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■ Jak wyglądają gwiazdy Wplfa-Rayeta?
■ Szkice kosmogoniczne: Ewolucja czy katastrofa?
■ PlaoetarijJm % od Anaksymandra do ADLIP-a
■ Nowaft^SJowisza

wody na Marsie?

teleskop kosmiczny Hubble’a obserwuje

Na zdjęci;. lodzim y jądro obszaru powstawania gwiazd Hubble-X, położonego w galaktyce
NGC 682/ -J^jednej z najbliższych sąsiadek Drogi Mlecznej (oddalonej o 500 kpc, czyli
1
1,63 m lrl |iltsw.K
l
Olbrzymie obłoki gazowe w tej mgławicy odkrył w roku 1881 E.E. Barnard,
ZCTffiferw U igi fotograficznej ich analizy dokonał w roku 1925 Edwin P. Hubble za pomocą
S flp jH p trO w e g o teleskopu obserwatorium na Mt. Wilson („X” to po prostu dziesiąta pozycja
^według rzymskiej numeracji, którą wówczas zaproponowano). Obraz z teleskopu kosmicz
nego obejmuje wewnętrzną część obłoku, o rozmiarach ok. 110 l.św. Sama tylko centralna
gromada zawiera kilka tysięcy masywnych gwiazd o wieku nie przekraczającym 4 min lat.
Zdjęcie uzyskano 7 września 1997 r. za pomocą kamery WFPC2 z filtrami Hw (barwa czerwo
na), [OIII] (barwa zielona) i t y (barwa niebieska).
Fot. NASA, H ubble H eritage Team (STScl/AURA)
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Szanowni i Drodzy Czytelnicy,
Niebo pierwszych tygodni 2001 roku dostarczało nam niezapomnianych wrażeń.
Już w dniu 9 stycznia przeżywaliśmy pierwsze w tym wieku całkowite zaćmienie
Księżyca. W drugiej połowie stycznia i w lutym mogliśmy poszukiwać Merkurego
nisko nad zachodnim horyzontem. Wyżej na zachodzie świeciła przepięknym
blaskiem Wenus, a trochę bardziej na wschód, wysoko nad południowym
horyzontem, w gwiazdozbiorach Barana i Byka rzucały się nam w oczy Jowisz
i Saturn. Obie te wielkie planety w ciągu ostatnich paru miesięcy znacznie
powiększyły liczbę swych znanych satelitów. Już w drugiej połowie nocy, w Wadze,
mogliśmy śledzić drogę Marsa, a przed świtem próbować odnaleźć Plutona. Tego
ostatniego oczywiście tylko przy pom ocy teleskopu. Z planet jedynie Uran i Neptun
pozostawały poza możliwością obserwacji, bo znajdowały się na niebie w pobliżu
Słońca. A gdy wśród tych planet przem ieszczał się, zmieniając swój kształt i wygląd,
Księżyc, to ten niebieski spektakl był naprawdę bajeczny! A do tego na połowę lutego
przewidziane je s t spotkanie sondy NEAR-Shoemaker z płanetką Eros!
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Do spektaklu na niebie dopasowały się w tym czasie różne imprezy astronomiczne w naszej Ojczyźnie.
Sam uczestniczyłem w pięknym Festiwalu Astronomicznym w Gdańsku z okazji 390 rocznicy urodzin
astronoma królewskiego Jana Heweliusza (str. 85). Obchody z okazji kolejnej rocznicy urodzin Kopernika
w Toruniu przeistaczają się w 4 dniowy „Festiwal Nauki i Sztuki ” , w programie którego przewidzianych
je s t przeszło 100 imprez naukowych: wykładów, dyskusji panelowych, pokazów pracowni naukowych
Uniwersytetu (w tym Obserwatorium w Piwnicach z pokazem ciał niebieskich przez teleskopy
i rzeczywistych obserwacji radioteleskopem 32 m) itp. Mam nadzieję, że ju ż p o zakończeniu Festiwalu,
w następnym numerze, opowiemy Państwu o jego przebiegu. Podobnie ja k o nowym teleskopie
Uniwersytetu Opolskiego.
Tymczasem oddajemy w ręce naszych Czytelników zeszyt 2/2001. Rozpoczyna go artykuł dra Andrzeja
Niedzielskiego z Torunia o tym, ja k wyglądają jedne z najgorętszych gwiazd — gwiazdy Wolfa-Rayeta.
Nie, nie obserwował Autor bezpośrednio powierzchni tych gwiazd, ale wyciąga wnioski z ich obserwacji
spektroskopowych. Następnie dr hab. Honorata Korpikiewicz z Poznania wprowadza nas w zagadnienia
rozwoju idei o powstawaniu naszego Układu Słonecznego. W następnym numerze będziemy kontynuowali
ten temat. W bieżącym roku przypada 45 rocznica działalności Planetarium Śląskiego. M gr Stefan Janta
z Chorzowa przypomina nam z tej okazji historię rozwoju aparatury, która może przybliżyć nam wygląd
i ruchy prawdziwego gwiazdowego nieba z Księżycem, Słońcem i planetami oraz zjawiska między nimi
zachodzące. Przy okazji zdradza marzenia załogi swojej placówki.
Bogata i ciekawa je s t w tymi numerze Galeria Mgławic Messiera prowadzona przez dra Krzysztofa
Rochowicza. Wiesław Skórzyński radzi, ja k obsen\>ować mgławice — jeg o porady obserwacyjne są ju ż
dostępne na naszych stronach internetowych. Bogaty je s t też w tym numerze dział Rozmaitości. Mówimy
w nim m.in. o odkryciu nowych księżyców Jowisza (K.Ziołkowski), o nowym wyznaczeniu stałej grawitacji
G (T. Jarzębowski), o planach badań Układu Słonecznego w pierwszej dekadzie tego wieku (J.Kruk)
i o bolidzie Moravka (T. Ściężor).
W wydarzeniach krajowych odnotowujemy relację z wyprawy na całkowite zaćmienie Księżyca
i wspomniany wyżej Festiwal Astronomiczny w Gdańsku. W Recenzjach omawiamy świeżo wydaną
książkę prof. H. Hurnika z Poznania „Instrumenty obsenvacyjne astrometrii — od gnomonu do CCD
i interferometru optycznego ” oraz program komputerowy „SkyMap Pro 7 .0 ”. W Astronomii w Szkole
dzielimy się doświadczeniami mgr Lidii Kosiorek z Olsztyna w poszukiwaniu przyszłych badaczy Marsa
i uwagami dra inż. Andrzeja Marksa na temat pojęcia „grawitacja W Elementarzu Uranii mówimy
0 gęstości w różnych obiektach i miejscach Wszechświata. Kalendarzyk Astronomiczny, ju ż na maj
1 czerwiec, ja k zwykle opracował dr Tomasz Ściężor.
Na stronach kolorowych przede wszystkim polecam y przepiękne zdjęcia powierzchni Marsa wykonane
przez sondę Mars Global Surveyor.
Życzę Państwu ciekawej lektury
Andrzej Woszczyk
Toruń, luty 2001 roku
2/2001
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czytelnicy piszą.
Szanowny Panie Profesorze,
Od dłuższego już czasu in
tryguje mnie problem budowy
wewnętrznej Kailisto. Dokład
niej, na początku roku 1998
uważałem, że moment bez
władności tego księżyca jest
zbliżony do momentu bezwład
ności jednorodnej kuli (co
oznacza stosunek momentu
bezw ładności do iloczynu
masa razy promień do kwadra
tu równy ok. 0,4), o czym prze
konywała mnie wartość opubli
kowana w „Naturę” (6 listopa
da 1998 tom 390 str. 23). Efek
tem tego przekonania było za
danie użyte w jednej z Olim
piad Astronomicznych. Pod
wpływem artykułu w „Science”
(1 października 1999 tom 286
str. 77) zmieniłem zdanie, za
czynając uważać, że Kailisto
ma budowę powłokową ze sto
sunkiem momentu bezwładno
ści do iloczynu mr2 równym
0,359 ± 0,005, czego efektem
był artykuł w „Młodym Techni
ku” (marzec 2000). Oczywiście
przyczyną zmiany zdania było
wyraźne stwierdzenie w „Scien
ce" o zmianie poglądów spowo
dowanej nowymi danymi. Mój
spokój sumienia został jednak
następnie zaburzony spotyka
nym u ludzi, których mogę po
dejrzew ać o kom petencje
w tym zakresie, twierdzeniem
o momencie bezwładności Kallisto zbliżonym do jednorodnej
kuli (lub równoważnym twier
dzeniem, iż księżyc ten nie był
nigdy przetopiony). Do pewne
go stopnia poczuwam się do
obowiązku wyjaśnienia proble
mu, jako że podpisałem opu
blikowany tekst na ten temat,
a problem (podobnie chyba jak
większość popularyzatorów)
znam „z drugiej ręki”. Tym sa
mym mój niepokój wzrósł, gdy
spotykałem to samo twierdze
nie w najnowszej „Uranii" (1/
2001). Byłbym więc zadowolo
ny, gdyby udało się problem
ostatecznie wyjaśnić. Wątpli
wości wynikają stąd, że publi
kowana w „Uranii” tabela w za
kresie momentu bezwładności
wydaje się powtarzać dane
z „Naturę” a więc starsze. Tym
samym chciałbym prosić o wy
jaśnienie (np. u autora artyku
łu) tej kwestii.
Z wyrazami szacunku
Jerzy Kuczyński
Planetarium Śląskie
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Odp. autora
W rzeczy samej, obliczony
na podstawie nowszych da
nych grawimetrycznych bez
wymiarowy moment bezwład
ności Kailisto ma m niejszą
wartość od tej prezentowanej
w tabeli zawartej w artykule
„Europa, Ganimedes, Kailisto
- lodowe księżyce Jowisza”.
W skazuje to oczywiście na
rozwarstwienie wnętrza sate
lity. Ponadto, rozważania mo
delowe budowy wewnętrznej
księżyca bazujące na wystę
powaniu pod jego lodową sko
rupą wodnego oceanu, wska
zują na obecność w centrum
sto su n ko w o dużego ją d ra
skła d a ją c e g o się głów nie
z krzemianów. Nad nim powi
nien znajdować się „płaszcz"
będący mieszaninąw równych
proporcjach skał i lodu, zwień
czony około trzystukilometrow ą lodow ą skorupą. Słony
ocean, o którym wnioskuje się
na podstawie obserwacji sła
bego pola magnetycznego,
należałoby ulokować na gra
nicy tych dwóch ostatnich
warstw. Jak przypuszcza się,
sporych rozm iarów skalne
wnętrze powinno dostarczyć
wystarczającej ilości ciepła
pochodzącego z rozpadu izo
topów radioaktywnych, aby
zapobiec w przeszłości całko
witemu zamarznięciu płynnej
wody. Naturalnie, z biegiem
czasu takie źródło energii
cieplnej stopniowo wygasa,
jednak przy odpowiednim do
borze param etrów budowy
wnętrza, okazuje się, iż Kallisto była w stanie utrzymać
cienką warstwę H20 przez
ostatnie 4,5 miliarda aż do
chwili obecnej w stanie płyn
nym.
Gracjan Maciejewski
* * *

W numerze „Uranii” 1/2001
pan Włodzimierz napisał o tym,
że pan prof. KONRAD RUD
NICKI na szkole kosmologicz
nej podkreślał znaczenie teorii
heliocentrycznej Kopernika. Nie
zgadzam się z tym. Też słysza
łem ten wykład i profesor mówił
wręcz, że porządek kopemikański nie był taki istotny, bo prze
cież został po ok. 100 latach zre
formowany przez Keplera. Pro
fesor podkreślał znaczenie za
sady kosmologicznej KoperniU R A N IA -

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

Zapraszamy na nasze łamy!

Kupię
Sprzedam
Zamienię
Nawiążę kontakt...
Sprzedam okular: Plóssl TeleVUE 8 mm, Nagler 9 mm. Tel.
0-33 823 3673 (wieczorem)
Sprzedam: 1. Obiektyw AS 67/
800, MC, ok. Kellnera 8 mm.
Cena 300 zł. 2. Obiektyw do
astrokamery: OP-451, f 97/
F489.5 mm, w metalowej obu
dowie (gwint M125 x1,5), z
przysłonąirysową anastygmat
6-soczewkowy, powł. MC.
Cena 1000 zł. 3. Lornetkę Carl
Zeiss Jena 8x30, futerał. Cena
500 zł. Zbigniew Tokarski,
ul. Raduńska 28, 83-331 Niestepowo, tel. (0-58) 302 6977
Sprzedam 4-letni teleskop
typu Newtona, model nr 5 fir
my Uniwersalna montażu paralaktycznym, o średnicy 90
mm i pow. max 200x. Na
gwarancji, mało używany.
ka. Uważam, że powinno umie
ścić się sprostowanie, tym bar
dziej że prof. Rudnicki w swej
książce „THE COSMOLOGI
CAL PRINCIPLES” wyraźnie
przedstawia swoje zdanie na
temat treści zawartych w „De
Revolutionibus”. Podsumowu
jąc, profesor Rudnicki jest wy
raźnym zwolennikiem i propa
gatorem kopemikańskiej zasa
dy kosmologicznej a nie Koper
nikowskiej teorii heliocentrycz
nej (choć oczywiście nie umniej
sza jej ważności), dlatego na
leżałoby poprawić, uściślić,
sprostować informacje z artyku
łu W. Nawrockiego.
Paweł Maksym
PTMA Łódź
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Cena do uzgodnienia. Tel
(032) 3333600, prosić Mi
chała, lub e-mail quiditictur@ahoj.pl
Sprzedam oprogram owa
nie astronomiczne na PC,
tel. (0-604) 335-326,
e-mail: substyk@poczta.fm,
www.astrocd.z.pl
Zamienię teleskop meniskowy Rubinar 10/1000 (mylar,
filtry szklane, okulary 30x, 80x,
socz. Barlowa, przedłużka,
montaż, 30-200x) na lornet
kę co najmniej 20/80. Adam
Migulski, ul. Kolejowa 1/4,
68-320 Jasień
Nawiążę kontakt z m iło
śn ic z k a m i i m iło ś n ik a m i
astronomii
Arek M usieliński (20 lat),
ul. Kolejowa 36/9, 62-600
Koło
W tej rubryce zamieszczamy bez
płatnie ogłoszenia naszych Czy
telników (do 250 znaków).

Od Redakcji
Parę osób zwróciło nam
uwagę, że mamy ostatnio kło
poty z „trzema zerami”. W ar
tykule o składzie chemicznym
Słońca (nr 6/2000, str. 250)
przeszacowaliśmy wiek Słoń
ca o tysiąc i zamiast w miliar
dach lat oświadczyliśmy, że
„p o w sta ło 4,6 b ilio n ó w la t
temu”. Dalej, w Galerii Mgła
wic Messiera, w tym samym
numerze i w numerze 1/2001
odległości do galaktyk określa
liśmy w latach, zamiast w ty
siącach lat światła.
Przepraszamy.
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Urania
Po s t e r y A s t r o n o m i i
(PL ISSN 0032-5414/ 0042-07-94)
D w um iesięcznik pośw ięcony upow szechnianiu
w iedzy astronom icznej. Czasopism o pow stałe
poprzez połączenie się „U ranii” — dotychcza
sow ego m iesięcznika PTM A , ukazującego się
od 1922 roku i „Postępów Astronom ii" — do
tychczasow ego kw artalnika PTA, w ychodzące
go od 1953 roku. Patronat: Polskie Towarzystwo
A stronomiczne i Polskie Tow arzystw o M iłośni
ków A stronomii. Zachow ana zostaje dotychcza
sowa num eracja „U ranii” . Pism o je st częścio
w o finansow ane przez 1CBN i K om itet A stro
nomii PAN.

W NUMERZE
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Andrzej Niedzielski
Czy można tak sobie, wprost, zobaczyć powierzchnię gwiazdy? Nie, za wyjątkiem Słoń
ca, które je s t tak blisko nas, że je g o tarcza ma znaczne rozmiary, pozostałe gwiazdy,
nawet w ogniskach największych teleskopów, są praw ie punktowe. Natomiast możemy
wnosić o tym, ja k wyglądają niektóre gwiazdy po ... ich zachowaniu. I tak właśnie je s t
w przypadku gw iazd W-R, które dzięki dużej aktywności ich wiatrów gwiazdowych dają
podstaw y do wyrobienia sobie opinii o tym, ja k muszą wyglądać.
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Czy Ziemia i planety pow stały z gorącej czy zim nej materii? Czy z materii „wyrwanej"
Słońcu, czy z „ resztek"po powstaniu Słońca? Czy ewolucja materii wokół rodzącego
się Słońca, czy katastrofa kosmiczna były przyczyną powstania naszego Układu Plane
tarnego? O ideach starających się dać odpowiedź na takie pytania opowiada Autorka.
W cz. I mówi o hipotezach powstałych od X V II w. do połow y w. XX.

Z espół R edakcyjny:
M arek G ołębiewski, CA UMK Toruń
M agdalena K ożuchow ska, C A M K W -wa
K rzysztof R ochow icz, CA U M K Toruń
Rom an Schreiber, CA M K Toruń
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Stefan Janta
Najczęściej rozumiemy „planetarium "ja ko swoiste kino — kino astronomiczne, gdzie
na sferycznym ekranie odtworzone je s t gwiaździste niebo, Słońce, Księżyc, planety... i
ich wzajemne ruchy i „zjawiska ". W istocie „planetarium " to przede wszystkim model
otaczającego nas świata, który pozwala bardziej lub mniej precyzyjnie odtwarzać rze
czywisty wygląd i ruch nieba. I historie takich właśnie urządzeń od czasów najdawniej
szych aż p o dzień dzisiejszy przedstawia Autor.

Adres Redakcji:
U niw ersytet M .K opernika
ul.Chopina 12/18
87-100 TORUŃ
tel. (0-56)611 30 52,611 34 50
fax. (0 -5 6 )6 2 19 381

Adres W W W :
http://urania.cam k.edu.pl
Druk:
Zakład Poligraficzno-W ydaw niczy
PO ZKA L, Inow rocław
Dystrybucja:
K arolina W ojtkow ska, C A UM K,
ul. G agarina 11, 87-100 TORUŃ
tel. (0 -5 6 )6 1 1 30 14
E-mail: urania@ astri.uni.torun.pl
P ren u m e ra ta w ro k u 2 0 0 0 k o sz tu je 36 zł.
M ożna rów nież zam aw iać pojedyncze zeszyty
w cenie 7,50 zł.
Polskie Tow arzystw o A stronom iczne
Zarząd G łów ny - Sekretariat
ul. Bartycka 18, 00-716 W arszawa
tel. (0-22) 841 00 41 w ewn. 146
E-mail: hania@ cam k.edu.pl
W W W : ww w .cam k.edu.pl/pta
Polskie Towarzystwo M iłośników Astronomii
Zarząd Główny
ul. św. Tom asza 30/8, 31-027 Kraków
tel. (0 -1 2 )4 2 2 38 92
E-mail: ptm a@ oa.uj.edu.pl
WWW : oa.uj.edu.pl/~ptm a
N uiner zam knięto w październiku roku 2000
* M ateriałów nie zam ów ionych R edakcja nie
zw raca, a w ykorzystując zastrzega sobie pra
wo do ich redagow ania i skracania * Prze
druk m ateriałów i zdjęć tylko za zgodą R e
d a k cji. * O p in ie i p o g lą d y fo rm u ło w a n e
przez R edakcję i A utorów nie reprezentują
oficjalnego stanow iska obu patronujących
nam T ow arzystw *
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Planetarium
od Anaksymandra do ADLIP-a
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K orek ta:
B ożena W yrzykow ska

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

Szkice kosmogoniczne
cz. I: Ewolucja czy katastrofa?
Honorata Korpikiewicz

R edaktor N aczelny:
Andrzej W oszczyk, CA U M K Toruń

O pracow anie graficzne
i skład kom puterow y:
Jacek Drążkowski

Jak wyglądają gwiazdy Wolfa-Rayeta?

■ ■

teleskop kosmiczny Hubble’a obserwuje: Hubble-X (okł. II)

72

galeria Mgławic M essiera : Galaktyki Seyferta (M 77)
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poradnik obserwatora: Fotografowanie mgławic
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rozmaitości: Nowe księżyce Jowisza (76); Ziemia chyba lżejsza? (79);
Bogata dekada 2001-2011 (80); Bolid Moravka z 6 maja 2000 (82)

84

w kraju: Relacja z wyprawy na całkowite zaćmienie Księżyca 9 stycz
nia 2001 (84); Festiwal Astronomiczny — „ Urodziny Heweliusza ”
Gdańsk, 30-31 stycznia 2001 r. (85)
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recenzje: SkyMap Pro 7.0 (86); Hieronim Hurnik, Instrumenty ob
serwacyjne astrometrii— od gnomonu do CCD i interferometru optycz
nego (88)
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astronomia w szkole: Marsjańska misja treningowa dla młodzieży
(90); Igraszki z grawitacją (91)

92

kalendarz astronomiczny 2001: maj — czerwiec

96

relaks z Uranią: krzyżówka (księżyce i ich odkrywcy)

NA OKŁADCE
Portret galaktyki N G C 6745 p o katastrofie — zderzenie z niewielką towarzyszką (wi
doczną tylko częściowo w prawym dolnym rogu zdjęcia) spowodowało deformację spi
ralnej struktury i rozniecenie gwiazdotwórczej aktywności w sprężonych wskutek kolizji
obłokach materii gazowo-pyłowej. Przeszło 10-godzinną ekspozycję wykonano kamerą
WFPC2 teleskopu H u b b le’a w dniach 18-21 marca 1996 r. Obiekt znajduje się w odle
głości 206 min l.św. w konstelacji Lutni i zajmuje na niebie obszar 1,5 na 0,7 minuty łuku
(odpowiada to przestrzennym rozmiarom wielkiej osi ok. 26 kpc).
Fot. NASA, Hubble Heritage Team (STScI/AURA).
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Andrzej Niedzielski

Jak wyglądają
gwiazdy
Wolfa-Rayeta?
Jak wyglądają gwiazdy?

Rys. 1. Słońce widziane gołym okiem
o zachodzie albo w dzień poprzez bar
dzo ciemny filtr ukazuje nam wyraźną
tarczę pokrytą większą bądź mniejszą
ilością plam, w zależności od aktywno
ści w ramach cyklu 11-letniego. Słońce
jest jedyną gwiazdą, którą możemy ob
serwować tak dokładnie. Na zdjęciu po
chodzącym z satelity SOHO uwidocz
niono Słońce widoczne w dniu pisania
tego artykułu (NASA).

Rys. 2. Korona słoneczna widoczna
w czasie całkowitego zaćmienia w roku
1991.
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N ie jest trudno się przekonać, jak
w yg ląd a nasze Słońce. W ystarczy
spojrzeć na nie tuż przed zachodem lub
w dzień, osłan iając w zrok bardzo
przyciem nioną szybką, by zauważyć
tarczę słoneczną, czyli fotosferę. Przy
odrobinie szczęścia gołym okiem za
uważymy plamy słoneczne, czyli nie
wielkie obszary powierzchni Słońca,
gdzie temperatura jest niższa (Rys. 1).
W czasie całkowitego zaćmienia Słoń
ca, gdy Księżyc zakryje całą fotosfe
rę, dojrzymy koronę słoneczną, czyli
niezwykle gorące zewnętrzne obsza
ry atmosfery Słońca. W zależności od
aktywności słonecznej w danym cza
sie będzie ona bardziej bądź mniej roz
legła (Rys. 2).
Jej najbardziej zewnętrzna część to
wiatr słoneczny, czyli strumień cząstek
w y rzu can y ch z atm o sfery Słońca
w Kosmos. Jest on czasami widoczny
z Ziemi w formie zorzy polarnej, czy
li strum ienia cząstek w padających
w atmosferę Ziemi w okolicach jej bie
gunów magnetycznych (Rys. 3). Z wy
korzystaniem bardziej wyrafinowanych
niż ludzkie oko narzędzi astronomowie
potrafią bardziej szczegółowo opisać
nasze Słońce.
Niestety, Słońce to jedyna gwiaz
da, którą możemy tak dokładnie opi
sać. Jest to oczywiście wynikiem jego
rozmiarów kątowych. Słońce widocz
ne z Ziemi ma kątową średnicę około
pół stopnia i nawet gołym okiem do
U R A N IA
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strzegam y detale jego powierzchni.
Druga poza Słońcem najbliższa Zie
mi gwiazda Proxima Centauri znajduje
się dopiero w odległości około 1,3
parseka, czyli około 4,2 lat świetlnych.
Jej średnica widziana z Ziemi jest za
tem ponad 268000 razy mniejsza niż
gdyby znajdowała się ona tam, gdzie
Słońce, czyli w odległości jednej jed 
nostki astronomicznej i sięga tysięcz
nych części sekundy łuku. Nie mamy
zatem szans dostrzec powierzchni tej
niewielkiej gwiazdy, bo zdolność roz
dzielcza teleskopów jest o kilka rzę
dów wielkości za mała.
3 marca 1995 roku A. Dupree i R.
Gilliland otrzymali po raz pierwszy
obraz powierzchni Betelgeuse w świe
tle nadfioletowym za pom ocą Hubble
Space Telescope Faint Object Came
ra (Rys. 4). Gwiazda ta znajduje się
w odległości około 131 parseków od
Z iem i. O braz je j uzyskano dzięki
tem u, że je st to gw iazda pulsująca
ogromnych rozmiarów, przewyższają
cych 500 razy nasze Słońce. Niestety,
uzyskane zdjęcie nie pozwala na ana
lizę szczegółów. 11 grudnia 1995 roku
D. Savage ze w spółpracow nikam i,
w ykorzystując to samo urządzenie,
wykonał po raz pierwszy zdjęcie po
wierzchni M iry w zakresie w idzial
nym. Gwiazda ta, odległa od Ziemi
o 128 parseków, jest pierwszą znaną
gwiazdą zmienną. Jej średnica zm ie
nia się w wyniku pulsacji i może osią
gać rozm iary 700 razy w iększe niż
Słońce (Rys. 5). Niestety ta krótka li2/2001

sta w y c z e rp u je w z a s a d z ie lis tę
gwiazd, których powierzchnię m oże
m y b e z p o śre d n io z a o b se rw o w a ć.
W przypadku innych gw iazd, poza
pewnymi szczególnymi przypadkami,
nie może być mowy o obserwacji po
wierzchni ze względu na ich bardzo
małe rozmiary kątowe i pytanie: „Jak
wyglądają te gwiazdy?” pozostać musi
na jakiś czas bez odpowiedzi.
Jed n y m z ta k ic h sz c z e g ó ln y c h
przypadków są właśnie gwiazdy Wolfa-Rayeta.

Gwiazdy Wolfa-Rayeta
D w aj a s tro n o m o w ie fra n c u sc y
C.J.E. W olf i G.A.P. Rayet zauważyli
w roku 1867 trzy gwiazdy (HD 192641,
HD 191765, HD 192103), które po
siadały w odróżnieniu od większości
w tedy zn anych se rie ja s n y c h linii
w widmach. W ciągu kilku następnych
lat, dzięki odkryciom Secchi i Wolfa,
liczb a g w iazd n azy w an y ch w tedy
gwiazdami Wolfa rosła. W roku 1872
Respighi odkrył najjaśniejszą na nie
bie gwiazdę W olfa— y2 Vel (V= 1,74).
Przez następne dwadzieścia lat gwiaz
dy Wolfa poszły w zapomnienie, je 
dynie Vogel w roku 1883 podał dłu
gość fali najjaśniejszych linii w ich
widmach (468 nm w 191765 oraz 464
nm w pozostałych dwóch z wymienio
nych wyżej). Campbell w 1894 roku
podjął się podsumowania wiadomości
0 znanych gwiazdach Wolfa. Skatalo
gował on 55 gwiazd „ ...charaktery
zujących się ja s n y m i pa sm a m i... ”.
Dzięki przeglądowi widmowemu pro
wadzonemu przez astronomów z ob
serwatorium Harvarda W. P. Fleming
zeb rała w 1912 in fo rm acje o 108
gwiazdach, których widma „... zdom i
nowane są p rzez ja s n e pasm a 4688
1 5813... W jej katalogu znalazło się
86 gwiazd z Galaktyki, 21 z W ielkie
go i 1 z Małego Obłoku Magellana.
Cztery lata później A. J. Cannon
podjęła pierw szą próbę klasyfikacji
gwiazd Wolfa, nadając im typy widmo
we Oa, Ob i Oc w oparciu o względne
natężenia kilku linii. Tak też zostały
sklasyfikowane te gwiazdy w katalo
gu HD. Renesans gwiazd Wolfa nastą
pił w latach dwudziestych naszego stu
lecia. W roku 1924 Plaskett wykonał
pierw sze w idm a szczelinow e tych
gwiazd, zaś Beals w 1929 jako pierw
szy podjął się interpretacji ich widm.
2/2001

Rys. 3. Zorza polarna widziana na Alasce o północy 20 września 1997. Autorem
zdjęcia pochodzącego z galerii Astronom y Picture o f the Day je st J. Curtis
(U. Alaska Fairbanks). Zdjęcia zórz polarnych widzianych w ubiegłym roku w na
szym kraju prezentowaliśmy na kolorowych stronach „Uranii-PA” nr 4 i 5/2000.

Porównując widma tych gwiazd z wid
mami gwiazd nowych (Nova Aquilae
i N ova Cygni) wyciągnął on wniosek,
że szerokie linie, tak dla nich charak
terystyczne, są w ynikiem szybkiej
i ciągłej ekspansji zewnętrznych ob
szarów tych gwiazd. Payne w roku
1930 opublikow ała kolejny katalog
gwiazd podobnych do odkrytych przez
Wolfa i Rayeta. Opierając się na sys
temie zaproponowanym jej przez Plasketta, utworzyła ona dla 91 gwiazd
dwie klasy: W I i WIII. Pierwszą pró
bę identyfikacji linii w widmach tych
gw iazd podjęli w roku 1933 Payne
i Edlen, jednak wiele linii pozostało
niezidentyfikowanych. Dwa lata póź

niej Beals i Plaskett zaproponowali za
sadniczą zmianę w systemie klasyfi
kacji tych gwiazd — podzielili je oni
na dwie grupy: WC, w których wid
mach dom inują linie węgla i WN zdo
minowane przez azot. Ze względu na
znaczne różnice we względnych natę
żeniach linii w obu tych grupach za
proponowali oni dodatkowo podział
na podklasy: WN5, WN6, WN7, WN8
oraz WC5, WC6, WC7, WC8. Od tego
te ż c z a su g w ia z d y te n a zy w am y
g w ia z d a m i W o lfa -R a y e ta ( WR) .
W roku 1943 Gamow zauw ażył, że
azot i węgiel widoczne w postaci sil
nych linii w widmach gwiazd W R są
pierwiastkami powstającymi we wnę-

Rys. 4. Tarcza Betelgeuse, najjaśniejszej gwiazdy w gwiazdozbiorze Oriona zo
stała po raz pierwszy zarejestrowana za pomocą Teleskopu Kosmicznego Hubble’a (HST) w marcu 1995.
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trzach gwiazd w czasie przebiegu re
akcji jądrowych. Edlen w 1956, uży
wając nowych danych atomowych dla
C II, III i IV, w pełni zidentyfikował
linie w gwiazdach W R w roku 1956.
N a system ie klasyfikacyjnym Bealsa
i Plasketta oparty został kolejny kata
log gwiazd WR (Roberts — 123 gwiaz
dy), zaś Smith w 1968 dodała w swo
im katalogu zawierającym 127 gwiazd
podklasy WN3 i WN4 oraz WC9. Ten
ostatni system klasyfikacyjny w zasa
dzie przetrwał do dziś. W roku 1981
Barlow i Hummer zaproponowali nową
klasę gw iazd WR, gwiazdy WO. Tę
bard zo n ie lic z n ą gru p ę stan o w ią 4
gw iazdy, uprzednio sklasyfikow ane
jako WC, jednak wyróżniające się nie
zwykle silnymi liniami wysoko zjonizowanego tlenu. Van der Hucht i inni
oraz Conti w latach osiemdziesiątych,
w ramach systematycznego przeglądu
w id m o w eg o z n a n y c h g w iazd W R
wskazali na grupę gwiazd, które posia
dają w widmach równocześnie cechy
gwiazd WN i WC. Gwiazdy te opisuje
się jako WN/WC.

