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Ludzie widziani z orbity

24 września 1999 roku został zainstalowany na orbicie wokółziem- 
skiej, komercyjny satelita Ikonos, zdolny do fotografowania Ziemi 
z rozdzielczością jednego metra. Pisaliśmy o nim i zamieściliśmy ob
razy kilku obszarów na Ziemi w nr 6/2000 „Uranii-PA” na str. 264. Ostat
nio tak wspaniałe parametry techniczne zostały wykorzystane do tego, 
by ludzie mogli przyjrzeć się sobie dokładnie —  ale z góry.

Co 144 lata w północnych Indiach ma miejsce wielkie wydarzenie 
religijne, zwane Maha Kumbh Mela. 15 kilometrów od miasta Allaha
bad, nad Gangesem, spotkało się w tym roku kilkadziesiąt milionów 
ludzi. Wspólnym celem były rytualne kąpiele, mające oczyścić z grze
chów i przyspieszyć dążenia do osiągnięcia nirwany.

23 stycznia 2001 roku był najważniejszym dniem całej uroczysto
ści, zwanym Mauni Amavasya. Właśnie wtedy, około godziny 10:30 
satelita Ikonos wykonał zdjęcie nieprzebranych rzesz ludzkich (fot. 1).
Szacuje się, że w trwających miesiąc uroczystościach wzięło udział 
ponad 70 min osób! Było to zatem największe ludzkie zgromadzenie 
w historii. Żeby mieć pojęcie, jak bardzo może zmienić wygląd krajo
brazu taki „ludzki potop”, warto spojrzeć na zdjęcie wykonane przed 
uroczystościami, w dniu 24 maja ubiegłego roku (fot. 2).
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Szanowni i Drodzy Czytelnicy,
Przepięknym kosmicznym kwiatem na okładce wita Państwa 

pierwsza wiosenno-letnia „ Urania ” 2001 roku. Na Ziemi wiosenne 
kwiaty są symbolem budzącego się i radośnie rozwijającego życia.
Ofiarujemy je, aby sprawić przyjemność osobom obdarowywanym.
My też pragniemy tym kwiatem otworzyć nowy numer i jego treścią 
sprawić przyjemność Wam, Drodzy Czytelnicy! Ten kosmiczny kwiat to 
mgławica planetarna „Kocie Oko ”. Więcej szczegółów o niej znajdziecie 
na jednej z następnych stron.

Niespełna dwa miesiące temu, nieomal w Dzień Zakochanych, po prawie rocznych 
„zalotach ”, wylądował na płanetce Eros aparat kosmiczny wysłany z Ziemi: sonda 
NEAR-Shoemaker. Jej „ oczy i uszy ” oraz zdobycze badawcze przedstawia Tomasz 
Kwiatkowski z Poznania. Następnie poznanianka Honorata Korpikiewicz kontynuuje swą 
opowieść z poprzedniego zeszytu o naszym rozumieniu dróg powstawania Układu 
Planetarnego, a trochę dalej Andrzej Niedzielski z Torunia rozważa, jak znaleźć planetę 
poza Układem Słonecznym. Te planetarne opowieści uzupełniają kolejne przepiękne zdjęcia 
Marsa, do którego właśnie wystartowała nowa sonda w swą ,, Odyseję Kosmiczną 2001 ”, 
oraz jeszcze jeden rzut oka (piórem Tomasza Sciężora z Krakowa) na komety minionego 
stulecia.

Ciała Układu Planetarnego dominują w naszym zeszycie, ale nie zaniedbujemy 
galaktyk. Okazją do tego są piękne mgławice i galaktyki, na które przyszła kolej w naszej 
Galerii Mgławic Messiera. Wykorzystaliśmy tę okazję i prezentujemy je  na naszych 
stronach kolorowych. Bogate są informacje o imprezach krajowych (Seminarium 
Młodzieżowe w Grudziądzu, Festiwal Nauki i Sztuki w Toruniu) i zagranicznych 
(ubezpieczenia w Kosmosie) oraz Rozmaitości. Wreszcie publikujemy Elementarz Uranii 
zapowiadany już w poprzednim zeszycie. Wtedy, w ostatniej chwili musieliśmy znaleźć 
miejsce dla innych materiałów. Usunęliśmy Elementarz, ale zapomnieliśmy o usunięciu 
odpowiedniego zdania z naszego słowa wstępnego. Przepraszamy. Przepraszamy też 
za mylne stwierdzenie w „stopce redakcyjnej ”poprzedniego zeszytu, że został on 
„zamknięty w październiku ”, podczas gdy pracowaliśmy nad nim do połowy lutego 
2001 roku.

Z wielkim żalem musimy zawiadomić Państwa o śmierci, do niedawna nestorki polskich 
astronomów, dr Rozalii Szafraniec z Krakowa. Obszerne wspomnienie Jana Mietelskiego 
o tej niezwykłej osobie publikujemy na str. 132-133.

Jak zwykle, Poradnik Obserwatora, Kalendarz Astronomiczny i Galeria Uranii 
dopełniają treść naszego zeszytu.

Życzę Państwu przyjemnej i pożytecznej lektury

Andrzej Woszczyk

y ___vi
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czytelnicy piszą.

Igraszki, ale z kim?
Ze zdziwieniem przecho

dzącym w irytację przeczyta
łem tekst Andrzeja Marksa pt. 
„Igraszki z grawitacją” w 2 nu
merze „URANII" (z 2001 roku). 
Autor ostro krytykuje niepo
prawne, jego zdaniem, używa
nie pojęć takich jak ciężar 
i grawitacja. Z pewnym niedo
wierzaniem przyjąłem jego 
zdanie o tym, że w trakcie wy
padku samochodowego cię
żar pasażerów wzrośnie do 
„straszliwych wartości”. Jestem 
fizykiem teoretykiem z kilkuna
stoletnim stażem pracy w lice
ach, ale przyznaję publicznie, 
że zupełnie tego nie pojmuję. 
Czyżby autor rozumiał słowo 
„ciężar ’̂ zupełnie inaczej niż ja? 
Niestety, Andrzej Marks najwy
raźniej uważa swoje rozumie
nie tego pojęcia za tak oczywi
ste, że nie wymagające żadne
go wyjaśnienia. Pisze tylko, iż 
„wystarczy zajrzeć do (porząd
nego!) podręcznika fizyki dla 
szkoły średniej”. Hm, czyżbym 
nie znał żadnego „porządnego" 
podręcznika? Sięgnąłem więc 
do Słownika Fizycznego (Wie
dza Powszechna, Warszawa 
1984) i przeczytałem tam, że 
ciężar (siła ciężkości) to wy
padkowa siły przyciągania 
ziemskiego i siły odśrodkowej 
wywołanej obrotem Ziemi. Tak 
też mi się dotąd zdawało. Na
wiasem mówiąc sądzę, że 
w szkołach nie trzeba w ogóle 
rozróżniać tak określonego cię
żaru od siły przyciągania ziem
skiego, bowiem siła odśrodko
wa stanowi mniej niż jeden pro
cent siły grawitacji. Nie warto 
więc dzielić włosa na czworo 
i wprowadzać pojęciowy zamęt 
w głowach uczniów. Andrzej 
Marks wyraźnie jest innego

zdania i wyraźnie inaczej poj
muje to pojęcie, skoro pisze 
również o braku ciężaru stat
ków kosmicznych! Zapewne 
definiuje on ciężar jako wypad
kową siły grawitacji i każdej siły 
bezwładności, w przeciwnym 
bowiem razie cytowane wyżej 
przykłady są absurdalne. Albo 
jestem z innej bajki, albo An
drzej Marks wprowadził spory 
zamęt w głowach czytelników 
„URANII".

