 
wizualnych obserwacji meteorów. Mar
twi nas jednak niezbyt wysoka liczba 
obserwatorów, która ostatnio przesyła 
swoje obserwacje do PKiM. Mało jest 
wśród nas obserwatorów nowych. Dla
tego też zachęcam wszystkich zainte
resow anych do kontaktu z PKiM. 
Wszystkim przesyłamy bezpłatny pa
kiet materiałów potrzebny do samo
dzielnego wykonania obserwacji. Co 
roku organizujem y też dla swoich 
współpracowników obóz i seminarium 
astronomiczne. Takie spotkania pozwa
lają na wymianę doświadczeń z osoba
mi o podobnych zainteresowaniach, 
wspólne obserwacje czy też na wysłu
chanie ciekawych referatów. Nasz ad
res to: Arkadiusz Olech, ul. ks. T. Bo
guckiego 3/59, 01-508 W arszawa. 
Prosimy o dołączenie znaczka poczto
wego o wartości 1,20 zł.

Arkadiusz Olech

S ierp ień  (UT)
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J 3 P recenzje

Nowy(?) Atlas Planet
R. Greeley, R. Batson 
Atlas Układu Słonecznego NASA 
Wyd. Prószyński i S-ka, Warszawa 1999, 
stron 395.

Wydawnictwo Prószyński i S-ka 
podjęło się wydania monu
mentalnego dzieła astrono
micznego —  atlasu planet Układu Sło

necznego. Praca amerykańskich geolo
gów planetarnych Ronalda G reeleya 
i Raymonda Batsona opiera się na danych 
gromadzonych przez ponad 30 lat przez 
sondy kosmiczne NASA. „Atlas Ukła
du Słonecznego NASA” zawiera mapy 
Merkurego, Wenus, Ziemi (tektoniczne 
i geologiczne), Księżyca, Marsa i jego 
księżyca Fobosa oraz 16 księżyców wiel
kich planet. Oprócz map zaprezentowa
no wiele zdjęć tych obiektów niebie
skich, a także planet jowiszowych, które 
z oczywistych względów nie podlegają 
kartografowaniu. Szczegółowo przedsta
wiono budowę geologiczną planet ziem
skich oraz metody, jakimi ją  poznawa
no. Atlas uzupełniają wykazy misji sond 
kosmicznych oraz nazw utworów po
wierzchniowych planet i księżyców.

Całość stanowi księgę solidnych roz
miarów —  blisko 400 stronic dużego for
matu. Tłumaczenia dokonał polski znaw
ca tematu Andrzej S. Pilski. Ta nowość 
wydawnicza przyda się zarówno miło
śnikom astronomii, jak  i profesjonali
stom. Ma ona jednak pewien mankament 
—  wydana została chyba... za wcześnie. 
Rok wydania oryginału (1997) oznacza 
bowiem, że atlas nie odzwierciedla re
zultatów badań dokonanych przez son
dy kosmiczne M ars Global Surveyor 
i Galileo.

M arsjańska sonda kartograficzna 
działa na biegunow ej orbicie w okół 
Czerwonej Planety od 1997 roku do dziś, 
przesyłając zdjęcia o nieosiągalnej do
tąd rozdzielczości, tymczasem „Atlas” 
p rezen tu je obrazy M arsa w ykonane 
przez sondy Viking w iatach 1976-1980. 
Te archiwalne już dziś materiały zajmu
ją  w nim 30 stronic. Sonda Galileo rów
nież od 1997 roku do dziś pracuje na or
bicie wokół Jowisza i przez ten czas 
zdołała skartografować powierzchnie 
wszystkich galileuszowych księżyców 
z rozdzielczością dochodzącą niekiedy 
do kilkudziesięciu metrów. Tymczasem

w „Atlasie” znajdziemy ich obrazy prze
kazane w roku 1979 przez dwie sondy 
Voyager z traj ektorii przelotowej; niezbyt 
szczegółowe mapy Io, Europy, Ganime- 
desa i Kallisto zajmują tam przeszło 40 
stronic.

Wydanie takiego dzieła byłoby rewe
lacją w latach 80., ale w końcu lat 90. 
raczej nią nie jest. Wydaje się zatem, iż 
rozsądniej było poczekać na opracowa
nie danych przesłanych przez najnowsze 
sondy: zarówno Galileo, jak  i Mars Glo
bal Surveyor wkrótce zakończą swe mi
sje. Nowych danych kartograficznych 
dotyczących planet i księżyców nie na
leży się spodziewać aż do roku 2004, 
kiedy sonda Cassini zacznie badania 
układu Saturna. Zatem okres 2000-2004 
byłby chyba najlepszym terminem wy
dania takiego atlasu planet, który nie 
zdezaktualizuje się, zanim zdąży dotrzeć 
do rąk czytelników.

Cennym uzupełnieniem  dzieła jest 
wykaz misji sond kosmicznych —  nale
ży przy tym podkreślić, że polski wydaw
ca postarał się o niezwykłą jego aktual
ność. „Atlas” pojawił się w sprzedaży 
na przełomie października i listopada 
1999 r., a już znalazła się w nim infor
macja o niepowodzeniu sondy Mars Cli
mate Orbiter, które nastąpiło 23 wrze
śnia 1999! Zabrakło jednak w wykazie 
wzmianki o misji M ars'96  (start 16 li
stopada 1996), błędnie również opisano 
misję czterech radzieckich sond marsjań- 
skich z 1973 roku. Ponieważ w źródłach 
zachodnich jest to powszechny błąd, nie 
obciąża on polskiego wydawcy, wyma
ga jednak sprostowania.

Sondy Mars-4 i Mars-5 były przezna
czone do wprowadzenia na orbitę i nie 
posiadały lądowników, natomiast Mars
'S  i Mars-7 miały dostarczyć lądowniki 
na powierzchnię Marsa, ale ich człony 
macierzyste nie miały być wprowadzo
ne na orbitę. W wykazie „Atlasu” M ars
’S, -6, -7 figurująjako „orbiter i lądow- 
n ik” , co w ynika praw dopodobnie ze 
skojarzenia tej misji z podobnym ra
dzieckim eksperymentem z roku 1971. 
Wówczas rzeczywiście można było wy
słać „orbiter i lądownik w jednym” dzięki 
wyjątkowo sprzyjającemu układowi pla
net: Mars-2 i Mars-3 zrzuciły lądowniki 
i weszły na orbitę wokół planety. Następ
ne okno startowe nie było już tak korzyst

ne i do osiągnięcia tego samego celu 
potrzebne były cztery sondy.

Wykaz utworów powierzchniowych 
zawiera ponad 4 tysiące nazw, łącznie 
z ich koordynatami planetograficznymi, 
rozm iaram i, odniesieniem  do odpo
wiedniej mapy i wyjaśnieniem imienia 
własnego. Jest to prawdziwa kopalnia 
wiadomości i znaczne ułatwienie poszu
kiwań na mapach atlasu. Szkoda jedy
nie, że wykaz nie tłumaczy łacińskich 
i greckich nazw formacji geologicznych. 
Prowadzi to niekiedy do paradoksalnych 
sytuacji: z w ykazu dow iem y się, że 
„Baba-Jaga Chasma” (twór powierzch
niowy Wenus) to „Słowiańska wiedźma 
zamieszkująca lasy”. No cóż, tego się 
polski czytelnik zapewne sam domyślił, 
natomiast z „Atlasu Układu Słoneczne
go NASA” chciałby się raczej dowie
dzieć, co to Chasma. Niestety, nie dowie 
się tego ani z wykazu, ani z 25-stronico- 
wego rozdziału poświęconego Wenus. 
Kolejne wydania tego dzieła warto by 
zatem uzupełnić o dodatkowy słowni
czek terminów geologicznych.

Na koniec uwaga na temat polskiego 
nazewnictwa przyjętego przez wydaw
cę odnośnie niektórych obiektów Ukła
du Słonecznego. Chodzi głównie o księ
życe wielkich planet, które w literaturze 
astronomicznej zazwyczaj noszą nazwy 
łacińskie. Księżyce jow iszow e Adre- 
sthea, Amalthea czy Lysithea w „Atla
sie” figurująjako Adrasteja, Amalteja, 
Lysiteja, satelity Saturna Iapetus i Ence- 
ladus —  spolszczono na Japetos i Enke- 
lados. Przy tym wydaje się, że tłumacz 
„Atlasu” nie zawsze był konsekwentny, 
skoro np. księżyc Rhea występuje jako 
Rea, ale Tethys nie została spolszczona 
na Tetydę.