B a d a n ia ro zk ła d u g w iazd W R
w Drodze Mlecznej i innych galakty
kach mają duże znaczenie dla pozna
nia ewolucji tych gwiazd. Najnowsze
badania potwierdzają, że gwiazdy WR
leżą równie blisko płaszczyzny Galak
tyki |z| < 100-150 pc jak gwiazdy O.
Podobnie też nachylona jest płaszczy
zna w ystępow ania gw iazd W R do
p ła sz c z y z n y G a lak ty k i. R ozkład
gwiazd WR dodatkowo odpowiada
strukturze spiralnej G alaktyki, od
zwierciedlając znane ramiona Łabę
dzia i Skorpiona — Strzelca. Uderza
jąca jest różnica w ilości gwiazd WR
w kierunku na centrum G alaktyki
i przeciwnym. W odległości od cen
trum Galaktyki mniejszej niż R@=8,5
pc występuje większość gwiazd WR.
Bardzo interesująca jest także różnica
w występowaniu gwiazd „wczesnych”
i „późnych” podtypów w przedziałach
ja k wyżej. Zarówno w śród gwiazd
WC, jak i WN gwiazdy późnych ty
pów (WCL,WNL) występują znacz
nie częściej w kierunku centrum Ga
laktyki (r < R@). W całej Galaktyce
stosunek ilości gwiazd WN do WC
Rozkład gwiazd WR
jest bliski jedności.
w galaktykach
W innych galaktykach wartość WN/
Najnowszy katalog gwiazd W R za WC jest bardzo różna: od WN/WC =8
wiera 227 gwiazd znanych w Galakty w M ałym Obłoku Magellana do oko
ce. Obecnie znamy też 135 gwiazd WR ło 0,2 w Wielkim Obłoku Magella
w Wielkim Obłoku Magellana, 9 w Ma na, g d z ie d o d a tk o w o w y stę p u je
łym Obłoku Magellana, 141 w M 3 3 ,49 podobna zależność od odległości gaw M31 i kilkadziesiąt kolejnych w in laktocentrycznej jak w naszej Galak
nych pobliskich galaktykach.
tyce. Stosunek W N/WC wydaje się
korelować z obfito
śc ią p ierw ia stk ó w
ciężk ich w o b sza 
rach, w których powstajągw iazdy WR,
co może mieć duże
znaczenie przy bada
niu ewolucji gwiazd
WR, a także m oże
okazać się niezwykle
Mira i jej towarzysz (światło widzialne)
interesującym instru
mentem do w yzna
czania metaliczności
w innych g ala k ty 
kach. Z p u n k tu
w id zen ia ew olucji
gwiazd W R istotne
znaczenie m a także
Mira (światło widzialne)
j|_______Mira (ultrafiolet)
oszacowanie stosun
ku ilo śc i g w iazd
Rys. 5. Mira (Cudowna) Ceti (o Ceti) i jej towarzysz roz
dzielone Teleskopem Kosmicznym. U dołu widzimy też
WR do masywnych
rozdzieloną powierzchnię Miry w zakresie fal widzialnych
gwiazd O, z których
i w nadfiolecie (NASA).
najprawdopodobniej
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one powstają. Według różnych danych
WR/O wynosi od 0,14 do 0,36. Inną
ciekawą globalną własnością gwiazd
W R w Galaktyce je st antykorelacja
gw iazd W R z n ad o lb rzy m am i M.
W obszarach, gdzie występują gwiaz
dy WR, znajdujemy mniej nadolbrzymów M i odwrotnie, podczas gdy cał
kowita ilość WR+M jest w przybliżeniu
stała.

Co wiemy o gwiazdach WR
z obserwacji
D otychczasow e badania gw iazd
W R m ożna pokrótce podsum ow ać
w następujący sposób:
• M asy gw iazd WR, w yznaczone
na podstawie analizy 19 układów po
dwójnych, w których widmach widocz
ne są linie pochodzące od obu składni
ków, mieszczą się w zakresie 2,3-55
M0 . Gwiazdy WR są na ogół mniej ma
sywnymi składnikami tych układów
(Mwr/M 0 ~0,2-0,8). Ich masy nie wy
kazują korelacji z typem widmowym.
Średnia gwiazda WN ma masę 22 ±17
M@, zaś gwiazda WC 12 ±3 M s . Jest
to zgodne z naszym wyobrażeniem
0 ewolucji gwiazd WR, w myśl którego
gwiazdy WN stają się z czasem gwiaz
dami WC (patrz następny rozdział).
• Temperatury wyznaczane dla tych
gwiazd czy to przez analizę rozkładu
energii w obserwowanym continuum,
czy też innymi metodami, zawierają
się w zakresie około 25 - 85 kK. Pra
ce teoretyczne potwierdzają te w yni
ki. Dane te sąjednak bardzo mało pew
ne. Ze w zględu na skom plikow any
charakter w iatrów (i widm ) gwiazd
WR obserwacyjne wyznaczenia tem
peratury obarczone są bardzo dużą nie
pewnością. W modelach wiatrów (oto
czek) gwiazd WR temperatura ściśle
powiązana jest z jasnością absolutną
1 promieniem.
• Skład chemiczny gwiazd WR zde
cydowanie odbiega od standardowego.
W gwiazdach WN stosunek wodoru do
helu N(H)/N(He)=0,l^-l,5, przy czym
najwięcej wodoru jest w gwiazdach
WN 6-8. W gwiazdach WC jest on na
ogół mniejszy niż 0,1. Zawartość azo
tu w otoczkach gw iazd WN sięga
N(N)/N(He)=0,003-K),01, zaś w gwiaz
dach WC N(N)/N(He) <0,004. Zawar
tość węgla w gwiazdach WC wynosi
N(C)/N(He) =0,1-K),7. Wielkości te są
zg o d n e z m odelam i p o w staw an ia
gwiazd WR (patrz następny rozdział).
2/2001

• Jasności absolutne wyznaczane na
podstawie gwiazd W R w gromadach
otwartych w Galaktyce oraz gwiazd
w pobliskich galaktykach mieszczą się
w zakresie My = -2,3 -s- -6,7. W Galak
tyce występuje korelacja między typem
WR a jasnością absolutną: gwiazdy WN
i WC późnych typów są jaśniejsze niż
gwiazdy typów wczesnych. Gwiazdy
WR są zatem jednymi z najjaśniejszych
gwiazd we Wszechświecie. Obserwu
jem y je z łatwością w galaktykach Gru
py Lokalnej.
• N ie p o c z e r w ien io n e w sk a źn ik i
barwy (b-v)0 wyznaczane podobnie jak
jasności absolutne dla gwiazd w gro
madach albo w LMC są prawdopodob
nie bardzo zbliżone dla wszystkich ty
pów gwiazd WR i wynoszą (b-v)0 =
-0 ,2 - -0,4.
• Prędkości wiatrów określane na
podstawie kształtu linii widmowych
typu P Cygni obserwowanych głów
nie w nadfiolecie sięgają 2500 km/s.
Istnieje ogólna zależność między pręd
kością wiatrów gwiazd WR a typem
w id m o w y m . G w iazd y WN i WC
wczesnych typów charakteryzują się
szybszymi wiatrami.
• Tempo utraty masy wyznaczane
na podstawie danych radiowych sięga
dla gwiazd WR 4* 10-5 M 0 rok”1. Poza
gw iazdam i supernow ym i i nowymi
gwiazdy W R są najbardziej dynamicz
nymi we W szechświecie.

Ewolucja gwiazd masywnych
i powstawanie gwiazd WR
Problem powstawania gwiazd WR
początkow o w ydaw ał się trudny do
rozwiązania. Poznanie ich własności,
takich jak: bardzo duże masy, duże
moce promieniowania, istnienie ukła
dów podwójnych WR+OB i rozkład
w G alaktyce sugeruje ich zw iązek
z gwiazdami OB. Gwiazdy tego typu,
początkowo złożone w 70% z w odo
ru, w 27% z helu i w 3% z pierw iast
ków ciężkich przez 90% swego życia
palą w odór w jądrach, zamieniając go
na hel. Ponieważ ich masy są duże,
głównym procesem zachodzącym w
ich wewnętrznych obszarach jest cykl
CNO:
12C + 'H
13N + y
13N -* 13C + e+ +ve
13C + 'H -* 14N + y
14N + ’H -* 150 + y
150 - * 15N + e+ + ve
15N + *H -* l2C + 4He.
2/2001

Rys. 6. Wiatr gwiazdowy gra kluczową rolę w procesie powstawania gwiazd WR.
Musi on być silny we wszystkich poprzedzających fazę WR etapach ewolucji, by
pojedyncza gwiazda WR mogła w ogóle powstać. Wiatr ten, czyli rozrzedzona
materia wyrzucona z powierzchni gwiazdy, tworzy spektakularne otoczki wokół
gwiazd WR. Na fotografii widzimy otoczkę wokół gwiazdy HD56925 (WN5) — ja 
sna gwiazda w pobliżu centrum otoczki. Otoczka uformowana przez wiatr gwiazdy
WR znajduje się obok obłoku molekularnego, z którym oddziaływuje. Fotografię
wykonał Perry Berlind teleskopem FLWO (48") w listopadzie 1996. Pete Challis
dokonał symulacji kolorów, składając zdjęcia wykonane w filtrach B, V, R i Ha
(Astronomy Picture of the Day).

Reakcje tego cyklu są ze sobą po
wiązane, przebiegają one w jednako
w ym tem pie. R ów now aga m iędzy
nimi, ustalająca się po bardzo krótkim
czasie, powoduje, że spośród „katali
zatorów” tej reakcji, pierwiastków C,
N i O, azot N 14 staje się najobfitszym
— jego ilość sięga 1 - 2 % masy jądra
gwiazdy. Ilość C i O natomiast m ale
je. Ponieważ jądro takiej masywnej
gwiazdy jest konwektywne, azot zo
staje w nim jednorodnie wymieszany.
Po zakończeniu cyklu CNO gwiazda
ma jądro helowe ze znaczną domiesz
ką azotu — skład chemiczny podob
ny do obserwowanego w gwiazdach
W N. Po w y g a śn ię ciu cy k lu CNO
gwiazda zapada się tak długo, aż tem 
peratura w jej części centralnej osią
gnie 108 K. W tedy rozpala się tam
kolejna reakcja jądrow a — cykl 3a
zamieniający hel w węgiel:
4He + 4 He «• 8Be
8Be + 4He -* 12C + y
Zaraz po powstaniu węgla możli
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wy jest dalszy wychwyt cząstek a pro
wadzący do pow stania tlenu, neonu
i magnezu:
12C + 4He -» l60 + y
160 + 4He -* 20Ne + y
20Ne + 4He -* 24Mg + y
Wynikiem tych reakcji jądrowych
jest ustalenie w konwektywnym jądrze
gwiazdy składu chemicznego takiego,
jaki obserwujemy w gwiazdach WC.
Od lat czterdziestych, kiedy to Gamow
zauważył, że pierwiastki chemiczne
widoczne w zewnętrznych obszarach
gwiazd WR są tymi, które powinny
pojaw iać się we w nętrzach gw iazd
masywnych w wyniku zachodzących
tam reakcji jądrowych, podejrzewano,
iż mamy do czynienia z gwiazdami,
które odrzuciły swe zewnętrzne w ar
stwy. Problemem było jednak w ska
zanie mechanizmu, który mógłby spo
wodować wyrzucenie tak dużej masy
z pow ierzchni gw iazdy. Paczyński
w 1967 jako pierw szy w skazał taki
mechanizm, analizując układ podwój55

da W N traci m asę
w t e m p i e 1 0 -5
M ® r o k '1. W je j
w nętrzu rozp o czy 
n ają się natom iast
r e a k c je p a le n ia
helu w w ęgiel. Sil
n a u trata m asy p o 
p rzez w iatr g w iaz
d o w y p o w o d u je ,
że po pew nym cza
sie pow stający w e
w n ę tr z u w ę g ie l
staje się w idoczny
na pow ierzchni —
gw iazda W R w cho
dzi w fazę WC. C ał
k o w ity czas ży cia
g w ia z d y W R je s t
zatem ró w n y cza
Rys. 7. Mgławica NGC6888 otaczająca gwiazdę W R 136
sow i p a le n ia helu
to kolejny przykład wkładu gwiazd W R w dynamikę ośrod
w e w nętrzu, czyli
ka międzygwiazdowego. Otoczka, „rozdmuchana” przez
rzędu 105 lat. D al
gwiazdę W R ma około 25 lat świetlnych długości i 16 sze 
rokości. W całości widziana jest na obrazku wykonanym
szą ew olucję takie
teleskopem naziemnym (prawy dolny róg). W idać na nim
go u k ła d u zb a d a ł
też gwiazdę WR. Fotografia wykonana Teleskopem Ko
van den H euvel
smicznym Hubble'a pokazuje w powiększeniu fragment
w 1 9 7 6 . W e d łu g
otoczki o rozmiarach około 3 lat światła (NASA).
niego gw iazda W R
pow stała w o pisa
ny złożony początkow o z gw iazd m a ny w yżej sposób przechodzi w szy st
syw nych O. O dkrycie przez M ortona kie kolejne stadia ew olucji jądrow ej
w roku 1967 silnych w iatrów gw iaz i w ybucha ja k o supernow a. Jeśli układ
dow ych z gw iazd O dało początek pra pozostanie zw iązany, staje się on ukła
com o pisującym p o w staw anie p o je dem OB + składnik zw arty — m asyw 
nym układem podw ójnym rentgenow 
d ynczych gw iazd W R.
skim . G w iazda O B, ew oluując dalej,
Powstawanie gwiazd WR
m oże w sposób opisany w yżej stać się
w układach podwójnych
g w iazdą W N a następnie W C. O trzy
P aczy ń sk i zap ro p o n o w a ł m e c h a  m a m y w te n s p o só b u k ła d W R +
składnik zw arty. K ońcow ym etapem
n iz m p o w s ta w a n ia g w ia z d y W R
w układzie podw ójnym , który począt ew olucji takiego u kładu je st p o d w ó j
kow o składa się z gw iazd O o nieco róż ny p ulsar albo dw a oddzielne pulsary.
nych m asach. G w iazda bardziej m a Interesujący szczegół tego typu ew o
syw na ew oluuje szybciej i ja k o pierw  lucji układu podw ójnego opisali D oom
sza kończy fazę palenia w odoru w ją  i D e G reve w 1981. R ozpatrując układ
drze. N astępuje kolejna faza ewolucji, dw óch m asy w n y ch g w iazd O (M >
30M S), zauw ażyli oni, że je śli p o cząt
p o le g a ją c a n a p a le n iu w o d o ru
w otoczce, zw iązana ze znacznym po kow y stosunek m as sk ładników je st
w iększeniem je j zew nętrznych rozm ia w iększy niż 0,9, m ożliw e je st o trzy 
rów. G dy prom ień gw iazdy przekroczy m anie układu W R +W R , o ile m ożna
sferę R oche’a, je j zew nętrzne obszary założyć, iż układ taki je s t w stanie p o 
zaczynają przepływ ać na d rugą gw iaz zbyć się zew nętrznej w arstw y o drzu
dę układu — następuje faza w ym iany canej przez d ru g ą z kolei pow stającą
m asy m iędzy składnikam i układu po gw iazdę W R.
dw ójnego. Faza ta kończy się, gdy na
pow ierzchni gw iazdy początkow o bar Powstawanie pojedynczych
dziej m asyw nej p ojaw ią się obszary, gwiazd WR
M o ż liw o ść p o w sta w a n ia g w iazd
w których zaw artość w odoru w ynosi
20-30% . W taki sposób pow staje układ W R w w yniku ew olucji pojedynczej
W R (W N )+O B. N ow o pow stała gw iaz g w iaz d y p o ja w iła się w m o m en cie
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odkrycia intensyw nych w iatrów gw iaz
dow ych pochodzących od gw iazd O.
C o n ti w ro k u 1976 z a p ro p o n o w a ł
sch em at p o w sta w a n ia g w iazd y W R
z m asyw nej gw iazdy O, która tracąc
w czasie ew olucji znaczną część m asy
w w yniku w iatru gw iazdow ego, m ia
łaby najpierw zam ieniać się w g w iaz
dę O f, a następnie w gw iazdę W N pó ź
n ego typu — W N L. P roces ten został
zbadany dokładniej w 1981 przez N o 
els i G abriela. Po o koło 90% czasu
życia gw iazdy o m asie 60 - 100 M @
na ciągu głów nym , na jej pow ierzchni
zaczynają pojaw iać się w arstw y w zbo
gacone w hel i azot około dziesięcio
krotnie w stosunku do w artości począt
k ow ej — ro zp o c zy n a się faza W R.
Dość znaczna obfitość w odoru sugeru
je, iż byłaby to gw iazda W NL. N astęp
nie gw iazda taka m iałaby ew oluow ać
jak o norm alna gw iazda W N (ilość w o
doru w jej otoczce m aleje), by stać się
w końcu gw iazdą WC:
O -» O f -> W N L -> W N E -* W C.
Schem at ten został bardziej szcze
gółow o opracow any przez C row thera
i w spółpracow ników w końcu lat 90-tych. W zależności od początkow ej
m a sy g w ia z d y W R p o w s ta w a ły b y
zgodnie z nim w je d n y m z dw óch cią
gów ew olucyjnych:
dla M > 60 M @ : O O f - » W N L
-* W N 6-7 - W N E -* W C - * SN
dla 60 M 0 > M > 40 M @ : O -»
L B V - WN9-11 -» W N 8-» W N E -»
W C -*• SN
M odel taki, jak k o lw iek rozw ażany
jak o jed en z najbardziej praw dopodob
nych, m a je d n ak pew ne wady. Z ak ła
da on m ianow icie istnienie znacznej
ilości b ard zo m asy w n y ch g w iazd O
(M > 60 M @) i w ym ag a od nich istn ie
nia bardzo silnego w iatru gw iazdow e
go. W ydaje się zatem , iż bardziej efek
ty w n y b y łb y p r o c e s r o z c ią g n ię ty
w czasie, nie w y m agający od g w iaz
dy ciągu głów nego tak silnego tem pa
utraty masy. Proces taki zaproponow ał
M aed er w 1983. E w o lu cja g w iazd y
przebiega w olniej, z m niej intensyw 
nym w iatrem gw iazdow ym n a w szyst
kich p o p rzed zający ch fazę W R e ta 
pach ew olucyjnych i w zależności od
m asy początkow ej gw iazda W R p o 
w staje po przejściu przez takie stadia
ja k czerw ony nadolbrzym (R SG ), n ie
bieski nadolbrzym (B SG ) czy zm ien 
na H u b b le-S an d ag e’a (HSV ):
M > 50 - 60 M @: O
O f -» BSG ,
2/2001

szych dostępnych
obserwacjom spek
troskopow ym ob
szarach w iatrów
gw iazd WR, czyli
u b azy o b se rw o 
w a n e g o w ia tr u .
Stwierdzają oni, że
w przypadku wielu
gw iazd W R w iatr
ju ż na granicy do
stępnego obserwa
cjom obszaru po
sia d a o k o ło 50%
p ręd k o ści k o ń c o 
w ej, k tó rą osiąga
w bardzo odległych
obszarach. W y n i
Wiatr gwiazdowy a wygląd
ka stą d , że w ia tr
Rys. 8. Mgławica planetarna IC 418 sfotografowana Ko
gwiazd WR
gwiazdowy jest nie
smicznym Teleskopem Hubble'a. Najgorętszy gaz (zjoniOd strony obserw acyjnej m ożna odłącznym składni
zowany tlen) znajduje się w pobliżu gwiazdy centralnej,
najchłodniejszy (zjonizowany azot) w najdalszych obsza
opisać gwiazdy W R jako obiekty po kiem gwiazd Wolrach otoczki. Podobna stratyfikacja otoczek występuje
siadające w w idm ach bardzo silne fa-R ay eta, a n ie ,
w gwiazdach WR, jednak tam, w najgorętszych obsza
1szerokie (AA ~ 50 A) linie emisyjne ja k w p rzy p ad k u
rach, obserwujemy linie pięciokrotnie zjonizowanego tle
różnych jonów od H el do O VI jedno Słońca, stosunko
nu a w zewnętrznych obszarach neutralnego helu. Otoczki
gwiazd W R s ą dodatkowo nieprzezroczyste i informacje
cześnie. Czasami w widmach w idocz w o rzadkim stru 
o ich stratyfikacji uzyskujemy z obserwacji spektroskopo
ne są także linie absorpcyjne, jednak m ie n ie m czą stek
wych. (Patrz również okładka „Uranii-PA” nr 6/2000)
najczęściej ma to miejsce w obiektach rozpędzanych w odspektroskopowo podwójnych. W za ległych obszarach
kresie nadfioletowym widoczne są do atmosfery. W obiektach tych ze wzglę obszarami atmosfer tych gwiazd są za
datkowo silne linie typu P Cygni po du na dynamikę zachodzących proce tem ich wiatry, doskonale widoczne
zw alające ocenić prędkość wiatrów. sów — rozpędzania niezwykle silnym w zakresie promieniowania elektroma
Widmo ciągłe gwiazd WR jest relatyw p ro m ieniow aniem bardzo gęstego gnetycznego od nadfioletu do fal radio
nie słabsze. Beals w roku 1930 jako wiatru nie występuje zatem znana nam wych. W łaśnie na falach radiowych,
pierwszy zinterpretował widma gwiazd z naszego Słońca fotosfera. Gwiazda dzięki największej rozdzielczości osią
W R jako widoczny efekt dramatycznej WR, jak się wydaje, przechodzi w spo ganej w rozległych sieciach radiotele
utraty masy. Pierwsze jakościow e wy sób płynny w w iatr gwiazdowy utwo skopów, po raz pierwszy zaobserwowa
jaśnienie struktury wewnętrznej oto rzony z cząsteczek wyrwanych z po no gwiazdy W Rjako obiekty rozciągłe.
czek gwiazd WR pochodzi od Kuhi, wierzchni przez ciśnienie promieniowa Szczególnie imponująco przedstawia
ła się gwiazda WR 147 (WN8). Obraz
który w roku 1973 wprowadził poję nia niezrównoważone siłą grawitacji.
Tak więc, gwiazda W R to nie to, radiowy tego składnika układu wizu
cie stratyfikacji i pokazał, że otoczki
te charakteryzują się spadkiem tempe co znajduje się wewnątrz obserwowa alnie podwójnego ma na falach 5GHz
ra tu ry w raz z o d d a la n ie m się od nego w iatru, a w łaśnie w iatr wraz (M ERLIN) rozm iary około 0,17 na
gw iazdy centralnej (jądra), podczas z napędzającym go centralnym obiek 0,253 sekundy łuku. Przy odległości
gdy tempo ekspansji materii rośnie. tem. Nie należy jednak gwiazd WR oszacowanej na około 630 pc daje to
W efekcie linie jonów o wysokim stop m ylić z m gław icam i planetarnym i. rozmiary liniowe około 107 na 159 jed
niu jonizacji (np. OVI) powstają w ob W ich przypadku także występują eks nostek astronomicznych! Jest to zatem
szarach wewnętrznych, gdzie prędko pandujące otoczki, jednak napędzane obiekt większy niż cały Układ Słonecz
ści ekspansji są niskie, ale bardzo są one zupełnie innym mechanizmem ny. Podobne wyniki uzyskano na pod
szybko rosną, a tych o niskim stopniu (wybuchem gwiazdy). Są one także, stawie późniejszych obserwacji tele
jonizacji (Hel) w obszarach zewnętrz w przeciwieństwie do wiatrów gwiazd skopem HST w zakresie widzialnym.
Jeszcze większe rozmiary ma praw
nych, charakteryzujących się w ysoki WR, bardzo rozrzedzone i możemy
mi prędkościami, lecz niewielkim już przez nie obserwować gwiazdy cen dopodobnie mgławica M 1-67, otacza
jąca gwiazdę WR 124 (Q R Sge, WN8)
przyspieszeniem . Inform acje o w e tralne.
(Rys. 9). Ten ogromny „wybuch" ma
Jak
zatem
wyglądają
gwiazdy
Wolwnętrznej strukturze otoczki są trud
rozm
iary kątow e 40 na 60 sekund
fa-Rayeta?
Jak
już
sobie
wyjaśniliśmy,
ne od uzyskania z obserwacji, gdyż
poza widmem liniowym otoczka em i w ich przypadku nie ma mowy o ob łuku. Niestety, odległość do niego nie
tuje także widmo ciągłe. Marchenko serwacji fotosfer, gdyż takowe tam nie jest dokładnie znana, co nie pozwala
i Moffat pomierzyli w roku 1999 po raz istnieją. N ajbardziej zew nętrznym i, oszacować precyzyjnie rozmiarów li
pierwszy prędkości wiatru w najgłęb dostępnymi bezpośredniej obserwacji niowych. Zdjęcie tej mgławicy wyko-

HSV -* WNL -» WNE ^ W C ^ W O
20 - 30 M @ < M < 50 - 60 M @ :
0 -»BSG ->RSG -»WNE ^ W C .
Tego typu ewolucja wydaje się być
bardziej efektywna, jako bazująca na
gwiazdach mniej masywnych niż pro
ponowana przez Contiego i zakłada
jąca bardziej naturalne tempo utraty
masy.
Trzeci schemat powstawania poje
dynczych gwiazd W R związany jest
z mało dotąd znanymi procesami po
w odującym i m ieszanie m aterii w e
wnątrz gwiazdy, praktycznie w całej
jej objętości. Są to jednak procesy, któ
rych efektyw ności w pow staw aniu
gwiazd W R nie sposób ocenić.
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nane Teleskopem Kosmicznym ujaw
nia bogactwo szczegółów. Widzimy na
nim dynamiczny obraz ekspansji m a
terii wyrzucanej z powierzchni gwiaz
dy W R w sposób niezwykłe niejedno
rod n y . P o z a „ g e jz e ra m i” m a te rii
poruszającej się z ogrom ną prędkością
w różnych kierunkach widzimy także
gigantyczne „k ro p łe” , zg ęszczenia
w zew n ętrzn y ch o b szarach w iatru
gwiazdy W R o rozmiarach przewyż
szających trzydziestokrotnie rozm ia
ry Z iem i. Tak w łaśn ie w y g lą d a ją
gwiazdy WR.
Jeszcze bardziej spektakularnie wyg lą d a ją p o d w ó jn e g w ia z d y W R ,
jeśli mamy szczęście obserwować je
„z góry” w stosunku do płaszczyzny
orbity układu. Przykładem jest gwiaz
da W R 104, obserwowana przez Tuthilla i innych w roku 1998 interfero
m etrem zainstalow anym w ognisku
10-metrowego teleskopu Keck I. Geo
metria układu jest taka, że oddalone
od siebie o około 2-2,5 jednostki astro
nom iczn ej g w iazd y tw o rz ą układ
o okresie około 220 dni odległy od nas
o około 2,3±0,7 kpc. Gwiazdy te nie
są rozdzielone na załączonym obrazie,
gdyż jego rozdzielczość jest rzędu 40
je d n o s te k astro n o m ic z n y c h . O bie
gwiazdy stanowiące układ podwójny
znajdują się w tej jego części, z której
pochodzi maksimum podczerwonego
p ro m ien io w an ia. W ypływ m aterii
tworzącej pył wydaje się być w zględ
nie płynny i pozbawiony zakłóceń do
około 150 jednostek astronomicznych
(Rys. 10).

Rys. 10. Gwiazda W R 104 to układ
podwójny, składający się z gwiazdy
W R typu W C9 i gwiazdy B0.5V. Na
zdjęciu wykonanym techniką interfe
rometryczną widzimy gorący „ogon”
składający się z pyłu tworzonego
przez gwiazdę W R (por. „Urania-PA"
nr 5/99 str. 217).
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Rys. 9. Mgławica M1-67 wokót gwiazdy W R 124 to ogromny i niezwykle sugestyw
ny wybuch przypominający noworoczne fajerwerki. Dzięki ogromnym rozmiarom
(40 na 60 sekund tuku) zdjęcie wykonane Teleskopem Hubble’a uwidacznia ogrom
ną liczbę szczegółów wynikających z niejednorodności otoczki. W idoczna jest też
oczywista różnica między otoczką gwiazdy W R a mgławicy planetarnej przedsta
wionej na poprzedniej fotografii. Zdjęcie wykonano z filtrem H a. (Zdjęcie to,
w wersji kolorowej, mogliśmy podziwiać na okładce „Uranii-PA" nr 1/99).

N a otrzymanym obrazie w zakre
sie podczerwonym (A=l,65 i 2,27//m )
w idzim y spiralny kształt pyłowego
ogona powstającego w tym układzie.
Gwiazdy W R typu węglowego (WC)
znane są z tego, że ich atm osfery
(wiatr) składają się w znacznej części
z w ęgla. Z agadką było jednak, jak
w warunkach tak wysokich tempera
tu r, k tó re w y s tę p u ją w w ia tra c h
gw iazd W R, m oże pow staw ać pył.
WR 104 wydaje się być wyjaśnieniem
tej zagadki. Obserwacje podczerw o
ne ukazują nam „pyłow y” ogon po
w stający w otoczeniu dwóch oddzia
łujących na siebie wiatrów gw iazdo
wych, pochodzących od gwiazdy WR
i składnika B. W ęglowy pył powstaje
w części układu, w której gorący wiatr
pochodzący od gwiazdy WR styka się
z wiatrem składnika B. Przesłanianie
gorącego w iatru pochodzącego od
gwiazdy WR przez chłodniejszy wiatr
gw iazdy B pow oduje kondensację
pyłu, który następnie ruchem spiral
nym oddala się od centrum układu.
U R A N I A - Postępy Astro no m ii

Jak widzimy, dzięki niezwykle roz
ległym wiatrom, stanowiącym najbar
dziej zewnętrzne obszary gwiazd Wolfa-Rayeta obiekty te możemy obser
w ow ać, mimo że są od nas bardzo
odległe. Rozwój technik obserwacyj
nych pozwalających na uzyskanie lep
szych zdolności rozdzielczych (aktyw
na optyka, interferometria) zarówno
w obserwacjach naziemnych, jak i pro
wadzonych z satelitów w niedalekiej
przyszłości pozwoli nam z pewnością
poznać więcej szczegółów dotyczących
zewnętrznych części gwiazd WR. Być
może dzięki tym obserwacjom pozna
my też lepiej naturę centralnych części
w tych gwiazd, „silników” napędzają
cych obserwowany wiatr.