Trudno też mi pojąć, dlacze
go autor protestuje przeciwko 
nazywaniu „sztuczną grawita
cją” siły odśrodkowej bezwład
ności, np. w obracającej się sta
cji kosmicznej. Wszak przy
miotnik „sztuczny” podkreśla, 
że jest to tylko imitacja praw
dziwej grawitacji. Trochę ina
czej (znacznie lepiej!) trzeba 
traktować to określenie w kon
tekście Ogólnej Teorii Względ
ności, która przecież jest współ
czesną teorią grawitacji. Jej 
podstawąjest przecież zasada 
równoważności stwierdzająca, 
że lokalnie nie można odróżnić 
siły bezwładności od siły gra
witacji. W ten sposób Ogólna 
Teoria Względności wskazuje 
na głębokie powinowactwo 
tych dwóch sił. Określenie 
„sztuczna grawitacja” jest więc 
niezwykle trafne i sięgające 
głęboko w istotę rzeczy.

Sprzeciw budzi też katego
ryczny ton autora, który nie po
zostawia żadnych wątpliwości, 
że przedstawia „jedynie słusz
ne" poglądy na te skompliko
wane zagadnienia. Kto stosu
je nieco inne od Andrzeja Mark
sa definicje, ten, jego zdaniem, 
„bełkocze o tej kosmonautyce, 
bełkocze...”. Cóż, ryzyk-fizyk. 
Niniejszym przedkładam swój 
„bełkot" mojej ukochanej „URA-

Obóz Szkoleniowo-Obserwacyjny Sekcji 
Obserwatorów Komet PTMA 

KUDŁACZE 2001

W związku z ogłoszeniem zamieszczonym w „Uranii-PA" 
2/2001, str. 84, Zarząd Główny PTMA informuje, że na
stąpiła zmiana w osobie kierownika obozu „Kudłacze 
2001”. Obecnie jest nim Jarosław Grolik. Zmianie uległ 
także adres strony WWW dotyczącej obozu. Jednocze
śnie przypominamy, że w obozie brać udział mogą jedy
nie członkowie PTMA.
Nowa strona w Internecie:

http://vistula.wis.pk.edu.Dl/~ptma/obozv/kudlacze.html 
E-mail Jarosława Grolika: filozofx@corcoran.if.uj.edu.pl

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...

Kupię archiwalne (sprzed 
1960 roku) numery URANII. 
Henryk Bors, ul. Malawskie
go 5/65, 02-641 Warszawa, 
tel. 0-604-879-117 lub 0-22- 
767-68-06

Sprzedam 4-letni teleskop 
typu Newtona, model nr 5 fir
my Uniwersał na montażu 
paralaktycznym, o średnicy 
90 mm i pow. max 200x. Na 
gwarancji, mało używany.

Cena do uzgodnienia. Tel. 
(032) 333-3600, prosić Mi
chała, lub e-mail quiditic- 
tur@ahoj.pl

Sprzedam oprogramowa
nie astronomiczne na PC, 
tel. (0-604) 335-326, 
e-mail: substyk@poczta.fm, 
www. astrocd. w. i nte ria. p I

Zamienię okular PLÓSSLA 
o F=5 mm, 0=16,9 mm na 
okular o F=7-8 mm i 0  nie 
większym niż 17 mm. 
tel. 081-820-4226

W tej rubryce zamieszczamy bez
płatnie ogłoszenia naszych Czy
telników (do 250 znaków).

Nil” z prośbąo wyrozumiałość.
Ludwik Lehman

Głogów

Red. Pięknie dziękujemy na
szemu Czytelnikowi za intere
sujący głos w dyskusji. A może 
inni PT Czytelnicy zechcą rów
nież zabrać głos w tej sprawie ? 
Bardzo prosimy.

Wielce Szanowny Panie 
Profesorze,

Rozpocznę od wielkiego 
uznania dla sprawności orga
nizacyjnej kierowanego przez 
Pana czasopisma i za tak szyb
kie wydanie pierwszego nume
ru i pomieszczenie w nim spra
wozdania z tak niedawno od
bytego spotkania w Strzelnie.

Większość fachowych cza
sopism wydaje kolejne nume
ry z kilkumiesięcznym opóźnie
niem ... a Urania bez opóźnie
nia i na czas, brawo. Numer 
jest bardzo interesujący i ży

czę, aby każdy następny był 
jeszcze ciekawszy co astrono
mii przysporzy kolejnych mło
dych pasjonatów. Bardzo się cie
szymy, że w tak prestiżowym 
czasopiśmie możemy populary
zować naszego wielkiego Ro
daka i życzymy sobie dalszej 
takiej owocnej współpracy. (...) 
Jeszcze raz serdecznie dzięku
ję za przemiłą współpracę.

Z wyrazami niekłamanego 
szacunku i uznania

Tomasz Kardaś 
Gębice

Red. Dziekujemy za niezwykle 
pochlebny głos o naszym pi
śmie. Zdajemy sobie jednak 
sprawę z naszych niedocią
gnięć i niedoróbek. Ale z sza
cunku dla Czytelników robimy 
wszystko, aby kolejne zeszyty 
ukazywały się „na czas” i aby 
odnosiły się do aktualnych wy
darzeń w życiu astronomicz
nym.
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100 Twarzą w twarz z Erosem, 
czyli wyniki rocznych badań sondy NEAR
Tomasz Kwiatkowski
Roczny pobyt sondy NEAR w pobliżu Erosa rozpoczął się 14 lutego 2000 r. Wtedy son
da weszła na orbitę o promieniu 200 km. Następnie zbliżała się i oddalała od planetki, 
aby w  okresie od 13 grudnia do 12 lutego obserwować ją  z  odległości 35 km. Po tym 
osiadła na Erosie i przez 16 dni analizowała jego  grunt. Wyniki je j  badań przedstawia 
niniejszy artykuł.

106 Szkice kosmogoniczne 
CZ' II: Na początku był kamień
Honorata Korpikiewicz
W cz. I  Autorka przedstawiła hipotezy powstania Układu Planetarnego, jak ie  panowa
ły do połowy ostatniego wieku. Teraz, w  cz. II, opisuje zrodzone w drugiej połowie 
X X  w. koncepcje ewolucyjnego, a nie katastroficznego powstawania planet, odwołując 
się do F. Hoyle'a, W.H. McCrea, A. Camerona, J. Oorta i innych.

110 Wielkie komety minionego stulecia
Tomasz Ściężor
Komety od wieków budziły strach i przerażenie. Wiek X X  na początku też nie był wolny 
od takich odczuć, ale właśnie w minionym wieku nastąpił istotny postęp w poznaniu 
i zrozumieniu zwyczajów i natury tych niebieskich włóczęgów. Autor przypomina sze
reg pięknych komet X X  wieku, kreśląc niejako kometamą historię ubiegłego wieku.

116 Jak znaleźć planetę poza Układem Słonecznym? « ./
Andrzej Niedzielski
Jak znajdowano niewidoczne okiem planety wokółsłoneczne? Jakie myśli, koncepcje 
i idee towarzyszyły poszukiwaniu planet wokółsłonecznych, a jak ie  planet i układów  
planetarnych poza naszym Układem Planetarnym? Oto podstawowe treści zawarte 
w cz. I  artykułu o tym, ja k  znaleźć planetę poza Układem Słonecznym.

