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Szanowni i Drodzy Czytelnicy,
Miesiące wakacyjne ostatniego roku bieżącego stulecia były okresem 

wielkiej aktywności astronomicznej w skali planetarnej. Najpierw, u progu 
tego okresu, ukazał się kolejny Raport Amerykańskiej Akademii Nauk 
podsumowujący osiągnięcia astronomii ostatniego dziesięciolecia 
i wyznaczający główne kierunki je j rozwoju w pierwszym dziesięcioleciu 
nowego milenium. Następnie w lipcu odbył się w Warszawie światowy kongres 
COSPAR-u, międzynarodowej organizacji badań przestrzeni kosmicznej, 
a w sierpniu, w Manchesterze w Anglii, Zgromadzenie Ogólne i Kongres Międzynarodowej 
Unii Astronomicznej. Oba te kongresy mają zawsze wielki wpływ na kierunki rozwoju różnych 
dziedzin astronomii i astronautyki, a fakt, że odbywają się u progu nowego milenium, dodaje im 
szczególnej wagi i smaku. Mam nadzieję, że wkrótce przybliżymy naszym Czytelnikom główne 
treści i problemy dyskutowane w czasie tych zgromadzeń.

Tymczasem prezentujemy krótkie omówienia krajowych konferencji naukowych, które odbyły 
się w czerwcu: toruńskiej konferencji na temat teleskopu SALT i spotkania naukowego na temat 
pól elektromagnetycznych bardzo dużej częstości w Dwerniczku, a kilkoma zdjęciami 
„wykładowców w akcji”przypominamy majowe Wykłady PTA. Gdy rozpoczynały się 
przygotowania do wykładów, znanych było 30 planet wokół gwiazd. W czasie wykładów było tych 
planet 40, a obecnie ich liczba sięga 50. Jakże szalone jest tempo odkryć astronomicznych!

Bieżący numer dużo miejsca poświęca nowo odkrytym śladom istnienia płynnej wody 
na Marsie, prezentując obszerny wybór najnowszych zdjęć powierzchni tej planety. Nasza 
najbliższa gwiazda, Słońce, znajduje się w okresie bliskim maksimum je j aktywności. Liczne zorze 
polarne obserwowane przez naszych Czytelników są tego namacalnym dowodem. Z  tej też okazji, 
artykułem Janusza Osarczuka staramy się przybliżyć zagadnienie współczesnych badań wnętrza 
tej i innych gwiazd. O laf Szewczyk natomiast przedstawia nam niektóre problemy badań gorących 
białych karłów.

Wiele miejsca poświęcamy też astronomii w szkole  —  omawiamy przebieg ostatniej 
Olimpiady Astronomicznej, publikujemy listę laureatów i zadania olimpijskie na rok następny.

Kometa C/1999 S4 LINEAR zawiodła obserwatorów na całym świecie, ale może dzięki niej 
lepiej będziemy rozumieć naturę tych ciał? Fotograficzną dokumentację je j rozpadu publikujemy 
na stronach kolorowych, a obszerny raport na temat obserwacji komet ostatniego półrocza przez 
członków Sekcji Obserwatorów Komet PTMA przedstawia Tomasz Sciężor. Ten sam Autor, ja k  
zwykle, opracował Kalendarzyk Astronomiczny, tym razem na ostatnie miesiące tego wieku. 
Natomiast Kazimierz Schilling przeczytał kolejne astronomiczne tomy serii „Na ścieżkach nauki ” 
wydawnictwa „Prószyński i S-ka ” i dzieli się z  nami swymi uwagami. Mam nadzieję, że Recenzje 
pomogą Państwu na wybór odpowiedniej lektury na coraz dłuższe jesienne wieczory, 
a Kalendarzyk i Poradnik obserwatora będą pomocne w wyborze odpowiednich obiektów i zjawisk 
do obserwacji.

Życzę Państwu pogodnych nocy i pożytecznej lektury

Andrzej Woszczyk

Toruń, w sierpniu 2000 r.
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czytelnicy piszą... § 0 1 0 3
Chciałbym zauważyć, że do 
numeru 3/2000 U-PA wkradł 
się błąd. Otóż w kalendarzu 
astronomicznym na lipiec, 
w opisie zaćmienia, które na
stąpiło 1.07.2000 r. napisane 
jest: „Zaćmienie widoczne bę
dzie na całym kontynencie 
Antarktydy, w Patagonii..." Jak 
widać z rysunku, który znaj
duje się nieco wyżej, a także 
dlatego, że o tej porze roku 
na biegunie południowym pa
nuje noc polarna, zaćmienie 
nie mogło być widoczne na 
Antarktydzie. Chcę jednak na
pisać, że sam zauważyłem 
ten błąd przypadkiem, chcąc 
się dowiedzieć, o której godzi
nie nastąpi maksimum za
ćmienia.

Marcin Białek
Żelechów

Odp. Cóż, po prostu je s t to 
m ój błąd. Można go nazwać 
„chochlikiem drukarskim”. Po 
p ro s tu  w ce lu  u trzym an ia  
standardowej form y informa
cji o zaćmieniach używam opi
su jednego z poprzednich za
ćmień jako „ka lk i”. I niestety, 
z tamtego zaćmienia pozosta
ła informacja o Antarktydzie. 
Na szczęście mapka je s t po
prawna ... N iemniej jednak za 
błąd przepraszam, a naszemu 
młodemu Czytelnikowi gratu
luję spostrzegawczości. Po
dobne uwagi świadczą o tym, 
że „U rania”, a w szczególno
ści „Kalendarzyk” są uważnie 
czytane.

Tomasz Ściężor

...chciałbym się dowiedzieć
0 możliwości zakupu map 
Księżyca i nieba (podręcz
nych oczywiście). Może jest to 
możliwe przez PTMA, ale czy 
koniecznie trzeba być jego 
członkiem? Nie wiem też, co 
przynależność do tej organi
zacji daje?

Marcin Białek
Żelechów

Red. Podręczne m apki nieba
1 Księżyca, kalendarze astro
nomiczne, instrukcje obser
wacji Słońca, komet, m ete
orów, gw iazd zmiennych itp. 
m ożna ku p ić  w Z a rząd z ie  
Głównym PTMA (adres i tele
fon w naszej stopce redakcyj

nej). Przynależność do PTMA 
daje możliwość współtworze
nia i samoorganizacji polskich 
pasjonatów astronomii, uzy
skania pomocy merytorycznej 
w organizacji obserwacji i wy
p raw  astronom icznych (np. 
na zaćmienia Słońca, zakry
cia gw iazd itp.), kształcenia  
astronomicznego i... zniżki w 
cenie prenum eraty „U ra n ii-  
-Postępów  Astronomii".

Według oferty drukowanej 
jeszcze w 1999 r. w U-PA Za
rząd G łówny PTMA wysyła 
w szys tk im  chę tnym  (choć  
pierw otn ie to było tylko dla 
członków PTM A): obrotową 
mapę nieba (w przesyłce 5,50 
zł), mapę Księżyca z diagra
mem faz (w przesyłce 5,50, 
wysyłana razem z obrotową 
mapą nieba  —  9,00 zł.), ścien
ną m apę Księżyca (bardzo  
ładna, wysyłana w tubie  —  60 
z ł + koszty przesyłki, razem  
ok. 70,00 zł.) oraz ścienną  
mapę nieba (koszty podobnie 
ja k  ścienna mapa Księżyca).

Po nadaniu przez telewizję in
formacji o spadku meteorytu 
w Solcu Kujawskim w dniu 
17.01.2000 chciałbym podzie
lić się zaobserwowanym zja
wiskiem w Wyrzysku. W dniu 
17. 01. o godz. 21.12 obser
wowałem duży meteoryt, tak 
duży, jakiego nigdy wcześniej 
nie widziałem, a obserwuję 
niebo często i od wielu lat
i widziałem niezliczoną ilość 
meteorów gasnących w at
mosferze ziemskiej. Ten był 
„iskrzący" i błękitny. Spadał 
w kierunku zachodnim, z mo
jego m ie jsca obserw acji 
z gw iazdozb ioru  Barana 
w kierunku Jowisz-Saturn. 
Nie mógł to być ten sam me
teoryt co w Solcu Kujawskim, 
bo Wyrzysk leży ok. 70 km na 
zachód od Solca. Może to 
była oderwana część tego 
samego co w Solcu meteory
tu?

Z poważaniem
Franciszek Ciężki

Wyrzysk

Red. Jak nam wiadomo, m e
teoryt o nazwie Solec Kujaw
ski nie figuruje w oficjalnym  
wykazie Meteoritical Society. 
To, co pokazywała telewizja

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

Zapraszamy na nasze lamy!

— ten rozmiar traktujemy jako 
Podobnie jest ze stroną kolo-

jako  meteoryt, raczej nim nie 
było. W Pańskim opisie obser
wowanego zjawiska powinni
śm y więc m ówić o bolidzie, 
ewentualnie meteoroidzie, bo
o meteorycie mówimy dopie
ro wtedy, gdy istotnie coś spa
dło na ziemię. Swoją drogą, 
wciąż mało mamy rodzimych 
meteorytów i dobrze by było, 
żeby wreszcie coś u nas spa
dło...

O trzymaliśmy piękną kartkę- 
widokówkę z Centrum Lotów  
Kosm icznych Kennedy’ego, 
a wraz z nią takie oto pozdro
wienia:

Ukłony i pozdrow ienia 
z Przylądka Canaveral (oraz 
Miami, Bahamów i Nowego 
Jorku) przesyła Andrzej Marks

Red. P ię k n ie  d z ię k u je m y
i dzielim y się tym i ukłonami 
ze wszystkim i naszym i Czy
telnikami.

Kupię
Sprzedam
Zamienię
Nawiążę kontakt...

Sprzedam  tan io  nowy 
mało używany teleobiek
tyw MTO 1000 ze specjal
nym filtrem słonecznym. 
Tel.(042) 712 34 01 e-mail: 
krzyszat@kki.net.pl

Sprzedam teleskop o śr. 
lustra 120 mm ,na gwaran
cji, stan bdb oraz teleskop 
o śr. lustra 65 mm, „Alkor”. 
Tel.(0-52)345-18-26, Byd
goszcz.

Sprzedam teleskop firmy 
„Uniwersał” , model nr 12 
(200/1000 mm) z bogatym 
wyposażeniem. Stan bar
dzo dobry, gwarancja 4 
lata. Cena 2900 zł.

Ewa Zegler 
11-108 Żegoty 1 

tel. (0-89) 766-07-07

Automat wysyła do telefo
nów komorkowych wiado
mości SMS o występowa
niu zorzy polarnej, na pod
stawie aktualnych danych 
satelitarnych zamieszcza
nych w Internecie przez 
Space Environmet Center. 
Informacje i zapisy E-mail: 
chandra@ aurora.put.po- 
znan.pl

W tej rubryce zamieszczmy bez
płatnie ogłoszenia naszych Czy
telników (do 250 znaków).
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196 Zajrzeć do wnętrza Słońca
Janusz Osarczuk
Na podstawie teorii budowy i ewolucji gwiazd potrafimy stworzyć model Słońca oraz 
przewidzieć jeg o  dalsze losy. Ta teoretyczna konstrukcja wymaga jednak empirycznej 
weryfikacji. Aby tego dokonać, trzeba „zobaczyć ”, co tak naprawdę dzieje się we wnę
trzu naszej gwiazdy i na ile rzeczywiste warunki w niej panujące pokrywają się z teore
tycznymi przewidywaniami. Czy można tego dokonać? Okazuje się, że tak.

201 Skala temperatur i rozkład mas gorących 
białych karłów typu DA
Olaf Szewczyk
Białe karty należą do najbardziej interesujących a jednocześnie jeszcze mało znanych 
obiektów astronomicznych. Właściwe wyznaczenie podstawowych param etrów je s t  
pierwszym krokiem do zrozumienia tej klasy obiektów.

206 Woda na Marsie?
Krzysztof Rochowicz
Na Marsie odkryto ślady wskazujące na obecność wody w przeszłości. To nie je s t je d 
nak powtórka z  lat 70-ych: waga odkrycia polega bowiem na pokazaniu, że nie była to 
przeszłość odległa. Wręcz przeciwnie  —  niektóre fo rm y wydają się tak młode, że spore 
ilości wody w stanie ciekłym mogą wciążjeszcze znajdować się p o d  powierzchnią Czer
wonej Planety.

■ ■  teleskop kosmiczny Hubble’a obserwuje: Co się stało z kometą 
LINEAR? (okl.IV)

astronomia w szkole: Przebieg XLI1I Olimpiady Astronomicznej 
w roku szkolnym 1999/2000 (224); Zadania XLIII Olimpiady Astro
nomicznej w roku szkolnym 1999/2000 (225); XLIV Olimpiada Astro
nomiczna, rok szkolny 2000/2001 (228)

212 w kraju'. SALT — nowe narzędzie polskiej astronomii (212); Piąte 
bieszczadzkie spotkanie dyskusyjne (214)

215 galeria Mgławic Messiera: Wszechświaty —wyspy (M58-M64) 

217 poradnik obserwatora: Obserwacje Saturna

222 rozmaitości: Kazimierz Czernis z Wilna i jego komety (222); Taka 
kometa stara, jaki jej pyłu kształt (222); Nowe astronomiczne pro
gramy komputerowe (222); Kilka uwag o amatorskich zwierciadłach 
(223)

218 P.T. Miłośnicy astronomii obserwują: Komety przełomu 1999/2000 
i pierwszej połowy 2000 roku

230 recenzje: Pięćdziesięciomiłowy kamień na ścieżkach nauki

234 kalendarz astronomiczny 2000: listopad —  grudzień

240 konkurs

240 ciekawe adresy internetowe

NA OKŁADCE

Słońce szaleje, jesteśm y bowiem w pobliżu maksimum 23 cyklu jego aktywności. 
Ten piękny portret naszej Dziennej Gwiazdy w dalekim ultrafiolecie wykonało obser
watorium SOHO. Widoczna jest struktura pola magnetycznego wewnętrznej korony 
i otaczającego miejsca występowania plam na tarczy (w przyjętej konwencji są to ob
szary najjaśniejsze, o bialożółtym zabarwieniu). Fot. SOHO-EIT, ESA, NASA.
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Osarczuk ®  ^Zajrzeć
do wnętrza
Słońca

Rys. 1. Budowa wewnętrzna Słońca:
a) strefa konwekcji
b) strefa promieniowania
c) jądro

Słońce je s t naszą  życiodajną 
gwiazdą. Staramy się zgłębić jej 
tajemnice, aby wiedzieć, czego 

możemy się od niej spodziewać w bliż
szej i dalszej przyszłości. Na podsta
wie teorii budowy i ewolucji gwiazd 
potrafimy stworzyć model Słońca oraz 
przewidzieć jego dalsze losy. Ta teo
retyczna konstrukcja wymaga jednak 
empirycznej weryfikacji. Aby tego 
dokonać, trzeba „zobaczyć”, co tak na
prawdę dzieje się we wnętrzu naszej 
gwiazdy i na ile rzeczywiste warunki 
w niej panujące pokrywają się z teore
tycznymi przewidywaniami. Czy moż
na tego dokonać? Okazuje się, że tak. 
Oprócz obserwacji istnieje także dru
gi sposób badania słonecznego wnę
trza. Nosi on nazwę heliosejsmologii 
i jem u właśnie będzie poświęcony ni
niejszy artykuł.

Historia rozwoju tej metody badaw
czej rozpoczęła się w 1960 roku. Wów
czas to Amerykanin Robert Leighton 
zaobserwował „oscylacje pola prędko
ści na powierzchni słonecznej”. Zja
wisko okazało się na tyle tajemnicze, 
iż dopiero po 10 latach odkryto, że 
oscylacje takie mogą być wytwarzane 
przez fale dźwiękowe (akustyczne) 
powstające we wnętrzu Słońca. Doko
nał tego inny A m erykanin, Roger 
Ulrich, w 1970 roku. Sukces okazał się 
jednak tylko połowiczny, ponieważ 
z kolei trzeba było wyjaśnić, skąd się 
biorą fale dźwiękowe w naszej gwieź- 
dzie. Zajęło to sporo czasu, ale w koń
cu odkryto, że mechanizmem generu
jącym  fale dźw iękow e są drgania 
naszej gwiazdy, czyli mechaniczne

ruchy materii. Dlaczego jednak Słoń
ce drga i w jaki sposób to czyni? Aby 
odpowiedzieć na to pytanie, zapoznaj
my się najpierw  z budow ą naszej 
gwiazdy.

Słońce składa się z dwóch części: 
strefy promienistej (z jądrem w środ
ku) i strefy konwektywnej. W pierw
szej z nich energia (wytwarzana w ją 
drze w postaci strumienia fotonów) 
jest przenoszona za pomocą promie
niowania, w drugiej —  za pom ocą 
konwekcji. O ile w przypadku trans
portu promienistego materia jest nie
ruchoma, a strumień energii powstaje 
tylko na skutek istnienia różnicy tem
peratury poszczególnych warstw ma
terii, o tyle w przypadku konwekcji 
energia jest przenoszona przez materię 
(tzn. razem z zawierającą ją  materią).

Strefa konwektywna rozciąga się od 
głębokości ok. 200 tys. km prawie do 
powierzchni Słońca. W jej wnętrzu 
nieustannie trwa cykliczny ruch ol
brzymich bąbli gazu. Pobierając ener
gię z niższych warstw, bąbel ogrzewa 
się i unosi do góry. Ponieważ jego śred
nia gęstość jest mniejsza od gęstości 
otoczenia, więc siła wyporu pcha go 
ku powierzchni. Po przebyciu pewnej 
drogi bąbel oddaje energię i ochładza 
się, a następnie opada. W tym ciągle 
pow tarzającym  się procesie część 
energii transportowanej przez bąbel 
zostaje zużyta na wytworzenie fal aku
stycznych.

Ruchy materii powstające w strefie 
konwektywnej w yw ołują więc fale 
dźwiękowe podobne do tych, z jakimi 
spotykamy się w instrumentach mu-
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Fale stojące
Fale biegnące są to fale, które przenoszą energię w przestrzeni. Można je wywołać np. poprzez szarpnięcie tam 
i z powrotem końca sznurka, jak to pokazano na Rys. 2. Powstałe wychylenie przesuwa się ku dołowi, następnie 
odbija od końca sznurka i biegnie ku górze. W ten sposób wywołana została fala biegnąca. Jeżeli końcem sznurka 
będziemy poruszać we właściwym rytmie, to można dopro
wadzić do sytuacji takiej jak na Rys. 3b. Fale biegnące ku 
dołowi i fale odbite od swobodnego końca sznurka nałożą 
się na siebie i stworzą wspólnie falę stojącą. Punkty sznur
ka pozostające w spoczynku (w których nie ma wychylenia) 
nazywa się węzłami, a punkty, w których wychylenie jest 
maksymalne — strzałkami. Odpowiednio zwiększając pręd
kość poruszania się sznurka można uzyskać fale (drgania) 
stojące o coraz większej liczbie węzłów (Rys. 3c-e). Kolej
ne postacie drgań, różniące się liczbą węzłów, nazywamy ^  
odpowiednimi (pierwszym, drugim, itd.) modami drgań. Sto
pień modu jest równy ilości węzłów występujących podczas 
określonego drgania.

Rys. 2. Wytwarzanie fali biegnącej

r
v

a) stopień 0 b) stopień 1 

(mod podstawowy)

w

s

węzeł

strzałka

d) stopień 3 e) stopień 4
Rys. 3. Proste mody drgań 
sznurka (szczegó łow y opis 
w tekście)

zycznych. Różnica jest taka, że dłu
gości fal dźwiękowych we wnętrzu 
Słońca mierzy się w kilometrach, czę
stości w milihercach, a okresy w mi
nutach. Słoneczne fale akustyczne są 
falami stojącymi (ramka „Fale stoją
ce”). Występują wewnątrz Słońca, się
gają aż do jego powierzchni. Analiza 
pomiarów prędkości materii na po
wierzchni naszej gwiazdy ujawnia, że 
obok dominujących składowych zwią
zanych z ruchem obrotowym i cha
otyczną konwekcją, w ystępują tam 
niemal ściśle okresowe drgania. Są one 
zwane oscylacjami i stanowią efekt 
działania fal akustycznych.

Każde drganie (oscylację) można 
opisać za pomocą trzech liczb. Pierw
sza z nich „1” mówi o ilości linii wę
złów na powierzchni (czyli podaje sto
pień modu oscylacji —  patrz ostatnie 
zdanie niniejszego akapitu). Druga 
liczba „m” określa ilość linii węzło
wych tworzących „południki” na po
wierzchni. N atom iast ilość węzłów 
wzdłuż promienia gwiazdy (od środ
ka do powierzchni) przedstawia licz
ba „n” . Drganie scharakteryzowane 
tymi trzema liczbami nazywa się mo
dem oscylacji.

Spróbujmy teraz zilustrować „wy
gląd” kilku modów. Rys. 4a przedsta

wia przypadek następujący: 1 = 6, m = 
0, n —  dowolne. Ciemne pasy obra
zują linie węzłowe. Kolorem ciemniej
szym oznaczono obszary, które w da
nej chwili poruszają się „na zewnątrz”, 
kolorem jaśniejszym —  obszary, któ

re poruszają się „do wewnątrz” gwiaz
dy. Mod drgań pokazany na Rys. 4b 
ma następujące własności: 1 = 6, m = 
3, n —  dowolne. Przy dużych warto
ściach liczb 1, m, n obraz drgań staje 
się dość skomplikowany —  sytuację

Rys. 4. Symulacja komputerowa wybranych modów oscylacji kuli słonecznej. 
Miejsca przecięcia płaszczyzn z powierzchnią Słońca obrazują linie węzłów. Ilość 
płaszczyzn „południkowych” opisuje liczba „I”, a ilość wszystkich płaszczyzn — 
liczba „m”.
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Rys. 6. Różne orientacje przestrzenne kuli słonecznej drgającej w określonym 
modzie.

taką ilustruje Rys. 5 (patrz kolorowa 
wkładka str. 1).

Do zbioru trzech wymienionych już 
wielkości można dorzucić jeszcze je 
den parametr. Charakteryzuje on orien
tację przestrzenną modu. Spójrzmy na 
Rys. 6. Widać, że kula drgająca w pew
nym modzie (o ustalonych wartościach 
1, m, n) może być w dowolny sposób 
ukierunkowana w przestrzeni.

Przedstawione dotychczas ilustracje 
oscylacji dotyczą sytuacji wyidealizo
wanych. Słońce jest jednak rzeczywi
stym obiektem istniejącym w prze
strzeni kosmicznej. Zachodzi w nim 
ogromna ilość skomplikowanych pro
cesów fizycznych. Drga ono jednocze
śnie we wszystkich modach o dowol
nych liczbach 1, m, n oraz o dowolnej 
orientacji. Na jego powierzchni nie ma 
żadnych linii węzłów  i żadne po
w ierzchnie węzłów  nie w ystępują 
w jego wnętrzu. Poza tym wszystkie 
możliwe drgania nakładają się na sie
bie, w wyniku czego rzeczywisty ob
raz oscylacji słonecznych posiada 
skomplikowaną i chaotyczną struktu
rę (Rys. 7 -  wkładka). Ten rozgardiasz 
jest jednak tylko pozorny, ale aby od
naleźć w nim regularności w postaci 
poszczególnych modów, potrzeba dłu
gich i ciągłych obserwacji.

Aby wyjaśnić, w jaki sposób wy
krywa się pojedyncze mody, musimy 
zapoznać się z kilkoma pojęciami. Za
cznijmy od tego, że światło białe jest 
m ieszaniną wielu barw. Można się
0 tym przekonać, przepuszczając jego 
promień przez pryzmat. Nastąpi wów
czas rozszczepienie światła na wszyst
kie barwy tęczy. Najlepsze efekty wi
zualne osiąga się, gdy źródło światła 
przesłonięte zostanie wąską szczeliną. 
Wtedy różnobarwne obrazy szczeliny 
ułożą się obok siebie, częściowo się 
nakładając. Utworzą barwną wstęgę 
nazywaną widmem.

Teraz skomplikujmy nieco sytuację
1 pomiędzy źródło świata i szczelinę 
w staw m y przezroczysty  pojem nik 
zjakim ś gazem, np. wodorem. Obser
wując widmo zauważymy, że w pew
nym jego miejscu znajduje się ciemna 
kreska. Jest to tzw. linia widmowa. 
Wzięła się ona stąd, że gaz w pojem
niku pochłonął i rozproszył część pro
mieniowania światła białego. Jeżeli 
zamienimy pojemnik z wodorem na 
pojemnik z innym gazem, np. helem, 
to okaże się, iż w widmie pojawi się

linia, ale w innym miejscu. Ponieważ 
zaś każdy pierwiastek absorbuje pro
mieniowanie o ściśle określonej dłu
gości fali, więc linia danego pierwiast
ka będzie się pojawiać zawsze w tym 
samym, ściśle określonym  miejscu 
widma. 1 odwrotnie, istnienie linii 
w danym miejscu widma jednoznacz
nie wskazuje na to, jaki pierwiastek ją  
utworzył. Ta wzajemna relacja jest 
prawdziwa niezależnie od rodzaju źró
dła światła.

Światło niesie wiele informacji na 
temat własności swojego źródła. Na 
podstawie badań widma można okre
ślić skład chemiczny (patrz poprzedni 
akapit) oraz parametry fizyczne mate
rii emitującej światło. Możliwe jest 
również uzyskanie informacji o ru
chach gazów źródła. Przejdźmy do 
Słońca. Na jego pow ierzchni stale 
wznoszą się i opadają bąble gazów 
o średnicy ok. 2000 km. Tworzą one 
tzw. supergranulację, która jest prze
jawem konwekcji. Światło słoneczne 
jest więc emitowane z powierzchni, 
której poszczególne elementy są w cią
głym ruchu. Skąd jednak wiemy, czy 
dany element porusza się akurat w górę 
czy w dół? Otóż potrafimy zmierzyć 
prędkość i kierunek jego ruchu. Moż
na uczynić to dla całej tarczy Słońca 
(Rys. 7 -  wkładka) lub dla wybranych 
jej obszarów. W tym celu należy wy
brać jakąś linię widmową i obserwo
wać jej położenie, które zmienia się na 
skutek działania efektu Dopplera (ram
ka „Efekt Dopplera”). Przesunięcie li
nii w lewo odzwierciedla podnoszenie 
się obserw ow anego elem entu  p o 
wierzchni, a przesunięcie w prawo —  
jego opadanie. Natom iast wielkość 
przesunięcia linii pozwala ocenić pręd
kość ruchu elementu.

Wróćmy teraz do zagadnienia „wy
ław iania” poszczególnych m odów 
z „morza” słonecznych oscylacji, co sta

nowi główne zadanie heliosejsmologii. 
Polega ono na długotrwałych obserwa
cjach przesunięć określonych linii wid
mowych, czyli na pomiarach prędko
ści wszystkich punktów na wybranym 
prostokątnym wycinku powierzchni 
Słońca. Zbierane w ten sposób dane są 
następnie poddawane analizie matema
tycznej (używa się w tym celu tzw. od
wrotnej transformaty Fouriera). Ponie
waż ilość danych jest ogromna, więc tę 
żmudną i monotonną czynność wyko
nuje komputer. Wyniki jego pracy moż
na przedstawić w formie graficznej 
(Rys. 9 -  wkładka). Wykreślona zależ
ność pomiędzy częstością a stopniem 
modu oscylacji uwidacznia wyraźne 
uporządkowanie drgań. Istnienie okre
ślonego modu jest możliwe wyłącznie 
wtedy, jeżeli we wnętrzu Słońca wystę
puje ściśle określona kombinacja para
metrów fizycznych materii. Znając 
zatem częstość i stopień oscylacji wy
znaczonych na powierzchni Słońca, 
można dowiedzieć się sporo o wnętrzu 
naszej gwiazdy. Im więcej modów po
trafimy zidentyfikować, tym bardziej 
szczegółowo możemy poznać warunki 
panujące w określonym miejscu kuli 
słonecznej.

Zatrzymajmy się na chwilę i przy
pomnijmy to, co dotychczas powiedzie
liśmy. Ruchy w strefie konwektywnej 
Słońca generują fale dźwiękowe, które 
niosą ze sobą informacje o warunkach 
fizycznych panujących na różnych głę
bokościach. Dzięki temu, że umiemy 
rejestrować dane pochodzące z fal aku
stycznych i analizować je, interpretu
jąc otrzymane wyniki uzyskujemy wia
domości o wnętrzu naszej gwiazdy. 
Stosujemy więc dane o falach dźwię
kowych do sondowania wnętrza Słoń
ca, podobnie jak geofizycy wykorzy
stują dane o falach sejsmicznych do 
sondowania wnętrza Ziemi. Istnieje jed
nak wiele różnic związanych z falami
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ziemskimi i słonecznymi. Przykłado
wo, fale ziemskie są wytwarzane przez 
jedno lub co najwyżej kilka pojedyn
czych źródeł (trzęsienia ziemi), podczas 
gdy fale słoneczne nie są generowane 
w konkretnym miejscu, lecz w rozcią
głej strefie konwektywnej. Poza tym 
fale w Ziemi można badać bezpośred
nio (za pomocą sejsmografów), nato
miast fale w Słońcu wykrywamy w spo
sób pośredni (dzięki obserwacjom linii 
widmowych).

Zaletą badań heliosejsmologicznych 
jest to, iż nie potrzeba do nich wielkich 
teleskopów. W ystarczy przeciętnej 
w ielkości detektor i nie najgorszy 
komputer. Wadę tych badań stanowi zaś 
fakt, że wymagają one długich i najle
piej ciągłych obserwacji. Ponieważ nie 
można tego osiągnąć z jednego obser
watorium, więc w 1995 roku powoła
no do istnienia ogólnoświatową sieć 
obserwacyjną o nazwie GONG (akro
nim nazwy Global Oscillation Network 
Group). Składają się na nią obserwato
ria na Wyspach Kanaryjskich, w Chile, 
na Hawajach, w Australii i w Indiach. 
Taki dobór stacji badawczych pozwala 
przez całą dobę śledzić oscylacje Słoń
ca, gdyż w każdej chwili dnia i nocy co 
najmniej jedna ze stacji prowadzi ob
serwacje (które są następnie przejmo
wane przez inną placówkę). Badania 
heliosejsmologiczne prowadzone były 
także ze stacji położonej na Antarkty
dzie. Jej usytuowanie gwarantuje teo
retycznie prawie półroczną ciągłość ob
serwacji.