Andrzej Niedzielski je st astrofizy
kiem toruńskim. Zarówno Jego
rozprawa doktorska, ja k obecnie
przygotowana rozprawa habilita
cyjna oparte są o badanie widm
gwiazd Wolfa-Rayeta.
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Szkice
kosmogoniczne
cz. I Ewolucja czy katastrofa?
uż w czasach przedhistorycz
nych, w legendach i m itolo
giach, próbowano odpowiedzieć
na pytanie, jak powstało Niebo i Zie
mia, chociaż generalnie przeważał
pogląd, że rzeczywistość, a więc i ota
czający nas Kosmos, jest niezmienna.
Obserwowanie zm ienności Świata
było w starożytnej Grecji uznawane za
dowód, że... zmysły są złym źródłem
poznania, ponieważ informują nas fał
szywie.
Początki naukowej kosm ogonii
miały miejsce w XVII wieku, kiedy
żył i działał Rene Descartes. Kartezjusz głosił w swych pracach material
ną jedność nieba i Ziemi, które miały
podlegać takim samym, niezmiennym
prawom Przyrody. Świat jednak jest
zmienny i wciąż ewoluuje od stadium
prostszego — do form bardziej złożo
nych. Także Układ Słoneczny (Kartezjusz przyjm ował za Kopernikiem
i Galileuszem heliocentryzm) nie ist
nieje wiecznie. Według jego koncep
cji Bóg stworzył m aterię W szech
świata w stanie chaosu i ustanowił
niezmienne prawa Przyrody, zgodnie
z którymi miał się Świat dalej rozwi
jać. Materia Wszechświata miała być
zgrupowana w wirujących wokół wła
snej osi wichrach, z których powstały
układy planetarne, podobne do Ukła
du Słonecznego.
Do czasów Kartezjusza Świat uwa
żany był za twór stabilny i niezmien
ny, nie ewoluujący. Główną zasługą
filozofa było więc podjęcie problemu
rozwoju Kosmosu.
Odkrycie praw ruchu planet przez
Johannesa Keplera pozwoliło opisać
tory ciał w Układzie Słonecznym. Nie
znana była jednak przyczyna, dla któ
rej ruchy musiały odbywać się w taki

J

właśnie sposób. Dopiero Isaak New
ton odkryciem prawa powszechnego
ciążenia wytłumaczył ruch ciał Ukła
du Słonecznego dookoła Słońca. New
ton był świadom faktu, że sformuło
wane przez niego prawo grawitacji nie
wyjaśnia, w jaki sposób ciała znala
zły się na swoich orbitach. Dla wytłu
maczenia takiego stanu rzeczy nie
znajduje żadnego prawa Przyrody;
wprowadza więc pojęcie pierwszego
pchnięcia, które miało być boską in
gerencją w ewolucję Świata. Primum
mobile miało nawet ściśle określony
sens fizyczny: była to składowa tangencjalna siły działającej na planetę,
(rys. 1)
W 1749 roku francuski biolog Geo
rges Louis Leclerc Buffon ogłosił ka
tastroficzną hipotezę pochodzenia
Układu Słonecznego. Za Newtonem
przyjął on siłę ciężkości jako podsta
wę budowy Wszechświata. Jeżeli jed
nak działałaby tylko siła ciężkości —
Buffon rozumował podobnie jak New
ton — to wszystkie planety spadłyby
na Słońce. Jeżeli tak się nie dzieje, to
musiała zadziałać jakaś siła styczna do
ich obecnej trajektorii. Newton tłuma
czył pochodzenie składowej tangencjalnej boskim primum mobile. Buf
fon natomiast wysunął przypuszcze
nie, że za „pierw sze p ch n ięc ie”
odpowiedzialna jest kometa, która kie
dyś zderzyła się ze Słońcem. W wyni
ku tej katastrofy od Słońca oddzieliła
się część jego materii, która zachowa
ła impuls powstały podczas zderzenia
i z czasem, pod działaniem siły cięż
kości, zagęściła się w planety.
Hipoteza Buffona tłumaczyła, dla
czego w szystkie planety obiegają
Słońce w jednym kierunku, a ich or
bity leżą w przybliżeniu w jednej
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płaszczyźnie. Za ten fakt odpowie
dzialne było w łaśnie przekazanie
przez kom etę pierwszego impulsu
materii mgławicy. Zastąpienie boskie
go „pierwszego pchnięcia” impulsem
nadanym materii w wyniku uderzenia
komety, uwalniało hipotezę kosmogoniczną od konieczności wprowadzania
ingerencji boskiej. Buffon zdawał so
bie jednak sprawę, że takie zderzenia
są niezwykłe mało prawdopodobne.
Założył więc, że ruchem komety kie
rował... Stwórca.
Buffon połączył kartezjuszowską
ideę ewolucji i zmienności Przyrody
z zasadam i m echaniki N ew tona
i zwrócił uwagę na to, że obecny stan
Układu Słonecznego jest konsekwen
cją działania na siebie ciał niebieskich
w określonych warunkach początko
wych: planety obiegają Słońce w jed
nym kierunku i w jednej płaszczyźnie
dlatego, że ta sama przyczyna spowo
dowała ich powstanie i ruch.
Immanuel Kant ogłosił swoją hi
potezę kosmogoniczną w 1755 roku.
Budulcem dla Układu Słonecznego
miała być stworzona przez Boga mgła
wica pyłowa — obłok rozproszonych,
stałych cząstek, różniących się między
sobą gęstością i rozmiarami. Hipote
za Kanta była więc pierwszą „mete
orową” koncepcją pochodzenia Ukła
du Słonecznego. W czasach Kanta
wątpiono jednak jeszcze w istnienie
ciał meteorowych; spadek meteorytów
na Ziemię został uznany przez naukę
dopiero w 1803 roku (deszcz meteory
towy pod Aigle, Francja). Obserwo
wano już jednak ciemne mgławice
Drogi Mlecznej, które, jak sądzono,
składają się z cząstek pyłu.
W obłoku pyłowym Kanta działały
siły przyciągania (zgodne z newto
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now skim praw em
powszechnego cią
żenia) i analogiczne
do nich, ale o prze
ciwnym znaku, hi
potetyczne
siły
odpychania. Dzięki
nim właśnie odby
w ała się ew olucja
obłoku — od pier
wotnego chaosu do
układu planetarne
go. Siły przyciąga
nia i odpychania
porządkowały stop
niowo ruch cząstek
i doprowadziły do
o b ro tu m gław icy
wokół osi, który sta
wał się coraz szybszy
w miarę kurczenia
się obłoku. Gdyby istniały tylko siły
przyciągania — cała materia obłoku
zgromadziłaby się w jego środku —
w miejscu, gdzie powstawało praSłońce. Ponieważ miały istnieć jesz
cze siły odpychania — powodowały
one odchylenie toru cząstek przycią
ganych w kierunku centrum mgławi
cy i ruch ich stawał się eliptyczny.
Siły odpychania tłumaczyły, dla
czego cały obłok nie zapadł się do
swojego środka, nie wyjaśniały jed
nak, dlaczego mgławica zaczęła się
obracać. Rozważania Kanta wiodły
do zaprzeczenia zasadzie zachowania
momentu pędu. Jeżeli bowiem cząstki
pierwotnego obłoku poruszały się cha
otycznie, to wypadkowa ich ruchu
była równa zeru. Mgławica nie mogła
„sama z siebie”, bez zadziałania siły
zewnętrznej, rozpocząć ruchu wirowe
go. Hipotezę mogło jedynie uratować
założenie, że moment pędu pierwot
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nej mgławicy był różny od zera. Ist
niał już w materii rozrzedzonego ob
łoku pyłowego — był w nim niejako
„zakodowany”. Założenie takie poczy
nił dopiero Laplace.
Wirowanie pierwotnej mgławicy
powodowało powstawanie wybrzu
szeń w okolicy równika pra-Słońca.
Wybrzuszenia te, pod działaniem co
raz większej siły odśrodkowej, zaczę
ły oddzielać się i oddalać od centrum
mgławicy. Z pierwszego oddzielone
go pierścienia powstała najdalsza pla
neta Układu, po niej kolejno pozosta
łe, aż do n ajb liższe j S łońcu —
Merkurego. Materia, która nie zosta
ła zużyta na utworzenie planet, wiru
jąc wokół nich tworzyła mniejsze
pierścienie, dając początek ich księ
życom.
N iezależnie od Kanta, w 1796
roku, ogłosił swą hipotezę kosmogo
niczną Pierre Simon de Laplace. Na
podobieństwo obydwu hipotez zwró
cił uwagę dopiero Hermann Ludwig
von Helmholtz i od tego czasu przy
jęło się mówić o nich łącznie jako
o hipotezie mgławicowej Kanta-Laplace’a (rys. 2).
Nie jest to jednak słuszne; obydwie
hipotezy mimo pozorów podobień
stwa (pierwotny budulec planetarny —
mgławica) różnią się między sobą
w sposób zasadniczy. Według Laplace’a Układ Słoneczny powstał na sku
tek kondensacji gorącego i wolno ra
tującego wokół własnej osi obłoku
gazowego. Laplace w swej hipotezie
zwrócił uwagę na zasadę zachowania
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momentu pędu. Kant błędnie zakła
dał, że pod działaniem przyciągania
rodzącego się pra-Słońca obłok otrzy
mał m om ent obrotowy. Laplace usu
nął tę trudność zakładając, że pier
w otna m gław ica m iała ju ż m om ent
obrotow y różny od zera.
Hipoteza Kanta wyjaśniała central
ne położenia Słońca w Układzie, roz
kład ciał na orbitach, eliptyczność or
bit oraz fakt, że wszystkie orbity leżą
blisko płaszczyzny ekliptyki. Hipote
za Laplace’a tłumaczyła dodatkowo
o b se rw o w a n y m o m e n t o b ro to w y
Układu. Obydwie jednak nie umiały
wyjaśnić wielu innych cech Układu,
przede wszystkim rozkładu momentu
pędu pomiędzy Słońce (2%) i planety
(98%).
N ależało przypuścić, że podczas
ew olucji obłoku zadziałały siły ze
wnętrzne, które przekazały planetom
dodatkow y m om ent pędu. K łopoty
z rozkładem m om entu pędu spow o
dowały więc zw rot od kosm ogonicznych hipotez ew olucyjnych do kata
stroficznych, których prekursorem
był Buffon.
W 1917 roku Jam es Hopwood Je
ans przedstawił swoją hipotezę, będą
cą udoskonaleniem ogłoszonej w 1902
roku hipotezy katastroficznej Thoma
sa Ch. C ham berlena i Foresta R.
M oultona. Według niej kilka m iliar
dów lat temu w pobliżu Słońca prze
szła bardzo m asyw na gwiazda. Od
działywania grawitacyjne obu gwiazd
spow odow ały pow stanie na Słońcu
silnej fali przypływowej i naruszyły
je g o s ta b iln o ś ć . W w y n ik u teg o
w dw óch przeciw ległych punktach
Słońca oderwały się od niego dwa dłu
gie wrzeciona materii. Gorące, niesta
bilne „kłaczki” rozpadały się na wiele
części i stygnąc kondensowały w pla
nety, które, będąc wciąż pod działa
niem przyciągania Słońca, obiegały je
dookoła.
Z początku ich orbity były elipsa
mi o dużych mimośrodach, z czasem
jednak, pod wpływem oporu ośrodka
międzyplanetarnego, stawały się co
raz bardziej kołowe. Powstanie księ
życów planet miało miejsce w począt
kow y ch stad iach ew o lu cji p lan et,
kiedy ich orbity posiadały w iększe
mimośrody niż obecnie. Planety prze
chodząc w peryheliach swych orbit
blisko Słońca traciły część m aterii,
która uformowana we wrzeciona dała
2/2001

początek księżycom. Z resztek rozpro
szonego pyłu m iędzyplanetarnego
miały powstać komety i ciała meteoro
we.
K atastroficzną koncepcję Jeansa
rozwijał dalej Harold Jeffreys (1891).
Zakładając również, że na tworzące się
planety działał opór ośrodka między
planetarnego obliczył, że wiek Ukła
du Słonecznego pow inien w ynosić
kilka miliardów lat. Tyle bowiem było
potrzeba czasu, aby eliptyczne orbity
ciał początkowo o dużych mimośro
dach, stały się prawie kołowymi.
Hipotezy Jeansa i Jeffreysa miały
jednak wiele niedostatków. Można ob
liczyć, że przejście gwiazdy, które
miało spowodować powstanie tak sil
nej fali przy p ły w o w ej, m usiałoby
mieć miejsce w odległości od Słońca
porów nyw alnej z jego prom ieniem .
Wtedy jednak materia wrzeciona okrą
żałaby Słońce tuż nad jego powierzch
nią. Innym m ankam entem była nie
m ożność w ytłum aczenia szybkiego
stygnięcia gazu tworzącego wrzecio
no.
Idee katastrofizm u kontynuow ał
Raymond A. Lyttleton. Jego teoria
zakładała, że Słońce wchodziło kiedyś
w skład układu podwójnego gwiazd.
W pobliżu tego układu przeszła trze
cia gwiazda, która „złow iła” w swą
g r a w ita c y jn ą „ p u ła p k ę ” je d n ą
z gwiazd i zaczęła się wraz z nią od
dalać. Ponieważ jednak na „złowioną”
gwiazdę działała również siła grawi
tacyjna Słońca, z jej wnętrza zostało
wyrwane wrzeciono materii, które za
częło wirować wokół Słońca. Udało
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się więc usunąć sprzeczności tkwiące
w hipotezach Jeansa i Jeffreysa. Po
m im o tego niew ątpliw ego sukcesu
koncepcja Lyttletona także została
odrzucona. W 1939 roku Lyman Spitzer udowodnił, że włókno wyrwane
z wnętrza gwiazdy mogłoby zagęścić
się tylko wtedy, gdyby jego gęstość
była porównywalna z gęstością gorą
cych warstw jądra Słońca. Takie włók
no musiałoby mieć temperaturę przyn a jm n ie j k ilk u m ilio n ó w sto p n i.
Proces wyrywania materii ze Słońca
byłby jednak na tyle szybki, że tak go
rące włókno nie zdążyłoby wydzielić
nadmiaru energii, by ustaliła się rów
nowaga ciśnień. W efekcie ciśnienie
promieniowania spowodowałoby roz
sadzenie włókna od wewnątrz i jego
rozproszenie w przestrzeni.
W 1919 roku Wasilij Grigoriewicz
Fiesienkow przedstawił analizę kry
tyczną dotychczasowych hipotez kosm ogonicznych zarów no ew olucyj
nych, jak i katastroficznych, wraz ze
sw oją pierw szą koncepcją kosmogoniczną.
W yjściowym budulcem planetar
nym m iała być ogrom na m gławica
pyłow a zaw ierająca poruszające się
ruchem chaotycznym mniejsze i więk
sze ciała m eteorow e. Tym sam ym
uznał Fiesienkow małe ciała — ciała
m eteorowe, asteroidy, komety — za
członków Układu powstałych z tego
samego materiału, co planety. M gła
w ica m eteorow a była genetycznie
związana ze Słońcem. Wskazuje na to
podobieństw o składu chem icznego
Słońca, planet i małych ciał. Fiesien-
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kow twierdzi nawet, że powstanie
wielkich planet przebiegało podobnie
jak narodziny Słońca. Różnice miały
polegać wyłącznie na tym, że pierwot
ny ośrodek planetotwórczy był znacz
nie gęstszy od mgławicy gwiazdotwórczej, a także na sąsiedztwie dużej
masy grawitacyjnej — już uformowa
nego Słońca.
Hipoteza Fiesienkowa nawiązywa
ła do ewolucyjnej koncepcji Kanta,
u którego budulcem planetarnym była
również mgławica pyłowa. U Kanta
jednak planety powstały jednocześnie
ze Słońcem, u Fiesienkowa natomiast
wprawdzie z tego samego obłoku, ale
dopiero po uformowaniu się Słońca.
W 1943 roku pojawiła się hipoteza
niemieckiego fizyka Carla Friedri
cha Weizsackera, będąca nawiąza
niem zarów no do kantow skiej
mgławicy pyłowej, jak i do kartezjuszowskich „wichrów”. Słońce i plane
ty miały narodzić się z tej samej mgła
wicy pyłowej. Powstawały w niej
turbulentne wiry, a pomiędzy nimi —
zagęszczenia materii, które dawały po
czątek planetom. Hipoteza Weizsacke
ra nie stała się popularna; jej głównym
mankam entem była niem ożliwość
uzasadnienie mechanizmu powstawa
nia „wichrów” i ich ściśle określone
go uporządkowania.
W tym samym roku wystąpił ze swą
hipotezą astronom radziecki Otto Julewicz Szmidt. Układ Słoneczny po
wstał z chłodnego pyłowo — gazowe
go obłoku dyfuzyjnego, otaczającego
niegdyś Słońce. Cząstki mgławicy po
ruszały się wokół Słońca najpierw cha-
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otycznie, przew ażał
jednak jeden kierunek
ruchu — ten, który dzi
siaj nazywamy ruchem
prostym. Stałe cząstki
pyłowe odegrały rolę
jąder kondensacji dla
cząsteczek gazu mgła
wicy. W czasie ich
chaotycznego ruchu
następow ały zderze
nia niesprężyste, po
wodujące zlepianie się
mniejszych odłamków
w większe aż do po
wstania planet, które
narodziły się jako zim
ne globy i dopiero
później zaczęły się roz
grzewać na skutek we
wnętrznych procesów promieniotwór
czych.
Mamy więc jak gdyby odwrócenie
historii Ziemi podanej przez Laplace’a. U niego bowiem planety powsta
ły z gorącej mgławicy jako rozżarzo
ne kule i później zaczęły stygnąć od
zewnątrz.
Niezależnie od Szmidta, przypusz
czenie, że planety m ogą powstać
z zimnych bryłek ciał meteorowych
wysunął amerykański chemik Harold
Clayton Urey. Badania meteorytów
bowiem wykazały, że ciała te wielo
krotnie stapiały się i rozdrabniały na
nowo. Za doskonały przykład mogą
posłużyć meteoryty, zwane chondrytami, zawierające w sobie szkliste kul
ki krzemianów — tzw. chondry. Urey
twierdzi, że chondryty powstały pod
czas zderzania się meteorytów żela
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znych i kamiennych, kiedy to rozgrza
ne i stopione podczas zderzenia krze
miany zastygały w przestrzeni ko
smicznej.
Urey, podobnie jak Szmidt, zwra
ca uwagę, że całkiem bezpodstawne
jest głęboko zakorzenione w nauce
twierdzenie, jakoby Ziemia była na
początku powstania gorąca i płynna.
Hipoteza płynnej i gorącej Ziemi zo
stała przyjęta i spopularyzowana przez
Kelvina Williama Thomsona, który
w ten sposób próbował wytłumaczyć
ciepło ziemskich wulkanów. Współ
cześnie wiadomo, że źródłem w e
wnętrznego ciepła planety (i w kon
sekwencji — gorącego jądra) może
być prom ieniotwórczość naturalna
pierwiastków.
Szmidt w swej hipotezie założył,
że mgławica zaczęła wirować. Przy
czyną tego było wychwycenie przez
Słońce materii mgławicy z przestrze
ni m iędzygwiazdowej. M gławica,
jeszcze przed wychwytem, posiadała
pewien różny od zera moment pędu,
który przeszedł później w obrotowy
moment pędu planet. Teoria wychwy
tu usunęła więc kłopoty z rozkładem
momentu obrotowego w Układzie Sło
necznym. Jednocześnie, choć poparta
rozważaniami matematycznymi, była
najbardziej krytykowanym elementem
teorii Szmidta, który w końcu od niej
odstąpił zakładając, że mgławica okołosłoneczna była pozostałością po protosłonecznym obłoku, który najpierw
utworzył Słońce. Rezygnując z teorii
wychwytu, pozostawił jednak znów
otwarty problem rozkładu momentu
pędu Układu (rys. 3).
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Wielka Mgławica Oriona znajduje się 1500 lat świetlnych od Ziemi. Już przez silne lornetki można dostrzec na je j tle cztery
gwiazdy tworzące układ zwany Trapezem Oriona. Jest to rejon bogaty w młode gwiazdy. Na zdjęciach wykonanych kamerą
WFPC2 teleskopu kosmicznego Hubble ’a widoczne są tzw. proplydy, czyli gwiazdy otoczone gęstymi ciemnymi obłokami
materii. Prawdopodobnie są to miejsca narodzin układów planetarnych.

W 1941 roku fizyk szwedzki Hannes O lof Goóta Alfven i astronom an
gielski Fred Hoyle w ysunęli przy
p u s z c z e n ie , że ro z k ła d m o m en tu
obrotow ego n astąp ił za p o śred n ic
twem silnego, pierwotnego pola ma
gnetycznego związanego ze Słońcem,
które spow odow ało przyspieszenie
ruchu orbitalnego planet kosztem spo
wolnienia obrotów Słońca. Pole m a
gnetyczne odpowiedzialne za istnieją
cy ro z k ła d m o m en tu o b ro to w e g o
byłoby słabsze od pola magnetyczne
go niektórych gwiazd, słabsze nawet
od pól magnetycznych plam słonecz
n y c h . I s tn ie je w ię c , o b o k te o rii
wychwytu, drugie wyjaśnienie obser
wowanego rozkładu momentu obroto
wego Układu (rys. 4).
O pierając się na teo rii A lfvena
można było przyjąć, że Słońce i pla
nety powstały z tego samego obłoku.
Takie założenie uczynił w 1949 roku
amerykański astronom Gerard Peter
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K uiper. W edług je g o teorii układ
Słońce — planety stanowi nieuformowany układ gwiazdy podwójnej, w któ
rym masa drugiego składnika „opóź
niła się w rozw oju” w stosunku do
Słońca i nie zdążywszy już utworzyć
gw iazdy, rozproszyła się na szereg
drobnych, protoplanetarnych zagęsz
czeń. Powstanie układu planetarnego
byłoby więc jak gdyby „zwyrodnie
niem ” procesu tworzenia się układu
podwójnego gwiazd.
Inny sposób wytłumaczenia rozkła
du m om entu pędu zaproponow ał w
1958 roku Evry Schatzman. Założył
on, że Słońce w początkow ej fazie
swego rozwoju było gwiazdą zm ien
ną typu T Tauri — niestabilną gw iaz
d ą eruptyw ną. D uży ubytek m asy
podczas w ybuchów tłum aczy spo
w o ln ie n ie ru ch u naszej gw iazdy.
M amy więc jeszcze jedno wytłum a
czenie rozkładu momentu obrotowe
go Układu (rys. 5).
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Każda z tych hipotez uwalnia nas
od założenia wychwytu materii przez
Słońce i jednocześnie skłania ku przy
puszczeniu, że Słońce i planety po
wstały mniej więcej równocześnie.
W spółcześnie na ogół odrzuca się
szm idtow ską hipotezę o wychwycie
przez Słońce mgławicy protoplanetarnej, choć zjawisko wychwytu, z punk
tu widzenia mechaniki nieba, jest moż
liw e. Z p e w n o ś c ią p rz y n a jm n ie j
niektóre z księżyców wielkich planet
powstały wskutek wychwytu z prze
strzeni międzyplanetarnej masywnych
brył ciał meteorowych.

Honorata Korpikiewiczjest astrono
mem, fizykiem i filozofem. Zajmuje
stanowisko adiunkta w Instytucie
Filozofii Uniwersytetu im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu.
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Planetarium
Od Anaksymandra
do ADLIP-a
óż to jest planetarium? Naj
częściej rozumiemy przez to
instytucję m ieszczącą się
w ciekawym pod względem architek
tonicznym budynku, zawierającym salę
ze sferycznym ekranem. A planetarium
to przede wszystkim swoisty model ota
czającego nas Świata i jako takie zna
ne jest od bardzo dawna.
Spróbujmy więc odbyć podróż po
krótkiej historii planetarium.
Rozpocząć chciałbym od jońskiej
szkoły fizyków, w szczególności od
Anaksymandra z Miletu, który żył
w latach 611-546 p.n.e. Diogenes Laertios pisze o nim tak:
„Anaksymander, syn Praksjadesa,
był Milezyjczykiem. Za pierwszą za
sadę i element uważał on to, co nieogra
niczone, nie określając tego ani jako
powietrze, ani jako wodę, ani jako coś
innego. Twierdził następnie, że zmia
nom podlegają tylko części, całość zaś
jest niezmienna. Że Ziemia znajduje się
w środku i ma kształt kuli. Że Księżyc
sam nie daje światła, ale świeci świa
tłem zapożyczonym od Słońca. Że
Słońce nie jest mniejsze od Ziemi i że
jest najczystszym ogniem.
Anaksymander pierwszy wynalazł
też zegar słoneczny i umieścił go, jak
stwierdza to Favorinus w Historiach
rozmaitych, w odpowiednim miejscu
w Lacedemonie; zegar wskazywał
przesilenia i zrównania dnia z nocą,
a jego tarcza oznaczona była cyframi.
Stworzył też pierwszą mapę świata
z konturami lądu i morza oraz pierw
sze planetarium”.1

C

1 Diogenes Laertios „Żywoty i poglą
dy słynnych filozofów” PWN 1984
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Tyle Laertios. Jak widać, od bardzo
dawna ludzie tworzyli modele otacza
jącego ich świata.
Dla lepszego poznania, dla testowa
nia własnych teorii, dla dydaktyki
wreszcie. Modele myślowe, matema
tyczne, mechaniczne.
Planetarium Anaksymandra było
drewniane i składało się z trzech współśrodkowych pierścieni unoszących
Słońce, Księżyc i gwiazdy. Sama Zie
mia zaś spoczyw ała nieruchom o
w środku pierścieni. Najbliższy Ziemi
pierścień unosił gwiazdy. Jego średni
ca była dziewięć razy większa od śred
nicy Ziemi. Następny, osiemnaście razy
większy od średnicy Ziemi związany
był z Księżycem. Ostatni — dwadzie
ścia siedem średnic Ziemi — to pier
ścień Słońca. Nigdzie później nie spo
tykamy już takiego zestawienia. Ma
ono w sobie pewną logikę. Jakby za
powiedź pitagorejskiej harmonii; naj
szybciej poruszające się gwiazdy mu
szą być najbliżej. Dalej K siężyc
i wreszcie Słońce. Anaksymander nic
nie mówi o planetach i nie umieszcza
ich w swoim modelu. Pewien kłopot
stanowi tutaj Ziemia. Jak słyszeliśmy
z ust Laertiosa, Anaksymander twier
dził, że Ziemia jest kulą. Według in
nych opisów jego Ziemia była walcem
o średnicy trzy razy większej od wyso
kości.
Proporcje zaproponowane przez
Anaksymandra wynikały najprawdo
podobniej z jego zafascynowania licz
bą 3.
Pierwszy matematyczny model wy
jaśniający ruchy ciał niebieskich za
wdzięczamy Eudoksosowi z Knidos.
Dla każdej z widocznych planet Eu2/2001

doksos zaproponował istnienie czte
rech sfer współśrodkowych o różnie
ustawionych osiach. Każda obracała
się ruchem jednostajnym , acz każda
z inną prędkością. Jedna sfera odpo
wiadała za ruch dobowy, jedna za ruch
prosty planety przez zodiak, trzecia
m iała bieguny leżące na ekliptyce,
a czwarta odpowiadała za nachylenie
płaszczyzny orbity planety do ekliptyki. Dwie ostatnie sfery dawały sta
nowiska i pętle.
Nie wiemy, czy Eudoksos wierzył
w fizyczne istnienie swoich sfer czy też
traktował je jako czysto matematycz
ny model pozwalający przewidywać
położenia planet na niebie. Przyznaj
my, że z zadowalającą dokładnością,
jeśli idzie o Saturna i Jowisza, nato
miast daleko niedokładną w przypad
ku Marsa i Wenus.
Inaczej podszedł do zagadnienia
Arystoteles, który z systemu sfer Eudoksosa stworzył system mechaniczny.
Dla Arystotelesa sfery istniały fizycz
nie i połączone były ze sobą mechanicz
nie. Wszystko napędzała zewnętrzna
sfera gwiazd stałych, a dalej ruch prze
nosił się na sfery niższe. Dla potrzeb
tego modelu zmuszony był dodać kil
ka sfer zwanych przeciwstawnymi, aby
w szystko m ogło funkcjonow ać p o 
prawnie.
Podobno Arystoteles próbował zbu
dować swój model, by zademonstro
wać poprawność jego działania. Czy
arystotelesowskie planetarium powsta
ło, tego dziś nie wiemy. Byłoby w każ
dym razie n astępnym krokiem po
Anaksymandrze, znacznie już bardziej

skom plikow anym i jak b y bliższym
temu, co znamy.
Warto być może wspomnieć o dwóch
innych m odelach m atem atycznych,
wprowadzonych do astronomii w IV
i III wieku p.n.e.:
— heliocentryczny model Arystarcha ze Słońcem w środku Świata i obie
gającą to Słońce, obracającą się Ziemią,
— epicykliczny model Apolloniosa z Perge.
System heliocentryczny miał cztery
mankamenty. Po pierwsze uważano, że
ruch ciał przez powietrze na obracają
cej się Ziemi powinien spowodować
ich rozgrzewanie. Po drugie środek
Ziemi uznawany był za naturalny śro
dek „ciężkości” całego Świata. Dalej
paralaksy gwiazd oraz nierówne dłu
gości pór roku.
Geocentryczny system mimośrodow y lub epicykliczny (Apollonios do
wiódł ich równoważności) tłumaczył te
problemy i był związany z miejscem
prowadzenia obserwacji, z Ziemią. Przy
jął się więc jako bardziej użyteczny.
Żyjący w III wieku p.n.e. Archime
des był nie tylko znakomitym teorety
kiem, ale również pasjonatem mecha
n ik i. W sw oim nie zach o w an y m ,
niestety, traktacie „o budowie sfer”
opisał konstrukcję urządzenia, które
miało ilustrować ruchy Słońca, Księ
życa i planet — planetarium. W 212
roku p.n.e. wojska rzymskie pod do
wództwem Marka Klaudiusza Marcellusa zdobyły Syrakuzy, rodzinne mia
sto Archimedesa. Marcellus wywiózł
z Syrakuz, jako zdobycz wojenną, dwa
instrumenty astronomiczne zbudowa

Rys. 1. Zrekonstruowane „planetarium greckie” (patrz tekst obok). Wg „DER HIMMEL AUF ERDEN”, Ludwig Meier, Leipzig-Heidelberg 1992
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ne przez Archimedesa: globus nieba
um ieszczony w świątyni Vesty oraz
owo planetarium. Wszystko wskazuje
na to, że jeszcze wiele pokoleń zachwy
cało się możliwościami tego urządze
nia. Przetrwało ono aż do czasów Cy
cerona, który przy różnych okazjach
0 nim wspomina. Z krótkich opisów
przekazanych nam przez Owidiusza,
Laktantiosa czy Pappusa z Aleksandrii
wiemy, iż urządzenie to zbudowane
było w oparciu o system geocentrycz
ny, że Archimedes wprowadził odpo
wiednie poprawki niwelujące niedo
kładności w ynikające z teorii sfer
koncentrycznych. Dzięki tym popraw
kom położenia planet w skazyw ane
przez maszynę były bardziej zgodne
z rzeczywistymi niż obliczane według
obowiązującej teorii. Urządzenie pre
zentowało zarówno ruch dzienny, jak
1ruch roczny. Cyceron — około 150 lat
później — nie mógł się nadziwić dokład
ności w skazyw anych faz K siężyca
i możliwości odczytywania momentów
zaćmień. W planetarium Archimedesa
odważnik napędzał mechanizm, które
go budowa stanowi do dzisiaj tajemni
cę. Zaś stabilność ruchu całego urzą
dzenia zapewniało koło wodne mające
formę, jak pisze Pappos, młyna wod
nego. Z pewnością mamy tu do czy
nienia z pierw szym kom pleksowym
modelem przedstawiającym ruchy ciał
niebieskich. Dla współczesnych Archim edesow i, korzystających głów nie
z graficznych, m nem otechnicznych
metod wyznaczania pozycji ciał na nie
bie była to rzecz nowa i zaskakująca.
Ile m itu je st w cudow ności tego
modelu, ile mitu w dokładności, a ile
prawdy — dzisiaj już nie rozstrzygnie
my. Wiemy natomiast, że Grecy pró
bowali kopiować to urządzenie w ce
lach handlowych. Być może wsadzono
by wszystkie przekazy na ten temat do
lamusa, gdyby nie odkrycie jednej z ta
kich kopii.
W 1900 roku między Peloponezem
a Krętą, na głębokości 60 metrów odna
leziono zatopiony wrak, a w nim kilka
wykonanych z brązu kawałków jakiejś
maszyny oraz drewniane fragmenty jej
obudowy. Setki lat i słona woda zrobi
ły swoje. Początkowo sądzono, iż to
jakiś mechaniczny kalendarz. Słabo wi
doczne inskrypcje pozwoliły odczytać
datę produkcji; w p rz elicz en iu na
współczesną rachubę lat — 87 r. p.n.e.
Przez następne 70 lat naukowcy z róż-
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nych dziedzin badali to urządzenie. Do
piero badania rentgenowskie ukazały
skomplikowaną strukturę wewnętrzną:
wiele zazębiających się i współdziała
jących ze sobą kół. Pozwoliły także od
tworzyć stopniowo centralny mecha
nizm, a w końcu przybliżony wygląd
całego urządzenia. Zrekonstruowany
instrument (Rys. 1) napędzany jest kor
bą. Rozmiary zewnętrzne drewnianej
skrzyni 320 mm x 170 mm x 80 mm.
W odtw orzonym urządzeniu niedo
kładność ruchu Księżyca wynosi 17 se
kund łuku na miesiąc.
Istnieją również wzmianki o podob
nym planetarium czy raczej zegarze
planetarnym zbudowanym w Chinach
w 1088 roku, napędzanym wodą.
W 1677 roku w Paryżu Ole Romer
(ten sam, który podał astronomiczną
metodę wyznaczania prędkości świa
tła) zbudował planetarium. Zawierało
sześć planet, Słońce i Księżyc. Nie za
chowało się do naszych czasów.
Na podstawie pracy Romera, pięć łat
później, w 1682 roku, Chrystian Huy
gens zaprojektował inne planetarium
wykonane przez Johannesa van Ceulena z Hagi. Jest to planetarium heliocentryczne. Dla nas bardzo ważne, gdyż jest
prekursorem współczesnych planetariów.

