Starożytna kosmologia w Biblii
Skład chemicznyj Słońca
Congres Międzynarodowej Unii Astronomicznej
Pierwsze identyfikacje rozmytych linii widmowych

Szanowni i Drodzy Czytelnicy,
Oddajemy w Wasze ręce ostatni w tym milenium zeszyt naszego
czasopisma. Takja k zeszyty poprzednie przynosi on informacje o najnowszych
rezultatach badań Kosmosu, o ciekawych zjawiskach ju ż obserwowanych
i tych, które będziemy mogli obserwować w niedalekiej przyszłości. Jest to
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więc w zasadzie zeszyt ja k każdy inny, bez specjalnych milenijnych
fajerwerków. Milenijnym akcentem jest tu jednak artykuł wybitnego biblisty,
Księdza Profesora Waldemara Chrostowskiego, prorektora Uniwersytetu Kardynała
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Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, który w tym jubileuszowym roku 2000 przedstawia nam
idee i poglądy na stworzenie świata i człowieka zawarte w Biblii. Takim też akcentem jest
spojrzenie z wysokości orbity satelity IKONOS na niektóre ziemskie dzieła, wspaniałe budowle
inżynierskie i, niestety, wojenne ruiny, które zmieniały oblicze Ziemi (głównie) w X X wieku.
Na łamach bieżącego numeru gościmy również innych znakomitych Autorów. Belgijscy
astronomowie Nicolas Grevesse i Jacques Sauval, wybitni znawcy problematyki składu
chemicznego ciał niebieskich, przedstawiają nam swoje najnowsze rezultaty wyznaczeń składu
chemicznego Słońca. A znany ju ż naszym Czytelnikom doc. Tadeusz Jarzębowski z Wrocławia
omawia ostatni Kongres Międzynarodowej Unii Astronomicznej. Kongres ten zgromadził
w sierpniu 2000 r. w Manchesterze w Wielkiej Brytanii blisko 2000 astronomów z przeszło 70
krajów naszej planety. Z krótszych doniesień wyróżnia się notatka o toruńskiej identyfikacji
tzw. międzygwiazdowych linii rozmytych, które na to czekały 78 lat! (J. Krelowski) i informacja
o poznańskiej Amerykańsko-Europejskiej Konferencji Mechaniki Nieba (H. Prętka-Ziomek).
Ciekawa też jest historia komety C/l 999 S4 (LINEAR), która na oczach wielu obserwatorów
rozpadła się w „pył” w lipcu 2000 r. (T. Sciężor).
Mimo znacznego wzrostu, zwłaszcza w ostatnim roku, cen całego procesu produkcyjnego
naszego czasopisma, Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Astronomicznego podjął decyzję
o niepodnoszeniu w roku 2001 ceny URANII-POSTĘPÓW ASTRONOMII zarówno
w prenumeracie, ja k i pojedynczych egzemplarzy. Rosnącą inflację pragniemy pokryć, poszukując
większej ilości prenumeratorów i darczyńców, czyli, ja k to się modnie mówi, sponsorów. W tym
dziele prosimy o pomoc wszystkich naszych czytelników i sympatyków. Oczywiście liczymy też na
to, że potrafimy przekonać Komitet Badań Naukowych o potrzebie rozsądniejszego, niż to miało
miejsce dotychczas, dofinansowania naszego pisma.
Na zbłiżające się jubileuszowe święta Bożego Narodzenia i Nowego Roku, w pierwszym
roku nowego milenium, składam Państwu najlepsze życzenia zdrowia i wszelkiej pomyślności
oraz przyjemności i pożytku z lektury naszego pisma.
Andrzej Woszczyk

nnrasnKB
Toruń, w październiku 2000 r
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czytelnicy piszą.
Szanowna Redakcjo,
Jak każdy miłośnik Astrono
mii bacznie przyglądam się po
godzie, starając się zaplanować
swoje obserwacje, pilnie śle
dząc nadciągające chmury lub
zamglenie nieba. Wiele razy
oglądam zachód Stońca, wy
czekując aż niebo nabierze od
powiedniej przejrzystości - za
praszając mnie do zajrzenia
w gwiazdy. 1 lipca 2000 r. byt
dość ciepłym dniem. Po połu
dniu zaczęły napływać cirrusy
i błękit nieba pokrył się delikatną
firanką chmur. Byłem wówczas
u rodziny około 6 km od Gorzo
wa Wlkp. (gdzie przeważnie
korzystam z tego niewielkiego
oddalenia od miejskich świateł).
Niecierpliwie czekam nocy.
Około godziny dziewiętnastej,
gdy Słońce było jeszcze 15° nad
horyzontem, pojawiło się tzw.
słońce poboczne, z lewej stro
ny słońca prawdziwego. Myślę,

że to zjawisko jest dość częste
w naszym klimacie i położeniu
geograficznym. Chyba każdy,
kto przygląda się niebu, zapew
ne widział je już nieraz. Po kilku
minutach dostrzegłem z drugiej
strony przeciwne słońce po
boczne. Światło naszej gwiaz
dy przebijało się przez chmury,
zrobiło się nieco chłodniej. Oko
ło godziny 19:15 spojrzałem
w górę, chcąc sprawdzić, jak
wygląda niebo nad głową. Ku
mojemu zdziwieniu dostrzegłem
tęczę, a raczej wyraźny niczym
tęcza, barwny pas. Tęcza tutaj?
- pomyślałem - przecież „tam”
nie pada. Poza tym musiałbym
mieć ją za plecami - naprzeciw
Słońca, a nie wysoko ponad
nim. Pierwszy raz widziałem coś
takiego. Był to wycinek łuku dłu
gością odpowiadający odległo
ści słońca pobocznego od słoń
ca właściwego, ale na wysoko
ści co najmniej dwa razy takiej.
Dobre kilka (naście!) minut trwa
ło, zanim zdałem sobie sprawę,
że mam przecież aparat z fil
mem w środku. Następne kilka
minut zabrało mi dobiegnięcie
do domu, ustawienie statywu
i przygotowanie aparatu. Gdy
wszystko było gotowe, okazało
się, jak na złość, że całe zjawi
sko zaczyna zanikać. Mimo iż
w „Zenicie” miałem obiektyw
37 mm (z polem 60°) - zmuszo
ny byłem wykonać aż trzy zdję
cia, by złapać całość zjawiska.
Nie jestem pewien, ale łuk barw
ny, który zaobserwowałem wy
soko nad Słońcem, był chyba

Tu może być reklama Twojej Firmy!
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Istnieje możliwość negocjowania warunków.

Zapraszamy na nasze łamy!
tzw. tukiem okołozenitalnym. W
sumie zdjęcia wykonałem ra
czej w pośpiechu, nie zastana
wiając się nad parametrami
ekspozycji. Dlatego nie są one
zbyt udane i możliwe, że nie
będą nadawały się do prezen
tacji na łamach Uranii-PA. War
to przyglądać się otaczającej
przyrodzie; nigdy nie wiadomo,
co przyniesie nam pogoda.
Życzę wszystkim patrzącym
w niebo, czystych, spokojnych

nocy - pozdrawiam amatorów
oraz profesjonalistów; szcze
gólnie Redaktora Naczelnego
Uranii-Postępów Astronomii,
Profesora Andrzeja Woszczyka.
miłośnik astronomii
Artur Pilarczyk
Gorzów Wlkp.
Red.: Dziękujemy za opis cie
kawego zjawiska i wzajemnie
pozdrawiamy

Kupię, sprzedam, zamienię...
Kupię jeden z modeli aparatów
Zenit: 12XP, TTL, 122.
Krzysztof Gaudy,
tel. 0-34 328 4855
e-mail: gaudy3§poczta.onet.pl

Sprzedam obiektyw astrono
miczny Fraunhofera 0 1 4 5 ,
F1932 mm w oprawie metalowej
lub kompletny z okularami.
Tel. 0-81 881 8048 (najlepiej wie
czorem)

Sprzedam okular: Plóssl TeleVUE 8 mm, Nagler 9 mm.
Tel. 0-33 823 3673 (wieczorem)

W tej rubryce zam ieszczamy
bezpłatnie ogłoszenia naszych
Czytelników (do 250 znaków).

O nazewnictwie słów kilka
D zię ku ją c Panu Ja cko w i
Krukowi za życzliw e słowo
o „Atlasie Układu Słoneczne
go" („Urania" nr 4/2000), wy
danym przez nasze wydaw
nictwo, chciałbym ustosunko
wać się do jego rozważań na
tem at zasad nazew nictw a
planet, księżyców i utworów
powierzchniowych. Tym bar
dziej że za ów wybór była od
powiedzialna bardziej redak
cja niż tłumacz.
Otóż liczne (ponad 4 tysią
ce obiektów ) nazew nictw o
utworów powierzchniowych
zostało „zlatynizowane" przez
IAU — w końcu pochodzi ze
wszystkich możliwych ję zy
ków; rozum iem , że w tym
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celu, by brzmiało identycznie
w każdym z nich. Dlatego
podjęliśmy decyzję niespolszczania tych nazw. Być może
słowniczek, tłumaczący naj
mniej oczywiste z nich, rze
czywiście by się przydał. Je
śli będzie drugie wydanie,
pomyślimy o tym.
Sprawa nazw księżyców
wygląda nieco inaczej. Otóż
w literaturze funkcjonują na
zwy nie zlatynizowane, lecz
— w wersji angielskiej (choć
bliskiej tej pierwszej). Naj
prostszym przykładem, jaki
się ciśnie na usta, jest Ganimedes, który ma wersję an
gielską Ganymede, podczas
gdy łacińska brzmi: Ganyme-

des. Albo Helena: po angiel
sku Helene, w języku Horace
go — Helena. Albo Janus:
Janus (ang.) i lanus (łac.).
D laczego w ięc nie podać
tych nazw w polskiej formie,
zwłaszcza że często funkcjo
nują one w naszym języku od
stuleci, a na dodatek istnieje
doskonałe źródło systematy
zujące imiona — mający już
kilka wydań „Słownik mitolo
gii greckiej i rzymskiej” P. Grimala (wyd. I, 1987), opraco
wany przez zespół filologów
klasycznych pod kierunkiem
nieżyjącego już prof. Jerzego
Łanowskiego. Polecam wstęp
„Do polskiego czytelnika”.
Nazewnictwo księżyców
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zostało spolszczone konse
kwentnie. To dlatego — co
dziwi Pana Kruka — natural
ny satelita Saturna, Tethys,
nie zamienił się w Tetydę. Są
to bowiem dwie różne posta
ci: Tethys to tytanida, siostra
Japetosa, Hyperiona, Fojbe
i Rei, matka Prom eteusza
i Epimeteusza — wszyscy oni
użyczyli swych imion księży
com planety z pierścieniami.
Natomiast Tetyda była nereidą, bóstwem morskim.
Z poważaniem
Jarosław Włodarczyk
Redaktor Naczelny Działu
Książek Popularnonaukowych
Prószyński i S-ka
6 /qooo

Urania
Po s t ę p y
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(PL ISSN 0032-5414/ 0042-07-94)
Dwumiesięcznik poświęcony upowszechnianiu
wiedzy astronomicznej. Czasopismo powstałe
poprzez połączenie się „Uranii” — dotychcza
sowego miesięcznika PTMA, ukazującego się
od 1922 roku i „Postępów Astronomii” — do
tychczasowego kwartalnika PTA, wychodzą
cego od 1953 roku. Patronat: Polskie Towarzy
stwo Astronomiczne i Polskie Towarzystwo Mi
łośników Astronomii. Zachowana zostaje do
tychczasowa numeracja „Uranii”. Pismo jest
częściowo finansowane przez KBN i Komitet
Astronomii PAN.
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Waldemar Chrostowski
Biblia powstała z wiary i dla wiary. Składające się na nią księgi, utrwalane na piśmie
przez więcej niż tysiąc lat, nie zawierają jednej spójnej kosmologii, lecz odzwiercie
dlają rozmaite zapatrywania, poglądy i intuicje na temat początków i budowy świata.
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Wiedza o składzie chemicznym Słońca ma zasadnicze znaczenie nie tylko dla zrozumie
nia naszej dziennej gwiazdy i zbudowania modelu Słońca, ale także dla modelowania
różnorodnych obiektów gwiazdowych i Wszechświata jako całości.
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Kongresy Międzynarodowej Unii Astronomicznej są cyklicznymi imprezami naukowy
mi podsumowującymi postęp badań astronomicznych, ja ki się dokonał w okresie ostat
nich kilku lat. Składa się na nie głównie wiele sympozjów (na tu omawianym 5) i kilka
naście jednodniowych (tu 14) tzw. „wspólnych dyskusji’’poświęconych węższym, ale
niezwykle aktualnym zagadnieniom współczesnej astronomii.
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Adres WWW:
http://urania.camk.edu.pl

Prenum erata w roku 2001 kosztuje 36 zł.
Można również zamawiać pojedyncze zeszyty
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Polskie Towarzystwo Astronomiczne
Zarząd Główny - Sekretariat
ul. Bartycka 18, 00-716 Warszawa
tel. (0-22) 841 00 41 wewn. 146
E-mail: hania@camk.edu.pl
WWW: www.camk.edu.pl/pta
Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii
Zarząd Główny
ul. św. Tomasza 30/8, 31-027 Kraków
tel. (0-12) 422 38 92
E-mail: ptma@oa.uj.edu.pl
WWW: oa.uj.edu.pl/~ptma
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te le s k o p k o sm iczn y H u bble’a o b se rw u je : M l 5 (okl. II)
ro zm a ito ści: Podwójne asteroidy; Co nowego na Erosie?; NASA
planuje rozszerzyć podbój Marsa (259); Rozmyte linie międzygwiazdowe — pierwsze identyfikacje (260); Epsilon Eridani też ma p la 
netę!; Zagadki z satelity SIYAS (261); Półprofesjonalne obserwacje
amatorską kamerą CCD (262);Ecce homo (264)

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

Dystrybucja:
Karolina Wojtkowska, CA UMK,
ul. Gagarina 11, 87-100 TORUŃ
tel. (0-56) 611 30 14
E-mail: urania@astri.uni.torun.pl

Kongres Międzynarodowej Unii Astronomicznej

Tadeusz Jarzębowski

Korekta:
Bożena Wyrzykowska

Druk:
Zakład Poligraficzno-Wydawniczy
POZKAL, Inowrocław

Manchester 2000
—

Opracowanie graficzne
i skład komputerowy:
Jacek Drążkowski

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

Skład chemiczny Słońca
Nicolas Grevesse, A. Jacques Sauval

Redaktor Naczelny:
Andrzej Woszczyk, CA UMK Toruń
Zespól Redakcyjny:
Marek Gołębiewski, CA UMK Toruń
Magdalena Kożuchowska, CAMK W-wa
Krzysztof Rochowicz, CA UMK Toruń
Roman Schreiber, CAMK Toruń

Elementy starożytnej kosmologii w biblijnych
opowiadaniach o stworzeniu świata i człowie
ka (Rdz 1-3)
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g a leria M gław ic M essierar. Czarne Oko (Śpiącej Królewny?)
w kra ju : Amerykańsko-Europejska Konferencja M echaniki Nieba
(268); Trzeci Piknik M eteorytowy — Guciów 2000 (269); Polskie
Towarzystwo M iłośników Astronomii informuje (270)
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na ś w ie c ie : Osiem godzin na Przylądku Canaveral
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P.T. M iło śn ic y a stro n o m ii o b se rw u ją : Kometa C /l999 S4 (LINE
AR) — „ niewypał ” czy „ bomba ” końca X X w. ?
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poradnik ob serw a to ra : Obserwacje Urana, Neptuna i Plutona
astro n o m ia w s z k o le : Wyznaczanie odległości do satelitów (278);
Doświadczenia na lekcjach astronomii (280)
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kalen da rz astro n o m iczn y 2001: styczeń — luty
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re la k s z Uranią: meteorytowa krzyżówka
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cie k a w e a d re sy in te rn e to w e

NA OKŁADCE
Portret mgławicy planetarnej IC 418 uzyskany teleskopem kosmicznym (kamera WFPC2)
w lutym i wrześniu 1999 r. Położony w konstelacji Zająca obiekt o rozmiarach kątowych
1 8 ” odległy je s t o około 2000 ł.św. — zajmuje więc w przestrzeni obszar o średnicy 0,2
roku świetlnego (tj. 13 tys.j.a.). Obraz je s t kompozycją zdjęć uzyskanych w liniach wodoru
(H a — barwa zielona), azotu ([NU] - barwa czerwona) i tlenu ([OIII] — barwa niebieska).
Fot. R. Sahai i in., Hubble Heritage Team (STScI/AURA), NASA.
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Elementy starożytnej
kosmologii
w biblijnych
opowiadaniach
o stworzeniu świata
i człowieka (Rdz 1-3)
osmologia zajmuje się bu
dową świata. Prawie zawsze
rozwijała się razem z kosmogonią, czyli teorią na temat początków
świata, bo pytając o strukturę i sens
wszystkiego, co nas otacza, człowiek
cofa się też do początków. Odpowie
dzi na te trudne pytania są udzielane
w symbolach mitycznych, filozofii
i naukach przyrodniczych. Obie na
zwy, kosmologia i kosmogonia, wy
wodzą się z języka greckiego. Ich
pierwszy człon stanowi rzeczownik
kosmos, oznaczający świat pojęty jako
całość i złożona jedność. Aczkolwiek
dopiero Grecy, i to dopiero w ostat
nich stuleciach ery przedchrześcijań
skiej, dali początek obydwu nazwom,
wysiłki poznawania struktury świata
i jego genezy są tak dawne jak czło
wiek. Bardzo długo były zresztą nie
rozłączne, a nawet pokrywały się ze
sobą. Rozmaite mityczne opowieści,
których ślady odnajdujemy w prawie
każdej kulturze, stanowiły rezultat
żmudnych spekulacji na temat począt
ków świata i istniejącego w nim po
rządku, który umożliwia prawidłowe
i przewidywalne funkcjonowanie jego
rozmaitych elementów. Z czasem roz
winęło się filozofowanie, a także upra
wianie nauk przyrodniczych. Właśnie
na tych ostatnich współczesny czło
wiek opiera głównie swoje rozeznanie
o świecie.
Biblijni Izraelici, których od pozo
stałych starożytnych ludów i narodów
różniła religia monoteistyczna, podzie
lali z innymi pytania o zasady, które
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rządzą światem i pozwalają go zrozu
mieć, a także podporządkować czło
wiekowi i jego woli. Fundamentem
odnośnych koncepcji była jednak nie
tylko codzienna obserwacja i wciąż
wzbogacane doświadczenie życiowe,
gromadzone przez pokolenia i podda
wane coraz wnikliwszej refleksji, lecz
i wiara religijna, zakładająca przeko
nanie o istnieniu i działaniu osobowe
go Boga. Biblia powstała z wiary i dla
wiary i ta perspektywa pozostawała
najważniejsza. Składające się na nią
księgi, utrwalane na piśmie przez wię
cej niż tysiąc lat, nie zawierająjednej
spójnej kosmologii, lecz odzwiercie
dlają rozmaite zapatrywania, poglą
dy i intuicje na temat początków i bu
dowy św iata. W szystkie zostały
konsekw entnie podporządkow ane
wymogom religii monoteistycznej,
stanowiącej rezultat ustawicznie trwa
jącego dialogu Boga z narodem Jego
wybrania.
Ścisłe związki kosmologii z kosmogonią są widoczne w otwierających
Biblię pierwszych rozdziałach Księgi
Rodzaju. Mamy w nich dwa, sąsiadu
jące ze sobą (Rdz 1,1-2,4a oraz 2,4b-3,24), opowiadania o stworzeniu
świata i człowieka, przy czym w dru
gim cały nacisk jest położony na stwo
rzeniu człowieka. Poza Biblią zacho
wały się rów nież inne starożytne
opowieści tego typu, często podawa
ne jako przykłady analogicznych prób
wyjaśniania początków świata i czło
wieka, podejmowane przez pogań
skich sąsiadów biblijnego Izraela.
6/2000

Mimo podobieństw i zbieżności istnie
je jednak znamienna różnica, polega
ją c a na tym , że pogańskie kosm oi antropogonie poprzedza zazwyczaj
rozbudowana teogonia, czyli opowieść
0 pochodzeniu bogów. Według tego
sposobu myślenia, skoro wszystko ma
swój początek, zatem także bogowie.
Chociaż pod wieloma względami nie
przynależą do naszego świata, podzie
lają z nim i z nami właśnie to, że kie
dyś zaistnieli, a więc w pewien sposób
stanowią integralną część wszystkiego.
Dlatego odzwierciedlają ludzkie wady
1 zalety, m ają podobne cnoty i potrze
by, żenią się i wychodzą za mąż, rodzą
dzieci, łączą się w rozm aite układy
i związki, a nawet prowadzą spory, woj
ny i konflikty. Zupełnie inaczej Bóg,
o którym mowa na kartach Biblii. Nie
ma w niej żadnej aluzji do Jego pocho
dzenia bądź zaistnienia. Księgę Rodzaju
otw iera zdanie: „N a początku Bóg
stworzył niebo i ziemię” wskazujące,
że jest Bóg absolutnie odmienny od
świata. Niepotrzebna i niemożliwa jest
zatem jakakolwiek teogeneza, zaś bi
blijna kosmo- i antropogeneza stanowią
przejawy wiary w istnienie jedynego,
absolutnie transcendentnego (pocho
dzenie tej nazwy jest znacznie później
sze!) i osobowego Boga.

W odniesieniu do obydwu opowia
dań o początkach świata i człowieka
mamy do czynienia ze znamiennym
paradoksem . A czkolw iek otw ierają
Biblię, w cale nie są jej najstarszym
tworzywem. Uczeni włożyli mnóstwo
wysiłku w odtworzenie procesu kom 
pozycji Pięcioksięgu w jego kanonicz
nym kształcie i są zgodni, że trzon tego
zbioru stanowi pamięć o wyjściu He
brajczyków z niewoli egipskiej i prze
o b ra ż e n iu g ro m a d y n ie w o ln ik ó w
w świadomy swojej tożsamości i po
słannictwa naród Izraela. Najważniej
sze w całym Pięcioksięgu, jak w ca
łym Starym Testamencie, są pytania
o początki oraz naturę i posłannictwo
Izraela, bo z nimi jest związana kwe
stia tego, kim on aktualnie jest i kim
powinien się stawać w bliższej i dal
szej przyszłości. Właśnie tego dotyczy
Księga Wyjścia i następująca po niej
K sięga K apłańska, a także K sięga
Liczb i Powtórzonego Prawa. Dopie
ro w następnej kolejności pojawiły się
pytania o to, co było „wcześniej”, czyli
zanim Izrael zaistniał i okrzepł jako
naród.
Refleksja nad tym, co poprzedziło
zaistnienie Izraela, jest dwustopniowa.
Księga Rodzaju 12-50 zawiera rekon
strukcję dziejów patriarchów, to zna

Bóg Stworzyciel
— Wielki
Architekt
i Geometra
Wszechświata
odmierzający
krąg świata
—miniatura
z Bibie moralisee,
połowa XIII w.
Zwraca uwagę
symboliczne
wystawienie
praw ej stopy
Stwórcy poza
ramę ilustracji
podkreślające
je g o transcendentność.
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czy protoplastów biblijnego Izraela.
Natom iast Księga Rodzaju 1-11 za
wiera narrację, na którą składają się —
przejęte z dwóch nurtów świętej Tra
dycji, jahw istycznego i kapłańskiego
— opowiadania i rodowody, ułożone
w dwie części przedstawiające odpo
wiednio dzieje ludzkości przed- i popotopowej. Opracowanie tej niezw y
kłej syntezy, znanej ja k o „historia
początków”, „pradzieje biblijne” bądź
„prehistoria biblijna”, byłoby nie do
pomyślenia bez uprzednich historycz
nych doświadczeń Izraelitów, podda
nych wnikliwej refleksji teologicznej.
„Izrael, podobnie jak każda jednost
ka i każdy naród, m usiał uświadomić
sobie w łasne istnienie, zanim skon
centrow ał sw ą uw agę na swych po
cz ątk a ch i z kolei na p o c zą tk a ch
w szechśw iata”. Co więcej, to właśnie
narodziny Izraela jako narodu i wspól
noty wiary stały się najważniejszym
paradygmatem dla wyobrażeń o naro
dzinach świata i człowieka. Jeżeli wy
korzystywano przy tym wyobrażenia
k o sm o lo g ic z n e i k o sm o g o n ic z n e
ościennych ludów i narodów, czynio
no z nich tworzywo, dzięki któremu
m ożna było lepiej w y razić w iarę
w Boga jako Pana dziejów i Pana na
tury. Teologiczne widzenie własnych
dziejów, czyli fascynująca i jedyna
w swoim rodzaju teologia historii, zo
stało więc przeniesione i zaadoptowa
ne do analogicznego spojrzenia na prapoczątki świata i człowieka. Chociaż
wykorzystano różne tworzywo, także
mitologiczne, tekst Rdz 1-11 mógł po
wstać wyłącznie w środowisku m ono
teistycznej religii biblijnego Izraela.
Jest rzeczą naturalną, iż opowiada
nie o stworzeniu świata i człowieka
z Rdz l,l-2 ,4 a opiera się na znanej
i przyjętej w starożytności wiedzy ko
smologicznej na temat struktury i bu
dowy świata. Ale chociaż jej pewne
elementy są rzeczywiście obecne, nie
jest to wiedza szczególnie pogłębiona
i rozbudowana ani tym bardziej wery
fik o w an a . P ie rw sz e o p o w ia d a n ie
o stworzeniu wywodzi się z tradycji
kapłańskiej, zaliczanej do później
szych nurtów świętej Tradycji biblij
nego Izraela. Dominuje w nim spoj
rzenie teologiczne, eksponujące wiarę
w Boga jako Stwórcę świata i człowie
ka. Stworzenie świata i człowieka sta
nowi pierwszą interwencję Boga, roz
poczynającą dzieło, które wciąż trwa,
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Wciąż nurtujące pytanie:
Czy akt stworzenia ilokonal się
tylko w tym jednym,
a więc na swój sposób
wyróżnionym, miejscu ?

Fot. Laboratorium Badań Atmosfer
Centrum Lotów Kosmicznych Goddarda, NASA

bo Bóg stale podtrzymuje świat w ist
nien iu . P o d n io słe o p o w iad an ie to
w gruncie rzeczy poetycki hymn ku czci
Boga Stworzyciela. „Niebo i ziemia”
opisują całość świata, który od Niego
p o c h o d z i, a zatem n ie m oże być
w żaden sposób ubóstwiany. Dobrze
wiadomo, że słuszny podziw wobec
świata, jego bogactwa i złożoności, za
wsze sprzyjał różnym kultom pogań
skim, z którym i tekst Rdz l ,l- 2 ,4 a
wyraźnie polemizuje i którym się prze
ciwstawia. Całe opowiadanie stanowi
w gruncie rzeczy rozw inięcie i p o 
tw ierdzenie otw ierającego je (w. 1)
podstaw ow ego wyznania wiary. Ma
ono schemat mnemotechniczny, łatwo
zapadający w pamięć i starannie wy
korzystuje zamierzone środki literackie.
W szystko zostało podporządkowane
etycznemu nakazowi świętowania dnia
siódmego, a zatem opiera się na sied
miodniowej strukturze tygodnia oraz
religijnym obowiązku obchodzenia sza
batu. Zasadniczy nacisk został położo
ny na myśl, która pojawia się pod ko
niec: „A gdy Bóg ukończył w dniu
szóstym swe dzieło, nad którym praco
wał, odpoczął dnia siódmego po całym
swym trudzie, jaki podjął. Wtedy po
błogosławił ów siódmy dzień i uczynił
go świętym; w tym bowiem dniu od
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począł po całej swej pracy, którą wy
konał stwarzając” (Rdz 2,2-3). Zatem
człowiek powinien naśladować Boga:
sześć dni jest przeznaczonych na pra
cę, a siódmy na odpoczynek i uwiel
bienie Stwórcy. Ta biblijna kosmogonia, która ma sw oje odpow iedniki
w kosmogoniach innych ludów staro
żytnego Bliskiego Wschodu, różni się
od nich wszystkich tym, że akcentuje
obowiązek systematycznego uświęca
nia czasu. Szczegóły, które zawiera, sta
nowią oprawę, która ma ów obowiązek
potw ierdzać i ilustrować. Ponieważ
świętowanie szabatu było ściśle zwią
zane z liturgią, zatem biblijny hymn
o stworzeniu posiada właśnie schemat
liturgiczny, w którym jak refren i śpiew
responsoryjny powtarza się formuła
„i tak upłynął...” (ww. 5.8.13.19.23.31),
„i były dobre” (ww. 10.12.18.25.31)
oraz „rzekł Bóg”, a także „i stało się
tak”. Pierwsze opowiadanie o stworze
niu świata i człowieka stanowi prolog
do całej historii zbawienia i ma wyraź
nie orientację parenetyczną. Jego celem
jest również demitologizacja pogań
skich wyobrażeń o pochodzeniu świa
ta i człowieka, zwłaszcza takich jak te,
które znalazły wyraz w babilońskim
eposie Enuma elisz czy kananejskich
mitach o Baalu i Yam.
U R A N IA
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Mimo że w otw ierającym Biblię
opowiadaniu o stworzeniu dominują
treści teologiczne i etyczne, zawiera
ono także pewne informacje czy może
lepiej intuicje kosmologiczne. Przecież
w ychw alając Boga, który stw orzył
świat, nie m ożna było pom inąć ani
przem ilczeć ów czesnego, znanego
i przyjętego wśród Izraelitów obrazu
tego świata. Sześć dni stworzenia po
dzielono na dwie części. W pierwszych
trzech dniach Bóg rozdziela poszcze
gólne elem enty św iata: św iatło od
ciemności (ww. 3-5), wody górne od
dolnych (ww. 6-8), morze od lądu (ww.
9-10), na którym pojawiają się rośliny
(ww.11-13). W powtórzonej trzykrot
nie czynności rozdzielania trzeba za
pewne zauważyć echa religijnej toż
sam ości Izraelitów, w której ważne
m iejsce zajm ują przepisy dotyczące
koszem ości, czyli niezbędnego roz
dzielania odmiennych gatunków i roz
różnienia między „czyste” a „nieczy
ste”. Następne trzy dni Bóg przeznacza
na zapełnienie przygotowanej sceny.
Czwartego dnia stwarza słońce, księ
życ i gw iazdy (ww. 14-19), piątego
ryby i ptaki (ww. 20-23), a szóstego
zwierzęta lądowe i człowieka (ww. 2431). Starannie przem yślany i sym e
tryczny układ w skazuje na różnicę
6/2000