Najbardziej efektywną metodą ob
serwacji Słońca jest przypatrywanie się 
jemu z przestrzeni kosmicznej. W grud
niu 1995 roku zostało umieszczone na 
orbicie wokółziemskiej obserwatorium 
SOHO (SOlar and Heliospheric Obser
vatory). Nie odczuwając zniekształca
jącego pom iary wpływu atmosfery 
ziemskiej, może ono działać praktycz
nie bez przerwy. Liczne instrumenty 
zainstalowane na pokładzie SOHO 
w ciągu kilku lat pracy pozwoliły na 
uzyskanie znaczących i interesujących 
wyników. Poniżej przedstawionych zo
stało kilka spektakularnych osiągnięć 
satelity.

Rys. 10 (wkładka, str. I) przedsta
wia podstawowe właściwości ruchów 
materii w najwyższej części strefy kon
wektywnej. Grubość tej warstwy, znaj
dującej się tuż pod powierzchnią Słoń
ca i stanowiącej 3,5% grubości całej 
strefy konwektywnej, porównywalna 
jest z rozmiarem promienia Ziemi. Jak 
widać, różnica temperatury w tej war
stwie nie przekracza 6%. Przepływ 
gazu odbywa się w różnych kierun
kach z prędkością nie większą niż 1,5 
km/s. Oczywiście, konwektywny prze
pływ energii jest zjawiskiem dyna
micznym. Ciągłe mieszanie się mate
rii powoduje więc niewielkie zmiany 
w rozkładzie prędkości ruchów mate
rii (drobnym wahaniom mogą również 
ulegać inne parametry opisujące wła
sności m aterii). W szystkie zmiany 
mają jednak charakter lokalny. Moż
na więc powiedzieć, że znaczącej ewo

lucji podlegają poszczególne części 
strefy konwektywnej, natomiast stre
fa ta jako całość wygląda stale mniej 
więcej tak samo, tzn. patrząc global
nie, w każdej chwili panują w niej 
warunki niewiele odbiegające od wa
runków średnich.

Rys. 11 (wkładka, str. I) pokazuje 
różnice prędkości rotacji poszczegól
nych części Słońca. Przedstawiony 
obraz został stworzony na bazie dwu
nastomiesięcznych nieprzerwanych ob
serwacji. Kolory oznaczają prędkość 
rotacji materii: czerwony —  najwięk
szą, ciemnoniebieski —  najmniejszą. 
Duży czerwony pas reprezentuje szyb
ki przepływ ciepła i gazów słonecznych 
pod równikiem. Strumień ten ma sze
rokość 480 tys. km i grubość 208 tys. 
km. Materia porusza się w nim o 4% 
szybciej niż gazy z otoczenia. Bardziej 
subtelne są różnice prędkości materii 
w okolicach biegunów. Strumienie 
oznaczone są tam kolorem jasnoniebie
skim. Materia porusza się w nich rów
nież szybciej niż w obszarach sąsied
nich. Każdy z tych dwóch strumieni ma 
grubość 27 tys. km (tj. około dwukrot
nie więcej niż średnica Ziemi).

Na Rys. 12 (wkładka, str. I) widać 
różnice pomiędzy rzeczywistą a teore
tycznie wyliczoną prędkością rozcho
dzenia się dźwięku w różnych częściach 
Słońca. Kolorem czerwonym pokryto 
warstwy, w których dźwięk podróżuje 
szybciej niż to przewiduje teoria. Ozna
cza to, że temperatura tych warstw jest 
wyższa niż przewidywana. Czerwony

Efekt Dopplera

a)

R Długość fali

b)

V R Długość fali

Rys. 8. Ilustracja efektu Dopplera (opis w tekście).

Zjawiskiem Dopplera nazywa się rejestrowaną przez 
odbiornik zmianę częstości fali, której przyczyną jest 
względny ruch odbiornika i źródła tych fal. Przykładowo, 
gdy szybko zbliża się do nas pociąg, to ton jego sygnału 
dźwiękowego jest wyższy, a gdy oddala się, niższy niż 
ton sygnału dźwiękowego tego pociągu w czasie posto
ju na stacji. Efekt ten dotyczy także fal elektromagne
tycznych, np. światła. Objawia się on w postaci przesu
nięcia linii widmowych (Rys. 8). Jeżeli źródło światła 
oddala się od obserwatora, to linia przemieszcza się ku 
czerwonej części widma, czyli w prawo (Rys. 8a); jeżeli 
zbliża się — linia przemieszcza się ku niebieskiej części 
widma, czyli w lewo (Rys. 8b).
Wybierzmy linię w widmie słonecznym o długości fali 
6000 A (1 A= 10“10 m) i szerokości 1 A  Przesunięcie linii
0 0,02 A jest wywołane ruchami materii o prędkości
1 km/s. Poszczególne mody oscylacji mają amplitudy 
drgań nie większe niż 0,1 m/s. Identyfikacja pojedyn
czego modu wymaga więc mierzenia przesunięć jesz
cze mniejszych, o wartościach rzędu 100 tys. razy mniej
szych niż szerokość linii. Jest to zadanie trudne, ale wy
konalne.
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Astrosejsmologia
Metodę sondowania wnętrza obiektu przy wykorzystaniu danych o falach 
dźwiękowych stosuje się także z powodzeniem w przypadku niektórych 
typów gwiazd. Najlepsze wyniki otrzymuje się podczas badania gwiazd 
zmiennych pulsujących oraz białych karłów. Uzyskiwane wyniki pozwala
ją  nam dowiedzieć się zaskakująco dużo o danym rodzaju gwiazd, np. 
dla białych karłów potrafimy określić następujące parametry: masę cał
kowitą, masę warstw zewnętrznych, jasność promieniowania, okres rota
cji, natężenie pola magnetycznego.
Metodę sondowania sejsmicznego od kilku lat stosuje się również do ba
dania wnętrz planet olbrzymów (szczególnie Jowisza), ale — jak na razie 
—  bez większego powodzenia.

r/Re

r/Re

r/Rs

Rys. 13. Zmiany ciśnienia P (a), gę
stości p (b), temperatury T (c) Słoń
ca wraz z głębokością. Wszystkie 
wielkości osiągają maksymalne war
tości w centrum r = 0. Poszczególne 
krzywe na każdym rysunku zostały 
wykreślone na podstawie pomiarów 
wykonanych przez różne grupy ba
dawcze.

r/Rs

Rys. 14. Obfitość wodoru X  w róż
nych częściach Słońca. W jądrze 
stanowi on 1/3 jego masy reszta 
przypada na hel. W wyższych war
stwach proporcja ta ulega odwróce
niu. Krzywe zostały wykreślone na 
podstawie pomiarów wykonanych 
przez różne grupy badawcze.

pas, znajdujący się na głębokości 1/3 
promienia Słońca, uwidacznia niespo
dziewanie wysoką (w stosunku do ob
liczeń) temperaturę w tej warstwie —  
jest to obszar graniczny, w którym strefa 
promienista przechodzi w strefę kon- 
wektywną. Kolorem niebieskim ozna
czone są warstwy, w których fale 
dźwiękowe poruszają się wolniej niż 
wynikałoby to z rachunków teoretycz
nych —  również temperatura jest tam 
niższa niż przypuszczano. Najbardziej 
zauważalna jest różnica w samym środ
ku jądra słonecznego, które jest o 0,1 % 
(jeden promil) chłodniejsze niż przewi
dywane 15,5 min K. Chociaż wydaje 
się ona niewielka, to jednak sugeruje, 
że reakcje nuklearne w jądrze mogą 
przebiegać z mniejszą wydajnością niż 
wyliczona teoretycznie.

Zanim przejdziemy do podsumowa
nia, warto zwrócić uwagę na pomijany 
do tej pory, w niniejszym artykule, 
aspekt heliosejsmologii. Jak już wielo
krotnie zostało powiedziane, fale we 
wnętrzu Słońca są falami dźwiękowy
mi. Oznacza to, że ... można je usłyszeć. 
Oczywiście, nie ma możliwości słucha
nia dźwięków wytwarzanych przez po
jedyncze mody. Usłyszeć można jedy
nie dźwięk będący sumą wszystkich 
nałożonych na siebie modów oscylacji. 
W niektórych instrumentach muzycz
nych dźwięk uzyskuje się dzięki oscy
lacjom słupa powietrza we wnęce re
zonansowej. Słońce jako całość jest 
gigantycznym rezonatorem. Porównać 
je  można do dzwonu, który wydaje 
dźwięk na skutek uderzania w jego cza
szę jednocześnie milionów drobnych 
ziarenek piasku. Nie jest to jednak ża
den interesujący odgłos, ponieważ na
sze ucho odbiera go po prostu jako 
szum.

Z wszystkich teoretycznie możli
wych modów oscylacji słonecznych do

dziś odkryto ich ok. 10 m ilionów  
(i stale odkrywa się nowe). Tak wielka 
ilość danych pozwala na skonfrontowa
nie modelu naszej gwiazdy z rzeczy
wistością. Okazuje się, że teoretyczne 
przewidywania pokrywają się z wyni
kami pomiarów prawie całkowicie, np. 
wartość gęstości materii obliczona na 
bazie modelu różni się od wartości gę
stości otrzymanej z obserwacji o mak
sym alnie 4% (w pewnej warstw ie, 
w innych warstwach różnice są jeszcze 
mniejsze). W praktyce oznacza to, że 
możemy pośrednio wyznaczyć w całym 
wnętrzu przebieg następujących para
metrów: ciśnienia, gęstości, temperatu
ry, składu chem icznego, prędkości 
dźwięku, okresu rotacji (tym samym 
prędkości rotacji), stopnia jonizacji 
materii i innych (Rys. 13-14). Możemy 
też określić grubość strefy konwektyw- 
nej i strefy promienistej. Jesteśmy więc 
w stanie coraz lepiej poznawać naszą 
gwiazdę i zachodzące w niej zjawiska.

Heliosejsmologia dostarcza niewia
rygodnie dokładnych danych, więc —  
oprócz wspomnianych już zastosowań 
—  daje również możliwość testowania 
podstaw  teorii budow y i ew olucji 
gwiazd w ogólności, a także —  co cie
kawe —  interpretacji wyników pomia
rów strumieni neutrin słonecznych. 
Przyszłość badań struktury wewnętrz
nej naszej gwiazdy, a także innych 
gwiazd (ramka „Astrosejsmologia”) 
należy do niej.

Janusz Osarczuk jest absolwentem 
astronomii na Uniwersytecie Wroc
ławskim. Jego zainteresowania  
naukowe koncentrują się wokół 
zjawiska soczewkowania grawita- 
cyjnego i obiektów zwartych. Jest 
aktywnym popularyzatorem nauki. 
Obecnie pracuje w Volvo Poland.
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Skala temperatur 
i rozkład mas 
gorących białych 
karłów typu DA

Olaf Szewczyk

B iałe karły należą do najbardziej 
interesujących a jednocześnie 
jeszcze mało znanych obiek

tów astronomicznych.
Właściwe wyznaczenie podstawo

wych parametrów jest pierwszym kro
kiem  do zrozum ienia każdej klasy 
obiektów. W przypadku białych kar
łów typu DA, potrzebne są dokładne 
temperatury efektywne, aby wyzna
czyć funkcję jasności. Z kolei z funk
cji jasności można wyprowadzić mo
dele ch łodzen ia , k tóre  za leżą  od 
obliczeń utraty neutrin w gęstych pla
zmach. Natomiast przy pomocy modeli 
chłodzenia białych karłów, z tempera
tur efektywnych i stałych grawitacji 
można uzyskać wartości mas, promie
ni i jasności gwiazd.

Wartości mas, dla wystarczająco 
dużej grupy obiektów, dają rozkład 
mas, który jest uzależniony od proce
sów utraty masy w etapach ewolucyj
nych poprzedzających fazę białych 
karłów.

Właściwe temperatury są również 
podstawą do interpretacji obserwacji 
gorących białych karłów w zakresie 
krańcowego ultrafioletu (ang. Extreme 
Ultraviolet, EUV 70 -  912 A). Obser
wacje w krańcowym ultrafiolecie są 
najczulszym środkiem do wykrywania 
śladowych elementów w gorących bia
łych karłach typu DA. Dane z zakresu 
krańcowego ultrafioletu nie mogą być 
opracowywane niezależnie, gdyż fo
tometria tego zakresu długości fal ma 
ograniczoną rozdzielczość i jest poza 
tym niezmiernie zależna od efektyw
nych temperatur, absorpcji między-

gwiazdowej i obfitości składników śla
dowych. Dlatego właściwa interpreta
cja danych musi być uzupełniona nie
zależnym i sposobami wyznaczenia 
efektywnej temperatury.

Przed nadejściem nowoczesnej na
ziemnej spektroskopii, dane umożli
wiające określenie temperatur i stałych 
grawitacji białych karłów pochodziły 
z fotom etrii optycznej. Param etry 
określone na podstawie fotometrii są 
obarczone szeregiem niepewności sys
tematycznych, włączając w to błędy 
kalibracji kolorów i standardów stru
mienia, błędy obliczenia kolorów teo
retycznych, przeliczenia kolorów teo
retycznych na standardowe systemy 
barwne oraz różnice systematyczne 
wynikające z różnic pomiędzy zesta
wami filtrów poszczególnych obser
watorów.

Ponadto tem peratury efektyw ne 
wyznaczone na podstawie fotometrii 
stają się dość niedokładne, gdy prze
kraczają 30 000 K.

Najlepszą dostępną metodą określe
nia temperatur efektywnych i stałych 
grawitacji gorących białych karłów 
typu DA jest dopasowywanie profili 
linii Balmera. Niedokładność kalibra
cji nie ma na nie wpływu i uzyskuje 
się właściwe temperatury aż do gór
nej granicy temperatur białych karłów 
(powyżej 70 000 K).

Rysunek 1 pokazuje teoretyczną 
wewnętrzną dokładność, z którą moż
na wyznaczyć temperatury efektywne 
za pomocą dopasowania linii Balme
ra, wraz z porównaniem dokładności 
innych metod.

Tt(r (103 K)

Rys. 1. Porównanie wewnętrznej dokładności wy
znaczania temperatur na podstawie dopasowywa
nia linii Balmera (c), stosunku strumienia FUV (da
leki ultrafiolet) do strumienia widzialnego (b) i fo
tometrii optycznej (a).
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Rys. 2. Porównanie temperatur i stałych grawitacyjnych uzyskanych w wyniku opra
cowywania widm w zakresie promieni X  i krańcowego ultrafioletu.

Dzięki uzyskaniu dokładności po
prawionej za pomocą technik spektro
skopowych, zapoczątkow ano kilka 
program ów obserwacyjnych, m ają
cych na celu uzyskanie dużej grupy 
jednorodnych obserwacji spektrosko
powych gorących białych karłów typu 
DA. Postaram się przedstawić aktual
ny stan wiedzy w tym zakresie.

Przez ponad 20 lat opracowywano 
i udoskonalano teoretyczny model bia
łego karła w celu teoretycznego opi
sania zjawisk obserwowanych w at
mosferach tych gwiazd.

Z założenia atmosfera jest statycz
na, płasko-równoległa i w lokalnej 
równowadze termodynamicznej, pro
mienistej i hydrostatycznej. Właściwo
ści wychodzące poza te „klasyczne” 
założenia obejmują dodatki wynikają
ce z różnic między promieniowaniem 
ciała doskonale czarnego a rzeczywi
stą funkcją źródłową i z równowagi 
dyfuzyjnej składników chemicznych. 
Wedle uznania do obliczeń wprowa
dzano dodatkowo inne elementy, jak 
na przykład stratyfikację grawitacyj
ną wodoru i helu.

Równanie gazu oparte jest na kla
sycznym równaniu gazu doskonałego, 
ale wzięto pod uwagę współdziałanie 
naładowanych i neutralnych cząstek.

Wartości temperatur i stałych gra
witacji zwykle uzyskuje się za pomo
cą dopasowywania obserwowanych 
profili linii Balmera do siatki modeli 
teoretycznych.

Pod koniec lat siedemdziesiątych 
temperaturę i wartość przyspieszenia 
grawitacyjnego określano za pomocą 
kolorów optycznych. Średnio, tempe

ratury efektywne uzyskiwane tą meto
dą są wyższe o ok. 1 % z dyspersją ok. 
5% od temperatur wyznaczanych za 
pomocą dopasowywania profili linii 
widmowych.

Jednoprocentowe zawyżenie tem
peratur ma związek z błędem systema
tycznym koloru na poziomie ok. 0,01 
mag., co jest dobrym wynikiem  przy 
kalibracji kolorów. Logarytm przy
spieszenia grawitacyjnego wyznacza
nego tą metodą jest większy średnio o 
0,04 z dyspersją 0,60. Jednak skalo
wanie fotometryczne nie jest wystar
czająco czułe na grawitację w tym za
kresie temperatur, aby pozwolić na 
pełne porównanie.

Pod koniec lat osiem dziesiątych 
rozpoczęto badania oparte na dopaso
wywaniu całego widma do strumieni 
teoretycznych, zarówno w zakresie

ciągłym, jak i pojedynczych linii wid
mowych.

Różnice w wynikach uzyskanych 
metodą dopasowywania całych widm 
a metodą dopasowywania linii widmo
wych wynoszą średnio 0,09 z dysper
sją 0,52 w przypadku logarytmu przy
sp ieszeń  g raw itacy jn y ch  i 23%  
z dyspersją 25% w przypadku tempe
ratur.

Inną metodą określenia temperatur 
gorących białych karłów typu DA jest 
oparcie się na stosunku strumienia 
w zakresie dalekiego ultrafioletu, do 
strum ienia w zakresie widzialnym. 
W roku 1990 tą metodą określono tem
peratury kilkudziesięciu gwiazd goręt
szych niż 20 000 K. W tym zakresie 
temperatur stosunek strumienia w da
lekim ultrafiolecie do widzialnego jest 
całkowicie niezależny od grawitacji, 
w związku z czym nie uzyskano war
tości przyspieszeń grawitacyjnych. Za
zw yczaj tem pera tu ry  były  n iższe 
o 0,1% z dyspersją 5% od temperatur 
wyznaczanych metodą dopasowywa
nia linii widmowych.

W roku 1991 rozpoczęto badania 
widm w zakresie miękkich promieni 
X. Dla 56 gwiazd możliwe było roz
sądne porównanie metod. Temperatu
ry określono przez dopasowywanie 
profili linii widmowych wodoru ze 
spektroskopii naziemnej i satelitarnej. 
Różnice pomiędzy wynikami uzyska
nymi z opracowywania widm w zakre
sie promieni X i krańcowego ultrafio
letu przedstawione są na rysunku 2. 
Średnio, temperatury efektywne róż
nią się o 0,1% z dyspersją 4%, a loga-

15 20 25 30 35 40
^FKB

Rys. 3. Porównanie wyników opartych na dopasowywaniu profili linii widmowych 
dla gwiazd chłodniejszych i gorętszych od ok. 25 000 K.
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rytm przyspieszenia grawitacyjnego 

—  o 0,08 z dyspersją 0,2.

W późniejszych badaniach oparto 

się również na metodach dopasowy

wania modeli teoretycznych do profi

li linii widmowych, ale skoncentrowa

no się na gwiazdach chłodniejszych od 

27 000 K. Natomiast gwiazdy badane 

obecnie są generalnie gorętsze niż 

25 000 K.

Różnice wyników dla obiektów

0 temperaturach pokrywających się 

w obu projektach badawczych przed

stawia rysunek 3. Wyniki różnią są sys

tematycznie —  o 0,8% w przypadku 

temperatur i o 0,03 w przypadku loga- 

rytmu przyspieszeń grawitacyjnych. 

Odpowiednie dyspersje wynoszą 1,5%

1 0,07. Ponieważ obiekty fizyczne ob

serwowane w obu projektach były po

zornie identyczne - małe różnice po

między wynikami mogą po prostu być 

skutkiem niuansów opracowywania 

danych obserwacyjnych i dopasowy

wania modeli.

Bazując na powyższych porówna

niach, uznano, że skala temperatur 

białych karłów o temperaturach po

między 15 000 K i 30 000 K opiera 

się na całkiem solidnych podstawach. 

Oprócz rezultatów, których niedokład

ności wynikały z powodów metodo

logicznych (np. wykorzystywania fo

tometrii optycznej czy stosowania 

spektrofotometrii w zakresie dalekie

go ultrafioletu), wszystkie zgadzają się 

w granicach 1%. Do określenia stałych 

grawitacji z precyzją wymaganą do 

dokładnego sprawdzenia rozkładu 

mas, konieczne jest dopasowywanie 

profili linii widmowych w widmach

o rozdzielczości większej niż 10 A  

Wcześniejsze metody dawały wyniki 

różniące się wyznaczonymi przyspie

szeniami grawitacyjnymi ze znacznie 

większymi błędami niż w przypadku 

obiektów wspólnych dla ostatnich ba

dań.

Rysunek 4 przedstawia rozkłady 

mas uzyskane z wyników najnow

szych prac. Podstawową właściwością 

rozkładu mas jest wysokie maksimum 

tuż poniżej 0,6 M @. Rozkład opada 

mniej stromo w kierunku wyższych 

mas i znacznie bardziej stromo w kie

runku mas mniejszych. Błąd wyzna

czenia mas rzędu 0,02 M @ powoduje 

rozszerzenie wewnętrznego rozkładu 

mas do kształtu rozkładu Gaussa po 

stronie niskich mas.

Chociaż rozkłady nie są symetrycz

ne, odchylenia od profilu Gaussa są 

małe. Z tego powodu możliwa jest 

charakteryzacja rozkładów przez do

pasowanie krzywej Gaussa. Punkt cen

tralny krzywej Gaussa posłużył do 

wyznaczenia położenia maksimum 

w rozkładzie mas. Szerokość profilu 

Gaussa użyto do wyznaczenia szero

kości rozkładu obserwowanego.

Dla pełnego rozkładu dla gwiazd 

gorętszych, uzyskane w ten sposób 

maksimum jest położone przy 0,57 M@, 

a szerokość rozkładu wynosi 0,060 M@. 

Odpowiadające wartości dla rozkładu 

gwiazd chłodniejszych to 0,568 M @

i 0,049 M@.

Uzyskana różnica szerokości mak

simów rozkładów wynika głównie 

z różnicy zakresu temperatur badanych 

gwiazd. Wprowadzanie gorętszych 

gwiazd do próbki powoduje rozszerze

nie wąskiego rozkładu mas.

Innym powodem jest lekkie syste

matyczne przesunięcie w kierunku 

cięższych mas po gorącej stronie roz

kładu. Dopasowując profil Gaussa do 

rozkładu mas utworzonego z 82 

gwiazd chłodniejszych niż 35 000 K, 

uzyskano maksimum rozkładu dla 

0,553 M @. Maksimum uzyskane dla 

89 obiektów o temperaturach pomię

dzy 35 000 K a 75 000 K wynosiło 

0,582 M @. Różnica wynosi tylko 

0,03 M @, ale jest zauważalna ze wzglę

du na małą szerokość rozkładu.

Jedną z przyczyn występowania ta

kiego zjawiska jest to, że większość 

gorących gwiazd jest wykrywana

w krańcowym ultrafiolecie. Gwiazdy 

te mogą mieć zawyżone masy ze 

względu na obecność śladowych cięż

kich składników (atmosfery gorących 

białych karłów typu DA mogą prze

chodzić z czysto wodorowych na za

wierające śladowe ilości ciężkich 

składników - przy temperaturach po

wyżej 47 000 K i masach poniżej 

0,7 M s). I tak na przykład dla białych 

karłów typu DA o najwyższych obfi- 

tościach cięższych składników, stru

mień wykrywany w skrajnym ultrafio

lecie może być pomniejszony nawet 4 

rzędy jasności względem strumienia 

uzyskiwanego z białego karła o atmos

ferze czysto wodorowej i takiej samej 

temperaturze efektywnej. Przypusz

czano więc, że musi występować ja

kiś czynnik powodujący zmniejszanie 

wykrywalności gorących białych kar

łów o mniejszych masach za pomocą 

badania widma w zakresie skrajnego 

ultrafioletu.

Jeżeli próbka opracowywana w za

kresie skrajnego ultrafioletu podlega 

takiej selektywnej skłonności, to jej 

maksimum rozkładu mas powinno le

żeć wyżej niż dla gwiazd znajdowa

nych optycznie. Sprawdzono tę hipo

tezę, porównując masy gwiazd 

z przeglądów w krańcowym ultrafio

lecie w zakresie 45 000 K - 75 000 K 

z masami gwiazd z przeglądów 

optycznych. Wywnioskowano, że po

łożenia maksimów rozkładów mas nie 

różnią się znacząco.

Chociaż położenia maksimów dla 

przedstawianych rozkładów mas są

Masa (M e ) Masa (M s )

Rys. 4. Rozkład mas dla białych karłów o temperaturach przekraczających 
25000 K (a), porównany z rozkładem mas uzyskanym dla gwiazd chłodniejszych 
od 27000 K (b).
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bardzo podobne, w ystępują pewne 
oczywiste różnice w przypadku ni
skich i wysokich mas.

Ewolucja pojedynczych gwiazd nie 
może wyprodukować jądra węglowo- 
tlenowego dla karłów o masach mniej
szych niż 0,46 M @ (jest to minimalna 
masa jąd ra  potrzebna do zapalenia 
helu). Takie białe karły posiadają więc 
prawdopodobnie jądra helowe, które 
utworzyły jako rezultat wymiany mas 
w kontaktowych układach podwój
nych.

Wśród 129 obiektów znajdujących 
się w próbce o niższym zakresie tem
peratur efektywnych, występuje 11 
lekkich białych karłów. W wyższym 
zakresie temperatur tylko jeden obiekt 
ze 174 ma masę znacznie mniejszą niż 
0,45 M0 . Tu zauważamy, że różnica 
w liczbie obiektów o małych masach 
w obu próbkach jest oczywistym efek
tem temperaturowym. Można wnio
skować, że względny ułamek gwiazd 
o małych masach jest znacznie mniej
szy dla temperatur przekraczających 
30 000 K niż dla przypadku niższych 
temperatur. Lekkie białe karły mają 
znacznie większe promienie niż gwiaz
dy położone blisko maksimum rozkła
du mas i znacznie szybciej stygną. 
Konsekwencją znacznie gwałtowniej
szego chłodzenia lekkich białych kar
łów o wysokich temperaturach mogą 
być ograniczone możliwości ich wy
krycia. Do zweryfikowania tego przy
puszczenia konieczne byłoby oblicze
nie ciągów ewolucyjnych dla białych 
karłów z jądrami helowymi.

Inną oczywistą różnicą pomiędzy 
próbkami jest to, że próbka gorętsza

zawiera znacznie więcej niezwykle 
masywnych białych karłów. Gwiazdy 
o masach przekraczających 1,1 M @ są 
względnie odizolowane od innych.

Różnice te również związane są 
z tym, że obie próbki obejmowały inne 
zakresy temperatur efektywnych. Zba
dane tempo chłodzenia wykazało, że 
zakres temperatur, w których wystę
pują ultramasywne białe karły typu 
DA, zbiega się z temperaturą, dla któ
rej utrata neutrin, jaka powinna domi
nować w w yższych tem peraturach 
w masywnych białych karłach, spada 
gwałtownie wraz z odpowiednio silną 
redukcją tempa chłodzenia. Poza tym 
wiadomo, że gęstość przestrzenna bia
łych karłów jest wprost proporcjonal
na do ich tempa chłodzenia.

W okolicy 70 000 K masywne bia
ły karły schładzają się 1,6 razy szyb
ciej pomimo małych rozmiarów, ze 
względu na ich wysokie współczyn
niki utraty neutrin. Jednakże pomiędzy 
40 000 K i 45 000 K masywne gwiaz
dy schładzają się ponad 16 razy wol
niej niż inne. Poniżej 20 000 K ma
syw ne gw iazdy  s ty g n ą  3 -4  razy 
wolniej niż znaczna część populacji 
białych karłów. Dlatego, tylko na pod
stawie względnych współczynników 
tempa chłodzenia, udało się przewi
dzieć występowanie większej ilości 
masywnych białych karłów w w y
ższym zakresie temperatur.

Rozpatrując tylko gorące karły typu 
DA w gorętszej próbce, zauważa się 
znaczące różnice pomiędzy grupą ma
sywnych gwiazd wybieranych optycz
nie i w zakresie krańcowego ultrafio
letu. Porów nując w zględną liczbę

masywnych gwiazd w zakresie tempe
ratur 40 000 -  65 000 K, próbka ob
serw ow ana optycznie zaw iera 8% 
gw iazd  o m asach  w iększych  niż 
0,75 M @, podczas gdy dla próbki z za
kresu krańcowego ultrafioletu stosu
nek ten wynosił 18%. Naturalnie po- 
ja w ia  się  py tan ie , czy p rzeg lądy  
w krańcowym ultrafiolecie po prostu 
częściej wykrywają masywne białe 
karły czy też inny proces ma wpływ 
na ten efekt. Można wysnuć wniosek, 
że być może istnieje jakaś „skłonność 
skrajnego ultrafioletu” do faworyzacji 
masywnych białych karłów w związ
ku z ich emisją w tym zakresie długo
ści fal. Z drugiej strony, przeglądy 
w ultrafiolecie pokrywały całe niebo, 
podczas gdy przeglądy optyczne oko
ło 25%. Na tej tylko podstawie można 
by sądzić, że rozszerzenie przeglądów 
optycznych na całe niebo mogłoby 
pozwolić na detekcję pozostałych bar
dzo masywnych białych karłów.