Huygens odkrył, że stosu
nek okresów obiegu Saturna
do Ziemi ma się jak 77 708
431 : 2 640 858, co w zupeł
nie satysfakcjonującym przy
bliżeniu daje 206:7. U żył
więc dla zobrazowania sto
sunków okresów Saturna
i Ziemi kół zębatych o od
powiednio 206 i 7 zębach
(podobnie zrobił Bauersfeld
kilkaset lat później). Plane
tarium H uygensa m ożna
obejrzeć w Muzeum Histo
rii Nauki w Lejdzie. Huygensowi udało się zbudować
urządzenie, w którym plane
ty grupy ziemskiej porusza
ją się ruchem niejednostaj
nym . O rbity m ają form ę
m im ośrodow o n aciętych
szczelin w metalowej płycie.
Wszystkich szczelin jest 6:
od Merkurego do Saturna,
Rys. 2. Holenderskie planetarium sufitowe z 1781 r.
a ośmiokątna skrzynia miesz
cząca planetarium ma roz
miary około 70 cm.
planet w Układzie Słonecznym w da
Na przełomie XVII i XVIII wieku nym momencie. Uwagę widza zwraca
George Graham i zegarmistrz Thomas ją też księżyce przy Jowiszu i Saturnie
Tompion zbudowali tellurium — Słoń oraz obecność pierścieni Saturna. Pre
ce obiegane przez Ziemię, którą z ko zentow ane w M uzeum Zam kow ym
lei obiegał Księżyc. Model w Gotha.
ma 33 cm szerokości i 23
W 1781 roku uruchomiono w Ho
w ysokości. Zabaw ka — landii działające do dzisiaj planetarium
bez skali i odniesień do sufitowe (Rys. 2). Jest to planetarium
gwiazd. Ilustruje jednak kopemikańskie, jak gdyby powiększo
pięknie warunki występo ne i przytwierdzone do sufitu planeta
wania zaćmień. Na podsta rium Huygensa. Pozłacane kule — pla
wie tego modelu budowa nety, umocowane na żelaznych prętach
ne są dzisiejsze telluria zwieszonych z sufitu wędrują po swych
szkolne, które m ają speł orbitach w czasie rzeczywistym. Saturn
niać dokładnie te same za wykonuje jeden obrót wokół Słońca
dania. Tellurium Grahama w okresie 29,5 roku. Mechanizm na
eksponowane jest w Mu pędowy poruszany jest ciężarkiem i re
zeum H isto rii N auki gulowany wahadłem jak w normalnym
w Oxfordzie.
zegarze.
D avid H ann w 1780
Podobny w założeniach zegar pra
roku zbudow ał planeta cuje w Kopenhadze (choć tym razem
rium składające się z trzech nie jest to zegar sufitowy). Zbudowa
części: z tellurium, globu ny w 1902 roku przez Jenasa Olsena
sa nieba oraz właściwego pokazuje czas słoneczny, gwiazdowy,
planetarium heliocentrycz- czasy strefowe. Z niezmierną precyzją
nego. Urządzenie posiada wyznacza zaćmienia Słońca i Księży
także zegar w skazujący ca.
dni tygodnia, godziny itp.
Planetarium zbudow ane w 1923
Ciekawostką jest fakt, że roku przez Franza Meyera, pracowni
przy pomocy korby moż ka zakładów Zeissa w Muzeum Mona
na tu ustawić datę, jak we chijskim, jest uwieńczeniem tego typu
Rys. 3. Antyczny (sprzed roku 300 p.n.e.) globus
w spółczesnym p la n e ta  urządzeń. Mieściło się ono w okrągłym
na barkach Atlasa.
rium i zobaczyć rozkład pokoju o średnicy 12 m i wysokości 2,8

66

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

2/2001

W muzeum w Neapo
lu mamy prawdopodob
nie najstarszy zachowa
ny antyczny globus nie
ba. To 65 cm średnicy
globus umieszczony na
barkach Atlasa (Rys. 3).
W iek figury datowany
jest na 73 rok p.n.e. —
czasy panowania Juliu
sza Cezara. Przez długi
czas stał w pałacu Famese w Rzymie. Sam glo
bus jest starszy i pocho
dzi sprzed 300 roku p.n.e.
To datowanie związane
je s t z p o zy cją punktu
rów nonocy w iosennej
względem gwiazdozbio
rów uwidocznionych na
g lo b u sie . N an iesio n o
Rys. 4. Siedemnastowieczny globus niebieski o śred
tam 42 konstelacje. Jest
nicy 3,5 m do oglądania „nieba" od środka. Wg „DIE
STERNE DYRFET IHR VERSCHWENDEN”, Helmut
to praw dopodobnie je 
Werner, Stutgart 1953
den ze słynnych globu
sów „Aratusa” . Sprowa
dził je z Egiptu Eudoksos z Knidos (ten dową zajęli się: matematyk Adam Oleod sfer współśrodkowych). Grecki po arius i mechanik Andreas Busch. Wa
eta Aratus około 270 roku p.n.e. napi żąca trzy i pół tony, ponad trzymetro
sał poemat „Phenomena”, w którym wej średnicy kula m ogła pom ieścić
wspomina globusy Eudoksosa, stąd ich dw an aście osób — o b serw atorów
nazwa. Oprócz gwiazdozbiorów na glo sztucznego nieba. Św iatło wpadało
busie w idoczne są również: równik, przez otworki do wnętrza kuli, a obrót
ekliptyka, zwrotniki i koła podbiegu globusa wokół własnej osi imitował
ruch sfery niebieskiej. Podarowany ca
nowe.
W połowie XVII wieku Fryderyk III rowi Piotrowi Wielkiemu globus ten do
von Holstein Gottorp zamówił ogrom dzisiaj znajduje się w petersburskim
ny m etalow y globus z naw ierconą muzeum.
W XVIII wieku podobny, lecz więk
m apą nieba (Rys. 4). Projektem i bu
szy globus, zbudowany przez Rogera
Longa, o średnicy pięciu i czterech
dziesiątych metra zdobił wnętrze Pembrocke Hall w Cambridge. W jego wnę
trzu mieściło się prawie 30 osób.
Stalowe wręgi pokryte cynkową bla
chą pozwoliły zmniejszyć ciężar kuli
— mimo większej średnicy — do pół
tony.
W latach 1912-13, w Muzeum Aka
demii w Chicago zbudowano globus
nieba zaprojektowany przez Wallace
W. Atwooda (byłego rektora Uniwer
sytetu Clarka). Średnica 4,57 m, waga
227 kg. Zbudowany został z cienkiej
(0,4 m m ) galw anizow anej blachy.
Ustawiono go na 42° szerokości geo
graficznej — szerokość Chicago. Ob
racany silnikiem elektrycznym, zawie
Rys. 5. Pierwszy projekt planetarium (Wilhelm Funke, rok 1919) z projekcją obrazów
ra 692 otwory — gwiazdy (do czwartej
gwiezdnego nieba na sferyczny ekran. Wg „DER HIMMEL AUF ERDEN", Ludwig
wielkości gwiazdowej). Globus został
Meier, Leipzig-Heidelberg 1992
ucięty na w ysokości południow ego

m. Słońce i planety reprezentowane
były przez świecące kule (dla Słońca
o średnicy 23 cm). Planety umieszczo
ne na specjalnych wózkach, napędza
nych silnikami elektrycznymi, porusza
ły się po eliptycznych torow iskach
zawieszonych pod sufitem. Mimo że
uwzględniono odpowiednie stosunki
prędkości poszczególnych planet, po
łożenia planet zewnętrznych (model
sięgał do Saturna) nie były zbyt dokład
ne. Za to planety olbrzymy posiadały
układy własnych satelitów. Ziemię sta
nowił obserwator poruszający się na
specjalnej platformie, która okrążała
Słońce w czasie 12 min. Obserwator
przez odpowiedni peryskop mógł śle
dzić położenia poszczególnych ciał
Układu Słonecznego na tle gwiazdo
zbiorów Zodiaku, narysow anych na
ścianie pokoju. Same zaś gwiazdy były
miniaturowymi żarówkami wbudowa
nymi w ścianę, reprezentującymi 180
najjaśniejszych gwiazd Zodiaku. Ob
serwatorem mógł być tylko jeden czło
wiek jeżdżący na platformie. Urządze
nie zostało zniszczone w czasie drugiej
wojny światowej. Zachowane fragmen
ty posiadają: Muzeum w Monachium,
Planetarium w Nowym Jorku oraz pla
netarium w Północnej Karolinie.
Oprócz planetariów czy telluriów
budowano również modele sfery nie
bieskiej — globusy najprzeróżniejszej
maści. Jednym z pierwszych był praw
dopodobnie zbudowany przez Archimedesa, a wywieziony przez Marcellusa globus ze świątyni Yesty.
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koła podbiegunowego. Tam wjeżdża
platforma z obserwatorem. Wewnątrz
po e k lip ty c e p o ru sz a się S łońce.
Uwzględniono także cztery planety:
Wenus, Marsa, Jowisza i Saturna oraz
zmieniający fazy Księżyc.
W XX wieku, w roku 1913, Oskar
von Miller, założyciel muzeum w M o
nachium , zw rócił się do firm y Carl
Zeiss w Jenie z pomysłem zbudowa
nia jeszcze większej, sześciometrowej
kuli, oświetlonej z zewnątrz, z wbu
dowanymi torowiskami dla Księżyca,
Słońca i planet. Inspiracją do budowy
ogromnej kuli była z pew nością roz
m ow a M ille ra z M axem W olfem ,
astronomem z obserwatorium w Hei
delbergu, który dopiero co w rócił
z USA, gdzie miała miejsce inaugura
cja chicagowskiego globusa. Rozpo
częte prace projektowe przerwała woj
na. Po w o jn ie p race w zn o w io n o ,
a jednym z ich efektów było kopem ikańskie planetarium M eyera (w 12
metrowym, okrągłym pokoju). Drugi
nurt prac prowadzony był przez zespół
prof, dr inż. Walthera Bauersfelda. Po
czątk o w o B au ersfeld p ro jek to w ał
ogromny globus, choć nie był specjal
nie p rzek o n an y do tego pom ysłu.
W marcu 1919 roku zmienił koncep
cję: nie kula oświetlona z zewnątrz,
a pro jek cja w ew nątrz sferycznego
ekranu. Rozpoczęła się epoka współ

Rys. 6. Projektor planetarium pomysłu Bauersfelda z roku 1923. Wg „WINDOW
TO THE UNIVERSE", Charles F. Hagar, Oberkochen 1980

czesnych planetariów. Skąd pom ysł
Bauersfelda?
W 1919 roku Wilhelm Funke z Bre
men zgłosił w urzędzie patentowym
p ro je k t u rz ą d z e n ia, k tó re nazw ał
„Astroprojektorem” (Rys. 5). Na sfe
rycznym ekranie, umieszczony central
nie projektor m iał w yśw ietlać linie
współrzędnych astronomicznych, aby
widzom uzmysłowić ich wzajemne za
leżności. Aparat miał obracać się wo
kół osi przechodzącej
przez biegun, ilustrując
w ten sposób ruch dobo
wy. Pojedyncze wymien
ne przeźrocze mogło pre
zentować ruch Słońca,
K siężyca lub jakiegoś
wybranego pola gwiaz
dowego. Astroprojektor
jest niewątpliwie proto
p la stą w spółczesnego
planetarium.
Prawdopodobnie za
inspirowany tym projek
tem prof. B au ersfeld
p rz y s z e d ł do sw y c h
współpracow ników 24
marca 1919 roku z nową
id eą budow y p la n eta 
rium optycznego.
Trzeba również pamię
tać, że właśnie w zakła
dach Zeissa powstał nie
wiele wcześniej obiektyw
Rys. 7. Planetarium UPP w Chorzowie. Fot. Gabrie
nadający się do tego typu
la Sowa
projekcji. Paul Rudolph,
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niemiecki matematyk, pracownik za
kładów Zeissa w Jenie obliczył w 1902
roku anastygmat, czterosoczewkowy
tryplet nazwany „Tessar”. Achromatyczny obiektyw, pozbawiony aberra
cji sferycznej, komy, astygmatyzmu
i krzywizny pola w znacznym polu wi
dzenia, przy otworze względnym nawet
1:2,8. „Tessar” jest do dzisiaj jednym
z najlepszych tego typu obiektywów na
świecie i nadal wykorzystywany jest
w projektorach planetarium.
Bauersfeld przygotow ał astrono
miczne i mechaniczne podstawy dzia
łania swojego „agregatu projekcyjne
go” na 600 stronach rękopisu. Trzeba
przyznać, że do zagadnienia podszedł
z niezmierną pieczołowitością. Obli
czone przez niego mechanizmy ruchu
planet zapewniają dokładność położe
nia planet wśród gwiazd, wyświetla
nych na planetaryjnym niebie, z dokład
no ścią nie przek raczającą jed n eg o
stopnia łuku w okresie 5000 lat.
Planetarium Bauersfelda (Rys. 6)
spełniało marzenia wielu pokoleń astro
nomów i inżynierów. M ożna tu było
zobaczyć niebo o dowolnej porze, do
wolnego roku, pokazać w ciągu kilku
minut zjawiska astronomiczne, które
w rzeczywistości trwają wiele miesię
cy, lata, a nawet tysiące lat.
Pierwsza projekcja odbyła się na
dachu jednego z budynków Zakładów
Zeissa w Jenie, w zbudowanej specjal
nie w tym celu 16 metrowej kopule.
Potem projektor rozebrano i zawiezio2 /200!

no do muzeum w M onachium (inwe
stora), gdzie w prowizorycznej 10 me
trowej kopule 21 października 1923
roku odbyła się pierwsza oficjalna pro
jekcja. Ta data uważana jest za datę
narodzin współczesnych planetariów.
Pierwszy projektor zamontowano na
słupie przypominającym słup telesko
pu z paralaktycznym montażem nie
mieckim. I tak samo jak teleskop mógł
być ustawiony tylko na jedną szerokość
geograficzną. Ta niedogodność zosta
ła wkrótce usunięta.
W trzy lata po premierze Bauersfelda, Zakłady Z eissa zaprezentow ały
now ą w ersję projektora, przezw aną
z powodu charakterystycznego kształtu
„hantel planetarium”. Ten model pozwa
lał już odtwarzać niebo z dowolnego
miejsca na powierzchni Ziemi. Oficjal
na nazwa „Uniwersalgerat” — aparatu
ra uniwersalna, była w pełni zasłużona.
Dodatkowym atutem nowego modelu
była możliwość projekcji w większych
salach; nawet do 30 metrów średnicy.
Duże zasługi w powstaniu tego modelu
ma ówczesny kierownik działu astrono
micznego Zakładów w Jenie dr Walter
Villiger. Taki sam projektor zwany UPP
(Universal Projection Planetarium) pra
cuje od 1955 roku do dzisiaj w Chorzow
skim Planetarium (Rys. 7).
Planetaria są drogie i żeby spełniały
sw ą funkcję modelu dydaktycznego,
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powinny być bardziej dostępne. W la
tach pięćdziesiątych rusza produkcja
ZK.P1, małych (i znacznie tańszych)
aparatur przeznaczonych do sal o śred
nicy od 6 do 8 metrów. Do połowy lat
70-tych wyprodukowano ich około 250
sztuk. W Polsce działające projektory
ZKP1 są w posiadaniu: Instytutu N a
wigacji i Hydrografii Akademii Mary
narki W ojennej w G dyni, Instytutu
Nawigacji Wyższej Szkoły Morskiej w
Gdyni, Instytutu Nawigacji Wyższej
Szkoły Morskiej w Szczecinie, M u
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zeum Techniki w Pałacu Kultury i N a
uki w Warszawie, a także Młodzieżo
wego Obserwatorium Astronomiczne
go w Niepołomicach (nie uruchomione
z powodu braku sali projekcyjnej).
Warto w tym miejscu wspomnieć
o trzech innych działających w Polsce
planetariach. W Piotrkowie Trybunal
skim, Łodzi oraz Potarzycy, które po
wstały w warunkach amatorskich.
W 1976 w Zakładach Zeissa do pro
dukcji wchodzi nowy model małego
projektora — ZKP2, następca ZKP1.
W projektory ZKP2 wyposażone są
Planetaria we Fromborku, Grudziądzu
(Rys. 8) i Komorowie. W 1967 przed
stawiono prototyp RFP — planetarium
średniego, p rzezn aczo n eg o do sal
o średnicy od 12 do 18 metrów. Takie
ap ara tu ry p ra c u ją w P la n e ta ria c h
w Toruniu oraz w Olsztynie, gdzie sale
mają ekran o średnicy równej 15 m.
Jed n o cześn ie un o w o cześn ia się
duży projektor. W 1984 powstaje Cosmorama. W taki projektor wyposażo
na je st sala Planetarium w Pradze.
Zjednoczenie Niemiec i ponowne po
łączen ie zakładów w O berkochen
z Jeną oraz wynikający stąd nacisk na
unow ocześnianie produkcji owocują
nowymi rozwiązaniami. Z początkiem
lat 90-tych pojawia się Universarium,
(Rys. 9) aparatura przeznaczona dla
dużych sal: projektor gwiazd w kształ
cie jaja i planety sterowane silnikami
krokowymi; niezależnie każda. Usta
wienie daty, którą ma odtwarzać pla
netarium, to wpisanie jej do kompute
ra. Każdy projektor planety wyposażo-
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ny jest w obiektyw z wbudowanym
zoomem. Te aparatury to marzenie pra
cow ników w ielu planetariów , także
Planetarium Śląskiego, gdzie pracuje
jeden z najstarszych projektorów na
świecie (może nawet najstarszy). Nie
stety, barierą często nie do przebycia
są ceny.
Nie tylko Zeiss zajmuje się budo
wą planetariów. W latach 1948 - 1952
zb udow ano p ro je k to r p lan etariu m
w Akademii w San Francisco. Na sfi
nansowanie projektu pieniądze przeka
zał Trust Morrisona. Z zagranicy spro
wadzono optykę, resztę zrobiono siłami
Akademii. Tak powstało planetarium
typu M orrisona. Projektory gwiazd,
owe charakterystyczne kule, umiesz
czono tu w środku aparatury, a projek
tory p lan et na zew n ątrz, zu p ełn ie
odw rotnie niż w dotychczasow ych
planetariach typu „hantel”. Ten system
do dzisiaj wykorzystuje w niektórych
aparaturach jap o ń sk a firm a GOTO
(Rys. 10).
Zakłady Optyczne Zeissa dały po
czątek nowej erze w konstruowaniu
planetariów. W latach pięćdziesiątych
dołączyły do nich amerykańskie firmy
Viewlex INC oraz Armand Spitz La
boratories ze swoimi szkolnymi projek
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torami dla małych sal
(Rys. 11), a także dużymi projektoram i, ja k
choćby przeznaczony
do sal z pochylonym
horyzontem Spitz Spa
ce T ranzit Sim ulator
(Rys. 12).
Wkrótce potem pro
dukcję rozpoczęli Ja
pończycy i obecnie do
minują na tym rynku.
Ich firmy Minolta oraz
GOTO, a zwłaszcza ta
druga, prezentują naj
szerszą ofertę aparatur
planetarium z przezna
czeniem do sal o śred
nicy od trzech metrów,
do trzydziestu metrów.
Monopol Niemiec zo
stał przełamany, choć
w yraźny podział ryn
ków powoduje, że trud
no w Europie spotkać
japońskie czy am ery
Rys. 11. Szkolne planetarium Spitz A-4 firmy Armand
Spitz Laboratories (dla małych sal). Wg. „A PLANE
kańskie aparatury. Wy
TARIUM ”, Schalk Gyula, Budapest 1975
jątkiem jest tu Planeta
rium w Londynie.
Planetarium londyńskie otw arto Brytanii. Zainstalowano w nim uniwer
w 1958 roku jako pierwsze w Wielkiej salny projektor firmy Zeiss. Na przeło
mie lat 1994/95 przeprowadzono gene
ralny remont londyńskiego planetarium.
Postanowiono także wymienić apara
turę. Po 36 latach eksploatacji wymie
niono projektor. Wysłużonego Zeissa
zastąpił „Digistar II”, pierwszy tego
typu w Europie. Pozbawiony części
mechanicznych, składa się ze specjal
nego projektora video, projektującego
przez szerokokątny obiektyw obrazy na
sferyczny ekran sali planetarium. Źró
dłem obrazów jest komputer.
Poza standardowym nocnym nie
bem, planetam i etc., pozw ala także
odbywać podróże wśród gwiazd, w y
świetlać powiększenia dowolnie w y
branych obiektów mgławicowych, od
twarzać wygląd nieba dowolnego dnia
w chwilę po wystukaniu wybranej daty
na klawiaturze komputera.
Aparatura taka spełnia jeszcze jed
no w ażne, jak się w ydaje, zadanie,
zwłaszcza u progu kolejnego stulecia,
gdy dociera do nas tak wiele obrazów
ze śledzących Wszechświat sond ko
smicznych, w najprzeróżniejszych dłu
gościach fali. Istnieje tam bowiem
możliwość pokazania obrazu nieba nie
tylko w świetle widzialnym, jak w apaU R A N I A - Postępy Astro no m ii
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raturach optycznych. Możemy pokazać
niebo w podczerwieni czy mapę nieba
w nadfiolecie, a zaraz potem rozkład
znanych nam galaktyk, w ygaszając
przy tym „przeszkadzające” gwiazdy
Jest to zawsze obraz ruchomy, dy
namiczny, a nie statyczny, jaki propo
nuje nam skądinąd dobry system pro
je k c ji ty p u A ll-S ky, p o k ry w ający
przeźroczami cały sferyczny ekran pla
netarium. Digistar II daje teoretycznie
nieograniczone możliwości projekcji.
Teoretycznie, bowiem granicą jest tu
rozdzielczość i jasność głównego video
projektora oraz ludzka wyobraźnia.
Planetarium to może być wykorzy
stywane także do innych prezentacji,
niekoniecznie astronom icznych. Nie
chodzi tu bynajmniej o programy typu
„show”, lecz o dydaktykę przedmioto
w ą z w ykorzystaniem najnow ocze
śniejszych środków audiowizualnych
dostępnych w planetarium.
W zakładach Zeissa od kilku lat pro
wadzone są prace badawcze nad pro
jektorem podobnego typu, acz jeszcze
nowszej generacji — projektorem la
serowym: ZULIP — tak brzmi jego ofi
cjalna nazwa od Zeiss Universal Laser
Image Projektor. Prototyp został zapre
zentowany dwa lata temu, podczas ob
chodów 75 rocznicy pierwszej projek
cji. O d p oczątku je d n a k problem y
stwarzały źródła światła, czyli lasery.
Zatw ierdzony obecnie do produkcji
model pokazany został podczas specjal
nie w tym celu zwołanego sympozjum
w Jenie 9 października 2000 roku.
Obecnie używany jest laser wielobarw

ny firm y Shneider o m ocy 100 W.
Z niego odseparowuje się wiązkę nie
bieską (4,5 W), zieloną (7 W) i czer
woną (7 W). Ciekawostką techniczną
jest głowica skanująca (Rys. 13).
W irująca tarcza ze zwierciadłami
odpow iada za odchylanie poziom e
wiązki światła, zaś pojedyncze zwier
ciadło za odchylanie pionowe (odpo
wiedniki odchylania wiązki elektrono
wej w kineskopie). Jest to tak naprawdę
projektor video najnowszej generacji.
Przygotow ane są w ersje z laserami
o różnej mocy, np. do wykorzystania
jako projektory kinowe (projekcja z od
ległości do 400 metrów) lub projekto
ry do prezentacji biurowych.
Posiada doskonale czarne tło — lep
sze niż w najlepszych pod tym wzglę
dem projektorach opartych o techno
logię CRT (np. BARCO). Duża jasność,
przewyższająca projektory LCD i DLP.
Najlepsze znane dotąd nasycenie barw
— pokrywa prawie cały trójkąt barw
Newtona.
Dalszym etapem jest system projek
cji nazywany ADLIP, czyli All Dome
Laser Image Projector. Składa się z 6
ZULIP-ów. Pozwala na pokrycie do
wolnym obrazem całego ekranu w sali
planetarium . Od D igistara różni się
przede wszystkim jasnością, nasyce
niem barw i czernią tła. Posiada jed
nak ciągle za m ałą rozdzielczość, stąd
adresowany jest dla sal o średnicy 15
metrów (maks. 18 m). Z odpowiednim
oprogramowaniem system ADLIP (po
dobnie jak Digistarll) zastępuje wszyst
kie używane dotychczas w planetariach

Rys. 12. Duży projektor Spitz STS dla sal z „pochylonym horyzontem” (Projektor
umieszczony z boku sali projekcyjnej, za plecami widzów).
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Rys.13. Głowica skanująca ZULIP
(materiały reklamowe Zeissa).

systemy projekcji tj.: przeźrocza, pa
noram y, A ll-Sky, video i projektor
gwiazd.
Niestety, planetaria o dużych salach
— takich jak np. Chorzów (23 m śred
nicy) — będą musiały jeszcze trochę
poczekać na wersje o wyższej rozdziel
czości. Póki co, ZULIP mógłby być do
skonałym projektorem uzupełniają
cym.
* * *

U progu dwudziestego pierwszego
wieku i trzeciego tysiąclecia producenci
aparatur prześcigają się w szukaniu no
wych rozwiązań technicznych, a pra
cownicy planetariów — nowych ofert
programowych, często interdyscypli
narnych, by planetaria w obecnym
kształcie nie stały się swoistym skan
senem, muzeum astronomii. Szukają
więc planetaria, jako instytucje, no
wych rozwiązań, by dopasować się do
wymagań współczesnego rynku i nie
stracić klienta, który jakże często w y
biera ekran monitora. Współczesny ry
nek multimedialny daje bowiem czło
w iekow i m ożliw ość o b ejrzenia na
ekranie kom putera w yglądu nieba
w dowolnie wybranym momencie z do
wolnego miejsca obserwacji, a dzięki
Internetow i — w szystkich astrono
micznych aktualności.
A jednak ekran komputera nie za
stąpi tej szczególnej atmosfery plane
tarium, gdzie m ożem y doświadczyć
jednego z najpiękniejszych widoków,
jakim obdarzyła nas natura: widoku
gwiaździstego nieba!

Autor jest pracownikiem Planeta
rium w Chorzowie. Kieruje działem
aparatury naukowej i dydaktycznej.
Interesuje się optyką instrumen
talną.
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Galeria Mgławic Messiera
Najbardziej rozpowszechniony typ morfologiczny1 pośród gwiezdnych systemów to galakty
ki spiralne — jak się szacuje, stanowią one mniej więcej 3/4 liczby wszystkich obserwowa
nych galaktyk. Wśród nich z kolei ok. 1% to galaktyki Seyferta, nazwane tak na cześć pierw
szego ich systematycznego badacza, który poświęci! im odrębną publikację w roku 1943.

Galaktyki Seyferta: M77
Osobliwe cechy tego typu obiektów zostały odkryte, za
nim jeszcze w ogóle poznano naturę galaktyk. W roku 1908
Edward A. Fath z Obserwatorium Licka uzyskał za pomocą
90-cm teleskopu widma wybranych „mgławic spiralnych”.
Znakom ita większość z nich wykazała cechy spektralne
(linie absorpcyjne) charakterystyczne dla gwiazd. Fath zin-

Paradygmat galaktyki aktywnej
t

t

terpretował to słusznie jako efekt sumowania się prom ie
niowania odległych słońc (choć błędnie przypuszczał, że
ma do czynienia z nierozdzielonymi gromadami). Od te
go grona odstawała wyraźnie mgławica M 77, której wid
mo zdominowane było przez 6 linii emisyjnych (głównie
wzbronionych), znanych już badaczom mgławic planetar
nych: [Oli] 3727, [NIII] 3869, [OII1] 4363, 4959, 5007
oraz H^. W roku 1926 Edwin P. Hubble odkrył, że podob
ny zestaw linii widmowych w emisji posiadająjądra trzech
galaktyk: M 77, NGC 4051 i NGC 4151. Carl K. Seyfert
zestawił w swej pracy ju ż 12 takich obiektów (Tab. 1);
przynależność dwóch z nich (NGC 2782 i 3077) została
później zakwestionowana i odrzucona.
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Q
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— szerokie linie emisyne
— wąskie linie errisijne
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Obszarerriąi promieniowania
synchrotronowego przez elekrony
ui polu magnetycznym

Rys. 1. Różne typy aktywnych jąder galaktyk opisuje model
przedstawiony schematycznie na tym rysunku. W samym
środku znajduje się supermasywna czarna dziura z dyskiem
akrecyjnym, otoczona obłokami gęstej materii (to w nich
tworzą się linie emisyjne, znacznie poszerzone wskutek
dużej prędkości ruchu, wymuszanego przez pobliskie ma
sywne jądro). Pyłowy torus odpowiedzialny jest za przesła
nianie źródła centralnego, gdy patrzymy (tak jak w sytuacji
na rysunku) w jego płaszczyźnie. Całość otoczona jest ob
łokami materii gazowej o znacznie mniejszej gęstości (tak
małej, że mogą w nich powstawać linie wzbronione) i niż
szej prędkości ruchu (dalej od centrum - stąd linie wzbro
nione tu powstające są wąskie). Obrazu dopełniają strugi
(dże ty) m aterii w yrzucanej w kierunku prostopadłym
do płaszczyzny torusa, w których następuje głównie emi
sja promieniowania synchrotronowego przez elektrony uwię
zione w polu magnetycznym (przede wszystkim w zakresie
radiowym).

72

U R A N IA -

Rys. 2. Widmo optyczne galaktyki Seyferta typu 1 (NGC
1275) z zaznaczonymi najsilniejszymi liniami emisyjnymi
(skala natężenia w dolnej części rysunku została rozciągnię
ta, by uwidocznić słabsze struktury). Wyraźnie widoczne są
dwa „zestawy” linii - wąskie (odpowiadająca im prędkość
to ok. 400 km/s) i szerokie (o prędkości 5900 km/s).
Wg A.V. Filippenko

Obserwując galaktykę Seyferta przez teleskop, ujrzeli
byśmy odległą galaktykę spiralną z punktowym, jasnym
jądrem (niejednokrotnie samo jądro przewyższa swym bla
skiem całą galaktykę!). D.E. Osterbrook i R.A.R. Parker
w roku 1965 wysunęli hipotezę, że jądra galaktyk Seyfer
ta można uznać za minikwazary. Jak się dziś wydaje, róż
ne rodzaje aktywnych jąder galaktyk (Seyferta, radiogala k ty k i, kw azary , o b ie k ty ty p u BL L a c e rtae ) m ają
rzeczywiście podobną naturę: centralne źródło to bardzo
masywny obiekt (czarna dziura) akreujący m aterię gazo
w ą ze swego sąsiedztw a (rys. 1, ramka: Co tam siedzi
w środku?). Różnorodność obserwowanych zjawisk jest
1 O klasyfik acji m orfologiczn ej galaktyk pisał A .M . Sołtan
w artykule „Galaktyki norm alne” — „Urania-PA” 5/98, str. 202)
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Różne oblicza galaktyki
Seyferta NGC 5135

Zdjęcie całego obiektu, zajmującego w przestrzeni ok. 100 tys. I.św.
Fot. AAO, STScl

Zdjęcie rentgenowskie (sztuczne kolory) obszaru o średnicy 30 tys. l.św., otrzymane przy
użyciu satelity ROSAT.
Fot. N. Levenson (JHU), NASA

Zbliżenie obszaru centralnego (o rozmiarach
14 tys. l.św.), uzyskane w zakresie optycznym
za pomocą teleskopu kosmicznego.
Fot. M. Malkan (UCLA), NASA

Ultrafioletowy obraz z teleskopu Hubble’a
(w wersji negatywu) - obszar o rozmiarach
3 tys. l.św.
Fot. T. Heckman (JHU), R. Gonzalez Delgado
(IAA), NASA

Marsj afiskie osady

F

I a :

Nie minęto nawet pót roku od ujawnienia zdjęć ukazujących fragm enty powierzchni Marsa, przypom inające do złudzenia
formy rzeźby terenu powstające w wyniku procesów spływania i osuwania (p. „U rania-P A ” nr 5/2000, str. 206), a już
pojawiła się w magazynie „Science" (8 grudnia 2000 r.) kolejna praca M. Malina i K. Edgetta, prezentująca tym razem
zaobserwowane na powierzchni Czerwonej Planety form acje osadowe. Nieodparcie nasuwa się skojarzenie, że ogląda
my właśnie dno wyschniętego jeziora lub płytkiego morza. W szystkie zdjęcia pokazują — jak się w ydaje — narastające
przez długi czas warstwy osadów, ściśnięte i scementowane w skałę, której wiek sięga 3,5 - 4 mld lat. W prawdzie sami
autorzy pracy podają alternatywne wyjaśnienia (pokłady popiołów wulkanicznych bądź działalność wiatru), przyznają
jednak, że do tej pory nie było bardziej przekonywującego dowodu obecności wody na powierzchni Marsa w odległej
przeszłości.

S

Mawrth Vallis
«1 .Western Arabia
Valles Marineris
z
* v

Terra Meridiani
.
T ' Hellas

• ■

‘
j

I

2. To pierwszy obraz, który skłonił uczonych
zajmujących się analizą danych napływają
cych z sondy MGS do poszukiwania pozo
stałości procesów osadowych na powierzch
ni Czerwonej Planety. Zdjęcie obejmuje obszar o rozm iarach 1,5 na 2,9 km, leżący
w rejonie Candor Chasma w Dolinie Marine
rów. Doliczono się na nim prawie stu warstw
skalnych, każda o grubości ok. 10 metrów.
Gładkie pow ierzchnie i urwiste krawędzie
sugerują cykliczne okresy nasilenia form o
wania się osadów.
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1. Na mapie zaznaczono kropkami miejsca,
w których dopatrzono się obecności osadów
— biorąc pod uwagę ponad 65 tysięcy ob
razów wykonanych przez sondę Mars Glo
bal Surveyor (MGS) do października ubie
głego roku. Koncentrują się one w sześciu
obszarach położonych w niewielkich szero
kościach areograficznych (zwykle do 25°,
choć niektóre sięgają 60°). W iększość od
naleziono w kraterach uderzeniowych lub
obszarach, w których erozja spowodowała
odsłonięcie pierwotnych pokładów skalnych
(np. w Dolinie Marinerów).
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3. Trzy kolejne zdjęcia ukazujązbliżenia Wnętrza kra teru o śre d n icy
64 km, p o ło ż o n e g o w za ch o d n ie j
części A rabia Terra. W idoczne są
setki warstw o podobnej strukturze,
ułożone:w charakterystycznądla for
macji osadowych mozaikę.
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4. P o d cza s g d y fo rm y o sa d o w e
na poprzednich zdjęciach w ydają się
być
u tw o rz o n e
z podobnego
m ateriału (ciem ne prążki to cienie
rzucane przez krawędzie), w niektó
rych obszarach dostrzeżono leżą
ce na przemian jasne i ciem ne w ar
stw y. P rz y k ła d e m n ie c h b ę d z ie
prezentowane tu zbliżenie wnętrza
krateru Holdena o średnicy 141 km.
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Zainteresowanym bardziej szczegółowym opisem oraz porównaniem z ziem 
skim i fo rm a cja m i o sadow ym i po le cam y o dw iedzenie stron internetow ych
http://www.m sss.com/mars imaaes/moc/decOO seds/slides/index.html
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Galaktyka
aktywna
NGC 1068
(M 77)...
Autorzy zdjęć:
A. Block/AURA/NOAO/NSF, UIT,
D. Macchetto/ESA/STScI/NASA

zakres widzialny
(filtr czerwony)

ultrafiolet

i jej centralny obszar

konsekwencją różnic w tempie akrecji materii oraz w kie
runku, pod którym obserw ujem y dane źródło (p. niżej
i rys. 4).
W roku 1974 Khachikian i Weedman zwrócili uwagę, że
mamy do czynienia z dwiema różnymi podklasami galak
tyk Seyferta, wykazującymi obecność lub brak szerokich
linii emisyjnych w ich widmach (rys. 2 i 3). W widmach
galaktyk Seyferta typu 2 występują tylko wąskie linie emi
syjne (dozwolone i wzbronione), charakterystyczne dla zjonizowanego gazu o niskiej gęstości elektronowej (103 —106
na 1 cm3), o szerokościach odpowiadających prędkościom
kilkuset km/s (takie prędkości są charakterystyczne również
dla linii pochodzących z jąder galaktyk normalnych). Typ 1
ujawnia ponadto zestaw szerokich linii (wyłącznie dozwo
lonych) o prędkościach kilku tysięcy km /s i typow ych
dla gęstości elektronowych rzędu 109 cm 3.
Osterbrook w roku 1981 wydzielił wśród galaktyk Sey
ferta typu 1 trzy odrębne podgrupy, które oznaczył symbo
lami 1.5, 1.8 i 1.9 (później dodano jeszcze podtyp 1.2).
W podtypie 1.9 jako szeroka (ale słaba w porównaniu z wą
ską) emisja występuje tylko Ha. W podtypie 1.8 dołącza
do niej również H^, zaś dla podtypu 1.5 natężenie obu ro
dzajów linii — wąskich i szerokich — jest porównywalne.