M ożna dyskutować na temat potrze
by takiego spolszczania czy jego  reguł 
i zakresu, na pewno jednak wskazane 
było we wstępie do wydania polskiego 
określenie zasad, jakim i kierował się 
w tym względzie tłumacz. Szkoda, że 
tego nie zrobiono, bowiem można przy
puszczać, że to fundamentalne dzieło 
będzie traktowane jako wzorzec pisow
ni. Wszak szeroko informowano o tym, 
że atlas zawiera nazwy „zatwierdzone 
przez M iędzynarodową Unię Astrono
miczną”.

Jacek Kruk
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Andrzej Marks 
Znowu na Księżyc
Dom Wyd. „Bellona”, s. 100, Warsza
wa 1999

P rzeczytałem tę książeczkę z mie
szanymi uczuciami i nie bardzo 
rozumiem, w jakim właściwie 

celu została ona wydana, zwłaszcza 
z tak ogromnym (pięcioletnim ponad) 
opóźnieniem, a więc częściowo moc
no już zdezaktualizowana — chociaż 
Autor czynił, co mógł, umieszczając 
w przypisach najnowsze informacje, 
np. o sondzie automatycznej „Clemen
tine 1”, która stała się sztucznym sate
litą. .. Księżyca. Zapomniał jednak na
pisać o sondzie „G alileo ” , która, 
podążając do Jowisza, sfotografowała 
w 1990 r. i przekazała na Ziemię obra
zy okolic bieguna południowego Srebr
nego Globu, dzięki czemu odkryto nie
znany dotąd ogromny basen South 
Pole-Aitken o rozmiarach około 2500 
km i głębokości prawie 13 km. Nie 
wspomniał też Autor o sondzie „Lunar 
Prospector”, która w dniu 31 lipca 1999 
r. na przesłaną z Ziemi komendę roz
trzaskała się o powierzchnię Księżyca 
w okolicy jego południowego bieguna, 
tworząc krater, z którego — jak się spo
dziewano —  miała wydobyć się para 
wodna, udowadniając tym samym ist
nienie znacznej ilości wody (pochodze
nia kometamego?) na Srebrnym Glo
bie. Niestety, eksperyment nie powiódł 
się— nie zaobserwowano żadnych śla

dów pary H ,0 . Co prawda, Autor nie 
mógł już o tym napisać, ponieważ jego 
książeczka znajdow ała się właśnie 
w ostatniej fazie druku.

Na odwrocie pierwszej strony ty
tułow ej A utor zam ieścił fragm ent 
mapy powierzchni naszego naturalne
go satelity. Wolałbym oglądnąć inny 
obszar: księżycow e K arpaty wraz 
z Kraterem Kopernika (czyli... tzw. 
Polonia Lunaris).

W racając do zasadniczej treści 
książki: owszem, Autor zamieścił kil
ka ciekawostek i nieznanych dotąd hi
storii (zwłaszcza kosmonautyki ra
dzieckiej), ale nie podał, że lądownik 
statku „Apollo” —  L M — miał się pier
wotnie nazywać LEM  (Lunar Excur
sion M odule), co S tan isław  Lem 
w 1971 r. dowcipnie i przewrotnie wy
korzystał we Wstępie do Dzienników 
Gwiazdowych (Lem zresztą napisał 
również — w 1975 r. -— Przedmową 
do znanej powieści Na Srebrnym Glo
bie Jerzego Żuławskiego, do której 
posłowie pt. Uwagi astronoma dodał 
astronom  krakowski śp. Kazimierz 
Kordylewski).

Z uporem godnym lepszej sprawy 
Marks pisze o „amerykańskiej agencji 
kosm onautycznej NASA”, chociaż 
w Stanach Zjednoczonych (i w Euro
pie —  bez b. ZSRR) używa się pojęcia 
„astronautyka”, które zresztą jest za
warte w skrócie nazwy agencji!

Z uznaniem należy się natomiast 
odnieść do rzeczowych opisów rakiet 
nośnych, ich materiałów pędnych, sond 
kosm icznych (okołoksiężycow ych) 
i statków kosmicznych, jak również sa
mych wypraw na Srebrny Glob — 
w ostatniej wyprawie załogowej „Apol
la 17” wziął udział, po raz pierwszy, za
wodowy geolog Harrison H. Schmitt. 
Mimo wszystko pod względem mery
torycznym książeczka Marksa nie może 
się równać ze znakomitą pozycją „Bi
blioteki Problemów”, 1.182, wyd. II, au
torstwa śp. Olgierda Wołczka pt. Loty 
międzyplanetarne (PWN, Warszawa 
1980).

Zastrzeżenia budzą też pom ysły 
własne Autora — jak np. „bliskoksię- 
życowa baza satelitarna”, „załogowe 
wyprawy na Księżyc z Księżycowej 
Bazy Satelitarnej” czy „księżycowe 
bazy mieszkalne”, jak również nader

prymitywne rysuneczki. Przypomina 
mi się w tym miejscu złośliwy artykuł 
(nie pomnę już, czyj) sprzed prawie 
trzydziestu laty: Mój projekt „Apollo " 
125p.

Niepokoi również zbytnia pewność 
siebie Autora w niektórych dziedzi
nach. Z badań Księżyca nie zrezygno
wano przecież (vide sondy „Galileo”, 
„Clementine 1”, Lunar Prospector!), 
science fiction  nazywa się po polsku 
„fantastyką naukową” (mniejsza o to, 
czy poprawnie) i nic Autor na to nie 
poradzi (!); w Polsce używa się raczej 
terminu astronautyka. Nikt przy zdro
wych zmysłach nie zamierza stawiać 
na powierzchni Srebrnego Globu prze
zroczystych kopuł —  jeśli już , to 
raczej rozważano nakrywanie zakotwi
czonymi kopułami metalowymi nie
wielkich kraterów (osobiście wolałbym 
takie rozwiązanie niż krecią egzysten
cję pod powierzchnią gruntu planety 
bladej)', o tym, że atmosfera typu ziem
skiego (sztucznie wytworzona) prze
trw a nad p ow ierzchn ią  K siężyca 
niespełna 25000 lat, sukcesywnie roz
praszając się w przestrzeni kosmicznej, 
wiadomo od dawna.

Wreszcie zbyt mało uwagi poświę
cił Autor okołoziemskiej bazie sateli
tarnej „Alfa” (uważam ją  za bardziej 
pożyteczną niż Księżycową Bazę Sa
telitarną z którą mogą być problemy 
natury grawitacyjnej —  widać nie słu
chał Autor wykładów z mechaniki nie
ba śp. profesora K arola Kozieła!). 
A zaprezentowane przez Autora umi
łow anie b. Zw iązku Sow ieckiego 
i jego nieporadnej kosmonautyki, któ
ra wymusiła na Stanach Zjednoczonych 
„wyścig do Księżyca”, budzi co naj
mniej zdziwienie.

T. Zbigniew Dworak

Odpowiedź autora:
1) Moja książka (32. jaką napisałem 

od 1959 r) nie jest książką o Clementi
ne, Galileo (nb. Galileo niczego nie 
„fo to g ra fow a ł”), Lunar Prospector 
(zgadzam się z Recenzentem, że było 

fizycznie niemożliwe, abym o nim na
pisał).

2) Recenzentowi nie podoba się wy
korzystany  p rze ze  m nie fra g m e n t  
M apy Księżyca (nb. mojego autor
stwa). No cóż, de gustibus... (Dodam,
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że wiele, wiele lat temu Recenzent 
wykorzystał w jednej ze swoich ksią
żek całąjednąpólkulę mojej Mapy, nie 
uzgadniając tego ze mną...).

3) Jak wynika z samego sformułowa
nia, „loty kosm iczne” odbywają się 
w Kosmosie... A więc logiczna jest na
zwa kosmonautyka, kosmonauci — i tak 
raczej do tej pory mówiono w Polsce. 
Że Amerykanie mówią inaczej, to ich 
sprawa...

4) Recenzentowi nie podoba się 
moja koncepcja ąuasi-permanentnego 
opanowania Księżyca (używając in
nych słów  — techniczne założenia pro
jektowe następnych wypraw na Księ
życ), o czym właśnie jest moja książka. 
No cóż, trudno, nic na to nie poradzę. 
Jeżeli jednak chodzi o uwagę („żarto
b liw ą ”?, „uszczypliw ą’’?) o Fiacie 
125p, to może warto dodać, że w swoim 
czasie miał on dwa rekordy świata...