Białe karły wykrywane w obu prze
glądach mająpodobne rozkłady jasno
ści wizualnej. Obie próbki zawierają 
stosunkow o m ałą liczbę obiektów  
z jasnościami słabszymi niż 16 mag. 
przy ograniczeniu wykrywalności na 
poziomie 17 mag. Większość gwiazd 
nie wykrytych w przeglądach optycz
nych leży poza obserwowanym obsza
rem nieba. Oprócz jednej gwiazdy, któ
ra jest prawdopodobnie zbyt słaba do 
wykrycia dla przeglądów optycznych, 
pozostałe mieszczą się w granicach 
1 5 ,8 - 16,8 mag. i właściwie mogłyby 
być wykryte. Gdy rozszerzy się zakres 
rozpatrywanych mas do mniejszych 
wartości, próbka opracowywana w za-
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kresie ultrafioletowym zawierała do
datkowo 20 gwiazd o masach z prze
działu 0,75 - 1 ,1  M s . Wszystkie one 
znajdowały się w obszarze objętym 
przez przeglądy optyczne i zostały 
przez nie wykryte. Wszystkie gwiaz
dy spoza obszaru objętego przez prze
glądy optyczne są jaśniejsze od 16 
mag., stąd byłyby zapewne wykryte 
przez przeglądy całego nieba o podob
nym zakresie  jasnośc i. P rzeglądy 
w krańcowym ultrafiolecie wykryły 16 
z 20 białych karłów, gdyż 4 były za 
chłodne i za słabe, aby wytworzyć wy
krywalne emisje w tym zakresie dłu
gości fal. Wnioskujemy z tego, że oby
dwa rodzaje przeglądów są w stanie 
równie dobrze wykrywać białe karły
0 dużych masach.

W stosunku do gwiazd bardziej ma
sywnych występuje jednak zjawisko 
obniżające poziom  wykryw alności 
gwiazd o typowych masach za pomocą 
przeglądów w krańcowym ultrafiolecie. 
Dla całkowitej próbki w zakresie tem
peratur 40 000 -  65 000 K średnia fo- 
tom etryczna odległość dla gwiazd 
cięższych od 0,75 M@ wynosi tylko 
120 pc. Dla takich samych temperatur 
średnia odległość pomiędzy gwiazda
mi lżejszym i niż 0,7 M s  w ynosi 
245 pc d la  p róbk i z p rzeg ląd ó w  
optycznych i 160 pc dla próbki z prze
glądów w krańcowym ultrafiolecie. 
M niej m asyw ne białe  karły  m ają  
znacznie większe promienie i przy tej 
samej efektywnej tem peraturze są, 
z zasady, wykrywalne z większych od
ległości. Mniejsza średnia odległość 
dla detekcji w ultrafiolecie nie wyni
ka z w ew nętrznych ograniczeń tej 
metody. Wewnętrzne strumienie w za
kresie ultrafioletow ym  są takie, że 
w kierunkach niskiej gęstości kolum
ny między gwiazdowej (jest to ilość 
atomów danego pierwiastka w kolum
nie o znanej długości i przekroju
1 cm2), najdalsze białe karły wykryte 
w zakresie krańcowego ultrafioletu,
0 te m p e ra tu rac h  ok. 40 000 K
1 50 000 K leżą w odległościach ok. 
250 i 430 pc. Poza 100 pc, kolumna 
gęstości m iędzygwiazdowego neu
tralnego wodoru typowo przekracza 
1019/cm2 i zwykle przekracza 1020/cm2 
powyżej 200 pc. Nie został wykryty 
żaden biały karzeł, dla którego kolum
na m iędzygwiazdowa przekraczała 
1020/cm 2. Konsekwentnie zasugero
wano, że prawdziwym wyjaśnieniem

niższej wykrywalności białych karłów 
za pomocą badania widma w zakresie 
krańcowego ultrafioletu jest występo
wanie na większych odległościach ta
kich gęstości kolumn między gwiazdo
wych, które są wystarczająco duże, 
aby zredukować obserwowany stru
mień poniżej poziomu wykrywalności.

Stwierdzono więc, że przeglądy 
w zakresie ultrafioletowym nie mają 
przewagi nad optycznymi przy wykry
waniu pojedynczych, masywnych bia
łych karłów typu DA. Natomiast licz
ba białych karłów z masami mniejszymi 
od 0,7 M 0 , które są wykrywane do od
ległości przekraczających 400 pc w za
kresie optycznym, jest silnie zaniżana 
w krańcowym ultrafiolecie, przede 
wszystkim jako rezultat nieprzezroczy- 
stości międzygwiazdowych. Ta selek
cja gwiazd mniej masywnych, przynaj
mniej częściowo wyjaśnia w iększą 
proporcję masywnych białych karłów 
w próbce z przeglądów w ultrafiolecie.

Podczas gdy wykazano, że wystę
puje w yraźna skłonność obniżania 
liczby wykrywanych typowych bia
łych karłów, pozostaje jeszcze cieka
we pytanie, czy obserwowana liczba 
masywnych białych karłów może być 
w pełni wyjaśniona przez ewolucję po
jedynczej gwiazdy czy też występuje 
jakiś dodatkowy kanał tworzenia ma
sywnych karłów, jak np. fuzja typo
wych białych karłów. W celu odpowie
dzi na to pytanie należałoby dokładnie 
porów nać badane o b iek ty -p róbk i 
z modelami ewolucyjnymi.

Uzyskano obecnie dużą próbkę bia
łych karłów, z bardzo dokładnie wy

znaczonymi masami, pokrywającymi 
zakres temperatur. Należy jeszcze po
rów nać obserw ow ane w yniki jako  
funkcje temperatury i masy z przewi
dyw aniam i opartym i na m odelach 
ewolucyjnych białych karłów i galak
tyk. Takie przedsięwzięcie pozwoli na 
znalezienie relacji pomiędzy początko
w ą i końcową masą gwiazd. Rozmiar 
zbadanych próbek staje się wystarcza
jąco duży, aby skonfrontować przewi
dywania teoretyczne z obserwowanym 
rozkładem temperatur i mas, i może 
być również źródłem poprawek dla fi
zyki wejściowej dla modeli chłodze
nia białych karłów.
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Krzysztof Rochowicz f  UWoda
na Marsie?

Fiasko misji  Mars 
Climate Orbiter 
i  Mars Polar Lander 
spowodowało, 
że zapomnieliśmy jakby  
o Czerwonej Planecie. 
Chyba niesłusznie.
Od trzech lat bowiem 
kamery sondy  Mars 
Global Surveyor (MGS) 
dostarczają coraz lepszej 
jakości obrazów 
powierzchni planety. 
Powszechne
zainteresowanie wzbudziła 
dopiero opublikowana 
30 czerwca br. w magazynie 
„Science” praca, 
omawiająca 
— jak  się wydaje  —  

ślady obecności ciekłej 
wody na powierzchni 
Marsa
w całkiem niedalekiej 
przeszłości.

W iatach 70-ych sondy M a
riner, Mars i Viking prze
kazały na Ziem ię liczne 

obrazy pokazujące m.in. wyschnięte 
koryta rzek i wyżłobione przez nie 
wąwozy. W szystko wskazywało na 
to, że procesy erozji miały miejsce 
przed milionami lat, a Mars jest już 
tylko jedną wielką pustynią. Rzeczy
wiście, występowanie wody w stanie 
ciekłym na powierzchni Czerwonej 
Planety byłoby niespodzianką— przy 
średniej temperaturze poniżej 0°C i ci
śnieniu atmosferycznym rzędu kilku
set paskali woda natychmiast wrze, 
ewentualnie zamarza i sublimuje (pro
cesy te mogłyby zachodzić jednocze
śnie, gdyż wspomniane warunki od
pow iadają  mniej w ięcej punktow i 
potrójnemu dla wody).

Gdy jednak sonda MGS zaczęła 
przekazywać obrazy o rozdzielczości 
sięgającej kilku metrów, na ścianach 
n iek tó ry ch  k ra te ró w  i kan ionów  
oraz obrzeżach dolin zaczęły się wy
łaniać nietypowe formy rzeźby terenu 
—  nieodparcie nasuwało się skojarze
nie przyczyny ich powstania ze spły
wającą wodą, przenoszącą przy oka
zji fragmenty skał, kamienie i piasek. 
Znam y podobne form y procesów  
stokow ych (osuw anie, spływ anie) 
z ziemskiego krajobrazu, wydaje się 
więc, że i na Marsie tak to wyglądało, 
gdyż trzy elementy —  szczytowa ni
sza, koryto i stożek napływowy ■— są 
charakterystyczne dla wszystkich tego 
typu struktur. Analogię z Ziemią wi
dać najlepiej na przykładzie świeżo

naniesionego pyłu w ulkanicznego, 
rzeźbionego przez przesączającą się 
przezeń wodę —  popatrzmy na fot. 1. 
Po lewej widzimy fragment krawędzi 
jednego z kraterów uderzeniowych 
na Marsie (obszar na zdjęciu to ok. 1,3 
na 2 km). Po prawej —  obrzeża wul
kanu Mt. St. Helens po erupcji w ma
ju  1980 r. i gw ałtow nych opadach 
deszczu, które po niej nastąpiły.

Powtórzmy jasno i wyraźnie: na 
Marsie nie odkryto jak dotąd wody, 
tylko ślady wskazujące na jej obecność 
w przeszłości. To nie jest jednak po
wtórka z lat 70-ych: waga odkrycia 
polega bowiem na pokazaniu, że nie 
była to przeszłość odległa. Wręcz prze
ciwnie —  niektóre formy wydają się 
tak młode, że spore ilości wody w sta
nie ciekłym mogą wciąż jeszcze znaj
dować się pod powierzchnią Czerwo
nej Planety.

Wrzawa w mediach, która towa
rzyszyła ujawnieniu tych wniosków 
przez NASA, z pewnością dorówna
ła „burzy” z sierpnia 1996 r., gdy zna
leziono tajemnicze ślady skamienia
ło śc i w m arsjań sk im  m eteo ryc ie  
(patrz „Postępy Astronomii” nr 3/96). 
Losy tamtego odkrycia pozwalają się 
spodziewać równie zażartej dyskusji 
wśród uczonych na temat erozji po
wierzchni Marsa w najbliższych mie
siącach. Ale i tak trudno patrzeć na te 
zdjęcia bez emocji. Nawet jeśli nie 
woda rzeźbiła te formy na Marsie, 
mnóstwo satysfakcji daje samo oglą
danie tak doskonałej jakości obrazów 
innej planety.
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Fot. 2. Pierwszy z obszarów, które
mu przyjrzała się sonda MGS, to 
Gorgonum  Chaos (38°S, 170°W ). 
Zdjęcie z Vikinga 1 z roku 1977 (po 
lewej) przedstawia spękaną skoru
pę marsjańską na obszarze kilku ty
sięcy km2. Pęknięcia te to w wielu 
przypadkach kilkusetmetrowe usko
ki terenu. Na powiększeniu (po pra
w ej) pokazano jeden ze stoków, 
na którym widnieje kilkanaście wy
raźnych śladów ściekania. Biorąc 
pod uwagę kontrastowe podłoże, 
pozbawione śladów erozji wiatru  
w postaci nagromadzonej warstwy 
pyłu, specjaliści oceniają wiek tych 
form na kilka do kilkudziesięciu lat 
(!). Z tego samego obszaru (nieco 
bardziej na północ) pochodzi też 
kolorow e zd jęcie, zam ieszczone  
na rozkładówce po lewej stronie.

Alcove

Channels

Aprons

Apron

Fot. 3. Dość zaskakujący jest fakt, 
że zaobserwowane (jak dotąd w ok. 
120 m iejscach) form y spływ ania  
w 90 % występują na półkuli połu
dniowej Marsa, w szerokościach are- 
ograficznych powyżej 30° (wszyst
kie, z wyjątkiem Nirgal Vallis), przy 
czym ok. 2,5 razy częściej można je 
dostrzec po stronie zacienionej niż 
na słonecznym stoku. Odnaleziono 
je nawet na szerokościach 70-75°S  
na krawędziach podbiegunowych  
depresji (patrz zdjęcie; powiększenie 
obejm uje obszar 2,8 na 2,1 km). 
W tym miejscu część 6-miesięcznej 
zimy jest nocą polarną, a tempera
tura spada do -130°C , mogąc zmro
zić nawet dwutlenek węgla.
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Fot. 4. Pierwsze podejrzenie, że na Marsie występują formy ściekania, 
pojawiło się już pod koniec 1997 r., gdy zaobserwowano ciemne nacieki 
przy krawędzi 50 km średnicy krateru w południowej części Noachis Ter
ra (65°S, 15°W). Uzyskane wówczas zdjęcie prezentowaliśmy w „Uranii- 
-PA” nr 5/98. Na początku br. nadarzyła się okazja uzyskania obrazów  
o 10-krotnie lepszej rozdzielczości. Efekt widzimy na powiększeniach —  
to niezwykle sugestywny przykład niszy, z której (jak każdy widzi!) coś 
najwyraźniej spływało całym systemem kilkumetrowej średnicy koryt. 
Jeśli ktoś ma ochotę obejrzeć ten obszar w trzech wymiarach, wystarczą 
odpowiednie (czerwono-niebieskie) okulary i dostęp do Internetu (http:/ 
/www.msss.com/mars imaqes/moc/iune2000/ab1/ab1 stereo lOO.jpgl.

Fot. 4.
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staje zadziwiać badaczy Marsa od prawie 
trzech dekad, od początku będąc jednym  
z koronnych przykładów  wodnej erozji 
sprzed milionów lat (por. „Urania-PA” nr 3/ 
98). Jak się okazuje, i tu nie zabrakło cha
rakterystycznych form ściekania — w tym 
przypadku (patrz powiększenie) na mierzą
cym 2,3 km fragmencie ściany wąwozu do
liczyć się można kilkunastu prawie 1-kilo
m etrow ej d ługości koryt. Co c iekaw e, 
wszystkie biorą swój początek z tej samej 
warstwy, jakieś 200-300 metrów poniżej 
poziomu górnej krawędzi doliny. Nasuwa 
to przypuszczenie, że na tej mniej więcej 
głębokości mogła istnieć warstwa wody. 
Ale to nie koniec niespodzianek! Proszę 
zwrócić uwagę na charakterystyczny układ 
wydm nieco poniżej środka zdjęcia. Chy
ba nikogo nie trzeba przekonywać, że wy-
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dmy na powierzchni Marsa nie są tworami liczącymi 
miliony lat. Tymczasem część stożków napływowych 
wieńczących dolne odcinki koryt przykrywa w niektó
rych miejscach wydmy!

Fot. 6. Ten 12-kilometrowej średnicy bezimienny krater położony nieco na wschód od obszaru Gorgonum Cha
os (37°S, 168°W) ukazuje na powiększeniu dużą miąższość warstwy materiałów zgromadzonych w stożku na
pływowym. Świadczy to, zdaniem specjalistów, że epizody ściekania mogły mieć miejsce dziesiątki, jeśli nie 
setki razy. Pozwala to snuć przypuszczenia, jak w ogóle dochodzi do powstawania tego typu form na Marsie. 
Otóż przeciekająca na powierzchnię z warstwy wodonośnej ciecz ulega natychmiastowemu zamrożeniu, zaty
kając przy okazji nieszczelność w skale. Gromadząca się pod spodem woda i gaz wywierają stopniowo coraz 
większe ciśnienie, aż „korek” pęka, a strumień wody tryska obficie i spływa po stoku. Nie trwa to jednak zbyt 
długo — spływająca woda nie ma szans na utworzenie jakichkolwiek akwenów, wrząc (bądź zamarzając i sub- 
limując) w tak niskim ciśnieniu i temperaturze. cjp
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Fot. 7. Dzięki temu dość szczegó
łowemu obrazowi form  ściekania 
pokuszono się o oszacowanie ilo 
ści wody wypływającej z pojedyn
czego źródła. Założono przy tym 
około 2-metrową średnią głębokość 
koryta oraz 10-procentowy udział 
w od y  w śc ie k a ją c y m  m a te ria le  
(na Ziemi w podobnych przypad
kach udział wody waha się w gra
n icach 1 0-30 % ). Nawet w takim  
przypadku oszacowana ilość wody 
stanowi niebagatelną objętość 2,5 
m iliona litrów  w pojedynczym „w y
pływ ie” . Taka ilość wody zaspoko
iłaby potrzeby ok. 20 osób przez 
cały rok! Obszar na powiększeniu 
to fragm ent krawędzi ok. 7-kilome- 
trowej średnicy krateru uderzenio
wego znajdującego się wewnątrz 
praw ie  300-km kra te ru  Newtona 
(41 °S, 160°W).

%

Floor of Newton Crater

- . a
MOC high 
resolution mosaic

't'

\%
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Fot. 8. Skoro woda w tak dużych ilościach wypływała na powierzchnię Marsa, dobrze byłoby przekonać niedo
wiarków, że spore jej ilości mogą się tam jeszcze znajdować. Jeśli ktoś nie dostrzegł stożków napływowych na 
wydmach na fot. 5, lewa część tej ilustracji nie pozostawia żadnych wątpliwości (to też Nirgal Vallis). Na środ
kowym zdjęciu widoczna jest charakterystyczna „ziarnista” struktura terenu. Te wzorki to najprawdopodobniej 
efekt gwałtownych zmian temperatury —  ciągłego zamarzania i rozmarzania powierzchni. Obserwuje się je 
w średnich i wyższych szerokościach areograficznych, ich odpowiedniki znamy również na Ziemi z Arktyki i An
tarktydy. Specjaliści twierdzą, że ich wiek nie może przekraczać kilkunastu tysięcy lat. Tymczasem również na 
te struktury nałożony jest najwyraźniej o wiele młodszy stożek napływowy (Noachis Terra: 55°S, 342°W). I wresz
cie znany z fot. 4 krater (po prawej). Tu też wprawne oko areologa nie ma wątpliwości co do młodego wieku tak 
kontrastowych, nie pokrytych pyłem struktur.

O czywiście wciąż pozostaje zagadką, 
skąd na Marsie wzięła się nie zamarz
nięta woda gruntowa na głębokości 
kilkuset metrów, gdy teoretyczna gru
bość wiecznej zmarzliny w wielu miej
scach stanowi kilka kilometrów. Ucze- 
ni ju ż  d z iś  m ają w ie le  różn ych  
p om ysłów  —  od dużego zasolenia  
wody, poprzez procesy wulkaniczne 
i „areoterm iczne” , aż po g lob aln e  
zmiany nachylenia marsjańskiej osi 
obrotu. Jedno jest pewne: zaprezento
w ane na początku lata br. obrazy  
z MGS sprawiły, że na kolejne mar- 
sjańskie misje będziemy znów czekać 
z niecierpliwością.

Fot. 9. Czy można odróżnić procesy stokowe, w których „maczała palce’ 
woda, od suchych procesów osuwania? Okazuje się, że to żaden problem  
zwłaszcza gdy ten sam krater może nam dostarczyć przykładów obu zja 
wisk. Zapewne Czytelnicy „Uranii-PA” nie mają już wątpliwości, po któ 
rym z widocznych na powiększeniu stoków musiała ściekać woda.
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Krzysztof Rochowicz zajmuje się 
badan iam i spek troskopow ym i 
gwiazd (ostatnio również galaktyk) 
Wolfa-Rayeta, a w wolnych chwi
lach lubi m.in. popatrzeć na ostat
nie zdjęcia z Marsa...



w kraju

„Southern African Large Telescope (SALT) 
— nowe narzędzie polskiej astronomii”

Pod tym tytułem w dniach 15 
i 16 czerwca 2000 odbyła się 
w Toruniu zorganizow ana 

przez Centrum A stronom ii U M K 
w Toruniu, Centrum Astronomiczne 
Mikołaja Kopernika w Warszawie oraz 
Polskie Towarzystwo Astronomiczne 
ogólnopolska konferencja. Udział 
w niej wzięło ponad 50 osób ze wszyst
kich chyba krajowych ośrodków astro
nomicznych. Jej celem było zapozna
nie się potencjalnych przyszłych 
użytkowników ze stanem zaawanso
wania prac organizacyjnych związa
nych z powstaniem teleskopu SALT, 
prezentacja jego planowanych możli
wości obserwacyjnych oraz szeroka 
dyskusja na temat prowadzonych w 
różnych ośrodkach badań możliwych 
do kontynuacji z wykorzystaniem tego 
nowego narzędzia.

Przypomnijmy w tym miejscu, iż 11 
marca 1998 Komitet Astronomii PAN 
poparł polskie uczestnictwo w budo
wie 10-metrowego teleskopu SALT, 
a 25 listopada 1999 w wyniku podpi
sania umowy międzyrządowej między 
Polską a Republiką Południowej Afry
ki rząd polski zdecydował się party
cypow ać w 10% kosztów. Sw oje 
zainteresowanie tym teleskopem wy
raziło już pięć polskich ośrodków 
astronomicznych (CAMK Warszawa, 
CAUM K Toruń, U J Kraków, UWr 
Wrocław i UAM w Poznaniu), dekla
rując dla tegoż przedsięwzięcia popar
cie finansowe.

C zytelnicy „Uranii -  Postępów 
Astronomii” pamiętają zapewne (U- 
PA 1/99), że SALT to kopia HET, czyli 
teleskopu optycznego wzorowanego 
częściowo na radioteleskopie z Areci- 
bo. Narzędzie to nie będzie w pełni 
sterowalne, bo jego usytuowanie w osi 
deklinacyjnej zostanie ustalone raz na 
zawsze, zaś teleskop będzie się poru
szał jedynie w osi azymutalnej. Taki 
montaż pozwoli w ciągu roku obser
wować 70%  południowego nieba, 
mimo że w danym momencie osiągal
ny będzie dla niego jedynie bardzo nie
wielki jego fragment. SALT zostanie

wyposażony w kilka spektrografów, 
gdyż jego podstawowym celem będą 
obserwacje spektroskopowe i usytu
owany w obserwatorium astronomicz
nym Sutherland na płaskowyżu Karoo 
w RPA. 10% udziału finansowego Pol
ski w tym przedsięwzięciu przekładać 
się będzie na 10% czasu teleskopu. 
W warunkach obserwatorium Suther
land, charakteryzującego się bardzo 
dobrym astroklimatem, oznacza to kil
kaset godzin pracy teleskopu rocznie.

Uczestnicy przedstawili w trakcie 
konferencji 16 referatów podzielonych 
na 3, nieco umowne, sesje tematycz
ne: instrumentalną, gwiazdową i ko
smologiczną.

Sesję „instrumentalną” rozpoczął 
prof. A. Woszczyk, omawiając istnie
jące  i planowane wielkie teleskopy 
przełomu millenium. Po nim referat 
wygłosił prof. R. Tylenda, który omó
wił budowę i możliwości obserwacyj
ne nowo budowanego teleskopu. Prof. 
J. Kałużny w kolejnym wykładzie 
przedstawił koncepcję instrumenta
rium dla teleskopu SALT oraz omó
wił problemy związane z jego budo
wą, zaś doc. M. Sarna zaznajomił 
uczestników z organizacyjną stroną 
udziału polskich astronomów w tym 
złożonym, wielonarodowym przedsię
wzięciu. Sesję tę zakończył prof. H. 
Cugier, który porównał możliwości 
teleskopu SALT z funkcjonującym od 
lat teleskopem kosmicznym Hubble’a.

Po sesji instrumentalnej w ramach 
k o le jn y ch  w ykładów  u czestn icy  
przedstawiali swoje koncepcje pro
jektów możliwych do realizacji tele
skopem SALT. Na początek były re
ferowane projekty dotyczące głównie 
badań obiektów gwiazdowych. Prof. 
R. Tylenda przedstawił możliwości 
wykorzystania tego narzędzia do ob
serwacji gwiazd znajdujących się na 
późnych etapach rozwoju jak mgławi
ce planetarne, obiekty post-AGB, Miry 
a także żółte i czerwone nadolbrzymy, 
gwiazdy LBV  i WR. Dr A. Niedziel
ski omówił dotychczasowe wyniki 
obserw acji gwiazd W olfa-R ayeta

w Galaktyce i M3 3 oraz zarysował 
możliwe projekty obserwacji tego typu 
gwiazd w innych galaktykach nieba 
południowego. Kolejnego dnia wykła
dy rozpoczął dr hab. A. Strobel, przed
stawiając wspólny z prof. J. Krełow- 
skim wykład na temat możliwości 
obserwacji w wysokiej rozdzielczości 
widmowej ze szczególnym uwzględ
nieniem badań materii międzygwiaz- 
dowej. Mgr J. Daszyńska zapropono
wała obserwacje chromosfer gwiazd 
pulsujących ó Scuti, a mgr E.M. Niem- 
czura —  gwiazd typu widmowego B 
w Obłokach Magellana. Dr S.K. Gór
ny wygłosił wspólny z dr K. Gęsickim 
referat na temat obserwacji mgławic 
planetarnych i było to pierwsze na kon
ferencji wystąpienie oparte o obserwa
cje wykonane teleskopem HET (we 
współpracy z prof. A. Wolszczanem 
i prof. R. Tylendą). Dr Górny zapo
znał słuchaczy nie tylko z celem na
ukowym i wynikami projektu, ale tak
że z meandrami redukcji materiału 
pochodzącego z urządzenia identycz
nego z „naszym” teleskopem SALT. 
Ostatni w sesji „gwiazdowej” był 
wykład prof. J. Mikołajewskiej, po
święcony problemom spektroskopii 
i spektropolarymetrii układów po
dw ójnych w aspekcie obserw acji 
SALT-em.

Sesję „kosmologiczną” rozpoczął 
dr K. Rochowicz, omawiając nowe 
zagadnienie, jakim  są galaktyki Wol- 
fa-Rayeta. Był to drugi referat oparty 
o wyniki oryginalnych obserwacji te
leskopem  H ET (przeprowadzone 
w ramach wspólnego projektu z prof. 
A. Wolszczanem i dr A. N iedziel
skim). Dr M. Dąbrowski w kolejnym 
wykładzie zapoznał uczestników kon
ferencji z problemami współczesnej 
kosmologii, zaś dr hab. E. Szuszkie
wicz zachęcała nas do poszukiwań 
czarnych dziur o różnej masie za po
mocą teleskopu SALT. Ostatni z wy
głoszonych wykładów, poświęcony 
problematyce badań dynamiki gro
mad g alak ty k , przedstaw iła  dr 
J. Krempeć-Krygier.
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SALT w kraju

Ilość wymienionych tu tylko w tele
graficznym skrócie referatów oraz do
bra reprezentacja większości ośrodków 
(jeśli nie przy tablicy, to chociaż na sali) 
świadczą bez wątpienia o szerokim za
interesowaniu środowiska astronomicz
nego powstającym nowym narzędziem. 
Znaczna ilość obecnych na sali studen
tów z kilku ośrodków wskazuje też na 
fakt, iż zainteresowanie to może jesz
cze wzrosnąć.

Prezentowana przez uczestników 
konferencji tematyka potencjalnych 
projektów obserwacyjnych była bar
dzo szeroka. Przedstawiono koncepcje 
obserwacji gwiazd od typu B po mgła
wice planetarne, Miry, supernow e

i czarne dziury. Obiektami obserwacji 
mają być pobliskie pojedyncze obłoki 
materii między gwiazdowej albo odle
głe gromady galaktyk. W różnych re
feratach wyczytać można było zapo
trzebowanie zarówno na spektrograf o 
niskiej zdolności rozdzielczej, jak i na 
wysokodyspersyjny Echelle. Taki stan 
rzeczy dobrze wróży.

Teleskop SALT ma rozpocząć ob
serwacje za pięć lat, jednak aby efek
tywnie nasze 10% wykorzystać, trze
ba już teraz zacząć zastanawiać się nad 
możliwymi do realizacji projektami. 
Nowy teleskop jest bowiem w wyni
ku zastosowanych uproszczeń kon
strukcyjnych narzędziem  trudnym,

a obserwacje wykonywane będą na 
nim w trybie kolejkowania, co wpro
wadza dodatkowe ograniczenia dla 
użytkownika. Należy pamiętać, że zo
stał on stworzony do długofalowych 
przeglądów  w idm ow ych a nie, na 
przykład, do obserwacji szybko poru
szających się na niebie obiektów. Do 
takiego trybu obserwacji trzeba się 
przygotować: najlepiej poprzez udział 
w obserwacjach istniejącym pierwo
wzorem SALT-a —  HET-em. Jeżeli 
nie jest to możliwe dla wszystkich, to 
warto raz na jakiś czas spotkać się, by 
wymienić doświadczenia.