między materią nieożywioną a oży
wioną i odzwierciedla zapewne fun
damentalne intuicje, które w czasach
nowożytnych legły u podstaw wypra
cowania teorii ewolucji. W każdym
razie gdy pojawiła się ona w naukach
przyrodniczych, nie zabrakło komen
tatorów gotowych objaśniać tekst Rdz
1,1—2,4a właśnie w kategoriach ewo
lucyjnych, a nawet postrzegać go jako
ich starotestamentową zapowiedź.
Pierwsze opowiadanie o stworzeniu
świata i człowieka eksponuje myśl re
ligijną, lecz godna uwagi jest zawarta
w nim wiedza i wyobrażenia przyrod
nicze. Oddzielenie wód górnych od
wód dolnych stanowi reminiscencję
przekonań, w których zasadniczą i naj
ważniejszą z punktu widzenia człowie
ka część świata stanowi ziemia, oto
czona zewsząd słonym morzem bądź
oceanem, na którym znajdują się wy
spy. Głęboko pod ziemią, czy raczej
pod dnem morza, mieści się Szeol, ta
jemnicza otchłań, do której zstępują
zmarli. Na skraju świata znajdują się
potężne „wieczyste” góry, które tworzą
jakby zewnętrzne ściany świata. Na ich
szczytach wspiera się okalająca cały
świat płyta, nazywana „sklepieniem
niebieskim ” bądź „firm am entem ”.
Nad nią mieszczą się zbiorniki wód
słodkich, a jeszcze wyżej niebiosa.
W sklepieniu niebieskim są umiesz
czone otwory, dzięki którym słodkie
wody spadają na ziemię w postaci
deszczów. Tam również mają swoje
pomieszczenia chmury, błyskawice,
grad i śnieg. Słodka woda przedostaje
się też przez znajdujące się na krań
cach ziemi szczyty, spływa z nich pod
powierzchnię ziemi, przepływa pod
ziemnymi kanałami, a następnie wy
pływa w postaci źródeł i rzek. Cały
świat oświetlają potężne ciała niebie
skie, to znaczy słońce, księżyc i gwiaz
dy, które poruszają się po firmamen
cie, po czym zataczają krąg tunelami
pod górami na krańcach ziemi i pod
Szeolem. To one wyznaczają rytm cza
su i pory roku.
Aczkolwiek te wszystkie elementy
pozwalają odtworzyć dość spójną ko
smologię, nie ona jest celem biblijne
go opowiadania. Fakt, iż kończy się
ono wyeksponowaniem szabatu, nasu
wa myśl o obowiązku świętowania go,
mającym swoje korzenie w przymie
rzu na Synaju (Wj 20, 8-11). Z tego
przymierza wywodzi się polecenie
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zbudow ania przenośnego sanktu nawadniać całą powierzchnię gleby”
arium, które towarzyszyło Izraelitom — 2,5-6). Kontrastuje to z obrazem
w drodze do Ziemi Obiecanej (Wj prawód, który otwiera pierwsze opo
31,12-17). Istnieje zatem uderzający wiadanie („Ziemia zaś była bezładem
paralelizm między strukturą świata i pustkowiem: ciemność była nad po
a budową sanktuarium, czyli symbo w ierzchnią bezmiaru wód, a Duch
liczny zw iązek m iędzy św iatem Boży unosił się nad wodami” — 1,2).
a świątynią, stworzeniem a kultem. Inna aluzja kosmologiczna znalazła się
Szabat ma swoje bardzo ważne miej w obrazie ogrodu Eden, z którego „wy
sce w porządku stworzenia, zaś świat pływała rzeka, aby nawadniać ów
jest jedną wielką świątynią. A zatem ogród i stamtąd się rozdzielała, dając
wszystkie elementy kosmologii są bez początek czterem rzekom ” (2,10).
reszty podporządkowane spojrzeniu Podziemny zbiornik, dzięki wodzie,
religijnemu i o nie przede wszystkim której dostarczał, a także dzięki ludz
chodzi w tym tekście. Podobne po kiej pracy polegającej na nawadnianiu,
strzeganie świata jako świątyni odnaj zapewniał żyzność ziemi. Jego hebraj
dujemy w Księdze Hioba, w wypowie ska nazwa brzmi ed, co zostało zapo
dzi Boga z aluzją do wspaniałej liturgii życzone ze słownictwa ludów starożyt
towarzyszącej położeniu kamienia wę nej Mezopotamii (sumeryjskie id oraz
gielnego pod budowę świata-świąty- akadyjskie edu). Również tutaj domi
ni:
nują intencje teologiczne o profilu de„Gdzie byłeś, gdy Ja utwierdzałem m itologicznym . Chodzi o zgodne
ziemię? — Powiedz mi, skoro jesteś z wiarą monoteistyczną przedstawie
taki mądry!
nie początków człowieka, którego po
Czy wiesz, kto ustalił jej wymiary wołała do istnienia dobroć Boża, a tak
bądź kto ją sznurem wymierzył?
że jego natury podporządkowanej
Na czym się jej słupy wspierają? Bogu zupełnie inaczej niż chciały tego
Albo kto założył jej kamień węgielny, mity pogańskie. Duży nacisk został też
gdy gwiazdy poranne wspólnie położony na wytłumaczenie zróżnico
śpiewają, a wszyscy synowie Boży wania płci i celu ludzkiej płciowości.
wykrzykują z radości?” (Hi 38,4-7).
Również to drugie opowiadanie
O ile w opowiadaniu z Rdz l,l-2,4a o stworzeniu pozostaje pod wpływem
dominuje kosmogonia, o tyle w Rdz doświadczeń biblijnego Izraela z Bo
2,4b-3,24 na pierwszy plan wysuwa giem. Po uwagach dotyczących poło
się antropogonia, czyli zainteresowa żenia Edenu (ww. 10-14) następuje
nie początkami człowieka, oraz antro zdanie (w. 15) wprowadzające pierw
pologia, czyli refleksja nad jego miej sze przykazanie (ww. 16-17), które j est
scem i rolą w świecie.
darem mającym uchronić człowieka
Charakterystyczne, że odważny an- przed niebezpieczeństwem poważne
tropocentryzm, czyli dowartościowa go zaszkodzenia sobie. Powstaje ono
nie miejsca i roli człowieka, stanowi wtedy, gdy człowiek pragnie dla sie
przeciwwagę dla rozmaitych pogań bie takiej roli i miejsca w świecie, ja
skich teocentryzmów, a zarazem nur kie przysługują wyłącznie Bogu. To
tu świętej Tradycji biblijnego Izraela, pragnienie, gdy przekształci się w dyk
znanego jako jahwistyczny, starszego towany pychą bunt, burzy ustalony
niż kapłański. Także tutaj znajdujemy przez Boga ład i porządek świata. Ce
subtelne aluzje do pradawnych wy lem biblijnego opowiadania znowu nie
obrażeń kosmologicznych. Trzeba jed jest więc kosmologiczna refleksja na
nak zauważyć, że odbiegają one od temat budowy świata, ale religijne
tych, które znalazły się w poprzednim wskazanie na wyjątkowość człowieka
opowiadaniu, z czego wniosek, że przesądzającą o jego godności oraz
w tym względzie — jak w wielu in w ynikającej stąd szczególnej roli
nych — istniała w biblijnym Izraelu w świecie i odpowiedzialności.
ogromna różnorodność. Stworzenie
pierwszego człowieka, przedstawione
w obrazie ulepienia go z gliny, poprze
Ksiądz prof, dr hab. Waldemar
dza aluzja do suchości („bo Pan Bóg
Chrostowski jest biblistą ,profeso
nie zsyłał deszczu na ziemię i nie było
rem Uniwersytetu Kardynała Ste
człowieka, który by uprawiał ziemię
fana Wyszyńskiego h > Warszawie.
i rów kopał w ziemi, aby w ten sposób
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Nicolas Grevesse
A. Jacques Sauval

Skład
chemiczny
Słońca
1. Wstęp

Obraz Słońca w linii He II (304 A)
z dnia 18.10.00, godz. 18:19:27 UT
SOHO (EIT), NASA
Goddard Space Flight Center

V '

Spektroheliogram w linii Ca II (8542 A)
otrzymany 15.10.00, godz. 20:11:20 UT
U.S. National Solar Observatory
Kitt Peak (Arizona)

Spektroheliogram w linii H el (10830 A)
otrzymany 17.10.00, godz. 20:06:02 UT
U.S. National Solar Observatory
Kitt Peak (Arizona)
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Z czego składa się Słońce? Jakie
pierwiastki stanow iąjego materię? Są
to b ard zo w ażne p y tania. W iedza
0 składzie chemicznym Słońca ma za
sadnicze znaczenie nie tylko dla zro
zum ienia naszej dziennej gw iazdy
1zbudowania modelu Słońca, ale tak
że dla m odelow ania różnorodnych
obiektów gw iazdow ych i W szech
świata jako całości.
Odpowiedź na to podstawowe py
tanie pierwszy dał około 70 lat temu
Henri N. Russell. Nazwisko tego uczo
nego jest związane z wieloma pionier
skimi badaniami astrofizyki pierwszej
połowy naszego wieku, na przykład
z diagramem Hertzsprungla-Russella
oraz z serią pionierskich badań w dzie
dzinie spektroskopii atom owej (na
przykład sprzężenia LS lub sprzęże
nia Russella-Saundersa). W roku 1929
dokonał on pierwszej ilościowej ana
lizy składu chemicznego fotosfery sło
necznej, określając obfitość 56 pier
w iastk ó w na podstaw ie w izualnej
oceny natężenia linii w idm ow ych.
Udowodnił też, że Słońce, i ostatecz
nie cały Wszechświat, zbudowane są
głównie z wodoru. Upłynęło jednak
sporo czasu, zanim ten wynik został
zaakceptowany przez całą społeczność
astronomiczną. Ale „m ieszanka Russela” używana była jako fundament
do badań składu chem icznego ciał
niebieskich przez prawie 2 pokolenia
astronomów. Wiele znaczących cech
związanych z właściwościam i jądra
atomowego i takich, które stanowiły
U R A N I A - POSTĘPY ASTRONOMII

klucz do ustalenia pochodzenia róż
nych pierwiastków, było już obecnych
w badaniach Russella.
Czy skład chemiczny Słońca jest
jeden, czy też zmienia się z czasem
i (lub) od jednej warstwy słonecznej
do drugiej? Jedyną zmianą, której się
spodziewamy w sposób oczywisty, jest
zm iana w w arstw ach centralnych,
gdzie, z powodu reakcji jądrow ych,
zawartość wodoru spada, prowadząc
do wzrostu zawartości helu. Bardziej
subtelne i dotychczas nieznane zm ia
ny w składzie chemicznym zaobser
w ow ano je d n a k o statnio. Podczas
życia Słońca, zasoby warstwy kon
wekcji, która zapełnia zewnętrzne war
stwy Słońca od fotosfery do korony
słonecznej są pow oli w zbogacane
w wodór z leżącej pod nią warstwy ra
diacyjnej. Równocześnie warstwa ta
przez sw ą dolną strefę graniczną po
woli traci ok. 10% w szystkich cięż
szych pierwiastków. W zewnętrznych
warstwach atmosferycznych, i głów
nie w bardzo różnorodnej koronie sło
necznej, obserwowany skład chemicz
ny jest bardzo zm ienny w różnych
typach struktur korony słonecznej
i w niskich w arstwach chromosfery
zachodzi frakcjonowanie: pierw iast
ki o niskim pierwszym potencjale jo 
nizacji (<=10eV ) generalnie w yka
zują w yższą obfitość niż w fotosferze.
W bardziej zewnętrznych strukturach
korony słonecznej, dodatkow e od
działyw ania grawitacyjne w pływ ają
dodatkow o na zm ianę składu ch e
micznego.
6 /2 0 0 0

Pomijając te subtelne zmiany, moż
na zdefiniow ać standardow y skład
chemiczny Słońca, głównie na podsta
wie analizy widma fotosfery słonecz
nej, ale ze znacznym udziałem innych
źródeł.

2. Znaczenie składu
chemicznego Słońca
Z najom ość składu chem icznego
Słońca jest podstaw ą tworzenia mode
lu Słońca, zarówno jego wnętrza, jak
i atmosfery. W fotosferze pierwiastki
takie ja k Mg, Si oraz Fe odgryw ają
szczególną rolę, ponieważ dostarczają
one większość elektronów w tej w ar
stwie. Krytyczną rolę nieprzezroczystości i zasadniczy wpływ najobficiej
występujących pierwiastków, takich
jak Fe w centralnych warstwach Słoń
ca oraz O i Ne w dolnych partiach stre

fy konwektywnej podkreślało wielu
autorów.
W raz ze w sp a n ia ły m i now ym i
osiągnięciami sejsmologii słonecznej,
wewnętrzne warstwy słoneczne mogą
być teraz badane d o św iadczalnie.
Bardzo małe zmiany w profilu obfi
tości w ew nętrznych w arstw Słońca
m ają głęboki i obserw ow alny wpływ
na krzyw ą prędkości dźw ięku otrzy
m yw aną z w ielką dokładnością pod
czas badań sejsm icznych Słońca.
Słońce, będące najw iększą znaną
gw iazdą, zaw sze było uw ażane za
gwiazdę typową, wzorzec, do którego
analizy obfitości pierwiastków w in
nych gwiazdach były porównywane.
Wiemy, że określony na podstaw ie
badań Układu Słonecznego standardo
wy rozkład obfitości (SAD — standard
abundance distribution) nie jest uni
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wersalny. Poza Układem Słonecznym
obserwujemy oczywiście dość sporą
liczbę odstępstw od SAD — standar
dowego rozkładu — wśród różnych
obiektów gw iazdow ych. W samym
U kładzie Słonecznym obserwujem y
tak zwane anomalie izotopowe, zawie
rające materiał pochodzący z różnych
źródeł, ale te anomalie dotyczą bardzo
małych frakcji masy. W ynikają one
prawdopodobnie z niedokładnego wy
m ieszania pierwotnej m gławicy sło
necznej. Pokazano także, że Słońce jest
podobne do wielu innych gwiazd w na
szej Galaktyce, będących w tym sa
mym wieku i że niska zawartość m e
tali w naszym Słońcu je s t zgodna
z rzeczywistą dystrybucją w kosmo
sie. Do pewnego stopnia obfitości są
znacząco podobne do SAD, wszędzie
gdzie spojrzymy, i odstępstwa od SAD
trzeba tłum aczyć procesam i drugo
rzędnymi, ale posiadającymi duże zna
czenie.
Badając obfitość pierwiastków che
micznych w różnych warstwach Słoń
ca, badam y zarów no w yznaczniki
struktury, jak i procesy fizyczne zacho
dzące w zew n ętrzn y ch w arstw ach
Słońca.
Słońce je st wyjątkowe, ponieważ
możemy otrzymywać dane o składzie
chemicznym różnych obiektów Ukła
du Słonecznego, takich jak Ziemia,
Księżyc, planety, komety i meteoryty.
Niewiele danych pochodzi z planet;
z planet „ziemskich”, włączając Zie
m ię, pierw iastki albo w yparow ały,
albo podlegały frakcjonowaniu. Do
stępne jest bardzo niewiele wiarygod
nych danych dotyczących komet. Spo
tkanie z k o m etą i zebranie takich
danych to podstawowe zadanie przy
szłej w ypraw y kosm icznej. Bardzo
rzadka klasa meteorytów, tak zwanych
chondrytów w ęglanow ych CI, je st
szczególnie interesująca. Zachowały
one główną część składu swoich ciał
macierzystych, planetezymali, a więc
także większość pierwiastków obec
nych w prymitywnej materii m gławi
cy słonecznej, za wyjątkiem paru naj
bardziej lotnych pierwiastków. Dane
na temat składu chemicznego wśród
tych różnych ciał są w ażnym i w y
znacznikami pochodzenia i ewolucji
Układu Słonecznego.
I ostatnie, ale nie mniej ważne: stan
dardowy skład chemiczny ustalony na
podstawie składu Słońca i meteorytów
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jest podstaw ą do zbudowania ścisłej
teorii syntezy jądrowej pierwiastków
tłumaczącej jak, gdzie i kiedy wszyst
kie nuklidy powstawały. Różne proce
sy jądrow e będące u podstaw rozkła
du pierwiastków zostały zidentyfiko
wane: synteza jądrow a podczas Wiel
kiego Wybuchu (Big-Bangu), spalanie
(„spallation”) przez prom ieniowanie
kosm iczne galaktyki, fuzja term oją
drowa i wychwytywanie elektronów
w gwiazdach podczas ewolucji stacjo
narnej i w eksplozji supernow ych.
Standardowy skład chemiczny odgry
wa też kluczową rolę w ewolucji ga
laktyk i W szechświata.

3. Źródła obfitości słonecznej
Ze względu na swoją bliskość, na
sze Słońce jest szczególną, jak dotąd,
najlepiej poznaną gwiazdą. W spółcze
śnie, obfitość słoneczna m oże być
otrzym yw ana przy pom ocy bardzo
różnych technik i dla bardzo różnych
typów materii słonecznej, od wnętrza
do najbardziej zewnętrznych warstw
korony słonecznej.
U żywając spektroskopii w bardzo
szerokim zakresie długości fal, m o
żem y otrzymać skład chem iczny fo
tosfery, chrom osfery i korony sło
necznej a także plam słonecznych.
Techniki zbierania cząsteczek z prze
strzeni kosmicznej pozw alają zm ie
rzyć skład chem iczny w iatru słonecz
nego (SW — solar wind) i w ysoko
energetycznych cząstek słonecznych
(SEP — solar energetic particles).
M ożem y też o trzym ać in fo rm ację

0 m aterii w ybuchów słonecznych
przy pomocy spektroskopii w promie
niach gamma. W końcu, kalibracja
teoretycznych m odeli słonecznych
1 inwersja danych heliosejsm icznych
pozw alają nam określić obfitość sło
neczną helu (patrz część 4.1). Proszę
rów nież zwrócić uw agę na to, że pla
my na Słońcu także odzw ierciedlają
jego przeszłość chemiczną.
Oprócz spodziewanych zmian ob
fitości słonecznej w centralnych w ar
stwach Słońca, obserwujemy obecnie
bardziej subtelne zmiany składu che
m ic z n e g o , k tó ry u le g a zm ian o m
z czasem i od miejsca do miejsca. Pod
strefą konwekcji, w strefie prom ieni
stej, zachodzi selektyw ne opadanie
pierw iastków za przyczyną efektów
graw itacyjnych, dyfuzji term icznej
i przyśpieszenia promienistego („ra
diative acceleration”). Chociaż je st to
zjaw isko zachodzące bardzo powoli,
obliczenia pokazują, że ten rezerw u
ar napełniający zewnętrzne warstwy
Słońca, mógł stracić od jego narodzin
do 10% He i w szystkich innych cięż
sz y c h p ie rw ia s tk ó w . P o w sta je
w związku z tym zmienna krzywa metaliczności, która ma znaczny wpływ
na modele Słońca. M ożemy mieć na
dzieję, że w przyszłości, używ ając
technik opierających się na danych he
liosejsm icznych, będziem y w stanie
otrzymać doświadczalne krzywe ob
fitości wnętrza Słońca i wykorzystać
je do badania selektywnej m igracji
pierwiastków, która zachodzi w stre
fie promienistej tuż pod strefą konwek

Liczba atomowa Z
Rys. 3. Różnice między obfitością pierwiastków chemicznych na Słońcu i w mete
orytach jako funkcja liczby atomowej Z. Kreski pionowe oznaczają wielkości błę
dów wyznaczenia obfitości danego pierwiastka w atmosferze Słońca

250

U R A N I A - Po s t ę p y A s t r o n o m ii

cji. Oczywiście, mówiąc ściślej, skład
chemiczny fotosfery może być o oko
ło 10% uboższy niż skład mgławicy
m iędzygw iazdow ej, z której Słońce
powstało 4,6 bilionów lat temu.
W zewnętrznych warstwach Słoń
ca wszystkie wskaźniki (widma koro
ny słonecznej, pom iary SW i SEP,
spektroskopia prom ieniowania gam 
ma, różne pomiary w różnych struk
turach korony słonecznej) pokazują, że
o b se rw o w a n y sk ła d c h e m ic z n y
(z obecnymi najliczniej pierwiastkami
aż do Ge włącznie) jest bardzo zmien
ny w różnych typach materii słonecz
nej i że zachodzi frakcjonow anie,
w niskich w arstw ach chrom osfery,
prowadząc do tak zwanego efektu FIP
(Potencjał pierwszej jonizacji — First
Ionization Potential lub FIT — First
Ionization Time): pierw iastki o ni
skim potencjale pierwszej jonizacji
(<=10eV) w ykazują obfitości 4-krotnie większe w fotosferze, podczas gdy
p ierw iastki o w yższym potencjale
pierw szej jo n iz a c ji (za w yjątkiem
helu, patrz część 4.1), mają takie same
obfitości w koronie słonecznej ja k
w fotosferze. Efekt FIP silnie zależy
od obserwowanej struktury w obrębie
korony słonecznej: może ulegać zmia
nom w zakresie od 1, to znaczy od
obfitości charakterystycznych dla fo
tosfery, dziur w koronie słonecznej
i rozbłyskach aż do bardzo wielkich
wartości (15) w długo żyjących pla
mach. W zew nętrznych w arstw ach
korony słonecznej, daleko od Słońca,
zachodzi nadal osiadanie pierwiastków
pod wpływem sił grawitacji. Zmiana
składu chemicznego dla różnych struk
tur korony słonecznej i efekt FIP są
szczegółowo omawiane w wielu naj
nowszych publikacjach (patrz np. Frolich i inni, 1998 [1]).
Fotosfera je s t z całą pew nością
warstwą Słońca, na temat której skła
du chem icznego m am y najw iększą
liczbę danych. Wiemy dziś, że 65 pier
wiastków spośród 83 stabilnych jest
obecnych w widmie fotosfery. Nielicz
ne spośród pierwiastków nie mogą być
m ierzone w fotosferze, najw ażniej
szym z nich jest hel, ale jednak są tam
obecne. Linie tych pierw iastków są
nieobecne w w idm ie fo tosfery ze
względu na warunki fizyczne w niej
panujące. Przy temperaturze 5000 K
żadna linia tych pierwiastków (obojęt
nych lub jednokrotnie zjonizowanych)
6/2000

nie przypada na zakres długości fal,
odpowiadający widmu fotosfery. Inne
źródła danych na tem at obfitości sło
necznych dotyczą tylko ograniczonej
liczby pierwiastków; w najbogatszym
z nich, SEP, pomierzono obfitości tyl
ko 21 pierwiastków.
Położona tuż nad strefą konwekcji
fotosfera je st dobrze w ym ieszanym
obszarem , podczas gdy zew nętrzne
warstwy Słońca m ają bardzo zróżni
cowaną i zmienną strukturę. Struktura
i procesy fizyczne zachodzące w fo
tosferze są także dość dobrze poznane
i pozw alają osiągnąć dość dużą do
kładność.
Jest to także strefa, która była ba
dana dużo wcześnie niż inne warstwy
z prostego i oczywistego powodu —
widmo fotosfery słonecznej zarejestro
wano ju ż dość dawno. Z tych wszyst
kich powodów obfitości fotosferyczne są stosow ane jak o odnośnik dla
w szystkich innych danych dotyczą
cych Słońca.

4. Obfitości słoneczne
Z wielu podanych wyżej powodów,
składem chemicznym Słońca, do któ
rego w yniki otrzym ane dla innych
w arstw Słońca będą porów nyw ane,
jest skład otrzymany na podstawie ana
lizy widm a fotosfery słonecznej.
Ostatnia dekada przyniosła znaczą
cy postęp. W idma fotosfery Słońca,
podstaw a określenia obfitości p ier
w iastków w fotosferze słonecznej,
0 bard zo w ysokiej ro z d z ie lc zo śc i
1 bardzo dużym stosunku sygnału do
szumu, otrzym ane z powierzchni Zie
mi i z przestrzeni kosm icznej, są te
raz d o stęp n e d la całk iem sporego
zakresu długości fali, od UV do dale
kiego IR. N atężenie linii absorpcyj
nej jest bezpośrednio zw iązane z ob
fito ścią pierw iastka, od którego ta
linia pochodzi i z praw dopodobień
stwem przejścia odpow iadającego tej
linii. D okładny zw iązek m iędzy tymi
w ielkościam i otrzym am y bez trudu,
jeśli znam y warunki fizyczne i pro
cesy fizyczne w w arstw ie, w której
pow stała linia.
Tworząc modele fotosfery na pod
stawie danych doświadczalnych, osią
gamy obecnie duży stopień dokładno
ści. I to bardzo w ażne, że ostatnio
uzyskujemy z laboratoriów fizycznych
dokładne dane atomowe i cząsteczko
we, w szczególności dotyczące praw
6 /2 0 0 0

dopodobieństw przejść. Te dane od
grywają kluczową rolę w spektrosko
pii Słońca.
Ostatnio przejrzeliśmy szczegóło
wo rolę danych spektroskopii atomu
i cząsteczki, a w szczególności rolę
prawdopodobieństwa przejść w spek
troskopii Słońca, nie tylko jako źródła
coraz ściślejszych danych dotyczących
obfitości słonecznych, ale też jako
znaczników warunków i procesów fi
zycznych zachodzących w fotosferze
(Grevesse et al., 1995 [2]). N ajw ięk
szy, jeśli nie wyłączny, wpływ na po
stęp w naszej wiedzy na tem at składu
chem icznego fo tosfery słonecznej
w ostatnich dekadach m iało użycie
coraz dokładniejszych praw dopodo
bieństw przejść, jak pokazują przykła
dy podane we wzm iankow anym w y
żej artykule. Duże różnice początkowo
znajdowane pomiędzy Słońcem i m e
teorytami CI znikały stopniowo wraz
ze wzrostem dokładności prawdopo
dobieństw przejść. Obecnie rozrzut
w danych dotyczących obfitości pier
wiastków w fotosferze odzwierciedla
w ewnętrzną dokładność prawdopodo
bieństw przejść użytych w oblicze
niach obfitości. Słońce jest rzadko (ni
gdy?) przyczyną błędu, ale niestety
zbyt często przyczyną błędu jest uży
cie w obliczeniach zbyt starego zbio
ru praw dopodobieństw przejść! Na
szczęście, w spółczesne techniki po
miaru pozw alają zmierzyć prawdopo
dobieństwa przejść z dużą dokładno
ścią, naw et dla raczej słabych linii.
Należy zaznaczyć, że wiele analiz ob
fitości pierw iastków na Słońcu po
wstało dzięki ścisłej współpracy po
między specjalistami od spektroskopii
atomowej i specjalistami od spektro
skopii Słońca. Niestety, zbyt mało grup
badaczy pracuje nad uzupełnieniem
danych spektroskopow ych potrzeb
nych jeszcze astronomom. W tabeli I
cytujemy za naszym artykułem prze
glądowym (Grevesse & Sauval, 1998
[3]) najlepsze fotosferyczne obfitości
słoneczne. Wartości obfitości danego
pierwiastka Ae| podajemy w skali lo
garytmicznej, często używanej przez
astronomów:
Ae,= log N d/N H+12,0
gdzie N d//N Hjest ilością atomów da
nego pierw iastka do ilości atom ów
wodoru. Skala taka została przyjęta,
aby uniknąć liczb ujemnych dla naj
U R A N IA
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mniej obfitych pierwiastków i jest uży
wana obecnie, pomimo tego, że pew
ne wartości dziś są ujemne.
Teraz skomentujemy pewne pier
wiastki:
4.1 Hel

W 1868 roku odkryto nowy pier
wiastek w widmie słonecznym otrzy
manym w czasie zaćm ienia. N azwę
jego wywiedziono od Słońca — był to
hel. Hel na Ziem i odkryto dopiero
w 1895 roku. Dziś obfitość tego pier
wiastka ma kolosalne znaczenie i jest
znana z wielką dokładnością.
Pomimo swej nazwy i dużej obfi
tości, hel jest nieobecny w widmie fo
tosfery i w większości utracony przez
meteoryty. Wiatr słoneczny i cząstki
energii słonecznej w ykazują bardzo
zmienne i raczej niskie zawartości helu
( tzn. niskie w porównaniu z wielko
ściami obserwowanymi na gorących
gw iazdach i w przestrzeni m iędzygwiazdowej, począwszy od regionu H
II wokół nas). Obfitość helu w koro
nie słonecznej określona na podstawie
danych spektroskopowych wykazuje
sporą niepewność:
N He/ N H ” 8 ± 1 >2 %

Planety olbrzym y, obserw ow ane
przez Voyagera i Galileo, nie umożli
wiły poprawienia tej wartości.
Postęp wiedzy na temat zawartości
helu na Słońcu polega ostatnio na roz
w oju teoretycznych standardow ych
i niestandardow ych m odeli Słońca
oraz z inwersji danych heliosejsmicznych. K alibracja modeli standardo
wych, to znaczy doprow adzenie do
zgodności w yników teoretycznych
z danymi obserwacyjnymi, prowadzi
do obfitości masy He
Y = 0,27±0,01 (NHe/N H= 9,5%)
W obłoku protosłonecznym (teore
tycy często opisują wagowy skład che
miczny Słońca w taki sposób, że X to
obfitość wodoru, Y — obfitość helu,
a Z jest sum ą obfitości wszystkich po
zostałych pierw iastków , tak zw aną
m e talic zn o śc ią, w sk ali, w której
X + Y + Z = l). Inw ersja danych heliosejsmicznych prowadzi do bardzo do
kładnej, lecz mniejszej, wielkości:
Y = 0,248±0,002 (tzn. 8,5%)
jako w artości obecnej obfitości helu
w zew n ętrzn ej stre fie ko n w ek cji.
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Tabela I. Obfitości pierwiastków w fotosferze słonecznej i meteorytach.
Pierwiastek

Fotosfera

Meteoryty

Pierwiastek

Fotosfera

Meteoryty
1,97

01H

12,00

-

42Mo

1,92

02He

[10,93]

-

44Ru

1,84

1,83

03Li

1,10

3,31

45Rh

1,12

1,10

04 Be

1,40

1,424

46Pd

1,69

1,70

05B

2,70

(0,94)

1,24

8,52

2,795
-

47 Ag

06C
07N

48Cd

1,771

1,76

7,926

-

49ln

(1,66)

0,82

080

8,836

-

50Sn

2,0

2,14

09F

[4,56]

51 Sb

1,0

1,03

10Ne

[8,06]

52Te

-

2,24

11 Na
12Mg

6,63

53I

-

1,51

7,58

7,58

54Xe

-

2,17

13 Al

6,477

6,491

14Si

7,55

7,56

55Cs
56Ba

15P

5,43

5,566

57La

16S

7,33

7,206

58Ce

1,58

1,63

17CI
18Ar

[5,5]
[6,40]

5,286

59Pr

0,71

0,80

60Nd

1,50

1,49
0,98
0,55

4,486
6,322

-

2,13
1,17

1,13
2,22
1,22

19K

5,12

5,13

62Sm

1,01

20Ca

6,36

6,35

63Eu

0,51

21 Sc

3,17

3,10

64Gd

1,12

1,09

22Ti

5,02

4,94

65Tb

23V

4,00

4,02

66Dy

(-0,1)
1,14

0,35
1,17

24Cr

5,67

5,69

67Ho

(0,26)

0,51

25Mn

5,39

5,53

68Er

0,93

0,97

26Fe

7,50

7,50

69Tm

(0,00)

27Co

4,92

4,91

70Yb

1,08

0,15
0,96

28Ni

6,25

6,25

71 Lu

0,06

0,13

29Cu

4,21

4,29

72Hf

0,88

30Zn

4,60

4,67

73Ta

31 Ga

2,88

3,132

74W

32Ge

3,41

3,63

75Re

33As

-

2,37

760s

1,45

1,39

-

3,41

77lr

1,35

1,37

-

2,63

78Pt

1,8

1,69

-

3,31

79Au

(1,01)

0,85

2,60

2,41

80Hg

34 Se
35Br
36Kr
37Rb

(1,11)

0,75
-0,13

-

-

0,69
0,28

1,13
0,83

38Sr

2,92

2,92

81TI

39Y

2,24

2,23

82Pb

40Zr

2,60

2,61

83Bi

-

0,71

41Nb

1,42

1,40

90Th

-

0,09

92U

(0,9)
1,95

(<-0,47)

2,06

-0,50

(*) Wartości obfitości są podane w skali logarytmicznej zdefiniowanej w części 4. Pierwiastki, dla których nie podano obfitości
fotosferycznych, niekoniecznie są nieobecne w fotosferze; patrz część 3 - Wartości w nawiasach kwadratowych pochodzą nie
z fotosfery, ale z plam słonecznych (F, Cl), korony słonecznej i wiatru słonecznego (Ne, Ar) - Wartości w zwykłych nawiasach są
wynikami mniej dokładnymi.