5) Science fiction oznacza — sensu 
stricto —fikcja naukowa i w żaden spo
sób nic innego...

6) „Krecia egzystencja na Księży
cu ” będzie raczej niezbędna ze wzglę
du na promieniowanie jonizujące z Ko
smosu.

7) Na temat Bazy Satelitarnej ALFA 
ukazała się w listopadzie 1997 r. moja

książka nakładem Wydawnictwa Na- 
ukowo-Technicznego (o czym była 
wzmianka w „ Uranii-PA ”).

8) Wykładów Prof. Kozieła rzeczy
wiście nie słuchałem, ale słuchałem wy
kładów z mechaniki niebieskiej śp. 
Prof. Felicjana Kępińskiego. Zakłóce
niom grawitacyjnym, o których wspo
mina Recenzent (o których wielokrot
nie p isa łem  w m oich artyku łach  
i książkach), będzie można łatwo prze
ciwdziałać przy pomocy małych korek
cyjnych siłniczków rakietowych.

9) Powstrzymam się od komentowa
nia imputowanego mi przez Recenzen
ta „umiłowania Związku Radzieckie
go ”. (Coś jednak Recenzent chce w ten 
sposób „osiągnąć”?). Jeżeli jednak  
chodzi o „nieporadną kosmonautykę 
radziecką ” to, ja k  wynika z Encyklo
pedia Britannica, Rosjanie wysłali 
(w 1957 r) dwa pierwsze sztuczne księ
życe Ziem i (drugi o m asie 500 kg 
z psem w kabinie), pierwszego człowie
ka w Kosmos itd. itd. Jeżeli zaś chodzi
0 Księżyc, to ju ż  w 1959 r. jako pierwsi
1 wówczas jedyni, wysłali aparat, któ
ry przeleciał koło Księżyca, drugi, któ
ry trafił w Księżyc i trzeci, który prze
słał obrazy jego odwrotnej strony (co 
prawda, bardzo złej jakości). Dodać

można, że pierwszy aparat, który wy
lądował na Księżycu, to była radziec
ka Łuna 9 (przekazała ona pierwsze ob
razy z pow ierzchni Księżyca. Tym 
razem były ju ż  bardzo dobrejjakości!). 
Można też wspomnieć o automatycz
nych Łunach 16, 20, 24, które polecia
ły na K siężyc i w róciły na Ziem ię  
z próbkami jego  gruntu, czego Amery
kanie  nigdy nie zrea lizow ali. No, 
a obecnie krąży wokół Ziemi od 14 lat 
rosyjska baza satelitarna MIR (ok. 150 
Mg masy), na której przebywali liczni 
kosmonauci amerykańscy (wg amery
kańskiej terminologii — astronauci), 
fra n cu scy , niem ieccy, b ry ty jscy
i jeszcze liczni inni. (Kolejna załoga ma 
polecieć w łipcu br.). No cóż, Rosję 
można „lubić”, „nie lubić" (co to ma 
do rzeczy?), ale odmawiać je j  udziału 
w opanowywaniu Kosmosu jest zabaw
ne, po  prostu — zabawne...

10) Motywy realizacji załogowych 
wypraw na Księżyc przedstawił p u 
blicznie w Kongresie Ameiykańskim, 
25 maja 1961 r. Prezydent Kennedy. Na 
całym świecie uważa się, że były to mo
tywy prestiżowo polityczne, sprowoko
wane przez osiągnięcia rosyjskie...

Andrzej Marks

Nietypowo o Keplerze
Stanisław Wrona, Janusz Gil 
O JANIE KEPLERZE wielkim 
astronomie, który dwa ostatnie lata 
Życia spędził w Żaganiu 
Żagański Pałac Kultury i Zielonogór
skie Centrum Astronomii WSP, s. 80 
plus 11 rycin, Żagań-Zielona Góra.

Zacznę i zakończę nietypowo. 
Napiszę tylko o błędach i uchy 
bieniach. Po pierwsze — brak 

jest... roku wydania tej książeczki i bi
bliografowie będą mieli kłopot (nie 
wiadomo zatem, czy ta recenzja nie jest 
aby spóźniona... Będzie to miało okre
ślone dla Autorów konsekwencje). Po 
drugie: piszemy po polsku Tycho Bra
he (bez tego de — jest to b e z m y ś l -  
n a kalka językowa z francuskiego). Po 
trzecie —  nie pisze się „znaczący” (bo 
to całkiem coś innego określa), tylko
—  „znaczny” . Wreszcie —  Jan Kepler

wcale nie udoskonalał lunety Galile
usza (str. 6), tylko wymyślił inny typ 
(z tzw. ogniskiem rzeczywistym, a nie 
pozornym, jak w lunecie Galileusza).

Im dalej w las... Str. 12: Kościół 
obecnie bazuje na neotomizmie i w tym 
kontekście należało wspomnieć o filo
zofie przyrody ks. prof. Teilhardzie de 
Chardin! Str. 16 —  czasy cesarza Ru
dolfa II należą właśnie do dobrych dla 
protestantów!

Wstyd to poniekąd stwierdzić, ale 
bitwę pod Białą Górą (str. 17) rozstrzy
gnęli akurat na korzyść Ferdynanda II 
polscy lisowczycy, których cesarzowi 
„wypożyczył był” król Zygmunt III 
Waza.

Skąd Autorzy wzięli dane o milio
nie (str. 23) spalonych czarow nic 
(w tym w Polsce — jakoby kilkanaście 
tysięcy!)? W dziele radzieckiego histo
ryka (niestety, nie pomnę, którego),

napisanym jeszcze w czasach ZSRR(!) 
wspomina się o kilkuset spalonych 
w Europie czarownicach. Zaś w Pol
sce spalono tylko kilkanaście kobiet.

Str. 28 —  „Eksoterycznych... ” czy 
Ezoterycznych... ” ?

Str. 32 —  dzieło Kopernika nosi po 
prostu tytuł O Obrotach.

Str. 34 — Tycho Brahe nie zmarł tak 
całkiem nieoczekiwanie —  pił „ile 
strzyma” razem ze sławnym cesarzem 
Rudolfem II, a wstydząc się pójść „na 
stronę” (przed cesarzem) „doprowa
dził” do tego, że pękł mu pęcherz!

No cóż... Krzysztof Kamil Baczyń
ski w jednym z poematów napisał:

„i ja k  bredzenie ciężko chorych  
przelata ulicami miasta (...)’’

—  nie wiada jeno, którego: Żagania 
czy Zielonej Góry? Uprzedzałem...

T. Zbigniew Dworak
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Wrzesień
Słońce

Słońce w swym ruchu rocznym po ekliptyce 23 wrze
śnia przekracza równik niebieski w punkcie równonocy je 
siennej, wstępując w znak Wagi, co rozpoczyna astrono
miczną jesień. Dni stają się ciągle coraz krótsze. W War
szawie 1 września Słońce wschodzi o 3h47m, zachodzi o 
17h23m, a 30 września wschodzi o 4h35m, zachodzi o 16h15m.

Księżyc
Bezksiężycowe noce będziemy mieli pod koniec mie

siąca, bowiem kolejność faz Księżyca jest w tym miesiącu 
następująca: pierwsza kwadra 5d16h27m, pełnia 13d19h37m, 
ostatnia kwadra 21 d01 h28m oraz nów 27d19h53m. W apo
geum Księżyc znajdzie się 8 września o 12h37m, w pery- 
geum 24 września o 8h26m.

Planety i planetoidy
Merkury i Wenus znajdują się na niebie w pobliżu Słoń

ca i są niewidoczne.
Nad ranem coraz wyżej nad wschodnim horyzontem 

możemy obserwować Marsa. Jego wysokość nad horyzon
tem na początku świtu cywilnego (około godzinę przed 
wschodem Słońca) rośnie od 10° na początku miesiąca do 
20° w ostatnich dniach września. Warunki obserwacji pla
nety nie są jednak zachęcające: osiąga ona najmniejszą 
w 2000 roku jasność zaledwie 1,8m przy średnicy tarczy 
tylko 3,7” , co w praktyce uniemożliwia obserwację jakich
kolwiek szczegółów powierzchniowych.