Andrzej Niedzielski



Piąte bieszczadzkie spotkanie dyskusyjne: 
Pola elektromagnetyczne ELF 

w astrofizyce, geofizyce i medycynie

Zgodnie z wieloletnią tradycją 
w Dwerniczku na Rusinowej 
Polanie odbyło się w dniach 

21-25 czerwca 2000 r. spotkanie dys
kusyjne, w którym wzięło udział 25 
osób z następujących ośrodków na
ukowych: CRAF Dwingeloo, CAMK, 
Politechniki Rzeszowskiej, Politechni
ki Lubelskiej, AGH, Instytutu Fizyki 
UJ, Akademii Rolniczej i Obserwato
rium Astronomicznego AUJ z Krako
wa oraz Planetarium w Łodzi. Dzięki 
uprzejmości Państwa Krystyny i Sta
nisława Rusinów, do dyspozycji mie
liśmy — jak zwykle — obszerny i nie
zwykle wygodny nowy pensjonat oraz 
część starszego pensjonatu zwanego 
Wanna Potockiej. Ogółem wysłucha
liśmy 20 wykładów. Oto wykładowcy 
i tytuły zaprezentowanych wystąpień: 
prof. Ryszard Panuszka — Źródła fa l 
infradźwiękowych i niskich częstotli
wości a ich działanie na człowieka', 
prof. Stanisław Micek — Wpływ poła 
magnetycznego na transport jonów  
w organizmach; dr Andrzej Kulak — 
Modelowanie rezonansu Schumanna', 
dr Stanisław Zięba — Ile dynam pra
cuje na Słońcu?', prof. Stanisław Mi

cek — Magnetoterapia i magnetosty- 
mułacja', prof. Krzysztof Murawski — 
Oddziaływanie wiatru słonecznego 
z jonosferą Wenus i komety Halłeya: 
podobieństwa i różnice', prof. Titus 
Spoełstra — Oh satellite, oh satellite
— on radio interferece from satellite 
transmissions & international regu
lation', dr Zbigniew Damijan — Po
tencjały mózgowe przy działaniu wą
skopasm ow ego szumu fa łow ego
0 częstotliwości środkowej 5 Hz\ 
Tomasz Rosiński — Pomiary pól ma
gnetycznych urządzeń gospodarstwa 
domowego — badanie hałasu infra
dźwiękowego', dr hab. Michał Ostrow
ski — Promieniowanie kosmiczne', 
dr Paweł Turkowski — Metodologia 
pomiarów w zakresie ELF', inż. Jerzy 
Kubisz — Opis budowy i działania 
stacji „Elżbieta I I ” — pokaz i pomia
ry', inż. Sławomir Klucjasz — Prze
nośny magnetometr, antena, budowa
1 charakterystyka', dr Andrzej Kułak — 
Rezonans Schumanna — puls elektro
magnetyczny p lanety , mgr Anna 
Odzimek — Modele rezonansu jonos- 
ferycznego fa l Alfvena; dr Maria In- 
glot-Siemaszko —-Astrocyty, fale wap

niowe w sieci astrocytów i neuronów', 
dr Andrzej Kułak — Badanie dobo
wej zmienności rezonansu Schuman
na', dr Elżbieta Szwajczak — Procesy 
transportu w stawie maziowkowym; 
dr Adam Michalec— Aktywność Słoń
ca w mijającym tysiącleciu a ELF', 
prof. Janusz Ziołkowski — Podsumo
wanie Szkoły — dyskurs.

Na uwagę zasługuje wizyta na spo
tkaniach bieszczadzkich — podnoszą
ca ich rangę do roli międzynarodowej
— Titusa Spoelstry z Dwingeloo, Ho
landia, reprezentującego Committee 
on Radio Astronomy Frequencies, któ
ry wygłosił nam prapremierowy refe
rat, przeznaczony do prezentacji na 
XV Międzynarodowym Wrocławskim 
Sympozjum i Wystawie Kompatybil
ności Elektromagnetycznej, Wrocław, 
27-30 czerwca 2000. Przy pięknej po
godzie odbywały się gawędy nauko
we (i nie tylko) w noc świętojańską 
przy gwiazdach i ognisku. Były też 
burze z piorunami, ulewą i gradem. 
Nie przeszkodziły nam one na szczę
ście w realizacji planów. Pogoda 
sprzyjała również wycieczce naukowej 
(samochodowo — pieszej) w dolinę 

Rosochatki (Dwerni- 
czek, Smolnik, Luto
wiska, Czarna, Polana, 
Rosochate, Skorodne), 
która odbyła się przed 
południem w sobotę 
24 czerwca. Czas prze
znaczony na spotkanie 
szybko dobiegł końca, 
zatem do zobaczenia
i usłyszenia za rok. 

Adam Michalec

Uczestnicy V spotkania 
dyskusyjnego 
w Dwerniczku, 
przed pensjonatem 
na Rusinowej Polanie.
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Galeria Mgławic Messiera

Proponujemy rzut oka na kilka galaktyk słynnej gromady w Pannie (poznamy ją bliżej 
na wiosnę), okraszony spotkaniem z inną mgławicą pozagalaktyczną oraz gromadą kuli
stą, która na skutek opieszałości „łowcy komet” zagubiła się trochę w tym towarzystwie...

Wszechświaty — wyspy
M 58 to jedna z czterech galaktyk spiralnych z poprzeczką 
(typ SBc) w Katalogu Messiera (pozostałe to M 91, M 95 
oraz M 109), a jednocześnie jedna z najjaśniejszych galak
tyk gromady Virgo. W mniejszych instrumentach dostrze
żemy tylko owalne jądro. Zarysy ramion spiralnych 
w postaci kondensacji o nierównomiernej jasności w ze
wnętrznym halo powinny być dostrzegalne przy bardzo 
dobrych warunkach w teleskopie o średnicy ponad 10 cm, 
zaś pewne podejrzenia o istnieniu poprzeczki można snuć, 
oglądając M 58 teleskopem co najmniej 20-centymetro- 
wym; widoczne staje się wówczas wydłużenie jądra w kie
runku wschód-zachód.

Do tej pory odkryto w M 58 dwie supernowe — 1988 A 
(typu II) w styczniu 1988 r. oraz 1989 M (typu I) w czerw
cu 1989. Ich jasności obserwowane w momencie odkrycia 
wynosiły odpowiednio 13,5 oraz 12,2 magnitudo.

M 59 należy do największych galaktyk eliptycznych (typ 
E5) gromady Virgo, ustępuje jednak jasnością i masą jej 
trzem „królowym” —  M 49, M 60 i — przede wszystkim 
— M 87. Jest dość wyraźnie spłaszczona, a jej wielka oś 
o długości kątowej 5 ’ odpowiada przestrzennym rozmia
rom 90 tysięcy l.św. Liczbę gromad kulistych w M 59 W.E. 
Harris określa na 1900±400 — to o rząd wielkości więcej 
niż w naszej Galaktyce.

Prezentujemy obok zdjęcie fragmentu nieba w konste
lacji Panny o rozmiarach ok. 1 stopnia. Centralne miejsce 
zajmuje na nim galaktyka M 59, po lewej stronie zaś wi
dzimy najjaśniejszą parę — M 60 i NGC 4647. Poniżej li
nii łączącej te trzy obiekty odnajdziemy słabą galaktykę 
eliptyczną NGC 4638 (12,2 mag.).

M 60 posiada liniowe rozmiary dochodzące do 120 tysię
cy l.św. i jest jedną z trzech olbrzymich galaktyk eliptycz
nych (typ E2) gromady Virgo. Jej jasność absolutna wyno
si -22,3 magnitudo, co odpowiada mocy promieniowania 
60 miliardów słońc.

W niewielkich instrumentach widoczny jest tylko jasny 
obszar centralny o rozmiarach kątowych 3><4 minuty łuku, 
za to może on się znaleźć we wspólnym polu widzenia wraz 
z M 59 (odległą o 25’). W teleskopach o średnicy ponad 
10 cm dostrzeżemy ponadto słabszą towarzyszkę M 60 — 
NGC 4647 (na zdjęciu poniżej i na lewo od M 60). Halton 
Arp umieścił M 60 pod numerem 116 w swoim Katalogu 
Galaktyk Osobliwych jako „galaktykę eliptyczną towarzy
szącą spiralnej i wywołującą jej perturbacje”. Fotografie 
wykonane przy użyciu większych przyrządów ukazują bo
gaty system gromad kulistych w halo galaktyki M 60 — 
jest ich tam przeszło 5 tysięcy.

M 58 (NGC 4579) w Pannie

Rektascensja 
Deklinacja 
Odległość 

Jasność obserwowana 
Rozmiary kątowe

12h37m,7
+11°49’
60 000 000 l.św. 
9,7 mag.
5',5 x 4’,5

M 59 (NGC 4621) w Pannie

Rektascensja 
Deklinacja 
Odległość 

Jasność obserwowana 
Rozmiary kątowe

12h42m,0
+11°39’
60 000 000 
9,6 mag.
5’ x 3’,5

.sw.

M 60 (NGC 4649) w Pannie

Rektascensja 
Deklinacja 
Odległość 

Jasność obserwowana 
Rozmiary kątowe

12h43m,7
+11-33’
60 000 000 l.św. 
8,8 mag.
T  x 6’
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M 61 (NGC 4303) w Pannie

Rektascensja 
Deklinacja 
Odległość 

Jasność obserwowana 
Rozmiary kątowe

12h21 m,9 
+04°28’
60 000 000 l.św. 
9,7 mag.
6’ x 5’,5

Odkrywcą M 61 był Bamabus Oriani (1752-1832) — do
strzegł ją  5 maja 1779 r., śledząc jedną z komet. Messier, 
wypatrując tej samej „gwiazdy z warkoczem”, trzykrotnie 
odnotował położenie M 61, zanim zorientował się, że nie 
jest to przesuwająca się na tle gwiazd kometa. Był już jed
nak 11 dzień maja 1779 (swoją drogą, pierwsza obserwa
cja Messiera pochodzi z 5 maja, więc i tak w najlepszym 
wypadku przysługiwałby mu tytuł współodkrywcy Mól ) .

To również jedna z okazalszych galaktyk w gromadzie 
Virgo (typ SABbc): średnica kątowa 6’ odpowiada bowiem 
liniowym rozmiarom ok. 100 tysięcy l.św. — porówny
walnym z rozmiarami naszej Galaktyki. Do tej pory zaob
serwowano w M 61 cztery supernowe: 1926A (12,8 mag.), 
19611(13 mag.), 1964F(12mag.)oraz 1999gn(13,4mag.).

M 62 (NGC 6266) w Wężowniku

Rektascensja 
Deklinacja 
Odległość 

Jasność obserwowana 
Rozmiary kątowe

17h01m,2
-30°07'
21 500 l.św. 
6,5 mag. 
14’,1

M 62 to gromada kulista należąca do najbardziej zdefor
mowanych, co zauważył już Herschel. Najprawdopodob
niej jest to skutkiem stosunkowo bliskiego (6100 l.św.) 
sąsiedztwa centrum Galaktyki i związanych z tym sił pły
wowych. Centralna kondensacja jest wyraźnie przesunięta 
w kierunku południowo-wschodnim (na naszym zdjęciu 
w stronę prawego dolnego rogu). Rozmiarami i jasnością 
M 62 przypomina swą sąsiadkę, M 19. Posiada jednak 
znacznie więcej zidentyfikowanych zmiennych (blisko 100, 
w większości typu RR Lyrae) oraz gęste jądro, które 
w przeszłości musiało podlegać kolapsowi (podobnie jak 
w przypadku gromad M 70, M 30 i M 15 — patrz „Ura- 
nia-PA” nr 1/99).

Messier odnalazł tę gromadę na niebie w roku 1771, ale 
dopiero 8 lat później ustalił jej dokładną pozycję, wpisu
jąc ostatecznie na swą listę. Gdyby dokonał tego od razu, 
znalibyśmy ją  jako M 49 lub M 50.

M 63 (NGC 5055) w Psach Gończych

Rektascensja 
Deklinacja 
Odległość 

Jasność obserwowana 
Rozmiary kątowe

13h15m,8
+42°02'
37 000 000 l.św. 
8,6 mag.
1 0 ’ x  6 ’

Galaktykę Słonecznik (typ Sb) wypatrzył przyjaciel Mes
siera, Pierre Mechain. Był to pierwszy pozagalaktyczny 
obiekt przezeń odkryty (pod datą 14 czerwca 1779). Wy
kazuje on charakterystyczną ziarnistą strukturę, która daje 
się wyśledzić aż do centralnego obszaru o rozmiarach za
ledwie 6”. Struktura ta to rezultat obecności bardzo licz
nych i równomiernie rozłożonych obszarów powstawania 
gwiazd w ramionach spiralnych (patrz zdjęcie na czwartej 
stronie wkładki).

M 63 znajduje się jakieś 6° na południe od M 51, wcho
dząc wraz z nią i kilkoma mniejszymi obiektami w skład 
wspólnej grupy galaktyk (patrz „Urania-PA” nr 3/2000). 
25 maja 1971 r. odkryto w Słoneczniku supernową typu I 
o jasności 11,8 magnitudo. (kr)
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Ilustracje do artykułu Janusza Osarczuka

Rys. 11. Rotacja poszczególnych warstw Rys. 12. Prędkość dźwięku wewnątrz Słoń- 
na str. 196. Słońca (szczegółowy opis w tekście). ca (szczegółowy opis w tekście).
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Zajrzeć 
do wnętrza 
Słońca

Rys. 5. Słońce drgające w pewnym modzie 
oscylacji — symulacja komputerowa.

Linie węzłów na powierzchni Słońca są 
powierzchniami węzłów we wnętrzu. Istnie
ją  również powierzchnie węzłów nie prze
cinające powierzchni, czyli koncentryczne 
względem środka kuli.

strefa konwekcji 
2.2 x 1U6 K

Rys. 9. Obserwowane częstości oscylacji Słońca.
Poszczególne krzywe odpowiadają różnym ilościom węzłów 

wzdłuż promienia gwiazdy (im wyżej znajduje się krzywa, tym więk
sza wartość liczby „n” jej odpowiada). Dla każdej krzywej prawdziwa 
jest reguła, iż im wyższy jest stopień modu oscylacji, tym wyższa jej 
częstość. Każda krzywa składa się z wielu punktów, a każdy punkt 
reprezentuje jeden mod oscylacji.

Rys. 7. Rzeczywisty rozkład prędkości na 
powierzchni Słońca, spowodowanych oscy
lacjami. Obszary zbliżające się do obser
watora są oznaczone kolorem niebieskim, 
a oddalające się od obserwatora — kolo
rem czerwonym.

jądro 
1.57 xlO7 K

Rys. 10. Ruchy materii w górnej części strefy konwektywnej. 
Wielkość i zwrot strzałek obrazuje wartość prędkości i kieru
nek ruchu materii w danym miejscu. Kolory pokazują różnice 
temperatur.
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Woda na Marsie?

aSflS

Kamery wysokiej rozdzielczości ?l>ondy MGS wykonująjedynie czarno-białe fotografie. Mimo to opra
cowujący te zdjęcia specjaliści z i/lalin Space Science Systems pokusili się o spreparowanie ich barw
nych wersji. Na podstawie obrazów niskiej rozdzielczości uzyskanych przy użyciu filtrów czerwonego 
i niebieskiego oraz zdjęć Vikinga z lat 70-tych odtworzono obraz w świetle zielonym i całość złożono 
w wielobarwny portret powierzchni Marsa. Jest to jednak tylko przybliżenie tego, co ukazałyby ewen
tualnym areonautom ich własne oczy.

2. Fragment krawędzi 
bezimiennego krateru 
w rejonie East Gorgo- 
num , o b sza r m n ie j 
więcej 4 na 4 km.

1. Spękana powierzchnia Gorgó- 
num Chaos, powiększenie obej
muje obszar o rozmiarach ok. 3 
na 8 km.

Urania
Postępy  A s t r o n o m ii

3. Formy ściekania na stoku 
20-km średnicy krateru w rejo
nie Noachis Terra, fragment 
o wielkości 3 na 6 km.



Galaktyka Słonecznik

W czerwcu br. kamera umieszczona w ognisku pierwotnym teleskopu Subaru została ostatecznie zogniskowa
na, dostarczając obrazów o rozdzielczości sięgającej 0,3 sekundy łuku w zakresie widzialnym (i 0”,2 w pod
czerwieni) w polu widzenia o średnicy pół stopnia. Jednym z obiektów, które zostały przy tej okazji sportreto- 
wane, była galaktyka M 63, o której piszemy na str. 216. Zdjęcie jest złożeniem trzech ekspozycji, wykonanych 
z użyciem filtrów B (45 s, kolor niebieski), V (15 s, kolor zielony) i H (30 s, kolor czerwony). Liczne czerwonawe 
punkty to obszary powstawania gwiazd. Fot. S. Miyazaki (NAOJ).

Zaplamione Słońce

D R A N I A  1’O M t P ' i  A s t r o n o m i i



JL__________________________  poradnik obserwatora

OBSERWACJE SATURNA
Saturn należy do największych planet w Układzie Sło

necznym (druga po Jowiszu), a jednocześnie jest pla
netą o najmniejszej gęstości ( 0,7 g/cm3). Jego masa 

przewyższa masę Ziemi około 95 razy, a średnica Saturna 
jest ponad 9 razy większa od ziemskiej. Jednak to nie roz
miary czynią tę planetę tak charakterystyczną, lecz pier
ścienie. Chociaż pierścienie odkryto wokół Jowisza, Ura- 
na i Neptuna, to układ pierścieni Saturna należy nadal do 
najbardziej osobliwych w naszym układzie planetarnym. 
Pierścienie wokół Saturna odkrył w 1610 roku Galileusz, 
jednak lunety, jakimi dysponował, nie dawały obrazów 
o odpowiedniej rozdzielczości, toteż Galileusz sądził, że 
obserwuje dwa księżyce przylegające do planety. Ich praw
dziwą naturę opisał dopiero w 1655 roku Christian Huy
gens. W roku 1980 sonda Voyager 1 dostarczyła nam ob
razy pierścieni Saturna, które okazały się systemem 
złożonym z kilkuset cienkich pierścieni.

Średnica kątowa Saturna na niebie zmienia się od 15 do 
21 sekund łuku, a jasność od +0,9 do -0 ,6  magnitudo. Mi
nimalne wymagania sprzętowe do obserwacji Saturna wraz 
z pierścieniami to teleskop o średnicy 8-9 cm, dający po
większenie 60-100 razy, jednak lepsze rezultaty uzyska
my, jeśli użyjemy teleskopu o średnicy 10-12 cm. Należy 
pamiętać jednak o tym, że wygląd pierścieni Saturna zmie
nia się z okresem około 30 lat (okres obiegu Saturna wo
kół Słońca). Tak więc raz pierścienie widzimy od spodu, 
innym razem z wierzchu, a jeszcze innym wzdłuż ich płasz
czyzny, kiedy wydają się „zanikać” (np. 11 lutego 1996 
roku).

Rysunek Saturna wykonany przez GD. Cassiniego  —  odkrywcę tzw. 
przerwy Cassiniego.

Obserwując Saturna, już przez niewielki teleskop wi
dać, że pierścienie nie są jednolite i składają się z trzech 
części (nazywane pierścieniami A, B, C). Pierścień ze
wnętrzny (A) oddzielony jest od środkowego (B) przerwą 
o szerokości niespełna 5000 km — nazywaną przerwą Cas
siniego. W sprzyjających warunkach może być obserwo
wana już za pomocą 8 cm refraktora.

Oczywiście, pierścienie to nie jedyny cel naszych ob
serwacji Saturna. Interesująca jest także powierzchnia tej 
planety. Już za pomocą 10 cm teleskopu dającego powięk
szenie 100-120 razy możemy zaobserwować, równolegle 
do równika, pasy w atmosferze Saturna, a jeśli użyjemy 
teleskopu o średnicy 20-30 cm, będziemy mogli zobaczyć 
jasne obszary (plamy) i ciemne pasma podobne do obser
wowanych na Jowiszu.

Saturn posiada również liczną „rodzinę” składającą się 
z 17 księżyców. Najjaśniejsze z nich zobaczymy, dyspo
nując teleskopem o średnicy 10 cm; są to Tytan (8,3 mag.), 
RJiea (9,7 mag.), Tethys (10,3 mag.), Dione (10,5 mag.) 
oraz Enceladus (11,7 mag.).

Obserwacje fotograficzne Saturna wymagają użycia te
leskopu o średnicy co najmniej 20 cm. Na ogół, ze wzglę
du na małe rozmiary kątowe planety, nie wykonuje się zdjęć 
w ognisku głównym teleskopu, nawet jeśli ogniskowa wy
nosi 300-400 cm. Zalecaną metodą fotografowania Satur
na jest projekcja okularowa, która powinna zapewnić efek
tywną ogniskową co najmniej 1000 cm. Oczywiście, tak 
długie ogniskowe wymagają użycia kilkusekundowych 
czasów ekspozycji. Można czas ekspozycji skrócić, stosu
jąc filmy o wyższej czułości np. 800 lub 1600 ASA, ale 
posiadają one dużo większe ziarno, co ma istotne znacze
nie, jeśli chcemy później silnie powiększyć obraz Saturna 
na negatywie (np. poprzez skanowanie).

Fotografowanie Saturna wraz z najjaśniejszymi księży
cami nie wymaga użycia tak długich ogniskowych jak 
w przypadku fotografowania samej planety. Zalecana dłu
gość ogniskowej teleskopu to około 400-600 cm, czułość 
filmu 400-800 ASA, a czas ekspozycji 15-30 sekund 
(w zależności od światłosiły teleskopu).

Interesujące rezultaty uzyskamy, wykorzystując zamiast 
aparatu fotograficznego kamerę video, którą mocujemy za 
okularem teleskopu. Minimalna średnica teleskopu powin
na wynosić 10 cm, a zalecane powiększenia teleskopu to 
około 100x —  jeśli użyjemy kamery video z własnym 
obiektywem (np. kamery video VHS) lub około 200x — 
jeśli nasza kamera video nie posiada obiektywu (np. prze
mysłowa kamera CCD).

Opisane powyżej obserwacje Saturna przy zastosowa
niu aparatu fotograficznego jak i kamery video powinny 
odbywać się podczas bardzo dobrych warunków atmosfe
rycznych.

Wiesław Skarżyński

Zdjęcie Saturna wykonane przez Artura Wrembla za pomocą tele
skopu Maksutowa 150/1800 (ogniskowa wydłużona do 15000) 
na film ie Equicolor 200 z czasem ekspozycji 2 s.
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Rysunki komet z dzieła Jana Heweliu
sza „Kometographia" wydanego w 1668 
roku w Gdańsku

Komety przełomu
1999/2000
i pierwszej połowy 
2000 roku

P ierwsza połowa 2000 roku nie 
rozpieszczała obserw atorów  
komet. Jedyna kometa, która 

potencjalnie była możliwa do obser
wacji i dla której została ogłoszona 
akcja obserwacyjna, 141P/Machholz2, 
nie osiągnęła przewidywanej jasności 
i nie wzbudziła praktycznie żadnego 
zainteresowania wśród członków Sek- 
cji O bserw atorów  K om et PTM A 
(SOK). Dlatego najambitniejsi obser
watorzy „zajęli się” kometami znacz
nie słabszymi. Poniżej przedstawię 
plon obserwacji komet 141P/Mach- 
holz2, C /l999 L3 (LINEAR) oraz Cl 
1999 S3 (LINEAR).

Kometa 141P/Machholz2 została 
odkryta 13 sierpnia 1994 przez Donal
da E. Machholza (USA). Po oblicze
niu eliptycznej orbity komety okazało 
się, że jej okres obiegu wokół Słońca 
wynosi zaledwie 5,23 roku, czyli że 
jest to kolejna kometa z rodziny Jowi
sza. Już w dwa tygodnie później za
obserwowano podążające za odkrytą 
w cześniej kom etą (A) fragm enty, 
oznaczone kolejno B, C, D i E. Stało 
się jasne, że kometa się rozpada. Po
nieważ w trakcie rozpadu odsłania się 
„gołe” wnętrze jądra komety, inten
sywnie następnie sublimujące, oczeki
wano jej pojaśnienia. I rzeczywiście, 
wraz z rozpadem jasność komety ro
sła, i z początkiem września osiągnęła 
7m (składnik A, 8,6m dla składnika D), 
chociaż początkow e prognozy nie 
przewidywały jasności większej niż 
10m!

W czasie obecnego powrotu zaob
serwowano jedynie dwa odłamki ko
mety: fragment A w dniu 3 sierpnia 
1999 oraz fragment D w dniu 17 paź
dziernika 1999. Obu odkryć dokonał

znany obserwator komet, Robert H. 
McNaught.

Najbliżej Ziemi w odległości 0,319 
j.a. kometa znalazła się 15 stycznia 
2000. Niestety, tym razem obydwa 
fragmenty nie wykazały wzmożonej 
aktywności i nie przekroczyły jasno
ści 9m.

Mała jasność komety sprawiła, że 
obserwacje otrzymaliśmy od zaledwie 
dwóch (!) naj wy trwalszych obserwa
torów, którzy wykonali łącznie zaled
wie trzy obserw acje, w tym  dwie 
składnika D i jedną składnika A. Ob
serwatorzy ci to Michał Drahus (Kra
ków) i Jacek Powichrowski (Biały
stok) (otrzym aliśm y jeszcze  kilka 
obserwacji od jednego obserwatora, 
lecz były one całkowicie niewiarygod
ne i nie zostały uwzględnione w opra
cowaniu). Przy tak nikłej statystyce 
trudno o jakiekolwiek podsumowania 
„rekordów” . Także jakakolwiek ana
liza zachowania komety byłaby nie
możliwa, toteż wykorzystano również 
obserwacje wykonane przez obserwa
torów  B ry ty jsk iego  T ow arzystw a 
Astronomicznego (BAA).

Przegląd wyników rozpoczniemy 
od analizy krzywej blasku (Rys. 1). 
Postać podstawowa krzywej repre
zentuje 97 ocen jasności (z czego 65 
składnika A i 32 składnika D) spro
wadzonych do standardowej średnicy 
teleskopu 6,84 cm, przedstawionych 
w funkcji czasu. M ożna zauważyć 
dużą różnicę w ocenie jasności przez 
różnych  obserw atorów , s ięgającą  
zwłaszcza w przypadku składnika D 
aż 3m! Jak to wyjaśnić? Przede wszyst
kim  m ałym  stopniem  kondensacji 
otoczki (szczególnie dla składnika D)
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i trudnościami w ocenie jasności, może 
jednak rzeczywiście jasność komety 
po d lega ła  gw ałtow nym  zm ianom  
w krótkiej skali czasowej? Nie zapo
minajmy, że mówimy o efektach frag- 
mentacji właściwego jądra komety. Jak 
widać, jasność obu składników była 
niższa od przewidywanej (linia prze
rywana), nawet przy założeniu braku 
dodatkowej ich aktywności. Widać 
także, że wcześniej, bo na początku 
grudnia 1999, osiągnął maksimum ja 
sności, wynoszące ok. 10m, składnik 
D. N astępnie jasność jego  spadła, 
a w pierwszych dniach stycznia 2000 
maksymalną jasność ok. 9m osiągnął 
składnik A.

W celu uchwycenia ogólnego sen
su zmian blasku oczyszczono krzywe 
blasku z fałszującego wpływu zmien
nej odległości komety od Ziemi. Po
lega to na odjęciu od obserwowanej 
jasności otoczki pięciokrotnego loga- 
rytmu odległości kometa-Ziemia, wy
rażonej w jednostkach astronomicz
nych. Ten zabieg ma sens taki, jak  
gdyby pomiary jasności danej kome
ty były przeprowadzane w stałej od
ległości 1 j.a. od niej. Tak zreduko
waną jasność nazywamy jasnością  
heliocentryczną i oznaczam y m @. 
Zgodnie z przytoczoną definicją mQ= 
m-51og(A), gdzie m jest jasnością ob
serwowaną, a A odległością od Zie
mi (w j.a.).

W zw iązku z dużym  rozrzutem  
jasności dla składnika D (puste kwa
draty) trudno cokolwiek powiedzieć

o charakterze zmian jego jasności. Wy
daje się jedynie, że zmieniała się ona 
bardzo podobnie do zmian jasności 
składnika A. Do dalszego opracowa
nia wykorzystamy jedynie oceny ja 
sności składnika A, liczniejsze i lepiej 
określone niż dla składnika D.

Zależność dopasowano do klasycz
nej formuły:

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

gdzie:
m —  jasność obserwowana,

Ho —  jasność absolutna (1 j.a.
od Słońca i 1 j.a. od Ziemi),

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

aktywność komety.

Krzywa zmian blasku omawianej 
komety nie wykazuje żadnych efektów 
dodatkowych i daje się z łatw ością 
opisać przy pomocy powyższej formu
ły. Jej dopasowanie prowadzi do na
stępujących parametrów:

przed peryhelium

H0 = 12,6m ± 0,5m 
n = 3 ± 2

po peryhelium

H0 = 12,8m ± 0 , lm 
n = 6,2 ± 0,5

Na tej podstawie można sądzić, że 
jądro składnika A ma zaledwie ok. 0,5 
km średnicy, a jego aktywność jest

zbliżona do przeciętnej (nieco wzro
sła w pobliżu peryhelium). Wiedząc, 
że jest to tylko górna granica średnicy 
fizycznego, lodowo-kamiennego j ądra 
kom ety, m ożem y sądzić, że jąd ro  
składnika A jest obiektem wyjątkowo 
małym, o średnicy rzędu 100 m. Nie
stety, na podstawie posiadanych obser
wacji nie da się prawie nic powiedzieć 
na temat średnicy jądra składnika D. 
Prowizoryczne oceny dają dla skład
nika D:

H0 = 1 0 ,7 n,± 0 ,5 m 
n = 5 ± 2

co może oznaczać nieco większą śred
nicę przy podobnej aktywności do 
składnika A po peryhelium (uaktyw
nieniu?), chociaż do wyników tych 
należy podchodzić ostrożnie.

O bserw ow ana śred n ica  g łow y 
składnika D była praktycznie stała
i wynosiła ok. 2 ’, natomiast średnica 
składnika A wzrastała od ok. 1 ’ w paź
dzierniku 1999 do 3’ w połowie grud
nia, aby następnie szybko wzrosnąć aż 
do 8 ’ na początku stycznia 2000. 
Po uwzględnieniu zmiennej odległo
ści komety od Ziemi stwierdzono, że 
średnica liniowa głowy składnika D 
systematycznie malała w okresie ob
serwacyjnym od ok. 70 tys. km w paź
dzierniku 1999 do 30 tys. km w stycz
niu 2000. Średnica głowy składnika A 
w tym samym okresie wzrosła od 50 
tys. km do 130 tys. km, aby następnie 
dosyć szybko zmaleć. Potwierdza to 
nasze wcześniejsze spostrzeżenia co do 
aktywności składników komety. Skład
nik D prawdopodobnie został odkryty 
w czasie chwilowego wzrostu aktyw
ności, który wystąpił w okresie poprze
dzającym przejście przez peryhelium. 
Otoczka, która wtedy się wytworzyła, 
w kolejnych miesiącach stopniowo za
nikała. Składnik A zachowywał się 
znacznie bardziej przewidywalnie, wy
kazując wzost aktywności w pobliżu 
przejścia przez peryhelium.