Różnicę 10% między tymi w artościa
m i in te rp re tu je się o b e c n ie ja k o
w y n ik ającą z m igracji pierw iastka
w dole strefy k onw ekcji w czasie
życia Słońca.
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4.2. Lit, beryl, bor
Ostatnie wyniki otrzymane dla ob
fitości słonecznej berylu i boru wyka
zują perfekcyjną zgodność z w arto
ściami dla meteorytów (patrz tabela 1).
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Problem pierw iastków Li, Be, B
został obecnie zredukowany do wytłu
maczenia, w jaki sposób Słońce może
„pozbyć się” Li o współczynnik 160
(stosunek między meteorytową i fotos6/2000

feryczną wartością), podczas gdy Be
i B pozostają niezmienione. Choć stan
dardow e m odele słoneczne nie tłu 
m aczą tego, ze względu na tem peratu
rę na dole warstwy konwektywnej zbyt
niską do spalenia Li, mieszanie tuż pod
warstw ą konwektywną może być do
brym wytłumaczeniem.
4.3. W ęgiel, azot, tlen
Te pierwiastki, które w dużym stop
niu uciekły z meteorytów, są pierwiast
kami kluczowymi. Ze względu na ich
duże obfitości m ają główny wkład do
metaliczności (O: 47%, C: 17%, N:
5%); przyczyniają się też do nieprzezroczystości wewnątrz Słońca, zwłasz
cza tlen. Choć pom iary zaw artości
CNO w koronie słonecznej są z pew 
nością bardzo pomocne, obfitości sło
neczne tych pierwiastków będąjednak
znacznie zależały od wartości fotosferycznych.
Obfitości C, N, i O można określić
na podstawie wielu wskaźników, czy
li atom ów i cząsteczek dw uatom owych złożonych z C, N, O i H.
P rz e jrz e liś m y w s z y s tk ie lin ie
wszystkich wskaźników obfitości sło
necznej CNO i powtórzyliśmy pewne
obliczenia, używając różnych modeli
fotosferycznych. I możemy na razie
tylko wstępnie sugerować wartości ob
fitości słonecznej C, N, O: Ac = 8,52,
An = 7,92, Aq = 8,83 odpowiednio, za
kładamy niepewność rzędu 0,06. War
tości te są nieznacznie niższe od po
przednio podawanych. Choć malutkie,
te zmiany m ają głęboki wpływ na mo
del Słońca.
4.4. Neon, argon
Te dwa gazy szlachetne nie wystę
pują w słonecznym widmie fotosferycznym i są w dużej mierze tracone przez
meteoryty. Dlatego musimy polegać na
danych na tem at korony słonecznej,
otrzymanych z widm korony słonecz
nej, SW, SEP i spektroskopii gamma.
Neon jest ważnym pierwiastkiem ze
względu na to, że uczestniczy w 10%
w metaliczności. Dodatkowo, ma duży
wkład w nieprzezroczystości na dole
warstwy konwektywnej.
4.5. Żelazo
Podczas ostatniej dekady wiele grup
badaczy poświeciło liczne prace dłu
go pozostającem u bez rozw iązania
i wprowadzającemu niepewność pro
6/2000

blemowi prawdopodobnej różnicy po
między obfitością żelaza w fotosferze
i w m eteorytach. D ebatą pom iędzy
g ru p ą o ksfordzką (D .E. B lackw ell
i współpracownicy) i grupą kolońsko-hanowerską(H. Holweger i współpra
cownicy) na temat tego, czy obfitość
słoneczna Fe otrzymana z linii F el jest
wysoka, A Fe= 7,63 (Oksford), to zna
czy wyższa niż wartość meteorytowa,
A Fe = 7 ,5 0 , czy n isk a (K o lo n ia -H annow er), to znaczy w zgodzie
z meteorytową, została podsumowana
w pracy Grevesse & Sauval (1999),
gdzie zawarliśmy wyczerpującą dys
kusję problemu [4].
Dolne linie wzbudzenia prowadzą
do wyższych obfitości niż wyższe li
nie wzbudzenia atomu. W konsekwen
cji nieznaczne podniesienie tempera
tury w modelu fotosfery pozwala na
dość dobrą zbieżność z danymi dla me
teorytów. Wartości te pozostają w zgo
dzie z danymi otrzymanymi na pod
stawie linii Fe II.

5. Porównanie z meteorytami
Obfitości słoneczne są zazwyczaj
porównywane ze znanymi z dużą do
kładnością wynikami dla bardzo rzad
kich klas m eteorytów , chondrytów
węglistych CI. Jak można się przeko
nać, przyglądając się tabeli, obfitości
fotosferyczne i meteorytowe zgadzają
się obecnie z dużą dokładnością. Po
przednie różnice znikły wraz z uzyska
niem dokładniejszych w yników dla
S łońca, zw łaszcza po o siąg n ięciu
w iększej dokładności praw dopodo
bieństwa przejść. Kilka rozbieżności
można przypisywać raczej niepewno
ści wyników fotosferycznych niż m e
teorytowych [5].
Wierzymy, że zgodność tych da
nych nie jest przypadkowa. Jest to sil
ny argument za tym, że chondryty wę
glanowe CI są reprezentatywną próbką
dobrze w ym ieszanej m gław icy sło
necznej. Zazwyczaj używa się łącznie
danych fotosferycznych (dla najobfi
ciej obecnych pierwiastków, zwłasz
cza jeśli dane są wykorzystywane do
tworzenia modeli Słońca) i meteory
towych (ze względu na wyższą dokład
ność), aby podać standardową obfitość
słoneczną.

6. Podsumowanie
D oszliśm y do punktu, w którym
obfitości fotosferyczne i meteorytowe
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są dość zgodne. Czy to je st rów no
znaczne z brakiem niewielkich różnic?
Prawdopodobnie nie, ponieważ błąd
wyznaczenia danych fotosferycznych
jest wciąż dość znaczny. Aby zmniej
szyć ten błąd i uczynić krok naprzód
w naszym rozumieniu zjawisk fotos
ferycznych, potrzebnych jest dużo wię
cej, o wiele bardziej precyzyjnych da
ny ch a to m o w y c h . D o sz liśm y do
punktu, gdzie klasyczne, jednorodne
modele fotosferyczne sięgnęły kresu.
Postęp powinien nastąpić, gdy zwró
cimy się w stronę bardziej realistycz
nych, niejednorodnych modeli. Może
my m arzyć, że będziem y w stanie
zauważyć subtelne różnice pomiędzy
obfitościami fotosferycznymi i mete
orytowymi i że pokażą nam one sub
telne procesy fizyczne, ja k ie m ają
miejsce w Słońcu.
Postęp w naszej znajom ości ze
wnętrznych warstw Słońca jest oczy
wiście obecnie dużo szybszy dzięki
bardzo czułym i „silnym” instrumen
tom już pracującym w przestrzeni ko
smicznej lub oczekującym na wystrze
lenie. Połączenie danych uzyskanych
przy pom ocy w ielu różnych technik
i dla wielu różnych struktur słonecz
nych oraz zjawisk dynamicznych po
zwoli nam lepiej zrozumieć te zmien
ne struktury słoneczne, różne zmiany
i rozwarstwienia obfitości pierwiast
ków i izotopów.
W końcu, postęp heliosejsmologii
i modelowania słonecznego pozwala
nam marzyć, że kiedyś będziemy mieli
bezpośredni dostęp do składu chemicz
nego wewnętrznych warstw Słońca.
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W dniach od 7 do 18
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Kongres Międzynarodowej
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sprawować będzie Franco
Pacini (Arcetri, Włochy),
natomiast stanowisko
sekretarza generalnego
Hans Rickman (Uppsala,
Szwecja).
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ongresy Unii m ają obecnie
charakter głównie naukowy.
Na program obecnego skła
dało się pięć trwających po kilka dni
sympozjów oraz czternaście jedno
dniow ych dyskusji, pośw ięconych
omawianiu węższych tematów (są to
tzw. jo in t discussions). Utartym już
zw yczajem , w program ie każdego
zjazdu przewiduje się też trzy specjal
ne wykłady (invited discourses), do
tyczące najaktualniejszej tematyki.
Pierwszy dotyczył kosmologii, drugi
pozasłonecznych układów planetar
nych, trzeci tematyki struktury Galak
tyki. W ykłady te organizow ane są
wieczorami, tak, by nie kolidowały
z innym i program am i (sy m p o zja
i dyskusje odbywają się równolegle
— trzeba wybierać).
N ie sposób zdać relacji z cało
kształtu tego, co się usłyszało. Za
czniem y od tematyki aparaturowej,
która poruszana była na wszystkich
praw ie sym pozjach i dyskusjach,
a szybki postęp i przedstawiane per
spektywy na przyszłość często zaska
kiwały.
Jakże jeszcze niedawno najwięk
szymi naziemnymi teleskopami były:
pięciom etrow y na M ount Palom ar
i sześciometrowy na Kaukazie. M ó
wiło się, że stanowią one górną gra
nicę możliwości, że większych nie na
leży oczekiwać. A tymczasem, gdy
spojrzy się dziś na listę istniejących
i będących w budowie, to przed tą
dwójką figuruje już kilkanaście więk
szych.
I tak od lat kilku w Teksasie pra
cuje dziewięciometrowy, zaś na Ha
w ajach dziesięciom etrow e K eck I

K
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i Keck II. Ale na tym wygasłym wul
kanie (4200 m n.p.m.) się zagęszcza.
W roku ubiegłym zadomowił się tam
Subaru (tak pojapońsku nazywają się
Plejady), jak też jeden z 8,1-m etro
w ych b liźn iak ó w G em ini North.
Natomiast identyczny Gemini South
zagospodarowuje się w równie odpo
w ie d n im do o b se rw a c ji m ie jsc u ,
w Chile na Cerro Pachón. Pierwsze
promieniowanie z kosmosu odbierze
on w roku 2001 — ale będzie to głów
nie promieniowanie podczerwone; ono
bowiem przenika poprzez nieprzezro
czyste dla światła widzialnego obłoki,
ujawniając rejony ukryte, jak np. miej
sca, gdzie rodzą się gwiazdy czy też
kryjące jeszcze w sobie sporo tajem
nic centralne części galaktyk. W roku
2002 na Wyspach Kanaryjskich za
cznie pracow ać dziesięciom etrowy,
zaś w 2003, w Republice Południowej
Afryki — teleskop dziewięciometro
wy (tu zainteresowana jest zwłaszcza
Polska).
N o w o ścią są — w zorow ane na
rad io astro n o m ii - in te rfe ro m e try 1
optyczne. Z tą m yślą ustawiane były
koło siebie na M auna Kea Keck I i II.
W Arizonie, w roku 2004, zaczną pra
cować swego rodzaju „bracia syjam
scy” : umieszczone na wspólnym mon
tażu dwa 8,4-metrowe teleskopy; ich
nazw a L arge B inocular T elescope
(LBT). Ale prawdziwym rodzynkiem
będzie Very Large Telescope (VLT).
To dzieło ESO (European Southern
Obserwatory) znajduje się w Chile, na
Cerro Paranal (fot. 2). Są to cztery te1Tematykę interferometrii kosmicznej po
ruszał K. Rochowicz „Urania-PA” 2/2000.
6/2000

Fot. 1. W tym zespole budynków uniwersyteckich odbywały się obrady

leskopy 8,2-metrowe oraz trzy mniej
sze, przesuwalne, 1,8-metrowe. To jak
gdyby „syntetyczny” teleskop, równo
ważny jednem u o średnicy zwiercia
dła 16,4 m. Cała ta siódemka stanowi
interferom etr, który ma um ożliw ić
osiągnięcie bezprecedensowej w dzie
dzinie optycznej zdolności rozdziel
czej 0,”0005. Liczba ta mówi np., że

za pośrednictwem interferometru VLT
można by dostrzec człowieka na Księ
życu. Trzy z tej czwórki ośmiometro
wych są już gotowe, czwarty na ukoń
czeniu. Very Large Telescope nazywa
ny bywa teleskopem XXI stulecia.
Ale na nadchodzące stulecie prze
w iduje się też inne rewelacje. Była
w M anchesterze mowa o teleskopie

trzydziestom etrow ym , ja k też pięćdziesięciometrowym; omawiano rów
nież obszernie projekt optycznego te
leskopu... stumetrowego: jego skrót
O W L (O verw helm ingly Large Tele
scope). Podawany był tu rok 2016. Cie
kawe, co powie osoba, której w roku
2016 wpadnie do ręki ten numer „Ura
nii”?
Przyszłość w odniesieniu do telesko
pów naziemnych wiąże się w szczegól
ności z tzw. optyką adaptacyjną. To
coś nowego: sposób „walki” z atmos
ferą ziemską, deformującą obrazy ciał
niebieskich. Stosowana tu technika po
lega na w p ro w ad zen iu do u k ładu
optycznego dodatkowego małego lustra
(lub kilku luster), odbijających wiązkę
promieniowania. To dodatkowe lustro
może być uginane lub przemieszczane
o mikroskopijne odległości — co umoż
liwia kom pensację zaburzeń obrazu,
w yw ołanych atm osferyczną tu rb u 
lencją. W kontekście tym zwraca się
uwagę, że ewentualne trudności przy
stosowaniu optyki adaptacyjnej mogły
by stwarzać ograniczenia w odniesie
niu do koncepcji budow y znacznie
większych teleskopów naziemnych.

Fot. 2. Cerro Paranal, Chile, Very Large Telescope. Będzie to interferometr optyczny, składający się z czterech ośmiometrowych
teleskopów oraz trzech mniejszych, ruchomych
6 /2 0 0 0
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Opuśćmy powierzchnię naszej plane
ty. W iosną tego roku Teleskop K o
smiczny Hubble’a świętował swe dzie
sięciolecie. Czas myśleć o następcy.
NASA, w spólnie z European Space
A gen cy (E S A ) i C an ad ian Space
Agency opracowały ju ż odpowiedni
projekt. Next Generation Space T ele
scope (N G ST) zaplanow any je st na
rok 2009. Będzie to teleskop ośmio
metrowy, pracujący w dziedzinie wi
dzialnej oraz w podczerwieni w zakre
sie 0,6 do 27 mikrometrów. Nie będzie
on je d n a k o b ieg ał naszej planety;
głównym jego zadaniem byłyby obser
wacje w podczerwieni dla celów ko
sm ologicznych, a sąsiedztw o Ziemi
jest tu niekorzystne. NGST znajdzie
się na tzw. orbicie Lissajous wokół
punktu Lagrange’a L2. (Jest to w irtu
alny punkt na linii Słońce-Ziem ia, le
żący około półtora miliona kilometrów
poza Ziemią.
Skoro mowa o punkcie L2, to do
dajmy, że w roku 2007 winny w ten
rejon dotrzeć dwa instrumenty ESA do
badań w podczerwieni: F IR S T (Far
Infra-Red and Submillimetre Telesco
pe) oraz Planck. Ten pierwszy oma
wiany był na łam ach „Uranii” 4/2000
(R. Szczerba i in.). Misja Planck (na
zwa dla uczczenia Maxa Plancka) ma
przybliżać nas do uzyskania odpowie
dzi na jakże nurtujące ludzkość pyta
nie: ja k W szechśw iat pow stał, ja k
ewoluował? W program ie będą pre
cyzyjne badania prom ieniow ania re
liktowego — to znaczy obserw ow a
nie W szechśw iata takim , jak im był
300 0 0 0 lat po W ielkim W ybuchu.
Bezprecedensow ą będzie tu dokład
ność pomiarów, AT/T ~ 2><10“6.
Nawiązując jeszcze do przyszłych
badań w podczerw ieni, zbliżm y się
do Ziemi i wymieńmy misję SO FIA
(fot. 4) — Stratospheric O bservatory
For Infrared Astronomy. Otóż tutaj
2,5-metrowy teleskop znajdzie się na
pokładzie Boeinga 747SP, latającego
na wysokości 12,5 km. Lot trwać bę
dzie 8 -9 godzin, a rocznie m a być
120-140 lotów; pierwszy planowany
jest na koniec roku 2002.
K ończąc tem atykę aparaturow ą,
jeszcze dość rew elacyjna koncepcja
z dziedziny rentgenowskiej; przedsta
wił ją W. Cash (University o f Colora
do) w referacie pt. „Interferom etria
rentgenowska” .
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W iadom o, że dla pow ięk szen ia
zdolności rozdzielczej radioastrono
m ow ie p otrzebują dużych baz, nie
ograniczając się do rozmiarów naszej
planety; to interferometria wielkobazow a. O tóż a u to r zw rac a u w agę,
że w przypadku krótszych o szereg rzę
dów w ielkości fal rentgenow skich,
rozm iary bazy proporcjonalnie się
zmniejszają. Tak więc interferom etr
rentgenowski o bazie dwustu metrów
pozw alałby na uzyskanie zdolności
rozdzielczej rzędu 10~7 sekundy łuku.
Brzmi to wręcz rewelacyjnie: autor
zwraca uwagę na możliwość uzyska
nia obrazu horyzontu zdarzeń niezbyt
odległej czarnej dziury. Aparatura taka

jest podobno wykonalna; stosowana
dziś w teleskopach rentgenow skich
technika byłaby tu odpowiednia. A u
tor omówił eksperyment, jaki będzie
być może zrealizowany gdzieś w dru
gim dziesięcioleciu XXI wieku — był
by to M A X IM (M icro-A rcsecond
X-ray Imaging Mission). W numerze
10 „Northern Lights” zamieszczono na
ten tem at artykuł pod znam iennym
tytułem „M A X IM ’s Goal: To Image
a Black Hole".
•k

* *

Tematyce kosmologicznej poświęco
ne były dwa sympozja, jak też wykład
w ieczorow y. O brady odbyw ały się

Fot. 3. Jodrell Bank koto Manchesteru, funkcjonujący od roku 1957 76-metrowy radiote
leskop. Do czasu zbudowania 100-metrowego w Effeisbergu, był to największy z rucho
mych radioteleskopów
U R A N I A - Po stęp y
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w największej, wypełnionej po brzegi
sali. Tematyka bowiem stale atrakcyj
na, a ostatnio szczególnie dużo się tu
działo. W ystarczy choćby spojrzeć na
pierw szą stronę okładki „Świata N a
uki” z marca ubiegłego roku; czytamy
tam: „Nowe obserwacje zburzyły na
sze d o ty c h c z a s o w e w y o b ra ż e n ia
o W szechświecie”. A wewnątrz tego
numeru: „Rewolucja w kosm ologii” .
Taką też atmosferę wyczuwało się
na obradach. Bywały i hum orystycz
ne uw agi, że W szechśw iat sprzed
trzech lat, ten z czasów kongresu
w Kioto, to już nie ten sam, co Wszech
świat Anno Domini 2000. Faktem jest,
że w Kioto była mowa o zwalnianiu
tempa ekspansji, że tematu stałej ko
sm ologicznej praw ie nie poruszano
(ona m iała być rów ną zeru), a ju ż
0 czymś takim jak „energia próżni” nie
sły s z a ło się z u p e łn ie . N a to m ia st
w M anchesterze pojęcia te przewijały
się stale.
O becną „rewolucję” wznieciły ob
serwacje supernowych typu la (układ
podwójny, obiektem w ybuchającym
był tu biały karzeł). Te supernowe są
niew ątpliw ie najdokładniejszym i ze
znanych dziś wzorców wyznaczania
odległości galaktyk. Badano tu galak
tyki z przesunięciami ku czerwieni do
1 (tj. v/c do 0,6). Otóż okazuje się, że
są one wyraźnie słabsze niż należało
by oczekiw ać w przypadku zw alnia
nia tem pa ekspansji. O bserwacje te
potwierdzałyby raczej coś wręcz od
w rotnego: m ożliw ość zw iększania
tempa ekspansji Wszechświata.
P o d o b n y w n io se k w y n ik a ł też
z przeprowadzanych niedawno nad An
tarktydą badań mikrofalowego promie
niowania reliktowego. W temperaturo
wej anizotropii tego promieniowania
zapisany jest obraz młodego W szech
świata, zawarte są informacje o kosmo
logicznych param etrach z tej epoki.
Z wnikliwej analizy otrzymanych da
nych wynika, że stała kosmologiczna
mogłaby mieć wartość różną od zera.
To zaś prowadzi do wniosku, że pustej
przestrzeni przypisywana jest jakaś wła
sna, wrodzona energia, „energia próż
ni”. Dodatnia jej wartość oznaczałaby
dodanie do grawitacji członu typu od
pychającego — a to tłumaczyłoby moż
liwość przyśpieszania ekspansji.
Tematyka ta wyraźnie zdom inowa
ła program 201. Sympozjum: „Nowe
dane kosmologiczne i wartości funda
6/2000

Fot. 4. Stratosferyczne obserwatorium do badań w podczerwieni. Na pokładzie samolo
tu 2,5-metrowy teleskop

mentalnych parametrów”. Tejże tema
I je s z c z e
k o le jn y
re k o rd :
tyce poświęcony był prawie w całości
z = AAA0 = 5,8; linię Lyman alfa (A,0 =
niezmiernie interesujący wieczorowy
1216 angstrem ów ) zaobserw ow ano
wykład prof. Roberta Kirshnera z Haw podczerwieni w rejonie ponad 8000
rvard-Smithsonian Center for Astro
A . Jest to największe jak dotąd prze
physics. Tytuł wykładu: ,^4n Accele
su n ięcie ku c zerw ien i, zm ierzone
ra tin g U niverse” (ale ze znakiem
u jednego z kwazarów.
zapytania). Otóż na koniec wykładu
ukazała się na ekranie okładka cyto
* "k Je
wanego numeru „Scientific American”
G ospodarz K ongresu, A nglia, p o 
(Kirshner jest współautorem jednego
szczycić się może wieloma osiągnię
z tych artykułów), natomiast dodany
ciami naukowymi. W ystarczy w spo
komentarz brzmiał: „te wielkie zmia
m nieć, że tu n aro d ziło się praw o
ny to wyniki badań z ostatnich kilku
powszechnego ciążenia, tu uzyskano
lat, ale bądźmy ostrożni, tych lat będą
pierwszy obserwacyjny dowód słusz
jeszcze miliardy” .
ności teorii Kopernika (aberracja świa
Tematyce stałej H ubble’a poświę
tła, Bradley, ok. 1728 roku). Z osiącono siedem referatów. Wystę
powała też pani Wendy Freed
man (Carnegie Observatories).
Otóż przed trzema laty, w Kio
'■
‘j j*
JiT?]) i .
to, przedstawiła ona dość opty
m istyczną perspektywę, iż do
Editor: JOHN MASON • Anociat* Editor PATRICK UOOHt
NO.1: UONOAY 701 AUGUST
następnego zjazdu Unii w ar
Welcome to the 24th General
tość stałej H0 w inna być już
Assembly of the IAU!
znana z dokładnością przynaj
mniej 10%. Te trzy lata m inę
ły, natom iast ów optym izm
jakoś przycichł. Dowiedzieli
śmy się tylko, że z nowych da
nych wynika wzrost H() do warto śc i 74. P o d o b n ą w arto ść
Remarkable New Planets
p rzy taczał też B rad G ibson
(U n iv e rs ity o f C o lo ra d o );
w oparciu o obserw acje su
pernow ych typu la stw ierdził
on w zrost H fl od w artości 68
do 76.2
2 Wykres ukazujący wartości H0
od czasów Hubble’a zam ieszczo
ny był w „Postępach Astronomii”
4/1997.

Fot. 6. Codzienna gazeta X X IV Kongresu Między
narodowej Unii Astronomicznej ukazywała się pod
tytułem „Zorza Północna”
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Fot. 5. Ta sie d zą c a pośrodku uśm iechnięta pani to odkryw czyni pulsarów, Jo ce lyn Bell-Burneil

gnięć zaś współczesnych w pierwszym
rzędzie wymienić należałoby pulsary.
Ich odkrycie miało miejsce w Cam 
bridge. Zaobserwowano ju ż dziś po
nad tysiąc tych w irujących gw iazd
neutronowych, z której to liczby oko
ło trzy czwarte ma na swym koncie 76-m etrow y rad io telesk o p w Jodrell
Bank (fot. 3). Odkrywczynią pulsarów
była absolwentka astronomii, Jocelyn
Bell (pominięcie jej w przyznanej N a
grodzie Nobla było przedmiotem kon
trowersji). Podczas obecnego Kongre
su U nii p ro feso r O pen U niversity,
Jocelyn Bell-Burnell, wygłosiła odczyt
dla szerszej publiczności, opisując cie
kawie historię tego odkrycia. Udało mi
się sfotografować prelegentkę na sali

M

S in '

wykładowej (fot. 5). Patrząc na to zdję
cie, można by wyciągnąć wniosek, że
pulsary odkryte zostały niedaw no,.. .a
przecież minęły ju ż trzydzieści trzy
lata.
k k k

Kończąc, jeszcze komentarz oraz
wspomnienie z roku 1970.
Na wszystkich sympozjach, dysku
sjach i wykładach wieczorowych wy
głoszono łącznie ponad 550 referatów
(ponadto wywieszono blisko tysiąc po
sterów). Jakie państwo reprezentowa
ły osoby referujące? Otóż zdecydowa
nie pierw sze m iejsce przypadło tu
Stanom Zjednoczonym — 211 referu
jących (prawie 40% wszystkich). Na

(^ J o w is z a )

Rys. 1. Po za sto n e czn ym układom planetarnym p ośw ięcone było Sym pozjum 202
jak te ż w ykład w ieczorow y, który w ygłosił prof. M ich el M ayor (O bservatoire de
Geneve). W edług stanu na sierpień 2000, znanych ju ż jest 47 planet. N a w ykresie
liczba planet o danej m asie (Northern Lights z 7 sierpnia, fot. 6).
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drugim miejscu gospodarze, Wielka
Brytania — 69. Z Francji i Niemiec
po około 40 osób. Gdy chodzi o Ro
sję, 11 referujących. A co do Polski,
to występował tylko K rzysztof Chyży
z Uniwersytetu Jagiellońskiego; na 14.
Joint Discussion mówił on o polach
magnetycznych w galaktykach niere
gularnych.
A teraz wspomnienie.
Trzydzieści lat temu, XIV Kongres
Międzynarodowej Unii Astronomicz
nej odbywał się też w Anglii, w poło
żonym nad cieśniną La Manche Brigh
ton. Mam przed sobą „The Assembly
Times”, dzienny biuletyn kongresowy
z 19 sierpnia 1970 roku. Fotografia
jakże jeszcze młodej pani M argaret
Thatcher, ówczesnego ministra oświa
ty i nauki, witającej w imieniu rządu
uczestników Kongresu. A w numerze
z dnia następnego grubymi czcionka
mi Pulsars still a problem ! — pano
wie Ginzburg i J e w is h zastanawiają
się, czym m ogłyby być pulsary; jako
je d n ą z a lte rn a ty w w y m ien ia się
gwiazdy neutronowe.
Inne to były jednak czasy. Dziś,
w łożona do bankom atu plastikow a
visa banku PKO powoduje wypływ
banknotów z wizerunkiem Elżbiety II.
Ale w ówczas, aby wyjechać na Za
chód, trzeba było szukać innych moż
liwości. I tu w ykorzystano fakt, że
Kongres odbywał się w nie tak zno
wu dalekim m ieście nadmorskim —
udało się zorganizować wyjazd jach 
tem motorowym. N ie pierwszej już
m łodości Podhalanin powiózł z G dy
ni 22 astronomów. Odgrywał on rolę
pociągu, hotelu (na noc wracało się
na pokład jachtu) jak też i stołówki
(żywność na cały ten okres zabrano
z Polski). No a złośliwy Posejdon tę
jakże romantyczną wyprawę wzboga
cił niezwykłymi wspom nieniam i in
nej zupełnie natury; sztorm na M o
rzu Północnym , 10 stopni w skali
Beauforta! Ale skoro piszę te słowa,
to w ynika stąd, że P odhalanin —
wprawdzie z dwudniowym opóźnie
niem — ale do Brighton dopłynął.

Tadeusz Jarzębowski znany je st
czytelnikom Uranii-PA, głównie
z artykułów dotyczących tematyki
relatywistycznej, jak też pulsarów
i magnetarów.
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Podwójne asteroidy
1993 roku stało się jasne,
że i planetoidy — niewiel
kie bądź co bądź ciała nie
bieskie — mogą szczycić się posiada
niem własnych księżyców. Serię zapo
czątkowała skatalogowana z numerem
243 Ida, której satelitę, nazw anego
Daktyl, odkrył wciąż aktywnie dzia
łający próbnik Galileo.
Najnowsze odkrycie było możliwe
dzięki zastosowaniu techniki optyki
adaptywnej, która minimalizuje efekt
turbulencji atmosferycznej. William J.
Merline z Southwest Research Insti
tute wraz z sześcioma innymi kolega
mi, 22 lutego wykonywali obserwacje
przy wykorzystaniu 3,6-metrowego te
leskopu Canada-France-Hawaii Tele

W

scope. W ówczas właśnie „ujawniła”
się asteroida 762 Pulcova ze swoim
malutkim satelitą, ciemniejszym o ja 
kieś cztery magnitudo niż szeroki na
140 km „rodzic”, co pozwoliło osza
cować rozmiary satelitki na prawdo
podobnie 20 kilometrów.
10 sierpnia natom iast, 9,8-metrowy teleskop Keck II, „przydybał” na
niebie asteroidę 90 Antiope i jej kom 
pana. Tu wszelako sytuacja je st dale
ce odmienna, wręcz niezwykła. Otóż
oba składniki systemu m ają niemal tę
sam ąjasność, a zatem porów nyw alną
wielkość — 85 km. Dzieli je dystans
170 km i dopełniają jednego w spól
nego obrotu w ciągu 16,5 godziny.
D otychczas naukowcy zajm ujący się

dynam iką planetoid uważali, że ich
satelity to najpraw dopodobniej prze
chw ycony „g ru z ” pozderzeniow y.
Chociaż jest to mało praw dopodob
ne, grupa M erlina nie w yklucza ist
nienia cienkiego m ostu łączącego
obie połów ki. Jednakże sym ulacje
kom puterowe poczynione przez W il
liama Bottke pokazują, że ciała takie
jak planetoidy stosunkowo łatwo roz
łupać na dwie podobne części w w y
niku zderzenia lub bliskiego spotka
nia z m asywnym obiektem.
Warto dodać, że dla M erlina nie
było to pierwsze „podwójne” asteroidalne znalezisko. Już w 1998 roku
pokazał, że i obiekt 45 Eugenia samot
nym nie jest. (mag)

Co nowego na Erosie?
djęcie wykonane przez sondę NEAR-Shoemaker w dniu
10 sierpnia 2000 roku, potwierdza konkluzję co do pro
cesów kształtujących powierzchnię asteroidy. Kratery
uderzeniowe, zamazywanie starych kraterów oraz powstawa
nie rowków decydują o wyglądzie planetoidy, który sonda za
rejestrowała z wysokości 51 kilometrów. Widoczny na zdjęciu
obszar o średnicy około 2,2 kilometra jest pozbawiony bogatej
populacji starych kraterów, widzianej w innych partiach Erosa,
lecz rozsiane głazy wskazują na obfitość regolitu, czyli „gruzu”
pozostałego po pojawiających się młodych kraterach uderze
niowych. Szczególnie interesujący jest ten zaznaczony czerwoną
strzałką, otoczony ciemnym pierścieniem. Powierzchnia rów
nież i w tej części Erosa jest poprzecinana przez płytkie koryta
lub rowki, biegnące od góry do dołu zdjęcia, (mag)

Z

NASA planuje rozszerzyć podbój Marsa
arę dni temu NASA poinformo
wała, że kosztem dodatkowych
200 milionów dolarów, plano
wany do wysyłki w 2003 roku na Mar
sa pojazd, dostanie wsparcie w posta
ci d ru g ieg o , id en ty czn eg o . W ten
sposób lepiej zostanie wykorzystane
dogodne okno startowe, a i równole
gle prowadzona penetracja powierzch
ni Czerwonej Planety będzie ciekaw
sza i obfitsza w rezultaty.
Dwie oddzielne rakiety D elta 2
wyniosą pojazdy w dniach 22 maja i 4
czerwca 2003 roku. Pierwszy wehikuł
dotrze do M arsa w dniu 2 stycznia