Macierzysta galaktyka spiralna

Seyfert 1

X
S eyfert 2

Macierzysta galaktyka eliptyczna

BL Lac

7IT

Radiogalaktyka

Rys. 4. Argument na słuszność porzekadła „Punkt widze
nia zależy od punktu siedzenia”... Patrząc na model opisa
ny na rys. 1, z różnych stron obserwować będziemy inne
właściwości widmowe. Aktywne jądro w galaktyce spiralnej
może być galaktyką Seyferta typu 1 (gdy patrzymy wzdłuż
osi prostopadłej do płaszczyzny pyłowego torusa i dociera
do nas promieniowanie z okolic źródła centralnego) lub ty
pu 2 (gdy patrzymy w płaszczyźnie torusa). Jeżeli aktywne
jądro umieścimy w galaktyce eliptycznej (zamiast spiralnej),
możemy się spodziewać odpowiednio obiektu typu BL Lac
lub radiogalaktyki. A może to zbyt proste, by było prawdzi
we?

Skąd biorą się różnice w wyglądzie widma między ty
pem 1 a 2 — do końca nie wiadomo. Najpopularniejszy
jest pogląd, zgodnie z którym widmowe własności są na
turalną konsekwencją patrzenia na podobny obiekt (p. rys.

Rys. 3. Widmo optyczne galaktyki Seyferta typu 2 (NGC
1667). Tym razem brak jest szerokich linii emisyjnych (są
za to słabe absorpcje, pochodzące raczej z samej galakty
ki niż z jej obszaru centralnego). Wg A.V. Filippenko.

Tab. 1. Galaktyki z listy Seyferta.
NGC
/inne ozn.

1068 /M 77
1275/P e r A
2782
3077
3227
3516
4051
4151
4258/M106
5548
6814
7469
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Typ
Seyferta

2
2
—
—
1,5
1,5
1,5
1,5
1,9
1,5
1,5
1,2

Typ
Hubble’a

Gwiazdo
zbiór

Rektascensja a

Deklina
cja ó

Sb
Pec
SAB
10 pec
SAB
SB
SAB
SAB
Sb
SA
SAB
SAB

Cet
Per
Lyn
UMa
Leo
UMa
UMa
CVn
CVn
Boo
Aql
Peg

02:42,7
03:19,8
09:14,1
10:03,3
10:23,5
11:06,8
12:03,2
12:10,5
12:19,0
14:18,0
19:42,7
23:03,3

-00:01
+41:31
+40:07
+68:44
+19:52
+72:34
+44:32
+39:24
+47:18
+25:08
-10:19
+08:52
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Jasność
(mag.)

8,9
11,9
11,6
9,8
10,3
11,7
10,2
10,8
8,9
12,6
11,2
12,3

Rozmiary
kątowe (‘)

8,2
3,2
3,8
5,5
6,9
2,1
5,5
6,4
20,0
1,6
3,0
1,5

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

7,3
2,3
2,9
4,1
5,4
1,8
4,6
5,5
8,4
1,4
3,0
1,0
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Co tam siedzi w środku?
Skąd przypu szczenie, że w jądrach galaktyk
Seyferta w ystępują czarne dziury? W sk a zu 
ją na to dwa elem entarne fakty obserw acyj
ne:
1) sze ro k o ść AA linii
(X = 4861 A) sięga
20 A, z za le żn o ści AXIX = v/c (c - prędkość
światła) m ożem y w ięc o sza co w a ć am plitudę
prędkości ruchu obłoków gazu v ~ 103 km/s.
2) skala cza so w a zm ienn o ści em isji jest rzę
du roku, zatem o bszar, z którego do ciera
do nas prom ieniow anie, nie pow inien być
w iększy od 1 roku świetlnego, tj. jego promień
r ~ 1013 km.
R o zw a ża ją c ruch w polu centralnej m asy M,
określam y jej wartość: M ~ rv2/G (G - stała
grawitacji), otrzym ując M~ 108 m as Słońca
(w o bszarze o promieniu m niejszym niż 1 rok
świetlny!).

1) z różnych kierunków (rys. 4). Do tej pory przypuszcza
no, że najbardziej centralne, bliskie czarnej dziury obsza
ry przesłaniane są przez torus materii pyłowo-gazowej i tyl
ko patrząc wzdłuż prostopadłej do jego płaszczyzny osi,
mamy szansę zaobserwować w widmie zestaw szerokich
linii (charakterystycznych dla galaktyk Seyferta typu 1).
W świetle ukazujących się właśnie wyników badań rent
genowskich (Levenson et al., ApJ z 10 III 2001 i ApJ Suppl.
z IV 2001; p. też http://w w w .jhu.edu/new s_info/new s/
homeOO/novOO/galaxies.html) ów torus może też być ob
szarem gwiazdotwórczej erupcji (ang. starburst), tj. miej
scem, w którym na ogrom ną skalę powstająnajm asywniejsze gwiazdy. E w oluują one tak szybko (w skali kilku
milionów lat), że zanim proces powstawania gwiazd się
zakończy, wiele z nich wybucha ju ż jako supernowe, przy
czyniając się dodatkowo do fragmentacji i kolapsu mate
rii pyłowo-gazowego obłoku. Wydaje się, że (przynajmniej
w niektórych przypadkach) prócz kierunku patrzenia, rów
nież czas może być czynnikiem sprzyjającym „prześwie
tlaniu” otaczającego centralny obiekt torusa. Być może
więc galaktyki Seyferta typu 1 to nieco bardziej zaawan
sowane ewolucyjnie (w stosunku do typu 2) jądra aktyw
nych galaktyk.

M 77 (NGC 1068) w Wielorybie
R ektascensja
D eklinacja
O dległość
Ja sn o ś ć obserw ow ana
R ozm iary kątowe

02h42 m,7
-

00 ° 01 '

60 000 000 l.św.
8,9 mag.
7’ x 6 ’

Ta efektowna galaktyka jest jednym z największych obiek
tów w katalogu M essiera - widoczne na „zwykłych” zdję
ciach struktury zajm ują obszar o rozmiarach ok. 120 ty
sięcy l.św., a specjalne techniki ujawniają halo o średnicy
prawie 170 tysięcy l.św. M 77 przypomina swym wyglą
dem galaktykę spiralną typu Sb z dobrze wykształcony
mi, szerokimi ramionami. W części centralnej koncentru
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NGC 5728
Hubble Space Telescope
Wide Field / Planetary Camera

je się młodsza populacja gwiazd, natomiast w obszarach
odleglejszych dominuje populacja starsza.
M 77 leży mniej więcej w tej samej odległości, co gro
mada Virgo, ale w innym kierunku. O ddala się od nas
z prędkością 1100 km/s — co zmierzył po raz pierwszy
V.M. Slipherz Obserwatorium Lowella w roku 1914 (była
to druga galaktyka o tak dużym przesunięciu ku czerwie
ni — po M 104, czyli galaktyce Sombrero).
M 77 jest obiektem osobliwym z kilku powodów. Przede
wszystkim w niej występują szerokie linie emisyjne, świad
czące o wyrzucaniu gazu z jądra z prędkościami sięgający
mi kilkuset km/s. To charakterystyczna właściwość galak
tyk Seyferta typu 2 — M 77 jest najbliższą i najjaśniejszą
przedstawicielką tej grupy.
Jądro jest silnym źródłem promieniowania radiowego
(znanym jako Cetus A lub 3C71). Obserwacje podczer
wone (galaktyka świeci intensywnie również w tym za
kresie) prowadzone przy użyciu 10-m teleskopu Kecka
ujawniły istnienie obiektu centralnego o średnicy poniżej
12 l.św. oraz w ydłużonej struktury o rozm iarach ok.
100 l.św. (koncentracja gwiazd i materii międzygwiazdowej). W przypadku M 77 masę centralnego obiektu oce
niono na 10 min mas Słońca. Obserwacje ultrafioletowe
prowadzone z pokładu promu kosmicznego (U1T, misja
A stro-1) sugerują ogrom ną aktywność gw iazdotw órczą
w pobliżu jądra, prawdopodobnie nie m ającą sobie rów
nych w obszarze o promieniu ok. 100 min l.św. od nas!
M 77 dominuje w niewielkiej grupie galaktyk, do której
należy m.in. NGC 1055 (typu Sb) i 1073 (SABc).UGC 2161
(Ir), 2275 (Sm) i 2302 (Sm) oraz UGCA 44 (Ir) i Mrk 600
(SBc). W tym obszarze na niebie odnaleźć można jeszcze
NGC 1087 (Sc), 1090 (S-) i 1094 (SABb-), jednak ich prze
sunięcia ku czerwieni wskazują na większy dystans. Samą
M 77 można odnaleźć stosunkowo łatwo — to zaledwie 0,7
stopnia E-SE od gwiazdy 4 wielkości ó Ceti. W amatorskich
teleskopach dostrzeżemy tylko centralny obszar o średnicy
2’. Można pokusić się o odszukanie NGC 1055 (10,6 mag.,
0,5 stopnia N-NW od M 77) oraz NGC 1073 (11 mag.,
ok. 1 stopień N-NE od M 77). (kr)
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FOTOGRAFOWANIE MGŁAWIC
gławice należą do tych obiektów na nocnym nie
bie, których piękno m ożem y podziwiać tylko
na zdjęciach fotograficznych bądź też wykona
nych za pomocą astronomicznych kamer CCD. Jedynym
przedstawicielem tej klasy obiektów, który możemy dostrzec
okiem nieuzbrojonym, jest centralna część mgławicy M 42
w gwiazdozbiorze Oriona.
Jasne mgławice są to obłoki materii rozproszonej (gazu
i pyłu), za których świecenie odpowiedzialne jest promie
niowanie gwiazd znajdujących się w ich pobliżu. Ze wzglę
du na charakter świecenia jasne mgławice dzielimy na re
fleksyjne i emisyjne. Do najbardziej znanych przykładów
mgławic refleksyjnych zaliczyć można mgławice znajdują
ce się w pobliżu jasnych gwiazd gromady otwartej M 45
(Plejady), a do najbardziej znanych przykładów mgławic
emisyjnych — W ielką Mgławicę w gwiazdozbiorze Oriona
(M 42) oraz mgławicę Ameryka Północna (NGC 7000)
w gwiazdozbiorze Łabędzia.
N a zdjęciach przedstawiających Drogę M leczną poza
jasnym i mgławicami możemy również zobaczyć obszary,
w których prawie nie ma gwiazd. Za „brak” gwiazd w ta
kich obszarach odpowiedzialne są ciemne obłoki materii
pyłowej, które przesłaniają dalej leżące gwiazdy. Do naj
bardziej znanych ciemnych mgławic zaliczyć można mgła
wicę Koński Łeb (IC 434) w gwiazdozbiorze Oriona.
Jeszcze innym rodzajem mgławic są mgławice planetar
ne, które powstają w wyniku odrzucenia przez gwiazdę jej
zewnętrznych warstw. Najczęściej mgławice planetarne mają
kształt rozmytego pierścienia, w środku którego znajduje
się słaba gwiazda. Oczywiście mgławice planetarne nie mają
nic wspólnego z planetami, a nazwa tych obiektów wynika
z faktu, iż kształt otoczek obserwowanych w lunetach przez
pierwszych badaczy przypominał kształt planet. Do najbar
dziej znanych przedstawicieli tej klasy obiektów zaliczyć
m ożna m gław ice pierścieniow e: Ślim ak (NGC 7293)
w gwiazdozbiorze Wodnika oraz M 57 (NGC 6720) w gwiaz
dozbiorze Lutni.
Do fotografowania mgławic niezbędny jest montaż paralaktyczny wyposażony w mechanizm zegarowy lub mikroruchy. Jeśli mamy do dyspozycji montaż z mikroruchami, to będziemy także potrzebować lunety, za pomocą której
będziemy mogli sprawdzać dokładność naszego prowadze
nia. Luneta taka powinna mieć średnicę 60-80 mm i po
większenie 50 100 razy. Oczywiście jeśli dysponujemy te
leskopem wyposażonym w montaż paralaktyczny, to taki
teleskop będzie doskonale spełniał rolę lunety prowadzą
cej. Odpowiednio dobrana luneta prowadząca (średnica, po
większenie) pozwoli nam na dokładne prowadzenie tele
skopu przez kilka- kilkanaście minut. Pamiętajmy, że im
dłuższą ogniskową ma używany przez nas obiektyw, tym
dokładniejsze powinno być prowadzenie (np. przy ognisko
wej obiektywu 500 mm, powiększenie lunety prowadzącej
powinno wynosić 150-200 razy). Do prowadzenia używa
my możliwie najjaśniejszej gwiazdy znajdującej się w po
bliżu fotografowanej mgławicy.

M

2/2001

l TK A N IA

W przeciwieństwie do jasności rozmiary kątowe na sfe
rze niebieskiej wielu mgławic (zwłaszcza emisyjnych) są
kilkakrotnie większe od rozmiarów tarczy Księżyca w peł
ni. N a przykład rozmiary mgławicy Ameryka Północna
(NGC 7000) wynoszą około 120’ x 100’, podczas gdy śred
nica tarczy Księżyca w pełni to 30’. Tak duże rozmiary ką
towe na niebie umożliwiają fotografowanie wielu mgławic
za pomocą aparatu fotograficznego wyposażonego w obiek
tyw o ogniskowej 35-58 mm. Jeśli chcemy na naszych fo
tografiach zobaczyć więcej mgławic i ich szczegółów, po
w in n iśm y w y p o saży ć nasz ap a ra t fo to g ra fic z n y
w teleobiektyw o ogniskowej 135-300 mm. Obiektyw taki
powinien mieć możliwie dużą światłosiłę: 2-4. Jeśli chce
my sfotografować najjaśniejsze mgławice planetarne, to po
winniśmy użyć teleobiektywu o ogniskowej co najmniej
1000 mm lub teleskopu o możliwie dużej światłosile (<10).
Jedynie w przypadku fotografowania największych mgła
wic planetarnych, jak np. NGC 7293 (Ślimak), wystarczy
teleobiektyw o ogniskowej 300-500 mm.
Do fotografowania mgławic odpowiednie będą filmy
negatywowe o czułości 800-1600 ASA. Jeśli jednak chce
my uzyskać wysoką rozdzielczość zarejestrowanego obra
zu oraz większe nasycenie barw, to najlepszym materiałem
będą slajdy o czułości 200-400 ASA.
Czasy ekspozycji przy użyciu filmu o czułości 800 ASA
oraz obiektywu o światłosile 2,8 powinny wynosić od kilku
do kilkunastu minut (w zależności od jasności mgławicy).

Wiesław Skarżyński

Wielka Mgławica Oriona (M42) sfotografowana przez E. Gaca
(ognisko teleskopu Newtona 250/1500. czas eksp. 12 min, film
Kodak Gold 400).
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Nowe księżyce Jowisza
nety wykonanych przez sondy kosmicz
ne Voyager w 1979 roku. Były to małe
i najbliższe Jowisza obiekty Metis i Adrastea, prawdopodobnie związane gene
tycznie z odkrytym również wtedy pier
ścieniem, oraz trochę większy Tebe.
Wspólnie ze znanąjuż od dawna Amalteą tworzą one cztery tzw. satelity we
wnętrzne względem wielkich i najlepiej
poznanych księżyców galileuszowych
(Io, Europa, Ganimedes i Kallisto).
Przez następne ponad 20 lat nic się nie
zmieniło w obrazie satelitarnego otocze
nia największej planety (chyba że się
uwzględni pierwszego sztucznego sate
litę Jowisza, jakim od 1995 roku jest
sonda Galileo).
Przełom nastąpił w drugiej połowie
2000 roku. W końcu lipca w Cyrkularzu Międzynarodowej Unii Astrono
micznej nr 7460 ukazał się komunikat
0 odkryciu księżyca, który otrzymał
oznaczenie S/l 999 J 1. Rutynowe poszu
kiwania i obserwacje komet i planetoid
bliskich Ziemi, prowadzone w obserwa
torium na Kitt Peak w Arizonie za po
mocą 0,9 m teleskopu specjalnie do tego
celu przystosowanego w ramach progra
mu SPACEWATCH, skoncentrowano
30 października (obserwator Jeff Larsen)
14 listopada 1999 roku (obserwator Jim
Scotti) na obszarze nieba w pobliżu Jo
wisza, będącego w tym czasie w opo
zycji. Wśród wielu zarejestrowanych
i automatycznie odczytywanych pozy
cji planetoid znalazł się obiekt oznaczo
ny 1999 UX18; nie zauważono jednak,
że jego ruch po niebie był trochę inny
od ruchu „zwykłych” pla
netoid. Wyszło to na jaw
New satellite orbits
dopiero w połowie lipca
a re shown in green
355'
2000 roku, gdy Tim Spahr
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*
V
\
\Y
Calb&to
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Rys. 1. Orbity księżyców Jowisza.
tyle dobrze znaleźć pierw

o połowy 2000 roku wydawa
ło się, że Jowisz ma 16 księ
życów. Kilka miesięcy później
mówi sięjuż, że jest ich co najmniej 28.
Jak doszło do tak szybkiego i tak znacz
nego wzrostu liczby poznanych sateli
tów największej planety Układu Sło
necznego? Wbrew pozorom nie jest to
zasługą sondy kosmicznej Galileo, któ
ra od kilku lat krąży wokół Jowisza, ani
sondy Cassini, która— w drodze do Sa
turna — przeleciała koło Jowisza, mija
jąc go 30 grudnia ubiegłego roku w od
ległości nieco mniejszej niż 10 min km.
Wszystkie zostały odkryte klasycznym
sposobem opartym na obserwacjach
astrometrycznych. Można zaryzykować
stwierdzenie, że tym co doprowadziło
do tak spektakularnego sukcesu —
oprócz oczywiście talentu i łutu szczę
ścia odkrywców — było umiejętne wy
korzystanie najnowszych technik obser
wacyjnych i wyrafinowanych metod
obliczeniowych.
Ostatnie takie odkrycia w układzie jo
wiszowym miały miejsce ponad ćwierć
wieku temu. W 1974 roku astronom
amerykański Charles Kowal dostrzegł
— za pomocą 48-calowego teleskopu
Schmidta na Mt. Palomar — trzynaste
go satelitę, który został później nazwa
ny Leda. W następnym roku zaobser
wował jeszcze jednego satelitę, który
otrzymał prowizoryczne oznaczenie
S/l 975 J 1, ale już po tygodniu go zagu
biono i wobec tego szybko o nim zapo
mniano. Trzy kolejne księżyce Jowisza
znaleziono na zdjęciach otoczenia pla

D

a

76

U R A N IA -

Po s t ę p y A s t r o n o m i i

szą, prowizoryczną orbitę, że umożliwi
to zidentyfikowanie pozycji planetoidy
wśród obserwacji wykonanych przez
Boba McMillana jeszcze wcześniej, 6
października 1999 roku. To się rzeczy
wiście udało, ale próby powiązania jed
nym systemem elementów orbity obserwacji wykonanych podczas czterech
nocy (6,19,30 października i 4 listopa
da) nie dawały zadowalających rezulta
tów.
Doświadczony w rozwiązywaniu ta
kich problemów dyrektor Centrum Ma
łych Planet Brian Marsden zasugerował,
aby — biorąc pod uwagę bliskość na
niebie Jowisza — spróbować wyzna
czyć orbitę jowicentryczną dziwnego
obiektu. Pomysł był trafny: obiekt,
o którym początkowo sądzono, że jest
planetoidą, okazał się satelitą Jowisza.
Współpracownik Marsdena Gareth Wil
liams sprawdził następnie, że nie jest on
którymś ze znanych już księżyców.
Przypomniano też sobie o zagubionym
księżycu obserwowanym w 1975 roku
przez Kowala, ale i z nim nie udało się
zidentyfikować nowego obiektu. Nie
znaleziono też żadnych wcześniejszych
jego obserwacji. Zauważono natomiast,
że odpowiedni obszar nieba był śledzo
ny w ramach programu SPACEWATCH
także 12 października 1999 roku. Arianna Gleason stwierdziła, że automatycz
ny system nie wykrył wcześniej tego
obiektu, gdyż jeden z trzech jego obra
zów wykonanych tej nocy niemal zlał
się z jakąś stosunkowo jasną gwiazdą.
Ręcznie wyznaczono więc dwie pozo
stałe jego pozycje. Uzyskano w ten spo
sób na tyle liczny zbiór obserwacji, że
wyznaczona na jego podstawie orbita
mogła być podstawą opublikowania in
formacji o odkryciu siedemnastego sa
telity Jowisza (ponieważ w oficjalnych
wykazach jako odkrywcę podaje się
SPACEWATCH, więc trzeba tu było
wspomnieć nazwiska wszystkich astro
nomów, którym to odkrycie jest za
wdzięczane).
Pierwsze elementy jowicentrycznej
orbity, obliczone z 14 obserwacji astro
metrycznych wykonanych od 6 paź
dziernika do 4 listopada 1999 roku,
wskazywały, że satelita S/1999 J1 obie2 /200!

rozmaitości

Satelity Jowisza — zestawienie
Nazwa lub

Średnia

Okres

Mimo-

Nachy

Promień

oznaczenie

odległość

obiegu

śród

lenie

(km)

satelity

od Jow isza

(dni)

128
129
181
222
422
671
1070
1885
7398
11094
11480
11720
11737
12623
20300
20600
20900
21100
21200
21700
21900
22600
22800
23400
23500
23500
23700
24100

Rok
odkrycia

or
bity

(tys. km)

Metis
Adrastea
Amaltea
Tebe
lo
Europa
Ganimedes
Kallisto
S/1975 J1
Leda
Himalia
Lizytea
Elara
S/2000 J11
S/2000 J10
S/2000 J3
S/2000 J5
S/2000 J7
Ananke
S/2000 J9
S/2000 J4
Karmę
S/2000 J6
S/2000 J8
Pazyfae
S/1999 J1
Synope
S/2000 J2

Odkrywca

0,30
0,30
0,49
0,67
1,77
3,55
7,15
16,69
130
239
251
259
260
290
591*
606*
618*
626*
631*
652*
661*
692*
703*
733*
735*
736*
758*
766*

0,00
0,00
0,00
0,01
0,00
0,00
0,00
0,01
0,20
0,15
0,16
0,13
0,21
0,22
0,16
0,27
0,20
0,15
0,17
0,25
0,35
0,21
0,28
0,53
0,38
0,21
0,28
0,32

0
0
0
1
0
1
0
0
46
27
28
29
25
29
166
150
149
146
147
164
161
164
165
152
145
143
153
166

20
13x10x8
131x73x67
55x45
1818
1561
2634
2408
4
5
85
12
40
2
2
3
2
3
10
2
2
15
2
3
18
7
14
3

S. Synnott
D. Jewitt
E. Barnard
S. Synnott
Galileusz
Galileusz
Galileusz
Galileusz
Ch. Kowal
Ch. Kowal
C. Perrine
S. Nicholson
C. Perrine
S. Sheppard
S. Sheppard
S. Sheppard
S. Sheppard
S. Sheppard
S. Nicholson
S. Sheppard
S. Sheppard
S. Nicholson
S. Sheppard
S. Sheppard
P. Melotte
SPACEWATCH
S. Nicholson
S. Sheppard

1979
1979
1892
1979
1610
1610
1610
1610
1975
1974
1904
1938
1905
2000
2000
2000
2000
2000
1951
2000
2000
1938
2000
2000
1908
1999
1914
2000

* Satelita obiega Jowisza ruchem wstecznym

ga Jowisza w średniej odległości 24,3
min km w okresie 774 dni po torze elip
tycznym o mimośrodzie 0,13, położo
nym w płaszczyźnie nachylonej do
płaszczyzny równika planety pod kątem
143° (a więc porusza się ruchem wstecz
nym, podobnie do czterech znanych już
księżyców A nanke, Karmę, Pazyfae
i Synope).
W krótce po ogłoszeniu odkrycia
przyszło jego potwierdzenie: 25 lipca
2000 roku Brett Gladman i Hermann
Boehnhardt zarejestrowali pozycje sa
telity S/1999 J1 za pomocą 2,2 m tele
skopu Europejskiego Obserwatorium
Południowego w La Silla (Chile). Te
obserwacje umożliwiły znacznie lepsze
wyznaczenie orbity i obliczenie dokład
niejszej efemerydy, co z kolei pozwoli
2/2001

ło na wykonanie jego obserwacji za pomocąjednego z teleskopów VLT o śred
nicy 8,2 w Paranal (Chile) w dniu 28
lipca 2000 roku. Obserwacje VLT wska
zują na czerwonawe zabarwienie księ
życa, co potwierdza hipotezę, że najdal
sze, nieregularne satelity Jowisza są
schwytanymi przez największą planetę
planetoidami. Na podstawie tych obser
wacji oceniono też średnicę księżyca na
10-15 km.
N a początku stycznia 2001 roku
G. Williams opublikował elementy orbi
ty satelity S/l 999 J 1 poprawione na pod
stawie 29 obserwacji wykonanych od 6
października 1999 roku do 25 listopada
2000 roku. Wynika z nich, że siedemna
sty księżyc Jow isza obiega planetę
w średniej odległości 23,5 min km w
U R A N I A - Po s t ę p y A s t r o n o m ii

okresie 736 dni po torze eliptycznym
o mimośrodzie 0,21, położonym w płasz
czyźnie nachylonej do płaszczyzny rów
nika Jowisza pod kątem 144°. Można
podejrzewać, że dalsze obserwacje w nie
wielkim stopniu zmienią już te dane.
Wszystkich następnych odkryć no
wych księżyców Jowisza dokonał zespół
astronomów Uniwersytetu Hawajskie
go, kierowany przez Scotta S. Shepparda, za pomocą 2,2 m teleskopu na Mauna Kea. Tym razem celem obserwacji
otoczenia Jowisza było już po prostu
poszukiwanie satelitów największej pla
nety; przyniosło ono nadspodziewanie
obfite rezultaty. Pierwsze podejrzenia
wzbudził obiekt obserwowany od 21 do
25 listopada 2000 roku. Próbując wy
znaczyć jeg o jow icentryczną orbitę
77

3^=2830
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wspomniany już Brian Marsden zauwa
żył, że był on obserwowany 6 sierpnia
2000 roku przez M. Holmana też na
Hawajach za pomocą 3.6 m teleskopu
kanadyj sko-francusko-haw aj skiego.
Uwzględnienie w obliczeniach wykona
nych wtedy obserwacji pozwoliło G.
Williamsowi na zweryfikowanie suge
stii Marsdena, że nowy satelita, ozna
czony S/2000 J l, może być tożsamy
z zagubionym księżycem obserwowa
nym przez Ch. Kowala i E. Roemer
w 1975 roku. Przypuszczenie się po
twierdziło i 25 listopada w Cyrkularzu
Międzynarodowej Unii Astronomicznej
nr 7525 ogłoszono, że satelita S/1975 J 1
został odnaleziony. Kilka dni później
znów go zaobserwowano, a Williams
obliczył nowe elementy jego orbity na
podstawie 25 obserwacji wykonanych
od 30 września 1975 roku do 28 listo
pada 2000 roku. Okrąża on Jowisza ru
chem prostym pomiędzy księżycami galileuszow ym i, a grupą satelitów, do
której należą Leda, Himalia, Lizytea
i Elara, ale w płaszczyźnie nachylonej
do płaszczyzny równika planety pod
znacznie większym kątem niż one.
W dniach od 23 do 26 listopada 2000
roku odkryto 9 kolejnych satelitów, które
otrzymały oznaczenia S/2000 J2 —J 10.
Wszystkie poruszają się ruchem wstecz
nym w średnich odległościach od Jowi
sza od 0,14 do 0,16 j.a. po orbitach
o mimośrodach od 0,15 do 0,53 położo
nych w płaszczyznach nachylonych do
płaszczyzny równika planety pod kąta
mi od 146° do 166°. Należą więc do gru
py tzw. nieregularnych satelitów, któ
rych pochodzenia nie um iem y dziś
wyjaśnić inaczej, jak efektem przechwy-

8.

( •

1

O

J

*

f i 1
V /

m

C4

•

•
’

.

•

’ ■*i .