Zgodnie z oczekiwaniami, stopień 
kondensacji DC dla składnika D był 
w okresie obserwacyjnym praktycznie 
stały i wynosił zaledwie 2, natomiast 
dla składnika A malał od ok. 4 do za
ledwie 1. Potwierdza to zarysowany 
powyżej scenariusz zdarzeń zachodzą
cych w otoczeniu obu składników.

Nie są mi znane jakiekolwiek ob
serwacje warkoczy w/w składników 
komety Machholz2.

Data 1999/2000 
Rys. 1. Jasność obserwowana komety 141P/Machholz2
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Data 1999/2000 

Rys. 2. Jasność obserwowana komety C/1999L3 (LINEAR)

Podsumowując, można podejrze
wać, że w przypadku składnika D 
w czasie zbliżania do Słońca istniał 
jeszcze na powierzchni jego jądra ślad 
rozpadu komety sprzed sześciu lat, jed
nak materiały lotne z „przełomu” szyb
ko się ulotniły i jądro zamarło. Skład
nik A natom iast „w ypalił” się już 
w 1994 roku i obecnie wykazywał zwy
kłą, przeciętną aktywność kometamą.

Jak widać z powyższego opracowa
nia, nie może dziwić niewielkie zain
teresowanie obserwacjami tak trudnej 
komety. Niemniej jednak ci, którzy to 
zrobili, powinni mieć świadomość, że 
ich obserwacje przyczyniły się do po
większenia zasobu informacji dotyczą
cych tak ciekawego problem u, jak  
ewolucja komet.

Omówmy jeszcze pozostałe dwie 
komety, których obserwacja została 
podjęta przez naszych najambitniej
szych obserwatorów.

Kometa C/1999 L3 (LINEAR) zo
stała odkryta w ramach programu LI
NEAR (poszukiwania planetoid zbli
żających  się do Z iem i) w dniu 9 
czerwca 1999 jako obiekt 18m, obda
rzony 30” warkoczem i skondensowa
ną 10” otoczką.

Z obliczonych elementów orbity 
komety wynika, że porusza się ona po 
orbicie wstecznej (przeciwnie do kie
runku ruchu planet) z okresem ok. 700 
lat, oddalając się od Słońca na odle
głość prawie 160 j.a. Oznacza to, że 
kometa 1999 L3 nadleciała do nas z sa
mego środka Pasa Kuipera.

Najbliżej Ziemi w odległości 1,033 
j.a. kometa znalazła się 1 lutego 2000,

osiągając maksymalną jasność ok. 11m. 
Spośród członków SOK jedynie M i
chał Drahus (Kraków), Janusz Płesz- 
ka (Kraków) i Piotr Sadowski (Pcim) 
wykonali łącznie jedenaście obserwa
cji.

W celu otrzymania lepszego obra
zu zachowania komety dodano obser
wacje zaczerpnięte z archiwum ICQ 
(International Comet Quarterly —  biu
letyn, w którym zamieszczane są ama
torskie obserwacje komet z całego 
świata). Rezultat przedstawiony jest na 
Rys. 2.

Widać, że jasność obserwowana (li
nia ciągła) była większa od jasności 
przew idyw anej (lin ia przeryw ana) 
o około l,5m.

Zależność jasności heliocentrycznej 
od logarytmu odległości komety od

Słońca jest liniowa i z łatwością daje 
się opisać omówioną wcześniej for
mułą.

Wyznaczone wartości

H0 = 7 , lm± 3,0m 
n = 6 ± 4

chociaż obarczone są dużymi błędami 
(duży rozrzut ocen), wskazują na ko
metę o przeciętnym jądrze (ok. 8 km) 
oraz raczej przeciętnej aktywności.

Obserwowana średnica głowy ko
mety LINEAR L3 początkowo wyno
siła 2 ’, aby w okresie od stycznia do 
lutego 2000 wzrosnąć do 3,5’, a na
stępnie w marcu ponownie spaść do 
2’. Po uwzględnieniu zmieniającej się 
odległości komety od Ziemi okazało 
się, że liniowa średnica głowy była sta
ła i wynosiła ok. 200 tys. km, co jest 
wartością normalną dla tej wielkości 
komety w danej odległości od Słońca.

Stopień kondensacji otoczki zmie
niał się od 3 do 6, osiągając maksimum 
wraz z maksimum jasności komety.

Kilku obserwatorów widziało tak
że warkocz komety o długości wizu
alnej ok. 3 ’, co daje (przy uwzględnie
niu geometrii układu Słońce- Ziem ia- 
-kom eta) liniową długość ok. 1 min 
km. Już sam fakt istnienia, a na doda
tek tak długiego warkocza przy tak 
odległej od Słońca komecie, może bu
dzić zdziwienie.

Kometa C/1999 S3 (LINEAR)  
została odkryta także w ramach pro
gramu LINEAR w dniu 24 września 
1999 jako obiekt 13m.

Kometa porusza się po orbicie pra
wie prostopadłej do płaszczyzny eklip-

Data 1999/2000 

Rys. 3. Jasność obserwowana komety C/1999S3 (LINEAR)
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tyki z okresem 82 lat, oddalając się od 
Słońca na odległość 36 j.a. Oznacza 
to, że należy ona do kometamej rodzi
ny Neptuna (podobnie, jak znana ko
meta Halleya).

Najbliżej Ziemi w odległości aż 
1,134 j.a. kometa znalazła się już 5 
października 1999, osiągając niewie
le później m aksym alną jasność ok. 
12m.

Ponownie jedynymi obserwatorami 
spośród członków SOK byli Michał 
Drahus (Kraków) i Janusz Płeszka 
(Kraków), którzy wykonali łącznie 
zaledwie sześć obserwacji.

W celu otrzymania lepszego obra
zu zachowania komety ponownie do
dano obserw acje w ykonane przez 
członków BAA. Rezultat, czyli 77 
obserwacji zebranych w funkcji cza
su można zobaczyć na Rys. 3. Wyraź
nie widać, że obserwowana jasność 
kom ety (linia ciągła) była w yższa 
o ok. 1,5m od jasności przewidywanej 
(linia przerywana) i że jasność mak

symalna wyniosła ok. 12m. Jasność 
komety zredukowana do stałej odle
głości od Ziemi nie wykazuje żadnych 
zależności nieliniowych i z łatwością 
daje się dopasować do omówionej 
wcześniej formuły.

Wyznaczone wartości:

H 0 = 6 ,4 n,± 2 ,6 m 
n = 7 ± 4

obarczone są dużymi błędami, jed 
nak wskazują na kometę o dosyć ak
tywnym, 10 km jądrze. Warto jednak 
wspomnieć, że możliwe jest także roz
wiązanie opisane bardzo dużym (80- 
200 km średnicy!) jądrem o olbrzymiej 
aktywności! Aby rozwiązać ten pro
blem, należałoby przebadać znacznie 
większą ilość wiarygodnych ocen ja 
sności. Należy jednak przyjąć za bar
dziej prawdopodobne wyżej podane 
rozwiązanie.

Średnica głowy komety malała od 
ponad 2 ’ we wrześniu 1999 do 0,5’ 
w lutym  2000. Po uw zględnieniu

zmieniającej się odległości komety od 
Ziemi okazało się, że liniowa średnica 
głowy w badanym okresie była prak
tycznie stała i wynosiła 120 tys. km.

Stopień kondensacji DC w poda
nym okresie m alał od 7 (!) do 3. 
W powiązaniu ze stałą średnicą gło
wy może to świadczyć o okresie ak
tywności komety poprzedzającym mo
ment odkrycia.

Kilku obserwatorów BAA obser
w ow ało w arkocz kom ety 1999 S3 
o długości do 2 ,6’, co daje długość 
przestrzenną zaledwie 300 tys. km. 
Fakt ten niewątpliwie należy powią
zać ze wspomnianą wzmożoną aktyw
nością komety w pobliżu peryhelium.

Tomasz Ściężor

II Konferencja Sekcji Obserwatorów Komet PTMA 
„Dynamika zmian parametrów fizycznych komet”

6 -  8 X 2000
Informujemy, że w dniach 6-8 października br. w lokalu Oddziału Krakowskiego PTMA przy ul. Św. Tomasza 30/8 
w Krakowie odbędzie się II Konferencja Sekcji Obserwatorów Komet PTMA.

Przewidywany porządek konferencji:
6 października (piątek)
• przyjazd uczestników
• otwarcie sesji plakatowej
7 października (sobota)
• odczyty zaproszonych prelegentów (krajowych i zagranicznych)
• dyskusja nad problemami obserwacji komet
• pokaz oprogramowania wspomagającego obserwacje komet
• wizyta w obserwatorium „Fort Skała”
8 października (niedziela)
• odczyty referatów zgłoszonych
• omówienie stanu bieżącego i przyszłości SOK
Członkowie SOK mogą brać udział w konferencji w ramach opłaconej składki SOK, inne osoby po uiszczeniu 

opłaty konferencyjnej, wynoszącej dla członków PTMA 15 zł, dla pozostałych 30 zł. Możliwa jest organizacja 
noclegów w warunkach „schroniskowych" (w lokalu Oddziału Krakowskiego PTMA) dla pewnej grupy osób z wła
snymi śpiworami i karimatami.

Osoby, pragnące w ramach konferencji wygłosić referat, proszone są o dostarczenie pisemnej jego wersji do 
końca września br. (do 4 stron maszynopisu, czcionka Arial 11 pt).

Zgłoszenia udziału w konferencji prosimy przesyłać na adres:
Sekcja Obserwatorów Komet PTMA 

ul. Św.Tomasza 30/8 
31-027 Kraków 

tel. (0-12) 422-38-92, e-mail: SOK@vistula.wis.pk.edu.pl
Zgłoszenie powinno zawierać nazwisko i imię, adres, e-mail (jeśli posiada) oraz status (członek PTMA, członek 

SOK) zgłaszającego, a także deklarację, czy chce wygłosić referat. Na zgłoszenia oczekujemy do 30 września 
2000 r.

Tomasz Ściężor
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Kazimierz Czernis z Wilna i jego komety

Obserwatorium Wileńskie rozpo
częło systematyczne poszuki
wania komet w roku 1975. Od 

samego początku uczestniczy w nich 
Polak dr Kazimierz Czernis. Od 1980 
roku ten wileński astronom odkrył 7 no
wych komet. Trzy pierwsze: (C/1980 01, 
Cl 1983 01 i C /l990 E l) zostały odkryte 
tradycyjnym sposobem, wizualnie, przy 
pomocy teleskopu optycznego. Ich orbi
ty okazały się bliskie paraboli. Ostatnio 
astronom ten badał elektroniczne obra
zy uzyskane przez Międzynarodowe 
Obserwatorium Kosmiczne SOHO i od 
grudnia 1999 r. do chwili obecnej odkrył 
4 przechodzące blisko Słońca komety. 
Ich oznaczenie jest następujące: C/1999

Y2, C/2000 C2, C/2000 D3 (razem z M. 
Meyerem z Niemiec) i C/2000 J3.

Satelitarne Obserwatorium Słoneczne 
SOHO zostało wprowadzone na wokół- 
słoneczną orbitę w roku 1995 i obecnie 
krąży wokół Słońca w odległości 1,5 min 
km od Ziemi. Do obserwacji Słońca uży
wa 11 różnych instrumentów, z których 
dwa systematycznie fotografują okolice 
Słońca (koronę słoneczną) w promieniu 
1,6 i 8 stopni kątowych od środka tarczy 
słonecznej. Oślepiające promieniowanie 
dysku słonecznego (fotosfery) jest zasło
nięte przez ekran, podobnie jak w klasycz
nych koronografach. Na zdjęciach wi
doczna jest korona słoneczna i gwiazdy 
do 9-10 wielkości gwiazdowej.

C/1999 Y2 i C/2000 C2 należą do 
komet o orbitach parabolicznych, któ
rych perygeum znajduje się w odległo
ści 0,03-0,05 jedn. astr. od środka Słoń
ca. Pozostałe dwie należą do grupy 
komet Kreutza, które są fragmentami 
wielkiej komety uległej rozpadowi. 
Okres obiegu tej pierwotnej komety 
prawdopodobnie wynosił 350-800 lat. 
Komety tej grupy najczęściej, z wyjąt
kiem największych fragmentów, nie 
przeżywają spotkania ze Słońcem, spa
dając na jego powierzchnię.

Przy pomocy aparatu SOHO znale
ziono do chwili obecnej (czerwiec 2000 
r.) 14 komet i 100 fragmentów muskają
cych Słońce komet grupy Kreutza, (red)

Taka kometa stara, jaki jej pyłu kształt

Komety — bryły lodowo-gazo- 
wo-pyłowe, powstały w cza
sach, gdy formował się Układ 

Słoneczny z pierwotnego obłoku mole
kularnego. Obecnie naukowcy są skłon
ni dodać, że niekoniecznie wszystkie 
w tej samej epoce.

Właśnie pyłowy składnik komety sta
nowi wielką wskazówkę odnośnie jej wie
ku. Dwa rodzaje pyłu są obecne w tych 
ciałach kosmicznych: pył amorficzny, zło
żony z ziaren, których składowe moleku
ły są pozlepiane ze sobą „bez ładu i skła
du” oraz pył o ziarnach z uporządkowa
nymi molekułami, tworzącymi strukturę 
krystaliczną. Oba rodzaje ziaren charak
teryzują się emisją o różnej długości fali 
i różnym natężeniu, dzięki czemu nie ma 
problemu z ich rozróżnieniem.

Komety z którym pyłem są zatem 
starsze? Otóż te z amorficznymi ziarna
mi, gdyż takie według obowiązujących

teorii powstawały na początku kosmicz
nej kariery mgławicy słonecznej. Dopie
ro później, ogrzewane „dojrzewającym” 
Słońcem, przekształcały się do owej bar
dziej uporządkowanej postaci.

Tak w sumie proste rozgraniczenie 
pozwoliło już zweryfikować znacząco 
teorię powstania najsłynniejszej przed
stawicielki kometamego rodu — kome
ty Halleya. Jak podkreśla dr Joseph Nuth 
z ośrodka NASA Goddard Space Flight 
Center, obserwacje z 1989 roku dowio
dły istnienia w niej krystalicznego 
oliwinu. W powiązaniu z ustaleniami la
boratoryjnymi co do „żwawości” formo
wania się takiego związku, wymusiło to 
zmianę optyki w stosunku do kwestii na
rodzin komety Halleya. Dotychczas za
kładano, że powstała ona wyłącznie 
z materii obecnej w rejonie planet olbrzy
mów — Jowisza i Neptuna, po czym 
została wyrzucona daleko poza orbitę

Plutona. Z eksperymentów wiadomo, iż 
ziarna oliwinu zmieniają się z amorficz
nych w krystaliczne pod wpływem cie
pła i co więcej, tempo tej przemiany jest 
wyjątkowo czułe na temperaturę. W bar
dzo niskich temperaturach, kiedy to lód 
wodny jak i inne ulotne składniki „cia
ła” komety są zamrożone, czas potrzeb
ny na przejście z postaci amorficznej do 
krystalicznej, znalezionej w komecie 
Hubble'a, byłby wielokrotnie dłuższy od 
wieku Wszechświata!

Krystaliczny oliwin musiał zatem po
wstać gdzieś bliżej Słońca, gdzie mógł 
przybierać docelowy kształt w ciągu go
dzin, dni czy nawet lat. W tych okolicach 
nie mogłyby jednakowoż powstać lodo
we składniki komety. Teoria według sta
nu na dziś mówiłaby zatem o powstawa
niu krystalicznego pyłu w pobliżu Słońca
i późniejszym wywiewaniu go w kierun
ku peryferii Układu Słonecznego, {mag)

Nowe astronomiczne programy komputerowe

Ze względu na lepszą dostępność 
katalogów położeń i jasności 
gwiazd, takich jak: SAO Star Ca

talogue, Hipparcos Catalog, Tycho 
Catalog i GSC oraz obiektów mgławi
cowych — NGC/IC, razem z wyodręb
nionymi listami ciekawszych obiektów 
jak Herschel Catalogue i zestawienie Sa- 
guaro Astronomy Club, standardem 
w programach w wersji shareware i fre
eware staje się zasięg mniej więcej 10

mag. Reszta to już właściwie tylko na
kładka ułatwiająca przeszukiwanie. Dla
tego na współczesnym rynku programów 
astronomicznych można zaobserwować 
nowe, ciekawe tendencje.

Po pierwsze, już raczej odchodzi się 
od programów typu planetarium na rzecz 
tzw. dzienników obserwacyjnych. Deep- 
sky 2000 (nie mylić ze starą aplikacją dla 
DOS-a) co prawda pokazuje mapy nie
ba, ale pod kątem konkretnych obserwa

cji, dając np. możliwość łatwego zazna
czania obiektów już kiedyś widzianych. 
Ma to duże znaczenie przy tzw. marato
nach Messiera, ale również w bardziej 
praktycznych działaniach, jak monitoro
wanie setek galaktyk w poszukiwaniu su
pernowych. Nieocenioną pomocąjest to, 
że można się zapoznać z wrażeniami in
nych miłośników astronomii, dołączony
mi po prostu do standardowych danych 
o obiekcie. W razie trudności z identyfi-
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kacją można jednym kliknięciem ścią
gnąć z sieci odpowiednie zdjęcia z foto
graficznego katalogu Palomar Observa
tory Sky Survey. Do tego dochodzi 
jeszcze regulowanie zegara systemowe
go sygnałami z Internetu oraz mała apli
kacja segregująca linki do ciekawych 
stron. Co ciekawe, program zawiera od
dzielny moduł do obróbki zeskanowa- 
nych zdjęć, dorównujący możliwościa
mi takim popularnym narzędziom jak np. 
IrfanView czy ACD See.

Druga tendencja to —  zamiast kopio
wania funkcji z programów profesjonal
nych —  tw orzenie nowych, w łaśnie 
z myślą o obserwacjach amatorskich. Ta
bela p rezen tu jąca dane o p lanetach 
i dowolnie wybranych obiektach, w tym 
wzajemne względne odległości kątowe 
na niebie, razem z aktualnym czasem 
i datąjuliańską— to oczywiście koniecz-

Kilka uwag o

Należę do pokolenia astronomów, 
k tó rzy  u m ie ją  w ykonyw ać 
zw ie rc ia d ło  sfe ry cz n e  (czy  

zmontować obwód elektroniczny).
W ykonywania zwierciadeł „nauczy

łem się” z „Uranii” 1/2/1920 i 7/8/1925. 
Ale mentorem był dla mnie Krzysztof 
Serkowski. Był kilkanaście miesięcy 
starszy ode mnie, ale obaj byliśmy przed 
„dwudziestką” .

Pokazywał mi, jak  się szlifuje, pole
ruje i figuruje zwierciadła. Pożyczał od
p o w ie d n ią  l i te ra tu rę  z a g ran ic zn ą , 
a nawet dostałem od niego nieco m ate
riałów. Bardzo dobrze znałem też inż. 
Antoniego Rybarskiego i inż. Konstan
tego Czetyrboka. (Temu ostatniem u 
podsunąłem nawet koncepcję nowego 
typu przenośnego montażu). Niestety, 
wszyscy trzej od dawna już nie żyją —  
cześć Ich pam ięci...

To, co tu napiszę, nie jest więc w ie
dzą „teoretyczną”, ale wynikiem wła
snych doświadczeń...

1) Nie opłaca się robić zwierciadeł 
mniejszych niż 15 cm —  po prostu —  
nie w arto ... (za „idealną” uważam śred
nicę 20 cm).

2) Jestem zwolennikiem „klasycz
nej” metody wyszlifowywania wgłębie
nia zw ierciadła. N ależy przy tym  za 
wszelką cenę unikać „zawału brzegu”. 
Zdaniem Serkowskiego (i moim też) jest 
niemożliwy do usunięcia.

3) „W ysta rcza jąca” dok ładność

na pomoc. Jednak WinEphem w najnow
szej wersji 1.08 prezentuje wartości w 
kolum nach w czasie rzeczyw istym ! 
Mapa nieba do 10 mag. z jasnościami po
dawanymi na ekranie nie jest już trudna 
do zdobycia, czego dowodem jest Home 
Planet 3.1. Drugi moduł programu to pre
zentacja ruchu sztucznych satelitów, po
dzielonych zresztą na kategorie. Nie 
ogranicza się ona do śledzenia ich pozy
cji, obliczanych na podstawie ciągle uak
tualnianych efemeryd (dostępnych w sie
ci jako pliki w formacie *.tle). Otóż 
można sprawdzić jak w ygląda... Ziemia 
oglądana z dowolnego satelity.

Nawet liderzy rynku „planetariów” 
muszą przystosować się do tych zmian. 
Pojawiła się kolejna wersja produktu 
SkyMap, tym razem nosząca już ozna
czenie 6.0. Dodano więc możliwość pro
wadzenia dziennika obserwacyjnego,

„amatorskich”
wykonania wynosi 1/8 2, czyli około 
0,07 fim  i dane liczbowe, jakie będę po
dawał dotyczą tej dokładności. (Obec
nie istnieje co prawda tendencja do do
kładniejszej „roboty”, ale odpowiednich 
wzorów przeliczeniowych nie będę po
dawał. Zresztą opowieści o dokładno
ściach znacznie w yższych od 1/20 X 
należy uznać za iluzoryczne. Chodzi 
bowiem o to, iż nieuniknione odkształ
cenia term iczne zw ierciadła są dużo 
większe (!).

4) Płyty zwierciadeł bezwzględnie 
m uszą  m ieć o d p o w ied n ią  grubość, 
a mianowicie przy podparciu zwiercia
dła w 3 punktach jest to grubość: przy 
średnicy 15 cm —  20 mm, 20 cm —  34 
mm, 25 cm —  52 mm, 30 cm —  75 mm 
(!). Jest to grubość gotowego zwiercia
dła , a należy pamiętać, że w czasie szli
fowania m etodą „klasyczną” grubość 
zwierciadła zmniejsza się o trzykrotną 
wartość wgłębienia (!).

Jak widać, wraz ze wzrostem śred
nicy grubość rośnie bardzo szybko. Jest 
to nadzwyczaj niekorzystne, bo bardzo 
zwiększa ciężar i wydatnie pogarsza 
odkształcenia term iczne. D latego po 
przekroczeniu średnicy 20 cm należy 
zwierciadło podpierać w 6 punktach. 
(Skonstruowanie odpowiedniej oprawy 
nie jest jednak trudne —  nawet w do
mowych warunkach). A oto odpowied
nie grubości zwierciadeł przy podpar
ciu w 6 punktach: 20 cm —  13 mm, 25

czyniąc z tego programu pewną hybry
dę. Uwzględniono także dodatkowe funk
cje przydatne dla miłośników, jak wyświe
tlanie na mapie cienia i półcienia Ziemi, 
i to nie tylko przy zaćmieniach Księżyca 
oraz śledzenie sztucznych satelitów. Ale 
najciekawszą nowością jest to, że aby 
sprawdzić, czy obiekt przypadkiem nie 
będzie zasłonięty przez naturalne prze
szkody terenowe, użytkownik może bar
dzo dokładnie nakreślić linię horyzontu 
i zapisać to na stałe do pliku w formacie 
*.hzn —  czyli właśnie „horizon”.

Tak więc niektóre programy astrono
miczne stają się powoli rozbudowanymi 
pakietami w pełni obsługującymi dzia
łalność obserwacyjną, wchłaniając funk
cje dostępne dotychczas u konkurencji. 
Być może taką strategię przyjmą wkrót
ce wszyscy czołowi producenci...

Karol Pankowski

zwierciadłach
cm —  20 mm, 30 cm —  28 mm, 35 cm 
—  36 mm.

5) Oprawa zwierciadła bezwzględ
nie musi być bardzo sztywna. Nawet kil
kumilimetrowa blacha się do tego celu 
nie nadaje. O dpow iednie tw orzyw o 
można jednak znaleźć w składnicy zło
mu albo w wiejskim sklepie z armaturą 
wodociągową i przystosować je  do swo
jego celu.

6) W czasie szlifowania zwiercia
dło musi mieć na krawędzi „fazkę”.

7) Zmieniając numer proszku szli
f ie rsk ie g o  na d ro b n ie jszy , n a leż y  
wszystko (wszystko!) naokoło bardzo 
dokładnie (bardzo dokładnie!) umyć 
i zacząć używać nowej ściereczki.

8) C ałkow icie zadaw alające je st 
zwierciadło sferyczne, jeżeli odległość 
ogniskowa nie będzie mniejsza: przy 
średnicy 15 cm —  122 cm, 20 cm —  175 
cm, 25 cm —  240 cm, 30 cm —  306 cm.

9) Jeżeli odległość ogniskowa ma 
być mniejsza, to zwierciadło musi być 
paraboliczne. Podawane jednak opisy 
„strefowego” badania zwierciadła na
stręczają w praktyce wiele kłopotów. 
Można to jednak zrobić znacznie pro
ściej! Należy po prostu odsunąć „sztucz
ną gwiazdę” na odpowiednią odległość 
od zwierciadła (a nóż —  oczywiście —  
umieszczać w ognisku).

Oto te odległości:
Średnica zwierciadła 15 cm, ognisko 

dokończenie na str. 240. «-
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Przebieg XLIII Olimpiady Astronomicznej 
w roku szkolnym 1999/2000

Zakończyła się XLIII Olimpiada Astronomiczna, cen
ne nagrody w postaci teleskopów astronomicznych, 
bonów książkowych oraz wiele innych zostały rozda

ne podczas uroczystości zakończenia tej edycji olimpiady 
Zadania pierwszej serii zawodów I stopnia najpierw ukazały 
się na stronie internatowej Planetarium Śląskiego jako orga
nizatora olimpiady (http://entropia.com.pl/planetarium). We 
wrześniu ubiegłego roku dotarły do szkół afisze z informacja
mi regulaminowymi oraz pierwszą serią zadań. Zawody I stop
nia (dwie serie) składały się z 11 zadań, w tym 3 obserwacyj
nych do wyboru. W sumie w zawodach I stopnia należało 
rozwiązać jedno zadanie obserwacyjne i 6 z pozostałych za
dań —  po 3 w każdej serii. Jedno z zadań obserwacyjnych 
dotyczyło interesującego wydarzenia, jakim było zaćmienie 
Słońca 11.08.1999 roku. Naturalnie, sprawozdanie z przepro
wadzenia zadania obserwacyjnego musiało zawierać wszyst
kie elementy obserwacji. Okazuje się, że młodzi ludzie chęt
nie obserwują niebo nie tylko dla samej przyjemności, ale 
i potrafią wyciągać poprawne wnioski. Do zawodów I stop
nia z wszystkich 16 województw przystąpiło 99 uczestników 
reprezentujących 68 szkół. Po ocenie nadesłanych zadań za
wodów I stopnia (szkolnych), wyłoniono grupę 41 uczestni
ków, która przystąpiła do zawodów II stopnia— okręgowych. 
Eliminacje te odbyły się w styczniu br. w dwóch ośrodkach: 
w I Liceum Ogólnokształcącym im. Ziemi Kujawskiej we 
Włocławku (dla uczestników z terenu Polski północnej i cen
tralnej) oraz w Planetarium Śląskim (dla uczestników z Pol
ski południowej).

Uczniowie rozwiązywali cztery zadania w warunkach kon
trolowanej samodzielności, mogli korzystać z własnej litera
tury bądź kalkulatorów. Po przeprowadzeniu eliminacji pół
finałowych Komitet Główny Olimpiady Astronomicznej 
zdecydował o dopuszczeniu do zawodów centralnych —  
3 stopnia —  czyli finału 19 uczestników. Zawody finałowe 
odbywały się w Planetarium Śląskim w Chorzowie w dniach 
2-5 marca 2000 r. W pierwszym dniu uczestnicy zapoznali 
się z możliwościami aparatury projekcyjnej planetarium, któ
rą nie wszyscy przecież znali. Jedno z zadań dotyczyło sztucz
nego nieba planetarium, a zatem uczestnicy finału musieli mieć 
jednakowe szanse. Eliminacje finałowe odbyły się w dwóch 
turach. W pierwszej uczniowie mieli do rozwiązania trzy za
dania teoretyczne. W drugiej turze należało rozwiązać rów
nież trzy zadania, w tym zadanie obserwacyjne. Odbywała 
się ona z konieczności w godzinach wieczornych. Niestety, 
złe warunki pogodowe w tym czasie uniemożliwiły przepro
wadzenie zadania obserwacyjnego, dlatego jak zwykle w po
dobnych sytuacjach, zastosowano przygotowane wcześniej 
na taką ewentualność zadanie rozwiązywane w oparciu o nie
bo planetarium.

W sobotę 4.03. uczestnicy mogli już odetchnąć, biorąc 
udział w przedstawieniu Evita w Teatrze Rozrywki w Cho
rzowie. W tym samym czasie intensywnie pracowała Komi
sja oceniająca zadania. Uroczystość zakończenia XLIII Olim

piady Astronomicznej odbyła się w gmachu Planetarium Ślą
skiego w niedzielę 5 marca 2000 r. Przewodniczący Komite
tu Głównego Olimpiady Astronomicznej prof, dr hab. Jerzy 
M. Kreiner podał końcową klasyfikację. I tak:

I miejsce i tytuł laureata uzyskał Aleksander SĄDOWSKI, 
uczeń kl. II, I Liceum Ogólnokształcącego im. Ziemi Kujaw
skiej we Włocławku, II miejsce i tytuł laureata Tomasz TY- 
RANOWSKI, także uczeń kl. II, V Liceum Ogólnokształcą
ce im. Augusta Witkowskiego w Krakowie, III miejsce i tytuł 
laureata ex aequo otrzymali: Miłosz JERKIEWICZ, kl. IV, 
I Liceum Ogólnokształcące w Jeleniej Górze oraz Lech ŁO
BODZIŃSKI, kl. III, I Liceum Ogólnokształcące w Cieszy
nie, miejsce IV i tytuł laureata wywalczył Marcin PIEŃKOW
SKI, kl. IV, V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta 
Witkowskiego w Krakowie. Oprócz pięciu laureatów Komi
tet Główny Olimpiady Astronomicznej przyznał trzy tytuły 
finalisty. Uzyskali je: Gabriel PIETRZKOWSKI, kl. IV, Li
ceum Ogólnokształcące im. Bolesława Prusa w Skierniewi
cach —  miejsce V, zaś miejsce VI ex aequo: Damian BOG
DANOWICZ, kl. III, Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 
im. Stefana Żeromskiego w Lęborku i Tomasz SKIBA, 
kl. IV, IV Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika 
w Rzeszowie.