P
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2004 roku, a drugi — 20 stycznia. Oba
przy lądowaniu wykorzystają podusz
ki powierzne, mające złagodzić upa
dek, tak jak to miało miejsce podczas
lądowania sondy Mars Pathfinder trzy
lata temu.
Oba pojazdy ważyć będą około 150
kilogramów, będą mogły pokonywać
do 100 metrów dziennie i m ają praco
wać przynajmniej 90 dni. Mając taką
nadmiarowość w zapasie, dla jednego
z pojazdów będzie można wybrać bar
dziej „agresywne” miejsce lądowania.
Prawdopodobnie obie „przesyłki” tra
fią w okolice marsjańskiego równika,
U R A N IA
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pomiędzy 5°N a 15°S. W tamtych oko
licach baterie słoneczne pojazdów
mogłyby dostarczyć najwięcej energii.
Każdy z marsjańskich „krążowni
ków” będzie miał na pokładzie kame
ry panoramiczne i mikroskopowe, ter
m iczny spektrom etr podczerw ony,
spektrometr Mossbauera do wykrywa
nia minerałów zawierających żelazo
oraz spektrometr rentgenowski do po
miaru składu chemicznego skał i gle
by. Dodatkowym wyposażeniem bę
dzie specjalne narzędzie do „ścierania”
skały, w celu udostępnienia jej „świe
żej” powierzchni do badań, (mag)
259
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Rozmyte linie międzygwiazdowe
— pierwsze identyfikacje
agadka pochodzenia rozm y
tych linii międzygwiazdowych
obchodzi w tym roku swoje 78
urodziny i — jak się wydaje — ostatnie.
Zapisała się ona w historii jako najbar
dziej długowieczny problem od począt
ku dziejów spektroskopii. Pierw sze
spośród linii rozmytych opisano w lite
raturze w 1922 r. (M.L. Heger). Do koń
ca lat 40-tych znano 5 takich struktur,
głównie dzięki pracom grupy P. Merrilla z Obserwatorium Mt Wilson. Kom
pendium Kuipera z 1968 r. Podaje ich 9,
a słynna praca Herbiga z 1975-40. Wraz
z pojawieniem się fotoelektrycznych
odbiorników do rejestracji widm liczba
znanych struktur zaczęła szybko rosnąć,
osiągając wartość prawie 300 w począt
kach roku 2000 (atlas Galazutdinova,
Musaeva, Walkera i niżej podpisanego).
W latach 80-tych okazało się także (dzię
ki pracom Westerlunda, Walkera i niżej
podpisanego), iż wzajemne stosunki na
tężeń linii rozmytych nie są stałe, a więc
nie pochodzą one od jednego nośnika.
O ile jeszcze na początku lat 70-tych li
nie rozmyte chętnie wywodzono z zia

Z

ren pyłu międzygwiazdowego, o tyle
w latach 80-tych zaczęły brać górę hi
potezy poszukujące źródeł linii rozmy
tych w molekułach o różnym stopniu
złożoności. Generalnie zaproponowano
molekuły łańcuszkowe na bazie węgla
(sporo emisji takich molekuł między
gwiazdowych obserwuje się w zakresie
radiowym), wielopierścieniowe związ
ki aromatyczne (po dostrzeżeniu ich emi
sji w podczerwieni wokół niektórych
gwiazd), a także słynną molekułę C60
— ściślej jej dodatni jon.
Dodatnie jony wielopierścieniowych
związków aromatycznych stały się popu
larne w astrofizyce dzięki pracom A. Legera, L. d’Hendecourta, L. Allamandoli,
F. Salamy i innych. Widmo najprostsze
go z nich, naftalenu, zostało opublikowa
ne przez Salamę i Allamandolę w roku
1992. Było ono wszakże uzyskane w izo
lacji matrycowej, co nie sprzyja porów
naniu z obserwacjami: struktury widmo
we molekuł wmrożonych w kryształy
gazów szlachetnych są z reguły silnie po
szerzone i przesunięte w długościach fali
w porównaniu ze swymi odpowiednika

■lab. naphtalena

0,9
_L

6450

6475

6500

6525

6550

Długość fali (A)

Rys. 1. Porównanie widm o dużej rozdzielczości z laboratorium, obserwatorium
McDonald (McD), obserwatorium na Terskole (Ter) i widma o małej rozdzielczo
ści z toruńskiego spektrografu w okolicy struktur kationu naftalenu.

mi uzyskanymi w fazie gazowej. Dopie
ro połączone wysiłki laboratoriów w Gre
noble oraz NASA Ames w Kalifornii
pozwoliły uzyskać dwie spośród 5 silnych
struktur jonu naftalenu w fazie gazowej
w roku 1999. Okazały się przesunięte po
ok. 30 A w stronę niebieską w porówna
niu z widmami matrycowymi. Ponadto
nie przypominają one wąskich linii wid
mowych — raczej szerokie depresje po
ok. 30 A każda.
Lata 90-te to okres intensywnych
poszukiwań linii rozmytych oraz szcze
gółów ich profili. Działo się to wszakże
z wykorzystaniem spektrografów typu
echelle, które pozwalają połączyć wy
soką rozdzielczość z szerokim zakresem
rejestrowanego widma, ale do badań
struktur bardzo szerokich nie najlepiej
się nadają, gdyż szerokość poszczegól
nych rzędów widma jest porównywal
na z szerokością takich struktur. Punk
tem zwrotnym okazała się reanimacja
toruńskiego teleskopu Schmidta-Cassegraina (90 cm) wyposażonego od 1974
roku w spektrograf Richardsona. Daje
on małą rozdzielczość, ale za to pozwala
pewnie prowadzić widmo ciągłe. Pierw
sze zarejestrowane na nowej kamerze
CCD widma jasnych gwiazd, obserwo
wanych wcześniej z wysoką rozdzielczo
ścią w kilku obserwatoriach (McDonald,
Pic du Midi, Terskol) pokazały rzecz zdu
miewającą: szerokie depresje w widmach
echelle, na ogół pracowicie z tych widm
usuwane, są realnymi, szerokimi struk
turami widmowymi! Co więcej, dwie
z nich wypadają w miejscach, w których
najnowsze dane laboratoryjne (uzyska
ne w fazie gazowej) umieszczają struk
tury absorpcyjne dodatniego jonu nafta
lenu (patrz rysunki). W tej sytuacji aż
się prosiło sprawdzić, czy o 30 A w stro
nę niebieską od pozostałych trzech pasm
znanych z izolacji matrycowej nie ma
podobnych szerokich struktur. Okazało
się, że są! Każde spośród 5 silnych pasm
jonu naftalenu, znane z widm matryco
wych, ma swój odpowiednik usytuowa
ny o wspomniany przedział długości fal
w stronę niebieską. Trudności nastręcza
Dokończenie na stronie 267
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Epsilon Eridani też ma planetę!
o niewątpliwie jedna ze słyn
niejszych gwiazd. Byłajednym
z dwóch pierwszych celów ob
serwacyjnych projektu OZMA, zapo
czątkow anego przez D rake'a 40 lat
temu. Od razu też stała się powodem
sensacji, gdyż wykryto w rzeczy sa
mej sygnał mogący pochodzić z ucy
w iliz o w a n e j e w e n tu a ln e j p la n e ty
wokół Epsilon Eridani. Okazało się
wszakże, iż wykryty został ...tajny pro
gram wojskowy. Również fanom filmografii science-fiction, a w szczegól
ności filmów i serialu „Star Trek” nie
jest to obca nazwa — tam ma ona za
m ieszkaną planetę Wulkan.
Epsilon Eridani jest trochę mniej
masywna (0,85 masy Słońca), młodsza
(< 1 mld lat) i chłodniejsza (5180 K)
niż Słońce — posiada typ widmowy
K2. Jest niezbyt odległa od nas — 10,5
roku świetlnego, co dodatkowo rozpa
la wyobraźnię entuzjastów idei istnie
nia życia pozaziemskiego. Od jakiegoś
ju ż czasu w iad o m o , że o tacza j ą
w odległości 60 j.a. nieregularnego
kształtu pierścień milimetrowych czą
stek, który w świetle najnowszego od
krycia mógłby skrywać jeszcze drugą
planetę, odległą od gwiazdy o jakieś 30
jednostek astronomicznych.
Bo oto właśnie astronomowie z Ob
serw ato riu m M cD onald w A ustin
w amerykańskim stanie Teksas odkryli
gazow ą planetę, w ielkości Jowisza,

T

obiegającą naszą bohaterkę w odległo
ści 3,2 j.a. — czyli z grubsza takiej,
jak pas asteroidów w U kładzie Sło
necznym. Swoją m acierzystą gwiazdę
obiega raz na niecałe siedem lat. Jej
masa zawiera się pomiędzy 0,8 a 1,6
masy Jowisza. Takie wartości są kon
kluzją analizy 20 lat wysoce precyzyj
n y ch p o m iaró w ru ch ó w g w ia zd y
wzdłuż linii widzenia do niej; było to
sześć niezależnych zestawów danych,
uzyskanych czterema różnymi telesko
pami i trzema rozmaitymi technikami
pomiarowymi.
Przy okazji tego odkrycia warto
opowiedzieć o zupełnie nowej meto
dzie, którą rozwinęła inna grupa na
ukowców, a którą w skrócie można
opisać jako astronomiczne wróżenie
z fusów. Oto wpływ grawitacyjny no
wopowstałych planet pozostawia wy
raźne znam iona w dysku pyłowym,
z którego powstały: wiry, łuki, pustki,
„kłaczki” i inne zwichrowania; typ ta
kiego wzoru zależy od masy planety
i charakterystyk jej orbity. Co więcej,
dysk pozostaje tak „pokiereszowany”
przez długi czas. W ten sposób plane
ta, pozostając niewidoczna, zdradza
swoje istnienie; w obliczu braku pla
net, emitowane przez gwiazdę promie
niow anie i cząstki spow odow ałyby
szybkie zniknięcie dysku, w wyniku
spowalniania ruchu orbitalnego jego
cząstek i ich spadania po spirali na

gwiazdę. Jeśli taka metoda uzyska po
tw ierdzenie, um ożliw i odkryw anie
pozasłonecznych planet nieosiągal
nych dotychczasow ym i m etodam i.
Przy w ykorzystaniu w spółczesnych
teleskopów, można by sięgać po pla
nety do stu lat świetlnych od Ziemi.
Póki co, opisana metoda zastosowa
na do dysków pyłowych trzech gwiazd
daje następujące rezultaty: słynna Beta
Pictoris ma planetę o masie 10-krotnie
większej niż Ziemia, krążącą w odle
głości około 6,5 miliarda kilometrów
od gwiazdy; Epsilon Eridani może się
szczycić planetą a masie wynoszącej
0,2 masy Jowisza (czyli mniejszą, ani
żeli wynikająca z „tradycyjnej” meto
dy), w odległości około 5,5 mld km od
siebie, nato m iast Vega — p lan e tą
0 masie 2Mj w odległości 5 mld km.
Takie odległości od macierzystej gwiaz
dy są większe niż jakiejkolwiek plane
ty w naszym Układzie Słonecznym.
Warto jeszcze nadmienić, dlaczego
odkryw ane p lanety p o zasłoneczne
wielkości Jowisza tak bardzo ekscy
tu ją a stro b io lo g ó w . O tó ż Jo w isz
w Układzie Słonecznym dzięki swej
ogromnej masie i wynikającym z niej
oddziaływaniu grawitacyjnym działa
jak parasol ochronny dla Ziemi, zatrzy
mując w swoim otoczeniu asteroidy
1meteoroidy, które mogłyby w innym
przypadku spaść na Ziemię, stanowiąc
zagrożenie dla życia, (mag)

Zagadki z satelity SWAS
yniesione na orbitę w grud
niu 1998 roku obserwato
rium SWAS (Submillimeter
Wave Astronomy Satellite), operuje na
wysokości około 640 kilometrów, okrą
żając Ziemię raz na 97 minut i dwu
krotnie w ciągu dnia przesyłając dane
do stacji naziemnych. Satelita ten po
zwala wykonywać obserwacje w zakre
sie podmilimetrowym, czyli pomiędzy
zakresami radiowym a podczerwonym.
Innymi słowy jest to klucz pozwalają
cy otworzyć niedostępne dotąd wnętrze
międzygwiezdnych obłoków moleku
larnych. Naziemne obserwacje w tym
paśmie są dalece utrudnione przez wiel
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kie ilości wody i tlenu molekularnego
w atmosferze ziemskiej.
Po osiemnastu miesiącach systema
tycznych obserwacji SWAS postawił
liczne grono naukow ców w obliczu
nowej zagadki. W najzim niejszych
p rz e b a d an y ch p a rtia c h K osm osu,
gdzie temperatura o ledwie 30 stopni
przewyższa zero absolutne, para wod
na to niebywała rzadkość — jedynie
parę cząsteczek na m iliard. Jest to
o niebo całe za mało w stosunku do
przewidywań teoretycznych i stanowi
trudny orzech do zgryzienia dla teorii
opisujących chemię obłoków międzygwiazdowych.
U R A N IA - Po s t ę p y
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Zupełnie inaczej przedstaw ia się
sy tu a c ja w g o rę tsz y c h m ie jsc ac h
Wszechświata. W obłokach gazowych,
gdzie pow stają now e gwiazdy, gaz
może być rozgrzewany do tem peratu
ry sięgającej nawet paru tysięcy stop
ni. I tam obfitość wody wydaje się być
10 tysięcy razy większa. Te potężne
fabryki chemiczne, jakim i są owe ob
łoki, najw yraźniej pro d u k u ją parę
wodną w wyjątkowym tempie. Może
ona być pomocna w chłodzeniu gazu
m iędzygwiazdowego, co praw dopo
dobnie w konsekwencji może prowa
dzić do uruchomienia procesu powstaDokończertie na stronie 288
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Półprofesjonalne obserwacje amatorską kamerą CCD

K

amery CCD, stosowane w syste
mach telewizji przemysłowej, zy
skały pew ną popularność także wśród
miłośników astronomii. Jest to wyni
kiem wyłącznie niskiej ceny, gdyż ich
jakość pozostawia wiele do życzenia.
Wysoki poziom szumu i dodatkowe
zniekształcenia w prow adzane przez
układy kształtowania wizji pozornie
uniem ożliwiają poważniejsze ich wy
korzystanie. Zniechęca także wysoka
częstotliwość odświeżania obrazu (25
razy na sekundę), ograniczająca zasięg
o b serw acy jn y je d y n ie do ja sn y c h
obiektów. Jestem jednak zdania, że
nawet takie kamery, pod warunkiem
zastosowania dalej opisanych rozwią
zań eksploatacyjnych, m ogą stanowić
cenne uzupełnienie sprzętu obserwa
cyjnego.

Komputerowy
system wizyjny
W stępem do bardziej zaaw ansow a
nych obserwacji jest stworzenie sys
temu wizyjnego na bazie komputera
klasy PC. Nie ma większych wym a
gań co do jego konfiguracji, jedynym
nietypowym elementem jest karta w y
posażona w w ejście sygnału wideo.
W swoim komputerze wykorzystałem
jedną z prostszych tego typu kart do
stępnych na rynku — Fly Video E Z II.
Kartę tę należy zainstalować na plat
form ie W indows 95/98/NT. Do tak

Monitor

Komputer

Rys. 1. Schem at komputerowego
systemu wizyjnego

262

przygotowanego zestawu można już
podłączyć kamerę, ciesząc oczy obra
zem na monitorze komputera. Swój
system uzupełniłem czarno-białą ka
m erą Vidicon T-313C z przetworni
kiem CCD wielkości 1/3", czułością
0,05 luxa i rozdzielczością 430 linii.
Trudność może sprawić połączenie
kam ery z układem optycznym. N aj
częściej stosowany jest drobnozwojny gwint calowy (1 "-32 UNF). Odpo
wiedni pierścień dla mojego teleskopu
„Szukacz komet” (900 mm f/6) dostar
czył producent, czyli firma Uniwersał.
Dysponowałem także obiektywem 130
mm f / l ,8, który, dzięki dużej światłosile, doskonale sprawdził się przy ob
serwacjach przemysłową kamerą CCD
(obrazy Plejad, prezentowane dalej,
wykonałem tym obiektywem). Po pod
łączeniu kamery pozostaje ustawienie
o stro ści obrazu. Z adanie znacznie
upraszcza odszukanie jasnego obiek
tu (na przykład Księżyca).
Sterowniki dostarczane z kartą w i
deo udostępniają użytkownikowi w ie
le funkcji kontroli parametrów obra
zu. Do n a jis to tn ie js z y c h n a leż ą:
rozdzielczość, kontrast i jasność. Wy
b ra n ie o p ty m aln ej ro z d z ie lc zo śc i
oznacza kompromis między jakością
obrazu a szybkością przechw ytyw a
nia kolejnych jego klatek. Racjonalne
ograniczenie górne stanow i tu roz
dzielczość samej kamery CCD. Przy
obserw acjach, które prow adziłem ,
czasem użyteczniejszą była niższa roz
dzielczość 320 na 240 punktów (mak
symalna dostępna dla moich sterow
ników Fly Video to 640 na 480). Zalety
szybszej pracy z obrazem ujawniają się
szczególnie przy stosowaniu kumula
cji, o czym piszę dalej.
U staw ienie kontrastu obrazu nie
stanowi większego problemu; general
nie im większy, tym lepiej. Jasność na
poziomie średnim, tak by na obrazie
widoczne były punkty z całego prze
działu szarości, zwykle daje optymal
ne rezultaty. W tym miejscu wydawa
łoby się, że wszystko zostało zrobione
i jedyne, co pozostaje, to wykorzysta
nie podglądu obrazu na m onitorze
bądź też jego rejestracja, na którą zwyU R A N IA -
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kle pozwalają programy dostarczane
przez producenta karty wideo.
Szersze zastosowania otwiera do
piero dedykowany program, który do
wcześniej opisanych możliwości do
daje wiele specyficznych (ze względu
na charakter obrazów nieba) funkcji.
D la m nie pierw otnym celem było
stworzenie automatycznego systemu
poszukiwania komet i planetoid, więc
swój program nazwałem „Szukacz ciał
Układu Słonecznego” . Jest on wyni
kiem 2-letnich prac nad pozyskiwa
niem, przetwarzaniem, analizą i roz
poznawaniem obrazów nieba. Część
z nich, dotycząca poprawienia w yni
ków obserw acji z w ykorzystaniem
przemysłowych kamer CCD, jest wła
śnie tematem tego artykułu.

Kumulacja obrazów
To, co przede wszystkim cechuje ka
mery astrofotograficzne, to zdolność
do kumulacji światła (ściślej ładunku
elektrycznego, który jednakże powsta
je na skutek oddziaływania fotonów)
przez dowolny ustalony przez użyt
kownika czas. Przeniesienie tej idei do
program u „Szukacz” zaow ocow ało
powstaniem pochodnego pojęcia —
kumulacji obrazów.

Obraz 1. Plejady — obraz wprost z kamery

Obraz 2.
Plejady po 60-sekundowej kumulacji
6/Q000

Ji
Kumulacja jest użyteczna dla w ol
no zmieniających się obrazów. Waru
nek ten spełniają w szczególności ukła
dy krótkoogniskow e pozostaw ione
nieruchomo lub dowolne prowadzone
automatycznie, np. z wykorzystaniem
m echanizm u zegarow ego. W takim
przypadku ruch obrotowy Ziemi daje
na tyle małe efekty, że można kum u
low ać inform ację z kilku obrazów
o zbliżonej konfiguracji obiektów. Dla
obrazów szybciej zmiennych korzyst
ne jest stosowanie nieco innego roz
w iązania — kum ulacji z dopasow a
niem. Istotą tej drugiej m etody jest
zm iana położenia dodawanej grupy
uprzednio skumulowanych klatek tak,
by kluczow y (najjaśniejszy) obiekt
pokrył się z jego odpowiednikiem na
obrazie poprzednim . M oże być ona
nieskuteczna dla obserwacji z kilko
m a b lisk o p o ło żo n y m i o b iek tam i
o porównywalnej jasności. Problemem
dla takich obrazów jest odnalezienie
obiektu wzorcowego dla dopasowania.
D użą zaletą metody jest to, że daje ona
dobre wyniki także dla ręcznego pro
wadzeniu teleskopu, gdyż nie wym a
ga precyzyjnej zgodności obrazów, jak
to ma miejsce przy zwykłej kum ula
cji. Cecha ta może również wpłynąć
na poprawę efektów w obserwacjach
z dodatkowym wyposażeniem prowa
dzącym (np. m echanizm em zegaro
wym), niwelując jego niedoskonałości.
W pewnym stopniu znika także pro
blem ustaw iania teleskopu idealnie
w osi świata.

Ciemna klatka
Nieodłączną składową każdego sygna
łu, w tym obrazu, jest szum. Dla prze
mysłowych kam er CCD jego wpływ
jest szczególnie w yraźny (obraz 1).
W efekcie kumulacji (obraz 2) otrzy
mujemy, w m iarę zwiększania jej cza
su, coraz bardziej jednorodne tło, któ
re stanowi uśredniony szum. Innych
niepożądanych efektów może dostar
czyć sama kamera, układy odbiorcze
karty wideo lub nawet jej sterowniki.
Istnieje skuteczne rozw iązanie tych
problemów w postaci wykorzystania
tzw. ciemnej klatki (ang. dark frame).
Jest to obraz zarejestrowany przy bra
ku istotnych sygnałów, a więc na przy
kład przy zakrytym obiektywie kame
6 /2 0 0 0
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ry. Odjęcie ciemnej klatki może zna
cząco poprawić rezultaty kumulowa
nia obrazów, wpływając na wyraźne
wyodrębnienie istotnych jego elemen
tów. Przy generacji ciem nej klatki
warto zastosować nieco niższą jasność
(ustawienia karty wideo) w stosunku
do normalnej pracy.

Zapis obrazu
Inną klasę funkcji rozwiniętych w sto
sunku do standardowych program ów
czy też zwykłego magnetowidu obej
muje obsługa zapisu obrazu. Podsta
w ow ą korzyścią z zastosow ania sys
tem u kom puterow ego jest możliwość
zaprogram ow ania w ybiórczej reje 
stracji. Dostępne są także wcześniej
opisane efekty: kum ulacja i odejm o
wanie ciemnej klatki. To, czy w yko
rzystać te m ożliw ości ju ż na etapie
rejestracji, czy przy późniejszym od
tw arzaniu utw orzonych plików, za
leży m iędzy innym i od preferencji
użytkow nika. Wariant pracy z szyb
kim zapisem bez operacji na obrazie
pozwala na zebranie dużej ilości da
nych obserwacyjnych wymagających
późniejszego przetwarzania (tak po
w stały obrazy 3 i 4 tego artykułu).
Może to być wadą lub zaletą. Nie bez
znaczenia będzie tu klasa użytkowa
nego kom putera (pojem ność dysku
twardego). Bieżąca obróbka „w locie”
m in im alizu je z ap o trzeb o w an ie na
przestrzeń dyskową.

Obraz 3. Gwiazdy z gromady NGC869 po
60-sekundowej kumulacji (900 mm f/6)

Obraz 4. Gwiazdy z gromady NG C869 po
60-sekundow ej kum ulacji z dopasow aniem(900 mm f/6)

Obraz 5. Plejady po odjęciu ciemnej klatki

Podsumowanie
Mam nadzieję, że opisane przeze mnie
techniki zwiększenia jakości obserwa
cji z wykorzystaniem kamer CCD te
lewizji przemysłowej pozwolą wielu
m iłośnikom astronomii na czerpanie
większej satysfakcji ze swojego hob
by. Przede wszystkim jednak liczę na
to, że dowiodłem, iż nawet niewielkim
kosztem można stworzyć system pół
profesjonalny, który w pewnym zakre
sie może konkurować ze sprzętem spe
cjalistycznym opartym na kamerach za
tysiące dolarów.
Dziękuję Jackowi Uniwersałowi za
pomoc w organizacji optycznego za
plecza moich badań oraz W łodzimie
rzowi Lesiszowi, Zbyszkowi Kawalcowi i Dominikowi Koszulińskiemu za
U R A N I A - Po s t ę p y A s t r o n o m i i

Obraz 6. Plejady po odjęciu ciemnej klatki
i 60-sekundowej kumulacji

cenne uwagi, które wpłynęły na kształt
tego tekstu.
Jarosław Czaja

Wersję dem onstracyjną program u
„Szukacz" można znaleźć na stronie
www.fupro.com .p l/s d e m o .html
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Ecce homo
Od przeszło roku fotografuje Ziemię z rozdzielczościąsięgającą 1 m komercyjny satelita Ikonos (http://www.spaceimaaina.coml
W rocznicę startu obsługująca go ekipa dokonała wyboru najbardziej spektakularnych obrazów z archiwum liczącego już
przeszło 200 tysięcy zdjęć. U progu trzeciego tysiąclecia nowej ery warto przyjrzeć się naszej planecie z kosmicznej
perspektywy, by uświadomić sobie, jak bardzo człowiek zmienia jej oblicze, budując oraz — niestety, wciąż jeszcze —
burząc.
1. Centrum miasta Grozny, stolicy
C zeczenii, z placem Minutka
przed i po bombardowaniu (zdję
cia wykonano 16 XII 1999 oraz
16 III 2000)
2. Górujący nad Los Angeles napis
„Hollywood”, tym razem z innej
perspektywy
3. Londyńskie Oko nad Tamizą oraz
(w lewym dolnym rogu) stacja
kolejowa Waterloo

©
.
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dfea
4. Centrum San Francisco i fragment mostu Golden Gate
(w dolnej części zdjęcia)
5. Mekka — miejsce narodzin proroka Mahometa, twórcy
islamu, najświętsze miasto świata dla wszystkich mu
zułmanów; widoczna czworoboczna świątynia Kaaba na
dziedzińcu wielkiego meczetu al-Haram, mogącego po
mieścić ponad 300 tysięcy wiernych (zdjęcie uzyskano
1 stycznia 2000)
6. Ukończona w 1936 r. tama Hoovera na rzece Kolorado,
licząca 379 m długości (oraz 221 m wysokości).
7. Park Olimpijski w Sydney
8. Port w Hongkongu — międzynarodowy węzeł komuni
kacji morskiej, obejmujący zespół Victoria-Koulun
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Zapierających dech w piersiach obrazów pętli koronainych Słońca wypełnionych świecącą materią dostai czył niedawno £ isJii-j 'J7iA iE. Zdjęcia pochodzą ź dalekiego
lekiego ultrafioletu,
a ich szczegółowa analiza pozwala zweryfikować teorie opisujące mechanizm grzania plazmy - nowe ob^zy lokują bowie m ź r ó d i z i
ii w wewnętrznej części korony, u podstaw
pętli, rozciągających się na setki tysięcy kilometrów ponad powierzchnią fotosfery. Fot. M. Aschwanden ■*n. (LMS
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Autorem dwóch kolejnych zdjęć jest Artur Wremt
nież gościły ostatnio w naszej Galerii). Wykonai
pomocy teleskopu Maksutowa 150/1000. Odbitki'
(każda ekspozycja 25 minut) w celu uzyskania ,\
śniejsza gwiazda na wszystkich powyższych zdio
żownika). Pan Artur stosuje pokazany^ńa dfljtejS
strukcji wyposażony w oś deklinacji z m1krx3iffg | |

Najja^ ^ ^ PąlPingzdozbiór Wę^ l i f f i P fentaż własnej konM H ^ jelgktryczny osi godzi-

Doceniając zaangażowanie obu Panó w lw a illn
postanowiła, uhonorować Obu d a r m t iv ^ ^ r e m ^ ^

JPtografii Redakcja Uranii-PA
iego pisma na rok 2001.
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' przy
ziaCTn^Mlyffl^neóatvw(V.v
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Galeria Mgławic Messiera
Poznamy dziś m.in. fotogeniczny Tryplet Lwa oraz kilka kolejnych galaktycznych gro
mad, z których — niestety — nie wszystkie udaje się dostrzec na naszym niebie...

Czarne Oko (Śpiącej Królewny?)
Galaktyka znana jako Czarne Oko lub Śpiąca Królewna,
z charakterystyczną ciem ną strukturą pyłow ą przecinającą
jej dysk. Jak w ykazują ostatnie badania, M 64 wchłonęła
swą mniej m asywną towarzyszkę, w jej skład wchodzą bo
wiem dwa rotujące w przeciwnych kierunkach podsyste
my gazu i gwiazd — wewnętrzny, o rozmiarach ok. 3 000
l.św. oraz zewnętrzny, rozciągający się na odległość przy
najmniej 40 000 l.św. Rezultatem tarcia obu struktur o sie
bie jest nasilenie procesu formowania gwiazd — w obsza
rze koncentracji pyłu i gazu widoczne są charakterystyczne
włókna.
Jak twierdzi J.D. Wray, M 64 można uznać za prototyp
galaktyk typu ESWAG — Evolved Second Wave (star fo r 
ming) Activity Galaxies (tj. „w yew oluow ane galaktyki,
u których obserwuje się drugą falę aktywności gwiazdotw órczej” , czyli po prostu galaktyki przeżyw ające swą
„drugą m łodość”). Choć w ich ram ionach spiralnych do
minuje populacja gwiazd raczej ju ż zaawansowanych ewo
lucyjnie, specyficzne warunki, którym poddawana jest ma
teria międzygwiazdowa (nasilenie wiatrów gwiazdowych,
fazy mgławic planetarnych i eksplozji supernowych), m ogą
niekiedy wywołać now ą falę narodzin gwiazd.

M 64 (NGC 4826) w Warkoczu Bereniki

Rektascensja
Deklinacja
Odległość
Jasność obserwowana
R ozm iary kątowe

Dość kuriozalny jest rozrzut wartości, jakie podaje się
na odległość M 64 — od 12 do 44 min l.św. Wynika to
z faktu, że do tej pory nie zaobserwowano w niej ani żad
nej supernowej, ani „standardowych świec” — cefeid.

M 65 wraz z M 66 i NGC 3628 tworzy tzw. Tryplet Lwa,
wchodzący w skład grupy M 66. Zalicza się do niej rów
nież nieco słabszą NGC 3593 (tabelka), choć najbardziej
fotogeniczna jest wspomniana wcześniej trójka galaktyk
(mieszcząca się w polu widzenia o średnicy ok. 1 stopnia
— patrz zdjęcie obok).
Pomimo bliskości dość okazałych sąsiadek M 65 spra
wia wrażenie klasycznej galaktyki typu Sa z wykształco
nym jądrem i ciasno nawiniętymi ramionami spiralnymi.
Wyraźnie widoczne jest pasmo pyłu w płaszczyźnie dys
ku. Jego włóknista struktura zdradza obecność licznych ob
szarów powstawania gwiazd. Mimo to dokładne badania
w wielu zakresach widm a (polecamy ciekawe zestawienie
http://sirtf.caltech.edu/Education/Messier/m65.html) poka
zują, że populacja gwiazd starszych odgrywa w galaktyce
M 65 dom inującą rolę.