•
-•

1
I
O
>•

UT 8:35

*

UT 9:0 9

*

UT 9:48

*

1

|

Trzy odkrywcze obrazy księżyca S/2000 J8 wykonane 5 grudnia 2000 roku o go
dzinie 8:35, 9:09 i 9:48 UT; każdy obraz obejmuje fragment nieba o rozmiarach 70
x 70 sekund kątowych.

tu planetoid przez Jowisza. Trzeba jed
nak podkreślić, że mechanizm takiego
przechwytu też nie jest jeszcze do koń
ca zrozumiały. Aby poruszający się po
orbicie heliocentrycznej obiekt, wsku
tek zbliżenia do Jowisza, został uwię
ziony przez niego na orbicie jowicentrycznej, musi utracić część swej energii.
Nie wiadomo co mogło to spowodować
w przypadku planetoid, które stały się
księżycami Jowisza. Być może, wkrót
ce po kondensacji, młody Jowisz oto
czony był znacznie bardziej rozległą niż
obecnie i gęstszą atmosferą, która wy
hamowała przelatujące w pobliżu planetoidy. Być może doprowadziły do tego
perturbacje jakiegoś innego masywne
go ciała, które znalazło się w pobliżu.
Niestety nic na ten temat nie potrafimy
jeszcze powiedzieć. Najnowsze odkry
cia dostarczają niewątpliwie materiału
obserwacyjnego do tworzenia i weryfi
kacji różnych koncepcji pochodzenia
najbardziej zewnętrznych księżyców
wielkich planet.
I wreszcie trzeba wspomnieć o od
kryciu na Hawajach w dniu 5 grudnia
2000 roku satelity S/2000 J l 1, który

okazał się należeć do grupy obiektów
poruszających się ruchem prostym tak
jak księżyce Leda, Himalia, Lizytea
i Elara. Spośród 16 jego obserwacji, któ
re wykorzystano do wyznaczenia orbi
ty, ostatnie wykonano w noc sylwestro
wą przełomu tysiącleci.
Wszystkie księżyce odkryte na koń
cu minionego stulecia są bardzo małe.
Na podstawie oszacowanej jasności ab
solutnej (14,8-16,1 mag.) i założonego
albedo (0,04) oceniono ich rozmiary na
3-8 km. Nic więcej o nich na razie nie
wiadomo. Być może dalsze obserwacje,
wykonane za pomocą dużych i jeszcze
bardziej udoskonalonych instrumentów,
rzucą więcej światła na szczególnie chy
ba intrygujący problem pochodzenia ze
wnętrznych księżyców nieregularnych,
których odkrywa się coraz więcej i to
nie tylko wokół Jowisza, ale także in
nych wielkich planet. Jak tak dalej pój
dzie, to jeszcze gotowe się okazać, że
być może Jowisz — tak bogaty w fa
scynujące światy księżyców galileuszowych — otoczony jest własnym pasem
planetoid?
Krzysztof Ziołkowski

Saturn „na prowadzeniu”
rett Gladman z Nice Observato
ry i jego koledzy po fachu z roz
maitych państw nie ustają w wy
siłkach, by powiększać liczbę znanych
„planetarnych pociech”. Właśnie ogło
sili, że udało im się odnaleźć dwa kolej
ne księżyce wokół ich macierzystego Sa
turna. W ten sposób ta akurat satelitarna
gromadka liczy już sobie 30 członków.
Mający robocze oznaczenie S/2000 S 11
księżyc został wypatrzony w dniu 9 li
stopada przez Matthew Holmana. Wy

B
78

starczył do tego 1,2-metrowy teleskop
zwierciadlany, będący na wyposażeniu
Whipple Observatory w Arizonie. S 11
to prawdopodobnie „okruszek” o śred
nicy 35 kilometrów. Druga nowość uj
rzała światło dzienne dzięki wysiłkom
pary Gladman i J. J. Kavelaars z McMaster University. S/2000 S, 12,5-kilometrowa „drobnostka”, wpadła „w oko”
3,6-metrowemu teleskopowi Canada-France-Hawaii w dniu 23 września
ubiegłego roku. Spośród teraz już 30
U R A N I A - Po s t ę p y A s t r o n o m i i

znanych księżyców Saturna 19 zostało
odkrytych w ciągu ostatnich 20 lat, z cze
go aż tuzin przez zespół koordynowany
przez Gladmana. Owa dwunastka wy
daje się przynależeć do trzech odrębnych
podgrup. Większość z nich porusza się
w tym samym kierunku, w którym Sa
turn rotuje, a nachylenia ich orbit gru
pują się w pobliżu 35 i 48 stopni. Trze
cia podklasa porusza się w przeciwną
stronę, po orbitach nachylonych pod
kątem około 170 stopni, (mag)
2/2001
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Ziemia chyba lżejsza?
zecz dotyczy związanej z pra
wem powszechnego ciążenia
stałej grawitacyjnej*. Znajo
mość tej wielkości jest konieczna do
„ważenia” ciał niebieskich — a tu są
problemy. Stała ta, oznaczana przez
duże G — obok stałej Plancka h i pręd
kości światła c — stanowi jedną z fun
dam entalnych stałych przyrody. Co
jest tu jednak szczególne to fakt, iż nie
ma w zasadzie teorii, łączącej oddzia
ływanie graw itacyjne z pozostałym i
oddziaływ aniam i fundam entalnym i.
Wielkość ta nie ma więc wyraźnego
powiązania z innymi stałymi fizyki, jej
w arto ści nie da się w ydedukow ać
z żadnej ogólnie przyjętej teorii. Do
dajmy też, iż nie uzyska się tego z ob
serwacji ruchów planet czy satelitów.
N a dzisiejszym etapie wiedzy, jedyna
droga do poznania G wiedzie poprzez
badania laboratoryjne.
Na pozór zdawałoby się, że pomiar
tej wielkości winien być prosty: trze
ba wziąć dwie kule o masach m, i m 2,
umieścić je w odległości r i zmierzyć
siłę F, z ja k ą one się p rzyciągają.
W równaniu F = G m, m 2/r2 jedyną
niewiadomą będzie G. Szkopuł jednak
w tym, że oddziaływanie grawitacyj
ne jest nadzwyczaj słabe (w stosunku
np. do elektromagnetycznego jest ono
blisko 40 rzędów wielkości słabsze).
Przy m, = m , = 1 kg i r = 10 cm, siła
F = 6,7x10 9 niutonów. Przedstawia
jąc to bardziej poglądowo: gdyby jed 
na z tych kul była unieruchomiona, to
ta druga „spadłaby na nią” z przyśpie
szeniem 6,7 x 10 9 m/s2. (Zestawmy to
z miliard razy większą wartością przy
śpieszenia ziemskiego, g = 9,8 m /s2).
Poznanie wartości G nie jest więc
zadaniem łatwym. Nie należy się dzi
wić, że sam Newton sądził, iż warto
ści stałej grawitacyjnej wyznaczyć się
nie da.
Pierwszy laboratoryjny pomiar tej
wielkości wykonany został w ponad
sto lat od opublikowania wiekopom
nego dzieła P hilosophiae naturalis
principia mathematica. W roku 1798

R

* Tematyka tej stałej poruszana była na ła
mach „Postępów Astronomii”, numer 2/95
2/2001

a n g ie lsk i fizy k H en ry C av en d ish
„zważył” po raz pierwszy naszą pla
netę, poznano więc też jej średnią gę
stość. Posługując się tzw. w agą skrę
ceń, otrzymał on G = (6,74 ±0,05)* 10~n
m3k g 1s“2.
Przez całe prawie następne dwa stu
lecia niewiele do tej tematyki wnie
siono. Pewien krok do przodu stano
w iły tu d o p iero w yniki uzy sk an e
w U SA w N ational B ureau o f Stan
dards (G. Luther, W. Towler, Phys.
Rew. L ett., 18 Jan., 1982). O trzy
m an o ta m w a rto ś ć G = (6 ,6 7 2 6
± 0 ,0 0 0 5 )x l0 “ .
W yrażona w procentach niepew 
ność jest tu rzędu 0,01%. Nie jest to
wielki postęp; spośród stałych fizycz
nych, znajomość stałej grawitacyjnej
obarczona jest największym błędem
(np. m asę protonu znamy z dokładno
ścią do 0,0001%, a prędkość światła
prawie do miliardowej procenta). Ta
wartość G z roku 1982 została następ
nie zaakceptowana (1986 CODATA
Adjustment), tę wartość podają pod
ręczniki.
W latach dziewięćdziesiątych za
siana tu została jednak spora doza
wątpliwości. Pojawiły się nowe, w y
raźnie rozbieżne wyniki od 6,670 do
6,675 ( x l0 -11). Uczyniono więc krok
do tyłu, zalecając przyjęcie zaokrąglo
nej w artości 6,673xl0~n , natom iast
m ożliwą niepewność zwiększono do
żenującej wręcz wartości ±0,15%.
Zmasowany atak na ów — jak pi
sywano — big problem with big G
rozpoczął się pod sam koniec minio
nego stulecia. Nadarzała się bowiem
doskonała okazja: dwusetna rocznica
historycznych pomiarów Cavendisha.
W roku 1998 odbyło się w Londynie
poświęcone tej rocznicy sympozjum,
na k tó ry m z a p re z en to w a n o m .in.
osiem przeprow adzanych aktualnie
eksperym entów . W yniki jednego z
tych laboratoryjnych pomiarów uka
zały się niedawno drukiem (J. Gund lach, M. M erkow itz, Phys. Rew.
Lett., 2 Oct. 2000). Sama idea wagi
skręceń zachowuje nadal priorytet w
tych badaniach, ale rozwiązania, m a
jące na celu eliminację błędów, są bar
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dzo oryginalne. Autorzy uzyskali war
tość G = (6 ,6 7 4 2 ± 0 ,0 0 0 1 ) x l0 - "
m 3k g
i s ~ 2 ; niepewność wynosiłaby tu
więc tylko ±0,0015%.
Ta najnowsza wartość G jest w ięk
sza od poprzednich. Jeżeli zostanie po
twierdzona, trzeba będzie skorygować
nieco masy ciał niebieskich.
Gdy dane jest G, m asę naszej pla
nety Mffi otrzymamy w oparciu o zna
jom ość przyśpieszenia ziemskiego g
oraz jej promień R:
g R2
M

®

®

=

-

G

—

•

Można też uzyskać wartość masy
Ziemi, mając dane o obiegającym ją
po orbicie kołowej sztucznym sateli
cie. Jeżeli r jest promieniem orbity, zaś
P okresem obiegu, to
M„

4j t 2 r3
GP2

Jak widać, stała grawitacyjna wy
stępuje w mianowniku, a zatem — im
większa jest wartość G, tym mniejsza
masa ciała niebieskiego. Przyjmując
tę uzyskaną ostatnio wartość stałej gra
w itacyjnej, na m asę naszej planety
otrzymuje się liczbę 5,9722xl024 kg.
D otychczas podaw ano 5 ,9 7 4 2 x l0 24
kg; pomniejszenie masy niebagatelne:
o około 2 x 1021 kg. A są to już trylio
ny ton.
Przy obliczaniu masy Słońca M0
aktualny byłby oczywiście tylko ten
drugi z podanych tu wzorów. Ciałem
obiegającym może być w tym przy
padku któraś z planet o małym mimośrodzie (np. Wenus); zatem r i P będą
odpowiednio promieniem orbity pla
nety i okresem jej obiegu wokół Słoń
ca.
W cytowanej pracy podana jest od
powiadająca nowej wartości G masa
Słońca M 0 = 1,9884x1030 kg. W ze
stawieniu z danymi dotychczasowymi
— M 0 = l,9 8 9 1 x l0 30 kg — różnica
byłaby tu już rzędu kwadryliona ton.
Ale w astronomii tryliony czy kwadryliony (nawet te europejskie) to nie ta
kie znowu wielkie liczby.

Tadeusz Jarzębowski
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Plany badań Układu Słonecznego

Bogata dekada 2001-2011
ierwsza dekada nowego stule
cia zapow iada się niezw ykle
bogato pod względem plano
wanych m isji do różnych obiektów
U kładu S łonecznego. Jeśli chodzi
o badania planet, to szczególnie obie
cująco wyglądają plany misji do Sa
turna i M erkurego, których sondy ko
sm iczne nie o dw iedzały od 20 lat
(w p rz y p a d k u S a tu rn a ) i 26 lat
(w przypadku Merkurego). Obie pla
nety uzyskają po raz pierw szy swe
sztuczne satelity. Także Mars zostanie
poddany intensywnym badaniom, acz
kolwiek jeszcze bez sprowadzenia na
Ziemię próbek gruntu, co będzie za
pewne jednym z głównych wydarzeń
drugiej dekady. Z programu badań pla
netarnych w ypadł n iestety Pluton,
mimo że m isja sondy Pluto-K uiper
Express została w szczegółach opra
cow ana na rok 2004. Skreślono ją
z powodu oszczędności w NASA, ale
jest jeszcze nadzieja na jej uratowa
nie przez sponsorów spoza rządowej
agencji kosmicznej.
Księżycom wielkich planet poświę
cono dwie samodzielne misje — son
dy H uygens (badania Tytana) oraz
Europa Orbiter, zaś o badania nasze
go K siężyca zatroszczą się głównie
Japończycy, którzy przygotow ują m i
sje Lunar-A i Selene. Planetoidy będą
celem badań przy okazji realizacji
misji planetarnych (sonda Cassini), ale
także specjalistycznych misji z w ej
ściem na orbitę (sonda Dawn) i dostar
czeniem na Z iem ię próbek gruntu
(sonda Muses-C).

P

Chyba najbardziej imponująco wy
glądają jednak badania komet. Celem
sond kosmicznych powinny stać się
kolejn o : B orrelly, E ncke, W ild-2,
Tempel-1, Schwassmann-Wachmann3, d ’A rrest i W irtanen. Trzy sondy
dokonają bezpośredniego zetknięcia
z kom etam i poprzez w yłapyw anie
pyłu, zrzucenie ładunku udarowego na
jądro i wreszcie lądowanie najądrze.
Nawet jeśli nie wszystkie z planowa
nych dziś misji doczekają się realiza
cji, a część z podjętych eksperymen
tów zakończy się niepowodzeniem —
jak np. marsjańskie misje roku 1999
— to i tak m ożna się spodziew ać
ogrom nego napływ u danych, które
znacznie wzbogacą, a być może na
w et zrew olucjonizują naszą wiedzę
o Układzie Słonecznym.
Oto kalendarium bieżących, plano
w anych a także praw dopodobnych
misji:
2001, kwiecień — start amerykańskiej
sondy Mars Odyssey 2001 przezna
czonej do badania pow ierzchni
Czerwonej Planety z orbity wokółmarsjańskiej.
2001, wrzesień — przelot amerykań
skiej sondy Deep Space 1 koło ko
mety Borrelly’ego.
2001, październik — wejście na orbi
tę sondy Mars Odyssey 2001.
2002, lipiec — start amerykańskiej
sondy C O N TO U R , która m a się
zbliżyć do trzech komet.

2002, lipiec — start japońskiej sondy
Muses-C przeznaczonej do sprowa
dzenia na Z iem ię próbek gruntu
planetoidy.
2003, styczeń — start europejskiej
sondy kometarnej Rosetta.
2003, luty — start japońskiej sondy
księżycow ej Lunar-A , która ma
zrzucić na powierzchnię Srebrnego
Globu dwa penetratory, a sama stać
się jego sztucznym satelitą.
2003, maj — start amerykańskiej son
dy M ars Lander 1 z pojazdem sa
mobieżnym Athena do badania po
wierzchni Marsa.
2003, czerwiec — start analogicznej
sondy M ars Lander 2.
2003, czerwiec — start europejskiej
sondy Mars Express z lądownikiem
Beagle 2.
2 0 0 3 , p a ź d z ie rn ik — lą d o w a n ie
sondy M u ses-C na planetoidzie
I989ML, pobieranie próbek grun
tu.
2003, listopad — przelot sondy CON
TOUR koło jądra komety Enckego.
2003, grudzień — spóźniony dolot do
M arsa japońskiej sondy N ozom i
(wysłanej z Ziemi w lipcu 1998 r.),
wejście na w ydłużoną orbitę wokół
planety.
2003, grudzień — do Czerwonej Pla
nety dociera M ars Express, sonda
wchodzi na wydłużoną orbitę, Be
agle 2 ląduje na powierzchni.
2004, styczeń — przelot am erykań
skiej sondy Stardust koło komety
Wild-2, pobranie próbek pyłu kometarnego.
2004, styczeń — lądowanie obu sond
Mars Lander, pojazdy Athena roz
poczynają podróż po powierzchni
M arsa (do 100 m dziennie).
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Rys. 1. Europejski lądownik
marsjański Beagle 2. Widocz
ne koliste panele baterii sło
necznych, a także wysięgnik
z sondą Mole do penetrowa
nia warstw podpowierzchniowych (źródło ESA).

2004, styczeń — start amerykańskiej
sondy kometarnej Deep Impact.
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2004, kwiecień — aparat powrotny
sondy M uses-C z próbkami gruntu
planetoidy startuje w drogę powrot
ną na Ziemię.
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2004 , lipiec — am erykańska sonda
Cassini wchodzi na orbitę wokół
Saturna.
2004 , listopad — europejska sonda
Huygens odłącza się od sondy Cas
sini i ląduje na Tytanie.
2004 , (?) — możliwy start am erykań
skiej sondy M ESSENGER do ba
dania Merkurego.
2004 , (?) — możliwy start japońskiej
sondy Selene przeznaczonej do ba
dania Księżyca z orbity biegunowej
i wysłania próbnego lądownika na
powierzchnię.
200 5 , lipiec — zrzucenie ładunku
udarow ego (tzw. impactor) na ją 
dro k o m ety T em pel-1 z so n d y
D eep Im pact, badanie w ybitego
krateru i wyrzuconej w przestrzeń
materii.
2005 , sierpień — start amerykańskiej
sondy Mars Reconnaissance Orbiter, która ma wykonać zadania utra
conej we wrześniu 1999 roku son
dy M ars Climate Orbiter.
2006 , styczeń — pow rót na Ziem ię
zasobnika z próbkami pyłu komety
Wild-2 oraz cząstkami materii mię
d zy g w iezd n ej zeb ran y m i p rzez
sondę Stardust.
2006 , styczeń — start amerykańskiej
sondy Europa Orbiter przeznaczo
nej do badania księżyca Europa z
orbity wokółksiężycowej.
2006 , czerwiec — powrót na Ziem ię
zasobnika z próbkami gruntu pla-

netoidy 1989ML pobranymi przez
sondę Musesc-C.
2006 , czerwiec — przelot sondy CON
TOUR koło komety Schwassmanna-W achmanna-3.
2006 , lipiec — przelot sondy Rosetta
koło planetoidy Otawara.
2006 , (?) — możliwy start amerykań
skich sond INSID E Jupiter do Jo
wisza i Dawn do planetoid Westa
i Ceres przeznaczonych do badań
z orbity sztucznego satelity.
2007 , start francusko-włoskiej sondy
NetLander przeznaczonej do bada
nia Marsa z orbity i umieszczenia
na pow ierzchni czterech niew iel
kich lądowników.
2008 , lipiec — przelot sondy Rosetta
koło planetoidy Siwa.
2008 , lipiec — koniec pierwszej czę
ści misji sondy Cassini, początek
misji przedłużonej (jednego z sied
miu rozważanych wariantów).
2008 , jesień — sonda Europa Orbiter
osiąga Jowisza, początek manew
rów dla wprowadzenia sondy na or
bitę wokół Europy.
2009 , kolejne okno startowe na M ar
sa — amerykański projekt testowa
nia urządzeń i technik pobierania
próbek gruntu.
2009 , wrzesień — wejście na orbitę
wokół Merkurego sondy MESSEN
GER.
2009 , (?) start eu
ro p e jsk ie j so ndy
B epi-Colombo
przeznaczonej do
badania M erkure
go z orbity sztucz
nego satelity oraz
w ysłania lądow ni
ka na p o w ierzch
nię.

2010, lato — w ej

Rys. 2. Następca Sojournera, marsjański pojazd Athena
(źródło NASA).

2/2001

Rys. 3. Europejska sonda kometarna Rosetta przybiera realne kształty
(ESA).

ście sondy E u r o 
p a O r b ite r na or
bitę wokół Europy,
mierzenie grubości
pokryw y lodowej

U R A N I A - Postępy Astro no m ii

Rys. 4. W takim pojemniku odłączo
nym od sondy Stardust powrócą na
Ziemię próbki komety Wild-2 (NASA)

i oceanu pod jej powierzchnią.
2011 , jeszcze jedno okno startowe na

Marsa — rozpoczęcie międzynaro
dowej misji przygotowującej do po
b ra n ia p ró b e k g ru n tu z M arsa
i sprowadzenia ich na Ziemię.
2011 , listopad — sonda Rosetta zbli
ża się do jądra komety Wirtanena,
przygotowania do wysłania lądow
nika R oLand (term in lądow ania:
sierpień 2012).
2011 , (?) sonda Bepi-Colombo osiąga
M erkurego.
Jacek Kruk
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Bolid Moravka z 6 maja 2000
so b o tn ie p o p o łu d n ie 6
m aja 2000 r. nad pogra
nicznymi obszaram i Pol
ski i Czech rozegrał się kosmiczny dra
mat — wysoko nad powierzchnią Zie
mi eksplodował gość z głębin Układu
Słonecznego — wielki meteoryt. O go
dzinie 13:52 CW E (11:52 UT) nad
środkową Polską została zauważona
ja sn a kula ognista, poruszająca się
z północy na południe. Tor lotu był bar
dzo płaski, praktycznie równoległy do
powierzchni ziemi. Za kulą ciągnął się
krótki jasny ogon oraz długi, smolisty
ślad. Przelatując nad okolicami Cieszy
na kula, sypiąc iskrami, wybuchła na
wiele części, w tym przynajmniej na
trzy jasne fragmenty, które następnie
szybko zgasły. Zdarzeniu towarzyszył
silny grzmot. Na terenie Republiki Cze
skiej (nad zalewem Moravka — stąd
nazwa) znaleziono następnie trzy frag
m enty m eteorytu kamiennego. Cały
przelot, od momentu zauważenia do
wybuchu, trwał zaledwie kilka sekund.
P rzelot bolidu obserw ow any był
z terenów Czech (w ykonano w iele
zdjęć, a nawet nagrań video), Słowacji
i Polski. W związku z tym w Polsce za
wiązały się dwie grupy badawcze, któ
rych c elem b y ło z e b ra n ie re la c ji
o w sp o m n ian y m p rz e lo c ie . Jed n a
z nich pow stała przy U niw ersytecie
Wrocławskim (Andrzej Pigulski, Paweł
Preś), druga przy Oddziale Krakow
skim Polskiego Towarzystwa Miłośni
ków Astronomii (Tomasz Ściężor, Mar
cin Filipek, Janusz Płeszka, Paw eł

Turek). Pierwsza z wymienionych ze
brała ponad 100 obserwacji opisowych
(niestety, zawierających mało danych
ilościowych), głównie dzięki zamiesz
czeniu ogłoszeń w prasie i w radiu.
Grupa PTMA zorganizowała trzy wy
prawy w rejon zdarzenia, gdzie na miej
scu przeprowadziła „wizje lokalne”,
dokonując odpow iednich pom iarów
w terenie. Efektem było 15 zebranych
relacji, które pozwoliły w miarę do
kładnie zrekonstruować przebieg wy
darzenia i trajektorię atm osferyczną
meteoroidu.
N a p odstaw ie zebranych relacji
świadków można stwierdzić, że prze
lot bolidu odbywał się po niezwykle
płaskiej trajektorii (nachylenie 15°—
-2 0 ° do powierzchni ziemi) z kierun
ku północnego na południe, praktycz
nie równoległej do lokalnego południ
ka 18°36’, z prędkością ok. 20 km/s.
Zakończył się eksplozją na wysokości
ok. 20 km nad punktem o współrzęd
nych <p = 4 9 ° 4 3 X = 18°36’ (8 km na
południowy wschód od Cieszyna, nad
miejscowościąHnojnik na Morawach),
a prędkość końcowa bolidu wynosiła
jedynie ok. 4 km/s. W efekcie eksplo
zji nastąpił rozpad na przynajmniej
3 fragmenty, kontynuujące lot ciała
głównego lotem bezwładnym w płasz
czyźnie jego trajektorii. Bolid zauwa
żony został po raz pierwszy prawdo
p o d o b n ie na p ó łn o cn y -za ch ó d od
Częstochowy na wysokości 60 km nad
pow ierzchnią ziemi, jednakże obiek
tem zwracającym uwagę obserwato
rów naziem n y ch
stał się d o p iero
w rejonie L ubliń
ca, 120 km od
m iejsca eksplozji
na wysokości przynajm n iej 40 km
nad ziemią. Praw
dopodobnie m ak
sim u m ja s n o ś c i
osiągnął w rejonie
Pyskowic (90 km
od miejsca eksplo
zji), gdy stał się już
Rys. 1. Rzut obserwowanej trajektorii bolidu Morśvka na
obiektem dominu
powierzchnię Ziemi.
jącym na niebie.

W
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Przeprowadzone badania m odelo
we przelotu meteoroidu przez atmos
ferę wykazały, że najlepszą zgodność
modelu z rzeczywistością otrzymuje
się przy założeniu następujących pa
rametrów:
masa początkowa m Q: 10 ton,
prędkość początkowa: 20 km/s,
kąt wejścia w atmosferę: 20°
Efektem w ejścia opisanego ciała
w atmosferę powinien być bolid o ja 
sności absolutnej1 równej ok. - 1 7 m
(100 razy ja ś n ie js z y od K siężyca
w pełni). Rozpad takiego ciała pow i
nien nastąpić na wysokości 20 km przy
p rę d k o śc i 4 k m /s, a łąc zn a m asa
odłamków powinna wynosić ok. 1,5
tony (co daje kulę kam ienną o średni
cy 1 m). Wartości te są zgodne z wiel
kościami oszacowanymi na podstawie
relacji świadków zdarzenia.
Znając (w przybliżeniu) prędkość
wejścia bolidu w atmosferę oraz usy
tuow anie trajektorii w przestrzeni,
m ożna w yznaczyć orbitę heliocentryczną meteoroidu Moravka. Na pod
stawie fotografii i nagrań video bada
cze czescy (J. Borovicka) otrzymali
następujące elementy orbity wokółsłonecznej, w dużej mierze zgodne z war
tościam i otrzym anym i przez autora
niniejszego raportu na podstawie re
lacji świadków zdarzenia:
• średnia półoś orbity a = 1,985 j.a.,
• mimośród orbity e = 0, 0,51,
• nachylenie orbity do płaszczyzny
ekliptyki i = 32°,
• długość węzła wstępującego Q =
46°,
• długość peryhelium w = 205°,
• moment przejścia przez peryhelium
T0 = 2 6 V 2000,
• odległość peryhelium <7 = 0,978 j.a.,
• odległość aphelium Q = 2,99 j.a.
Oznacza to, że meteoroid Moravka
krążył wokół Słońca po wydłużonej
orbicie eliptycznej, nachylonej pod
kątem 32° do płaszczyzny orbity Zie1
Jasność absolutną bolidu definiuje się
jako jasność, jaką miałby on obserwowa
ny z odległości 100 km.
2/2001
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Rys. 2. Kadr z filmu video wykonanego przez J.Fabiga
(Jindrichov, Czechy). Zarejestrowany jest bolid w fazie przed
rozpadem, na wysokości 40 km nad powierzchnią ziemi [J.
Borovićka, P. Spurny, http://www.asu.cas.cz/~borovic/bolid.htm, pobrane 15 X 2000.].

Rys. 3. Kadr z filmu wykonanego przez J.Miśaka (Uherske
Hradiśte, Czechy). Widoczny jest bolid po rozpadzie na
wysokości 29 km nad powierzchnią ziemi. Widać przynaj
mniej 35 odłamków. Na innym kadrze można się doliczyć
ok. 100 odłamków (podany czas nie jest dokładny) [J. Borovicka, P. Spurny, http://www.asu.cas.cz/~borovic/bolid.htm, pobrane 15 X 2000].

Rys. 4. Trzy znalezione odłamki meteorytu Moravka
[J. Borovicka, P. Spurny, http://www.asu.cas.cz/~borovic/bolid.htm, pobrane 15 X 2000].

mi, z okresem 2,8 roku, zbliżając się do niego na odle
głość niewiele mniejszą od odległości Ziemi od Słońca,
a oddalając się w okolice pasa planetoid. W momencie zde
rzenia leciał właśnie w stronę Słońca (do którego zbliżył
by się za niecały miesiąc), gdy na jego drodze znalazła się
Ziemia. Wiadomo, że orbity wokółsłoneczne wszystkich
meteorytów kamiennych, dla których możliwe było ich
wyznaczenie, są podobne do orbit tzw. planetoid grupy
Apolla. M ożna stwierdzić, że bolid M oravka doskonale
pasuje do tej grupy. Zastanawia jedynie duże nachylenie
orbity do płaszczyzny ekliptyki (32°).
Jak już wspomniano, w pobliżu zalewu M oravka znale
ziono trzy odłamki meteorytu: pierwszy odłamek o masie
214,2 g, na brzegu zalewu, bezpośrednio po eksplozji
w dniu 6 maja; drugi odłamek o masie 329,5 g, w odległo
ści 3 km na północ od pierwszego, w dniu 25 maja i trzeci
odłamek o masie 90,6 g, w odległości 11 km od pierwsze
go, w dniu 23 czerwca 2000 r. Tak więc łączna masa zna
lezionych fragmentów wynosi zaledwie 634,3 g. Niewąt
pliw ie w rejonie zalew u M oravka znajduje się więcej
materii kosmicznej pochodzącej z tego spadku, jednak
ukształtowanie terenu nie sprzyja jej znalezieniu. Po zba
daniu określono typ meteorytu na H6, co oznacza mete
oryt kamienny, tzw. chondryt zwyczajny oliwinowo-bronzytowy, odznaczający się niezwykle drobnymi chondrami.
Przelot bolidu M oravka dzięki temu, że nastąpił w so
botę, w porze obiadowej, przy pięknej słonecznej pogo
dzie w gęsto zaludnionych okolicach, jest jednym z nie
licznych znanych przelotów, dla których możliwe było
dokładne określenie trajektorii atmosferycznej oraz orbity
wokółsłonecznej. Znana orbita wokółsłoneczna w powią
zaniu z badaniam i znalezionych m eteorytów znacznie
wzbogaca naszą wiedzę o Układzie Słonecznym.
D la polskich m iłośników astronom ii przelot bolidu
M oravka miał niewątpliwie duże znaczenie. Wykazano,
że zbierane w terenie relacje bezpośrednich świadków zda
rzenia, po odpowiednim opracowaniu oraz uwzględnieniu
modelu przelotu ciała meteorowego przez atmosferę, po
zw alają na praw idłow ą rekonstrukcję jeg o trajektorii
i w konsekw encji orbity w okółsłonecznej m eteoroidu,
zgodną z analogicznymi parametrami otrzymanymi na pod
stawie badań nagrań video lub fotografii. Oznacza to, że
w przypadku innych bolidów, dla których nie posiadamy
dokumentacji fotograficznej, lecz tylko zeznania świad
ków, badania takie są celowe i m ogą przynieść wymierne
efekty naukowe.

Tomasz Ściętor

Rys. 5. Położenie orbity meteoroidu Morśvka w Układzie
Słonecznym [J. Borovićka, P. Spurny, http://www.asu.cas.cz/
-borovic/bolid.htm, pobrane 15 X 2000],
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Zainteresowanych zjawiskiem oraz problematyką bolidów od
syłam do pełnego opracowania, które zostało opublikowane przez
PTMA: Tomasz Ściężor „Bolidy. Zjawisko i metodologia badań
na przykładzie bolidu Moravka z 6 maja 2000 r. ”, Kraków 2000.
Obszerne opracowanie zawiera wybór relacji świadków zdarze
nia, ich interpretacją, szczegółowe rozważania modelowe doty
czące przelotu meteoroidu przez atmosferę oraz rozdział doty
czący obserwacji bolidów. Do nabycia w siedzibie Towarzystwa:
Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii, ul. Św. Tomasza
30/8, 31-027 Kraków.
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Relacja z wyprawy na całkowite zaćmienie
Księżyca 9 stycznia 2001 r.
rognozy na dzień zaćmienia wyglądały początko
wo obiecująco dla naszych południowych sąsiadów,
ale w dniu zjawiska okazało się, że ich szanse zm a
lały. Wziąłem więc pod uwagę możliwość przejaśnienia
w okolicach Głubczyc i Prudnika i wraz z kol. Januszem
Płeszką ok. godz. 16.00 w yjechaliśm y z Jerzm anow ic
(ok. 20 km na p łn .-zach . od K rakow a) d ro g ą nr 94
w kierunku Śląska. Pierwsze przejaśnienia, które pokaza
ły się za Gliwicami, obudziły w nas nadzieje. Zatrzymali
śmy się na wale Odry przed Raciborzem. Jednak nasz po
stój trw ał krótko, gdyż niespodziew anie zm ieniła się
cyrkulacja, z kierunku wsch.-płn.-wsch. zaczął nadciągać
altocumulus i wkrótce przesłonił Księżyc. Ruszyliśmy więc
dalej (a dochodziła ju ż 19.00) i przejechawszy przez Raci
bórz a następnie Kietrz, zatrzym aliśm y się w m iejscu
o współrzędnych: N 50 03 24,2; E 17 58 49,2, gdzie pozo
staliśmy do końca zjawiska.
F azę c z ę ś c io w ą z a ć m ie n ia m o g liśm y p o d z iw ia ć
w krótkich przerwach między chmurami. W fazie całko
witej nastąpiło dosyć sporo mniejszych i większych prze
jaśnień. Wychodzenie z cienia naszego naturalnego sateli
ty było w idoczne praw ie cały czas, ale przez cienką
warstwę chmur.
Wykonałem 11 zdjęć zjawiska przy użyciu teleskopu
Newtona 165/1200 aparatem Praktica MTL50 na slajdzie
Provia 400A SA (z czego 3 podczas fazy całkow itej).
Z pow odu zachm urzenia ustaw ienie m ontażu paralaktycznego było bardzo niedokładne, K siężyc „uciekał”
z pola widzenia, a czasu na kadrowanie było niewiele. Fo
tografowanie przypominało więc polowanie (a zwierzyna
chowała się w cieniu). Kolega Janusz wyposażony w tele
obiektyw 500 mm na statywie również dzielnie radził so

P

bie z niedogodnościami pogodowymi.
M oje próby w y konania ob serw acji zakryciow ych
spełzły na niczym — luki w chmurach były zbyt krótkie
i nieregularne.
Podsumowując: nasza wyprawa okazała się dość owoc
na. Udając się na Słowację lub Czechy, prawdopodobnie
zobaczylibyśmy więcej (jak wynika z doniesień o pogo
dzie w tych krajach), ale zostając w Krakowie, m ieliby
śmy problemy z dostrzeżeniem fazy całkowitej (co wyni
ka z relacji kol. Ściężora). Możliwość przemieszczania się
pozwoliła nam (chociaż częściowo) podziwiać piękno za
ćmienia, podobnie jak na W ęgrzech w 1999 roku.
Marcin Filipek

Obóz Szkoleniowo-Obserwacyjny Sekcji Obserwatorów
Komet Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii
KUDŁACZE 2001
Z arząd G łów ny i S ekcja O b serw atorów K om et
PTMA zapraszają wszystkich miłośników astronomii
zainteresowanych obserwacjami komet na wakacyjny
obóz szkoleniowo-obserwacyjny. Odbędzie się, podob
nie jak rok temu, na polanie Kudłacze koło Pcimia (Be
skid Średni, 50 km od Krakowa), w term inie 14-24
sierpnia 2001 roku.
Tak jak przed rokiem, w ramach obozu chcemy prze
kazywać uczestnikom wiedzę o kometach, oraz uczyć
ich wizualnych obserwacji tych obiektów.