Pozostali uczestnicy finału w kolejności alfabetycznej: 
Andrzej JASTRZĘBSKI, II Liceum Ogólnokształcące im. 

Króla Jana III Sobieskiego —  Grudziądz, Agnieszka KON
DRAT, XIV Liceum Ogólnokształcące im. Polonii Belgijskiej 
—  Wrocław, Aleksander KORZYŃSKI, II Liceum Ogólno
kształcące im. Stefana Batorego —  Warszawa, Robert KUŹ- 
MIAK, I Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Sikor
skiego —  Międzyrzec Podlaski, Marek MISZTAL, II Liceum 
Ogólnokształcące —  Końskie, Andrzej NIEWĘGŁOWSKI, 
Liceum Ogólnokształcące —  Radzyń Podlaski, Maciej PASZ-

Od lewej: prof. M. Kreiner, Przewodniczący Komitetu Głównego 
Olimpiady Astronomicznej, dr Henryk Chrupała, Dyrektor Plane
tarium Śląskiego, Jacek Szczepanik, Sekretarz Naukowy i zwycięz
ca XLIII Olimpiady Astronomicznej —  Aleksander Sądowski.
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KOWSKI-ROGACZ, I Liceum Ogólnokształcące im. Miko
łaja Kopernika —  Łódź, Piotr SADOWSKI, XIV Liceum 
Ogólnokształcące im. Polonii Belgijskiej —  Wrocław, Joan
na Maja SŁAWIŃSKA, II Liceum Ogólnokształcące im. 
Hetmana Jana Zamoyskiego —  Lublin, Radosław WOJTAK, 
II Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Reja —  Kraśnik, 
Paweł WOLAK, I Liceum Ogólnokształcące im. Aleksandra 
Patkowskiego —  Sandomierz.

W stosunku do ubiegłorocznej olimpiady organizatorzy 
stwierdzili wyraźnie wyższy poziom przygotowania uczest

astronomia w szkole

ników. Olimpiadę finansowało Ministerstwo Edukacji Naro
dowej. Znaczącymi jej sponsorami byli również:

• Komitet Astronomii PAN,

• Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii,

• Planetarium Śląskie,

• Zakład Optyki Instrumentalnej „Uniwersał”.

Zachęcamy do wzięcia udziału w tegorocznej edycji już 
XLIV Olimpiady Astronomicznej w roku szkolnym 2000/2001.

ZADANIA XLIII OLIMPIADY ASTRONOMICZNEJ 
ROK SZKOLNY 1999/2000

ZAWODY I STOPNIA

1.1. O trzech różnych parach gwiazd wiadomo, że:
a) moc promieniowania jednej gwiazdy jest milion razy 

większa, a jej promień tysiąc razy większy od drugiej;
b) temperatura efektywna jednej gwiazdy jest dwukrot

nie wyższa, a jej moc promieniowania szesnastokrotnie 
większa od drugiej;

c) obydwie gwiazdy są tego samego typu widmowego 
i mają jednakowe moce promieniowania.

Jakie można by podać dodatkowe relacje dotyczące 
cech fizycznych danej pary gwiazd?

1.2 . W dniu równonocy wiosennej, o godzinie 23.00 lokal
nego czasu prawdziwego słonecznego, satelita geostacjo
narny był obserwowany w południku w miejscowości o sze
rokości geograficznej <p = 50°. Na tle jakiego gwiazdozbio
ru był on wtedy widoczny?

1.3 . W  odległości r = 400 Mpc od nas znajduje się groma
da galaktyk o średnicy kątowej r =  15’. Maksymalna różni
ca przesunięć ku czerwieni między jej składnikami wynosi 
Az = 0,003, przy czym różnice te zdarzają się między ga
laktykami położonymi na całym obszarze sfery niebieskiej 
zajmowanym przez tę gromadę. Określ kształt przestrzen
ny tej gromady wynikający z prawa Hubble’a i skomentuj 
orientację przestrzenną uzyskanej bryły wiedząc, że jest 
ona charakterystyczna dla większości gromad galaktyk.

Uwaga: odległość gromady określono z prawa Hubble’a, 
dla H = 75 km/(s-Mpc).

1.4 . Na podstawie literatury opracuj temat: Metody i do
tychczasowe rezultaty poszukiwania planet wokół gwiazd.

1.5 . Przy pomocy kamery o ogniskowej 19 m uzyskano 
obrazy trzech ciał spośród planet i księżyców Układu Sło
necznego. Liniowe rozmiary tych obrazów wynosiły d,= 17,1 
cm, d2= 0,41 cm i d3= 0,82 cm. Przedyskutuj, czy jedno
znacznie można rozstrzygnąć, jakich ciał niebieskich ob
razy uzyskano.

Potrzebne dane znajdź samodzielnie.

1.6. Narysuj tarczę zegara z 24-godzinnąpodziałką. W miej
scach tarczy odpowiadających mom entowi górowania 
w lokalnym czasie gwiazdowym w dniu równonocy wiosen
nej 1999 r., umieść symbole Księżyca (z graficznie zazna

czoną fazą), Słońca i planet, a także punktów równonocy 
i przesileń.
Potrzebne dane znajdź samodzielnie.

1 .7 . W grudniu 1995 r. zarejestrowano niezwykle słabe 
obiekty. Po dwóch latach okazało się, że przemieściły się 
one o kąt około 1/20 sekundy łuku. Czym mogą być te obiek
ty? Czy mogą to być obiekty położone:

—  w naszym Układzie Planetarnym,
—  w przestrzeni międzygwiazdowej,
—  w przestrzeni międzygalaktycznej?
Uwaga: Sformułowanie „niezwykle słabe obiekty” ozna

cza, że były one na granicy możliwości rejestracyjnych te
leskopu Hubble’a.

1.8 . Krótko scharakteryzuj gwiazdy W olfa-Rayeta.

ZADANIA OBSERWACYJNE

1.0.1. Oszacuj średnią godzinną częstotliwość co najmniej 
dwóch znanych rojów meteorów w okolicy daty maksimum 
aktywności danego roju.

1.0.2. Wyznacz moment zachodu Słońca rozumiany jako 
moment styczności górnego brzegu tarczy Słońca z linią 
horyzontu.

1.0.3. Jako rozwiązanie zadania obserwacyjnego można 
również nadesłać opracowane wyniki innych własnych ob
serwacji astronomicznych prowadzonych w latach 1998, 
1999, a w szczególności z obserwacji zaćmienia Słońca w 
dniu 11 sierpnia 1999 r.

ZAWODY II STOPNIA

2.1. W maju 1997 roku za pomocą HST uzyskano widmo 
centralnej części galaktyki M84. Z widma wynika, że w od
ległości 26 lat świetlnych od środka galaktyki prędkość or
bitalna wynosi 400 km/s.

Przedyskutuj, czy w centrum tej galaktyki może być czar
na dziura.

2.2. W bieżącym roku Ziemia będzie w punkcie odsłonecz- 
nym 4 lipca. (a0= 6h54m; ó0= +22°52'). Punkt odsłoneczny
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W otoczeniu portretów dostojnych astronomów emocje sięgały zenitu

— uwzględniając również precesję —  porusza się ruchem 
prostym 61,7" rocznie. Oblicz, po jakim czasie Ziemia znaj
dzie się w aphelium w dniu równonocy jesiennej.

2 .3 . Jasności obserwowane dwóch gwiazd tworzących 
układ wizualnie podwójny różnią się o Am = 1,25m, a różni
ca ich jasności absolutnych wynosi AM  = 1m. Jak są usytu
owane te gwiazdy względem obserwatora i czy mogą one 
tworzyć uktad fizycznie podwójny?

2 .4 . W dniu 5 listopada 1999 r. drogą astrometryczną od
kryto, że gwiazdę HD209458 (o parametrach niemal iden
tycznych ze Słońcem) obiega planeta. Jej okres obiegu 
wynosi 3,523 doby.

Jakich efektów fotometrycznych należałoby się spodzie
wać, gdyby założyć, że płaszczyzna orbity planety leży bli
sko kierunku Ziemia -  gwiazda, a promień planety jest 
o 60% większy od promienia Jowisza?

ZAWODY III STOPNIA

3.1. Wykaż, że grawitacyjna energia gromadzona w formie 
ciepła w fazie formowania się ciała planetarnego podczas 
spadku na to ciało kolejnych porcji materii jest proporcjo
nalna do p2R5, gdzie p jest średnią gęstością powstałego 
ciała planetarnego, a R —  jego promieniem.

■
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3 .2 . Na załączonym wykresie przedstawiono uśrednioną 
krzywą jasności zmiennej zaćmieniowej w zależności od 
fazy. Określ parametry charakteryzujące gwiazdy tego ukła
du i sam układ podwójny wiedząc, że okres zmienności 
wynosi 2,77 doby, a typ widmowy gorętszego składnika 
B5V. Załóż, że zaćmienia są centralne.

3 .3 . W 1910 roku kometa Halleya przechodziła przez pery- 
helium. Podczas tego zbliżenia Ziemia znalazła się 
w gazowym warkoczu komety. Oblicz, kiedy miało miejsce 
to zjawisko i jaka była wówczas odległość jądra komety od 
Ziemi? Elementy orbity komety Halleya podane są w załą
czonej tabelce. W rozwiązaniu przyjmij kołowość orbity Zie-
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mi oraz radialnie odsłoneczny kierunek warkocza komety.

3.4. Aparatura planetarium  odtwarza wygląd nieba 
ogodz. 21:00 UT.

Wyznacz współrzędne równikowe równonocne oraz ho
ryzontalne widocznej na niebie komety.

1) Określ z możliwie największą dokładnością miejsce 
obserwacji odpowiadające temu wyglądowi nieba.

2) Określ datę obserwacji, wiedząc, że dotyczy ona 
2000 r.

3) Wymień wszystkie te obiekty z Katalogu Messiera, 
które są odtwarzane na niebie planetarium.

Wyniki obserwacji zapisz na załączonym arkuszu ob
serwacyjnym.

3.5. Dwa identyczne meteoroidy lecą obok siebie równole
głymi torami z prędkością20 km/s względem Ziemi. Pierw
szy wpadł w atmosferę Ziemi pod kątem 45° bezpośrednio 
nad obserwatorem, a drugi 150 km dalej. Spaliły się w iden
tyczny sposób na wysokości 80 km, tworząc ślady o dłu
gości 5 km. Obserwator zauważył, że pierwszy ślad rozpo

czyna się w zenicie oraz że oba ślady meteorów leżały 
w południku niebieskim. Opisz, jakie różnice pomiędzy obo
ma zjawiskami dostrzeże obserwator.

3.6. Zjawisko Hawkinga dotyczące czarnych dziur polega 
na ich parowaniu w wyniku emisji promieniowania ciała 
doskonale czarnego.

Temperaturę czarnej dziury można opisać wzorem 
T = 6,2-10-8 M@IM, w którym temperatura jest wyrażona 
w kelwinach. Za promień czarnej dziury można uznać wiel
kość rg = 2MGIc?. W powyższych wzorach M@, M, G oraz 
c są odpowiednio masą Słońca, masą rozważanej czarnej 
dziury, stałą grawitacji i prędkością światła. Łatwo zauważyć, 
że ostatnie stadia istnienia czarnej dziury mają gwałtowny 
charakter, a ich opis jest dość skomplikowany. Jednak wyko
nując proste rachunki, można uzyskać interesujące oszaco
wania.

Rozważmy czarną dziurę o masie tysiąca ton.
I. Zakładając, że w trakcie parowania promień i tempera
tura czarnej dziury są stałe, a promieniowanie ogranicza 
się do widma fal elektromagnetycznych, oblicz:

a) Jak długo będzie jeszcze istnieć ta czarna dziura?
b) Jaka będzie jej moc promieniowania?
c) W jakim zakresie widma należy poszukiwać tych zja

wisk?
II. W trakcie parowania promień i temperatura czarnej dziu
ry ulega zmianie. Określ jakościowo, jaki wpływ mają te 
zmiany na uzyskane w poprzednim punkcie oszacowania. 
W szczególności zastanów się, czy w realistycznym przy
padku odpowiedź w punkcie „c" ulegnie istotnym zmianom.

Laureaci XLII1 Olimpiady Astronomicznej (odprawej) Aleksander 
Sądowski, Tomasz Tyranowski, Marcin Pieńkowski, Miłosz Jerkie- 
wicz i Lech Łobodziński

odległość w peryhelium q 0,58715 AU
mimośród e 0,96728
długość węzła wstępującego Q 57,50°
długość peryhelium w 111,75°

nachylenie orbity i 162,21°
moment przejścia przez peryhelium 1910IV 20,d1777

Załącznik do zadania $ .  H. Nr

WYNIKI OBSERWACJI

Ad 1. współrzędne równikowe równonocne obserwowanej komety:

współrzędne horyzontalne obserwowanej komety:

Ad 2. współrzędne geograficzne miejsca obserwacji:

Ad 3. Data obserwacji _____ .....T_11T11,

Ad 4. widoczne obiekty z katalogu Messiera:

obiekt: gwiazdozbiór:

Rozwiązanie zadania (uzasadnienia, szlace, rysunki, obliczenia ilp ) zamieszczamy na osobnei kartce
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XLIV OLIMPIADA ASTRONOMICZNA
ROK SZKOLNY 2000/2001

INFORMACJE REGULAMINOWE

1. Olimpiada Astronomiczna jest organizowana dla 
uczniów szkół średnich.

2. Zawody olimpiady są trójstopniowe. W zawodach I stop
nia (szkolnych) każdy uczestnik rozwiązuje dwie serie za
dań, w tym zadanie obserwacyjne. Rozwiązywanie za
dań zawodów II stopnia i III stopnia odbywa się w warun
kach kontrolowanej samodzielności.

3. W pierwszej serii zadań zawodów I stopnia należy na
desłać, do 16 października 2000 r., rozwiązania 3 zadań, 
dowolnie wybranych przez uczestnika spośród zestawu 
zawierającego 4 zadania.

4. Uczniowie, którzy przyślą rozwiązania zadań pierwszej 
serii, otrzymają do końca października bieżącego roku te
maty drugiej serii zadań.

5. Rozwiązanie zadania obserwacyjnego należy przesłać 
wraz z rozwiązaniami zadań drugiej serii zawodów I stop
nia, do 20 listopada br. Decyduje data stempla pocztowe
go. Nadesłanie rozwiązania zadania obserwacyjnego jest 
warunkiem koniecznym dalszego udziału w olimpiadzie.

6. W przypadku nadesłania rozwiązań większej liczby za
dań z danego zestawu, do klasyfikacji zaliczane będą roz
wiązania ocenione najwyżej (po trzy zadania z każdej serii 
i jedno zadanie obserwacyjne).

7. Rozwiązania zadań zawodów I stopnia należy przesłać 
za pośrednictwem szkoły pod adresem: KOMITET GŁÓW
NY OLIMPIADY ASTRONOMICZNEJ, Planetarium Ślą
skie, 41-500 Chorzów, skr. poczt. 10, w terminach poda
nych w p. 3 i 4. Decyduje data stempla pocztowego.

8. Rozwiązania zadań powinny być krótkie i zwięzłe, ale 
z wystarczającym uzasadnieniem. W przypadku polece
nia samodzielnego wyszukania danych, należy podać ich 
źródło. Jako dane traktuje się również podręcznikowe sta
łe astronomiczne i fizyczne.

9. Rozwiązanie każdego zadania należy napisać na oddziel

nym arkuszu papieru formatu A-4. Każdy arkusz oraz wszel
kie załączniki (mapki, wykresy, tabele itp.) należy podpisać 
imieniem i nazwiskiem. W nagłówku zadania o najniższej 
numeracji należy umieścić dodatkowo: rok i miejsce uro
dzenia, pełną nazwę szkoły, jej adres, klasę i jej profil oraz 
adres prywatny (z kodami pocztowymi).

10. O uprawnieniach laureatów i finalistów decydują senaty 
wyższych uczelni. Wśród nagród dla najlepszych znajdują 
się teleskopy.

ZALECANA LITERATURA: obowiązujące w szkołach śred
nich podręczniki do przedmiotów ścisłych; H. Chrupała, M.T. 
Szczepański 25 lat olimpiad astronomicznych; Zadania 
olimpiad astronomicznych XXVI -  XXXV  (w dwóch czę
ściach); H. Chrupała, J. Kreiner, M. Szczepański Zadania 
z astronomii z rozwiązaniami; J.M. Kreiner Astronomia 
z astrofizyką, J. Mietelski Astronomia w geografii', E. Rybka 
Astronomia ogólna', David H. Levy NIEBO— Poradnik użyt
kownika] Słownik szkolny — Astronomia — praca zbioro
wa; atlas nieba; obrotowa mapa nieba', czasopisma: Urania
-  Postępy Astronomii, Wiedza i Życie, Świat Nauki, Delta, 
Fizyka w Szkole.

PIERWSZA SERIA ZADAŃ

1. Dochodzące do powierzchni Ziemi promieniowanie sło
neczne wskutek zjawiska ekstynkcji ulega pochłanianiu 
i rozpraszaniu powodując, że Słońce świeci nieco słabiej. 
Zmianę jasności Słońca (Am) obserwowanego na wyso
kości h nad horyzontem można obliczyć z przybliżonego 
wzoru:

0,2
A m = --------------

cos(90°- h)

Znajdź szerokość geograficzną, dla której w dniu równo- 
nocy w południe ilość padającego promieniowania słonecz
nego (na jednostkę powierzchni w jednostce czasu) jest 
równa promieniowaniu padającemu na powierzchnię Mar
sa w pobliżu równika, gdy Słońce świeci tam w zenicie. 
W atmosferze Marsa efekt ekstynkcji można pominąć.

2. W momencie, gdy kometa była odległa o 0,6 AU od 
Słońca i 0,8 AU od Ziemi, jej odsłoneczny warkocz osią
gnął długość kątową2°. Jaka była wtedy kątowa odległość 
komety od Słońca (elongacja) i liniowa długość jej warko
cza? Załóż, że orbita Ziemi jest okręgiem.

3. W prostokątnym układzie współrzędnych, w którym na 
osi pionowej zaznaczamy godziny a na osi poziomej datę, 
przedstaw wykresy:

— wschodu i zachodu Słońca,
— wschodu i zachodu Księżyca,
— wschodu i zachodu komety C/1999 S4 (LINEAR) 

w lipcu i sierpniu 2000 r. w Warszawie.

/B
ASTRO-BIT
Oprogramowanie i materiały astronomiczne

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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Omów warunki widoczności komety w tych dwóch miesią
cach.
Dane dotyczące Słońca i Księżyca znajdź samodzielnie. 
Efemerydy komety podaje tabelka:

data rektascensja deklinacja
(2000) (2000)

30.06.2000 02h 34,41m +42° 53,2’
05.07.2000 02 49,68 +47 06,6
10.07.2000 03 20,66 +53 17,0
15.07.2000 04 41,52 +61 44,0
20.07.2000 08 16,06 +63 07,9
25.07.2000 11 01,01 +41 05,3
30.07.2000 11 56,45 +18 36,3
04.08.2000 12 18,82 +05 13,2
09.08.2000 12 29,65 -02  31,4
14.08.2000 12 35,50 -07  22,0
24.08.2000 12 41,20 -13  02,6
03.09.2000 12 44,17 -16  22,6

4 . Wymień i zwięźle opisz wyniki badań planetoid, do któ
rych zbliżyły się sondy kosmiczne.

ZADANIA OBSERWACYJNE

1. Zaprojektuj i wykonaj prosty przyrząd do pomiarów ob
serwowanej średnicy Księżyca. Wykonanym instrumentem

dokonaj serii obserwacji w ciągu miesiąca i wyznacz, o ile 
zmieniła się zaobserwowana średnica Księżyca.

2. Przeprowadź obserwacje plam na Słońcu na obrazie 
wytworzonym przez teleskop na ekranie. Wyznacz śred
nią wartość liczby Wolfa z przeprowadzonych przez siebie 
obserwacji.

Uwaga! Zachowaj szczególną ostrożność przy kie
rowaniu przyrządu na Słońce. Pamiętaj, że nie wolno 
patrzeć przez przyrząd bezpośrednio na Słońce, bo gro
zi to uszkodzeniem wzroku!

3. Jako rozwiązanie zadania obserwacyjnego można rów
nież nadesłać opracowane wyniki innych własnych obser
wacji prowadzonych w latach 1999, 2000, a w szczególno
ści obserwacji pozycji, jasności i kształtu komety C/1999 
S4 (LINEAR).

Rozwiązanie zadania obserwacyjnego powinno zawierać: 
dane dotyczące przyrządów użytych do obserwacji i po
miarów, opis metody i programu obserwacji, standardowe 
dane dotyczące przeprowadzonej obserwacji (m.in. datę, 
czas, współrzędne geograficzne, warunki atmosferyczne), 
wyniki obserwacji i ich opracowanie oraz ocenę dokładno
ści uzyskanych rezultatów. W przypadku zastosowania  
metody fotograficznej należy dołączyć negatyw.

Rozwiązanie jednego zadania obserwacyjnego należy na
desłać wraz z rozwiązaniami drugiej serii zadań zawodów  
I stopnia  —  do dnia 20 listopada 2000 r.

Uczestnicy finału XLIII Olimpiady Astronomicznej, opiekunowie, organizatorzy i zaproszeni goście w hallu Planetarium Śląskiego
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Pięćdziesięciomilowy kamień 
na ścieżkach nauki

W Postępach Astronomii zeszyty 2/96 i 4/97 oraz w Uranii -  Postępach Astronomii zeszyty 2/98 i 4/99 przed
stawiałem swoje opinie na temat astronomicznych pozycji serii „Na ścieżkach nauki” wydawnictwa „Pró
szyński i S-ka”, wydanych w latach 1995-98. Pod koniec 1998 ukazały się jeszcze 2, zaś w 1999 roku 

wydano 11 kolejnych popularnonaukowych książek formatu 142x202 mm w tradycyjnych czarnych lakierowanych 
okładkach, z labiryntem jako znakiem rozpoznawczym serii. Oto ich tytuły: Czarowny świat snu; Genetyka kultury; 
Inżynieria kwantowa; Jak zbudować dinozaura; *** Przed początkiem; *** Wędrówki niebieskie; * Szósta katastro
fa; *** Tajemnice Kosmosu; Wymarzone jezioro Darwina; Afrykański exodus; Poprawka z natury; *** Czarne 
dziury; ** Dinozaury i krater śmierci. Wszystkie są warte przeczytania, ale omówię tylko te tytuły, które poprzedzone 
są gwiazdkami — trzy gwiazdki postawiłem przy książkach w całości poświęconych szeroko rozumianej astronomii, 
dwiema oznaczyłem pozycje z pogranicza astronomii i innych dziedzin, zaś jedną przydzieliłem wtedy, gdy tylko pew
ne fragmenty tekstu są bardziej lub mniej pośrednio z astronomią związane.

PRZED POCZĄTKIEM
NASZ WSZECHŚWIAT 

I INNE WSZECHŚWIATY

Martin Rees — PRZED POCZĄT
KIEM. Nasz W szechświat i inne 
wszechświaty

Przekład — Ewa L. Łokas i Bogumił 
Bieniok; przedmowa Stephena Haw- 
kinga; bez ilustracji; obszerne przypi
sy autora — 17 stron drobnego druku; 
literatura uzupełniająca, w tym 19po
zycji w języku polskim; indeks nazwisk 
i terminów; stron 328; cena 25 zł.

Autor jest wybitnym angielskim astro
fizykiem, pełniącym zaszczytną funk- 
cję Astronoma Królewskiego. Tytuł 
książki sugeruje, że mowa będzie 
głównie o tym, co istniało przed 
Wszechświatem oraz o przyczynach 
Wielkiego Wybuchu, w którym „nasz” 
Wszechświat się narodził. Problemy te

rzeczywiście są omawiane, ale więk
szą część tekstu stanowi opis obec
nego stanu Wszechświata i jego ewo
lucji. Tej przeszłej, od Wielkiego 
Wybuchu do dzisiaj, i tej przyszłej, 
która zmieniać będzie Wszechświat 
przez kolejnych 100 miliardów lat. Nie 
zabrakło też zwięzłego przedstawienia 
ewolucji gwiazd oraz informacji o sta
nie wiedzy na temat powstania i ewo
lucji galaktyk. Mowa także o pulsa- 
rach, kwazarach, czarnych dziurach 
i ciemnej materii, a wreszcie o możli
wości życia poza Ziemią. Zgodnie 
z podtytułem, rozważane jest istnienie 
innych wszechświatów i szczególne 
warunki panujące w naszym. Całość 
podana jest bardzo przystępnie, ale bez 
unikania kwestii dyskusyjnych, co daje 
bardzo wartościową pozycję popular
nonaukową z zakresu współczesnej 
kosmologii.

Jarosław Włodarczyk — WĘDRÓW
KI NIEBIESKIE, czyli Wszechświat 
nie tylko dla poetów

67 czarno-białych ilustracji — staran
ne i przemyślane rysunki autorstwa 
Krzysztofa Białkowskiego i Jerzego 
Mroza, reprodukcje, fotografie; liczne 
tabele; dodatek,, Gwiazdozbiory”; gra 
planszowa; ponad 150 pozycji litera
tury uzupełniającej, w tym ponad 50 
po polsku; indeks nazwisk, nazw i ter
minów; notka biograficzna o autorze; 
stron 232; cena 19,50 zł.

JAROSŁAW WŁODARCZYK

W ĘD RÓ W KI
NIEBIESKIE

r p a j  czyu wszechświat n u  tyiko d ia  poetow

i ilIL/ *,

W części pierwszej pod tytułem „Nie
bo”, autor wędruje z czytelnikami po 
niebie, jakie każdy oglądać może swo
imi własnymi oczami. Omawia mię
dzy innymi astronomiczne iluzje, 
astronomiczne prognozy pogody i sta
rożytną astronomiczną nawigację oraz 
wpływ refrakcji na momenty wscho
dów i zachodów Słońca i Księżyca. 
W podręcznikach astronomii zagad
nienia te są zwykle pomijane, a w naj
lepszym razie tylko wzmiankowane. 
Ta część książki zawiera bardzo licz
ne odniesienia historyczne, co nie po
winno dziwić, ponieważ naukowe za
interesowania autora skupiają się 
właśnie na historii astronomii. Sporo 
informacji historycznych zawiera 
także część druga, zatytułow ana 
„Wszechświat”. Możemy się tam za-
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poznać z aktualnym obrazem Układu 
Słonecznego, z historią dotychczaso
wego i przyszłego życia naszej 
gwiazdy Słońca, a w końcu z naszym 
miejscem w Galaktyce i we Wszech- 
świecie. Załącznikiem do rozdziału 13, 
traktującego o ewolucji gwiazd, jest 
gra planszowa „Gwiazdko, nie irytuj 
się!”, pozwalająca to niełatwe zagad
nienie poznać w sposób miły i przy
jemny. Pogratulować pomysłu! Całość 
napisana jest lekko i dowcipnie, będąc 
jedną z lepszych popularnonaukowych 
książek polskiego autora. Czyta się ją  
jednym tchem, więc można przeoczyć 
drobne potknięcie redakcji technicz
nej. W rozdziale 10 i 11 ryciny ponu
merowane są mianowicie tak samo — 
od 11.1 do 11.7. Te z rozdziału 10 po
winny oczywiście mieć numery od 
10.1 do 10.7.

Richard Leakey, Roger Lewin— SZÓ
STA KATASTROFA. Historia życia 
a przyszłość ludzkości

Przekład — Jerzy Prószyński; w tek
ście 12 rysunków i 19 grawiur ze sta
rych książek oraz 18 czarno-białych 
fotografii na końcu tekstu; liczne bi
bliograficzne odsyłacze do fachowej 
literatury; literatura uzupełniająca 
w języku polskim; indeks nazwisk i ter
minów; stron 312; cena 29 zł.

Książka poświęcona jest ewolucji 
życia, a dokładniej niezbyt dawnemu 
odkryciu, że obok darwinowskiego, 
postępowo ukierunkowanego doboru 
naturalnego, istotną rolę odgrywa

przypadek, w tym różne czynniki od
powiedzialne za „wielkie wymiera
nia”. Tytułowa szósta katastrofa to 
aktualnie trwające wielkie wymiera
nie. Od pewnego czasu główną jego 
przyczynąjest działalność człowieka. 
Z astronomią związane są fragmenty 
tekstu, mówiące o piątym wielkim 
wymieraniu sprzed 65 milionów lat, 
którego przyczyną był upadek plane- 
toidy. Prócz dinozaurów, wyginęły 
wtedy niektóre gatunki pierwotnych 
ssaków, ale przypadkowo przeżyli 
przodkowie małp człekokształtnych. 
Człowiek zawdzięcza więc swoje ist
nienie przypadkowej kosmicznej ka
tastrofie. Omawiana jest także hipo
teza, że mniejsze i większe wymierania 
następują regularnie co około 26 mi
lionów lat, a spowodowane są okre
sowym bom bardow aniom  Ziemi 
przez komety.

O hipotezie Alvareza, mówiącej
0 kosmicznej katastrofie na przełomie 
kredy i trzeciorzędu, dowiadywaliśmy 
się dotąd z artykułów w czasopismach 
lub z krótkich zwykle wzmianek 
w książkach poświęconych innej tema
tyce. Chociażby w takich, jak omówio
na przed chwilą Szósta katastrofa, Kres 
ewolucji [patrz Postępy Astronomii 
2/96], Krótka historia Ziemi [patrz 
Urania — Postępy Astronomii 4/99] 
czy Kosmiczne katastrofy [Dana De- 
sonie; Prószyński i S-ka — seria 
„Scientific American Focus”; Warsza
wa 1997; patrz Postępy Astronomii 3
1 4/97], Z zadowoleniem należy więc 
powitać wydanie po polsku książki 
DINOZA URYl KRA TER ŚMIERCI.