_ _ _  w kolorze: Ludzie widziani z orbity (okł. II); M81-M83 (wkł. I-III); 
Galeria Uranii (wkł. IV, okł. III)

119 galeria Mgławic Messiera: Od Oriona do Południowego Wiru 
( M 7 8 - M 8 3 )

123 iv krąju: Obóz szkołeniowo-obserwacyjny PTMA (123); Styczniowe 
zaćmienie Księżyca raz jeszcze (123); XVII Ogólnopolskie Młodzieżo
we Seminarium Astronomiczne w Grudziądzu (124); Pierwszy Toruń
ski Festiwal Nauki i Sztuki (126);

128 na świecie: Ubezpieczenia sprzętu i ludzi w Kosmosie — 11. Między
narodowa Konferencja Kosmiczna (Rzym 15-16 marca 2001)

130 rozmaitości: Jaki jest wiek powierzchni Io? (130); Nowość wśród 
aktywnych galaktyk wczesnego Wszechświata? (130); Życie wokół Ep
silon Reticułi? (131); Aktywne życie komety Hale ’a-Boppa (131); Jesz
cze jeden rzut oka na Marsa (132)

134 in memoriam: Rozalia Szafraniec (1910-2001) 
136 elementarz Uranii: Całkiem luźno o gęstości
138 kalendarz astronomiczny 2001: lipiec — sierpień
143 poradnik obserwatora: Fotografowanie gromad gwiazd
144 relaks z  Uranią: krzyżówka z  Rozetą 
144 ciekawe strony internetowe

NA OKŁADCE

Mgławica planetarna Kocie Oko (NGC 6543) w nowym „świetle" i nowych barwach. 
Na uzyskany przed kilku laty przy pomocy HSTportret nałożono obraz emisji promienio
wania X, zarejestrowany przez orbitalne obserwatorium Chandra (barwa niebieska). Obiekt 
znajduje się w odległości ok. 3000 l.św. w gwiazdozbiorze Smoka. Fot. NASA/HST, UIUC.
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Tomasz Kwiatkowski Twarzą w twarz
Z Erosem,
czyli wyniki rocznych 
badań sondy NEAR

*
*

P lanetoida 433 Eros jest obiek
tem szczególnym w świecie 
małych planet. Należy do rodzi

ny planetoid zbliżających się do Zie
mi (NEAs), co znacznie ułatwia jej 
badanie. Eros był pierwszym zaobser
wowanym przedstawicielem tej klasy 
obiektów, jest jednocześnie pierwszą 
planetoidą, dla której zmierzono zmia
ny jasności, spowodowane obrotem 
wokół osi. Obserwacje zmian blasku 
wywołały ożywioną dyskusję na temat 
natury fizycznej planetoid — przesta
no je  wówczas traktować jedynie 
w konwencji punktów materialnych, 
których badanie ograniczało się do 
wyznaczania toru ich ruchu wokół 
Słońca.

Historia badań Erosa jest ściśle 
związana z postępem badań całej po
pulacji planetoid. Została ona szcze
gółowo opisana rok temu, w artykule 
dra Ziółkowskiego (K.Ziołkowski, 
Eros z bliska, Urania-PA 3/2000 str. 
122). Tu chciałbym przedstawić wy
niki badań tej planetoidy przez sondę 
NEAR-Shoemaker, która w ciągu 
ostatniego roku krążyła wokół Erosa, 
kończąc swój żywot efektownym lą
dowaniem na jego powierzchni.

Roczny pobyt sondy w pobliżu Ero
sa rozpoczął się 14 lutego 2000 r. wej
ściem na orbitę o promieniu 200 km. 
W czasie następnych 5 miesięcy son
da kilka razy obniżała się, aż osiągnę
ła wysokość 35 km nad powierzchnią
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planetoidy. Po krótkim okresie powró
ciła na orbitę o promieniu 200 km, by 
13 grudnia 2000 r. ponownie zejść na 
35 km. Na orbicie tej pozostała do 12 
lutego 2001 r., gdy po udanym manew
rze lądowania osiadła na powierzchni 
planetoidy. Ten ostatni etap odysei 
trwał 16 dni i poświęcony był głów
nie analizie chemicznej powierzchni 
planetoidy przy pomocy spektrometru 
gamma. 28 lutego 2001 r. przerwano 
kontakt radiowy z sondą.

Oczy i uszy sondy NEAR
Trudno pisać o wynikach badań 

Erosa bez przedstawienia aparatury 
badawczej, w którą wyposażono son
dę. Spośród sześciu detektorów, naj
większe oczekiwania wiązano ze spek
trografem promieniowania X i gamma 
(XGRS). Jego zadaniem było zbada
nie składu chemicznego powierzchni 
Erosa, co pozwoliłoby na odszukanie 
odpowiadającego mu typu meteory
tów, których skład chemiczny znany 
jest z badań laboratoryjnych. To z ko
lei umożliwiłoby poznanie geologicz
nej historii planetoidy przy założeniu, 
że minerały zawarte w odpowiadają
cych mu meteorytach powstały w wy
niku podobnych procesów w pierwot
nej mgławicy protoplanetamej.

XGRS to w istocie dwa niezależne 
spektrometry. Promieniowanie rentge
nowskie Słońca, szczególnie inten
sywne w czasie wybuchów na jego
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powierzchni, wzbudza atomy w po
wierzchniowej warstwie Erosa, przez 
co wyprom ieniują one kwanty X o 
energiach charakterystycznych dla 
danego pierw iastka chem icznego. 
Spektrom etr X um ożliw ia detekcję 
widma tego promieniowania w zakre
sie energii od 1 do 10 keV, a analiza 
występujących tam linii emisyjnych 
pozwala ustalić zawartość procentową 
Mg, Al, Si, Ca, Ti i Fe w skałach Ero
sa. Spektrometr gamma natomiast re
aguje na kwanty o energiach z zakre
su od 0,3 do 10 M eV —  są  one 
wysyłane przez jądra atomów O, Si, 
Fe i H, wzbudzone promieniowaniem 
kosmicznym. Odbiera również kwan
ty gamma wysyłane przez jądra K, Th 
i U w wyniku ich naturalnej radioak
tywności.

Wielozakresowa kamera (MSI) za
wierała detektor CCD o rozmiarach 
537x244 pikseli oraz zestaw 8 filtrów 
dobranych głównie pod kątem wykry
wania minerałów z rodziny żelazo- 
-krzemianów. Spektrometr podczer
wieni (NIS) pozwalał uzyskiwać wid
ma powierzchni w zakresie od 0,8 do 
2,6 mikrometra i przeznaczony był do 
pomiaru składu mineralogicznego po
wierzchni. Dalmierz laserowy (NLR) 
pozwalał mierzyć wysokość sondy nad 
powierzchnią Erosa i opracować dzię
ki temu jego dokładny, trójwymiarowy 
model. Zestaw urządzeń pokładowych 
uzupełniał magnetometr oraz przekaź
nik fal radiowych. Ten ostatni pozwa
lał na pomiar (w oparciu o efekt Dop
plera) prędkości sondy, co umożliwiło 
opracowanie modelu jej pola grawita
cyjnego i sprawniejszą nawigację.

Mapa Erosa
W czasie rocznego pobytu sondy na 

orbicie wokół Erosa uzyskano ponad 
160 tys. zdjęć jego powierzchni, o roz
dzielczości od kilkudziesięciu metrów 
do pół metra. Wykonane one zostały 
w różnych warunkach oświetlenia, okre
ślonych przez kąt padania i kąt odbicia 
promieni słonecznych. Oba te kąty mie
rzy się względem prostej prostopadłej 
do powierzchni —  mają one wpływ na 
obserwowaną jasność powierzchni.