Oznaczenie

cc

5

NGC 3593
M 65
M 66
NGC 3628

11 h14m,6
11 18 ,9
11 20 ,2
11 20 ,3

+ 12°49’
+ 1305
+12 59
+13 36
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12h56m,7
+21°41’
19 000 l.św.
8,5 mag
9’,3 x 5’,4

M 65 (NGC 3623) w Lwie

Rektascensja
Deklinacja
O dległość
Jasność obserwowana
Rozmiary kątowe

Typ

mv

rozm iary

Sb
Sb/Sa
Sb+
Sb

11 m,o
9,34
9,04
9,51

5 ’,8 x 2',5
1 0 ,0 x 3 ,3
8,7 x 4,4
1 4 ,8 x 3 ,6
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11 h18m,9

+13°05’
35 000 l.św.
9,3 mag
10 ',0 x

Prędkość radialna (km/s)
510
692
623
734
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M 66 (NGC 3627) w Lwie

Rektascensja
Deklinacja
Odległość
Jasność obserwowana
Rozmiary kątowe

11 h20m,2
+12°59’
35 000 l.św.
9,0 mag
8 \ 7 x 4 ’,4

M 67 (NGC 2682) w Raku

Rektascensja
Deklinacja
Odległość
Jasność obserwowana
Rozmiary kątowe

08h50m,4
+11°49'
2 700 l.św.
6,1 mag
30’,0

M 68 (NGC 4590) w Hydrze

Rektascensja
Deklinacja
Odległość
Jasność obserwowana
Rozmiary kątowe
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12h39m,5
-26°45’
33 300 l.św.
7,8 mag

12’,0
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M 66 to najmasywniejsza galaktyka Trypletu Lwa. Posia
da wyraźnie rozwinięte, choć niejasno określone zgrubie
nie centralne oraz zdeformowane ramiona spiralne — sku
tek zbliżeń z jej sąsiadkam i. R am iona zd ają się być
rozciągnięte i wysunięte ponad płaszczyznę dysku (widać
to na zdjęciu na przykładzie lewego ramienia, częściowo
przesłaniającego centralne zgrubienie). I w tym przypad
ku dostrzec można liczne pasma pyłu oraz obszary powsta
wania gwiazd w ramionach spiralnych. W M 66 zaobser
w ow ano trzy supernow e: 1973 R (12 g ru d n ia 1973,
15 mag.), 1989 B (31 stycznia 1989,12 mag.) oraz 1997 bs
(15 kwietnia 1997, 17 mag.). Halton Arp umieścił M 66
na pozycji 16 w swoim Katalogu Galaktyk Osobliwych
(cały Tryplet Lwa figuruje zaś tam pod numerem 317).
Wprawdzie NGC 3628 to najsłabsza galaktyka Tryple
tu Lwa, również ją M essier mógłby w idealnych warun
kach atmosferycznych wypatrzyć. Dokonał tego jednak
dopiero William Herschel. Na fotografiach (galaktykę ob
serwujemy w płaszczyźnie dysku) ukazuje wyraźnie znie
kształcone pasmo pyłu.
To jedna z najstarszych gromad otwartych: jej wiek szacu
je się na 3 -4 miliardy lat. Tego typu obiekty rzadko doży
w ają tak sędziwego wieku, zwykle rozpadając się znacz
nie wcześniej. Wśród dotychczas odkrytych starsze są tylko
m.in. NGC 188 (licząca 5 mld lat) i NGC 6791 (7 mld lat
— to rekordowy w Galaktyce wiek gromady otwartej).
Jak się wydaje, M 67 ma szansę przetrwać jako gromada
jeszcze kolejne 5 mld lat.
Na diagramie Hertzsprunga-Russela dla M 67 odnajdzie
my dobrze już ukształtowaną gałąź olbrzymów (m.in. kil
kanaście jasnych olbrzymów typu K), zaś punkt odejścia
gwiazd ciągu głównego przypada na klasy widmowe A-R
Jest też trochę „błękitnych maruderów”, sięgających do typu
B8 i jasności obserwowanej 10 magnitudo (co przy odległo
ści M 67 oznacza moc promieniowania 50 razy większą
od Słońca). Całkowitą liczbę gwiazd w gromadzie szacuje
się na 500, z czego niemal 200 stanowią białe karły.
Gromadę odkrył najprawdopodobniej Johann Gottfried
Koehler przed rokiem 1779, Messier zanotował jej pierwszą
obserwację 6 kwietnia 1780 roku.
To dość trudna do zaobserwowania z północnej półkuli gro
mada kulista. Odkrył ją Pierre Mechain 9 kwietnia 1780r.;
Messier w swoim opisie powołuje się na gwiazdę 6 wielko
ści jako swego rodzaju drogowskaz — to ADS 8612, w rze
czywistości układ podwójny o jasności 5,4 mag., leżący
na przedłużeniu linii łączącej d i b Crv.
Gromada zajmuje w przestrzeni obszar o średnicy 140
l.św. i zbliża się do nas z prędkością 112 km/s. Oglądana
przez amatorski teleskop sprawia wrażenie niemal dokład
nie kolistego obiektu. Zawiera ok. 250 olbrzymów o jasno
ści absolutnej przewyższającej 0 (mniej więcej połowa tego,
co np. w M 3 lub M 13), najjaśniejsze gwiazdy świecą bla
skiem 12,6 mag.
Do tej pory w M 68 zidentyfikowano 42 zmienne, głów
nie cefeidy typu II. Na zdjęciu zaznaczono nie należącą
do gromady zmienną typu Mira FI Hydrae o okresie 324 dni
i maksymalnej jasności 9 magnitudo.
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Podobnie jak jej sąsiadka (M 70), należy do najmniejszych
i najsłabszych gromad kulistych i jest praktycznie nieosią
galna w naszych szerokościach geograficznych. Nie widział
ich z Paryża nawet Messier, dopóki de la Caille nie sporzą
dził listy mglistych obiektów nieba południowego; po roku
1780, sprawiwszy sobie lepszy teleskop, zdołał wreszcie
wypatrzyć także te dwie gromady.
Rozmiary kątowe M 69 przy wizualnych obserwacjach
nie przekraczają 3 ’, zaś średnica przestrzenna całego ob
szaru gromady to jakieś 55 l.św. Jej skład chemiczny cha
rakteryzuje wysoka jak na gromady kuliste zawartość me
tali, daleko je d n a k odbiegająca od słonecznej — co
świadczy o jej zaawansowanym wieku. Na palcach obu rąk
m ożna policzyć dotychczas zidentyfikow ane gw iazdy
zmienne (8 sztuk), wśród których dwie to Miry o okresie
ok. 200 dni.

M 69 (NGC 6637) w Strzelcu

Rektascensja
Deklinacja
Odległość
Jasność obserwowana
Rozmiary kątowe

18h31m,4
_ 32=21 ’
26 700 l.św.
7,6 mag
7’,1

Rektascensja
Deklinacja
Odległość
Jasność obserwowana
Rozmiary kątowe

M 70 (NGC 6681) w Strzelcu

18h43m,2
-32 ° 18’
28 000 l.św.
7,9 mag
7',8

Jest tylko nieco jaśniejsza i w iększa od M 69 (również
w przestrzeni — zajmuje obszar o rozmiarach 65 l.św.);
obie znajdują się dość blisko centrum Galaktyki, podlega
jąc znacznym siłom pływowym. Bardzo gęste jądro M 70
ulegało w przeszłości kolapsowi (patrz M 15 — „Urania
— PA” 1/99). Gromada oddala się od nas z prędkością ok.
200 km/s. Do tej pory zaobserwowano w niej zmienność
zaledwie 2 gwiazd. Zyskała swoisty rozgłos w roku 1995:
to jej okolice obserwowali Alan Hale i Thomas Bopp, od
krywając sw ą słynną kometę.(Ar)

Dokończenie ze strony 260

jedynie precyzyjne wyznaczenie wza
jemnych stosunków natężeń — do tego
potrzeba więcej widm z toruńskiego ob
serwatorium. Tym niemniej dopasowa
nie długości fal i szerokości pięciu struk
tur w idm ow ych pozostaw ia bardzo
niewielki margines niepewności co do
identyfikacji.
Przegląd widm toruńskich wskazuje
także na obecność wielu podobnych
struktur widmowych w materii międzygwiazdowej, które, jak należy oczekiwać,
powstająw innych jonach wielopierście
niowych związków aromatycznych. La
boratorium NASA Ames obiecuje ich lab o ra to ry jn e w ersje w ciąg u kilku
miesięcy. Pozostaje czekać, gromadząc
dalsze widm a... Serdeczne podziękowa
nia należą się Bogdanowi Wikierskiemu
— to dzięki jego determinacji teleskop
i spektrograf znowu pracująi — co waż
ne — dają wyniki.
Jacek Krełowski
6/2000
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Rys. 2. Porównanie w idm o dużej rozdzielczości z laboratorium , obserw atorium
M cDonald (McD), obserw atorium na Terskole (Ter) i widm a o m ałej rozdzielczości
z toruńskiego spektrografu w okolicy struktur kationu naftalenu.
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Amerykańsko-Europejska Konferencja Mechaniki Nieba
dniach od 3 do 7 lipca w danej tematyce, a młodzi naukow
2000 r. odbyła się w Pozna cy prezentowali swoje prace w posta
niu międzynarodowa kon ci plakatów przez cały czas trwania
ferencja astronomiczna US/European
konferencji. Oprócz uczestników ze
Celestial Mechanics Workshop (Ame- Stanów Zjednoczonych i wielu krajów
ry k ań sk o -E u ro p ejsk a K o n feren cja Europy, na konferencję przyjechali
Mechaniki Nieba). Jej organizatorem również astronomowie z innych kra
i gospodarzem było Obserwatorium jów , w tym z B razylii, A rgentyny,
Astronomiczne Uniwersytetu im. Ada Chin, Indii, Japonii i Izraela. W sumie
ma M ickiewicza w Poznaniu, a współ w konferencji wzięło udział około 120
organizatorami US Naval Observato astronomów z całego świata. Zapre
ry w Waszyngtonie oraz Uniwersytet zentowano i wygłoszono ponad 110
w Cincinnati. Przewodniczącym Ko referatów i komunikatów, obejmują
mitetu Naukowego był Kenneth Se- cych następujące zagadnienia:
idelm ann z US N aval O bservatory
1. Chaos, rezonanse i problemy
w W aszyngtonie, prezydent Divison I stabilności w Układzie Słonecznym;
w M iędzynarodow ej Unii A strono
2. O biekty D ysku K uipera, ich
micznej. Jego zastępcami byli David dynamika i obserwacje;
Richardson z Uniwersytetu w Cincin
3. N aturalne satelity planet (ich
nati oraz prof. Edwin W nuk z Uniwer księżyce i pierścienie);
sytetu im. Adama M ickiewicza w Po
4. Małe ciała Układu Słoneczne
znan iu , p ełn ią c y ró w n ież fu n k cję go: planetoidy, komety i meteory;
przewodniczącego Komitetu Lokalne
5. Dynam ikę, obserw acje i w y
go. Sekretarzem konferencji była dr znaczanie orbit obiektów zbliżających
Halina Prętka-Ziomek z Obserwato się Ziemi;
rium Astronom icznego UAM w Po
6. Teorie ruchu sztucznych sate
znaniu.
litów Ziemi;
Podstawowym celem konferencji
7. Dynamikę i kontrolę ruchu sys
było um ożliw ienie i zachęcenie do temów satelitarnych;
nawiązania ścisłej współpracy nauko
8. Teoretyczne i modelowe bada
wej w dziedzinie mechaniki nieba po nia wpływu atmosfery i innych sił niemiędzy młodymi astronomami ze Sta grawitacyjnych na ruch naturalnych
nów Zjednoczonych i państw Europy i sztucznych ciał niebieskich;
Środkow ow schodniej. O czekiw ano
9. O bserw acje i przew idyw anie
również, że wynikiem tej konferencji ruchu śmieci kosmicznych;
i nawiązanej współpracy będą między
10. Dynamikę gwiazdową i galak
narodowe projekty i wnioski o przy tyczną;
znanie funduszy na prowadzenie ba
11. Pozasłoneczne układy planetar
dań w dziedzinie mechaniki nieba. Do ne.
udziału w konferencji zaproszono rów
Każdy dzień konferencji kończył się
nież w ielu naukow ców , będących d y sk u sją nad p rz y sz ło śc ią badań
światowymi autorytetami w tej dzie w tematyce omawianej danego dnia,
dzinie astronomii. W 14 tematycznych prowadzoną za każdym razem przez
sesjach naukowych wygłosili oni 18 wybitny autorytet w tej dziedzinie. Dys
referatów przeglądow ych, przedsta kusję nad problemami chaosu i rezo
wiających różne aspekty teoretycznej n an só w w U k ła d zie S ło n eczn y m
mechaniki nieba oraz jej zastosowań. p ro w a d z ił A lessan d ro M o rb id e lli
Dzięki temu uczestnicy konferencji z Obserwatorium Lazurowego Wybrze
mogli zapoznać się z aktualnym sta ża we Francji. Nad dyskusją o przyszło
nem badań w mechanice nieba oraz ści badań w dziedzinie sztucznych sa
kierunkam i jej przyszłego rozwoju. telitów Ziemi czuwał Kyle T. Alfriend
Oprócz tego, w każdej sesji wygłoszo z U niw ersytetu A&M w Teksasie,
no również po kilka referatów prezen USA. Karii Muinnonen z Uniwersytetu
tu jący ch n ajn o w sze w yniki badań w Helsinkach w Finlandii prowadził
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dyskusję o zagrożeniach ze strony
obiektów zbliżających się do Ziemi
i problemach związanych z ich odkry
waniem i dokładnym wyznaczaniem
ich orbit, a dyskusję o innych małych
ciałach Układu Słonecznego prowadził
Iwan Williams z Queen Mary College
w Wielkiej Brytanii.
Ostatniego dnia podsumowanie ca
łej konferencji przedstaw ił Kenneth
Seidelmann, omawiając tematykę po
ruszaną w referatach, pracach plaka
towych i prowadzonych dyskusjach.
Zwrócił w nim uwagę na istnienie wie
lu nierozwiązanych zagadnień w m e
chanice nieba, za najbardziej pilne
uważając przede wszystkim następu
jące problemy:
1. Potrzebę szerszych badań nad
meteorami, nie tylko prowadzenie ob
serwacji i badań fizycznych, przede
wszystkim jednak wyjaśnienie ich po
chodzenia, ruchu, przyczyn powodu
jących pojawianie się strumieni i desz
czy meteorowych.
2. Stworzenie jednolitej i satys
fakcjonującej definicji chaosu, stabil
ności i niestabilności.
3. B adanie zjaw isk rezo n an su
w ruchu planetoid i sztucznych sate
litów.
4. Konieczność wymiany i połą
czenia amerykańskich i rosyjskich da
nych obserwacyjnych dotyczących śle
dzenia sztucznych satelitów Ziemi, w
tym również przypadków rozpadu lub
wejścia satelity w atmosferę ziemską.
5. Rozwiązanie problemów zwią
zanych z wyznaczaniem orbit sztucz
nych satelitów: modelowanie atmos
fery i jej wpływu na orbity satelitów,
przestrzenny rozkład i śledzenie ruchu
śmieci kosmicznych, przewidywanie
ich zderzeń, metody wyznaczania or
bit, zaawansowane techniki wyznacza
nia i śledzenia trajektorii satelitów.
6. Wyznaczenie cech statystycz
nych populacji obiektów zbliżających
się do Ziemi.
7. W sp ó łp ra c a w p la n o w a n iu
i koordynowaniu obserwacji planeto
id, m .in. o b se rw ac ji rad aro w y ch ,
w celu wyznaczenia ich cech fizycz
nych (masy, kształtu i rozmiaru).
6 /2 0 0 0

w kraju
8. Konieczność modelowania niesferycznych kształtów m ałych ciał
Układu Słonecznego, w celu zwiększe
nia dokładności opisu ruchu ich sate
litów.
9. Poszukiw anie odpow iedzi na
cały szereg pytań dotyczących powsta
nia i ew olucji U kładu Słonecznego
oraz powiązania procesów gwiazdotwórczych z procesami powstawania
układów planetarnych.
10. Poszukiwania odpowiedzi tak
że na bardziej szczegółowe pytania,
m .in .: ja k p o w stały p la n e ty U ran
i Neptun, czy w Układzie Słonecznym
znajduje się materia międzygwiazdowa, ja k ie je st pochodzenie kom ety
E ncke’go, w jaki sposób strumienie
meteorowe m ogą przetrwać 20 m ilio
nów lat lub czy efekt elektromagne
tyczny ma istotny wpływ na jakiekol
wiek ciała Układu Słonecznego, itp.
W swoim wystąpieniu K.P. Seidelm ann bardzo m ocno podkreślał ko

nieczność w iększego inw estow ania
w ludzi, gdyż w dobie potężnych
kom puterów , p rzep ro w ad zający ch
błyskaw icznie olbrzym ie i skom pli
kowane obliczenia i sym ulacje, po
trzeba wysoce w yszkolonych specja
lis tó w z d o ln y c h z in te rp re to w a ć
i zrozum ieć uzyskane wyniki. N a za
kończenie powiedział jeszcze raz, że
ogromna ilość nierozwiązanych wciąż
zagadnień oraz problemy pojawiające
się wraz z dokonywaniem nowych od
kryć stawiają przed mechaniką nieba
now e w yzw ania, w ym agające d al
szych badań i zaangażowania naukow
ców. Przyszły kierunek rozw oju tej
dziedziny astronomii wyznaczają pro
blemy i rezultaty omawiane i prezen
tow ane na konferencji w Poznaniu
oraz przyszłe kosmiczne misje astrometryczne, takie jak FAME, GAIA,
SIM i inne.
Wszystkie prezentowane na konfe
rencji referaty zostaną zebrane w 2001

r. w specjalnej książce i opublikowane
przez wydawnictwo KLUWER, nato
miast wybrane najciekawsze prace po
jaw ią się w specjalnym wydaniu mię
dzynarodowego czasopisma Celestial
Mechanics and Dynamical Astronomy.
Głównymi sponsorami konferencji
w Poznaniu byli: amerykańska funda
cja National Science Foundation oraz
polski Komitet Badań Naukowych. Fi
nansowego wsparcia udzieliły również
Telekomunikacja Polska S.A., Bank
Handlowy S.A., W ielkopolski Bank
Kredytowy, firma HARVEST ze Swa
rzędza oraz Kampania Piwowarska.

Halina Prętka-Ziomek

Trzeci Piknik Meteorytowy — Guciów 2000
olejne coroczne spotkanie mi
ło śn ik ó w i k o lek cjo n eró w
m eteorytów (zw ane niefor
malnie Trzecim Piknikiem M eteoryto
wym — dwa pierwsze miały miejsce
w Rudnikach Wielkich, a ich organi
zatorem był Grzegorz Pacer, handlarz
meteorytami na terenie Niemiec) od
było się w dniach 15-17 w rześnia
2000 r. w Guciowie niedaleko Zamo
ścia. M iejscow ość ta znajd u je się
w przepięknym otoczeniu Puszczy Sol
skiej i Roztoczańskiego Parku Narodo
wego. Spotkanie poświęcone było no
wemu polskiemu meteorytowi o nazwie
Zakłodzie, który został odnaleziony
przez Stanisława Jachymka we wrze
śniu 1998 r. (wspom inaliśm y o tym
w „U-PA” 4/00 — przyp. red.). Orga
nizatorem i gospodarzem spotkania był
szczęśliwy znalazca meteorytu, który
zaprosił gości do swojego gospodar
stwa zwanego Zagrodą Guciów. N ale
ży tu dodać, że pan Stanisław Jachymek jest również sołtysem Guciowa
oraz twórcą miejscowego muzeum et
nograficznego i geologicznego. Więk
szość zaplanowanych punktów progra
mu odbyła się w sobotę 16 września —
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na początek zgromadzeni goście wysłu
chali trzech wykładów wygłoszonych
przez geologów przeprowadzających
badania meteorytu Zakłodzie. Wystą
pili: prof. Łukasz Karwowski z Uniwer
sy te tu Ś ląsk ieg o w K a to w ica ch ,
dr Jacek Siemiątkowski z Państwowe
go Instytutu Geologicznego we Wro
cławiu oraz panowie Paweł Zagożdżon
i Tadeusz Przylibski z Politechniki Wro
cławskiej. Bogato ilustrowane przezro
czami wykłady były podsumowaniem
dotychczasowych, niedokończonych
jeszcze, badań meteorytu Zakłodzie.
Następną atrakcją dnia była wycieczka
do miejsca odnalezienia meteorytu, co
miało miejsce przy polnej drodze wci
nającej się w less pomiędzy miejsco
wościami Zakłodzie Doły i Zakłodzie
Góry. Po południu odbyła się, długo
oczekiwana, giełda meteorytów, pod
czas której można było kupić i obejrzeć
wiele bardzo ciekawych okazów. Pod
wieczór odbyły się jeszcze trzy wykła
dy: dr Jadwiga Biała z Olsztyńskiego
Planetarium i Obserwatorium A stro
n om icznego w y g ło siła w ykład pt.
„Planetogeneza”, Elżbieta Plucińska
(również OPiOA) wykład pt. „M eto
U R A N IA - POSTĘPY ASTRONOMII

dy poszukiw ania planet poza U kła
dem Słonecznym ”, a dr Jacek Sie
miątkowski wykład pt. „Obrazy ska
n in g o w e sz lifu m ik ro sk o p o w e g o
Baszkówki”. Zakończeniem tego dnia
pełnego atrakcji było wspólne ognisko
wzbogacone występem miejscowych
artystów — poety i harmonisty. W spo
tkaniu w G uciow ie w zięli rów nież
udział tak znakomici goście, jak: prof.
Valentin Cwietkow — dyrektor plane
tarium w M oskw ie, A ndrzej Pilski
z Fromborka — autor wielu publikacji
związanych z meteorytami, Kazimierz
Mazurek z Gliwic — właściciel naj
większej prywatnej kolekcji meteory
tów w Polsce. Obecni byli także ko
lekcjonerzy z Warszawy, Zamościa,
Zabrza, M ikołowa i Dzięgielowa.

Jarosław Bandurowski
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w kraju

PTMA informuje...

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii
Zarząd Główny — ul. św. Tomasza 30/8, 31-027 Kraków;
tel. (0-12) 422-38-92.
Poczta elektroniczna (E-mail) ptma@oa.ui.edu.pl
Szukajcie nas w Internecie pod adresem:
www.oa.ui.edu.pl/~ptma/
Nasze konto bankowe:
PB K SA I/O Kraków 17701363-1603-111 -K O Bl-01
Uprzejmie informujemy wszystkich członków i sympaty
ków Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii, iż
w roku 2001 składka członkowska wynosi 50 zł, natomiast
składka ulgowa wynosi 40 zł.(składka ulgowa przysługuje
emerytom, rencistom, studentom, uczniom oraz osobom pre
numerującym URANIĘ-PA. Osoby wstępujące do Towarzy
stwa opłacają dodatkowo wpisowe w wysokości 5 zł. W roku
2001 prenumerata URANII-PA kosztuje 36,00 zł.
Co daje przynależność do PTMA?
::Jr Przede wszystkim jest się członkiem organizacji o mię
dzynarodowym znaczeniu, skupiającej znane w świecie
naukowym osoby.
Można uczestniczyć czynnie w życiu społeczności
astronomicznej, przekazując innym wyniki własnych ob
serwacji.
/
Organizujemy spotkania z interesującymi ludźmi, nie
jednokrotnie w naszych murach goszczą naukowcy £ ca
łego świata.
Współpracujemy z kilkoma obserwatoriami, zarówno
amatorskimi jak i zawodowymi, przez co mamy dostęp do
profesjonalnego sprzętu obserwacyjnego dobrej klasy.
Doradzamy naszym członkom przy zakupie sprzętu ob
serwacyjnego, a także służymy wskazówkami przy wła
snoręcznym jego wykonaniu.
:Jr Polecamy wydawnictwa i publikacje PTMA.
■*' Można brać udział w pracach sekcji obserwacyjnych
i w wyprawach organizowanych przez PTMA.
Na terenie kraju działa 15 oddziałów PTMA, do których
można się zgłosić osobiście bądź listownie i zapoznać się
z terminami spotkań i odczytów. Poniżej znajduje się wykaz
oddziałów z adresami i telefonami. W PTMA dla członków
działają sekcje problemowe, w których można rozwijać swe
zainteresowania.
Oddziały i Sekcje Towarzystwa:
(1) Białostocki — Kolonia Księżyno 4, 15-601 Białystok
(2) Gliwicki — Al. Korfantego 23/1, 44-100 Gliwice
(3) Grudziądzki — Planetarium, ul. Hofmana5t*S15-300
Grudziądz tel. (0-51) 465-83-84
(4) Krakowski — ul. św. Tomasza 30/8 31-027 Kraków,
tel. (0-120 422-38-92 spotkania w poniedziałki o godz.
18.00, jest to także adres Sekcji Obserwatorów Komet
E-mail: sciezor@vistula.wis.pk.edu.pl
(5) Krośnieński — ul. Lelewela 24/25 38-411 Krosno z li
stami p. G. Kiełtyki.
(6) Lubelski — Instytut Fizyki UMCS, Plac M. Skłodow
skiej Curie 1, pok. 260, 20-031 Lublin,
E-m ail: p tm ao l@ tv tan .u m cs.lu b lin .p l. w w w :http://tvtan.umcs.lublin.pl/~ptmaol
(7) Łódzki — Planetarium, ul. Pomorska 16, 91-416 Łódź,
tel. (0-42) 633-13-63 — jest to również adres Sekcji Ob
serwacji Pozycji i Zakryć.
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(8) Poznański — DK KRĄG ul. Dmowskiego 37, 61-772
Poznań
(9) Puławski — ul. Filtrowa50, 24-100 Puławy, tel. (0-81)
886-49-68, spotkania wtorek i piątek godz. 18)
E-mail oapulawv@kki.net.pl
(10) Szczeciński — ul. Kusocińskiego 3 70-237 Szczecin
tel. (0-91)422-79-25
www:http://sus.univ.szczecin.pl/ancv/PTMA
(11) Śląski — Planetarium Śląskie skr. poczt 10, 41-500
Chorzów tel. (0-32) 254-63-30
(12)Toruński —- ul. Kopernika 42, 87-100 Toruń, (0-56)
622-28-46, spotkania w poniedziałki godz. 17.30.
(13)Warmiński — Obserwatorium ul. Żołnierska 13,10-558
Olsztyn, przy oddziale działa Komisja Współpracy Pla
netariów ul. M.P. J Piłsudskiego 30, 10-450 Olsztyn, przy
oddziale działa Sekcja Meteorów i Meteorytów skr. poczt
6 14-530 Frombork.
(14)Warszawski — CAMK, ul. Bartycka 18, 00-716 War
szawa tel. (0-22) 841-00-41, spotkania poniedziałki godz.
17. E-mail jawil@hend.coin.pl. jest to również adres Sek
cji Obserwatorów Gwiazd Zmiennych. Przy Oddziale
działa Sekcja Obserwatorów Słońca — Janusz Kosiń
ski ul. Pułaskiego 19 07-202 Wyszków 4. E-mail sosptma@poczta.onet.pl
(15)Zielonogórski — Zielonogórskie Centrum Astronomii
WSP Wieża Braniborska, ul. Lubuska 2,65-265 Zielona Góra
tel. (0-68) 20-28-63, E-mail zca@astro.ca.wsp.zht2ora.pl
Członkowie i sympatycy mogą u nas zamawiać nastę
pujące materiały:
1. Mapa obrotowa Nieba — 3,50 zł
2. Mapa Księżyca z diagramem faz — 3,50 zł
(do ceny należy doliczyć ryczałt za koszt przesyłki 2 zł)
Książki i broszury:
3. Mieczysław Markowski: Uniwersytet Krakowski jako
miejsce duchowych narodzin Mikołaja Kopernika 4,50 zł
4. Janusz Kosiński: Poradnik obserwatora meteorów 6,00 zł
15. Janusz Kosiński i Bartosz Dąbrowski: Poradnik Ob
serwatora Słońca 9,00 zł
6. Tomasz Ściężor: Kalendarz Astronomiczny na rok 2001
16,00 zł
7. Tomasz Krzyt: Poradnik obserwatora gwiazd zmien
nych 9,00 zł
8. Marek Zawilski i inni: Poradnik obserwatora pozycji
i zakryć 13,00 zł
9. Jacek Kruk: Dawne stacje astronomiczne Obserwato
rium Krakowskiego na Ziemi Myślenickiej 6,00 zł
10. Janusz Kosiński: Zestawienie rojów meteorów 7,00 zł
W sprawie archiwalnych egzemplarzy URANII do roku
1997 prosimy o kontakt z ZG PTMA.
Zamówień można dokonać, przesyłając pieniądze prze
kazem pocztowym na adres Zarządu Głównego i wyszcze
gólnić na nim, o jakie pozycje chodzi. Do kosztów zamó
wienia należy doliczyć ryczałt pocztowy 3,00 zł, a dla pozycji
1 i 2 ryczałt wynosi 2,00 zł.
Ponadto Towarzystwo wydaje czasopisma naukowe:
— Materiały Sekcji Obserwacji Pozycji i Zaryć
— Biuletyn Sekcji Obserwatorów Komet — „ KOM ECIARZ”
W sprawie ich nabycia prosimy o kontakt z Zarządem
Głównym PTMA.
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ze świata

Osiem godzin na Przylądku Canaveral
5 maja miałem przyjemność być za
proszony na Kosm odrom K enne
dy'ego.
Ponieważ myślę, że Polacy odwiedzają
go „nie za często”, więc chciałbym przed
stawić krótki reportaż o charakterze „tu
rystycznym ” , choć nie je s t to obiekt
„astronomiczny”. (Sądzę jednak, że każ
dy astronom powinien go zobaczyć.)
Chyba najprościej dojechać na Przy
lądek Canaveral z Miami. W ystarczą na
to (370 km) 4 godziny (z przystankiem
na posiłek). N a samym Przylądku istnieją
obecnie dw ie odseparowane od siebie
części — turystyczna i użytkowa (z któ
rej nadal startują, z nieco ponad 10 sta
nowisk, różne kosmiczne rakiety nośne).
W części turystycznej są cztery głów
ne obiekty:
1) Wielkie Centrum Turystyczne. Wart
odnotow ania je st naturalnej w ielkości
wiem y model kosmoplanu (samolotu ko
smicznego). Ogląda się go nie tylko z ze
wnątrz, ale wchodzi do środka, toteż moż
na zobaczyć górną i dolną kabinę oraz
ładownię. Natomiast obok jest ustawio
ny zespół napędowy złożony z dwóch
olbrzymich rakiet stałopaliwowych i znaj
dującego się między nimi jeszcze więk
szego zbiornika na ciekły wodór i ciekły
tlen. Ponieważ przez Atlantyk leciałem
Jumbo Jetem, więc nasuwa się mi obra
zowe porównanie — samolot kosmiczny
jest od niego około dwa razy mniejszy.
W arto zajrzeć też do „rakietow ego
ogródka” . Jest tu ustaw ione kilka ko
smicznych rakiet nośnych (największa
z nich to Saturn IB ze statkiem Apollo)
oraz silniki F I, J1 i wodorotlenowy ko
smoplanu.
Warto też dodać, że w „sklepie ko
smicznym” można nabyć meteoryty —
kilkukilogramowy kosztuje kilkanaście
tysięcy dolarów.
Z Centrum Turystycznego jedzie się
autobusem (kursuje co kilka minut) do
„tego, co było”, tzn.:
2) Olbrzymiej hali, w której zgroma
dzono najważniejsze obiekty związane ze
zd obyciem K siężyca. Jest tu przede
wszystkim jeden z trzech jeszcze istnie
jących kompletnych egzemplarzy rakie
ty Saturn V, zademonstrowany w pozycji
poziomej z nieco odsuniętymi od siebie
członami, oraz ładunkiem (zasobnikiem
statku LM i kompletnym statkiem Apol
lo). Jest naprawdę olbrzym ia... Pod ścia
nami hali są: statek LM, kabina Apollo,
samochód księżycowy, gablota, w której
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można dotknąć kamienia księżycowego
(właściwie oszlifowanej próbki) i kilka
innych eksponatów. W oddzielnym po
mieszczeniu znajduje się sala projekcyj
na oraz,Jcopia” Centrum Kontrolno-Dysp o zy c y jn e g o w H o u sto n , z k tó reg o
kierowano przebiegiem wypraw na Księ
życ (z oryginalnymi (!) konsolami opera
torów). „Odgrywany” tu jest odlot wypra
w y na K się ży c , lo t ku K sięży co w i
i lądowanie na Księżycu (z użyciem na
turalnej wielkości modelu statku LM).
Czas zwiedzania nie jest limitowany
i dozwolone jest (za wyjątkiem jednego
miejsca) fotografowanie.
Z hali „tego, co było” jedzie się auto
busem do „tego, co jest”. (Po drodze mija
się Halę Montażu Pionowego — monto
wano w niej rakiety Saturn V, a obecnie
montowane są kosmoplany, obok stoi ol
brzymi (30x40 m) transporter gąsienico
wy).
3) Jest to duża wielokondygnacyjna
krato w n ico w a ram p a o b serw acy jn a,
z której widok rozpościera się na odle
głe o kilka kilometrów stanowiska star
towe 39A i 39B, skąd startują kosm o
plany. (D a w n iej s ta rto w a ły z nich
wyprawy na Księżyc i stanowiska miały
wtedy inną konstrukcję). Można tu też
obejrzeć wodorotlenkowy silnik kosmo
planu i jest też sala projekcyjna.
Z ram py w idokow ej je d zie m y do
„tego, co będzie”.
4) Jest to spora hala montażowa mo
dułów Bazy Satelitarnej ALFA (ISS), po

dzielona na dwie ściśle odseparowane od
siebie części: użytkową i muzealno-turystyczną.
W części turystycznej znajduje się
szereg naturalnej w ielkości m odułów
bazy ALFA (poprzez wnętrza których się
przechodzi). Są też zmniejszone m ode
le: rosyjskiego MIRA, amerykańskiego
Skylaba i bazy ALFA. N atom iast pod
stropem sali (przy jednym z dłuższych
boków) je st oszklona galeria widokowa,
a z niej doskonały w gląd na część użyt
kow ą hali i właśnie tutaj nie wolno foto
grafować, co nie jest jednak rygorystycz
nie przestrzegane... N a hali były akurat
w montażu włoskie moduły Rafaelo i Le
onardo. Gdy na nie patrzyłem, w zbudzi
ło to we mnie smętną refleksję: jak ą kom
pletną nicością w tej dziedzinie jesteśm y
my, Polacy! (Nie należymy nawet do Eu
ropean Space A gency...).
Bawiąc na Przylądku, starałem się jak
najwięcej pytać. Ciekawiła mnie na przy
kład opinia na temat mającego nastąpić
chińskiego załogowego lotu kosmiczne
go (!), perspektywy domontowania do
bazy ALFA chińskiego modułu (!), przy
gotowań (?) do kolejnego lotu rosyjskiej
rakiety Energia-Buran (!). Żadnych istot
nych komentarzy jednak nie usłyszałem...
Natomiast mnie pytano: „Czy Rosjanie
doślą w lipcu do ALFY swój „M oduł
Służbowy”? (Co jest obecnie opóźnione
o kilkanaście m iesięcy!). Cóż jednak mo
głem odpowiedzieć?__

Andrzej Marks

Tzw. „p a rk ra k ie to w y ” w C entrum
Kosmicznym Kennedy ego. Na pierw
szym planie rakieta Saturn 1B. To już
historyczne zabytki.