84

W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy
odwiedzić stronę internetową obozu. M ożna także skon
taktować się z Sekcją łub Zarządem Głównym PTMA
albo z koordynatorem obozu, Michałem Drahusem.
Na zgłoszenia czekamy do końca czerwca bieżące
go roku.
Strona w intemecie: http://www.kudlacze.z.pl
E-mail Michała Drahusa: traktor@v-lo.krakow.pl
Adres Sekcji: ul. Św. Tomasza 30/8, 31-027 Kraków
Telefon ZG PTMA: (0-12) 422-38-92 (śr„ pt.: 12°°-1400)
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w kraju

Festiwal Astronomiczny — „Urodziny Heweliusza”
Gdańsk, 30-31 stycznia 2001 r.
adbałtyckie Centrum Kultury
w Gdańsku sprawiło w szyst
kim Miłośnikom Astronomii,
tym zawodowym i tym mniej zawodo
wym, przepyszną astronomiczną ucztę:
dwudniowe wykłady o najnowszych
osiągnięciach astronomii, astrofizyki
i kosmologii, pokazy Słońca, planet
i gwiazd przez lunety i teleskopy, dys
kusję p anelow ą i pokazy film ow e.
A wszystko z okazji 390 rocznicy uro
dzin Jan H e w e liu sz a (2 8 .1 .1 6 1 1 —
-28.1.1687), świeżo ogłoszonego tam
G d a ń s z c z a n in e m
T y s ią c le c ia .
A w szystko odbywało się w siedzi
bie Centrum, czyli w Ratuszu Staro
miejskim w Gdańsku przy ul. Korzen
nej 33/35, gdzie Heweliusz „zasiadał”
jako radny i nieopodal miejsca, gdzie
mieszkał oraz miał swe obserwatorium.
Jan Heweliusz, rodowity gdańsz
czanin, tam tejszy browarnik, ławnik
i radny miejski, był najwybitniejszym,
po Koperniku, polskim astronomem.
Żył w XVII wieku. Na dachach swych
dom ostw zbudow ał obserw atorium ,
któremu „naonczas równego nie było
w całej Europie” . Sam budował i przy
ozdabiał swoje instrumenty. Próbował
też lunet: jedna z nich miała ok. 50 m
długości i musiał ją zbudować na podgdańskich błoniach. Bardzo dużo ob
serwował będąc jednocześnie astrono
m em , ry so w n ik ie m , ry to w n ik ie m

N

Dyrektor Nadbałtyckiego Centrum Kultury,
inicjator i główny organizator Festiwalu wita
zebranych gości.
2/2001

i w ydaw cą swych dzieł. Zasłynął naj
pierw sw oją„Selenografią”, która sta
ła się podstawowym dziełem dotyczą
cym K siężyca na przeszło 200 lat.
Zyskał też tą książką przychylność
króla Francji Ludwika XIV i królów
polskich W ładysława IV i Jana Kazi
mierza. Ten ostatni obdarzył go szla
chectwem. Kolejne wielkie dzieła He
w eliusza to m.in. „Com etographia”,
„Machinae coelestis”, „Catalogus stellarum fixatorum”, „Firmamentum Sob iescian u m sive U ran o g rafia” . To
ostatnie dzieło uchodzi za najpiękniej
szy barokowy atlas nieba. N a cześć
zwycięstwa Sobieskiego nad Turkami
wydziela na niebie gwiazdozbiór „Tar
cza Sobieskiego”. Pozostaje on do dzi
siaj na niebie jako gwiazdozbiór Tar
cza obok Psów Gończych, Jaszczurki,
M ałego Lwa, Sekstansu i Lisa też
przez Heweliusza „wprowadzonych”
na firm am ent niebieski. H ew eliusz
przez szereg lat był wspomagany fi
nansowo przez króla Jana III Sobie
skiego, a więc był to prawdziwy pol
ski astronom królewski.
W roku 1987, z okazji 400 roczni
cy śmierci tego Wielkiego Astronoma
oraz odkrycia jego grobu w kościele św.
K atarzy n y , sp o łec zn o ść n aukow a
Gdańska zorganizowała odpowiednią
sesję naukową, której materiały ukazały
się drukiem w Wydawnictwach Towa
rzystwa Naukowego w Gdańsku. Te
raz niespożytej energii Dyrektor Cen
trum Kultury, Pani Bronisława Dejna,
zaraziła ideą Festiwalu Instytut Fizyki
Teoretycznej i Astrofizyki Uniwersy
tetu Gdańskiego i Fundację Astrono
mii Polskiej oraz wielu darczyńców,
dzięki którym uformował się ostatecz
ny kształt Festiwalu. Zawierał on:
1. wykłady popularnonaukowe wy
bitnych astrofizyków polskich połączo
ne z dyskusją,
2. debatę o głównych problemach
współczesnej astronomii u progu XXI w.,
3. wystawę poświęconą Janowi He
weliuszowi,
4. obserwacje astronomiczne przez
teleskopy ustawione obok miejsca obrad,
U R A N I A - Postępy Astr o no m ii

5.
projekcje filmów poświęconych
Janowi Heweliuszowi i innych.
Patronat honorowy nad całą impre
zą objął Prezydent M iasta Gdańska
Paweł Adamowicz.
Otw arcia Festiw alu dokonał jego
współorganizator, profesor Robert Głę
bocki. Pierwszym mówcą był Prezes
Towarzystwa Naukowego w Gdańsku,
prof. Andrzej Zbierski, który przedsta
wił postać Bohatera Festiwalu na tle
ówczesnej epoki. Następnie prof. Te
resa Grzybowska z Muzeum Narodo
wego omówiła „Malarski portret od
kryć Jana Heweliusza”, odnosząc się do
portretu Heweliusza znajdującego się
w siedzibie Royal Society w Londynie,
a który cały czas zdobił salę obrad Fe
stiwalu. Ród Heweliusza, z jego wie
lorakimi powiązaniami i możliwymi
krewnymi aż do czasów współczesnych
przedstawił doc. Andrzej Januszajtis,
fizyk Politechniki Gdańskiej i zapalo
ny badacz przeszłości Gdańska. Po tych
wstępnych referatach, program pierw
szego dnia obrad składał się z następu
jących wykładów astronomicznych:
prof. Józef Smak, CAMK, Warsza
wa — „Nowa Heweliusza 1670”
dokończenie na str. 87.

Fragment ekspozycji.

85

recenzje

SkyMap Pro 7.0
a pierwszy rzut oka SkyMap wydaje się progra
mem ja k wiele mu podobnych. Spełnia funkcję
„planetarium ” (z zaznaczaniem granic gwiazdo
zbiorów, ja k i kształtów konstelacji), pozwala na wybór
miejsca i czasu obserwacji, na mapy można nanosić siatki
współrzędnych (do wyboru mamy współrzędne horyzon
talne, rów nikow e, ekliptyczne i galaktyczne). W ersja
demonstracyjna (omawiana w tym artykule) jest prawie
w pełni funkcjonalna — zawiera jednak jedynie część ka
talogów dostępnych w wersji pełnej oraz nie dysponuje
narzędziami do planowania obserwacji. Problem z katalo
gami daje się częściowo obejść przy pomocy oddzielnego
modułu DataPrep, pozwalającego na zdefiniowanie wła
snej struktury danych i import plików (np. dostępnych na
serw erze N A SA A stronom ical D ata C enter — http://
adc.gsfc.nasa.gov) do postaci czytelnej dla SkyMap. Po
dokładniejszym przyjrzeniu się SkyMap użytkownik znaj
dzie wiele ciekawych możliwości czyniących z programu
pożyteczne narzędzie przydatne w codziennej pracy miło
śnika astronomii — nawet biorąc pod uwagę tylko wersję
demonstracyjną, która nie posiada ograniczeń czasowych
często spotykanych w oprogramowaniu typu shareware.
Pierw szą niespodzianką jest większy niż zwykle zakres
jasności obiektów widocznych w wersji demonstracyjnej.
Kolejna cecha programu związana jest z pojęciem pozio
mów widoczności (można zdefiniować dziesięć sposobów
przedstawiania map nieba). Param etrem porządkującym
jest w pierwszej kolejności skala liniowa mapy, następnie
jasności graniczne przedstawionych obiektów — osobne
dla gwiazd i obiektów mgławicowych. Dzięki temu moż
na szybko przechodzić od jednego typu wizualizacji do
drugiego. Dla wyższych poziomów możliwe jest dalsze
zmniejszanie pola widzenie do tego stopnia, że można „zo
baczyć” tarcze planet wraz z ich księżycam i (Jow isza
z czterema księżycami galileuszowymi, Saturna z ośmio
ma największymi satelitami i Urana z pięciom a najwięk
szymi księżycami). Pozycje planet dla okresu 1900-2100
AD liczone są z dokładnością lepszą od 0,01 sekundy łuku
(0,002 dla wszystkich planet z wyjątkiem Merkurego i Plu
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tona) — błąd oceniany jest w stosunku do modelu nume
rycznego JPL DE403. Każdy obiekt na ekranie posiada
odnoszące się do niego dane, często bardzo obszerne.
Możliwe jest szukanie wybranych obiektów na podstawie
ich nazw katalogowych, ale też i nazw własnych i dotyczy
to zarówno gwiazd, jak i obiektów mgławicowych, plane
toid i komet. Dla niektórych spośród wymienionych obiek
tów można policzyć efemerydy. Wybór parametrów, które
obejm ują efemerydy zależy całkowicie od użytkownika.
Do w yboru oprócz daty, czasu, w spółrzędnych m amy
w sumie 32 parametry. Wyniki m ogą być oczywiście za
chowane w odpowiednim pliku. Możliwe jest uzyskanie
listy wszystkich widocznych w oknie programu obiektów,
potem można wybierać spośród nich. M ożna też stworzyć
listy zawierające obiekty danego typu (np. mgławicowe
czy gwiazdy podwójne). To dopiero początek, prawdziwa
zabawa zaczyna się w momencie rozwinięcia menu „To
ols” — narzędzia. Zaczynamy od zjawisk mających m iej
sce w danym dniu — dowiadujemy się tam o godzinach
wschodu, zachodu jak i przejścia przez południk planet,
Księżyca i Słońca oraz o godzinach zmierzchu (cywilne
go, nautycznego i astronomicznego — to samo możemy
obejrzeć również na poglądowym rysunku). Potem idą fazy
Księżyca. Kolejna możliwość to poszukiwanie wzajem 
nych konfiguracji obiektów (można wybierać między pla
netami, kometami, asteroidami, gwiazdami i obiektami
mgławicowymi). Mamy do wyboru 16 możliwości, w tym
np. najmniejsza czy największa odległość pomiędzy obiek
tami, opozycja, koniunkcja etc. Uzyskana dla wybranego
przedziału czasu lista pozwala na natychmiastowy „skok”
do odpowiadającej wydarzeniu mapy. Wynik zachowany
w postaci pliku można później wczytać ponownie do pro
gramu już bez konieczności powtarzania obliczeń. Dostęp
ne są też tablice zaćmień Słońca i Księżyca. M ożna uzy
skać informacje o lokalnych warunkach w danym miejscu
obserwacji, w przypadku zaćmień Księżyca obejrzeć cały
proces na ekranie, niestety, wersja demonstracyjna nie po
zwala na zobaczenie map widoczności zaćmień Słońca.
Ale z tym można sobie poradzić np. przy pomocy oddziel
nego programu EmapW in napisanego przez S. Takesako
i dostępego na stronie http://www2c.biglobe.ne.ip/~takesako/cal/em apwin_eng_l .21 .htm. SkyMap zawiera szereg
tzw. tablic podających informacje o różnych zjawiskach
astronomicznych na przestrzeni kilku tysięcy lat (o zaćmie
niach czy przejściu Wenus i M erkurego na tle tarczy sło
necznej). Każde z tych zjawisk można oczywiście obej
rzeć tak sam o ja k zjaw iska liczone dla naszej epoki.
Program jest elastyczny, pozwala na zmiany w konfigura
cji, dodawanie nowych katalogów obiektów niebieskich
(można je znaleźć w Internecie), uaktywnianie i wyłącza
nie opcji, wczytywanie elementów orbitalnych komet czy
sztucznych satelitów Ziemi, radiantów rojów meteorów czy
nakładek (overlays) dzielących niebo, np. wg podziału map
ze znanych atlasów nieba. N ależałoby też wspom nieć
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o możliwości opisywania map na ekranie czy umieszcza
nia na nich linii i strzałek. Mapy mogą oczywiście być
(również w wersji demonstracyjnej) drukowane czy zapi
sywane jako bitmapy. Używając sterownika Postscripto
wego, można zapisać do pliku mapy o bardzo wysokiej
jakości. Nie będę zatrzymywał się nad zagadnieniem kon
troli teleskopu przez SkyMap, autor oferuje sterowniki do
kilku znanych typów (m.in. Meade i Celestron), niezależ
nie mapy mogą być pokazywane w kolorze czerwonym
(jeśli używamy komputera w czasie obserwacji).
Jeszcze kilka drobnych uwag praktycznych. Bardzo
użyteczny okazuje się klawisz Backspace — można cofać
się przy jego pomocy do wcześniej oglądanych map. Na
ekranie u dołu mapy można wyświetlać w sposób ciągły
szereg użytecznych informacji, wliczając w to współrzęd
ne azymutalne i równikowe kursora, zasięg map (osobno
dla gwiazd, osobno dla obiektów mgławicowych).
Nawet w wersji demonstracyjnej program oferuje nie
często spotykane bogactwo możliwości. Rachunki wyko-

dokończenie ze str. 85.

prof. Michał Różyczka, CAMK, Warszawa — „Pozasłoneczne układy planetarne”
prof. Jerzy Sikorski, UG, Gdańsk — „Ku początkom
Wszechświata”
dr Jean-Pierre Lasota, Instytut Astrofizyczny w Paryżu
— „Akrecja: o spadaniu na ciała niebieskie”
prof. Paweł Haensel, CAMK, Warszawa — „Gwiazdy
neutronowe — niezwykłe laboratoria kosmiczne”
doc. Włodzimierz Klużniak, CAMK, Warszawa —
„Gwiazdy kwarkowe”
prof. Marek Abramowicz, Uniw. w Goteborgu (Szwe
cja) — „Przedziwny świat czarnych dziur”.
W przerwie między wykładami, na parterze tego samego
gmachu, została otwarta wystawa ikonograficzna poświę
cona Heweliuszowi. Można było podziwiać obrazy jego ob
serwatorium, niektórych instrumentów i jego samego przy
pracy, jego dokumenty obserwacyjne, listy w różnych spra
wach, wyciągi z ksiąg miejskich dokumentujące, np. jego
ślub, dyplom, jaki dostał od Royal Society czyjego pięknie
wyrzeźbioną w marmurze głowę itp.
Następnego dnia w krótkim referacie pani doc. Romana
Ratkiewicz z CBK w Warszawie omówiła problemy mode
lowania heliosfery (magnetosfery naszego Słońca), a prof.
Andrzej Woszczyk z Uniwersytetu M. Kopernika w Toru
niu, wygłosił wykład na temat perspektyw rozwoju astro
nomii i astrofizyki w nowym tysiącleciu, głównie wg ist
niejących planów budowy nowych wielkich teleskopów
w różnych zakresach długości fali.
Po tych referatach odbyła się przeszło 2 godzinna „dys
kusja panelowa” w oparciu o przedłożone dnia poprzednie
go na piśmie pytania do wykładowców i o pytania zgłasza
ne z sali. Dyskusję tę zręcznie prowadził prof. Robert
Głębocki z UG. Były pytania dotyczące samego Heweliu
sza, obecnego wyobrażenia o naszym Systemie Słonecznym,
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nywane są bardzo dokładnie (np. dla obliczenia pozycji
Księżyca autor używa 10 000 wyrazów szeregu — pełna
teoria ELP 2000-82B wymaga około 37 000 wyrazów).
Wyrywkowe porównania z „Astronomical Almanach” dają
błędy mniejsze od 0,01 sekundy łuku.
Autor programu Chris Mariott zadedykował go pamię
ci siedmiorga astronautów, którzy zginęli w katastrofie
Challengera. Ostatnią wersję można znaleźć na stronie
http://www.skvmap.com. Również tutaj umieszczone są
nowości związane z programem, np. zaktualizowane ele
menty orbitalne, pozwalające na wyznaczenie położeń po
wyżej stu komet. Plik instalacyjny ma rozmiar 9,1 MB,
sama instalacja zajmuje na dysku około 21 MB. Program
pracuje pod systemem Windows, poczynając od wersji
Windows 95. Cena pełnej wersji programu (CD-ROM
wraz z podręcznikiem użytkownika) wynosi 59,95 GBP,
wersja demonstracyjna — jak już wspomniałem — jest
za darmo.
Roman Schreiber

szczegółowych rozróżnień między planetami-brązowymi
karłami-gwiazdami, szczególnej struktury gwiazd neutro
nowych itp. Ale najwięcej uwagi poświęcono problemom
współczesnej kosmologii, problemowi czasu i szczególnych
osobliwości w czarnych dziurach. Nie obeszło się też bez
pytań o pozaziemskie życie i cywilizacje oraz o rolę Boga
w powstaniu Wszechświata i o sens istnienia Wszechświa
ta. Jak łatwo mogą sobie Czytelnicy wyobrazić, uczestnicy
dyskusji panelowej nie czuli się kompetentni, aby udzielić
wyczerpujących odpowiedzi na pytania spoza ich zawodo
wych specjalizacji. Pozostało też bez odpowiedzi pytanie,
czy Festiwal Heweliuszowski będzie w Gdańsku zjawiskiem
jednorazowym czy też imprezą cykliczną?
Wykładowcy wielokroć dziękowali organizatorom za
pięknie przygotowaną imprezę. Ich podziw budziła też licz
nie zebrana młodzież, która w liczbie ok. 200 (mimo że był
to okres wakacji szkolnych) pilnie śledziła obrady do póź
nych godzin wieczornych i śmiało zadawała wnikliwe py
tania. Doskonałym pomysłem były też pokazy nieba przez
teleskopy, prowadzone z oddaniem przez gdańskich miło
śników astronomii z niedawno odtworzonego gdańskiego
koła PTMA. Czekając na ukazanie się planety lub Słońca,
można było posilić się kiełbaską z rożna z bułeczką i zaspo
koić pragnienie piwem marki „Heweliusz”. Podobnie jak
o uczestników festiwalu, Dyrekcja Centrum Kultury
w Gdańsku zadbała i o wykładowców, karmiąc ich w hotelu
też noszącym imię „Heweliusz”. Z żalem wyjeżdżaliśmy
z Gdańska przekonani, że właśnie takie imprezy jak najle
piej służyć mogą szerzeniu rzetelnej wiedzy astronomicz
nej w naszym bardzo niedoinformowanym astronomicznie
społeczeństwie. Redaktor Naczelny „Uranii-Postępów
Astronomii” prosił wszystkich wykładowców o przedłoże
nie pisemnych wersji swoich wykładów do druku w naszym
czasopiśmie, (aw)
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Zdjęcia: Katarzyna Szczepańska
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recenzje

Hieronim Hurnik, Instrumen
ty obserwacyjne astrometrii —
od gnomonu do CCD i interfe
rometru optycznego, Wydaw
nictwo Naukowe Uniwersytetu
im. Adama Mickiewicza, stron
432, ilustracji ponad 400, Po
znań 2000.
O grom ną przyjem ność spraw iło mi
otrzymanie, w wigilijnym podarunku
Autora, książki profesora Hieronima
Humika o instrumentach obserwacyj
nych astrometrii. Po pierwsze Autor jest
znakomitym specjalistą w dziedzinie
omawianych instrumentów i sam był
budowniczym kilku z nich. Po drugie
jest to książka, jakiej po prostu brako
w ało w polskojęzycznej literaturze
astronomicznej. Ponadto recenzowałem
ten tekst w procesie wydawniczym. Nie
znam tak syntetycznego ujęcia tego te
matu w literaturze światowej, choć za
pewne pierwowzoru można by się do
szukiwać w „Lunetach i Teleskopach”
Andrzejów Danjona i Coudera, wyda
nych w Paryżu w roku 1935.
Obserwacje astronomiczne są pomia
rami parametrów docierającego do nas
promieniowania elektromagnetycznego
ciał niebieskich. Te parametry to kieru
nek, z którego przychodzi promieniowa
nie, jego długość fali, natężenie, rozkład
natężenia w zależności od długości fali
(widmo), płaszczyzna drgań fali itp.
Mówimy o obserwacjach astrometry cznych, fotometrii, spektroskopii, polary
metrii, radioastronomii itd. Aby upra
wiać te różne dziedziny astronom ii,
budujem y odpowiednie instrumenty,
dzisiaj najczęściej zwane teleskopami.
Rolą teleskopu jest wybranie odpowied
niego fragmentu nieba, który nas inte
resuje, zebranie możliwie dużej ilości
promieniowania docierającego do nas z
tego kierunku oraz utworzenie rzeczy
wistego obrazu obserwowanego pola lub
indywidualnych ciał niebieskich. Ten
obraz musi być wiemy temu co jest na
niebie, być jasny oraz mieć odpowied
nią skalę i zdolność rozdzielczą. Wszyst
ko zależy od tego, do czego, do jakich
badań użyjemy utworzony obraz: raz
będzie dla nas najważniejsze, abyśmy
dysponowali odpowiednio dużym po
lem gwiazd i mgławic, a innym razem
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może nas interesować tylko jedna kon
kretna gwiazda czy galaktyka. Otóż pro
fesor Hurnik patrzy na instrum enty
astronom iczne okiem astrometrysty,
astronoma, dla którego pomiar kierun
ku do ciał niebieskich jest sprawą naj
ważniejszą. Stąd też do kategorii instru
m entów obserwacyjnych astrometrii
zalicza nawet teleskopy współczesne,
k tó re zo stały pobudow ane dla
innych zadań obserwacyjnych, a astro
metrii mogą służyć tylko okazyjnie, po
wiedziałbym, nawet marginalnie.
Astronomia była właściwie aż do
końca XIX wieku astrometrią. Astrono
mów interesował tylko kierunek promie
niowania. Z tych pomiarów czerpały

swe fundamenty różne koncepcje budo
wy otaczającego nas świata, podstawo
we prawa fizyki, jak np. prawa grawita
cji Newtona i mechanika z mechaniką
nieba włącznie, rachuba czasu z kalen
darzem itd. Z odkryciami Plancka, Boltzmanna, Einsteina i innych, dotyczą
cych fizycznej natury światła, narodziła
się astrofizyka, później radioastrono
mia, astronomia UV, astronomia rent
genowska, gamma itp. Idące za tym
nowo powstające typowo astrofizyczne
instrumenty służą czasem celom astrometrycznym. Astrometrią zaś ciągle słu
ży astrofizyce, bo, np. aby mieć orien
tację o ilości energii promieniowanej
przez jakąś gwiazdę czy galaktykę, trze
ba znać możliwie najdokładniej jej od
ległość od Ziemi, aby rozpoznać struk
turę jak iejś galaktyki czy kw azara,
trzeba uzyskać możliwie najdokładniej
U R A N I A - POSTĘPY ASTRONOMII

szy ich obraz. Takimi też argumentami
astronomowie przekonywali Kongres
USA do teleskopu kosmicznego, bo bę
dzie on dawał (i rzeczywiście daje) ob
razy gwiazd 10 razy większej zdolności
rozdzielczej niż teleskopy naziemne, po
zwalając lepiej poznać strukturę odle
głych obiektów i sięgnąć do obiektów
100 razy słabszych, a więc 10 razy bar
dziej odległych niż to było możliwe do
tychczas. W każdym niemal zeszycie
„Uranii-Postępów Astronomii” może
my się przekonać, że teleskop kosmicz
ny Hubble’a dostarcza nam niezwykle
piękne i o niezwykłej ostrości obrazy
różnych, bliższych i dalszych, a nawet
leżących na kresach obserwowalnego
Wszechświata, naszych kosmicznych
sąsiadów. Przy jego pomocy robić mo
żemy wiele pomiarów astrometrycznych. I to jest zapewne dobrym argu
mentem za uznaniem wielu teleskopów
kosmicznych i naziemnych, pracują
cych w różnych domenach długości fal,
za instrumenty służące astrometrii, a
więc po części astrometryczne, jak chce
Autor omawianej książki.
Prawie połowę objętości książki Au
tor poświęca instrumentom klasycznie
astrometrycznym: od gnomonu w cza
sach starożytnych, poprzez średnio
wieczne astrolabia, instrumenty uniwer
salne, teleskopy zenitalne, ekwatoriały,
astrografy do współczesnych dalmierzy.
Dużo miejsca poświęca Profesor kliszy
fotograficznej i jej pomiarom oraz ze
garom (Rozdz. 8), niezwykle ważnym
instrumentom przy obserwacjach astrometrycznych. Ale zapewne cieszyłby się
K opernik, gdyby A utor przytoczył
wspomnienie jego instrumentów, choć
znamy je tylko z opisu Wielkiego Astro
noma i rekonstrukcji Tadeusza Przy
pkowskiego. Podoba mi się, już w czę
ści poświęconej nie tylko wyłącznie
instrumentom astrometrycznym, opis re
flektorów: tych najstarszych, od New
tona i Herschela, po Teleskop Nowej
Technologii NTT, VLT w ESO i Kecka
na Hawajach. Podoba mi się głównie ze
względu na część „historyczną” przed
stawionych instrumentów. Opisywanie
tu bowiem teleskopów HETa w Teksa
sie i SALTa w budowie w Republice
Południowej Afryki, instrumentów wy
łącznie spektroskopowych, jest chyba
nieporozumieniem. Jak już omawia się
2/Q00I

recenzje
i pokazuje toruński teleskop Schmidta-Cassegraina (str. 210), to wypada do
dać, że jest to jeden z 4 prawie identycz
nych teleskopów wykonanych przez
Zeissa w Jenie w roku 1962: bliźniacze
teleskopy znajdują się w Budapeszcie,
Jenie i Pekinie. Teleskop pekiński wy
posażony je s t w ognisku głów nym
Schmidta w mozaikę CCD i służy do
poszukiwania przelatujących blisko Zie
mi asteroidów (obiektów NEA), a więc
w istocie stał się instrumentem astrometrycznym. Teleskop toruński służy głów
nie do obserwacji spektroskopowych
z pokazanym na zdjęciu, w ognisku Nasmytha, spektrografem szczelinowym.
Wstępne strony rozdziału 6 mówią
cego o instrumentach radiowych obie
cują miłą i rzeczową lekturę. Ale już opis
teleskopu Ryle’a i supersyntezy apertury rozczarowuje. Następne rozczarowa
nia wiążą się z opisem techniki VLBI,
która przecież jest chyba najbardziej
astrometryczną techniką radioastrono
mii. Bardzo lakoniczny jest też opis te
leskopu V LA , k tó ry rozbudow any
w przyszłym dziesięcioleciu do EVLA
będzie stanowił instrument naziemny
dający najbardziej „ostre” obrazy na fa
lach radiowych (rozdzielczość 0,003
sek. łuku na fali 3 mm). Na stronach 259-260 jest paragraf zatytułowany „To-

XIX-wieczny teleskop Williama Lassella na
Malcie, zwierciadło z brązu o średnicy 122
cm i ogniskowej 11,3 m, którymjego budow
niczy odkryłprzeszło 600 mgławic. Tupo raz
pierwszy zastosowano w tak dużym telesko
pie widłowy montaż paralaktyczny.
2/2001

ruń”. Nie wiem, na jakiej podstawie Au
tor, pisząc o wyposażeniu toruńskiej ra
dioastronomii, zaznacza, że „dzięki to
ruńskiej K atedrze R adioastronom ii
(obecnie Centrum Astronomii) UMK
polska astronomia ma swój (dotychczas
skromny) udział w systemach VLBI po
przez teleskop o średnicy 15 m”. Skąd to
wartościowanie? Następne już zdania
zaprzeczają zresztą tej opinii. Teleskop
32 m budowany był właśnie dla VLBI
i od 6 lat systematycznie uczestniczy
w wielu sesjach obserwacyjnych europej
skiej VLBI, i jest uważany za kluczowy
element tej sieci. Ponadto, jak mi wiado
mo, krakowski radioteleskop o średnicy
czaszy 15 m nie służy do systematycz
nych obserwacj i Słońca— tam inny, specjalnie dedykowany do tego celu radio
teleskop służy tym obserwacjom.
Odnoszę się z wielkim uznaniem dla
Autora za kompetentny i klarowny opis
istoty działania urządzeń CCD w rozdz.
8.5. Dość podoba mi się ostami rozdział
o optycznych interferometrach. Mamy
w nim przegląd podstaw i dotychczaso
wych prób zastosow ań tej techniki.
W opisie interferometrów z udziałem te
leskopów Kecka na Hawajach i telesko
pów VLT czytelnik nie dowie się jed
n ak, po co są tam tzw. telesk o p y
pomocnicze i do tego dlaczego mają one
jeździć na szynach? W ostatnim para
grafie książki opisany jest najbardziej
ambitny, obecnie realizowany, kosmicz
ny interferometr optyczny SIM. Ale do
pełniejszego zrozumienia roli i konstruk
cji tego instrumentu odesłać muszę Czy
telników do artykułu Krzysztofa Rochowicza w „Uranii-Postępach Astronomii”
nr 2/2000 r str. 52.
Bardzo dobrym uzupełnieniem książ
ki są spisy teleskopów o średnicach
większych niż 2 m i radioteleskopów
biorących udział w sieci VLBI. Szko
da, że Autor nie wydzielił radiotelesko
pów pracujących w sieci Europejskiej
VLBI i Amerykańskiej VLBI, bo to są
różne systemy. W Australii działa tzw.
AT (Teleskop Australijski) będący ze
społem 8 radioteleskopów. Ciekawy był
pomysł Autora sporządzenia Kroniki
Astrometrii od czasów przedhistorycz
nych do współczesnych oraz indeksu
nazwisk (226 pozycji). Ale nazwisk wg
jakiego kryterium? Przecież nie nazwisk
cytowanych w książce! A może zasłuU R ANIA - Po s t ę p y
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Duży dwuczęściowy oktant mosiężny Hewe
liusza.

żonych dla astrometrii (jak sugeruje no
tatka na okładce)? A dlaczego nie ma
w tym wykazie np. Kopernika? Józef
Witkowski, przez wiele dziesiątków lat
kierownik Obserwatorium Poznańskie
go i Mistrz Autora też nie znalazł się
w tym wykazie. A co ma znaczyć (poz.
226) „ Zollner Johann... profesor astro
fizyki w Lipsku, prace z fotometrii oraz
fizyczne”? Nie jest to skorowidz na
zwisk występujących w książce (a szko
da!). Nie ma też skorowidza rzeczowe
go. Bogaty jest natomiast wykaz źródeł,
z jakich korzystał Autor (46 książek
i 42 tytuły czasopism). Jest bardzo uży
teczny spis ilustracji, dający źródła ich
pochodzenia.
Powtarzam raz jeszcze: z przyjem
nością i zadow oleniem czytałem tę
książkę. Widać w niej, że Autor jest zna
komitym specjalistą. Przedstawia pro
blematykę instrumentów astronomicz
nych ze znawstwem i wyczuciem danym
tylko tym, którzy jak On, całe prawie
swe zawodowe życie poświęcili mierze
niu położenia naturalnych i sztucznych
ciał niebieskich oraz budowie wielu in
strumentów badawczych służącym tym
celom. Gratuluję Autorowi tego dzieła.
Książka ta na pewno powinna stać się
lekturą obowiązkową dla młodych adep
tów astronomii. Polecam ją też gorąco
studentom fizyki i geofizyki oraz miło
śnikom astronomii.

Andrzej Woszczyk
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Mars i co dalej?