Jowisz widoczny jest w drugiej połowie nocy w gwiaz
dozbiorze Byka niecałe 5° powyżej Aldebarana jako jasna 
„gwiazda” -2 ,5 m.

Około 10° na zachód od Jowisza możemy obserwo
wać Saturna. Planeta osiągnie jasność —0,1m, przy średni
cy tarczy blisko 20” . W związku z maksymalnym nachyle
niem bieguna planety w kierunku Ziemi, układ pierścieni 
Saturna osiąga maksymalną rozwartość, ułatwiając obser
wacje m.in. przerwy Cassiniego nawet przez niewielkie 
teleskopy amatorskie.

Uran i Neptun widoczne są w pierwszej połowie nocy 
13° od siebie w gwiazdozbiorze Koziorożca jako „gwiazdy” 
o jasnościach odpowiednio 5,7m i 7,9m. Do obserwacji tarcz 
planet niezbędny jest teleskop o średnicy przynajmniej 
15cm (i oczywiście spokojna atmosfera w miejscu obser
wacji).

Pluton zachodzi wkrótce po zapadnięciu zmroku i jego 
obserwacja jest raczej niemożliwa.

We wrześniu w pobliżu opozycji znajduje się jasna pla- 
netoida:

(4) Westa, Qasność 6,7m). 7 IX: 19h22,6r",-26°52 ’; 17 
IX: 19h27,5m,-26°51'; 27 IX: 19h35,1m,-26°41

Meteory
Od 6 do 10 września promieniują meteory z roju Dra- 

konid, związanego z kometą Giacobini-Zinnera, z przewi
dywanym maksimum aktywności w dniu 10 września. Ra
diant meteorów leży w gwiazdozbiorze Smoka i ma współ
rzędne: rekt. 17h28m, deki. +54°. Warunki obserwacji sąz łe  
w związku ze zbliżającą się pełnią Księżyca.

1d00h37m Zejście cienia I księżyca Jowisza (lo) z tarczy planety.
1d01h59m Zejście I księżyca Jowisza (lo) z tarczy planety.
1d02h01m Koniec zaćmienia II księżyca Jowisza (Europy) przez 

cień planety.
1a02h18m Początek zakrycia II księżyca Jowisza (Europy) przez 

tarczę planety.
1d02h35m Cień III księżyca Jowisza (Ganimedesa) wchodzi na 

tarczę planety.
1d23h16m Księżyc I (lo) wyłania się zza tarczy Jowisza.
2d23h35m Zejście II księżyca Jowisza (Europy) z tarczy planety.
4d22h08m Początek zakrycia III księżyca Jowisza (Ganimedesa) 

przez tarczę planety.
4d23h55m Księżyc III (Ganimedes) wyłania się zza tarczy Jowi

sza.
5d Księżyc Saturna Tytan w maksymalnej elongacji zachodniej.
5a22h13m Gwiazda zmienna d Cep (cefeida) osiąga maksimum 

jasności (3,5m).
6d19h22m Gwiazda zmienna j? Aql (cefeida) osiąga maksimum ja

sności (3,5m).
7d01h03m Gwiazda zmienna £ Gem (cefeida) osiąga maksimum 

jasności (3,6m).
7d03h09m Początek zaćmienia I księżyca Jowisza (lo) przez cień 

planety.
8d00h22m Cień I księżyca Jowisza (lo) wchodzi na tarczę planety.
8d01h43m Wejście I księżyca Jowisza (lo) na tarczę planety.
8d02h09m Początek zaćmienia II księżyca Jowisza (Europy) przez 

cień planety.
8d02h31m Zejście cienia I księżyca Jowisza (lo) z tarczy planety.
8d03h52m Zejście I księżyca Jowisza (lo) z tarczy planety.
8d21h37m Początek zaćmienia I księżyca Jowisza (lo) przez cień 

planety.
9d01h10m Księżyc I (lo) wyłania się zza tarczy Jowisza.
9d20h57m Cień II księżyca Jowisza (Europy) wchodzi na tarczę 

planety.

Dane dla obserwatorów Słońca (na 0h UT)

Data 2000 P[°] B0 n Lo n
IX 1 21,14 7,20 26,15

3 21,63 7,22 359,73
5 22,10 7,24 333,32
7 22,55 7,25 306,91
9 22,98 7,25 280,49

11 23,38 7,24 254,08
13 23,75 7,23 227,68
15 24,11 7,20 201,27
17 24,43 7,17 174,87
19 24,74 7,13 148,46
21 25,01 7,08 122,06
23 25,26 7,02 95,67
25 25,49 6,95 69,27
27 25,68 6,88 42,88

IX 29 25,86 6,79 16,48
X 1 26,00 6,70 350,09

P —  kąt odchylenia osi obrotu Słońca 
mierzony od północnego wierzchołka tarczy;
B0, L0 —  heliograficzna szerokość i długość środka 
tarczy;
2d23h31m oraz 30d05h59m —  heliograficzna długość 
środka tarczy wynosi 0°.
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9d21h00m Zejście cienia i księżyca Jowisza (lo) z tarczy planety.
9d22h20m Zejście I księżyca Jowisza (lo) z tarczy planety.
9d23h Złączenie Neptuna z Księżycem w odl. 1°.
9d23h24m Zejście cienia II księżyca Jowisza (Europy) z tarczy pla

nety.
9d23h44m Wejście II księżyca Jowisza (Europy) na tarczę planety.
10d02h10m Zejście II księżyca Jowisza (Europy) z tarczy planety.
11d01h Złączenie Urana z Księżycem w odl. 1°.
11d22h25m Koniec zaćmienia III księżyca Jowisza (Ganimedesa) 

przez cień planety.
12d02h04m Początek zakrycia III księżyca Jowisza (Ganimedesa) 

przez tarczę planety.
12d03h50m Księżyc III (Ganimedes) wyłania się zza tarczy Jowi

sza.
12d19h Saturn nieruchomy w rektascensji.
12d23h46m Gwiazda zmienna zaćmieniowa Algol (fi Per) osiąga 

minimum jasności. Jasność gwiazdy spada od 2,1m do 3,4m.
13d Księżyc Saturna Tytan w maksymalnej elongacji wschodniej.
13d23h37m Gwiazda zmienna >/ Aql (cefeida) osiąga maksimum 

jasności (3,5m).
15d02h16m Cień l księżyca Jowisza (lo) wchodzi na tarczę plane

ty-
15d03h35m Wejście I księżyca Jowisza (lo) na tarczę planety.
15d20h35m Gwiazda zmienna zaćmieniowa Algol (/S Per) osiąga 

minimum jasności. Jasność gwiazdy spada od 2,1m do 3,4m.
15d23h32m Początek zaćmienia I księżyca Jowisza (lo) przez cień 

planety.
16d03h03m Księżyc I (lo) wyłania się zza tarczy Jowisza.
16d20h44m Cień I księżyca Jowisza (lo) wchodzi na tarczę planety.
16d22h03m Wejście I księżyca Jowisza (lo) na tarczę planety.
16d22h53m Zejście cienia I księżyca Jowisza (lo) z tarczy planety.
16d23h34m Cień II księżyca Jowisza (Europy) wchodzi na tarczę 

planety.
17d00h13m Zejście I księżyca Jowisza (lo) z tarczy planety.
17d02h01m Zejście cienia II księżyca Jowisza (Europy) z tarczy 

planety.

17d02h17m Wejście II księżyca Jowisza (Europy) na tarczę plane
ty-

17d21h31m Księżyc I (lo) wyłania się zza tarczy Jowisza.
18d20h26m Koniec zaćmienia II księżyca Jowisza (Europy) przez 

cień planety.
18d20h37m Początek zakrycia II księżyca Jowisza (Europy) przez 

tarczę planety.
18d23h02m Księżyc II (Europa) wyłania się zza tarczy Jowisza.
19d00h32m Początek zaćmienia III księżyca Jowisza (Ganimede

sa) przez cień planety.
19d0 1h Złączenie Saturna z Księżycem w odl. 2°.
19d02h25m Koniec zaćmienia III księżyca Jowisza (Ganimedesa) 

przez cień planety.
19d19h Złączenie Jowisza z Księżycem w odl. 3°.
21d Księżyc Saturna Tytan w maksymalnej elongacji zachodniej.
22d00l'35m Gwiazda zmienna ó Cep (cefeida) osiąga maksimum 

jasności (3,5m).
22d04h09m Cień I księżyca Jowisza (lo) wchodzi na tarczę plane- 

ty-
22d17h27,6m Słońce wstępuje w znak Wagi, jego długość eklip- 

tyczna wynosi wówczas 180°, mamy zrównanie dnia z nocą 
i początek jesieni astronomicznej.