W czasie kolejnych przelotów son
dy nad powierzchnią wspomniane kąty 
padania i odbicia przyjmowały różne 
wartości, stąd też trudność w porów
naniu jasności różnych obszarów na 
Erosie. By stworzyć jednolity obraz 
rozkładu albedo, sprowadzono je  do 
standardowych warunków, w których

kąt padania promieni wynosi 30 stop
ni, a kąt odbicia —  zero stopni.

Kolejną trudnością w stworzeniu 
mapy pow ierzchni Erosa był jego  
skom plikowany kształt. Stosowane 
w kartografii projekcje zakładają zwy
kle, że ciało ma kształt trójosiowej elip
soidy. By rozwiązać ten problem, przy 
tworzeniu mapy Erosa posłużono się 
dokładnym, trójwymiarowym mode
lem tej planetoidy, uzyskanym m.in. 
z pomiarów wysokości sondy nad jego 
powierzchnią (rys. 2). Teraz już moż
na było wykorzystać projekcję cylin
dryczną do stworzenia mapy Erosa. 
Początkowo pokazywała ona jedynie 
północną półkulę tej planetoidy, jednak 
w miarę upływu czasu zmieniło się 
położenie Erosa w stosunku do Słoń
ca, co pozwoliło na uzyskanie zdjęć 
całej powierzchni (rys. 3).

Topografia powierzchni
Już pierwszy rzut oka na mapę Ero

sa uwidacznia zróżnicowanie jego po
wierzchni. Jedną z największych struk
tur jest grzbiet Rahe Dorsum, który 
rozciąga się od pomiędzy kraterem Psy
che (średnica 5,3 km) a potężną depre
sją Himeros w kształcie siodła. Hime- 
ros pow sta ła  zapew ne w w yniku  
uderzenia meteorytu, jednak nie to spo
wodowało powstanie Rahe Dorsum. 
Przecina on bowiem depresję Himeros, 
co oznacza, że jest od niej młodszy. 
Dalsze badania zdjęć pozwolą stwier
dzić, czy Rahe Dorsum i związane 
z nim struktury przecinają również kra
ter Psyche.

Rys. 1. Instrumenty badawcze sondy NEAR-Shoemaker (NASA/JHUAPL).
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Rys. 2. Trójwymiarowy model Erosa, uzyskany z pomiarów dalmierzem lasero
wym (NASA/JHUAPL).
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Rys. 3. Mapa Erosa w projekcji cylindrycznej. Oznaczono nazwy szczegółów topograficznych (NASA/JHUAPL).

Na Erosie występuje wiele szczelin, 

rozciągających się na odległość od kil

kuset metrów do 2 km. Ich szerokości 

wahają sie w przedziale od kilkudzie

sięciu do kilkuset metrów. Część z nich 

przebiega równolegle do siebie, część 

zaś rozbiega się promieniście z jedne

go, niewielkiego obszaru. Szczeliny te 

mogą być wypełnione regolitem (roz

drobnioną na skutek erozji, wywołanej 

uderzeniami mikrometeorytów oraz 

erozją termiczną, skałą) lub odłamka

mi, powstałymi w czasie uderzeń me

teorytów.

Pomiary odległości sondy od po

wierzchni Erosa, wykonywane przy 

pomocy altimetru laserowego (dokład

ność 1 metra na orbicie o promieniu 40 

km), pozwoliły na wyznaczenie głębo

kości występujących na nim kraterów. 

Stosunek głębokości kraterów d do ich 

średnicy D jest ważnym parametrem, 

mówiącym o procesie ich powstawa

nia i erozji. Związany jest on z siłami 

spójności oraz porowatością materiału 

skalnego, z którego zbudowana jest pla- 

netoida. Dla Erosa stosunek d/D wy

nosi średnio ok. 0,1, co oznacza, że 

kratery na Erosie są płytsze niż na Księ

życu (d/D ~ 0,2) czy planetoidzie Ida 

(d/D ~  0,15). Trzeba jednak zaznaczyć, 

że kratery o średnicach d > 300 m są 

głębsze na Erosie niż na Księżycu czy 

też Idzie. Ten fakt nie znalazł jeszcze 

wyjaśnienia —  sugeruje się, że może 

mieć to związek z pochyłością terenu,

na którym te kratery powstawały, war

tością lokalną, siłą ciążenia i istnieją

cymi już wcześniej szczelinami, grzbie

tami i uskokami.

Kto zasypał male kratery?
Ilość kraterów o danej średnicy, 

przypadająca na jednostkę powierzch

ni, jest wielkością często wykorzysty

waną do pomiaru intensywności upad

ku meteorytów. W  przypadku Erosa, 

rozkład gęstości powierzchniowej kra

terów w zależności od ich rozmiarów 

przypomina krzywe, uzyskane dla in

nych ciał pozbawionych atmosfery 

(Księżyc, Gaspra, Ida). Tak było do 

momentu, gdy przejście na niższą or

bitę nie zwiększyło zdolności rozdziel

czej zdjęć, uzyskiwanych z sondy 

NEAR. Okazało się, że na Erosie wy

stępuje wyraźny deficyt kraterów o roz

miarach mniejszych od 100 metrów. 

W  zakresie średnic od 4 do 100 me

trów kratery są ok. 200 razy rzadsze, 

niż tego oczekiwano. Fakt ten trudno 

wyjaśnić np. zasypywaniem kraterów 

przez regolit, gdyż wokół nich znajdu

je się wiele głazów i szczelin, które 

również uległyby zakryciu. Obecnie 

proponuje się, by fakt ten tłumaczyć 

rzeczywistym rozkładem rozmiarów 

uderzających w planetoidę meteorytów, 

znacznie różniącym się od tego, który 

wynika ze zliczeń ilości kraterów na po

wierzchni Merkurego czy Księżyca. 

Być może w głównym pasie planetoid,

w którym Eros spędził większą część 

swego życia, występuje znacznie mniej 

odłamków o rozmiarach rzędu metrów, 

których uderzenia powodują powsta

wanie kraterów o średnicach od 1 do 

100 m. Dlaczego jednak nie wykryto 

tego wcześniej na zdjęciach Gaspry 

i Idy? Cóż, sonda Galileo minęła je 

w stosunkowo dużej odległości, zatem 

otrzymane zdjęcia nie pozwoliły na roz

różnienie tak małych szczegółów po

wierzchni.

Eros w kolorze
Zdjęcia Erosa, wykonane przy pomo

cy wielospektralnej kamery w różnych 

zakresach widma, uwidaczniają znacz

ne zróżnicowanie albedo powierzchnio

wego tej planetoidy. Szczególnie rzuca

ją  się w oczy jasne obszary, znajdujące 

się na stromych stokach Psyche i Hime

ros (rys. 4). Zadziwia natomiast stosun

kowo niewielkie zróżnicowanie kolo

rów materiału powierzchniowego. 

Znajduje ono potwierdzenie w wid

mach, uzyskanych za pomocą spektro

metru podczerwieni dla obszarów o roz

miarach poniżej 1 km. Świadczy to 

o jednolitej strukturze materiału, wystę

pującego na powierzchni Erosa i ułatwia 

jego badanie —  wystarczy bowiem do

kładnie zbadać kilka obszarów i uśred

nić otrzymane wyniki.