Z praw ej strony - dzień dzisie jszy
Przylądka C anaveral - start promu
kosmicznego Endeavour.
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P.T. M

tsnicy stronomii
obserwują:

Kometa C /l999 S4
(LINEAR)
„niewypał”
czy „bomba99
końca XX w?
—

trakcją lata 2000 roku miała być
kometa C/1999S4 (LINEAR).
Przew idyw ano, że będzie ona
godną następczynią komet C / l996 B2
(Hyakutake) i C /l995 O l (Hale-Bopp),
osiągaj ąc j asność umożliwiaj ącą obserwację gołym okiem. Tak więc miała być ko
m etą „pożegnaniem ” z m ijającym XX
wiekiem. Jak wiedzą wszyscy obserwato
rzy, którzy ją widzieli, tak się nie stało.
Czy jednak rzeczywiście kometa 1999S4
była „niewypałem” lata 2000? W celu od
powiedzenia na to pytanie należy „prze
słuchać podejrzaną”, czyli zapoznać się
z obserwacjami wykonanymi w Sekcji Ob
serwatorów Komet Polskiego Towarzy
stwa Miłośników Astronomii.
Kometa C/1999S4 (LINEAR) została
odkryta w ramach programu LINEAR
w Nowym Meksyku (USA) na zdjęciach
CCD otrzymanych 27 września 1999. Już
1 października potwierdzono kometamy
charakter obiektu. Kometa miała wtedy ja
sność 16,3m, głowę o średnicy 10” i war
kocz o długości 25”. Ponieważ znajdowała
się wówczas w odległości aż 4,3 j.a. od
Słońca, oznaczało to, że po zbliżeniu do
Ziemi powinna osiągnąć jasność 3m- 4 m!
W tym samym dniu znany badacz orbit kometamych, B.G.Marsden, wyznaczył orbitę
także naszej komety.
Ostateczne wyznaczone elementy or
bity komety są następujące:

A

Rometa C/1999 S 4 L IN E A R na zdjęciu
wykonanym 6 -lipca 2000 roku o godzi
nie 1:0Q przez Andrzeja Binkiewicza.
.Czas ekspozycji 5 minut, obiektyw 4/200,
film Fuji 800.

T0
q
e
/
co
Q

= 26 VII 2000,4:04 UT
=0,765040 j.a.
=0,999565
= 149,3906 °
= 151,0334°
=83,1911 °

(elementy kątowe podane dla epoki 2000).
Najbliżej Ziemi, w odległości zaledwie
0,373 j.a. kometa znalazła się 22 lipca
2000 .
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Z podanych elementów orbity wynika,
że kometa 1999 S4 w aphelium odlatuje
od Słońca na odległość aż 3500 j.a., krą
żąc wokół niego z okresem 74 tys. lat!
Oznacza to, że nadleciała do nas wprost
z Obłoku Oorta. Już to wywołało opinie,
że kometa dlatego jest tak jasna w dużej
odległości od Słońca, gdyż powierzchnia
jej jądra pokryta jest cienką warstwą ja 
snej materii („szronem” zamarzniętych ga
zów). W przypadku komety wielokrotnie
powracającej do Słońca warstwa ta już
dawno znika (sublimuje) i obserwujemy
aktywność samego jądra, a nie „warstwy
szronu”. Kometa nadlatująca do Słońca po
raz pierwszy z głębin Kosmosu szybko
traci tę warstwę i zarówno jasność abso
lutna jądra, jak i jego aktywność wraz ze
zbliżaniem się do Słońca zwykle spada.
Tak więc należało się spodziewać, że
i nasza kom eta odparuje w arstw ę po
wierzchniową daleko od Słońca i jej ja 
sność będzie mniejsza od oczekiwanej. Co
więcej, na podstawie obserwacji wykona
nych w grudniu 1999 D.G.Scheicher okre
ślił zachowanie komety jako bardzo po
dobne do pamiętnej komety C /l973 El
(Kohoutek), która także miała być jasnym
obiektem, a była z trudnością obserwowalna przy pomocy lornetek. Tak więc, gdy
kometa zniknęła w blasku Słońca pod ko
niec marca 2000, z niecierpliwością ocze
kiwano jej ponownego pojawienia się.
Ponownie została zauważona na począt
ku maja 2000 i jej zachowanie wskazy
wało, że w dniach 22-23 lipca powinna
osiągnąć jasność ok. 4m. To, oraz korzyst
ne usytuowanie najpierw na porannym,
potem na wieczornym niebie sprawiło, że
obserwacji podjęło się wielu obserwato
rów (pomimo kiepskiej pogody!).
W S ek cji O b serw ato ró w K om et
PTMA otrzymaliśmy obserwacje od 40
obserwatorów, którzy wykonali łącznie
6/qooo

aż 166 ocen jasności, 158 ocen stopnia
kondensacji, 159 pom iarów średnicy
otoczki oraz 131 obserwacji warkocza.
Niewątpliwie obserwacji byłoby znacz
nie więcej, gdyby nie zachmurzone, desz
czowe niebo nad całą Polską przez pra
wie cały lipiec.
A oto autorzy niektórych „rekordów”:
pierwsza obserwacja (3 VI 2000) —
Michał Drahus, Piotr Sadowski
ostatnia obserwacja (1 VIII 2000) —
Piotr Sadowski, Piotr Guzik
najdłuższa seria (3 VI — 25 V II2000)
— Piotr Sadowski
najwięcej nocy obserwacyjnych: 12 —
Michał Drahus, Jacek Adamik
Przegląd wyników ja k zw ykle roz
poczniem y od analizy krzywej blasku.
Ponieważ obserwacje wykonane przez
członków SOK nie obejmują całego okre
su w id z ia ln o ś c i k o m ety (g łó w n ie
w związku z kiepską pogodą), do posia
danych obserwacji SOK (czarne kwadra
ty — 166 obserwacji) dodano także ob
serwacje Sekcji Kometamej Brytyjskiego
Towarzystwa Astronomicznego (B AA —
białe kwadraty — 239 obserwacji). Na
Rys. 1. przedstaw iono postać podsta
w o w ą krzyw ej — 405 ocen jasn o ści
sprowadzone do standardowej średnicy
teleskopu 6,84 cm przedstaw ione są
w funkcji czasu. Z nielicznymi wyjątka
mi różnice jasności komety widzianej
oczyma różnych obserwatorów nie prze
kraczają l m, co jest w ynikiem bardzo
dobrym. Wyraźnie widać, że maksymalną
jasność, równą w przybliżeniu 6,3m, ko
meta osiągnęła około 24 lipca 2000 roku,
czyli w okresie zarówno maksymalnego
zbliżenia do Słońca, jak i do Ziemi. Wi
dać jednocześnie, że jasn o ść ta była
o ponad 2mniższa od przewidywanej (li
nia przeryw ana). Do przedstaw ionego
zbioru punktów dopasowano krzywą naj
lepiej opisującą zmiany jasności (linia
ciągła). Składa się ona z czterech lub na
w et pięciu członów! Po prostu ju ż na
pierwszy rzut oka widać, że zachowanie
komety w czasie się zmieniało.
W celu uchwycenia ogólnego sensu
zmian blasku oczyszczono krzywe bla
sku z fałszującego wpływu zmiennej od
ległości komety od Ziemi. Obserwowaną
jasność komety redukujemy do tzw. ja 
sności heliocentrycznej mA(zabieg ten ma
sens taki, jak gdyby pomiary jasności
danej kom ety były przepro w ad zan e
w stałej odległości 1 j.a. od niej). Obser
wacje tak zredukowane przedstawia Rys.
2. Należy jednak wyjaśnić pewną wąt
pliwość. Otóż na osi poziomej odłożona
jest różnica logarytmów odległości ko
mety od Słońca (r) i odległości peryhe6/2000

lium (rQ). Oczywiście różnica ta zawsze
jest większa od zera. Skąd w takim razie
występujące na tym (oraz na analogicz
nych wykresach dla innych komet) war
tości ujemne? Otóż można się umówić,
że przy zbliżaniu komety do Słońca wspo
mniana wielkość ma znak dodatni, przy
oddalaniu ujemny. Pozwala to w szcze
gólności na zauważenie zmian zachowa
nia komety związanych z jej przejściem
przez peryhelium.
Przypomnijmy, że zależność jasności he
liocentrycznej komety od logarytmu jej od

ległości od Słońca powinna mieć charakter
liniowy, zgodnie z klasyczną formułą:
m = H0 + 51og A + 2,5n log r
gdzie:
m — jasność obserwowana,
H0— jasność absolutna (1 j.a. od Słoń
ca i 1 j.a. od Ziemi),
A — odległość od Ziemi,
r — odległość od Słońca,
n — czynnik określający aktywność
komety (a właściwie jej „podatność” na
cieplne promieniowanie słoneczne).

Tab. 1
Obserwator
Jacek Adamik
Adam Amroziak
Andrzej Balcerek
Robert Bodzoń
Jerzy Bohusz
Kazimierz Czernis
Piotr Chochłow
Franciszek Chodorowski
Antoni Chrapek
Jarosław Czyż
Michał Drahus
Grzegorz Duszanowicz
Marcin Filipek
Sławomir Gandecki
Darius Gasiunas
Marta Grobosz
Michał Grobosz
Radosław Grochowski
Jarosław Grolik
Piotr Guzik
Mariusz Holuk
Maciej Kwinta
Marian Legutko
Paweł Maksym
Jerzy Marcinek
Piotr Ossowski
Grzegorz Palimąka
Mieczysław Paradowski
Jacek Powichrowski
Piotr Sadowski
Tomasz Ściężor
Henryk Sielewicz
Michał Siwak
Jarosław Smysło
Krzysztof Socha
Jerzy Speil
Mariusz Świętnicki
Łukasz Walec
Robert Włodarczyk
Łukasz Włodarczyk

Miejscowość
Zręcin
Poznań
Wronki
Jarosław
Gdynia
Wilno (Litwa)
Włocławek
Kolonia Księżyno
Nehrybka
Gliwice
Kraków
Kanonvagen (Szwecja)
Jerzmanowice
Międzyrzecz
Maisiagala (Litwa)
Knurów
Knurów
Świdnica
Woźniki
Krosno
Chełm
Kraków
Gliwice
Łódź
Lublin
Ostrów Wlkp.
Krapkowice
Lublin
Białystok
Pcim
Kraków
Lawaryszkes (Litwa)
Burzyn
Busko-Zdrój
Kolonia-Baćkowice
Wałbrzych
Zręcin
Stalowa Wola
Częstochowa
Końskie

Użyty sprzęt
L317 L140 B50 B60
B60 L110
B60
B50
L110 L250
B110 B50 R120
B100
R64 L110
B60 L350
L110 B100
B100 L250 M350
B80
B66
B50
R120
B40 B100
L110 B100
L114
L65
B50 L150
B50 B80
R80
B40
B60 B100
B40 B50
B50
B60
B60 M100
L200
L110 B100 B60 L250
B50 B60 B67
R120
B50 L147
B50 B100
B70
B80
B50 L200 R65 L250
B50 B80 L110
B60 L180
B60 B100

Oznaczenia: B — lornetka, R — refraktor, L — newton, M — maksutow,
T— schmidt-cassegrain, C — cassegrain. Liczby oznaczają średnicę in
strumentu w milimetrach.
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Jak widać, w przypadku komety 1999 S4 LINEAR możemy
doszukać się przynajmniej czterech (a może nawet pięciu) ta
kich odcinków. Przypomnijmy, że jasność komety w chwili od
krycia sugerowała jej dużą jasność w momencie zbliżenia do
Słońca i do Ziemi. Niemniej jednak w okresie pierwszych czte
rech miesięcy (6 XI 1999 - 22 III 2000) wartości parametrów
opisujące kometę wynosiły:
H0 = 9,8m± 0,5m
n = 1,1 ± 0 ,4

Data 1999/2000

Rys. 1. Jasność obserwowana komety C/1999S4 (Linear)

co sugerowało kometę o niezbyt dużym jądrze, o średnicy zale
dwie ok. 2 km (w związku z dużą odległością komety od Słońca
w tym okresie i jej niską aktywnością można podejrzewać, że
jest to wartość bardzo zbliżona do średnicy jej fizycznego ją 
dra), oraz o bardzo małej aktywności. Ponieważ w tej odległości
od Słońca trudno podejrzewać znaczący udział sublimacji lodu
wodnego, do współczynnika n główny wkład niewątpliwie wnio
sły inne zamarznięte i sublimujące materiały lotne (np. tlenek
węgla CO).
W związku z tym z niecierpliwością oczekiwano wyłonienia
się komety zza Słońca, które nastąpiło w połowie maja 2000.
I rzeczywiście możemy zauważyć drugi odcinek prostoliniowej
zależności jasności heliocentrycznej. W okresie od 15 V do 13
VI jasność komety można opisać następującymi parametrami:
H0= 7 ,8 m± 0 ,2 m
n = 3,9 ± 0,8

log(r)-log(r<))

Rys. 2. Jasność heliocentryczna komety C/1999S4 (Linear)

Data 2000

Rys. 3. Jasność powierzchniowa komety C/1999S4 (Linear)

Są to jasności typowe dla komety zbliżającej się do Słońca.
Stosunkowo jasne jądro i „klasyczna” dla wielu komet aktyw
ność (niewątpliwie związana już z sublimacją lodu wodnego)
sugerowały, że rzeczywiście w lipcu może się ona stać atrakcją
nocnego nieba. Jednak ok. 13 czerwca nastąpiła katastrofa! Po
mimo zbliżania się do Słońca, jasność heliocentryczna komety
przestała rosnąć (a może nawet zaczęła lekko spadać)! Co to
oznacza? Otóż jądro komety, która pierwszy raz przylatuje
w pobliże Słońca z Obłoku Oorta, pokryte jest świeżym, jasnym,
szybko sublimującym materiałem (właśnie ta jego jasność i ak
tywność daje tak duże nadzieje w znacznej odległości od Słoń
ca). Jednak przychodzi moment, że ta cienka warstwa powierzch
niowa zniknie całkowicie i aktywność komety praktycznie ustaje.
Tak więc najprawdopodobniej w przypadku komety 1999 S4
LINEAR właśnie w połowie czerwca zakończyła się sublimacja
warstwy „szronu” powierzchniowego i aktywność komety prak
tycznie zamarła.
Wydawało się, że zachowanie komety będzie już przewidy
walne. Jednak ok. 16 lipca 2000 (czyli jeszcze przed osiągnię
ciem peryhelium) nastąpiła katastrofa — rozpoczął się rozpad
komety (jak się potem okazało, pierwszy odłamek oddzielił się
od komety już 7 lipca, co zostało zaobserwowane przez teleskop
Hubble’a i spowodowało chwilowy wzrost aktywności, a więc
i jasności komety)! Jej jasność heliocentryczna bardzo gwałtow
nie zaczęła spadać. Wprawdzie ani dla wybuchów, ani dla roz
padów nie podaje się opisywanych wyżej parametrów, jednak
w tym przypadku odstąpię od tej zasady w celu pokazania gwał
towności zjawiska. Otóż w okresie od 17 lipca do 26 lipca 2000
osiągnęły one wartości:
H0 = 23m± 2 m
n = 51 ± 8

Data 1999/2000

Rys. 4. Średnica kątowa gtowy komety C/1999S4 (Linear)
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Jak widać, kometa praktycznie przestawała istnieć. Powyż
sze zmiany jasności były tylko zewnętrznymi przejawami zda
rzeń przebiegających głęboko wewnątrz komety. Sam rozpad stał
się widoczny wprost dopiero 25 lipca. W dwa dni później można
- P o s tę p y A s t r o n o m i i

6 /2 0 0 0

zauważyć zwiększenie prędkości rozpadu. Ostatnie obserwacje
(bardzo trudne) rozpadających się nadal i słabnących resztek
komety zostały wykonane 6 sierpnia 2000.
Tak więc już z opracowania krzywej jasności widać, że ko
meta 1999 S4 była niezwykle interesującym obiektem. Wyko
nano jednak przecież szereg obserwacji innych parametrów,
a ich omówienie pozwoli na dokładniejsze opisanie, co działo
się z kometą w „ostatnich dniach jej życia”.
Od niniejszego opracowania wprowadzamy nową wielkość
opisującą wygląd komety, a właściwie łatwość jej obserwacji.
Jest to jasność powierzchniowa, która określa łatwość obserwa
cji komety na tle nieba. Jeżeli dwie komety mają tę samą ja 
sność, a jedna z nich ma znacznie mniejszą średnicę, to będzie
ona łatwiejsza do obserwacji niż kometa większa. Oczywiście,
pojęcie to zakłada przyjęcie izotropowego rozkładu jasności gło
wy komety, co w większości przypadków nie jest prawdziwe.
Niemniej jednak pozwala ocenić (zwłaszcza w powiązaniu ze
stopniem kondensacji DC) wygląd komety na tle nieba. W przy
padku komety LINEAR S4 zmiany jasności powierzchniowej
w czasie przedstawia Rys. 3. Jak widać, w pierwszym okresie
widzialności komety miała ona jasność powierzchniową równą
zaledwie 13m/D ’ (magnitudo/”minutę łuku do kwadratu”), była
więc obiektem niezwykle trudnym do obserwacji i raczej nie
możliwym w warunkach miejskich. Od początku maja jasność
powierzchniowa komety zaczęła rosnąć, co oznacza wzrost gę
stości optycznej głowy związany ze wzrostem ilości materii
w głowie. Wartość maksymalną równą ok. 9”/ □ ’ (przy takiej
wartości kometa wyraźnie wyróżnia się na tle nieba) jasność
powierzchniowa osiągnęła ok. 20 lipca, po czym zaczęła gwał
townie spadać, osiągając na początku sierpnia zaledwie 14m/D ’.
Wyjaśnia to, dlaczego tak niewielu obserwatorów widziało ko
metę w tym okresie (pomimo podejmowanych prób). Oczywi
ście „rozmywanie” komety na niebie w tym okresie związane
jest z jej postępującym rozpadem.
Kolejnym parametrem opisującym wygląd komety jest ob
serwowana średnica jej głowy. Zmiany średnicy głowy komety
LINEAR S4 przedstawia Rys. 4. Jak widać, aż do początku maja
2000 średnica głowy komety była niewielka i wynosiła zaled
wie 2’. N a początku maja rozpoczął się jej wzrost i w drugiej
połowie lipca osiągnęła wartość 10’. Należy jednak zauważyć,
że kilku polskich obserwatorów w dniach 23-24 VII widziało
głowę o średnicy nawet 24’! Albo rzeczywiście wokół jaśniej
szej części otoczki rozciągała się jeszcze duża, zewnętrzna war
stwa, albo zawinił tu brak doświadczenia obserwatorów (np.
wzięcie pod uwagę jasnej części warkocza) i nie najlepsza po
goda. Niezależnie od tego wewnątrz otoczki można wyróżnić
część wewnętrzną o średnicy maksymalnej równej ok. 6 ’, wi
doczną niezależnie od warunków obserwacyjnych. Co cieka
we, nie jest widoczna zmiana średnicy otoczki związana z roz
padem komety, co oznacza, że nie spowodował on wzrostu ilości
materii w otoczce. Po uwzględnieniu zmiennej odległości ko
mety od Ziemi stwierdzono, że średnica liniowa głowy począt
kowo równa ok. 200 tys. km, w okresie zbliżenia do Słońca
wzrosła do „standardowej” dla większości komet wartości ok.
300 tys. km (Rys. 5).
Wygląd komety opisuje także stopień kondensacji otoczki DC
(Rys. 6). W przypadku naszej komety był on stosunkowo wyso
ki, ułatwiając jej obserwacje. W pierwszym okresie widzialno
ści komety był równy ok. 4, a w okresie zbliżenia do Słońca
wzrósł do 5 (lub nawet więcej). Dopiero pod koniec lipca (czyli
w czasie rozpadu) gwałtownie ( w ciągu tygodnia!) spadł, osią
gając wielkość równą zaledwie ok. 1. Ponieważ DC określa
zmienność kondensacji wewnątrz głowy oraz określa obecność
6 /2 0 0 0
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Rys. 5. Średnica liniowa głowy komety C/1999S4 (Linear)
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Rys. 6. Stopień kondensacji komety C/1999S4 (Linear)
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Rys. 7. Długość kątowa warkocza komety C/1999S4 (Linear)

Dala 2000

Rys. 8. Długość liniowa warkocza komety C/1999S4 (Linear)
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i aktywność centrów aktywnych w jądrze
komety, jego gwałtowny spadek oznacza,
że centra takie w praktyce przestały ist
nieć.
„Symbolem” każdej komety jest jej
warkocz. W przypadku komety LINEAR
S4 widoczne były obydwa warkocze —
zarówno gazowy, jak i pyłowy. Najczęściej
jednak obserwatorzy podawali obserwa
cje jednego z nich, nie podając, o który
chodzi. Zanim rozstrzygniemy, który war
kocz był częściej obserwowany, zobacz
my, jak zmieniała się długość warkocza
w czasie (Rys. 7). Jak widać, po „wyło
nieniu się” komety zza Słońca aż do dru
giej połowy lipca obserwowana długość
warkocza pozostawała praktycznie stała
i równa ok. 0,5°. Jedynie w dniach 9-10
lipca kilku doświadczonych obserwatorów
obserwujących kometę w dobrych warun
kach obserwacyjnych podało długość war
kocza równą ok. 1°, jednak wydaje się, że
składowa ta następnie zanikła. Ponownie
zaobserwowano wzrost długości warko
cza ok. 20 lipca. Ok. 23 lipca 2000 war
kocz osiągnął długość maksymalną równą
wg kilku obserwatorów aż 4°. Jednak dla
większości obserwatorów długość warko
cza wynosiła wtedy ok. 1,5°. Następnie ob
serwowany warkocz szybko zanikał, prak
tycznie znikając całkowicie w pierwszych
dniach sierpnia.
Zakładając, że warkocz jest zawsze
skierowany w kierunku odsłonecznym (co
nie jest ścisłe dla warkocza pyłowego),
można wyznaczyć jego liniową długość
w przestrzeni (Rys. 8). Jak widać, zależ
ność liniowej długości warkocza od cza
su powtarza zależność kątową. W spo
m n ian a słab a składow a ok. 10 lip ca
osiągnęła długość ok. 2 min km, natomiast
pod koniec lipca warkocz osiągnął dł. 6
min km, co nie jest wielkością zbyt dużą.
Rozstrzygnijmy nareszcie, które skła
dowe warkocza kiedy dominowały (przy
pomnijmy, że do raportów SOK podaje się

dane o tej składowej warkocza, która
w danym dniu była najdłuższa). W kilku
przypadkach dysponujemy obserwacjami
obu składowych, dokonanymi przez tego
samego obserwatora. W pozostałych przy
padkach możemy wykorzystać właśnie
fakt odsłonecznego położenia warkocza
gazowego (plazmowego). Wykreślmy za
tem wykres zależności kąta pozycyjnego
PA warkocza w funkcji czasu (Rys. 9).
Linia przerywana wyznacza linię najwięk
szego prawdopodobieństwa z obserwowa
nych punktów, linia ciągła wyznacza PA
punktu odsłonecznego (czyli warkocza ga
zowego) w funkcji czasu. Jak widać, po
czątkowo (do połowy lipca) położenia
warkocza pyłowego i gazowego na niebie
się pokrywały. I rzeczywiście, obserwa
torzy, którzy w idzieli obie składow e
twierdzą, że był widoczny szeroki warkocz
pyłowy, na tle którego widoczny był wą
ski i dłuższy od niego warkocz gazowy.
Właśnie ta słaba składowa o długości 1,5°,
widziana przez kilku obserwatorów ok. 10
lipca, była warkoczem gazowym! War
kocz ten następnie zaniknął, pozostawia
jąc jedynie składową pyłową. Oznacza to,
że z jądra komety zniknęły ostatnie reszt
ki materii lotnej, pozostawiając jedynie
pył. Rzeczywiście, z wykresu PA wynika,
że w drugiej połowie lipca widoczny jest
jedynie warkocz pyłowy. I nagle, 21 lipca
ponownie pojawia się warkocz gazowy
o długości ok. 1° (obserwowany przez kil
ku obserwatorów)! Przypomnijmy, że jest
to data zbliżona do daty początku rozpa
du komety. Po prostu w chwili rozpadu
odsłoniły się wewnętrzne części jądra ko
mety, zawierające pewne ilości materiału
lotnego. Należy także dodać, że w tym
dniu wg części obserwatorów jasność ko
mety chwilowo wzrosła, co także należy
powiązać z „odświeżeniem” otoczki.
Po zapoznaniu się z wszystkimi wy
konanymi obserwacjami można zrekon
struować historię komety C/1999S4 (LI
NEAR):
1. Kometa nadla
tuje wprost z Obłoku
Oorta jako ciało lodowo-kamienne o sto
sunkow o m ałej za
w artości substancji
lotnych, o średnicy
ok. 2 km . Jąd ro
pokryte je s t cienką
warstwą „szronu” gazowo-wodnego.
2. Już w pobliżu
Jowisza zaczyna się
Data 2000
su b lim acja sk ład o 
Rys. 9. Kąt pozycyjny warkocza komety C/1999S4
w ych lotnych jądra.
(Linear)
Przy dalszym zbliża

276

U R A N I A - P o s t ę p y A s t r o n o m ii

niu się do Słońca rozpoczyna się sublima
cja szronu wodnego.
3. Około 13 czerwca, gdy kometa znaj
duje się w odległości 1.1 j.a. od Słońca,
wyczerpują się powierzchniowe zasoby
„szronu” — aktywność komety praktycz
nie ustaje.
4. Niepokojące zjawisko występuje
w dniach 6-7 lipca. Teleskop Kosmiczny
Hubble’a fotografuje niewielki wybuch 6
lipca, po czym w dniu 7 lipca od jądra
oddziela się niewielki fragment. Oznacza
to bardzo m ałą w ytrzym ałość m echa
niczną jądra. Już przy innych kometach
obserwowano rozpady jąder, jednak zwy
kle następowały one w pobliżu peryhelium
lub tuż po jego minięciu, a nie przed! Opi
sane zdarzenie powoduje uwolnienie pew
nej ilości lotnej materii z wnętrza komety
i wytworzenie warkocza gazowego, ob
serwowanego także przez obserwatorów
SOK ok. 10 lipca. Warkocz ten jednak
oczywiście szybko zanika. Cały czas wi
doczny jest wyraźny warkocz pyłowy,
dowodzący uwalniania się dużych ilości
pyłu z jądra komety.
5. Już w kilka dni później rozpoczy
na się rozpad komety, początkowo zazna
czający się jedynie załamaniem krzywej
jasności. Kolejnym świadectwem proce
sów rozgrywających się we wnętrzu ko
mety jest ponowne pojawienie się war
kocza gazowego (tym razem znacznie
jaśniejszego) w dniu 21 lipca, co ozna
cza, że odsłoniły się bogatsze w materia
ły lotne wewnętrzne części jej jądra. Dla
obserwatorów sam rozpad staje się wi
doczny 25 lipca, gdy obraz komety uległ
rozciągnięciu, a jej DC gwałtownie spa
dło. Rozpad przyspiesza się w ostatnich
dniach lipca. Zdjęcia komety wykonane
w pierwszych dniach sierpnia przez Ko
smiczny Teleskop Hubble’a pokazują za
miast jednej komety rój małych, nadal roz
sypujących się ciał, z których każde
obdarzone jest krótkim warkoczem.
Podsumowując należy podkreślić, że
kometa C/1999 S4 (LINEAR) była kometą
niezwykłą. Już wiele komet wcześniej ule
gało rozpadowi. Był to jednak rozpad na
kilka mniejszych „komet”. W tym przy
padku nastąpiła pełna dezintegracja kome
ty. Po prostu na własne oczy widzieliśmy,
jak powstaje strumień meteoroidów! 1mo
gliśmy to obserwować krok po kroku. Tak
więc na koniec XX w. niebiosa sprawiły
nam niezwykłą gratkę, a kometa LINE
AR S4 pokazała, że rzeczywiście komety
są nieprzewidywalne. I to właśnie w ko
metach jest chyba najciekawsze i pobu
dzające do obserwacji!