22d21h37m Zejście III księżyca Jowisza (Ganimedesa) z tarczy 
planety.

23d01h26m Początek zaćmienia I księżyca Jowisza (lo) przez cień 
planety.

23d22h37m Cień I księżyca Jowisza (lo) wchodzi na tarczę plane
ty-

23d23h54m Wejście I księżyca Jowisza (lo) na tarczę planety.
24°00h47m Zejście cienia I księżyca Jowisza (lo) z tarczy planety.
24d02h03m Zejście I księżyca Jowisza (lo) z tarczy planety.
24d02h11m Cień II księżyca Jowisza (Europy) wchodzi na tarczę 

planety.
24d19h54m Początek zaćmienia I księżyca Jowisza (lo) przez cień 

planety.
24d23h22m Księżyc I (lo) wyłania się zza tarczy Jowisza.

Rys. 1. Konfiguracja galileuszowych księżyców Jowisza we 
wrześniu 2000 (I — lo, II — Europa, III — Ganimedes, IV — 
Callisto). Przerwa w trasie księżyca oznacza przebywanie sa
telity w cieniu planety. Zachód na prawo od środkowego pasa 
(tarczy planety), wschód na lewo.

Rys. 2. Konfiguracja pięciu najjaśniejszych księżyców Satur
na we wrześniu 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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25d17h Złączenie Marsa z Księżycem w odl. 2°.
25d20h31m Zejście I księżyca Jowisza (lo) z tarczy planety.
25d20h35m Początek zaćmienia li księżyca Jowisza (Europy) przez 

cień planety.
25d23h00m Koniec zaćmienia II księżyca Jowisza (Europy) przez 

cień planety.
25d23h05m Początek zakrycia II księżyca Jowisza (Europy) przez 

tarczę planety.
26d01h30m Księżyc II (Europa) wyłania się zza tarczy Jowisza.
27d20h28m Zejście II księżyca Jowisza (Europy) z tarczy planety.
28d04h Złączenie Merkurego z Wenus w odl. 5°.
29d Księżyc Saturna Tytan w maksymalnej elongacji wschodniej.
29d13h Złączenie Merkurego z Księżycem w odl. 8°.
29d14h Jowisz nieruchomy w rektascensji.
29d20h28m Zejście cienia III księżyca Jowisza (Ganimedesa) 

z tarczy planety.
29d23h37m Wejście III księżyca Jowisza (Ganimedesa) na tarczę 

planety.
30d00h Złączenie Wenus z Księżycem w odl. 5°.
30d01h20m Zejście III księżyca Jowisza (Ganimedesa) z tarczy 

planety.
30d03h20m Początek zaćmienia I księżyca Jowisza (lo) przez cień 

planety.

Październik
Słońce

Dni są coraz krótsze, co widać po momentach wscho
du i zachodu Słońca. W Warszawie 1 października Słońce 
wschodzi o 4h37m, zachodzi o 16h13m, a 31 października 
wschodzi o 5h30m, zachodzi o

Księżyc
Bezksiężycowe noce będziemy mieli pod koniec paź

dziernika, bowiem kolejność faz Księżyca jest w tym mie
siącu następująca: p ierwsza kwadra 5d10h59m, pełnia 
13d08h53m, ostatnia kwadra 20d07h59m oraz nów 27d07h58m. 
W apogeum Księżyc znajdzie się 6d07h04m, a w perygeum 
19d21h53m.

Planety i planetoidy
Merkury, pomimo osiągnięcia w dniu 6 października 

maksymalnej elongacji wschodniej od Słońca, znajduje się 
na niebie w niekorzystnym względem niego położeniu i jest 
niewidoczny.

Bardzo trudnym obiektem do obserwacji jest Wenus, 
którą pod koniec miesiąca około godziny po zachodzie Słoń
ca możemy próbować zaobserwować na wysokości zaled
wie 4° nad południowo-zachodnim horyzontem jako obiekt
o jasności - 4 m.

Mars nadal wznosi się coraz wyżej nad wschodnim 
horyzontem, osiągając pod koniec miesiąca wysokość 30° 
(na początku świtu cywilnego), jednak nadal nie jest on 
wdzięcznym obiektem obserwacyjnym.

Warunki obserwacji Jowisza, Saturna, Urana i Neptu
na nie zm ieniają się.

Pluton zachodzi wieczorem i jest niewidoczny.
W październiku w pobliżu opozycji znajdują się jasne 

planetoidy:
(4) Westa, (jasność 7,3m). 7 X: 19h45,2m,-26°21 ’; 17 X: 

19h57,2m,-25°51 ’; 27 X: 20h10.9"\-25°13 ’.
(192) Nausikaa, (jasność 8,6m). 7 X: 1h52,7m,+21°33'; 

17 X: 1h43,4m,+21°51’; 27 X: 1h33,6m,+21°44’.

Meteory
Od 2 października do 7 listopada prom ieniują meteory 

z roju Orionidów, związanego z kometą Halleya. Radiant 
meteorów leży na granicy gwiazdozbiorów Oriona i Bliź
niąt i ma współrzędne: rekt. 6h20m, deki. +16°. Maksimum 
aktywności przypada 22 października. Warunki obserwa
cyjne w tym roku są raczej dobre w związku z Księżycem 
zbliżającym się w tym okresie do nowiu.

1 d00h31m Cień I księżyca Jowisza (lo) wchodzi na tarczę pla
nety.

1d01h43m Wejście I księżyca Jowisza (lo) na tarczę planety.
1d02h41m Zejście cienia I księżyca Jowisza (lo) z tarczy planety.
1d03h53m Zejście I księżyca Jowisza (lo) z tarczy planety.
1 d21 h49m Początek zaćmienia I księżyca Jowisza (lo) przez cień 

planety.
2d01h12m Księżyc I (lo) wyłania się zza tarczy Jowisza.
2d18h10m Gwiazda zmienna ó Cep (cefeida) osiąga maksimum 

jasności (3,5m).
2d20h11m Wejście I księżyca Jowisza (lo) na tarczę planety.
2d21h09m Zejście cienia I księżyca Jowisza (lo) z tarczy planety.
2d22h20m Zejście I księżyca Jowisza (lo) z tarczy planety.
2d23h09m Początek zaćmienia II księżyca Jowisza (Europy) przez 

cień planety.
3d03h56m Księżyc II (Europa) wyłania się zza tarczy Jowisza.
3d19h38m Księżyc I (lo) wyłania się zza tarczy Jowisza.
4d20h30m Wejście II księżyca Jowisza (Europy) na tarczę pla

nety.
4d20h33m Zejście cienia II księżyca Jowisza (Europy) z tarczy 

planety.

Dane dla obserwatorów Słońca (na 0h czasu UT)

Data 2000 P [° ] b0 n Ln (I
X 1 26,00 6,70 350,09

3 26,11 6,60 323,70
5 26,20 6,50 297,31
7 26,26 6,38 270,93
9 26,29 6,26 244,54

11 26,29 6,13 218,15
13 26,26 5,99 191,77
15 26,20 5,85 165,39
17 26,11 5,70 139,00
19 25,99 5,54 112,62
21 25,84 5,37 86,25
23 25,66 5,20 59,87
25 25,45 5,02 33,49
27 25,21 4,83 7,12
29 24,93 4,64 340,74

X 31 24,63 4,45 314,37
XI 2 24,29 4,24 288,00

P —  kąt odchylenia osi obrotu Słońca mierzony od 
północnego wierzchołka tarczy;
B0, L0 —  heliograficzna szerokość i długość środka 
tarczy;
27d12h57m —  heliograficzna długość środka tarczy 
wynosi 0°.