Średnia wartość albedo geometrycz

nego powierzchni, liczona dla północ

nej półkuli planetoidy, wynosi 0,30
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±0,02 w czerwonym zakresie (A = 760 
nm) i 0,26 ±0,02 w bliskiej podczer
wieni (A = 950 nm). Stosunek albedo 
podczerwonego do albedo mierzonego 
w zakresie czerwonym jest związany 
z barwą skał powierzchniowych. Zmie
nia się on w granicach od 0,8 dla ja 
snych obszarów do 0,9 dla ciemniej
szych, czym różni się od w artości 
uzyskanych dla skał księżycowych (po
wyżej 1,0). Sytuację dodatkowo kom
plikuje fakt, że dla Księżyca stosun
kowo niew ielkim  zm ianom  albedo 
odpowiadają znaczne zmiany barwy, 
a dla Erosa —  z uwagi na niewielkie 
z ró żn ico w an ie  ko lo rów  jeg o  p o 
wierzchni —  zależność ta jest dużo 
słabsza.

Badania laboratoryjne wykazują, że 
w pierwszym przybliżeniu zmiany bar
wy skał w funkcji albedo zależą od za
wartości procentowej żelaza. Wyniki 
uzyskane ze spektrometru X pokazują, 
że zawartość żelaza w skałach Erosa 
j est zbliżona do tej, j aką wykazuj ą księ
życowe morza. Skąd więc te różnice? 
Obecnie uważa się, że mogą one wyni

kać albo z różnic w mineralogii po
wierzchni obu ciał (Eros może zawie
rać więcej oliwinu), bądź też z innego 
przebiegu erozji skał Erosa, wynikają
cej z jego niewielkiej siły ciążenia 
i spędzenia długiego czasu w większych 
niż Księżyc odległościach od Słońca (np. 
w pasie głównym planetoid).

Skład chemiczny powierzchni
Jak już mówiliśmy, jednym z głów

nych zadań misji NEAR było zbadanie 
składu chemicznego Erosa. Ponieważ 
nie przewidywano lądowania i bezpo
średniej analizy chemicznej pobranych 
próbek, posłużono się spektrometrem 
X/gamma.

Do uzyskania widm rentgenowskich 
wykorzystano m.in. 2 silne rozbłyski 
na Słońcu (4 maja i 19 lipca 2000 r.). 
Okazało się, że skład chemiczny po
wierzchni planetoidy odpowiada mete
orytom z rodziny chondrytów oraz kil
ku grupom z rodziny prymitywnych 
achondrytów. W celu rozstrzygnięcia 
tej niejednoznaczności posłużono się 
widmami, uzyskanymi ze spektrome

tru podczerwieni. Pozwoliły one wy
kluczyć achondyty, tak więc jedynymi 
odpowiednikami dla skał Erosa pozo
stały chondryty. Okazało sięjednak, że 
Eros zawiera znacznie mniej siarki niż 
chondryty zwyczajne. Fakt ten można 
wytłumaczyć bombardowaniem po
wierzchni planetoidy przez meteoryty, 
co mogło doprowadzić do odparowa
nia minerału troilitu (FeS) i utraty siar
ki w powierzchniowej warstwie skał. 
Inna hipoteza mówi, że troilit uległ czę
ściowemu stopieniu w czasie częścio
wego różnicowania Erosa na skutek ich 
ogrzania. To również mogło doprowa
dzić do obserwowanych niedoborów 
siarki na jego powierzchni.

Nieco więcej problemów wystąpiło 
z uzyskaniem widm w zakresie gam
ma, głównie z powodu niewielkiej in
tensywności promieniowania, wysyła
nego przez Erosa. Dodatkowo, nawet 
na niskiej orbicie o wysokości 35 km, 
planetoida nie wypełniała całego pola 
widzenia spektrometru gamma, przez 
co zwiększał się szum pochodzący od 
tła. Oznaczało to, że uzyskanie zado-

Rys. 4. Krater Psyche o średnicy 5 km. Jasne obszary na jednym ze zboczy mogły powstać np. w wyniku osuwania się poddanej 
erozji warstwy powierzchniowej, co odsłoniło leżący poniżej materiał skalny (NASA/JHUAPL).
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Rys. 5. Przykład pomiaru ukształtowania powierzchni 
za pomocą dalmierza laserowego. Dzięki dokładno
ści sięgającej 1 metra, na profilu widoczne są skoki 
wysokości odpowiadające pojedynczym głazom 
(NASA/JHUAPL).

walających rezultatów wymagać bę
dzie wielodniowych obserwacji.

Jak to czasem bywa, natura spłatała 
figla i sprowadzenie sondy na niską 
orbitę w 14 lipca 2000 niemal zbiegło 
się w czasie z wybuchem na Słońcu, 
w wyniku którego do Erosa dotarł nie
zwykle silny strumień naładowanych 
cząstek elementarnych. Spowodowało 
to, że spektrometr gamma wyłączył się, 
by ochronić układy elektroniczne przed 
zniszczeniem. Gdy 18 lipca spektro
metr się reaktywował, jego obudowa 
i sama sonda wykazywały tak znaczną 
radioaktywność wtórną, że jakiekol
wiek sensowne pomiary były niemoż
liwe. 23 lipca NEAR powrócił na wyż
szą orbitę, dlatego obserwacje spek
trom etrem  gam m a zaczęły się tak 
naprawdę dopiero 13 grudnia 2000 r. 
z chw ilą pow rotu sondy na orbitę
0 wysokości 35 km.

Prawdziwa radość wybuchła w ze
spole, obsługującym spektrometr gam
ma, gdy po lądowaniu na powierzchni 
Erosa okazało się, że aparatura działa
1 można uzyskać widma w bezpośred
niej bliskości powierzchni planetoidy. 
Zebrane w ciągu 2 tygodni dane są 
obecnie analizowane. Można oczeki
wać, że pozwolą one jeszcze dokład
niej ustalić powiązania między Erosem 
a chondrytami zwyczajnymi.

Dodatkowym efektem lądowania 
była próba pomiaru pola magnetyczne
go planetoidy. Potwierdziła ona wcze

śniejsze, uzyskane jesz
cze z o rb ity , w yn ik i 
wskazujące na jego brak.

Zagadka 
wnętrza Erosa

Analiza powierzchni 
Erosa wykazała, że jest 
on zbudowany z tego sa
mego materiału co chon- 
dryty zwyczajne. Anali
za ruchu o rb ita lnego  
N EA R  p o zw o liła  na 
wyznaczenia masy pla
netoidy, a znajomość jej 
kształtu —  na wylicze
nie całkowitej objętości.
Wynikająca stąd średnia 
gęstość Erosa wynosi 
2,67 ±0,03 g/cm3, co od
biega znacznie od śred
niej gęstości chondrytów 
zwyczajnych (3,40 g/cm3).
Oznacza to, że wnętrze 
planetoidy nie jest rów
nomiernie wypełnione 
materiałem, lecz znajdu
ją  się tam puste prze
strzenie.

Tu musimy uczynić 
pewną dygresję, by wy
jaśnić rozpatrywane obecnie modele 
wnętrza planetoid. Model pierwszy to 
planetoida wewnętrznie spójna, lecz 
popękana. Obiekt taki może powstać 
w wyniku zderzeń z innymi planeto-

idami lub meteorytami, jego wnętrze 
uległo fragmentacji, jednak żadna z po
w stałych części nie przesunęła się 
względem innych —  pierwotny kształt 
planetoidy nie uległ zmianie.

Model drugi opisuje planetoidę, któ
ra w wyniku zderzeń popękała na wie
le fragmentów, a te przesunęły się 
znacznie względem siebie. Pierwotny 
kształt planetoidy uległ wyraźniej 
zmianie.

Wreszcie trzeci model to planetoida, 
która po zderzeniu rozpadła się na ka
wałki. Część z nich została odrzucona 
w przestrzeń, część zaś na skutek od
działywań grawitacyjnych zbiegła się 
ponownie, tworząc luźno ze sobą po
wiązaną strukturę odłamków skalnych. 
Taki twór nazywa się w języku angiel
skim „rubble pile” .