Przekład — Norbert Ryszczuk; 16 
czarno-białych fotografii w tekście 
oraz 13 barwnych ilustracji na kredo
wej wkładce; literatura uzupełniająca 
w języku polskim; przypisy oraz bar
dzo liczne odsyłacze do oryginalnej 
fachowej literatury; indeks nazwisk 
i terminów; stron 192; cena 24 zł.

Jej autorem jest sam Walter Alva
rez, który krok po kroku relacjonuje 
długą, krętą i wyboistą drogę, prowa
dzącą od postawienia hipotezy do jej 
udowodnienia. Ponieważ treść książ
ki została już obszernie omówiona w

numerze 3/2000 Uranii — Postępów 
Astronomii przez T. Zbigniewa Dwo
raka, ograniczę się do kilku drobnych 
uwag.

W ALTtK ALVAREZ

DINOZAURY
I KRATER ŚMIERCI

• S-ka

■ str. 17 — brak informacji, że naj
częstszym zakończeniem życia ko
mety jest rozsypanie się w rój mete- 
oroidów, po uprzednim odparowaniu 
składowej lodowej.

■ str. 17 — napisano: „ ...ob iek t 
o średnicy około 10 km2uderzył...” 
— dopiero po chwili zorientowałem 
się, że 2 to nie wykładnik potęgi, 
ale odsyłacz do przypisów.

■ str. 87 — w zdaniu: „Kiedy w ją
drze gwiazdy ustaną reakcje termo
jądrowe, zaczyna się ona kurczyć” 
powinno być ono.

■ str. 87 — napisano, że skutki eks
plozji bliskiej supernowej byłyby 
dla Ziemi katastrofalne. Po stwier
dzeniu: „na szczęście sytuacja taka 
zdarzyć się może mniej więcej raz 
na miliard la t,. . przydałby się od
syłacz do przypisu wyjaśniającego, 
jak obliczono taki właśnie okres.

■ W książce występuje sporo specja
listycznych terminów geologicz
nych i mineralogicznych. W ewen
tualnych następnych wydaniach 
warto by zamieścić ich słowniczek.

Lawrence M. Krauss — TAJEMNI
CE KOSMOSU, czyli od latających 
talerzy do końca świata

Przekład — Karol Pesz; bez ilustra
cji; literatura uzupełniająca w języku 
polskim; indeks nazwisk, nazw i ter
minów; stron 208; cena 20 zł.
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recenzje D&JĆD

LAWRENCE M. KRAUSS

TAJEMNICE KOSMOSU
CZYLI OD LATAIACYCH TALERZY 

( X )  KOŃCA ŚW IATA

Wiedza i Życie; Warszawa 1996; str. 
226; 15 czarno-białych ilustracji 
w tekście; przypisy — bibliografia 
w języku polskim]. Wartościowym 
uzupełnieniem krytycznej analizy 
różnych pseudonaukowych poglądów 
jest popularna prezentacja węzłowych 
problemów kosmologii oraz krótka 
historia Wszechświata. Szkoda tylko, 
że nakład tej interesującej pozycji był 
niewielki i jest już ona praktycznie 
nieosiągalna.

W swojej poprzedniej książce Fi
zyka podróży międzygwiezdnych [patrz 
Postępy Astronomii 4/97] autor kon
frontował współczesną fizykę z tech
nicznymi wynalazkami dalekiej przy
szłości, używanymi przez bohaterów 
serialu „Star Trek”. Czytelnicy nade
słali mu tysiące listów i teraz omawia 
najczęściej poruszane kwestie: UFO, 
latające talerze, loty międzyplanetar
ne i międzygwiezdne, antymateria, 
napęd czasoprzestrzenny, życie w Ko
smosie, śmierć Słońca i koniec ludz
kiej cywilizacji. Robi to z ogromnym 
poczuciem humoru, a pomysłowe po
równania mogą być doskonałą pomo
cą dla każdego, kto, zajmując się po
pularyzacją astronom ii, też musi 
odpowiadać na podobne pytania. 
W następnych rozdziałach równie bły
skotliwie omawia ogarniającą cały 
Wszechświat MOC a właściwie nie
moc grawitacji, zastanawia się nad 
ewentualnymi nośnikami telepatii 
i telekinezy, rozważa możliwości pod
róży w czasie i zbudowania inteligent
nych, myślących komputerów. Pasjo
nująca lektura.

Jeżeli ktoś nie rozumiał dotąd pro
blematyki czarnych dziur lub rozu
miał, ale nie potrafił jej popularnie 
przedstawiać, koniecznie powinien 
przeczytać książkę:

Kitty Ferguson — CZARNE DZIU
RY, czyli uwięzione światło

Przekład —  Ewa L. Łokas i Bogumił 
Bieniok; 51 bardzo poglądowych ry
sunków autorstwa Krzysztofa Białkow
skiego; 18 czarno-białych fotografii; 
literatura uzupełniająca w języku pol
skim; indeks nazwisk i terminów; stron 
232; cena 22 zł.

KITTY FERGUSON

CZARNE DZIURY
| CZYLI UWIĘZIONE ŚWIATŁOi______  _______
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Na marginesie obydwu książek 
Kraussa warto wspomnieć, że nie tak 
dowcipną, ale równie wnikliwą ana
lizę fenomenu UFO, podróży między
gwiezdnych, paradoksu bliźniąt, fe
nomenu popularności Ericha von 
Danikena, życia w Kosmosie i poszu
kiwania pozaziemskich cywilizacji, 
przeprowadził polski astrofizyk Ja
nusz Gil w książce UFO, Daniken 
i zdrowy rozsądek [Wydawnictwo

Używając bardzo pomysłowych 
porównań i analogii, autorka opisuje 
najpierw powstawanie czarnych dziur 
w wyniku grawitacyjnego zapadania 
się jąder masywnych gwiazd, w któ
rych wygasły reakcje termojądrowe. 
Dalej, równie poglądowo tłumaczy za
krzywienie czasoprzestrzeni, siły pły
wowe, fale grawitacyjne i różne inne 
ciekawe efekty, występujące w pobli

żu czarnej dziury. Mowa oczywiście 
także o gigantycznych czarnych dziu
rach, czających się w jądrach kwaza- 
rów i galaktyk. Szkoda tylko, że pre
zentowane czarno-białe zdjęcia mają 
gazetową jakość i niewiele na nich 
widać. Ostatnie rozdziały poświęcone 
są związkom czarnych dziur ze struk
turą i ewolucją całego Wszechświata.

Pięćdziesiąty tom serii „Na ścież
kach nauki” ukazał się w styczniu 2000 
roku, ostatniego roku XX wieku. To 
zapewne nie dzieło przypadku, iż ten 
jubileuszowy tom nosi tytuł WIZJE, 
czyli ja k  nauka zmieni świat w XXI 
wieku.

Michio Kaku — WIZJE, czyli jak  na
uka zmieni świat w XXI wieku

Przekład— Karol Pesz; bardzo licz
ne przypisy  —  w większości odsyłacze 
do literatury źródłowej; obszerna li
teratura uzupełniająca, w tym tylko 7 
pozycji w języku polskim; stron 560; 
cena 39 zl. (Opasły tom jest bardzo 
oszczędnie ilustrowany, zawierając 
tylko 6 rysunków i 2 fotografie. Nie 
powinno to dziwić, skoro traktuje 
o tym, co dopiero w przyszłości ma być 
odkryte, wynalezione i skonstruowa
ne.)

Autorem Wizji jest amerykański fi
zyk teoretyk Michio Kaku, którego 
Hiperprzestrzeń [patrz Postępy Astro
nomii 2/96] także w Polsce była best
sellerem. Książka składa się z czterech 
części. W krótkiej części pierwszej 
autor przedstawia ogólną wizję dalsze
go rozwoju ludzkiej cyw ilizacji 
w trzech przedziałach czasowych: do 
2020, do 2050 oraz do 2100 roku. 
W trzech kolejnych szczegółowo oma
wia, co w XXI wieku przyniosą trzy 
wielkie naukowo-techniczne rewolu
cje XX wieku: komputerowa, biomo- 
lekularna i kwantowa. Swoją wy
obraźnię wspiera opiniami blisko 150 
znanych uczonych, z którymi rozma
wiał w ciągu 10 lat zbierania mate
riałów. Podstawowa teza brzmi: o ile 
dotąd byliśm y głównie biernymi 
obserwatorami, to w nadchodzącym 
stuleciu staniemy się wielkimi reży
serami Przyrody — posiądziemy
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umiejętność swobodnego kierowania 
materią, życiem i inteligencją. Całość 
jest niezwykle interesująca, ale przyj
rzymy się bliżej tylko zagadnieniom 
astronomicznym i astronautycznym, 
poruszanym w części czwartej, po
święconej rewolucji kwantowej. Oto 
kilka wybranych prognoz.

Do 2020 roku:
■ nowa generacja wahadłowców — 

samolotów kosmicznych;
■ nowa generacja teleskopów — od

krywanie pozasłonecznych planet 
wielkości Ziemi;

■ na Marsie stała baza obsługiwana 
przez roboty.
Lata 2020-2050:

■ silniki rakietowe o napędzie che
micznym zastępowane są silnikami 
słoneczno-jonowymi;

■ upowszechnienie się różnych in
nych rodzajów napędu;

■ powszechność lotów międzyplane
tarnych;

■ powszechne stosowanie ogniw sło
necznych do przemysłowej produk
cji elektryczności;

■ pierwsze elektrownie wykorzystu
jące syntezę termojądrową.
Przed 2100 rokiem:

■ stała obecność ludzi na Marsie, 
Księżycu i księżycach planet ol
brzymów;

■ budowa statku międzygwiezdnego 
pozwalającego polecieć ku najbliż
szym gwiazdom i wrócić w czasie 
krótszym niż ludzkie życie — za
stosowanie strumieniowego silnika 
termojądrowego lub impulsowego 
silnika termojądrowego czy lasero
wego silnika fotonowego. Warto 
sprawdzić, co na temat możliwości, 
a właściwie niemożliwości podró
ży międzygwiezdnych mają do po
wiedzenia Krauss i Gil.

Pożyjemy, zobaczymy. Jeżeli spraw
dzą się optymistyczne prognozy zawar
te w części „Rewolucja biomolekular- 
na”, co młodsi czytelnicy będą mogli 
sprawdzić nawet te prognozy, które 
dotyczą okresu po roku 2100. W ostat
nich rozdziałach książki autor śmiało 
wybiega bowiem wyobraźnią w odle
głą przyszłość, stawiając tezę, iż: „Los 
ludzkości i tak ostatecznie wiedzie ku 
gwiazdom”:

■ krótko po 2100 roku zaczyna się 
terraformowanie Marsa — czas 
trwania tego „astroinżynieryjnego” 
przedsięwzięcia jest szacowany na 
100-200 lat;

FWiwyAA, i S U  I

■ w latach 2100-2500 (zależnie od 
tempa wzrostu gospodarczego) — 
ludzkość osiąga poziom planetarnej 
cywilizacji I typu według klasyfi
kacji Kardaszewa — eksploatuje 
oceany, potrafi wpływać na pogo
dę i klimat;

■ lata 3000-5000 —  osiągnięcie po
ziomu gwiezdnej cywilizacji II 
typu;

■ lata 6000-1000000 — osiągnięcie 
poziomu galaktycznej cywilizacji 
III typu — przedział czasowy jest 
tak duży, bo zależy od trudnych do 
przewidzenia postępów w opano
waniu techniki prawdziwych, czyli 
dowolnie dalekich lotów między
gwiezdnych.
Cywilizacja III typu powinna dys

ponować silnikami na antymaterię, 
pozwalającymi podróżować z prędko
ściami podświetlnymi lub nawet opa
nować napęd czasoprzestrzenny, 
umożliwiający błyskawiczne przeno
szenie się z krańca na kraniec Galak
tyki przez czasoprzestrzenne tunele. 
Możliwość takich podróży rozważana 
jest w ostatnim 16 rozdziale „Mistrzo
wie czasu i przestrzeni” . Bardziej 
szczegółowo zagadnienia te omówio
ne są we wspomnianej już Hiperprze- 
strzeni.

Autor na pewno, a tłumacz chyba 
także, nie jest astronomem. Zapewne

recenzje

dlatego w tekście znalazło się sporo 
astronomicznych nieścisłości. Oto kil
ka przykładów.
■ str. 443 — Słońce wiruje, lekko się 

kołysząc z powodu obecności wo
kół niego olbrzymich planet i dalej 
planety „ szarpią ” gwiazdą oraz te
leskopy mogą wychwycić lekkie 
chwianie się gwiazdy — jeżeli krą
ży wokół niej masywna planeta — 
a w ystarczyło  pow iedzieć, że 
gwiazda (Słońce) i planety obiega
ją  wspólny środek masy;

■ str. 445 — stada małych meteory
tów — chodzi o roje meteoroidów;

■ str. 449 — promień światła ... po
trzebuje mniej więcej dnia, żeby 
dotrzeć na krańce Układu Słonecz
nego — należałoby powiedzieć, jak 
rozumiemy „krańce”, bo do Pluto
na (w jego średniej odległości) 
światło słoneczne biegnie 5 i pół 
godziny, czyli niecałą 1/4 dnia 
(doby).

Seria „Na ścieżkach nauki” istnieje 
na rynku wydawniczym już 5 lat. 
Pierwsza pozycja ukazała się w kwiet
niu 1995, a pięćdziesiąty tom wydany 
został w styczniu 2000 roku, co dało 
nam średnio 10 tytułów rocznie. Sie
dem książek napisali polscy autorzy, 
w tym tylko dwie dotyczące astrono
mii. W całości astronomii poświęco
nych jest 14, zagadnienia z pograni
cza astronom ii i innych dziedzin 
omawiane są w 9, a krótsze lub dłuż
sze astronomiczne wzmianki znajdzie
my w kolejnych 9 książkach. W su
mie 32 na 50. Bardzo dobry wynik 
i miejmy nadzieję, że proporcja ta zo
stanie zachowana — w końcu Mieczy
sław Prószyński jest z wykształcenia 
astronomem i z powodzeniem upra
wiał kiedyś astrofizykę. Warto jeszcze 
dodać, iż książki z zakresu astronomii 
i dziedzin pokrewnych „Prószyński 
i S-ka” wydaje także poza serią „Na 
ścieżkach nauki”.

Kazimierz Schilling

5 / qooo U R A N I A  -  Postępy astronom ii 233



kalendarz astronomiczny 2000  — H

Listopad

Słońce
Dni są coraz krótsze, co widać po momentach wscho

du i zachodu Słońca w Warszawie. Dnia 1 listopada wscho
dzi o 5h32m, zachodzi o 15h07m, a 30 listopada wschodzi 
o 6h21m, zachodzi o 14h28m.

Dane dla obserwatorów Słońca (na 0h UT)

Data 2000 P[°l Bn n Lo H
XI 1 24,46 4,35 301,19

3 24,11 4,14 274,81
5 23,72 3,93 248,44
7 23,31 3,71 222,07
9 22,86 3,49 195,70

11 22,38 3,27 169,34
13 21,87 3,04 142,97
15 21,33 2,81 116,60
17 20,77 2,57 90,24
19 20,17 2,33 63,87
21 19,54 2,09 37,51
23 18,88 1,84 11,15
25 18,20 1,60 344,79
27 17,49 1,35 318,43

XI 29 16,75 1,09 292,07
XII 1 15,99 0,84 265,71

32 -i
30 -i
2 8 -i

2 6 - .

2A -.

22 H
20 ■■

18H
<£2 16 -i
SZ

14 -i
12 -i
10-;

B -.

6 - .

4 - .

2 - .

0 4

T p - r n r n  r r r j i T i  n  i . r r|  t t n  r i i ri-, .................... .. i i i i i i i i i | i

1 XI /

3 XI 

| \
A

• t  7 XII

IŁ
Merkury
Mars

P — kąt odchylenia osi obrotu Słońca mierzony od 
północnego wierzchołka tarczy;
B0, L0 — heliograficzna szerokość i długość środka 
tarczy;
23d20h18m — heliograficzna długość środka tarczy 
wynosi 0°

Księżyc
Bezksiężycowe noce będziemy mieli pod koniec mie

siąca, bowiem kolejność faz Księżyca jest w tym miesiącu 
następująca: pierwsza kwadra 4d07h27m, pełnia 11d21 h15m, 
ostatnia kwadra 18d15h25m i nów 25d23h11m. W apogeum 
Księżyc znajdzie się 3 listopada o 3h32m, w perygeum 14 li
stopada o 22h59m i ponownie w apogeum 30 listopada 
o 23h40m.

Planety i planetoidy
W połowie miesiąca nad ranem, nisko nad południowo- 

-wschodnim horyzontem, możemy obserwować Merkurego 
jako obiekt -0,5m. W dniu 14 listopada planeta na godzinę 
przed wschodem Słońca (początek świtu cywilnego) osiąga 
wysokość prawie 10°. Przez teleskop możemy wtedy ob
serwować tarczę planety o średnicy 7” w fazie 60%. Wie
czorem, bardzo nisko nad południowo-zachodnim horyzon
tem możemy próbować zaobserwować Wenus jako „Gwiaz
dę Wieczorną" o jasności - 4m . Obserwacja planety będzie 
jednak utrudniona, gdyż pod koniec zmierzchu cywilnego 
(około godzinę po zachodzie Słońca) jej wysokość nad ho
ryzontem wzrośnie od zaledwie 4° na początku listopada do 
10° pod koniec miesiąca. Przez teleskop możemy obserwo
wać tarczę Wenus o średnicy około 15" w fazie 75%.

a  n
Rys. 1. Merkury i Mars nad wschodnim horyzontem (w War
szawie) na początku świtu cywilnego w listopadzie i grud
niu 2000 (około godziny przed wschodem Słońca).

Marsa możemy znaleźć na porannym niebie. Wysokość 
planety nad południowo-wschodnim horyzontem w ciągu 
miesiąca praktycznie się nie zmienia i wynosi niecałe 30° 
(około godzinę przed wschodem Słońca). Niska jej jasność 
(zaledwie 1,7m) oraz mała średnica tarczy (zaledwie 4”) nie 
zachęcają do obserwacji.

Przez całą noc możemy obserwować Jowisza świecą
cego na tle gwiazdozbioru Byka jako „gwiazda” -3 m. W li
stopadzie tarcza planety osiąga maksymalną w bieżącym 
roku średnicę 49”, co ułatwia obserwację układów chmur 
już przez niewielki sprzęt amatorski.

Na prawo od Jowisza, w odległości zaledwie 10°, wi
doczny jest Saturn. Także on osiąga maksymalną w 2000 
roku średnicę tarczy, wynoszącą nieco ponad 20”. Planeta 
osiągnie jasność -0,2m. Układ pierścieni planety osiągnie 
rozpiętość aż 44", umożliwiając dostrzeżenie np. „Przerwy 
Cassiniego” przez niewielkie teleskopy amatorskie.

W pierwszej połowie nocy na południu, w gwiazdozbio
rze Koziorożca, można obserwować Urana i Neptuna, jako 
„gwiazdy" o jasnościach odpowiednio 5,7m i 7,9m.

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

W listopadzie w pobliżu opozycji nie są widoczne żad
ne jasne planetoidy.

Meteory
Od 14 do 21 listopada promieniują meteory z roju Le

onidów, związanego z kometą Tempel-Tuttle. Radiant me
teorów leży w gwiazdozbiorze Lwa i ma współrzędne: rekt. 
10h08m, deki. +22°. Maksimum aktywności przypada 18 li
stopada. W związku z niedawnym powrotem macierzystej 
komety nadal możliwa jest zwiększona aktywność roju. 
Porannym obserwacjom meteorów niestety będzie prze
szkadzał Księżyc w ostatniej kwadrze.

1d00h37m Początek zaćmienia 
sa) przez cień planety.

1d02h22m Koniec zaćmienia III 
przez cień planety.

1d02h45m Księżyc I (lo) wyłania się zza tarczy Jowisza.

III księżyca Jowisza (Ganimede- 

księżyca Jowisza (Ganimedesa)
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1d03h24m Początek zakrycia III księżyca Jowisza (Ganimedesa) 
przez tarczę planety.

1d05h06m Księżyc III (Ganimedes) wyłania się zza tarczy Jowi
sza.

1 d2 1 h04m 0jeń I księżyca Jowisza (lo) wchodzi na tarczę planety.
I d21 h43m Wejście I księżyca Jowisza (lo) na tarczę planety.
1d23h13m Zejście cienia I księżyca Jowisza (lo) z tarczy planety.
1d23h52m Zejście I księżyca Jowisza (lo) z tarczy planety.
2d04h35m Cień II księżyca Jowisza (Europy) wchodzi na tarczę

planety.
2d18h23m Początek zaćmienia I księżyca Jowisza (lo) przez cień 

planety.
2d21h11m Księżyc I (lo) wyłania się zza tarczy Jowisza.
3d14h Złączenie Neptuna z Księżycem w odl. 2°.
3d17h41m Zejście cienia I księżyca Jowisza (lo) z tarczy planety.
3d18h18m Zejście I księżyca Jowisza (lo) z tarczy planety.
3d22h46m Początek zaćmienia II księżyca Jowisza (Europy) przez 

cień planety.
3d22h55m Gwiazda zmienna ó Cep (cefeida) osiąga maksimum 

jasności (3,5m).
4d02h24m Księżyc II (Europa) wyłania się zza tarczy Jowisza.
4d16h Złączenie Urana z Księżycem w odl. 2°.
4d17h07m Wejście III księżyca Jowisza (Ganimedesa) na tarczę 

planety.
4d18h48m Zejście III księżyca Jowisza (Ganimedesa) z tarczy pla

nety.
5d17h52m Cień II księżyca Jowisza (Europy) wchodzi na tarczę 

planety.
5d19h02m Wejście II księżyca Jowisza (Europy) na tarczę planety.
5d20h17m Zejście cienia II księżyca Jowisza (Europy) z tarczy pla

nety.
5d21h26m Zejście II księżyca Jowisza (Europy) z tarczy planety.
6d22h45m Gwiazda zmienna £ Gem (cefeida) osiąga maksimum 

jasności (3,6m).
7d04h29m Cień I księżyca Jowisza (lo) wchodzi na tarczę planety.
7d05h01m Wejście I księżyca Jowisza (lo) na tarczę planety.
7d18h12m Merkury nieruchomy w rektascensji.
8d Księżyc Saturna Tytan w maksymalnej elongacji zachodniej.
8d01h49m Początek zaćmienia I księżyca Jowisza (lo) przez cień 

planety.
8d04h30m Księżyc I (lo) wyłania się zza tarczy Jowisza.
8d04h39m Początek zaćmienia III księżyca Jowisza (Ganimede

sa) przez cień planety.
8d22h58m Cień I księżyca Jowisza (lo) wchodzi na tarczę planety.
8d23h27m Wejście I księżyca Jowisza (lo) na tarczę planety.
9d01h07m Zejście cienia I księżyca Jowisza (lo) z tarczy planety.
9d01h37m Zejście I księżyca Jowisza (lo) z tarczy planety.
9d20h18m Początek zaćmienia I księżyca Jowisza (lo) przez cień 

planety.
9d22h56m Księżyc I (lo) wyłania się zza tarczy Jowisza.
10d17h26m Cień I księżyca Jowisza (lo) wchodzi na tarczę pla

nety.
10d17h53m Wejście I księżyca Jowisza (lo) na tarczę planety.
10d19h35m Zejście cienia I księżyca Jowisza (lo) z tarczy planety.
10d20h02m Zejście I księżyca Jowisza (lo) z tarczy planety.
11d0 lh21m Początek zaćmienia II księżyca Jowisza (Europy) przez 

cień planety.
11d04h39m Księżyc II (Europa) wyłania się zza tarczy Jowisza.
11d17h22m Księżyc I (lo) wyłania się zza tarczy Jowisza.
II d18h41m Cień III księżyca Jowisza (Ganimedesa) wchodzi na

tarczę planety.
11d20h24m Wejście III księżyca Jowisza (Ganimedesa) na tarczę 

planety.
11d20h25m Zejście cienia III księżyca Jowisza (Ganimedesa) 

z tarczy planety.

11 d22h06m Zejście III księżyca Jowisza (Ganimedesa) z tarczy 
planety.

12dH h Złączenie Saturna z Księżycem w odl. 2°.
12d20h29m Cień II księżyca Jowisza (Europy) wchodzi na tarczę 

planety.
12d21h17m Wejście II księżyca Jowisza (Europy) na tarczę pla

nety.
12d22h54m Zejście cienia II księżyca Jowisza (Europy) z tarczy 

planety.
12d23h42m Zejście II księżyca Jowisza (Europy) z tarczy planety.
13d04h Złączenie Jowisza z Księżycem w odl. 2°.
14d16h30m Gwiazda zmienna <5 Cep (cefeida) osiąga maksimum 

jasności (3,5m).
14d17h47m Księżyc II (Europa) wyłania się zza tarczy Jowisza.
15d03h44m Początek zaćmienia I księżyca Jowisza (lo) przez cień 

planety.
15d05h Merkury w maksymalnej elongacji zachodniej od Słońca 

w odl.19°20’.
16d Księżyc Saturna Tytan w maksymalnej elongacji wschodniej.
16d00h52m Cień I księżyca Jowisza (lo) wchodzi na tarczę pla

nety.
16d01h11m Wejście I księżyca Jowisza (lo) na tarczę planety.
16d03h01m Zejście cienia I księżyca Jowisza (lo) z tarczy planety.
16d03h20m Zejście I księżyca Jowisza (lo) z tarczy planety.
16d22h12m Początek zaćmienia I księżyca Jowisza (lo) przez cień 

planety.
17d00h39m Księżyc I (lo) wyłania się zza tarczy Jowisza.
17d02h22m Gwiazda zmienna 'ę Gem (cefeida) osiąga maksimum 

jasności (3,6m).
17d19h21m Cień I księżyca Jowisza (lo) wchodzi na tarczę pla

nety.
17d19h37m Wejście I księżyca Jowisza (lo) na tarczę planety.
17d21h30m Zejście cienia I księżyca Jowisza (lo) z tarczy planety.
17d21h46m Zejście I księżyca Jowisza (lo) z tarczy planety.
17d22h31m Gwiazda zmienna zaćmieniowa Algol ( f i Per) osiąga 

minimum jasności. Jasność gwiazdy spada od 2,1m do 3,4m.
18d03h57m Początek zaćmienia II księżyca Jowisza (Europy) przez 

cień planety.
18d16h41m Początek zaćmienia I księżyca Jowisza (lo) przez cień 

planety.
18d19h06m Księżyc I (lo) wyłania się zza tarczy Jowisza.
18d22h42m Cień III księżyca Jowisza (Ganimedesa) wchodzi na 

tarczę planety.
18d23h40m Wejście III księżyca Jowisza (Ganimedesa) na tarczę 

planety.
19d00h26m Zejście cienia III księżyca Jowisza (Ganimedesa) 

z tarczy planety.
19d01h24m Zejście III księżyca Jowisza (Ganimedesa) z tarczy 

planety.
19d13h Saturn w opozycji ze Słońcem.
19d15h58m Zejście cienia I księżyca Jowisza (lo) z tarczy planety.
19d16h11m Zejście I księżyca Jowisza (lo) z tarczy planety.
19d23h05m Cień II księżyca Jowisza (Europy) wchodzi na tarczę 

planety.
19d23h31m Wejście II księżyca Jowisza (Europy) na tarczę pla

nety.
20d01h17m Gwiazda zmienna ó  Cep (cefeida) osiąga maksimum 

jasności (3,5m).
20d01h30m Zejście cienia II księżyca Jowisza (Europy) z tarczy 

planety.
20d01h56m Zejście II księżyca Jowisza (Europy) z tarczy planety.
20d19h20m Gwiazda zmienna zaćmieniowa Algol ( f i Per) osiąga 

minimum jasności. Jasność gwiazdy spada od 2,1m do 3,4m.
21d17h15m Początek zaćmienia II księżyca Jowisza (Europy) przez 

cień planety.
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21d18h Złączenie Marsa z Księżycem w odl. 4°.
21d20h00m Księżyc II (Europa) wyłania się zza tarczy Jowisza.
22d05h38m Początek zaćmienia I księżyca Jowisza (lo) przez cień 

planety.
22d06h48m Słońce wstępuje w znak Strzelca, jego długość eklip- 

tyczna wynosi wówczas 240°.
23d Księżyc Saturna Tytan w maksymalnej elongacji zachodniej.
23d02h46m Cień I księżyca Jowisza (lo) wchodzi na tarczę pla

nety.
23d02h54m Wejście i księżyca Jowisza (lo) na tarczę planety.
23d04h55m Zejście cienia I księżyca Jowisza (lo) z tarczy planety.
23d05h03m Zejście I księżyca Jowisza (lo) z tarczy planety.
24d00h07m Początek zaćmienia I księżyca Jowisza (lo) przez cień 

planety.
24d02h23m Księżyc I (lo) wyłania się zza tarczy Jowisza.
24d11h Złączenie Merkurego z Księżycem w odl. 3°.
24d18h00m Gwiazda zmienna rj Aql (cefeida) osiąga maksimum 

jasności (3,5m).
24d21h15m Cień I księżyca Jowisza (lo) wchodzi na tarczę pla

nety.
24d21h20m Wejście I księżyca Jowisza (lo) na tarczę planety.
24d23h24m Zejście cienia I księżyca Jowisza (lo) z tarczy planety.
24d23h29m Zejście I księżyca Jowisza (lo) z tarczy planety.
25d18h35m Początek zaćmienia I księżyca Jowisza (lo) przez cień 

planety.
25d20h49m Księżyc I (lo) wyłania się zza tarczy Jowisza.
26d02h41m Cień III księżyca Jowisza (Ganimedesa) wchodzi na 

tarczę planety.
26d02h54m Wejście III księżyca Jowisza (Ganimedesa) na tarczę 

planety.
26d04h27m Zejście cienia III księżyca Jowisza (Ganimedesa) 

z tarczy planety.