Tomasz Ścięior
6/2000
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OBSERWACJE URANA, NEPTUNA i PLUTONA
lanety, którym poświęcone były wcześniejsze od
cinki tego cyklu, znane już były ludzkości w zamierz
chłej starożytności. Bohaterami ostatniej jego czę
ści, poświęconej obserwacjom planet, są obiekty odkryte
w czasach, gdy teleskop stał się podstawowym narzędziem
pracy astronoma. Pierwszą z tych planet — Urana — od
krył F. W. Herschel w 1781 roku, który w obserwacjach
wykorzystywał własnoręcznie szlifowane metalowe zwier
ciadła. Neptuna odkrył w 1846 roku J. Galie, który doko
nał tego na podstawie obliczeń wykonanych przez U. Leverriera, a Plutona — Clyde Tombaugh w 1930 roku.
Planety Uran i Neptun zaliczane są do gazowych olbrzy
mów o średnicach około 52000 km i 49000 km. Pluton jest
najmniejszą planetą w Układzie Słonecznym, a jego śred
nica wynosi około 2200 km. Ze względu na duże odległo
ści dzielące planety od Ziemi (Uran: 2586— 3153 min km;
Neptun: 4309^4682 min km; Pluton: 4303— 7517 min km),
ich rozmiary kątowe na ziemskim niebie nie przekraczają
kilku sekund łuku (Uran: 2-4”; Neptun: 2,5”; Pluton: 0,3”).
Jasność wizualna Urana wynosi około 5,5 mag.. Neptuna
— 7,8 mag., a Plutona — 13,8 mag. (w opozycji). O ile
Urana można dostrzec nieuzbrojonym okiem, a Neptuna
przy pomocy lornetki, o tyle do zaobserwowania Plutona
potrzebny jest duży teleskop. Jednak zanim spojrzymy
przez teleskop na te odległe planety, powinniśmy je naj
pierw znaleźć wśród tysięcy gwiazd o podobnej jasności.
Do odnalezienia na niebie planet opisywanych w poprzed
nich odcinkach tego cyklu wystarczały ogólne mapki
z zarysami gwiazdozbiorów i zaznaczonymi najjaśniejszy
mi gwiazdami. Jednak w przypadku Urana, Neptuna i Plu
tona powinniśmy dysponować specjalnymi mapkami przed
stawiającymi fragment nieba z zaznaczonymi pozycjami
planety (dla różnych dat) lub efemerydami i atlasem gwiazd,
zawierającym gwiazdy jaśniejsze niż 6 mag. (w przypad
ku Urana) lub 8 mag. (w przypadku Neptuna).
Do identyfikacji na niebie Urana i Neptuna będziemy
potrzebowali mapki i lornetki, np. 10><50 lub 20x60. Jeśli
jednak chcemy zobaczyć tarczę Urana (zielonkawa) czy
też Neptuna (niebieskawa), powinniśmy użyć teleskopu
o średnicy zwierciadła co najmniej 10-12 cm i powiększe
niu 250-300 razy. Jednak nawet przy użyciu większego
teleskopu, np. o średnicy 25-30 cm i powiększeniu 300-500 razy, nie zobaczymy żadnych struktur na tarczach tych
planet. Jeśli dysponujemy teleskopem o średnicy zwier
ciadła 30-35 cm, to będziemy mogli zaobserwować naj
większe księżyce obu planet. W pobliżu Urana dostrzeże
my Titanię (14 mag.) i Oberona (14,2 mag.), a w pobliżu
Neptuna — Trytona (13,6 mag.). Do obserwacji Plutona

P

powinniśmy użyć teleskopu o średnicy zwierciadła co naj
mniej 25 cm. Jednak nawet dysponując powiększeniem
500-700 razy, nie zobaczymy tarczy planety.
Obserwacje fotograficzne Urana i Neptuna, w zależno
ści od założonego celu, wymagają użycia teleobiektywu
bądź też dużego teleskopu wyposażonego w bardzo precy
zyjny napęd. Dysponując aparatem fotograficznym z tele
obiektywem o ogniskowej 135-300 mm, możemy wyko
nać serię zdjęć (co kilka-kilkanaście dni) przedstawiających
ruch obu planet na tle gwiazd. Wspomniane powyżej spe
cjalne mapki bądź też atlas nieba będą bardzo przydatne
w identyfikacji planet na naszych zdjęciach. Najlepsze re
zultaty uzyskamy, stosując filmy o czułości 400 lub 800
ASA oraz czasy ekspozycji około jednej minuty.
Jeśli naszym celem jest sfotografowanie tarczy Urana lub
Neptuna, powinniśmy dysponować teleskopem o średnicy
zwierciadła 25-30 cm i efektywną ogniskową około 25
metrów! Pomimo użycia tak długich ogniskowych średnice
tarcz planet na negatywie nie przekroczą0,5 mm (Uran: 0,36-0,48 mm; Neptun: 0,3 mm)! Takie rozmiary na negatywie
(około 0,5 mm) ma Księżyc w pełni sfotografowany za po
mocą standardowego obiektywu (ogniskowa 50-58mm). Na
odbitkach wykonanych w laboratoriach fotograficznych,
w formacie 9><13 cm, tarcza Urana będzie miała średnicę
około 1,5-2 mm, a Neptuna — 1,2 mm. Wartości te są nadal
niewielkie, a zatem jeśli mamy możliwość wykonania odbi
tek na tradycyjnych powiększalnikach, powinniśmy powięk
szyć obraz na negatywie około 15-20 razy. Im mniejsze ziar
no będzie miał nasz film, tym bardziej możemy powiększyć
obraz tarczy planety na negatywie. Z tego też powodu odra
dzam użycie filmów o czułości 800 lub 400 ASA, polecając
filmy o czułości 100 ASA.
Jeśli chcemy sfotografować Plutona, powinniśmy użyć
teleskopu lub obiektywu o średnicy co najmniej 10 cm (np.
MTO-1000). Czas ekspozycji powinien wynosić kilka-kilkanaście minut, a czułość filmu 800-3200 ASA. Jako że
na naszych zdjęciach Pluton nie będzie się wyróżniał
spośród gwiazd pola, do jego identyfikacji powinniśmy
użyć specjalnych mapek.
Opisane powyżej metody wymagają użycia montażu
paralaktycznego, teleobiektywu bądź też teleskopu. Istnieje
jednak możliwość wykonania zdjęcia Urana lub Neptuna
za pomocą aparatu fotograficznego, zamocowanego na sta
tywie i wyposażonego w obiektyw standardowy. W takim
przypadku czas ekspozycji powinien wynosić 10-15 se
kund, a czułość filmu 800-1600 ASA.
Wiesław Skórzyński

Na IV stronie kolorowej wkładki prezentujemy zdjęcia Plutona wykonane przez naszych Czytelników.
Przy okazji przypomnijmy, że opis wcześniejszych obserwacji Plutona przez M. Świętnickiego i J. Adamika zamieszczaliśmy na
łamach „Uranii-PA” nr 6/98.
Zdjęć Uran i Neptuna w naszym archiwum fotografii nadesłanych przez Czytelników, niestety, nie znaleźliśmy. Polecamy tę
uwagę wszystkim amatorom astrofotografii!
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Wyznaczanie odległości do satelitów
ażdy, kto wytrwale podziwia nocne niebo, widuje
z pewnością świecące punkty jednostajnie prze
mierzające niebieską sferę. To sztuczne satelity
Ziemi. Można je obserwować bardzo często do dwóch go
dzin po zachodzie Słońca lub przed jego wschodem. Pa
trząc na nie, pewnie często zastanawiamy się, jak są dale
ko i czy dałoby się tę odległość, choćby w przybliżeniu,
zmierzyć. Czy nie można jej oszacować bez laserów, du
żych teleskopów czy innych kosztownych przyrządów?
Spróbujmy najpierw wyobrazić sobie satelitę przecho
dzącego przez zenit jak na Rys. 1.

K

Łatwo zmierzyć, w jakim czasie satelita przemieści się
na niebie o określony kąt. Najprostszy sposób polega na
tym, by wyciągnąć w kierunku satelity własną pięść i gło
śno odliczać sekundy. W ten sposób ustalamy, przez ile
sekund obiekt przemieszcza się na tle pięści.
Z Rys. 1 wnioskujemy, że
tg a = J

(1)

s to droga przebyta przez satelitę w czasie t, a więc
s=vt

(2)

Ze wzorów (1) i (2) wynika zatem wzór na odległość do
satelity

mniej trzy wyjścia z tego zaklętego kręgu. Pierwsze (na
zwijmy je „matematycznym”) polega na tym, że wstawia
my wzór (4) do (3) i otrzymujemy równanie z jedną nie
wiadomą d. Jest to jednak równanie trzeciego stopnia, które
można próbować rozwiązać, korzystając chociażby z ja
kiegoś programu komputerowego, oferującego możliwość
rozwiązywania tego typu równań. Drugie wyjście jest bar
dziej „fizyczne”. Podstawiamy jakąś przypuszczalną war
tość d (na przykład 300 km) do wzoru (4), a następnie tak
wyliczoną prędkość do wzoru (3) i patrzymy, czy otrzy
mana z niego wartość d różni się od podstawionej wcze
śniej. W ten sposób metodą prób i błędów można dość szyb
ko otrzymać prawidłową odległość.
Istnieje także trzecie wyjście, przybliżone, ale do prak
tycznych celów najlepsze. Zauważamy oto, że I prędkość
kosmiczna dość słabo zależy od d. Załóżmy, że gołym
okiem da się zaobserwować satelity krążące w odległości
od 100 do 1000 km od powierzchni Ziemi. W tym prze
dziale d rośnie 10 razy. Natomiast obliczona dla tych odle
głości I prędkość kosmiczna maleje od 7,85 km/s do 7,36
km/s, czyli zmienia się zaledwie o 7%!
Z całkiem niezłym przybliżeniem można więc zmiany
v zaniedbać. Upraszcza to ogromnie wyznaczenie odległo
ści do satelitów. Przyjmijmy, że wyciągnięta pięść odmie
rza 10 stopni i podstawmy do wzoru (3) v obliczoną na
przykład dla 200, 300 lub 400 km. Otrzymamy wtedy po
zaokrągleniu następujący wzór na odległość do satelity
d = 44• t

Żeby tę odległość obliczyć, trzeba jednak znać prędkość.
Załóżmy, że nasz obiekt porusza się po orbicie kołowej,
a więc ma I prędkość kosmiczną daną wzorem
y .J M
(4)
VR + d
gdzie R to promień Ziemi.
I prędkość kosmiczna to prędkość satelity względem
środka Ziemi. Jednak trzeba pamiętać, że obserwator znaj
dujący się na powierzchni naszej planety obraca się wraz
z nią dookoła osi ziemskiej z okresem jednej doby, ma więc
względem środka Ziemi pewną prędkość. Prędkość sateli
ty względem obserwatora nie jest wtedy równa I prędkości
kosmicznej i trzeba stosować zasadę składania prędkości.
Na szczęście okazuje się, że w pierwszym przybliżeniu nie
trzeba tego robić. Prędkość wynikająca z obrotu Ziemi
wynosi bowiem dla szerokości geograficznych Polski około
1/3 km/s. Stanowi to zaledwie kilka procent I prędkości
kosmicznej dla orbit bliskich Ziemi, a takie nas przecież
najbardziej interesują. Dalej będziemy więc przyjmować,
że satelita ma względem obserwatora prędkość daną wzo
rem (4).
I tu koło się zamyka. Żeby obliczyć d, trzeba znać v,
a żeby obliczyć v, trzeba znać d! Na szczęście są przynaj
278

(5)

gdzie d jest wyrażone w kilometrach, o ile t to czas zmie
rzony w sekundach.
Największą zaletą wzoru (5) jest bez wątpienia jego nie
słychana prostota. Wystarczy bowiem wyciągnąć pięść
i policzyć głośno sekundy potrzebne jasnemu punktowi na

s

Rys. 1
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jej minięcie, po czym pomnożyć ilość tych sekund przez
słynną m ickiewiczowską liczbę czterdzieści i cztery, by
zmierzyć odległość do satelity!
No dobrze, a co zrobić, gdy satelita uparcie nie chce
przejść przez zenit? Trzeba dokonać takiego samego po
miaru w czasie, gdy osiąga najwyższą wysokość nad hory
zontem. Spójrzmy teraz na Rys. 2.
Teraz odległość obserwatora od satelity d i odległość
satelity od Ziemi h związane są wzorem
h = dsin(3

(6)

gdzie (3 to kątowa wysokość satelity nad horyzontem, któ
rą trzeba dodatkowo zmierzyć. Przy stosowaniu metody
„prób i błędów” warto też pamiętać, by do wzoru (4) za
miast d wstawiać teraz h. W zoru (5) praktycznie to jednak
nie zmienia z powodów wyjaśnionych wyżej.
Pora na wnioski. Czy metoda w ogóle „działa” ? Niżej
podpisany do momentu napisania tego tekstu zdążył ją
wypróbować tylko dla dwóch satelitów. Odległości od Zie
mi obliczone ze wzorów (5) i (6) okazały się być równe
330 i 370 km. Są to liczby sensowne. Przybliżony charak
ter metody nie stanowi żadnej bariery dla jej dydaktycz
nych zastosowań. Bardziej niebezpieczne jest założenie
o kołowym charakterze orbit. Skąd możemy wiedzieć, że
obserwowany przez nas obiekt nie porusza się po wydłu
żonej elipsie? Wtedy jego prędkość może wyraźnie różnić
się od obliczonej ze wzoru (4). Na szczęście z artykułu
Edwina W nuka („Śmieci kosmiczne w przestrzeni wokółziemskiej”, „Postępy Astronomii” 3/97) można w ywnio
skować, że ogromna większość satelitów porusza się po
orbitach kołowych lub prawie kołowych (wykres 2 cyto
wanego artykułu) i w odległościach od 100 do 1000 km
nad Ziem ią (wykres 4b tegoż artykułu). M ożna jednak za
łożyć, że w warunkach miejskich widoczne są tylko sateli
ty bliższe i stąd wybór około 300 km jako podstawy obli
czenia ich prędkości.

W yznaczanie odległości do satelitów opisaną m etodą
może być wielkim i bardzo pouczającym przeżyciem dla
dzieci i młodzieży. Dla w iększości z nich obserw acje
gwiazd czy planet są zbyt żmudne i po prostu za nudne, by
przyciągnąć ich uwagę do astronomii. Satelity — to coś
innego! To ich może bardziej zafascynować, zwłaszcza że
jest w tej metodzie element ryzyka czy wręcz polowania.
Nic też nie stoi na przeszkodzie, by zwiększać dokładność
pomiaru poprzez indywidualny pomiar kąta, na jaki roz
ciąga się wyciągnięta pięść, czy też na dokonywaniu po
miaru przez dwie osoby, z których jedna mierzy czas sto
perem.
Dodajmy w końcu, że to „prawo pięści” nadaje się rów 
nież do szacowania wysokości chmur ze wzoru (3), o ile
nauczymy się odgadywać ich prędkość z obserwacji prze
suwającego się po ziemi cienia. Można też w ten sposób
wyznaczać prędkość lub wysokość samolotów, o ile zało
ży się wartość drugiej wielkości. Nietrudno przecież zna
leźć dane na temat prędkości czy też wysokości lotów sa
molotów pasażerskich. Wydaje się, iż może to być świetna
i ucząca naukowych metod zabawa na przykład dla kółka
fizycznego czy geograficznego.

Ludwik Lehman

INFORMACJE O PRENUMERACIE URANH-PA
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W szelkich informacji o prenumeracie i zakupie numerów archiwalnych
„Postępów Astronom ii” i „Uranii-PA” udziela:
Karolina Wojtkowska
Centrum Astronomii UMK
ul. Gagarina 11, 87-100 Toruń
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tel/fax (0-56) 611 30 14 / 611 30 08
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Doświadczenia na lekcjach astronomii
oświadczenie na lekcji astronomii? Już słyszę opo
nentów. Astronomia jest nauką obserwacyjną. Tym
głównie różni się od fizyki, że punktem wyjścia
każdej teorii, a także jej w eryfikatorem jest obserwacja
a nie doświadczenie. Zostawmy więc doświadczenia na lek
cje fizyki. Nie zamierzam temu zaprzeczać, doceniam rolę
obserwacji nie tylko w astronomii jako nauce, jak i w astro
nomii — przedmiocie nauczania. Ale i doświadczenie nie
kiedy się przyda, a nawet bywa nieomal konieczne. Przed
kilkunastu laty opisałem pewne doświadczenie, które wzbu
dziło duże zainteresowanie nie tylko w kraju (M odelowa
nie odkrycia pierścieni Urana, „Fizyka w Szkole” 5/1979,
Experiments in Astronomy Lessons, Newsletter IUA 6/
1985, Entdeckung von Uranusringen, Astronomie in der
Schule 3/1985). Pierścienie Urana dawno przestały być
sensacją, ale tego typu doświadczenia są nadal potrzebne,
o d p o w iad ają na pytanie: „skąd astronom ow ie o tym
wiedzą?” Niedawno w „Uranii” pisałem o demonstrowa
niu widma absorbcyjnego (5/1998).
Tym razem napiszę o kilku doświadczeniach na tyle
prostych, że możliwych do wykonania w każdych warun
kach.
Wielokrotnie przekonałem się, że tak proste zdanie: „wi
dzimy zawsze tę samą stronę Księżyca, ponieważ jego okres
obrotu równy jest okresowi obiegu wokół Ziemi” jest dla
wielu uczniów niezrozumiałe. Prosimy jednego z uczniów,
aby obszedł stół, będąc stale zwrócony przodem do jego
środka. Pozostali liczą, ile obrotów wokół swojej osi mu
siał w tym czasie wykonać.
Nieodmiennie sprawia trudności względność ruchu. Jak
to możliwe, że planeta, biegnąc po okręgu, zatacza niekie
dy pętlę? Tym razem musimy zatrudnić dwóch uczniów
i długi (ok. 2 m) lekki pręt, a także stół zastąpić taboretem
lub krzesłem. Dla ułatwienia można na podłodze zazna
czyć kredą dwa współśrodkowe okręgi o promieniach np.
0,5 i 1 m. Dwaj uczniowie obchodząjak poprzednio tabo
ret z tą sam ą (mniej więcej) prędkością liniową. Jeden
z nich trzyma w wyciągniętej w górę ręce koniec pręta,
drugi podpiera tylko pręt wgłębieniem między palcem
wskazującym a kciukiem. Obserwujemy, jak wędruje po
ścianach (sfera niebieska) wolny punkt wskazywany przez
pręt. Jest co prawda dobra animacja w programie kompu-
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U R AN IA

terowym Urania (rekomendowanym swego czasu w „Po
stępach Astronomii”), ale, jak powiedział prof. Łukasz Tur
ski: „komputer przydaje się m.in. do wyznaczania przy
śp iesz en ia zie m sk ieg o , ty lko po co rzucać od razu
komputerem?”. Planując lekcję na temat ucieczki galaktyk
i rozszerzania się W szechświata, naprawdę warto zaopa
trzyć się wcześniej w najzwyklejszy balonik, na którym
flamastrem (najlepiej takim do pisania na folii) narysuje
my kilka plam ek-galaktyk. N a pewno się przyda.
Gdy uczeń słyszy (lub czyta w podręczniku) ,jąd ro
gwiazdy bardzo gwałtownie zapada się, zewnętrzne war
stwy spadają na niewielkie jądro, ulegają odbiciu i ulatują
w przestrzeń. Widzimy je później jako rozszerzającą się
mgławicę”. Nie zawsze uczeń powie, ale często pomyśli
— coś mi się tutaj nie zgadza, odbije się najwyżej na tę
wysokość, z której spadła. Proponuję tu równie proste do
świadczenie. Niezbędne będą dowolna piłka (np. do siat
kówki) i piłeczka pingpongowa. Piłkę trzymamy na wyso
kości ok. 1 m nad podłogą, na niej, możliwie dokładnie na
środku, piłeczkę pingpongową. Mówimy: „za chwilę pusz
czę swobodnie obie piłki. Na jaką wysokość podskoczy
piłeczka pingpongowa?” Wynik jest zawsze zaskakujący.
Krótka analiza wyjaśnia wszystko. Piłeczka uzyskała do
datkową energię od odskakującej od podłogi znacznie masywniejszej piłki. Mechanizm odrzucenia otoczki jest zu
pełnie inny, ale i tu niezbędna była dodatkowa energia.
Dostarczyły jej reakcje termojądrowe, które zaszły w sil
nie sprężonej (i dzięki temu rozgrzanej) otoczce przy zde
rzeniu.
Poczerwienienie gwiazd i galaktyk. Jeśli mówimy o tym
efekcie, choćby po to, aby wskazać na istnienie materii międzygwiazdowej i między galaktycznej, warto wykonać ko
lejne doświadczenie. W ytwarzamy wąską, silną wiązkę
światła białego. Na jej drodze ustawiamy dość duże akwa
rium z czystą wodą. Za akwarium biały ekran (może być
ściana). Woda powinna być na tyle czysta, aby uczniowie
nie widzieli wiązki w akwarium a jedynie białą plamkę na
ekranie. Do wody dolewamy nieco mleka (lub lepiej śmie
tanki w proszku, dodawanej do kawy). Mieszamy. M ie
szamy wodę. W akwarium pojawia się błękitnawa smuga.
Dodajemy więcej mleka. Smuga staje się wyraźniejsza
i plamka na ekranie czerwienieje. Przy okazji demonstra
cji poczerwienienia pokazaliśmy dodatkowo, dlaczego nie
bo jest błękitne. Uwaga. Zamiast akwarium możemy użyć
niewielkiego prostopadłościennego naczynia napełnione
go roztworem tiosiarczanu sodu. Do roztworu dodajemy
bardzo małymi porcjami kwas siarkowy (zanurzamy w nim
jedynie zwilżoną w kwasie pałeczkę szklaną) i trochę cze
kamy. W naczyniu powstają i rosną kryształki siarki, zm ie
niając charakter rozpraszania.
Refrakcja atmosferyczna. Akwarium napełniamy wodą.
Do akwarium wsypujemy sól, najlepiej przez rurkę połą
czoną z lejkiem. Sól powinna dość równomiernie pokry
wać dno. Czekamy kilka godzin (powolne rozpuszczanie
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soli powinno wytworzyć pionowy gradient stężenia). Na
akw arium kierujem y poziom ą, w ąską w iązkę światła.
W tym doświadczeniu najwygodniej jest użyć wiązki lase
rowej. Lasery półprzewodnikowe staniały tak dalece, że
na ich zakup m ogą sobie pozwolić nawet niektóre szkoły.
A nawet dla kieszeni nauczyciela nie stanowi to istotnego
uszczerbku.
Efekt Dopplera. Najprostszy sposób to wykorzystanie
małego, przenośnego odbiornika radiowego. Przestrajając
odbiornik na zakresie fal krótkich lub średnich, najczęściej
udaje się znaleźć taką częstotliwość, na której słychać je 
dynie warkot lub wyższy dźwięk przypom inający gwizd.
Jeśli nam się to uda, bierzemy odbiornik w rękę (lub w
ręce) i szybkim ruchem na przemian zbliżamy i oddalamy
od siedzących przed nami uczniów. Zm iana wysokości
dźwięku jest bardzo dobrze słyszalna. Lepszym rozwiąza-

niem jest zmontowanie w niewielkim pudełku zasilanego
z 9-woltowej baterii tranzystorowego multiwibratora pra
cującego na częstotliwości 1000-3000 Hz. Potrzebny bę
dzie niewielki głośniczek, dwa tranzystory, dwa konden
satory i 4 -5 oporników.
Mam nadzieję, że nie będzie tego czytał żaden edukator
(dla niezorientowanych w realiach reformy oświaty: edu
kator— nieźle opłacany urzędnik oświatowy wiedzący teo
retycznie, jak należy uczyć, choć praktycznie to mu nigdy
nie wyszło), nie dokona ewaluacji i nie umieści na kolej
nej „ścieżce edukacyjnej” .
Byłoby chyba dobrze, gdyby do redakcji „Uranii” za
częły docierać pocztą, e-mailem) krótkie notatki nauczycieli-praktyków, opisujące stosowane przez nich doświad
czenia.
Juliusz Domański

ROLA FIZYKI W SPOŁECZEŃSTWIE
Deklaracja Międzynarodowej Unii Fizyki Czystej i Stosowanej
FIZYKA — badanie materii, energii i ich oddziaływ ania — jest przedsięw zięciem m iędzynarodowym grają
cym kluczowa rolę w przyszłym postępie ludzkości. Popieranie nauczania fizyki oraz badań naukowych
fizycznych je s t ważne, bo:
FIZYKA jest podniecającą intelektualnie przygodą,
naszego poznania całej Przyrody,

pobudzającą młodych ludzi i poszerzającą granice

FIZYKA stanowi naukę podstawową, potrzebną do przyszłego postępu technicznego, który będzie w dal
szym ciągu napędzał m otory ekonom iczne świata,
FIZYKA przyczynia się do pow staw ania infrastruktury technologicznej i dostarcza w yszkolonego perso
nelu potrzebnego do dopracow ania i w yciągania w niosków z w ynalazków technicznych,
FIZYKA jest w ażnym czynnikiem w nauczaniu chemików, inżynierów, inform atyków oraz innych p rakty
ków w dziedzinach nauk fizycznych i biom edycznych,
FIZYKA rozszerza i powiększa nasze rozum ienie innych gałęzi nauki, jak nauka o Ziem i, nauki rolnicze,
chem iczne, biologiczne, nauki dotyczące badania środow iska, a także astrofizyka i kosm ologia - przed
mioty o zasadniczym znaczeniu dla wszystkich ludzi na świecie,
FIZYKA polepsza jakość naszego życia, dając podstaw owe zrozum ienie konieczne dla rozwoju nowych
instrum entów i technik stosowanych w m edycynie, jak tom ografia kom puterowa, w ykorzystanie rezonan
su m agnetycznego, tom ografia z em isją pozytronową, obrazy ultrasonograficzne, operacje z użyciem la
serów.
Z tych w szystkich pow odów — fizyka stanowi istotną część system u edukacyjnego w postępowym spo
łeczeństw ie. Dlatego też nalegam y na wszystkie rządy, aby szukały rady u fizyków i innych pracowników
naukowych w sprawach dotyczących polityki naukowej oraz aby podtrzym ywały naukę fizyki. To podtrzy
m ywanie może przybierać różne formy, jak:
— w prow adzenie narodowych program ów ulepszających nauczanie fizyki na różnych szczeblach,
— tw orzenie i utrzym ywanie silnych ośrodków uniw ersyteckich (oraz instytutów w akadem iach nauk)
poprzez system grantów na badania naukowe, tw orzenie system u stypendiów dla studentów fizyki na
studiach licencjackich, m agisterskich, doktoranckich,
— udzielanie dotacji w ystarczających do utrzym ywania istniejących narodowych laboratoriów i tw orzenie
nowych jednostek,
— finansow anie i um ożliwianie działalności m iędzynarodowej, w spółpracy m iędzynarodowej.
(Science International no.70 June 1999 )
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Rok 2001
Rok 2001 jest pierwszym rokiem XXI wieku i trzeciego ty
siąclecia. Wystąpi w nim jedno całkowite (21 czerwca)
i jedno obrączkowe (14 grudnia) zaćmienie Słońca, oby
dwa niewidoczne w Polsce. Dojdzie także do trzech za
ćmień Księżyca: całkowitego (9 stycznia), częściowego
(5 lipca) oraz półcieniowego (30 grudnia), z których pierw
sze widoczne będzie w Polsce.
W tym roku dnia 12 września dojdzie do zakrycia przez
Księżyc planety Jowisz, a następnie w dniach 3 listopada
i 1 grudnia do zakryć planety Saturn. Wszystkie wymienio
ne zakrycia widoczne będą w Polsce!
W 2001 roku do Słońca zbliży się 17 znanych komet
krótkookresowych, z których jedynie kometa 24P/Schaumasse może być widoczna przez teleskopy amatorskie.
Ponadto na początku roku będziemy mieli okazję podzi
wiać stosunkow o ja sn ą kometę C /M cN aught-H artley
(1999T1).

Słońce
Ziemia w swym ruchu po orbicie okołosłonecznej znaj
dzie się 4 stycznia o godzinie 8h52m najbliżej Słońca,
a zatem Słońce będzie wtedy w perygeum w odległości
około 147 min km. Dni stają się coraz dłuższe. W Warsza
wie 1 stycznia Słońce wschodzi o 6h45nn, zachodzi o 14f'34m,
a 31 stycznia wschodzi o 6h18m, zachodzi o 15h21m. W stycz
niu Słońce wstępuje w znak Wodnika.

Dane dla obserwatorów Słońca (na 0h UT)

I

I

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

P [°]

B0 n

2,01
1,04
0,07
-0,9 0
-1,8 6
-2,82
-3,7 7
-4,71
-5,6 4
-6,5 6
-7,47
-8,3 7
-9,2 5
-10,11
-10,97
-11,80

-3,04
-3,27
-3,50
-3,72
-3,94
-4,16
-4,36
-4,57
-4,76
-4,96
-5,14
-5,32
-5,49
-5,6 6
-5,81
-5,96

L0 n
217,30
190,96
164,62
138,28
111,94
85,61
59,27
32,93
6,60
340,26
313,93
287,60
261,27
234,93
208,60
182,27

P — kąt odchylenia osi obrotu Słońca mierzony od
północnego wierzchołka tarczy;
B0, L0 — heliograficzna szerokość i długość środka
tarczy;
17d12h02m — heliograficzna długość środka tarczy
wynosi 0°
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Rys. 1. Merkury i Wenus nad zachodnim horyzontem (w War
szawie) w styczniu i lutym 2001 pod koniec zmierzchu cy
wilnego (około godzinę po zachodzie Słońca).

K siężyc

Styczeń

Data 2001

A[°]

Bezksiężycowe noce będziemy mieli pod koniec mie
siąca, bowiem kolejność faz Księżyca jest w tym miesiącu
następująca: pierwsza kwadra 2d22h31m, pełnia 9d20h24m,
ostatnia kwadra 16d12h35mi nów 24d13h07m. W perygeum
Księżyc znajdzie się w dniu 10 stycznia o 9h00m, a w apo
geum 24 stycznia o 19h03m.
W dniu 9 stycznia wystąpi całkowite zaćmienie Księży
ca, widoczne w Polsce.
P lan ety i planetoidy
W drugiej połowie miesiąca na wieczornym niebie mo
żemy próbować znaleźć Merkurego, jako obiekt o jasno
ści - 1 m. Maksymalną wysokość nad południowo-zachodnim horyzontem, równą 8° (pod koniec zmierzchu cywilne
go, czyli ok. godzinę po zachodzie Słońca) planeta osiąga
w dniu 31 stycznia. Przez teleskopy możemy wtedy obser
wować jej tarczę o średnicy kątowej 8” w fazie zbliżonej do
kwadry (50%).
Także wieczorem, lecz znacznie wyżej nad horyzon
tem, można zaobserwować Wenus jako „Gwiazdę Wie
czorną” o jasności -4 ,5 m. Pod koniec zmierzchu cywilnego
wysokość planety nad południowo-zachodnim horyzontem
rośnie od 21° na początku, do 30° pod koniec miesiąca.
Przez teleskopy możemy obserwować tarczę planety
0 średnicy prawie 30" i fazie także zbliżonej do kwadry.
W drugiej połowie nocy możemy zaobserwować Mar
sa jako „gwiazdę" pierwszej wielkości, świecącą w gwiaz
dozbiorze Wagi, osiągającą nad ranem wysokość nad ho
ryzontem równą prawie 20°. Średnica tarczy planety wy
nosi zaledwie 6", tak więc obserwacja jakichkolwiek szcze
gółów powierzchniowych jest utrudniona. Wyraźnie widocz
na powinna być jednak jej faza, równa 90%.
Przez pierwszą połowę nocy możemy obserwować
Jowisza wysoko nad południowym horyzontem w gwiaz
dozbiorze Byka jako obiekt -2 ,6 m. Zaledwie 7° stopni na
prawo w dół od Jowisza, na granicy gwiazdozbiorów Byka
1Barana widoczny jest Saturn jako „gwiazda” 0,0m.
Uran i Neptun przebywają na niebie w pobliżu Słońca
i są niewidoczne.
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X
Pod koniec m iesiąca nad ranem, na początku świtu
astronom icznego (dwie godziny przed w schodem Słońca)
prawie 20° nad południow o-wschodnim horyzontem, m o
żem y próbować odnaleźć Plutona jako „gw iazdę” 13,9m,
jednak niezbędny do tego je s t teleskop o średnicy przynaj
mniej 15 cm.
W styczniu w pobliżu opozycji nie przebyw ają żadne
jasne planetoidy.
M ożem y za to obserw ować kometę C/M cNaught-Hartley (1999T1) Qasność 6,6m):
1 I: 14h5 6,4m, -1 2 ° 4 7 '; 11 I: 15h2 4,4m, -5 ° 0 3 ’ ; 21 I:
15h52,4m, +3°50’, 31 I: 16h20,2m, +13°34'.

Meteory
W dniach od 1 do 5 stycznia prom ieniują Kwadrantydy. M aksimum aktywności spodziew ane je s t 4 stycznia.
R adiant m eteorów leży w gw iazdozbiorze S m oka i ma
w spółrzędne rekt. 15h28m, deki.+50°. Nazwa roju pochodzi
od nieistniejącego ju ż na dzisiejszych mapach gw iazdo
zbioru Quadrans Muralis, um ieszczonego w początkach
X IX w. na gra nicy g w ia zd o zb io ró w S m oka, H erkulesa
i W olarza. W arunki obserwacji w tym roku s ą złe w zw iąz
ku z Księżycem zbliżającym się do pełni.