188 U R A N IA  -  Po st ęp y  A s t r o n o m ii 4/2000



• y 1 ^  U 2 3  SI 1TJ) =0: x’' yjo M kalendarz astronomiczny 2000

4d22h55m Zejście II księżyca Jowisza (Europy) z tarczy planety.
5d22h17m Gwiazda zmienna zaćmieniowa Algol (/? Per) osiąga 

minimum jasności. Jasność gwiazdy spada od 2,1m do 3,4m.
6d10h Merkury w maksymalnej elongacji wschodniej od Słońca 

w odl. 26°.
6d22h38m Cień III księżyca Jowisza (Ganimedesa) wchodzi na 

tarczę planety.
7d Księżyc Saturna Tytan w maksymalnej elongacji zachodniej.
7d00h27m Zejście cienia III księżyca Jowisza (Ganimedesa) 

z tarczy planety.
7d03h16m Wejście III księżyca Jowisza (Ganimedesa) na tarczę 

planety.
7d06h Złączenie Neptuna z Księżycem w odl. 1°.
8d02h25m Cień I księżyca Jowisza (lo) wchodzi na tarczę plane

ty-
8d02h57m Gwiazda zmienna d Cep (cefeida) osiąga maksimum 

jasności (3,5"").
8d03h32m Wejście I księżyca Jowisza (lo) na tarczę planety.
8d04h34m Zejście cienia I księżyca Jowisza (lo) z tarczy planety.
8d08h Złączenie Urana z Księżycem w odl. 2°.
8d23h43m Początek zaćmienia I księżyca Jowisza (lo) przez cień 

planety.
9d03h00m Księżyc I (lo) wyłania się zza tarczy Jowisza.
9d20h53m Cień I księżyca Jowisza (lo) wchodzi na tarczę plane

ty-
9d21h59m Wejście I księżyca Jowisza (lo) na tarczę planety.
9d23h03m Zejście cienia I księżyca Jowisza (lo) z tarczy planety.

10d00h08m Zejście I księżyca Jowisza (lo) z tarczy planety.
10d01h44m Początek zaćmienia II księżyca Jowisza (Europy) przez 

cień planety.
10d18h45m Księżyc III (Ganimedes) wyłania się zza tarczy Jowi

sza.
10d21h27m Księżyc I (lo) wyłania się zza tarczy Jowisza.
11d20h44m Cień II księżyca Jowisza (Europy) wchodzi na tarczę 

planety.
11d22h54m Wejście II księżyca Jowisza (Europy) na tarczę pla

nety.
11d23h09m Zejście cienia II księżyca Jowisza (Europy) z tarczy 

planety.
12d01h19m Zejście II księżyca Jowisza (Europy) z tarczy planety.
13d19h29m Księżyc II (Europa) wyłania się zza tarczy Jowisza.
14d02h39m Cień III księżyca Jowisza (Ganimedesa) wchodzi na 

tarczę planety.
14d04l'27m Zejście cienia III księżyca Jowisza (Ganimedesa) 

z tarczy planety.
15“ Księżyc Saturna Tytan w maksymalnej elongacji wschodniej.
15d04h18m Cień I księżyca Jowisza (lo) wchodzi na tarczę pla

nety.
15d07h Neptun nieruchomy w rektascensji.
16d01h37m Początek zaćmienia I księżyca Jowisza (lo) przez cień 

planety.
16d04h47m Księżyc I (lo) wyłania się zza tarczy Jowisza.
16d06h Złączenie Saturna z Księżycem w odl. 2°.
16d22h47m Cień I księżyca Jowisza (lo) wchodzi na tarczę plane

ty-
16d23h45m Wejście I księżyca Jowisza (lo) na tarczę planety.
17d00h Złączenie Jowisza z Księżycem w odl. 2°.
17d00h56m Zejście cienia I księżyca Jowisza (lo) z tarczy planety.
17d01h55m Zejście I księżyca Jowisza (lo) z tarczy planety.
17d04h18m Początek zaćmienia II księżyca Jowisza (Europy) przez 

cień planety.
17d18h23m Koniec zaćmienia III księżyca Jowisza (Ganimedesa) 

przez cień planety.
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Rys. 3. Trasa planetoidy (4) Westa na tle gwiazd gwiazdozbioru
Strzelca we wrześniu i październiku 2000 (zaznaczone gwiazdy
do 9m).

17d20h06m Początek zaćmienia I księżyca Jowisza (lo) przez cień 
planety.

17d20h34m Początek zakrycia III księżyca Jowisza (Ganimedesa) 
przez tarczę planety.

17d22h16m Księżyc III (Ganimedes) wyłania się zza tarczy Jowi
sza.

17d23h14m Księżyc I (lo) wyłania się zza tarczy Jowisza.
18d18h Merkury nieruchomy w rektascensji.
18d18h12m Wejście I księżyca Jowisza (lo) na tarczę planety.
18d19h24m Zejście cienia I księżyca Jowisza (lo) z tarczy planety.
18d20h21m Zejście I księżyca Jowisza (lo) z tarczy planety.
18d20h32m Gwiazda zmienna ó Cep (cefeida) osiąga maksimum 

jasności (3,5m).
18d23h20m Cień II księżyca Jowisza (Europy) wchodzi na tarczę 

planety.
19d01h16m Wejście II księżyca Jowisza (Europy) na tarczę plane- 

ty-
19d01h46m Zejście cienia II księżyca Jowisza (Europy) z tarczy 

planety.
19d03h41m Zejście II księżyca Jowisza (Europy) z tarczy planety.
20d21h49m Księżyc II (Europa) wyłania się zza tarczy Jowisza.
23d Księżyc Saturna Tytan w maksymalnej elongacji zachodniej.
23d02h18m Słońce wstępuje w znak Skorpiona, jego długość eklip- 

tyczna wynosi wówczas 210°.
23d03h31m Początek zaćmienia I księżyca Jowisza (lo) przez cień 

planety.

Rys. 4. Trasa planetoidy (192) Nausikaa na tle gwiazd gwiazdo
zbioru Barana w październiku 2000 (zaznaczone gwiazdy do 10m).

4/2 000 U R A N I A  -  Postępy Astronomii 189



24d00h40m Cień I księżyca Jowisza (lo) wchodzi na tarczę pla
nety.

24d01h31m Wejście I księżyca Jowisza (lo) na tarczę planety.
24d02h50m Zejście cienia I księżyca Jowisza (lo) z tarczy planety.
24d03h40m Zejście I księżyca Jowisza (lo) z tarczy planety.
24d06h Złączenie Marsa z Księżycem w odl. 4°.
24d20h36m Początek zaćmienia III księżyca Jowisza (Ganimede- 

sa) przez cień planety.
24d22h00m Początek zaćmienia I księżyca Jowisza (lo) przez cień 

planety.
24d22h23m Koniec zaćmienia III księżyca Jowisza (Ganimedesa) 

przez cień planety.
25d00h01m Początek zakrycia III księżyca Jowisza (Ganimedesa) 

przez tarczę planety.
25d01h00m Księżyc I (lo) wytania się zza tarczy Jowisza.
25d01h43m Księżyc III (Ganimedes) wytania się zza tarczy Jowi

sza.
25d19h10m Cień I księżyca Jowisza (lo) wchodzi na tarczę pla

nety.
25d19h58m Wejście I księżyca Jowisza (lo) na tarczę planety.
25d21h19m Zejście cienia I księżyca Jowisza (lo) z tarczy planety.
25d22h07m Zejście I księżyca Jowisza (lo) z tarczy planety.
25d23h59m Gwiazda zmienna zaćmieniowa Algol (fi Per) osiąga 

minimum jasności. Jasność gwiazdy spada od 2,1m do 3,4m.
26d01h58m Cień II księżyca Jowisza (Europy) wchodzi na tarczę 

planety.
26d03h37m Wejście II księżyca Jowisza (Europy) na tarczę pla

nety.
26d04h23m Zejście cienia II księżyca Jowisza (Europy) z tarczy 

planety.
26d17h Uran nieruchomy w rektascensji.
26d19h27m Księżyc I (lo) wytania się zza tarczy Jowisza.
27d01h03m Gwiazda zmienna i] Aql (cefeida) osiąga maksimum 

jasności (3,5m).

27d15h Złączenie Merkurego z Księżycem w odl. 7°.
27d20h10m Początek zaćmienia II księżyca Jowisza (Europy) przez 

cień planety.
27d23h06m Gwiazda zmienna £ Gem (cefeida) osiąga maksimum 

jasności (3,6m).
28d00h07m Księżyc II (Europa) wyłania się zza tarczy Jowisza. 
28d20h48m Gwiazda zmienna zaćmieniowa Algol {fi Per) osiąga 

minimum jasności. Jasność gwiazdy spada od 2,1m do 3,4m. 
29d17h41m Zejście cienia II księżyca Jowisza (Europy) z tarczy 

planety.
29d19h10m Zejście II księżyca Jowisza (Europy) z tarczy planety. 
30d02h Merkury w koniunkcji dolnej ze Słońcem.
30d08h Złączenie Wenus z Księżycem w odl. 5°.
31d Księżyc Saturna Tytan w maksymalnej elongacji wschodniej. 
31d02h34m Cień l księżyca Jowisza (lo) wchodzi na tarczę plane

ty-
31d03h16m Wejście I księżyca Jowisza (lo) na tarczę planety. 
31d04h44m Zejście cienia I księżyca Jowisza (lo) z tarczy planety. 
31d23h54m Początek zaćmienia I księżyca Jowisza (lo) przez cień 

planety.