Tt rnsĄnt i a tn .
26d04h39m Zejście III księżyca Jowisza (Ganimedesa) z tarczy 

planety.
26d15h44m Cień I księżyca Jowisza (lo) wchodzi na tarczę pla

nety.
26d15h46m Wejście I księżyca Jowisza (lo) na tarczę planety.
26d17h53m Zejście cienia I księżyca Jowisza (lo) z tarczy planety.
26d17h55m Zejście I księżyca Jowisza (lo) z tarczy planety.
27d01h43m Cień II księżyca Jowisza (Europy) wchodzi na tarczę 

planety.
27d01"46m Wejście II księżyca Jowisza (Europy) na tarczę pla

nety.
27d04h08m Zejście cienia II księżyca Jowisza (Europy) z tarczy 

planety.
27d04h11m Zejście II księżyca Jowisza (Europy) z tarczy planety.
28d02h Jowisz w opozycji ze Słońcem.
28d19h49'" Początek zakrycia II księżyca Jowisza (Europy) przez 

tarczę planety.
28d22h17m Koniec zaćmienia II księżyca Jowisza (Europy) przez 

cień planety.
29d16h29m Początek zakrycia Ili księżyca Jowisza (Ganimedesa) 

przez tarczę planety.
29d18h27m Koniec zaćmienia III księżyca Jowisza (Ganimedesa) 

przez cień planety.
29d19h Złączenie Wenus z Księżycem w odl. 2°.
30d04h37m Wejście i księżyca Jowisza (lo) na tarczę planety.
30d04h41m Cień I księżyca Jowisza (lo) wchodzi na tarczę pla

nety.
30d17h18m Zejście II księżyca Jowisza (Europy) z tarczy planety.
30d17h27m Zejście cienia II księżyca Jowisza (Europy) z tarczy 

planety.
30d18h52m Gwiazda zmienna ó Cep (cefeida) osiąga maksimum 

jasności (3,5m).
30d23h Złączenie Neptuna z Księżycem w odl. 2°.

Rys. 2. Konfiguracja galileuszowych księżyców Jowisza w li
stopadzie 2000 (I -  lo, II -  Europa, III -  Ganimedes, IV -  Cal- 
listo). Przerwa w trasie księżyca oznacza przebywanie satelity 
w cieniu planety. Zachód na prawo od środkowego pasa (tar
czy planety), wschód na lewo.

Rys. 3. Konfiguracja pięciu najjaśniejszych księżyców Satur
na w listopadzie 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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Grudzień
Słońce

Słońce w swym ruchu rocznym po ekliptyce zmierza 
w kierunku punktu przesilenia zimowego:21 grudnia osią
ga najniższy punkt ekliptyki pod równikiem niebieskim 
i wstępując w znak Koziorożca rozpoczyna astronomiczną 
zimę. Dni są nadal coraz krótsze. W Warszawie 1 grudnia 
Słońce wschodzi o 6h23m, zachodzi o 14h27m, 21 grudnia 
wschodzi o 6h43m, zachodzi o 14h25m, a 31 grudnia wscho
dzi o 6h45m, ale zachodzi o 14h33m.

W dniu 25 grudnia nastąpi częściowe zaćmienie Słoń
ca, niewidoczne w Polsce.

Dzień 31 grudnia 2000 jest ostatnim dniem XX wieku 
i drugiego tysiąclecia !!!

Dane dla obserwatorów Słońca (na 0h czasu UT)

Data 2000 P[°] B„ [°] Ln n
XII 1 15,99 0,84 265,71

3 15,21 0,59 239,36
5 14,40 0,33 213,00
7 13,58 0,07 186,64
9 12,73 -0,18 160,29

11 11,86 -0,44 133,94
13 10,98 -0,69 107,58
15 10,08 -0,95 81,23
17 9,16 -1,20 54,88
19 8,24 -1,46 28,54
21 7,30 -1,71 2,19
23 6,35 -1,96 335,84
25 5,39 -2,20 309,50
27 4,43 -2,45 283,16
29 3,47 -2,69 256,81

XII 31 2,50 -2,92 230,47
2001 I 2 1,53 -3,16 204,13

P — kąt odchylenia osi obrotu Słońca mierzony od 
północnego wierzchołka tarczy;
B0, L0 — heliograficzna szerokość i długość środka 
tarczy;
21d03h59m — heliograficzna długość środka tarczy 
wynosi 0°.

Księżyc
Bezksiężycowe noce będziemy mieli pod koniec grud

nia, bowiem kolejność faz Księżyca jest w tym miesiącu 
następująca: pierwsza kwadra 4d03h55m, pełnia 11d09h03"\ 
ostatnia kwadra 18d00h41m i nów 25d17h22m. W perygeum 
Księżyc znajdzie się 12d22h25m, a w apogeum 28d15h07m.

Planety i planetoidy
Merkury znajduje się na niebie w pobliżu Słońca i jest 

niewidoczny.
Wieczorem coraz wyżej nad południowo-zachodnim 

horyzontem wznosi się Wenus, jako „Gwiazda Wieczorna”
o jasności -4 ,3m. Wysokość planety nad horyzontem pod 
koniec świtu cywilnego na początku miesiąca równa zale
dwie 10°, pod koniec grudnia osiąga 21°. Faza Wenus zbli-

N

P Isptnek NAS/HCSFC M>*. 199 tM 2S

Rys. 4. Przebieg częściowego zaćmienia Słońca na Ziemi 
25 grudnia 2000 [wg. F.Espenak -  NASA/GSFC].

ża się do „kwadry", co przy średnicy tarczy 20” czyni ją  
interesującym obiektem obserwacyjnym.

Wysokość Marsa nad porannym horyzontem w porów
naniu do listopada jedynie nieznacznie maleje (26° pod 
koniec grudnia). Pomimo niewielkich rozmiarów tarczy pla
nety (5”) oraz niewielkiej jasności (1,3m) warto polecić jej 
obserwacje przez teleskop ze względu na wyraźną fazę 
równą 92%.

Jowisza, Saturna, Urana i Neptuna można obserwo
wać w pierwszej połowie nocy. Położenie planet na niebie 
w stosunku do listopada praktycznie nie ulega zmianie. Pod 
koniec miesiąca szybko pogarszają się warunki obserwa
cji Urana, a zwłaszcza Neptuna.

Pluton nadal znajduje się na niebie w pobliżu Słońca
i jest niewidoczny.

W grudniu nadal w pobliżu opozycji nie znajdują się 
żadne jasne planetoidy:

Meteory
W grudniu promieniują dwa roje: Geminidy (w dniach 

od 7 do 17) i Ursydy (od 17 do 26). Radiant Geminidów 
leży w gwiazdozbiorze Bliźniąt i ma współrzędne rekt. 7h28m, 
deki.+33°, maksimum aktywności przypada 14 grudnia. 
Radiant Ursydów leży w gwiazdozbiorze Małej Niedźwie
dzicy i ma współrzędne: rekt.14h28m, deki.+75°, maksimum 
aktywności przypada 23 grudnia.Warunki obserwacyjne 
Geminidów w tym roku są złe w związku z Księżycem tuż 
po pełni (obserwacje poranne), natomiast w obserwacjach 
Ursydów nie będzie przeszkadzał Księżyc w nowiu.

*  *  *

1d Księżyc Saturna Tytan w maksymalnej elongacji wschodniej.

1d01h57rn Początek zakrycia I księżyca Jowisza (lo) przez tarczę 
planety.

1d04h12rn Koniec zaćmienia I księżyca Jowisza (lo) przez cień 
planety.
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1d22h14m Gwiazda zmienna rj Aql (cefeida) osiąga maksimum 
jasności (3,5m).

1d23h03m Wejście I księżyca Jowisza (lo) na tarczę planety.
1d23h09m Cień I księżyca Jowisza (lo) wchodzi na tarczę planety.
2a01h Złączenie Urana z Księżycem w odl. 2°.
2d01h13m Zejście I księżyca Jowisza (lo) z tarczy planety.
2d01h19m Zejście cienia I księżyca Jowisza (lo) z tarczy planety.
2d20h22m Początek zakrycia I księżyca Jowisza (lo) przez tarczę 

planety.
2d22h40m Koniec zaćmienia I księżyca Jowisza (lo) przez cień 

planety.
3d17h29m Wejście I księżyca Jowisza (lo) na tarczę planety.
3d17h38m Cień I księżyca Jowisza (lo) wchodzi na tarczę planety.
3d19h39m Zejście I księżyca Jowisza (lo) z tarczy planety.
3d19h48m Zejście cienia I księżyca Jowisza (lo) z tarczy planety.
4d04h00m Wejście II księżyca Jowisza (Europy) na tarczę planety.
4d04h19m Cień II księżyca Jowisza (Europy) wchodzi na tarczę 

planety.
4d14h Pluton w koniunkcji ze Słońcem.
4d14h48m Początek zakrycia I księżyca Jowisza (lo) przez tarczę 

planety.
4°17h09m Koniec zaćmienia I księżyca Jowisza (lo) przez cień 

planety.
5d22h03m Początek zakrycia II księżyca Jowisza (Europy) przez 

tarczę planety.
6d00h53m Koniec zaćmienia II księżyca Jowisza (Europy) przez 

cień planety.
6d03h40m Gwiazda zmienna ó Cep (cefeida) osiąga maksimum 

jasności (3,5m).
6d19h42m Początek zakrycia III księżyca Jowisza (Ganimedesa) 

przez tarczę planety.
6d22h28m Koniec zaćmienia III księżyca Jowisza (Ganimedesa) 

przez cień planety.
7d17h07m Wejście II księżyca Jowisza (Europy) na tarczę planety.

7d17h38m Cień II księżyca Jowisza (Europy) wchodzi na tarczę 
planety.

7d19h32m Zejście II księżyca Jowisza (Europy) z tarczy planety.
7d20h03m Zejście cienia II księżyca Jowisza (Europy) z tarczy pla

nety.
8d00h13m Gwiazda zmienna zaćmieniowa Algol (/? Per) osiąga 

minimum jasności. Jasność gwiazdy spada od 2,1m do 3,4m.
8d03h41m Początek zakrycia I księżyca Jowisza (lo) przez tarczę 

planety
8d17h(32m [Zielona Góra] —  40m [Olsztyn]: w zależności od poło

żenia obserwatora w Polsce) Zakrycie gwiazdy n  Cet (4,4m) 
przez ciemny brzeg Księżyca (widoczne w całej Polsce).

9d Księżyc Saturna Tytan w maksymalnej elongacji zachodniej.
9d00h46m Wejście I księżyca Jowisza (lo) na tarczę planety.
9d01h04m Cień I księżyca Jowisza (lo) wchodzi na tarczę planety.
9d02h28m Gwiazda zmienna rj Aql (cefeida) osiąga maksimum ja

sności (3,5m).
9d02h56m Zejście I księżyca Jowisza (lo) z tarczy planety.
9d03h14m Zejście cienia I księżyca Jowisza (lo) z tarczy planety.
9d17h Złączenie Saturna z Księżycem w odl. 2°.
9d22h06m Początek zakrycia I księżyca Jowisza (lo) przez tarczę 

planety.
10d00h35m Koniec zaćmienia I księżyca Jowisza (lo) przez cień 

planety.
10d08h Złączenie Jowisza z Księżycem w odl. 3°.
10d19h13m Wejście I księżyca Jowisza (lo) na tarczę planety.
10d19h33m Cień I księżyca Jowisza (lo) wchodzi na tarczę pla

nety.
10d21h23m Zejście I księżyca Jowisza (lo) z tarczy planety.
10d21 h43m Zejście cienia I księżyca Jowisza (lo) z tarczy planety.
11d16h32m Początek zakrycia I księżyca Jowisza (lo) przez tarczę 

planety.
11d19h04m Koniec zaćmienia I księżyca Jowisza (lo) przez cień 

planety.
12d09h Złączenie Wenus z Neptunem w odl. 2°.

Rys. 5. Konfiguracja galileuszowych księżyców Jowisza w 
grudniu 2000 (I -  lo, II -  Europa, III -  Ganimedes, IV -  Calli- 
sto). Przerwa w trasie księżyca oznacza przebywanie satelity 
w cieniu planety. Zachód na prawo od środkowego pasa (tar
czy planety), wschód na lewo.

Rys. 6. Konfiguracja pięciu najjaśniejszych księżyców Satur
na w grudniu 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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12d15h49m Zejście I księżyca Jowisza (lo) z tarczy planety.
12d16h11m Zejście cienia I księżyca Jowisza (lo) z tarczy planety.
13d00h17m Początek zakrycia II księżyca Jowisza (Europy) przez 

tarczę planety.
13d03h30m Koniec zaćmienia II księżyca Jowisza (Europy) przez 

cień planety.
13d22h57m Początek zakrycia III księżyca Jowisza (Ganimedesa) 

przez tarczę planety.
14d02h30m Koniec zaćmienia III księżyca Jowisza (Ganimedesa) 

przez cień planety.
1 4 d1 9 h2 2 rn Wejście II księżyca Jowisza (Europy) na tarczę plane

ty-
14d20h14m Cień II księżyca Jowisza (Europy) wchodzi na tarczę 

planety.
14d21h47m Zejście II księżyca Jowisza (Europy) z tarczy planety.
14d22h40m Zejście cienia II księżyca Jowisza (Europy) z tarczy 

planety.
16d02h31m Wejście I księżyca Jowisza (lo) na tarczę planety.
16d02h59m Cień I księżyca Jowisza (lo) wchodzi na tarczę planety.
16d16h49m Koniec zaćmienia II księżyca Jowisza (Europy) przez 

cień planety.
16d21h15m Gwiazda zmienna <5 Cep (cefeida) osiąga maksimum 

jasności (3,5m).
16d23h51m Początek zakrycia I księżyca Jowisza (lo) przez tarczę 

planety.
17d Księżyc Saturna Tytan w maksymalnej elongacji wschodniej.
17d02h30m Koniec zaćmienia I księżyca Jowisza (lo) przez cień 

planety.
17d14h42m Cień III księżyca Jowisza (Ganimedesa) wchodzi na 

tarczę planety.
17d16h33m Zejście cienia III księżyca Jowisza (Ganimedesa) 

z tarczy planety.
17d20h57m Wejście I księżyca Jowisza (lo) na tarczę planety.
17d21h27m Cień I księżyca Jowisza (lo) wchodzi na tarczę plane- 

ty-
17d23h07m Zejście I księżyca Jowisza (lo) z tarczy planety.
17a23h38m Zejście cienia I księżyca Jowisza (lo) z tarczy planety.
18d18h17m Początek zakrycia I księżyca Jowisza (lo) przez tarczę 

planety.
18d20h59m Koniec zaćmienia I księżyca Jowisza (lo) przez cień 

planety.
19d15h23m Wejście I księżyca Jowisza (lo) na tarczę planety.
19d15h56m Cień I księżyca Jowisza (lo) wchodzi na tarczę planety.
19d17h33m Zejście I księżyca Jowisza (lo) z tarczy planety.
19d18h07m Zejście cienia I księżyca Jowisza (lo) z tarczy planety.
20d02h32m Początek zakrycia II księżyca Jowisza (Europy) przez 

tarczę planety.
20d07h Złączenie Marsa z Księżycem w odl. 4°.
20d15h28m Koniec zaćmienia I księżyca Jowisza (lo) przez cień 

planety.
21d02h15m Początek zakrycia III księżyca Jowisza (Ganimedesa) 

przez tarczę planety.
21d13h37.4m Słońce wstępuje w znak Koziorożca, jego długość 

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

21d21h37m Wejście II księżyca Jowisza (Europy) na tarczę planety.
21d22h50m Cień II księżyca Jowisza (Europy) wchodzi na tarczę 

planety.
22d00h03m Zejście II księżyca Jowisza (Europy) z tarczy planety.
22d01h16m Zejście cienia II księżyca Jowisza (Europy) z tarczy 

planety.
23d15h41m Początek zakrycia II księżyca Jowisza (Europy) przez 

tarczę planety.

23d19h26m Koniec zaćmienia II księżyca Jowisza (Europy) przez 
cień planety.

24d01h36m Początek zakrycia I księżyca Jowisza (lo) przez tarczę 
planety.

24d06h Złączenie Wenus z Uranem w odl. 1°.
24d15h59m Wejście III księżyca Jowisza (Ganimedesa) na tarczę 

planety.
24d17h55m Zejście III księżyca Jowisza (Ganimedesa) z tarczy 

planety.
24d18h42m Cień III księżyca Jowisza (Ganimedesa) wchodzi na 

tarczę planety.
24d20h36m Zejście cienia III księżyca Jowisza (Ganimedesa) 

z tarczy planety.
24d22h43m Wejście I księżyca Jowisza (lo) na tarczę planety. 
24d23h23m Cień I księżyca Jowisza (lo) wchodzi na tarczę pla

nety.
25d Częściowe zaćmienie Słońca widoczne w północnych obsza

rach polarnych Ziemi. Zaćmienie widoczne będzie na całym 
kontynencie Ameryki Północnej, z wyjątkiem Alaski oraz 
w północnej części Oceanu Atlantyckiego. Maksymalna faza 
zaćmienia równa 0,723 nastąpi o godzinie 17h35m i będzie 
widoczna w punkcie o współrzędnych <p=67°N, A=74°W.

25d Księżyc Saturna Tytan w maksymalnej elongacji zachodniej. 
25d00h53m Zejście I księżyca Jowisza (lo) z tarczy planety. 
25d01h34m Zejście cienia I księżyca Jowisza (lo) z tarczy planety. 
25d18h Merkury w koniunkcji górnej ze Słońcem.
25d18h Złączenie Merkurego z Księżycem w odl. 3°.
25d20h02m Początek zakrycia I księżyca Jowisza (lo) przez tarczę 

planety.
25d22h54m Koniec zaćmienia I księżyca Jowisza (lo) przez cień 

planety.
26d17h09m Wejście I księżyca Jowisza (lo) na tarczę planety. 
26d17h52m Cień I księżyca Jowisza (lo) wchodzi na tarczę planety. 
26d19h19m Zejście I księżyca Jowisza (lo) z tarczy planety. 
26d20h02m Zejście cienia I księżyca Jowisza (lo) z tarczy planety. 
27d16h50m Gwiazda zmienna 'ę Gem (cefeida) osiąga maksimum 

jasności (3,6m).
27d17h23m Koniec zaćmienia I księżyca Jowisza (lo) przez cień 

planety.
28d07h Złączenie Neptuna z Księżycem w odl. 2°.
28d23h55m Wejście II księżyca Jowisza (Europy) na tarczę planety. 
29d01h26m Cień II księżyca Jowisza (Europy) wchodzi na tarczę 

planety.
29d02h21m Zejście II księżyca Jowisza (Europy) z tarczy planety. 
29d10h Złączenie Urana z Księżycem w odl. 2°.
29d23h Złączenie Wenus z Księżycem w odl. 2°.
30d18h00m Początek zakrycia II księżyca Jowisza (Europy) przez 

tarczę planety.
30d22h04m Koniec zaćmienia II księżyca Jowisza (Europy) przez 

cień planety.
30d22h45m Gwiazda zmienna zaćmieniowa Algol (/3 Per) osiąga 

minimum jasności. Jasność gwiazdy spada od 2,1m do 3,4m.

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

Aby otrzymać datę w obowiązującym w listopadzie i grud
niu w Polsce „czasie zimowym", należy dodać 1 godzinę.

Momenty złączeń planet z Księżycem podane są dla 
geocentrycznych złączeń w rektascensji. W  przypadku wza
jemnych złączeń planet podano momenty ich największego 
zbliżenia. Podane są wszystkie złączenia, nie tylko widoczne 
w Polsce.

Opracował T.Ściężor
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relaks z Uranią

Rozwiązaniem naszej krzyżów
ki z numeru 3 jest hasło: „Po
wodzenie NEAR-a”. Nagrody 

książkowe wylosowali M arcin  Fili
pek z Jerzmanowic i K rzysztof Socha 
z Baćkowic. Obu Panom gratulujemy, 
książki wyślemy pocztą.
Tym razem konkurs polega na odgad
nięciu 28 wyrazów, których pierwsze 
litery utworzą hasło-rozwiązanie. Po
mocną będzie tabelka zawierająca szu
kane litery, ale wymieszane w obrębie 
kolumny. I tak, w kolumnie I znajdzie
my pierwsze litery wyrazów: 1 ,8 ,15 ,
22, w kolumnie II: 2, 9, 16, 23 itd. 
Rozwiązanie (wyłącznie hasło) prosi
my przysłać na adres redakcji wraz 
z dołączonym kuponem konkursowym 
(uwaga: prenumeratorzy mogą przesy
łać rozwiązania pocztą elektroniczną) 
w terminie do końca października br. 
Powodzenia!

dokończenie ze strony 223. 
wa nie mniejsza niż 75 cm, odległość 

„sztucznej gwiazdy” nie mniejsza niż 13 m.
Średnica 20 cm, ogniskowa 140 cm, 

odległość 11 m.
Średnica 25 cm, ogniskowa 225 cm, 

odległość 12 m.
(Jak widać, przy dużych zwiercia

dłach metoda ta przestaje być wygod
na, ale jest bardzo dobra dla zwiercia
deł średnich i m ałych).

Jeśli mieszka się jednak na wysokim 
piętrze „bloku” i poza centrum miasta, to 
można spróbować użyć jako „sztucznej 
gwiazdy” światło oddalonej latami (albo 
jeszcze lepiej — jakieś światło na dachu 
innego, bardzo oddalonego „bloku”).

Znam wykonawców zwierciadeł (na 
przykład we Włocławku), którzy osią
gają w ten sposób zupełnie dobre rezul
taty.

1. Wraz z Mizarem tworzy układ po
dwójny.

2. Gwiazdozbiór, w którym znajduje 
się najbliższa nam po Słońcu gwiaz
da.

3. Jest paradoks jego nazwiska.
4. Np. absolutna.
5. Jeden z księżyców Jowisza.
6. Kłos w gwiazdozbiorze Panny.
7. Z Bodim stworzyli regułę.
8. Księżyc Plutona.
9. Osłabienie promieniowania w at

mosferze ziemskiej.
10. Morze na Księżycu.
11. Faza Księżyca.
12. Pozorna wędrówka Słońca na tle 

gwiazd.
13. Najjaśniejsza w Koronie Płn.
14. Mały lub Duży Magellana.
15. Znajduje się w nim Koza z Koźlę

tami.
16. Gwiazda z największym ruchem 

własnym.

10) W przyrządzie cieniowym nie 
należy starać się o jak najmniejszą śred
nicę „sztucznej gwiazdy” (!). Przy śred
nicy „nieskończenie” dużej dokładność 
badania wynosi bowiem 0,06 ̂ m , czyli 
w zupełności wystarczającą. (Natomiast 
przy średnicy „nieskończenie” małej 
wzrasta do około 0,02 ̂ m). W praktyce 
więc „sztuczna gwiazda” może mieć 
średnicę 1 czy nawet 1,5 mm. Obraz cie
niowy będzie wtedy jasny, a to bardzo 
ważne.

11) Najlepszy nawet, pod względem 
optycznym, teleskop „nic” nie będzie 
wart, jeżeli nie będzie posiadał bardzo 
solidnego montażu. Wykonanie zaś so
lidnego montażu paralaktycznego bez 
tokarni jest praktycznie niemożliwe. 
(Chyba że ma się wyjątkowe uzdolnie
nia mechaniczne i umiejętność „zmaj- 
sterkowania” montażu z „przypadko

17. Gwiazdozbiór nieba letniego.
18. Przeciwstawienie.
19. Planetoida.
20. Łacińska nazwa gwiazdozbioru Ba

rana.
21. Zmienna krótkookresowa.
22. Najwięcej w gwieździe po wodo

rze.
23. Na osi poziomej diagramu H-R.
24. Aquilla.
25. Zwana Cudowną.
26. Astronauta amerykański, dowód

ca wyprawy Apollo 16.
27. Astronom polski epoki Oświecenia.
28. Jedna z najładniejszych komet XX 

wieku.

w E O O E A O
A C O M W 6 T
C T Ł N E S C
H S N J Y S L

Oprać. M. Śróbka-Kubiak

wo” dobranych elementów). Widziałem 
w życiu wiele doskonałych optycznie te
leskopów (nawet wykonanych fabrycz
nie), których montaże się „trzęsły”. Taki 
teleskop do solidnych obserwacji się nie 
nadaje. (Niedawno widziałem bardzo 
dobry montaż produkcji chińskiej). Dla
tego też lepiej wykonać montaż o wiele 
większy i cięższy niż „potrzeba” i bar
dzo starannie go zrównoważyć. (Ma to 
też tę zaletę, że w przyszłości można na 
nim będzie zainstalować nieco większy 
teleskop). Najlepiej zaś wykonać duży 
i ciężki montaż stacjonarny. No cóż, ale 
nie każdy ma możność budowy obser
watorium na dachu własnego domu. 
Mnie się to udało już w 1960 r. (była 
wzmianka w „Sky & Telescope), a obec
nie mam własne obserwatorium na da
chu domu, który teraz posiadam.

dr in t  Andrzej Marks

Ciekawe adresy internetowe...

http://www.spaceweather.com/ —  jest to jedna z najczęściej ostatnio odwiedzanych przez miłośników astrono
mii stron w Sieci, a to ze względu na znajdujące się tam nowości i informacje dotyczące relacji Słońce-Ziemia. 
Znajdziemy tam m.in. aktualny wygląd zaplamionego Słońca, ultrafioletowe zdjęcia korony słonecznej wykonane 
przez SOHO, komunikaty dotyczące prawdopodobieństwa wystąpienia rozbłysków na powierzchni Słońca, wy
stąpienia burz geomagnetycznych i zórz polarnych na Ziemi.

Na stronie istnieje możliwość zapisania się na listę subskrybcyjną, dzięki czemu na bieżąco można być powia
damianym via e-mail o wszelkich nowych i ciekawych wydarzeniach w naszym najbliższym kosmicznym otocze
niu (np. o zbliżającym się deszczu meteorów).

Prognozy „kosmicznej pogody” bazują na danych NASA, satelitów NOAA i naziemnych stacji monitorujących.
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Prezentowaną na zdjęciu po lewej stronie galaktykę M101 sfo
tografował Mariusz Świętnicki ze Zręcina przy pomocy telesko
pu typu Newton 250/1520 z czasem ekspozycji 60 min na filmie 
Konica VX400. Niżej (po lewej) zdjęcie światła popielatego wy
konane tym samym teleskopem przez Mariusza Świętnickiego 
i Jacka Adamika (texp = 15 s, film jak wyżej).

Ten sam duet autorów przysłał nam jedyne zdjęcie komety 
LINEAR C/1999 S4, które dotarło do nas przed oddaniem tego 
zeszytu do druku (niżej, po prawej). Zostało ono wykonane 23 
lipca br. za pomocą teleskopu Newtona 205/907 na filmie Fuji 
Superia 400 (ekspozycja 10-minutowa, prowadzenie ręczne).

Teleskopy typu Newto
na 250/1520 i 205/907 
używane do wykona- 
■nia .po wyższych zdjęć 
CTSentuie zdjęcie po

Bieżący rok jest wyjąt- 
—r' kowo łaskawy dla miło-

śników zórz polarnych.
V r^ »  Po zdjęciach zorzy wi-

\  docznej u nas w kwiet
niu kolej na zdjęcie zo- 

- 'V  • Ś k  rzy widocznej w lipcu
(u dołu, po lewej). Wy-

-----------  ...., pianie widać maszty
cumujących do przystani jachtów). Zdjęcie zostało wykonane 
aparatem Praktica z obiektywem Pentacon 1.8/50 (przy otwartej 
przysłonie) z czasem naświetlania około 30 sekund (film Fuji- 
chrome Sensia I1100 ASA) z użyciem statywu i wężyka spusto
wego (zdjęcie zostało poddane obróbce cyfrowej polegającej 
na rozjaśnieniu i podbiciu kontrastu).
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Co się stało 
LINEAR?

Kometa C/1999 S4 (LINEAR) miała być kometą milenijną —  ostatnią 
widoczną gołym okiem kometą XX wieku! Stawiła się na niebie tam, 
gdzie przewidywały efemerydy, od marca była kometą okołobiegunową 
i jaśniała, jak przewidywano. W dniu 26 lipca, znajdując się w odległości 
114 min km od Słońca i 56 min km od Ziemi, miała osiągnąć maksimum 
swego blasku ok. 4 magnitudo. I właśnie w tym dniu nastąpiła katastrofa 
—  kometa się rozpadła. Oto kilka dokumentów jej istnienia i rozpadu.

1. po prawej —  kometa C/1999 S4 w dniu 23 lipca 2000 —  słabsza 
o ok. 2 mag. w stosunku do efemerydy —  obraz uzyskany przez Marka 
Kidlera teleskopem Kapteyna na Wyspach Kanaryjskich.

2.'Promieniowanie X komety 1999 S4. Obraz komety w promieniowaniu 
rentgenowskim  uzyskano w dniu 14 lipca 2000 przez teleskop 
kosmiczny Chandra. Ciągle jest wielką tajen^iicą, jak „zimna” kometa 
może produkować „gorące” promieniowanie X.

jądro komety

do Słońca

3. O koło 6 lipca  2000 nastąp iła  
w jądrze komety C/1999 S4 eksplozja,

P
 wyrzuciła kawałek jego materii 
wodowała kró tkotrw ały wzrost 
ści kom ety. Za re jes trow a ł 
powyższych obrazach teleskop 
czny Hubble’a (H.Weaver); J j^

3. Kometa C/1999 S4 w dniu 5 sierpnia 
w obiektywie teleskopu 2,2nt.na Hawajach 
(wyżej) i prawie w tym samym czasie w o- 
biektywie teleskopu Hubble’a (po prawej). 
HST odkrywa całą armadę komet, które 
powstały po rozpadzie pierwotnej komety.