Do scharakteryzowania każdego 
z tych ciał można użyć parametru, okre
ślającego stopień zapełnienia danej 
objętości materiałem, który nazwiemy 
porowatością (ang. porosity). Porowa
tość może występować w mikro- bądź 
makroskali. Mikroporowatość mete
orytów z rodziny chondrytów zwyczaj
nych wynosi 0-15% . Zakładając, że
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Rys. 6. Powierzchnia Erosa z wys. 9 km. Najmniejsze szczegóły mają rozmiar 
2 m. Widoczne liczne głazy i brak kraterów o rozmiarach kilku- kilkudziesięciu 
metrów (NASA/JHUAPL).
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Rys. 7. Powierzchnia Erosa z wysokości 1150 m. Widoczne głazy (największy, 
w lewym, dolnym rogu, ma rozmiar 7,4 m) i zupełny brak kraterów.

(NASA/JHUAPL)

materiał Erosa charakteryzuje się mi- 
kroporowatością 6%, można oszaco
wać jego makroporowatość na 2 0 - 
-26% . Co to oznacza w kontekście opi
sanych wyżej 3 modeli wnętrz plane
toid? Otóż model trzeci wymaga ma- 
kroporow atości w iększej niż 30%, 
natomiast model drugi: 15-30%. Wi
dzimy więc, że Eros jest ciałem we
wnętrznie spękanym, którego fragmen
ty w wyniku zderzeń uległy wzajemnej 
dyslokacji. Hipotezę tę potwierdza zło
żony kształt Erosa. Z drugiej strony, 
Eros nie jest zbiorowiskiem luźno po
wiązanych ze sobą fragmentów skał — 
znajduje to potwierdzenie w stosunko
wo jednorodnym rozkładzie gęstości 
w jego wnętrzu, wyznaczonym w opar
ciu o analizę ruchu sondy w jego polu 
grawitacyjnym.

Orzechy brazylijskie na Erosie
Kolejną zagadką Erosa jest znaczna 

ilość głazów  na jego  pow ierzchni 
(rys. 7). Mogłyby one być odpryskami 
powstałymi w trakcie uderzeń meteory
tów. Wiemy już jednak, że na Erosie 
brakuje kraterów o rozmiarach 4-100 
metrów, a takie kratery musiałyby po
wstać, by wytłumaczyć dużą liczbę le
żących na powierzchni głazów. Jedna 
z ciekawych hipotez, tłumaczących ten 
fakt, zakłada, że w wyniku wstrząsów 
pow odowanych uderzeniam i w ięk
szych ciał lub przesunięciami materia
łu na powierzchni, wywołanymi zmia
nami temperatury, następuje różnico
wanie regolitu pod kątem rozmiarów 
tworzących go odłamków skalnych. 
Większe fragmenty są wypychane na 
powierzchnię, mniejsze opadają w dół. 
Przykładem takiego procesu jest gro
madzenie się orzechów brazylijskich na 
górze puszki, wypełnionej różnymi ro
dzajami orzeszków. W trakcie wstrzą
sania puszki, orzeszki ziemne opadają 
na dno, a dużo większe od nich orze
chy brazylijskie gromadzą się u góry. 
Dzieje się tak dlatego, iż mniejszym 
orzeszkom ziemnym łatwiej wypełniać 
puste miejsca, pojawiające się w trak
cie wstrząsania, niż orzechom o więk
szej średnicy.

Rozważania teoretyczne wykazują, 
że proces ten wymaga nadania skład
nikom w trakcie wstrząsów prędkości 
większej od prędkości granicznej, któ
ra jest z kolei proporcjonalna do Vg, 
gdzie g jest lokalnym przyspieszeniem 
grawitacyjnym. Widać stąd, że mecha

nizm „orzechów brazylijskich” łatwiej 
wystąpi w przypadku małomasywnych 
planetoid niż dużo większych od nich 
planet. Zatem obserwowane na po
wierzchni Erosa głazy mogą pochodzić 
z jego wnętrza.

Eros opowiada swoją historię
Zebrane przez sondę NEAR-Sho- 

emaker dane nie zostały jeszcze w peł
ni zanalizowane. Można jednak poku
sić się już o przedstawienie krótkiej 
historii planetoidy Eros.

Ok. 4,5 miliarda lat temu w mgła
wicy protosłonecznej powstał zarodek 
planetarny (planetozymala) o średnicy 
kilkudziesięciu-kilkuset kilometrów. 
Składał się on z pierwotnej, nieprze
tworzonej w wyniku znanych na Zie
mi procesów geologicznych, materii 
skalnej. Obiekt ten krążył zapewne po 
orbicie, która dziś znajdowałaby się 
w rejonie głównego pasa planetoid. Na 
skutek ogrzania jego  w nętrza, np. 
przez rozpad zawartych w nim izoto
pów promieniotwórczych, doszło do 
częściowego stopienia niektórych mi
nerałów i ich przemieszczenia. Zde
rzenia z sąsiednimi planetozymalami 
(bądź ich fragmentami) spowodowa
ły rozpad ciała macierzystego na frag
menty, z których jeden —  o dość wy
dłużonym  k szta łc ie  —  pochodził 
z obszaru zubożonego w minerały za
wierające siarkę. Była to planetoida 
Eros.

W ciągu dalszego pobytu w obsza
rze głównego pasa planetoid, zderze
nia z innymi planetoidami i ich odłam
kami nadały Erosowi jego dzisiejszy 
kształt, urozmaiciły jego powierzchnię, 
wybijając w niej kratery, zadecydowa
ły o położeniu jego osi rotacji oraz okre
sie obrotu. Wtedy też pojawił się za
pew ne obserw ow any dziś rozkład 
gęstości kraterów w zależności od ich 
średnic, z charakterystycznym niedo
borem kraterów o średnicach D< 100 m. 
Jeśli tak było w istocie, fakt ten pomo
że w odtworzeniu procesów ewolucji 
zderzeniowej, zachodzącej w pasie pla
netoid w ciągu ponad 4 miliardów lat 
jego historii.

Stosunkowo niedawno (zapewne 
kilka, może kilkadziesiąt milionów lat 
temu), Eros został wyrzucony z pasa 
planetoid i trafił na orbitę przechodzą
cą w pobliżu orbity Ziemi. To nowe 
środowisko nie zdążyło jednak wyci
snąć na nim swego piętna, dzięki cze
mu analiza wyników uzyskanych przez 
sondę NEAR pozwoli nam sięgnąć do 
okresu, w którym rodziły się planeto
idy, komety oraz planety, a wśród nich 
i Ziemia.

Dr Tomasz Kwiatkowskijest adiunk
tem w Obserwatorium Poznańskim. 
Zawodowo zajmuje się badaniem 
cech fizycznych planetoid. Planeto
ida nr 7789 nosi Jego nazwisko.
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Szkice 
kosmogoniczne

cz. II Na początku był kamień

Łączenie się ciał meteorowych 
w większe bryłki w pierwotnej 
m gławicy nie następowało 

w wyniku działania sił grawitacji 
(kolapsu), gdyż masa planet jest na to 
zbyt mała. Tym bardziej nie mogły 
w ten sposób powstać jeszcze mniej 
masywne księżyce planet. Szmidt za
kładał, że cząstki mgławicy łączyły się 
ze sobą w wyniku zderzeń niespręży- 
stych. Wysunięto też przypuszczenie, 
że w procesie łączenia się bryłek ze 
sobą istotną rolę odegrały pewne 
związki chemiczne, stanowiące swo
isty „klej” mgławicy. Harold Urey 
i H.E. Suess sądzili, że mogły być nim 
płyny pokrywające cząsteczki pyłu 
(woda, a raczej rodzaj mokrego śnie
gu). Fred Hoyle przypuszczał, że rolę 
„kleju” znacznie lepiej mogły spełniać 
produkty powstałe z utleniania się 
pewnych węglowodanów, np. smoła.