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

A by otrzym ać datę w obow iązującym  we wrześniu  
w Polsce „czasie letnim", należy dodać 2 godziny, po wpro
wadzeniu w październiku „czasu zimowego" należy dodać 
1 godzinę.

Momenty złączeń planet z Księżycem podane są dla 
geocentrycznych złączeń w rektascensji, złączenia planet 
ze sobą rozum iane są ja ko  ich maksym alne zbliżenia  
(a nie złączenia w rektascensji). Podane są wszystkie złą
czenia, nie tylko widoczne w Polsce.

Opracował T. Ściężor

Rys. 5. Konfiguracja galileuszowych księżyców Jowisza w paź
dzierniku 2000 (I — lo, II — Europa, III — Ganimedes, IV — 
Callisto). Przerwa w trasie księżyca oznacza przebywanie sa
telity w cieniu planety. Zachód na prawo od środkowego pasa 
(tarczy planety), wschód na lewo.

Rys. 6. Konfiguracja pięciu najjaśniejszych księżyców Satur
na w październiku 2000 (III — Tethys, IV — Dione, V — Rhea, 
VI — Tytan, VIII — lapetus). Zachód na lewo od środkowego 
pasa (tarczy planety), wschód na prawo.

190 U R A N IA  - postępy Astro n o m ii 4/2000



w kraju

Walny Zjazd Delegatów PTMA

W dniu 6.05.2000 odbył się Walny Zjazd Delegatów 
PTMA. Obrady miały miejsce w CAMK-u przy 

ul. Bartyckiej 18 w Warszawie. Ustępującemu Zarządowi 
udzielono absolutorium i wybrano nowy Zarząd. Prezesem 
został dr Henryk Brancewicz z Krakowa, długoletni Sekre
tarz Towarzystwa. W skład Zarządu weszły następujące oso
by: mgr Zofia Huppenthal (Toruń) —- Wiceprezes, mgr Mie
czysław Borkowski (Łódź) — Wiceprezes, mgr Andrzej

Boroń (Kraków) — Sekretarz, mgr Marcin Filipek (Kraków) 
— Skarbnik, dr Henryk Chrupała (Chorzów), Roman Fangor 
(Warszawa), mgr Tomasz Krzyt (Warszawa), mgr Janusz Ła- 
wicki (Puławy), dr Adam Michalec (Kraków), dr Tomasz Ścię- 
żor (Kraków) oraz dr Krzysztof Ziołkowski (Warszawa).

W dyskusji na temat działalności PTMA zostały poru
szone głównie dwa tematy: problem nieodpowiedzialnego 
działania niektórych oddziałów Towarzystwa i ich nieobec

ności na Zjeździe oraz poglądy na te
mat „Uranii-PA”. Ogólna opinia na 
temat nowej postaci „Uranii” jako 
dwumiesięcznika jest bardzo pozy
tywna. Wymieniano opinie na temat 
działalności Sekcji problemowych, 
które koordynują obserwacje naszych 
członków: Sekcja Obserwacji Pozy
cji i Zakryć, Obserwacji Komet, Ob
serwacji Słońca, Obserwacji Mete
orów oraz Sekcja Gwiazd Zmiennych.

Marcin Filipek

Spotkanie z prof. Bohdanem Paczyńskim

Dnia 28 marca br. w Obserwatorium Astronomicznym 
Uniwersytetu Warszawskiego odbyło się niecodzien

ne seminarium, o którym koniecznie powinni się dowie
dzieć miłośnicy astronomii.

Prelegentem był prof. Bohdan Paczyński, do 1982 roku 
pracownik Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Koper
nika, obecnie zatrudniony na Uniwersytecie Princeton 
w USA. Bywa jednak w Polsce średnio dwa razy do roku 
i polska astronomia bardzo wiele Mu zawdzięcza. W szcze
gólności to właśnie prof. Paczyński wymyślił w 1986 roku 
sposób wykrywania mikrosoczewkowania we Wszechświe- 
cie (choć wtedy nie było to jeszcze możliwe do zrobienia 
„technicznie”, tzn. możliwości komputerów były nieporów
nywalnie za małe w stosunku do potrzeb takiego projektu). 
Obecnie metodę tę intensywnie wykorzystuje zespół OGLE 
(Observational Gravitational Lensing Experiment; patrz 
http://www.astrouw.edu.pl~ftp/ogle/), a projekt prowadzo
ny jest przez pracowników Obserwatorium Uniwersytetu 
Warszawskiego, na polskim teleskopie w Chile, pod kierow
nictwem prof. Andrzeja Udalskiego. Pomysły prof. Paczyń
skiego chyba zawsze okazywały się prorocze i owocowały 
znakomitymi wynikami naukowymi. Dlatego warto zwró
cić uwagę na przesłanie wspomnianego seminarium, któ
rym było uzmysłowienie zawodowym astronomom, jak 
ważne i pożyteczne mogą być właściwie zorganizowane ob
serwacje amatorskie, wykonywane bardzo prostym sprzę
tem (lunetki o średnicach około 10 cm!). Dzięki takim ma
łym przyrządom udało się już np. po raz pierwszy 
„dopasować” obraz optyczny do błysku gamma (styczeń 
1999), po raz pierwszy zmierzyć promień planety spoza 
Układu Słonecznego (listopad 1999) oraz odkryć tysiące 
gwiazd zmiennych (dr Grzegorz Pojmański z OAUW od

krył ich blisko cztery tysiące — monitorując za pomocą ma
łego teleobiektywu i amatorskiej kamery CCD mniej niż je
den procent nieba! Aż 96% z nich to gwiazdy, które nie były 
znane jako zmienne!). Czyż nie widać tu pola działania dla 
miłośników astronomii?

Wracając do seminarium — prof. Paczyński obiecał spe
cjalnie dla czytelników „Uranii” artykuł, który — jak rozu
miemy -— będzie również propozycją i apelem o współpra
cę. Oto fragment listu prof. Paczyńskiego do redakcji: „Moje 
projekty na przyszłość opierają się na mojej współpracy i na 
dotychczasowych wynikach ludzi takich jak Udalski czy Poj
mański. Bardzo mi zależy na przekazaniu czytelnikom tych 
wiadomości. Liczę, że dzięki temu uda się przekonać pew
ną ilość licealistów, że można w Polsce robić znakomite ka
riery naukowe, przynajmniej w dziedzinie astronomii”. (msk)

Tymczasem publikujemy pozdrowienia od Profesora.
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relaks z Uranią

Księżycowa wykreślanka
Rozwiązaniem konkursu z „Uranii-PA” nr 2/2000 jest hasło: „Cóż jest b a r

dziej zwyczajnego ja k  istnienie św iata” .
Nagrody książkowe wylosowali: Agnieszka Nowak z Krzeszowic i A rka

diusz K ubczak z Piotrkowa Trybunalskiego. Gratulujemy. Książki prześlemy 
pocztą.

Tym razem proponujemy 
naszym Czytelnikom znale
z ien ie  w d iagram ie  obok 
nazw dwudziestu księżyców 
krążących dookoła planet 
Układu Słonecznego. Jako 
odpowiedź wystarczy podać 
nazwy wszystkich znalezio
nych satelitów Jowisza i wraz 
z kuponem umieszczonym na 
marginesie tej strony przesłać 
na adres redakcji do końca 
sierpnia br.

Autorem konkursu jest nasz 
stały czytelnik — Łukasz Mi- 
kuć.