Marsjańska Misja Treningowa dla młodzieży
celu upowszechnienia tematyki badań Marsa
i poszukiwania młodych talentów Towarzystwo
Planetarne z Pasadeny w USA wraz z NASA,
Laboratorium Napędów Odrzutowych i firm ą LEGO ogło
siły konkurs pod nazw ą „Red Rover Goes to M ars”, czyli
„Czerwony Pojazd rusza na Marsa” — skierowany do mło
dzieży całego świata w wieku 9 -16 lat.
Olsztyńskie Planetarium i Obserwatorium Astronomicz
ne przyjęło propozycję Polskiego Towarzystwa Astronautycznego, aby ustanowić Centrum Regionalne Konkursu.
Konkurs przebiegał w dwóch kategoriach: uczeń-naukowiec i uczeń-nawigator.
Zadaniem ucznia-naukowca było napisanie wypracowa
nia w formie eseju, o objętości do 1500 wyrazów, w któ
rym uczeń wykazałby się znajom ością wiedzy o Marsie
i planach dalszych jego badań ( w szczególności o celach
misji Mars Surveyor). W tej części konkursu w naszym
regionie wzięło udział siedmiu uczniów. Jedna z siedmiu
prac, Macieja Hermanowicza z Dywit, została zakwalifi
kowana do finału obok prac: Wojtka Łukasika z Tarnowa,
Jakuba Pietrzaka z Koźminka, Radosława Bernarda z War
szawy, Bartosza W ieczorka z Gdańska. Komisja złożona
z naukowców i inżynierów z NASA wybrała, spośród 80
półfinalistów z 16 krajów, 9 prac, a wśród nich pracę pol
skiego ucznia, 10-letniego Wojtka Łukasika. Zwycięzcy
tej części konkursu w yjadą do USA, by wraz z naukowca
mi z NASA wziąć bezpośredni udział w marsjańskich eks
perymentach, między innymi programując kamery sondy
Mars Global Surveyor w celu wykonania nowych zdjęć
wysokiej rozdzielczości.
Większości zainteresowanych konkursem uczniów bar
dziej atrakcyjna w ydała się kategoria uczeń-nawigator.
P lanetarium w ystąpiło do T ow arzystw a Planetarnego
z prośbą o przyznanie zestawu klocków LEGO do budo
wy „m arsjańskiego robota”, którym m ieli się posłużyć
uczestnicy konkursu. Otrzymaliśmy zestaw „Red Rover,
Red Rover”, z którego został złożony minipojazd stero

W

wany za pom ocą komputera. Pojazd poruszał się w spe
cjalnie zaaranżowanej piaskownicy (na zdjęciu) o wymia
rach 120x120cm, z piaskiem i kamieniami odpowiednio
zabarwionymi. Wokół piaskownicy namalowaliśmy pano
ramę Marsa tak, by całość przypominała marsjański grunt.
Kamera zawieszona nad piaskownicą przekazywała obraz
terenu, z aktualnym położeniem robota, na ekran kompu
tera. Zadaniem ucznia było opanowanie podstawowych
zasad teleoperacji. Nie wiedząc, co dzieje się w piaskow
nicy, (bo to przecież dzieje się na Marsie!), musiał nauczyć
się sprawnie sterować pojazdem, by dotrzeć do wybrane
go przez siebie celu. Każdy uczestnik konkursu otrzymał
do wypełnienia specjalny „Dziennik ucznia-nawigatora”,
w którym zapisywał swoje doświadczenia w sterowaniu
robotem oraz musiał wykazać się znajom ością marsjańskiej geologii. Na podstawie — załączonej do dziennika
— schematycznej mapki różnych obszarów powierzchni
Marsa, miał opracować strategię 7-dniowej wyprawy ba
dawczej, określając, co chciałby zbadać w poszczególnych
regionach oraz uzasadnić, dlaczego wybrał taką a nie inną
kolejność badań.
Do konkursu zgłosiło się 30-tu chętnych, którzy ma
newrowali zawzięcie pojazdem wśród „marsjańskich” skał,
jednak cierpliwości do wypełnienia wszystkich rubryczek
dziennika wystarczyło tylko szesnastu z nich. Według opi
nii uczestniczącej w konkursie młodzieży, większość py
tań konkursowych była zbyt łatwa, przez co nie dawała
szansy wyróżnienia się, natomiast zadanie problemowe
było zbyt trudne. Ustalenie priorytetów prac badawczych
na Marsie na podstawie bardzo schematycznie przedsta
wionego rysunku skał na powierzchni planety, nastręczało
wiele trudności. Trzeba było wykazać się niezwykłą prze
nikliwością, by wyciągnąć jakieś wnioski z tak małej ilo
ści danych. Organizatorom konkursu chodziło prawdopo
dobnie o to, aby sprow okow ać coś w rodzaju burzy
mózgów, a w jej efekcie wyłonić dzieci dociekliwe i śmia
łe, o bardzo szerokich horyzontach myślowych.
Centrum Narodowe Konkursu wytypowało do fi
nału prace siedmiu uczestników konkursu: Macieja
Hermanowicza z Dywit, Krzysztofa Millera z Olsz
tyna, Tomasza Zająca z Olsztyna, Alicji Kalinowskiej
z Gietrzwałdu, Natalii Makselon z Katowic, Sylwii
Wołodkiewicz z Olsztynka, Daniela Hermanowicza
z Dywit.
Celem konkursu było nie tylko wyłonienie talen
tów, ale i popularyzacja śmiałych planów ludzkości
wobec Czerwonej Planety. M yślę, że udało się to
w naszym regionie i osiągnęliśmy zamierzony cel.
Młodzież licznie uczestniczyła w odczycie poświę
conym planom zagospodarowania Marsa. Wydaje się,
że zagadnienia związane z tą planetą są jej dobrze
znane. Starsi powątpiewają: „Nieprędko człowiek sta
nie na Marsie”, a młodzi pytają: „Mars i co dalej?”.

Lidia Kosiorek
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W szkole i nie tylko...

Igraszki z grawitacją
dy byłem w szkole (a naukę rozpocząłem w cza
sie wojny w tajnej szkole polskiej, w Warszawie)
popularny był wierszyk:
„Kara Mustafa, wielki chan Krzyżaków, prowadził swe
czambuły przez Alpy, na Kraków”.
Niestety, przykro stwierdzić, że w 43 lata po wysłaniu
przez uczonych radzieckich dwóch pierwszych sztucznych
księżyców Ziemi, bardzo często w podobny sposób mówi
się o kosmonautyce...
Przykładami mógłbym zapełnić cały numer „Uranii-PA”
i wystarczyłoby ich jeszcze na numery następne. Wstyd
przy tym powiedzieć, że pod tymi publikacjami widzimy
nieraz nazwiska różnych „specjalistów”.
Na miano prawdziwego skandalu zasługuje jednak spra
wa zupełnie błędnego przedstawiania zagadnień związa
nych z grawitacją. Okazuje się bowiem, że znaczna część
autorów zupełnie nie rozumie, co to jest grawitacja i utoż
samia ją — „po prostu” — z ciężarem.
A to jest jednak nie to samo.
W polskiej literaturze „naukowej” od kilku lat robią
„karierę” terminy: „mikrograwitacja”, „przestrzeń o zero
wej grawitacji” i „sztuczna grawitacja”. Niestety, wszyst
kie trzy są nonsensem fizycznym. Wzięły się one z błęd
nego tłumaczenia angielskich terminów: microgravity, zero
gravity space, artifical gravity, które poprawnie przetłu
maczone oznaczają: mikrociężar, przestrzeń o zerowym
ciężarze, i sztuczny ciężar.
O tym, że ciężar i grawitacja to nie to samo, łatwo się
przekonać, jeżeli (nikomu nie życzę) jadąc samochodem
zderzymy się z jakąś przeszkodą. Ciężar naszego ciała
wzrośnie wtedy (na krótką chwilę) do „straszliwych war
tości”1, ale grawitacja, jaka na nas działa, nie zmienia się
przecież nawet „o włos”. Gdy rakieta startuje (przyspie
szając swój ruch!), to podlega przeciążeniu, ale działająca
na nią grawitacja ziemska nie tylko nie wzrasta, ale nawet
maleje (!) (jeżeli, oczywiście, ruch odbywa się do góry).
Gdy coś obracamy, to wcale nie wytwarzamy „sztucz
nej grawitacji”, ale siłę odśrodkową2, którą (jeżeli ktoś
chce) można ewentualnie nazwać — od biedy — „sztucz
nym ciężarem”.
Gdy w Pałacu Kultury urwie się i swobodnie spada win
da, to wcale nie pojawia się w niej „brak grawitacji” ! Pod
wpływem czego bowiem winda spada? Właśnie pod wpły
wem grawitacji! Natomiast w windzie pojawia się brak
ciężaru.
Taka jest właśnie przyczyna występowania braku cię
żaru statków kosmicznych (i oczywiście braku ciężaru
w ich wnętrzu), w czasie bezwładnego (beznapędowego)
ruchu w polu grawitacyjnym. Stan ten bywa również na
zywany, choć gorzej, „nieważkością”. Statek kosmiczny

G

1 Aby zab ezp ieczy ćsię przed skutkami tego, w ym yślono
uwięź pasową i poduszki bezpieczeństwa.

jest bowiem wtedy w stanie permanentnego swobodnego
spadku — dokładnie tak — nawet jeżeli krąży ruchem sa
telitarnym wokół Ziemi czy innego ciała niebieskiego. Na
zywanie tego stanu „mikrograwitacją” jest fizycznym non
sensem, bo przecież to grawitacja właśnie przytrzymuje
sztuczne księżyce przy Ziemi! (Przy obliczaniu wartości
grawitacji należy oczywiście uwzględniać odległość
sztucznego księżyca od środka Ziemi.)
Prześmieszne jest, gdy się czyta, że kosmonauci w stat
ku kosmicznym są w stanie nieważkości, a kilka zdań da
lej, że statek kosmiczny ma „wagę” taką to a taką. Autor
takiego tekstu doprawdy zupełnie nie wie i nie rozumie,
o czym pisze...
Jak dalece głęboko sięga niezrozumienie, czym jest gra
witacja, świadczy to, iż wielu autorów twierdzi, że w wo
dzie „nie ma grawitacji” (!) (sam to słyszałem w telewizji
z ust różnych „specjalistów”). Można by się w takim razie
zapytać, dlaczego więc zatonął „Titanic”? Jakaż to diabel
ska siła ściągnęła go na dno? Można by też zapytać, czy
jeżeli zepchnie się kawałek styropianu na dno i wypłynie
on następnie na powierzchnię, to będzie znaczyło, że dzia
łała na niego „ujemna grawitacja” („antygrawitacja”)?! Moż
na by się wreszcie zapytać, czy autorzy tego nonsensu sły
szeli coś o Archim edesie i czy nie mylą go czasem
z Newtonem?
Tak w ogóle to „przeciętny” Polak upodobał sobie sło
wo „waga” i używa go „bez opamiętania” — zwykle nie
właściwie — zastępując nim wszystko, co się da. Dopusz
cza jeszcze stosowanie słowa „ciężar” jako zamiennika
dla „waga”, choć zwykle wtedy powinien właśnie mówić
o ciężarze! Natomiast słowo „masa” jest dla niego czymś
groźnym i tajemniczym. (Pewna znajoma pani redaktor
„przyznała mi się”, że słowo „masa” kojarzy się „dla niej”
z wysokim, potężnie zbudowanym mężczyzną). Natomiast
słowo „grawitacja” (ciążenie) to dla przeciętnego Polaka
to samo co „ciężar”.
No i tak się bełkocze o tej kosmonautyce, bełkocze...
A przecież są to cztery odrębne terminy fizyczne, z któ
rych każdy ma swoje ściśle określone znaczenie. Wystar
czy zajrzeć do (porządnego!) podręcznika fizyki dla szko
ły średniej, aby się o tym dowiedzieć...
Andrzej M arks
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kalendarz astronomiczny 2001

°Y°^

Maj

2 6 -j
242220181614i — V. JZ
1086420-

Słońce
Wznosi się po ekliptyce nadal coraz wyżej ponad rów
nik niebieski, w związku z czym dzień jest coraz dłuższy.
W ciągu miesiąca dnia przybywa o ponad godzinę: w War
szawie 1 maja Stonce wschodzi o 3t’06m, zachodzi o 18h01m,
a 31 maja wschodzi o 2h22m, zachodzi o 18h46m. W maju
Stonce wstępuje w znak Bliźniąt.
Księżyc
Bezksiężycowe noce będziemy mieli w drugiej połowie
maja, bowiem kolejność faz Księżyca jest w tym miesiącu
następująca: pełnia 7d13h53m, ostatnia kwadra 15d10h11m,
nów 23d02h46mi pierwsza kwadra 29d22h09m. W perygeum
Księżyc znajdzie się 2d03h38m, w apogeum 15d01h30m
i ponownie w perygeum 27d07h09m.
Planety i planetoidy
Wieczorem w połowie miesiąca nisko nad zachodnim
horyzontem możemy próbować zaobserwować Merkure
go jako „gwiazdę” ok. 0m. W dniu 18 maja w godzinę po
zachodzie Słońca wysokość planety nad horyzontem wy
niesie 9°. W tym samym czasie przez teleskop możemy
obserwować tarczę planety o średnicy 8” w fazie zbliżonej
do kwadry.
Warunki obserwacji Wenus sąw maju bardzo niekorzyst
ne. Na początku świtu cywilnego (Słońce 7° pod horyzon
tem, czyli na godzinę przed wschodem) możemy obserwo
wać planetę na wysokości jedynie ok. 4° nad wschodnim
horyzontem jako obiekt -4,5m. Przez teleskop można ob
serwować tarczę planety o średnicy 30” w fazie równej 30%.

Dane dla obserwatorów Słońca (na 0h czasu UT)
Data 2001
V

V

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

P[°]
-24,14
-23,77
-23,37
-22,95
-22,49
-22,01
-21,50
-20,97
-20,41
-19,82
-19,21
-18,57
-17,91
-17,23
-16,52
-15,80

b0 n

—4,16
-3,96
-3,75
-3,54
-3,32
-3,10
-2,88
-2,66
-2,43
-2,20
-1,96
-1,73
-1,49
-1,26
-1,02
-0,78

L0 n
75,62
49,18
22,74
356,30
329,86
303,41
276,97
250,52
224,06
197,61
171,15
144,70
118,24
91,77
65,31
38,84

P — kąt odchylenia osi obrotu Słońca mierzony od
północnego wierzchołka tarczy;
B0, L0— heliograficzna szerokość i długość środka
tarczy;
6d17h17m
wynosi 0°.
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heliograficzna długość środka tarczy

•
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Rys. 2. Planety Merkury i Jowisz nad zachodnim horyzon
tem (w Warszawie) pod koniec zmierzchu cywilnego od maja
do czerwca 2001 (około godzinę po zachodzie Słońca).

W drugiej połowie nocy na tle gwiazdozbioru Strzelca
widoczny jest Mars. W związku ze zbliżaniem się planety
do opozycji w ciągu miesiąca rosną jej jasność (od -1 mdo
-2 m) oraz średnica kątowa tarczy (od 15” do 19”). Obser
wacje szczegółów powierzchniowych będą jednak utrud
nione w związku z niskim położeniem planety nad hory
zontem (jedynie 13°).
Jowisz widoczny jest wieczorem po zachodzie Słońca.
Na początku maja pod koniec zmierzchu cywilnego plane
ta widoczna jest na wysokości 17° nad horyzontem. W cią
gu miesiąca wysokość Jowisza nad horyzontem systema
tycznie maleje i pod koniec maja jego obserwacja staje się
niemożliwa.
Saturn, Uran i Neptun przebywają na niebie w pobliżu
Słońca i są niewidoczne.
Pluton widoczny jest całą noc w gwiazdozbiorze Wężownika, jednakże jego jasność wynosi jedynie 13,7mi do
jego zaobserwowania niezbędny jest teleskop o średnicy
zwierciadła przynajmniej 15 cm.
W maju możemy obserwować w pobliżu opozycji jasną
planetoidę:
(1) Ceres, (jasność 8,0m). 1 V: 19h37,1m, -24°17’; 11 V:
19h40,4m, -24°46’; 21 V: 19h41,1m,-25°24’; 31 V: 19h39,2m,
-26°10’.
Meteory
W dniach od 19 kwietnia do 28 maja promieniują mete
ory z roju eta Akwarydów, związanego z kometą Halleya.
Maksimum aktywności roju przypada w dniu 3 maja. Ra
diant meteorów leży w gwiazdozbiorze Wodnika i ma współ
rzędne: rekt. 22,4h, deki. -2°. Warunki obserwacji w tym
roku będą złe w związku z przypadającą w kilka dni póź
niej pełnią Księżyca.

2d18h29 m Zejście III księżyca Jowisza (G an im ed esa) z tarczy
planety.
2d18h50m Cień III księżyca Jowisza (G anim edesa) wchodzi na
tarczę planety.

U R A N I A - Po st ęp y

a s t r o n o m ii

2/2001

T ^

kalendarz astronomiczny 2001

5d19h33m Początek zakrycia I księżyca Jowisza (lo) przez tarczę
planety.

25d07h[02mKrosno - 11mGdańsk] Zakrycie gw iazdy// Gem (3,2m)
przez Księżyc, widoczne w całej Polsce.

6d19h05mZejście I księżyca Jowisza (lo) z tarczy planety.
6d19h44mZejście cienia I księżyca Jowisza (lo) z tarczy planety.

25d10h[36mSzczecin - 4 9 mKrosno] Zakrycie gwiazdy,« Gem (3,2m)
przez Księżyc, widoczne w całej Polsce.

7d21h Złączenie Merkurego z Saturnem w odl. 4°.

25d13h Saturn w koniunkcji ze Słońcem.

8d19h29mGwiazda zmienna rj Aql (cefeida) osiąga maksimum ja 
sności (3,5m).

26d20h59m Gwiazda zmienna ó Cep (cefeida) osiąga maksimum
jasności (3,5m).

9d18h Złączenie Plutona z Księżycem w odl. 9°.
10d19h Złączenie Marsa z Księżycem w odl. 2°.

28d23h05mGwiazda zmienna £ Gem (cefeida) osiąga maksimum
jasności (3,6m).

10d21h Neptun nieruchomy w rektascensji.

29d19h Uran nieruchomy w rektascensji.

11d16h Mars nieruchomy w rektascensji.
13d18h53mWejście I księżyca Jowisza (lo) na tarczę planety.

Czerwiec

13d19h25mCień I księżyca Jowisza (lo) wchodzi na tarczę plane
ty14d01h Złączenie Neptuna z Księżycem w odl. 3°.
14d18h48m Koniec zaćmienia I księżyca Jowisza (lo) przez cień
planety.

Słońce

20d23h39m Słońce wstępuje w znak Bliźniąt, jego długość ekliptyczna wynosi wtedy 60°.

W c z e rw cu d e k lin a c ja S ło ń ca w z ra s ta aż do dn ia p rz e 
sile n ia le tn ie g o , 21 cze rw ca , kie d y o s ią g n ie w a rto ś ć m a k
sym a ln ą : S ło ń ce w s tę p u je w te d y w z o d ia k a ln y zn a k R aka,
ro z p o c z y n a ją c w ten sp o só b a s tro n o m ic z n e lato. W z w ią z 
ku z tym w cze rw cu p rzyp a d a n a jd łu ż s z y d zie ń i n a jkró tsza
noc w roku na na sze j pó łku li.
W W a rsza w ie 1 cz e rw c a S ło ń ce w s c h o d z i o 2 h2 1 m, z a 
ch o d zi o 18 h4 7 m, a 30 c ze rw ca w s c h o d z i o 2 h18m, za ch o d zi
o 19 h0 1 m. N a jw c z e ś n ie j S ło ń ce w z e jd z ie w dniu 17 c z e rw 
ca (2 h14m), n a jp ó źn ie j z a jd z ie w dn iu 25 c z e rw ca (1 9 h0 1 m).

22d05h Merkury w maksymalnej elongacji wschodniej od Słońca
w odległości 22°.

Księżyc

15d08h Złączenie Urana z Księżycem w odl. 3°.
15d23h43m Gwiazda zmienna rj Aql (cefeida) osiąga maksimum
jasności (3,5m).
16d11h Złączenie Merkurego z Jowiszem w odl. 3°.
16d18h35m Zejście cienia II księżyca Jowisza (Europy) z tarczy
planety.
19d09h Złączenie Wenus z Księżycem w odl. 5°.

23d06h Złączenie Saturna z Księżycem w odl. 1°.
23d18h35m Cień II księżyca Jowisza (Europy) wchodzi na tarczę
planety.
24d07h Złączenie Jowisza z Księżycem w odl. 1
24d20h Złączenie Merkurego z Księżycem w odl. 3°.

B e z k s ię ż y c o w e n o c e b ę d z ie m y m ie li na p o c z ą tk u
cze rw ca , b o w ie m ko le jn o ś ć fa z K się życa je s t w tym m ie 
s ią c u n a s tę p u ją c a : p e łn ia 6 d0 1 h4 0 m, o s ta tn ia k w a d ra
14a0 3 h2 8 m, nó w 2 1 d11h5 8 m i p ie rw sza kw a d ra 2 8 d0 3 h2 0 m.

D a ne dla o b s e rw a to ró w S ło ń ca (na 0 h cza su U T)
D ata 2001
VI

P [° ]

B0 I I

1
3
5

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

-0 ,6 6
-0 ,4 1

25,61
3 5 9,14

7

-1 3 ,1 0
-1 2 ,3 0
-1 1 ,4 7
-1 0 ,6 4

-0 ,1 7
0,0 7

3 3 2,67
3 0 6,20

0,31

2 7 9 ,7 3
2 5 3 ,2 6
2 2 6 ,7 9
200,31
173,84
147,37
120,89
94 ,4 2

9
11
13
15
17
19
21
23
25
27
VI 29
V II
1

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

0,5 5
0,79
1,03
1,27
1,50
1,74
1,97
2,2 0
2,4 3
2,66
2,8 8

L-o n

67 ,9 5
41 ,4 8
15,00
3 4 8 ,5 3

P — kąt o d c h y le n ia osi o b ro tu S ło ń ca m ie rz o n y od
p ó łn o c n e g o w ie rz c h o łk a tarczy;
Rys. 7. Konfiguracja galileuszowych księżyców Jowisza
w maju 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.

2/2001

URANIA - P

B0, L0 — h e lio g ra flc z n a s z e ro k o ś ć i d łu g o ś ć śro d ka
ta rczy;
2 d2 2 h2 6 m i 30 d0 3 h13m — h e lio g ra ficzn a d łu g o ś ć ś ro d 
ka ta rc z y w yn o si 0°.
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W apogeum K siężyc znajdzie się
11d19h49m, a w perygeum 23d17h15m.
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Planety i planetoidy
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•
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Nad ranem Wenus bardzo powoli
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■
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•
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•
•
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(na około godzinę przed wschodem
Słońca) wysokość prawie 11°. Jedno
:
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*
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*
cześnie maleje średnica tarczy plane
. - ."30Vty (do ok. 20”) przy zwiększającej się
^ • ■#
fazie.
*
.
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„Przebojem” czerwca niewątpliwie
1 0 VI
;
/
* *
•
•
jest widoczny przez całą noc Mars.
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•
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'
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.
W dniu 21 czerwca znajdzie się on
w minimalnej odległości od Ziemi rów
30 7 .
• • ‘ v
- ś o VI
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nej jedynie 67,34 min km. W związku
4 •
8 •
>
■
5 •
9 •
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z tym planeta osiągnie jasność aż ' •• .
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T*
**
6 •
10
2,4"’, stając się najjaśniejszym po Słoń
Rys. 1. Trasa planetoidy (1) Ceres na tle gwiazd gwiazdozbioru Strzelca w maju
cu, Księżycu i Wenus obiektem na nie
i czerwcu 2001 (zaznaczone gwiazdy do 10m).
bie. Jednocześnie tarcza planety osią
gnie średnicę aż 21”, co umożliwi ob
serwacje szczegółów powierzchniowych nawet przez nie Rój nie jest zbyt obfity, a dodatkowo w obserwacjach prze
wielkie teleskopy amatorskie.
szkadzał będzie Księżyc po ostatniej kwadrze.
Jowisz, Saturn, Uran i Neptun nadal pozostają na nie
* * *
bie w pobliżu Słońca i są niewidoczne.
W czerwcu wraz z nastaniem okresu „białych nocy”
4d12n Pluton w opozycji ze Słońcem.
praktycznie kończy się okres obserwacji Plutona.
6°01h Złączenie Plutona z Księżycem w odl. 9°.
W czerwcu możemy nadal obserwować w pobliżu opo
6d19hZłączenie Marsa z Księżycem w odl. 4°.
zycji jasną planetoidę:
(1) C eres, Gasność 7,4m). 10 VI: 19h34,7m, -2 7 °02 ’; 20 8a05h Wenus w maksymalnej elongacji zachodniej od Słońca
w odległości 46°.
VI: 19h27,8m, -2 7 °5 7 ’; 30 VI: 19h19,2"\ -28 °50 ’.
10d08hZłączenie Neptuna z Księżycem w odl. 3°.
Meteory
11a16hZłączenie Urana z Księżycem w odl. 3°.
W dniach od 11 do 21 czerwca promieniują meteory 11d23h21mGwiazda zmienna ó Cep (cefeida) osiąga maksimum
jasności (3,5m)
z roju czerwcowych Lirydów. Maksimum aktywności przy
13d18h
Mars w opozycji ze Słońcem.
pada na 16 czerwca. Radiant meteorów leży w gwiazdo
zbiorze Lutni i ma współrzędne: rekt. 18h22m, deki. +35°.
14d12h Jowisz w koniunkcji ze Słońcem.
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Rys. 3. Planeta Wenus nad wschodnim horyzontem (w War
szawie) na początku świtu cywilnego od maja do czerwca
2001 (około godzinę przed wschodem Słońca).
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Rys. 5. Wygląd tarczy Marsa w teleskopie astronomicznym (północ na dole) w maju i czerwcu 2001 dla różnych wartości
długości południka centralnego L.
16d13h Merkury w koniunkcji dolnej ze Słońcem.

21d03h Złączenie Jowisza z Księżycem w odl. 0,7°.

17d08h Złączenie Merkurego z Jowiszem w odl. 4°.
17d23h Złączenie Wenus z Księżycem w odl. 2°.

21d07h37,9m Słońce wstępuje w znak Raka, jego długość ekliptyczna wynosi wtedy 90°. Początek astronomicznego lata.

19d22h Złączenie Saturna z Księżycem w odl. 1°.

21d22” Mars w minimalnej odległości od Ziemi (67,34 min km).

20d20h55m Gwiazda zmienna t] Aql (cefeida) osiąga maksimum
jasności (3,5m).

28d07h Merkury nieruchomy w rektascensji.

21d Całkowite zaćmienie Słońca widoczne na Oceanie Atlantyc
kim i w Afryce. Zaćmienie rozpocznie się o 10h37m, zakończy
się o 12h30m. Pas fazy całkowitej przechodzi m.in. przez An
golę, Zambię (jej stolicę Lusakę), Zimbabwe, Mozambik
i Madagaskar. Centralna faza zaćmienia w średnie południe
nastąpi o 11h58m w punkcie o współrzędnych y>=H°16’S,
/=2°44’E. W Polsce zaćmienie niewidoczne.

U W AG A: M o m e n ty w s z y s tk ic h z ja w is k p o d a n e s ą
w czasie uniwersalnym UT (G reenwich).
Aby otrzym ać datę w obow iązującym w maju i czerwcu
w Polsce „czasie letnim", należy dodać 2 godziny.
M om enty złączeń planet z Księżycem podane s ą dla
g e o c e n try c z n y c h z łą c z e ń w re k ta s c e n s ji. P o dane s ą
w szystkie złączenia, nie tylko w idoczne w Polsce.

21d00h Złączenie Merkurego z Księżycem w odl. 3°.
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SEMINARIUM METEORYTOWE
Olsztyn 26-27 kwietnia 2001

\

11 maj

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt:
OPiOA, Al. Piłsudskiego 38,10-450 Olsztyn,
teL (0-89) 533 49 51, fax: (0-89) 533 49 84,
e-mail: ela@planetarium.olsztyn.pl
do dnia 31 marca 2001.

\\
\
21 maj

31 maj

1 0 cze

30cze

Data 2001

Rys. 6. Zmiany długości południka centralnego tarczy Mar
sa (L) o północy UT w maju i czerwcu 2001. Aby określić
długość południka centralnego Marsa w danym momencie,
należy pamiętać, że w ciągu godziny wzrasta ona o ok.15°.

2/2001

Formularz zgłoszenia wraz ze szczegółowym programem
można pobrać ze strony internetowej:
www .planetarium .olsztyn.pl/form ularz
28 kwietnia 2001 w ycieczka śladam i Kopernika!
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relaks z Uranią
Rozwiązaniem konkursu zamieszczonego w „Uranii-PA”
nr 6/2000 jest nazwa polskiego meteorytu Zakłodzie. Nag rodąjest jedna z kropel kamiennego deszczu, który spadł
w 1912 roku w Arizonie, czyli m eteoryt Holbrook. Zdo
byw cą tej nagrody jest Andrzej Karoń z Olkusza. Gratu
lujemy. N agrodę prześlem y pocztą.

Księżyce i ich odkrywcy

POZIOMO:
księżyców
A. Odkrywca m.in. Sinope oraz Lysithei
Jowisza
B. Księżyc Saturna z „wielką dziurą”
C. Najbardziej asymetryczny księżyc Jowisza
D. Jeden z pasterzy pierścienia F układu Saturna
E. Odkrywca Atlasa — księżyca Saturna
F. Księżyc Urana
G. Księżyc Saturna o wyjątkowych kontrastach
jasności
H. Jeden z odkrywców Adrastei — księżyca Jowisza
PIONOWO:
I.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Księżyc Urana
Największy naturalny satelita w układzie słonecznym
Najciemniejszy księżyc Urana
Odkrywca Ariela i Umbriela
Odkryty przez Kuipera księżyc Urana
Obiega Neptuna w ciągu 359 dni
Odkrywca Febe — księżyca Saturna
Jeden z księżyców Marsa

Litery z zaznaczonych kratek po wpisaniu do poniższego
diagramu utworzą hasło, które jest rozwiązaniem krzyżów
ki. Na odpowiedzi czekamy do 15 kwietnia br. Osoby, które
nie są prenumeratorami „Uranii”, aby wziąć udział w lo
sowaniu nagród książkowych, powinny nakleić na kartkę
z rozwiązaniem kupon konkursowy. Prenumeratorzy mogą
przesyłać rozwiązania pocztą elektroniczną.

1

2

3

4

5

6

8

9

10

11

12

W

|
14

15

16

1

Komunikat Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Astronomicznego
W bieżącym roku astronomowie polscy wyznaczyli sobie spotkanie we wrześniu w Krakowie na XXX Zjeździe
Polskiego Towarzystwa Astronomicznego. Z okazji Zjazdu Towarzystwo nasze ma zwyczaj wyróżniania młodego
kolegi (lub kolegów) Nagrodą Młodych.
Zarząd Główny PTA powołał Jury Nagrody Młodych w składzie:
Przewodniczący: prof. Marek SIKORA z CAMK w Warszawie, członkowie profesorowie: Henryk CUGIER
z Wrocławia, Janusz KAŁUŻNY z Warszawy, Bronisław RUD AK z Torunia, Marek URBANIK z Krakowa i Edwin
WNUK z Poznania.
Zgodnie z obowiązującym regulaminem (patrz „Post. Astr.” nr 2/1994, str. 96) nagroda przyznawana jest (lub
nie!) co dwa lata za wybitny, indywidualny dorobek w dziedzinie astronomii, uzyskany podczas całej pracy
naukowej, astronomowi posiadającemu obywatelstwo polskie i nie przekroczony wiek 35 lat życia.
Kandydatki i kandydatów do nagrody może zgłosić każdy członek PTA, załączając podstawowe dane osobowe
kandydata(-ki), krótkie uzasadnienie i odbitki ważniejszych publikacji.
Termin składania wniosków upływa z dniem 30 kwietnia 2001 roku. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 31
sierpnia 2001 r. Wnioski prosimy składać na adres Towarzystwa z dopiskiem na kopercie „Nagroda Młodych PTA”
Za Zarząd Główny

Andrzej Woszczyk
Adres: Zarząd Główny PTA, ul. Bartycka 18, 00-716 Warszawa
tel (0-22) 841-00-41 wewn. 146, E-mail: pta@ astri.uni.torun.pl
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cffJranii
Zdjęcia zam ieszczone na tej stronie Galerii m ogą po
służyć ja k o ilu stracje do „P oradn ika O b s e rw a to ra”
(str. 75) p ośw ięconego zag adn ieniu foto g rafo w an ia
m gławic.

1) Mgławica planetarna M27 w gw iazdozbiorze Liska.
Ogniskow a 500 mm, światłosiła 8, czas eksp. 20 min,
film Scotchchrom e 640ASA. Fot. W. Skórzyński

2) Mgławica Am eryka Północna w gw iazdozbiorze Ł a 
będzia. Ogniskow a 135 mm, św iatłosiła 2,8, czas eksp.
5 min., film Fuji SuperG 800 ASA. Fot. W. Skórzyński

4) Mgławica Trifid (M20) w Strzelcu. Teleskop Maksutowa 150/1800 z ogniskow ą skróconą do 1000 mm, czas
eksp. 30 min. film Fujicolor P 800. Fot. A. W rem bel

3) Mgławica Om ega (M17) w Strzelcu oraz Orzeł (M16)
w Wężu. Ogniskowa 200 mm, światłosiła 2,8, czas eksp.
10 min., film Fuji SuperG 800 ASA. Fot. W. Skórzyński

5) Mgławica Laguna (M8) również w Strzelcu. Teleskop
M aksutowa 150/1800 (w szystkie param etry jak wyżej).
Fot. A. W rem bel
^
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Tę pKepięknąscenęTO zgryw ającąsię gdzieś w zakamarkach konstelacji Łabędzia,, penetrowanych przez
podczerwone kamery teleskopu Subaru, rozświetla około 20-krotnie masywniejsza od Słońca gwiazda
IRS 4 (widoczna jako żółty obiekt w środku mgławicy), która rozbłysła zaledwie 100 tysięcy lat temu.
Procesy towarzyszące narodzinom gwiazdy nadały otaczającemu ją obłokowi gazu i pyłu charaktery
styczny kształt klepsydry. Mgławica dżnaczona jako Sharpless 106 (S 106) ma dwoisty charakter; emi
syjny (świeci jak klasyczny obszar H II, wzbudzona ultrafioletowym promieniowaniem gwiazdy — na
zdjęciu odpowiada to barwie niebieskiej) i refleksyjny (pył położony w większej odległości odbija światło
gwiazdy — co obserwujem y głównie w barwie czerwonej). Całość zajmuje obszar.o rozmiarach 2 Jat
świetlnych, a położona'jest w odległości 2000 l.św. od nas. (kr)
*
Fot. Subaru Telescope, N ational-Astronomical Observatbry o f Japan