W 1960 roku Wilhelm H. Mc Crea 
zastosował do mgławicy protoplane- 
tarnej teorię statystycznych ruchów 
bezwładnych i wykazał, że jeżeli pier
wotny obłok składał się z niewielu za
gęszczeń o jednakowej prędkości 
i przypadkowym rozkładzie kierun
ków ruchu, to obrotowy moment pędu 
tych protoplanetarnych zagęszczeń 
względem środka ciężkości mgławi
cy nigdy nie będzie dokładnie równy 
zeru.

W 1973 roku Alastair G.W. Ca
meron opublikował rozważania na te
mat jednoczesnego powstania Słońca 
i planet z tej samej mgławicy pyłowej. 
A więc Słońce nie wychwyciło czą
stek mgławicy w swej wędrówce przez 
chmury pyłowe wokół jądra Galakty
ki, ale narodziło się z takiego obłoku 
razem z planetami, mniej więcej w tym

samym czasie. Nasza Galaktyka — 
twierdzi Cameron — jest 2-3 razy 
starsza od Układu Słonecznego. Ob
serwujemy w niej obszary mgławic, 
w których w niedalekiej przeszłości 
powstawały gwiazdy i być może po
wstają także i dziś. Z drugiej strony 
wiemy, że niektóre gwiazdy wybucha
ją. Pierwiastki chemiczne z ich wnę
trza są wyrzucane w przestrzeń i zasi
lają mgławicę otaczającą gwiazdę. 
Stąd mgławica, z której narodził się 
Układ, zawierała oprócz pierwiastków 
lekkich także i pierwiastki ciężkie. 
Produkty wybuchającej gwiazdy za
stygały w przestrzeni w postaci dro
bin pyłu — ciał meteorowych.

Mgławica wolno wirowała wokół 
swej osi. W jej środku, pod działaniem 
siły grawitacji, zaczęło kondensować 
się pra-Słońce. Jednocześnie moment 
pędu centralnej części mgławicy był 
przekazywany na zewnątrz obłoku 
przez strumienie gazu płynące w kie
runku równoległym do osi obrotu 
mgławicy. Trwało to zaledwie kilka 
tysięcy lat.

Część centralna — pra-Słońce ro
sło na skutek akrecji materii obłoku 
nieporównanie dłużej, bo około 30 000 
lat. Tworzące się pra-Słońce otoczo
ne było dyskiem złożonym z pyłu 
i gazu, którego masa stanowiła około 
jednej dziesiątej masy Słońca. W ob
łoku szybko kurczącego się gazu na
stępowało łączenie się ze sobą cząstek 
stałych. Turbulentne, gazowe wiry 
nadały pyłkom mgławicy znaczne 
przyspieszenie, w wyniku czego osią
gnęły one duże prędkości względem 
siebie i zderzając się, stapiały w więk
sze bryły. Cameron przypuszczał, że 
taki wzrost cząstek pyłu ma miejsce
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wszędzie tam we Wszechświecie, 
gdzie gwiazdy wyrzucają w przestrzeń 
swą materię; w ten sposób rodzą się 
i wzrastają ciała meteorowe.

Masywne obłoki takich ciał mogą 
utworzyć układy planetarne wraz 
z centralnymi gwiazdami. Cząstki 
pyłu w czasie zderzeń mogą także kru
szyć się i rozdrabniać. Przeważa jed
nak proces stapiania się bryłek ze sobą, 
które w ten sposób tworzą planetezy- 
male i w końcu planety.

Kiedy proces kondensowania się 
Słońca jest zakończony, nasza gwiaz
da zaczyna świecić w wyniku reakcji 
jądrowych zachodzących w jej wnę
trzu. Młode Słońce przechodzi w sta
dium T Tauri, które charakteryzuje się 
dużą ilością wyrzucanej w przestrzeń 
energii w postaci promieniowania kor- 
puskularnego. Wiatr słoneczny i ci
śnienie prom ieniow ania Słońca 
wywiewają z Układu Słonecznego po
zostały po procesie formowania się 
planet gaz, a nawet cząstki pyłu.

Wiatr słoneczny pozbawia też pla
nety wewnętrzne (Merkury, Wenus) 
resztek pierwotnej, wodorowej i he
lowej atmosfery. Planety — olbrzymy 
musiały uformować się znacznie 
wcześniej i zdołały związać swój wo
dór i hel, zanim zaczął wiać wiatr sło
neczny.

Ciała meteorowe pozostałe po bu
dulcu planetarnym  poruszały się 
w Układzie po różnorodnych orbitach. 
Część ich uległa zderzeniom z plane
tami, znacząc ich powierzchnie ślada
mi kraterów, niektóre dostały się pod 
działanie grawitacji wielkich planet 
i zostały bądź wyrzucone w przestrzeń 
kosmiczną poza Układ Słoneczny, 
bądź zmuszone do okrążania którejś 
z planet, albo pozostały na orbitach 
wokółsłonecznych.

Niezależnie od szczegółów różnią
cych między sobą współczesne hipo
tezy kosmogoniczne należy stwier
dzić, że spełniają one następujące 
założenia:

1) układ planetarny powstał w wy
niku ewolucji materii, a nie w wyniku 
kosmicznej katastrofy;

2) pierwotnym tworzywem proto- 
planetamym była zimna mgławica py
łowa lub pyłowo-gazowa.

Nieco więcej kontrowersji wzbu
dzają następujące założenia:

3) zarówno Słońce, jak i planety 
powstały z tej samej mgławicy;

4) Słońce i planety narodziły się 
w tym samym czasie, w wyniku tego 
samego procesu.

Na peryferiach obłoku, w tempera
turze bliskiej bezwzględnemu zeru, 
zagęściły się drobne cząstki zawiera
jące rodniki — głównie OH,CO,CH 
i CN. W taki sposób miał powstać ob
łok kometamy, zwany Obłokiem Oor- 
ta, w którym komety obiegają Słońce 
po orbitach o wielkich półosiach elips 
rzędu kilkudziesięciu miliardów kilo
metrów.

Jan Hendrik Oort przypuszczał 
pierwotnie, że komety powstały w oko
licy Jowisza i zostały przez jego pole 
grawitacyjne wyrzucone na peryferie 
Układu. Całkowitą masę komet szaco
wał na 1 -  100 mas Ziemi, a ilość — 
na 1012 — 1015 sztuk.

Hipotezy pyłowe dość dobrze tłu
maczą powstanie planet Układu Sło
necznego, rzucają światło na pocho
dzenie komet i ciał meteorowych, 
które okazały się pozostałością po 
pierwotnym budulcu planetarnym. 
Przyjmując założenie Schatzmana 
albo Alfena i Hoyle’a, można wytłu
maczyć także rozkład momentu obro
towego Układu.

Hipotezy pyłowe mająjednak tak
że swoje mankamenty. Jeśli przyjmie
my, że ciśnienie promieniowania wy
miatało pierwiastki lekkie z centrum 
mgławicy, to zakładając jednorodną 
budowę obłoku, wymiatanie to powin
no słabnąć stopniowo wraz z oddala
niem się od Słońca. Skład chemiczny 
planet zmieniałby się wtedy stopnio
wo, a nie skokowo, jak to ma miejsce 
między Marsem a Jowiszem. Czasem 
próbuje się tłumaczyć ten fakt specjal
nym rozkładem cząstek w mgławicy 
protoplanetarnej lub, jak to założył 
Cameron, że planety-olbrzymy ufor
mowały się wcześniej, zanim Słońce 
zapłonęło jako gwiazda i zaczął wiać 
wiatr słoneczny.