G A N I T H E  Z M E T  X S A T O  F O B A P A N  DR 
O P A A U E L H X  F A M A U A F O C H A R O N A I 
R A H E L O P H E L I A N E J O B E R E N E  FHM  
L I E O P R A T I A R I E B N S E R P I A N P C A  
T A R G B O L IE L A R A B R E R A L F K Z M E N  
C O Z O A O F T H E R A H E F S R K L E M A IM N  
A L B R E F S A G O N A O P H E I E  D L E R M A A  
L A R T Y R Z G A N E  I  P H E K C Z I K A F A N S  
Y D IO N E A B H  ZM Ą M A RŻ D L Ł D A R S E I  
P E E B E F R Z Y A A F R H E A N D A S A F O R N  
O S  F G L A IU P R T K M A T H R T H E M A N  F O  
R D E U E F S T E Z L M A K S L O R Y M K F A L P  
O E U L D A M Ł R K A A ID E L F E R T A N Ł I E  
B R R D A L A M ID S R M IN E S F K A A R B L D  
E O O S A N D A O R F A R S T E N Ś M R Z N O P E  
R F P E U R O N N A D A R D E M K Ł C F G H J Z Ż  
O L A R I S C O A L N P R U K S K S I Ę Ż Y C A B  
N K N M C U M B R I E L D A L I S B R E N K F K O

ERRATA
Ze względu na złą  czytelność w zorów  
na str. 124poprzedn iego  zeszytu „Ura- 
nii-PA", przytaczam y j e  w szystkie raz 
je szc ze :
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za istn ia ły  problem .

dokończenie z e  str. 168.

dziesięciu częstotliwościach w zakresie decymetrowym, 
zawsze zadawałem sobie pytanie: dlaczego ich finalne 
wyniki ogłaszane są w formie nieatrakcyjnych tabelek lub, 
co najwyżej, w formie mało czytelnej plątaniny krzywych. 
Dlaczego nie wykorzystać doświadczeń geostatystycznych 
i nie zrobić interpolowanej, kolorowej mapy odtwarzają
cej dynamiczne widmo radiopromieniowania Słońca? In
nymi słowy, czemu nie skorzystać z olbrzymich możliwo
ści interpolacyjnych współczesnych metod statystycznych 
z jednej, zaś naturalnych możliwości ludzkiego oka jako 
znakomitego detektora barw, z drugiej strony?

Wspomnianych częstotliwości radiowych jest tylko dzie
sięć z kilku co najmniej powodów: ograniczone możliwo
ści mierzącego przyrządu (jest to rejestrator szeregowy), 
zakłócenia przemysłowe w coraz większej ilości pasm, trud
ności w gromadzeniu i opracowaniu dużej ilości danych 
itd. Skoro więc nie można mierzyć na wielu częstościach, 
czemu nie odwołać się do matematyki?

Rysunki zamieszczone na kolorowej stronie (wkł. I) ilu
strują wynik tych zabiegów.

Na koniec komentarz z pogranicza astronomii i psycho
logii. Kiedy znużony rozmyślaniami o nietrywialnych ze
rach funkcji zeta oraz o beznadziejnie trudnej hipotezie Rie- 
manna zacząłem „po godzinach” konstruować dynamiczne 
widma Słońca metodą interpolacji typu „kriging”, wów
czas podniosły się następujące głosy:

—  Po co jakieś kolorowe obrazki? Co na nich widać? 
Przecież cała informacja tkwi w liczbach. Lepsze są liczby 
niż wykresy czy mapy.

Niby tak. Tylko że z jakichś powodów od lat używa się 
np. kolorowych map w atlasach geograficznych. A przecież 
wystarczyłyby surowe i precyzyjne tabelki liczb z trzema 
kolumnami wg matematycznego schematu: x,y,f(x,y). Albo 
konkretnie: długość i szerokość geograficzna oraz wyso
kość ponad poziom morza. Już widzę miny i słyszę złorze
czenia nawigatorów podczas pracy z takimi tabelkami 
w samolotach lub na statkach podczas wyznaczania kursu 
w dalekich rejsach.

Krzysztof Maślanka

Podziękowanie
Dziękuję dr Adamowi Michalcowi za udostępnienie wyni
ków krakowskich obserwacji Słońca na falach decymetro
wych oraz liczne życzliwe komentarze. Dziękuję też całe
mu zespołowi obserwatorów wykonujących pod kierunkiem 
prof. Józefa Masłowskiego i dr Stanisława Zięby codzien
ne obserwacje radiowe Słońca.

ASTRO-BIT
Oprogram owanie i materiały astronom iczne

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

tel.:(0-32) 761-29-46 e-mail: astrobit@ka.onet.pl
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Przedstawiamy jeszcze dwa zdjęcia autorstwa Artura 
Wrembla. Spora część nadesłanych prac była w po
staci przetworzonej elektronicznie. Tu nasza uwagą. 
Niestety, studia wykonujące skanowanie z negatywów, 
nie wiedząc, jak powinno wyglądać zdjęcie (dla nich 
nietypowe), robią to często niewłaściwie, przed czyKn 
przestrzegamy!*

•  t

Ten obraz Wielkiej Mgławicy w Andromedzie-,czyli VaiakTMgBBp^QPvVta} preegcBfefenie dwócft ekspozycji: -35- 
i 20-minutowej. Zdjęcia 'zostały wykonane tę lesfkop^<7/4® pN ^tliT fie«E^tacd jO TS o Gold 400. Niżej, Mgławica
Koński Łeb w gwiazdozbiorze Oriona (brak danythT>-eks|Jozyojif. . * • •
__________ ________________ __________________________________________z.____________ ! _____- * ■  •____*  * O  *  *■ r*W -_________________ '•____________________________
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Fotografujemy kometę 
C/1999 S4 (LINEAR)

Podczas tegorocznych wakacji będziemy mogli obserwować (na nocnym niebie) rzadkiego gościa, 
jakim niewątpliwie jest widoczna nieuzbrojonym okiem kometa. Jeszcze wielu miłośników  
nocnego nieba ma w pamięci wspaniałe „widbwisko”, jakiego dostarczyły nam ostatnie dwie 
jasne komety (HYAKUTAKE — 1996 i HALE-BOPP— 199^7), a już na początku tego roku pisgia 
astronomiczne (m. in. Urania-Pośtępy lAsffbnómii nr 3/2000) donosiły o zbliżającej się kolejnej 
jasnej komecie. Osobiście zacłięcam naszych Czytelników do uwiecznienia tej komety na kliszy 
fotograficznej. Jakiego w y p a s ie n ia  d^d25emy*potj£zebowali? •

Przede wszystkimi fjl- 
mu o wysokiej czułości jSsp
(400-1.600 ASA), obiek
tywu o możliwie d u ^ j ^
św ia tłó s ile  (na jlep ie j^  * - i
2-4,5) oraz mpntażu pa- _ ■■
ra lak tyc z łieg o . O g n i
skowa obiektywu 
śla nam pote yvidzeriia’ |  
na kliszy i jeśji korweta 
mci rrtałe roztniary kąt$£ r 
we na niebie, powinni
śmy użyć długoograiię  
skow ego obie^tyv\fa /f'
F= 300-500; mm.* Nato-jk; 
miast jeśli rozmiary k o jk  
m eiy przekroczą k ilk a ®  
stopni, najlepsze rezujpj^ 
taty uzyskamy używając^’- 
obiektywu o ogniskowej
F= 35-155  mm. Czasy • , . . \
ekspozycji powinny wynosić od kilku do kilkunastu mińutl W ̂ przypadku komet tak jasnych jak 
HYAKUTAKE i HALE-BOPP^ rpożga, w pobliżu maksimum JSsnośCi, wykonać i.cfi zdjęcie za po
mocą nieruchomego aparatu fot. (łip. zamocowanego na stątyWie fotograficznym) wyposażone
go w obiektyw o ogniskowej .28-58 ijim. W ^|lteżności od ogniskowej obiektywu i. deklinacji

\ 1 ' . komety czas ekspozycji może wy
nosić od kilkudziesięciu do kilku 
sekund (U rania-Postępy Astróno- 
mii nr 2/1998' str.-87):

Niezależnie jednak od zastoso
wanej metody i użytego wyposaże
nia każde zdjęcie komety przynosi 

• autofroWP dużo satysfakcji, czego 
Panstwu'serdecznie życzę.

•  .. Wiesław'Skórzyński

Na zdjęciu wyżej: kofneta Hale-Boppa 
(F=500mm; światłosiła 5,6; texp 14 min; 
film: Fuji SuperG 800 ASA)

Obok: kometa Hyakutake (F=20mm; 
światłosiła 2,8*>|exp=22 sek; film: Fuji 
SuperG 8flo ASA)