1d00h29mWejście I księżyca Jowisza (lo) na tarczę planety.
1d00h37mZejście cienia III księżyca Jowisza (Ganimedesa) z tar
czy planety.
1d01h18mCień I księżyca Jowisza (lo) wchodzi na tarczę planety
1d02h39mZejście I księżyca Jowisza (lo) z tarczy planety.
1d15h31mZejście II księżyca Jowisza (Europy) z tarczy planety.
1d17h11mZejście cienia II księżyca Jowisza (Europy) z tarczy pla
nety.
1d21h48m Początek zakrycia I księżyca Jowisza (lo) przez tarczę
planety.
1d23h37m Gwiazda zmienna 8 Cep (cefeida) osiąga maksimum
jasności (3,5m).
2d Księżyc Saturna Tytan w maksymalnej elongacji wschodniej.
2d00h49m Koniec zaćmienia I księżyca Jowisza (lo) przez cień
planety.
2d18h55mWejście I księżyca Jowisza (lo) na tarczę planety.
2d19h34m Gwiazda zmienna zaćmieniowa Algol ((3 Per) osiąga
minimum jasności. Jasność gwiazdy spada od 2,1mdo 3,4m.
2d19h47mCień I księżyca Jowisza (lo) wchodzi na tarczę planety.
2d21h06mZejście I księżyca Jowisza (lo) z tarczy planety.
2d21h57mZejście cienia I księżyca Jowisza (lo) z tarczy planety.
3d16h16mPoczątek zakrycia I księżyca Jowisza (lo) przez tarczę
planety.
3d19h18m Koniec zaćmienia I księżyca Jowisza (lo) przez cień
planety.
4d08h52m Ziemia w peryhelium na swej okołosłonecznej orbicie
w odl.147 min km od Słońca.
4d15h32"' Zejście I księżyca Jowisza (lo) z tarczy planety.
4d16h26mZejście cienia I księżyca Jowisza (lo) z tarczy planety.
5d02h14mWejście II księżyca Jowisza (Europy) na tarczę planety.
6d01h Złączenie Saturna z Księżycem w odl. 2°.
6d14h Złączenie Jowisza z Księżycem w odl. 3°.
6d19h26m Gwiazda zmienna t| Aql (cefeida) osiąga maksimum
jasności (3,5m).
6 d2 0 h2 0 m początek zakrycia II księżyca Jowisza (Europy) przez
tarczę planety.
6d20h27m Gwiazda zmienna ę Gem (cefeida) osiąga maksimum
jasności (3,6m).
7d00h42m Koniec zaćmienia II księżyca Jowisza (Europy) przez
cień planety.
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7d22h49m Wejście III księżyca Jowisza (Ganimedesa) na tarczę
planety.
8d00h50mZejście III księżyca Jowisza (Ganimedesa) z tarczy pla
nety.
8d02h16mWejście I księżyca Jowisza (lo) na tarczę planety.
8d15h25mWejście II księżyca Jowisza (Europy) na tarczę planety.
8d17h2CT Cień II księżyca Jowisza (Europy) wchodzi na tarczę
planety.
8d17h52mZejście II księżyca Jowisza (Europy) z tarczy planety.
8d19h48mZejście cienia II księżyca Jowisza (Europy) z tarczy pla
nety.
8d23h36mPoczątek zakrycia I księżyca Jowisza (lo) przez tarczę
planety.
9d Całkowite zaćmienie Księżyca. Zaćmienie widoczne w całej
Afryce, Europie (w tym w Polsce) i Azji; w Australii i na za
chodnim Pacyfiku przy zachodzie Księżyca, a także na Atlan
tyku oraz we wschodniej części Ameryki Północnej i Połu
dniowej przy wschodzie Księżyca. Maksymalna faza zaćmie
nia wyniesie 1,195. Przebieg zaćmienia: wejście Księżyca
w półcień: 17h43m, początek zaćmienia częściowego: 18h42m,
początek zaćmienia całkowitego: 19h50m, maksimum zaćmie
nia: 20h21m, koniec zaćmienia całkowitego: 20h52m, koniec
zaćmienia częściowego: 21h59m, wyjście Księżyca z półcie
nia: 22h58m.
9d20h43mWejście I księżyca Jowisza (lo) na tarczę planety.
9d21h42mCień I księżyca Jowisza (lo) wchodzi na tarczę planety.
9d22h53mZejście I księżyca Jowisza (lo) z tarczy planety.
9d23h53mZejście cienia I księżyca Jowisza (lo) z tarczy planety.
10d Księżyc Saturna Tytan w maksymalnej elongacji zachodniej.
10d18h03mPoczątek zakrycia I księżyca Jowisza (lo) przez tarczę
planety.
10d21h13m Koniec zaćmienia I księżyca Jowisza (lo) przez cień
planety.
11d00h(15m [Szczecin] — 29m [Krosno]: w zależności od położe
nia obserwatora w Polsce). Odkrycie przy ciemnym brzegu
Księżyca gromady otwartej gwiazd Praesepe (widoczne
w całej Polsce).
11d15h10mWejście I księżyca Jowisza (lo) na tarczę planety.

Mam rtty kontiklów

F. EsptnaK NASMCSPC ■ Tut. 1999 A * 01

P I * 17:43:33 UT
U l - 18:41:06 UT
U 2« 19:49:34 UT
U 3 - 10:51:39 UT
U4 ■ 11:59:07 UT
P4 * 11:57:37 UT

Rys. 2. Całkowite zaćmienie Księżyca 9 stycznia 2001
(wg F. Espenak - NASA/GSFC).
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11a16h11mCień I księżyca Jowisza (lo) wchodzi na tarczę plane
ty11a16h39m Początek zaćmienia III księżyca Jowisza (Ganimedesa) przez cień planety.
11d17h21mZejście I księżyca Jowisza (lo) z tarczy planety.
11d18h22mZejście cienia I księżyca Jowisza (lo) z tarczy planety.
11d18"41m Koniec zaćmienia III księżyca Jowisza (Ganimedesa)
przez cień planety.
12d15h42m Koniec zaćmienia I księżyca Jowisza (lo) przez cień
planety.
12d17h12m Gwiazda zmienna 5 Cep (cefeida) osiąga maksimum
jasności (3,5m).
13d22h43mPoczątek zakrycia II księżyca Jowisza (Europy) przez
tarczę planety.
13d23h40m Gwiazda zmienna r| Aql (cefeida) osiąga maksimum
jasności (3,5m).
14d02" Złączenie Merkurego z Neptunem w odl. 2°.
15a17h48mWejście II księżyca Jowisza (Europy) na tarczę plane
ty15d19h57m Cień II księżyca Jowisza (Europy) wchodzi na tarczę
planety.
15d20h16mZejście II księżyca Jowisza (Europy) z tarczy planety.
15d22h25m Zejście cienia II księżyca Jowisza (Europy) z tarczy
planety.
16d01h25mPoczątek zakrycia I księżyca Jowisza (lo) przez tarczę
planety.
16d22h32mWejście I księżyca Jowisza (lo) na tarczę planety.
16d23h37mCień I księżyca Jowisza (lo) wchodzi na tarczę plane
ty17d00h04mGwiazda zmienna ę Gem (cefeida) osiąga maksimum
jasności (3,6m).
17d00h42mZejście I księżyca Jowisza (lo) z tarczy planety.
17d01h48mZejście cienia I księżyca Jowisza (lo) z tarczy planety.
17d08hWenus w maksymalnej elongacji wschodniej od Słońca w
odległości 47°.
17d16h39m Koniec zaćmienia II księżyca Jowisza (Europy) przez
cień planety.

Rys. 3. Konfiguracja galileuszowych księżyców Jowisza
w styczniu 2001 (I - lo, II - Europa, III - Ganimedes, IV Callisto). Przerwa w trasie księżyca oznacza przebywanie sa
telity w cieniu planety. Zachód na prawo od środkowego pasa
(tarczy planety), wschód na lewo.
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17d19h51mPoczątek zakrycia I księżyca Jowisza (lo) przez tarczę
planety.
17d20h Złączenie Marsa z Księżycem w odl. 4°.
17d23h08m Koniec zaćmienia I księżyca Jowisza (lo) przez cień
planety.
18d Księżyc Saturna Tytan w maksymalnej elongacji wschodniej.
18d01h59m Gwiazda zmienna 8 Cep (cefeida) osiąga maksimum
jasności (3,5m).
18d16h06mPoczątek zakrycia III księżyca Jowisza (Ganimedesa)
przez tarczę planety.
18d17h00mWejście I księżyca Jowisza (lo) na tarczę planety.
18d18h07mCień I księżyca Jowisza (lo) wchodzi na tarczę plane
ty18d18h13m Księżyc III (Ganimedes) wyłania się zza tarczy Jowi
sza.
18d19h11mZejście I księżyca Jowisza (lo) z tarczy planety.
18d20h18mZejście cienia I księżyca Jowisza (lo) z tarczy planety.
18d20h39m Początek zaćmienia III księżyca Jowisza (Ganimede
sa) przez cień planety.
18d22h44m Koniec zaćmienia III księżyca Jowisza (Ganimedesa)
przez cień planety.
19d17h37m Koniec zaćmienia I księżyca Jowisza (lo) przez cień
planety.
20d00h17mSłońce wstępuje w znak Wodnika, jego długość ekliptyczna wynosi wówczas 300°.
20d10h Złączenie Plutona z Księżycem w odl. 8°.
21d01h09mPoczątek zakrycia II księżyca Jowisza (Europy) przez
tarczę planety.
21d03h54m Gwiazda zmienna r| Aql (cefeida) osiąga maksimum
jasności (3,5m).
22d20h Złączenie Merkurego z Uranem w odl. 0,4°.
22d20h13mWejście II księżyca Jowisza (Europy) na tarczę plane
ty22d21h16m Gwiazda zmienna zaćmieniowa Algol (p Per) osiąga
minimum jasności. Jasność gwiazdy spada od 2,1mdo 3,4m.
22d22h32m Cień II księżyca Jowisza (Europy) wchodzi na tarczę
planety.

Rys. 4. Konfiguracja pięciu najjaśniejszych księżyców Satur
na w styczniu 2001 (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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22d22h41mZejście II księżyca Jowisza (Europy) z tarczy planety.
23d01h01m Zejście cienia II księżyca Jowisza (Europy) z tarczy
planety.
24d00h22mWejście I księżyca Jowisza (lo) na tarczę planety.
24d15h Złączenie Neptuna z Księżycem w odl. 2°.
24d19h18m Koniec zaćmienia II księżyca Jowisza (Europy) przez
cień planety.
24d21 h41mPoczątek zakrycia I księżyca Jowisza (lo) przez tarczę
planety.
25d01h03m Koniec zaćmienia I księżyca Jowisza (lo) przez cień
planety.
25d14h09mJowisz nieruchomy w rektascensji.
25d14h45mSaturn nieruchomy w rektascensji.
25d18h50mWejście I księżyca Jowisza (lo) na tarczę planety.
25d19h45mPoczątek zakrycia III księżyca Jowisza (Ganimedesa)
przez tarczę planety.
25a20h Złączenie Jowisza z Saturnem w odl. 7°.
25d20h02mCień I księżyca Jowisza (lo) wchodzi na tarczę plane
ty25d21h01mZejście I księżyca Jowisza (lo) z tarczy planety.
25d21h55m Księżyc III (Ganimedes) wyłania się zza tarczy Jowi
sza.
25d22h14mZejście cienia I księżyca Jowisza (lo) z tarczy planety.
26d Księżyc Saturna Tytan w maksymalnej elongacji zachodniej.
26d00h39m Początek zaćmienia III księżyca Jowisza (Ganimede
sa) przez cień planety.
26a03h Neptun w koniunkcji ze Słońcem.
26d03h Złączenie Merkurego z Księżycem w odl. 3°.
26d16h10mPoczątek zakrycia I księżyca Jowisza (lo) przez tarczę
planety.
26d19h33m Koniec zaćmienia I księżyca Jowisza (lo) przez cień
planety.
26d21h Złączenie Urana z Księżycem w odl. 1°.
27d03h41mGwiazda zmienna £ Gem (cefeida) osiąga maksimum
jasności (3,6m).
27d15h29mZejście I księżyca Jowisza (lo) z tarczy planety.
27d16h42mZejście cienia I księżyca Jowisza (lo) z tarczy planety.
28d13h Merkury w maksymalnej elongacji wschodniej od Słońca
w odległości 18°.
28d14h Złączenie Wenus z Księżycem w odl. 6°.
28d19h34mGwiazda zmienna 5 Cep (cefeida) osiąga maksimum
jasności (3,5m).
29d16h50m Zejście cienia III księżyca Jowisza (Ganimedesa)
z tarczy planety.
29d22h41mWejście II księżyca Jowisza (Europy) na tarczę plane
ty31d16h53mPoczątek zakrycia II księżyca Jowisza (Europy) przez
tarczę planety.
31d19h23mKsiężyc II (Europa) wyłania się zza tarczy Jowisza.
31d19h25mPoczątek zaćmienia II księżyca Jowisza (Europy) przez
cień planety.
31°21h56m Koniec zaćmienia II księżyca Jowisza (Europy) przez
cień planety.
31 d23h33mPoczątek zakrycia I księżyca Jowisza (lo) przez tarczę
planety.

Dane dla obserw atorów Słońca (na 0h czasu UT)
P [° ]

b0n

Lo

-1 2,21
-1 3,01
-1 3 ,8 0
-1 4 ,5 7
-15,31
-1 6 ,0 4
-1 6 ,7 4
-1 7 ,4 3
-1 8 ,0 9
-1 8 ,7 2
-1 9 ,3 4
-1 9 ,9 3
-2 0 ,4 9
-2 1 ,0 3
-2 1 ,5 5

-6 ,0 4
-6 ,1 7
-6 ,3 0
-6 ,4 3
-6 ,5 4
-6 ,6 5
-6 ,7 5
-6 ,8 4
-6 ,9 2
-6 ,9 9
-7 ,0 5
-7,11
-7 ,1 5
-7 ,1 9
-7 ,2 2

169,10
142,77
116,44
90,10
63,77
37,43
11,10
344,76
318,43
292,09
265,75
239,41
213,07
186,73
160,38

Data 2001
II

1

II
III

3
5
7
9
11
13
15
17
19
21
23
25
27
1

n

P — kąt odchylenia osi obrotu Słońca m ierzony od
północnego w ierzchołka tarczy;
B0, L0 — heliograficzna szerokość i długość środka
tarczy;
13d20h14m — heliograficzna długość środka tarczy
wynosi 0°.

chodzi o 15h23m, a 28 lutego wschodzi o 5h24m, zachodzi
o 16h13m. W lutym Słońce w stępuje w znak Ryb.

Księżyc
Bezksiężycowe noce będziem y mieli w drugiej połowie
lutego, bowiem kolejność faz Księżyca je st w tym m iesią
cu n a s tę p u ją c a : p ie rw s z a k w a d ra 1d1 4 h0 2 m, p e łn ia
8d07h12m, ostatnia kwadra 15d03h24moraz nów 23d08h21m.
W perygeum Księżyc znajdzie się 7d22h20m a w apogeum
20d21h39m.

Planety i planetoidy

Luty

Na początku m iesiąca na w ieczornym niebie nadal
możem y próbow ać znaleźć Merkurego, jednak wysokość
planety nad horyzontem z dnia na dzień maleje.
W arunki obserwacji W enus jako „G wiazdy W ieczornej”
w lutym nie ulegają zmianie. Przez teleskopy m ożem y ob
serw ować m alejącą fazę tarczy planety, która pod koniec
m iesiąca osiąga 20%, przy średnicy 45” . W arunki obser
wacji Marsa pozostają analogiczne ja k w styczniu. Podob
nie praktycznie nie ulegają zm ianom warunki obserwacji
Jow isza i Saturna, chociaż za ch o d zą o n e wcześniej niż w
styczniu i obserw ować należy je w ieczorem . Uran i Nep
tun nadal pozostają na niebie w pobliżu Słońca i są niew i
doczne. W arunki obserw acji Plutona w porów naniu ze
styczniem praktycznie nie ulegają zmianie.

Dni sta ją się coraz dłuższe. Słońce wędruje po części
ekliptyki położonej pod płaszczyzną równika niebieskiego,
ale jego deklinacja wzrasta w ciągu m iesiąca od -1 7 ° do
-8 ° , w związku z czym dnia przybywa prawie o dwie godzi
ny: w W arszawie 1 lutego Słońce w schodzi o 6h17m, za-

W lutym nadal w pobliżu opozycji nie są widoczne żadne
jasne planetoidy.
M ożem y natom iast kontynuow ać obserw acje komety
C /M c N a u g h t-H a rtle y (1 9 9 9 T 1 ) (ja s n o ś ć 7 ,0 m): 10 II:
16h47,5m, +23°34’; 20 II: 17h14,1m, +33°13’; 2 III: 17h39,2m,
+41°57’.

Słońce

6/2000
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* * *

1d20h42mWejście I księżyca Jowisza (lo) na tarczę planety.
1d21h58mCień I księżyca Jowisza (lo) wchodzi na tarczę planety.
1d22h53mZejście I księżyca Jowisza (lo) z tarczy planety.
1d23h30m Początek zakrycia III księżyca Jowisza (Ganimedesa)
przez tarczę planety.
2d00h09mZejście cienia I księżyca Jowisza (lo) z tarczy planety.
2d10h Złączenie Saturna z Księżycem w odl. 2°.
2d16h55mZejście cienia II księżyca Jowisza (Europy) z tarczy pla
nety.
2d18h01m Początek zakrycia I księżyca Jowisza (lo) przez tarczę
planety.
2d21h28m Koniec zaćmienia I księżyca Jowisza (lo) przez cień
planety.
2d22h Złączenie Jowisza z Księżycem w odl. 3°.
3d Księżyc Saturna Tytan w maksymalnej elongacji wschodniej.
3d04h22m Gwiazda zmienna 5 Cep (cefeida) osiąga maksimum
jasności (3,5m).
3d11h48m Merkury nieruchomy w rektascensji.
3d16h27mCień I księżyca Jowisza (lo) wchodzi na tarczę planety.
3d17h22mZejście I księżyca Jowisza (lo) z tarczy planety.
3d18h39mZejście cienia I księżyca Jowisza (lo) z tarczy planety.
4d15h56m Koniec zaćmienia I księżyca Jowisza (lo) przez cień
planety.
5d15h41mZejście III księżyca Jowisza (Ganimedesa) z tarczy pla
nety.
5d18h42m Cień III księżyca Jowisza (Ganimedesa) wchodzi na
tarczę planety.
5d20h52mZejście cienia III księżyca Jowisza (Ganimedesa) z tar
czy planety.
7d19h26m Początek zakrycia II księżyca Jowisza (Europy) przez
tarczę planety.
7d21h57m Księżyc II (Europa) wyłania się zza tarczy Jowisza.
7d22h04mPoczątek zaćmienia II księżyca Jowisza (Europy) przez
cień planety.

Rys. 5. Konfiguracja galileuszowych księżyców Jowisza w lu
tym 2001 (I - lo, II - Europa, III - Ganimedes, IV - Callisto).
Przerwa w trasie księżyca oznacza przebywanie satelity w cie
niu planety. Zachód na prawo od środkowego pasa (tarczy pla
nety), wschód na lewo.
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8d22h35mWejście I księżyca Jowisza (lo) na tarczę planety.
8d23h54mCień I księżyca Jowisza (lo) wchodzi na tarczę planety.
9d12h Uran w koniunkcji ze Słońcem.
9d16h57mZejście II księżyca Jowisza (Europy) z tarczy planety.
9d17h02m Cień II księżyca Jowisza (Europy) wchodzi na tarczę
planety.
9d19h32mZejście cienia II księżyca Jowisza (Europy) z tarczy pla
nety.
9d19h54mPoczątek zakrycia I księżyca Jowisza (lo) przez tarczę
planety.
9d23h23m Koniec zaćmienia I księżyca Jowisza (lo) przez cień
planety.
10d17h04mWejście I księżyca Jowisza (lo) na tarczę planety.
10d18h23mCień I księżyca Jowisza (lo) wchodzi na tarczę plane
ty10d19h15mZejście I księżyca Jowisza (lo) z tarczy planety.
10d20h35mZejście cienia I księżyca Jowisza (lo) z tarczy planety.
11d Księżyc Saturna Tytan w maksymalnej elongacji zachodniej.
11d17h53m Koniec zaćmienia I księżyca Jowisza (lo) przez cień
planety.
12d17h22mWejście III księżyca Jowisza (Ganimedesa) na tarczę
planety.
12d19h36m Zejście III księżyca Jowisza (Ganimedesa) z tarczy
planety.
12d22h43m Cień III księżyca Jowisza (Ganimedesa) wchodzi na
tarczę planety.
13d00h Merkury w koniunkcji dolnej ze Słońcem.
13d21h57m Gwiazda zmienna 6 Cep (cefeida) osiąga maksimum
jasności (3,5m).
14d19h47m Gwiazda zmienna zaćmieniowa Algol (($ Per) osiąga
minimum jasności. Jasność gwiazdy spada od 2,1mdo 3,4m.
14d22h00mPoczątek zakrycia II księżyca Jowisza (Europy) przez
tarczę planety.
15d10h Złączenie Marsa z Księżycem w odl. 3°.
15d23h Złączenie Merkurego z Uranem w odl. 4°.

Rys. 6. Konfiguracja pięciu najjaśniejszych księżyców Satur
na w lutym 2001 (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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Rys. 7. Trasa Plutona na tle gwiazd gwiazdozbioru Wężownika
nia do lipca 2001 (zaznaczone gwiazdy do 15m).
16d17h Złączenie Plutona z Księżycem w odl. 8°.
16d17h00mWejście II księżyca Jowisza (Europy) na tarczę plane
ty.
16d19h30mZejście II księżyca Jowisza (Europy) z tarczy planety.
16d19h38mCień II księżyca Jowisza (Europy) wchodzi na tarczę
planety.
16d21h48mPoczątek zakrycia I księżyca Jowisza (lo) przez tarczę
planety.
16d22h08m Zejście cienia II księżyca Jowisza (Europy) z tarczy
planety.
17d18h58mWejście I księżyca Jowisza (lo) na tarczę planety.
17d20h18mCień I księżyca Jowisza (lo) wchodzi na tarczę plane
ty17d21h10mZejście I księżyca Jowisza (lo) z tarczy planety.
17d22"30mZejście cienia I księżyca Jowisza (lo) z tarczy planety.
18d14h27mSłońce wstępuje w znak Ryb, jego długość ekliptyczna wynosi wówczas 330°.
18d16h17m Początek zakrycia I księżyca Jo
wisza (lo) przez tarczę planety.
18d16h33m Koniec zaćmienia II księżyca Jo
wisza (Europy) przez cień planety.
18d19h47mKoniec zaćmienia I księżyca Jowi
sza (lo) przez cień planety.
18d20h51m Gwiazda zmienna T| Aql (cefeida)
osiąga maksimum jasności (3,5m).
19d Księżyc Saturna Tytan w maksymalnej
elongacji wschodniej.
19d16h59m Zejście cienia I księżyca Jowisza
(lo) z tarczy planety.
19d21h19mWejście III księżyca Jowisza (Ganimedesa) na tarczę planety.
19d23h35m Zejście III księżyca Jowisza (Ganimedesa) z tarczy planety.
21d00hZłączenie Neptuna z Księżycem w odl.

23d22h06m Zejście II księżyca Jowisza (Euro
py) z tarczy planety.
23d22h13m Cień II księżyca Jowisza (Europy)
wchodzi na tarczę planety.
24d20h53m Wejście I księżyca Jowisza (lo)
na tarczę planety.
24d22h14mCień I księżyca Jowisza (lo) wcho
dzi na tarczę planety.
24d23h05mZejście I księżyca Jowisza (lo) z tar
czy planety.
25d16h29mKsiężyc II (Europa) wyłania się zza
tarczy Jowisza.
25d16h40mPoczątek zaćmienia II księżyca Jo
wisza (Europy) przez cień planety.
25d18h12mPoczątek zakrycia I księżyca Jowi
sza (lo) przez tarczę planety.
25d19h12mKoniec zaćmienia II księżyca Jowi
sza (Europy) przez cień planety.
25d21h43m Koniec zaćmienia I księżyca Jowi
sza (lo) przez cień planety.
26d01h06m Gwiazda zmienna t| Aql (cefeida)
od stycz
osiąga maksimum jasności (3,5m).
26d09h Złączenie Merkurego z Neptunem
w odl. 8°.
26d16h43mCień I księżyca Jowisza (lo) wchodzi na tarczę plane
ty26d17h34mZejście I księżyca Jowisza (lo) z tarczy planety.
26d18h55mZejście cienia I księżyca Jowisza (lo) z tarczy planety.
27d Księżyc Saturna Tytan w maksymalnej elongacji zachodniej.

UWAGA: Momenty wszystkich zjawisk podane są w cza
sie uniwersalnym UT (Greenwich).
Aby otrzymać datę w obowiązującym w styczniu i lutym
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 największe
go zbliżenia. Podane są wszystkie złączenia, nie tylko wi
doczne w Polsce.
Opracował T. Ściężor

2°.

23d16h40mPoczątek zaćmienia III księżyca Jo
wisza (Ganimedesa) przez cień planety.
23d18h56m Koniec zaćmienia III księżyca Jo
wisza (Ganimedesa) przez cień planety.
23d19h35m Wejście II księżyca Jowisza (Eu
ropy) na tarczę planety.
6/2000

Rys. 8. Trasa komety C/McNaught-Hartley (1999T1) na tle gwiazd w styczniu
i lutym 2001 (zaznaczone gwiazdy do 7,5m).
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relaks z Uranią

Meteorytowa krzyżówka

„Uranii-PA” nr 4/2000 zamieściliśmy „księży
cow ą wykreślankę”, w której ukrytych było 20
nazw satelitów planet U kładu Słonecznego.
Jako rozwiązanie należało podać tylko znalezione tam na
zwy satelitów Jowisza: Metis, Elara, Sinope, Jo, Europa,
Leda. Spośród nadesłanych prawidłowych rozwiązań w y
losowaliśmy dwa, a ich autorów honorujemy nagrodami
książkowymi. Są to panowie: Karol Pankowski z Lublina
i Piotr Szady z Zabrza. Gratulujemy, nagrody prześlemy
pocztą.
Tym razem prezentujemy krzyżówkę z hasłami bardzo
zawężonymi tem atycznie, ale i nagroda jest tym razem
szczególna (i w temacie dzieła!). Otóż do wygrania jest
całkowity okaz meteorytu Holbrook, który w postaci obfi
tego deszczu malutkich chondrytów spadł 19 lipca 1912 r.
w miasteczku H olbrook (Arizona, USA). Sponsorem na
grody jest firma ASPM ET (http://republika.pl/jbal/aspmet.htm). Na rozwiązania czekamy do końca grudnia br.
Uwaga: osoby, które nie są prenumeratorami „Uranii-PA”,
aby wziąć udział w losowaniu nagrody, m uszą dołączyć
kupon konkursowy. Prenumeratorzy m ogą przesyłać roz
wiązania pocztą elektroniczną.

W

Dokończenie ze str. 261

wania kolejnej generacji gwiazd.
SWAS potrafi również wykrywać
molekuły tlenu. Aż do dnia dzisiejszego
jednak ta zaleta satelity j e s t ... bezuży
teczna! Kolejne miesiące obserwacji
potwierdzają bowiem nader zagadkowy
brak molekularnego tlenu w przestrzeni
między gwiazdowej. Dokładność SWASa oznacza, że takiego tlenu nie może
być więcej niż jedna molekuła na każde
10 m ilionów molekuł wodoru. A to
oznacza, że większość wszechświatowe
go tlenu pozostaje w postaci, która póki
co jest dla nas niewidoczna.

1. Amerykański stan ze słynnym kraterem.
2. Typ meteorytu żelazno-kamiennego.
3. Polski meteoryt pokazany na zdjęciu obok.
4. Deszcz meteorytów kamiennych z 1868 roku.
5. Meteoryt z charakterystycznymi kuleczkami.
6. Jego figury zdobią przekroje wielu meteorytów żelaznych.
7. Siedziba Sekcji Meteorów i Meteorytów PTMA.
8. Skała przetworzona uderzeniem sporego meteorytu.
9. Rodzima planetoida chondrytu Millbillillie.

Ciekawe obserwacje poczynił SWAS
i w naszym bliższym otoczeniu. W at
mosferze Jowisza i Saturna widać wy
raźne ślady obecności pary wodnej.
Prawie na pewno jest ona pozostałością
po bombardowaniu małymi lodowymi
cząstkam i przybyłym i z przestrzeni
międzyplanetarnej, które gwałtownie
odparow ują w m om encie zderzenia
z atmosferą gazowych gigantów. Nie
wykluczone jest natomiast, że moleku
ły wody zawarte w tych lodowych okru
chach, mogły narodzić się właśnie jako
para w odna w m iędzygw iazdow ym
obłoku gazowym, z którego przed po

nad 4 miliardami lat powstał cały Układ
Słoneczny.
Dzięki satelicie udało się potwier
dzić również od dawna żywione po
dejrzenie, że względna wilgotność at
mosfery M arsa wynosi prawie 100%,
na co wskazuje ilość i rozkład pary
wodnej tam obecnej.
Biorąc pod uwagę opisany powy
żej w kład satelity SWAS w rozwój
nauki, dziwić może dokonane niedaw
no cięcie budżetu misji. Jeżeli nie zo
staną pozyskane dodatkowe środki, to
SWAS będzie musiał zamilknąć z koń
cem roku finansowego 2001.

Ciekawe adresy internetowe...
W jednym z numerów naszego pisma przedstawiliśmy bardzo ciekawe zdjęcia zorzy polarnej wykonane w Polsce. Na
naszych szerokościach geograficznych jest to zjawisko dość egzotyczne, ale dzięki Internetowi mamy dostęp zarówno do
obrazów zjawisk mających miejsce już jakiś czas temu, jak i do informacji o bieżącym stanie owalu zorzowego, magnetosfery czy przestrzeni międzyplanetarnej. Poniżej proponujemy kilka adresów, w żadnym stopniu nie wyczerpujących bogac
twa informacji dostępnej w Sieci na temat zórz polarnych.
http://www.aeo.mtu.edu/weather/aurora/imaaes/aurora/ian.curtis/ — piękne zdjęcia zorzy polarnej wykonane przez Jana
Curtisa w okolicach Fairbanks (Alaska).
http://www.aeo.mtu.edu/weather/aurora/imaaes/space/ — też zorze, ale widziane z góry, z pokładu promu kosmicznego.
Powyższe adresy zostały wzięte ze strony http://www.aeo.mtu.edu/weather/aurora/. niestety aktualizowanej już dość daw
no — szereg odnośników odsyła do nieistniejących stron.
Jeżeli chcemy wyjść poza oglądanie obrazków, warto zajrzeć na stronę „The Sun-Earth connection" Patrycji Reiff: http://
space.rice.edu/IMAGE/livefrom/sunearth.html.
Jeszcze dalej odsyła strona poświęcona tzw. pogodzie kosmicznej — „Space Weather". Pod adresem http://www.nas.edu/
ssb/swlinks.html znajdziemy liczne odnośniki pozwalające lepiej zrozumieć, co to jest pogoda kosmiczna, zorientować się
w jej aktualnym stanie, zajrzeć na strony dotyczące aktualnych, jak i już zakończonych misji satelitarnych, poświęconych
badaniom otoczenia Ziemi orgz praeetc^ni międzyplanetarnej.
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ię budowa teleskopu SALT!

W d n iu 4 w rz e ś n ia 2000 r. w o b e c n o ś c i p r z e d s ta w ic ie li w ła d z
R e p u b lik i P o łu d n io w e j A fry k i, w s z y s tk ic h p a rtn e ró w k o n s o rc ju m
S A L T i se te k in n y c h g o ś c i ro z p o c z ę to w y k o p y p o d fu n d a m e n ty
teg o o lb rz y m ie g o (ś re d n ic a ok. 9 m) te le s k o p u . In stru m en t ten
s ta n ie na p ła s k o w y ż u S u th e rla n d na te re n ie p o łu d n io w o a fry k a ń 
s k ie g o o b s e rw a to riu m S A A O . P o ls k a , p o p rz e z C A M K , u c z e s tn i
c z y w 15% w je g o b u d o w ie i p rzy szłe j e k s p lo a ta c ji.
O b o k z d ję c ie p o d o b n e g o te le s k o p u p ra c u ją c e g o ju ż od k ilk u lat
w T e k s a s ie w U S A (te le sk o p H ET) i k o m p u te ro w y o b ra z p a w ilo n u
te le s k o p u SA LT, k tó re g o b u d o w ę w ła ś n ie za in a g u ro w a n o .
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ASTRONAUTYKA - pismo Polskiego Towarzystwa Astronautycznego swym i początkami
sięga roku 1956, — jest więc starsze n iż... sama astronautyka.
Po kilkuletniej przerwie ASTRONAUTYKA powraca na rynek jako pism o w całości poświęcone
popularyzacji badań, eksploracji i eksploatacji kosmosu.
— Aktualności — Technologie napędów rakietowych — M ikrograwitacja — Teledetekcja — Przemysł kosmiczny —
Polska w kosmosie — Loty załogowe — M edycyna kosmiczna — Satelitarne badania Ziem i — Kolonizacja planet

i księżyców — Astronautyka w Internecie — Historia i przyszłość astronautyki — Pogoda kosm iczna...

Kwartalnik, kolor, 36 stron,
wydrukowano z pom ocą CBK PAN

Cena wraz z opłatą wysyłki pocztą
Pojedynczego numeru

5,50 zł

Dwu kolejnych numerów

11 zł

Czterech kolejnych numerów

21 zł

Sześciu kolejnych numerów

31 zł

Wpłaty prosimy dokonać na konto:
Bank Pekao SA, X III Ol Warszawa,
12402034-50001275-2700-421112
astro-pl, „Astronautyka”