Trudny do zinterpretowania jest 
problem związków ewolucyjnych 
małych ciał Układu: komet, astero- 
idów, ciał meteorowych. Według teo
rii Fiesienkowa-Szmidta-Ureya ciała 
meteorowe są pozostałością po pier
wotnym budulcu planetarnym, nato
miast komety powstały na peryferiach 
Układu z tego samego obłoku i w tym 
samym czasie co planety. Byłyby one 
więc produktem ubocznym po proce
sie tworzenia się planet.

Komety nie są wieczne. Ich orbity, 
z początku długookresowe, stają się 
z czasem coraz bardziej krótkookre
sowe, aż wreszcie po około 107 obie
gach dookoła Słońca (wg A.D. Dubia- 
go i V.S.K. W siechsw iatskiego) 
kometa rozpada się całkowicie na 
ekliptykalny rój meteorów. Ponieważ 
jednak obecnie obserwujemy znaczną 
liczbę komet długookresowych (ok. 
80%), należy wyciągnąć stąd wniosek, 
że albo komety powstały stosunkowo 
niedawno i jeszcze nie wszystkie zdą
żyły przejść na orbity krótkookreso
we, albo w przestrzeni nadal trwa pro
ces powstawania komet.

Poszczególne grupy małych ciał 
zdają się być ze sobą genetycznie 
związane. Na ogół nie budzi więk
szych kontrowersji pochodzenie me
teorów. M eteory strumieniowe są 
pochodzenia kometarnego. Nieco 
trudniejsza sprawa jest z meteorami 
sporadycznymi. Badania ich orbit 
wskazują na to, że są to ciała pocho
dzące głównie z pasa planetoid, choć 
nie wyklucza się, iż mogą także przy
bywać z innych obszarów Układu Sło
necznego. Według niektórych badaczy 
zarówno meteory sporadyczne, jak 
i strumieniowe mogą być pochodze
nia kometarnego.

Trudniejszym problemem jest po
chodzenie asteroidów. Dawniej sądzo
no, że są to szczątki rozbitej planety 
Faetona, obiegającej kiedyś Słońce 
pomiędzy orbitami Marsa a Jowisza. 
Inne hipotezy zakładały, że jest to pla
neta „opóźniona w rozwoju”, która 
bądź jeszcze się uformuje, bądź ufor
mować się już nie może z powodu za
kłócającej masy sąsiedniego Jowisza.

W 1943 roku K. Hirayama (1867— 
1945) odkrył, że planetoidy tworzą 
grupy o podobnych orbitach, które 
nazwano rodzinami. Obecnie około 
1/3 znanych planetoid można zgrupo
wać w około 190 rodzin. Przypuszcza 
się, że każda z nich powstała z proto- 
planetoidy, która nie zdołała skonden
sować się w jedno ciało, a działanie 
perturbacyjne Jowisza spowodowało 
powolną zmianę parametrów orbit i ich 
oddalanie się od siebie.

Niedawno odkryto mało masywne 
ciała, obiegające Słońce poza orbitą 
Neptuna. Nazwano je obiektami Pasa 
Kuipera albo asteroidami (planetoida- 
mi) Pasa Kuipera. Uważa się, że z tego 
obszaru przybywają w pobliże Słońca
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komety krótkookresowe. Pas ten roz
ciąga się na odległość ok. 1000 j.a. od 
Słońca i kosmogoniści sądzą, że ma
te ria  w nim  zaw arta znajduje  się 
w niezmienionym stanie od czasu na
rodzin Układu Słonecznego.

Istnieją dane wskazujące na zwią
zek pomiędzy asteroidami i kometa
mi. Te dane to zależności pomiędzy 
elementami orbit obydwu grup ciał, 
a także istnienie tzw. obiektów pośred
nich, nazywanych czasem „kometami 
bez ogona” lub „asteroidami z obłocz
kiem”.(Chodzi tutaj o obiekty w odle
głościach obserwacyjnych; na peryfe
riach  U kładu  bow iem  w szystk ie  
komety są bez ogona, nie można ich 
jednak zaobserwować.) Wiele danych 
wskazuje na to, że asteroidy mogą być 
pozostałością po masywnych jądrach 
dawno rozpadłych komet. Nie przeczy 
to bynajmniej istnieniu ich rodzin, któ
re prawdopodobnie powstały z rozpa
du jąder poszczególnych komet.

Z badań małych ciał wyłania się 
ciekawy związek kosmogoniczny tych 
obiektów. Komety rozpadają się na 
asteroidy i strumienie meteorów. Cia
ła meteorowe, szczególnie te, które 
poruszają się w pasie planetoid, zde
rzają się ze sobą, w wyniku czego ule
gają rozdrobnieniu, dając początek 
meteorom sporadycznym lub stapiają 
się w większe ciała, jak to zakładali 
Szm idt i Urey.

Taka sytuacja ma obecnie miejsce 
w Układzie Słonecznym: Słońce obie
gają, oprócz planet, trzy grupy małych 
ciał, które w wyniku ewolucji mogą 
przechodzić jedne w drugie. Nie za
myka to problemu kosmogonii małych 
ciał, a przeciwnie —  dopiero go otwie
ra, rodząc kolejne pytania. Czy komety 
są  jedynym  źródłem  pow staw ania 
asteroid i ciał meteorowych? Czy ra
czej ciałami pierwotnymi były ciała 
meteorowe, które podczas zderzeń zle
piały się w większe bryły —  astero
idy? I wreszcie pytanie zasadnicze
o rolę małych ciał w procesie tworze
nia się planet: czy obecny stan dyna
miczny małych ciał jest w jakiś spo
sób podobny do stanu  m gław icy  
protoplanetamej? Czy wśród tych ciał 
możemy odnaleźć elementy pierwot
nej mgławicy —  świadków narodzin 
planet?

Jeżeli przyjmiemy, że planety po
wstały w wyniku akrecji ciał meteoro
wych, to należałoby się spodziewać,

że w przestrzeni międzyplanetarnej 
natrafić możemy na ciała meteorowe, 
zwane pierwotnymi, których wiek jest 
porównywalny z wiekiem Układu Sło
necznego. W istocie, odnaleziono sze
reg meteorytów, których wiek okazał 
się dłuższy od wieku Ziemi. Można 
przypuszczać, że ciała te powstały 
w pierwotnej mgławicy protoplanetar- 
nej i były świadkami narodzin Ukła
du. Pozostały niezmienione od miliar
dów lat, podczas gdy ich rówieśnicy 
zostali wtopieni w tworzące się bryły 
planet.

Pozostaje odpowiedzieć na pytanie, 
czy pierwotne ciała meteorowe były 
istotnie pierwszym etapem ewolucji 
Układu? Czy to od nich rozpoczęła się 
ewolucja, zakończona narodzinam i 
planet?

Jeżeli założyć, że w pierwotnej 
m gław icy kierunek ew olucji orbit 
i mas przebiegał podobnie jak dzisiaj, 
to nasuwa się przypuszczenie, że pier
wotnym budulcem dla planet mogły 
być obiegające Słońce komety. Wyda
je  się, że dotychczas zbyt mało uwagi 
pośw ięcano kom etom  jako  ciałom  
uczestniczącym w procesie ewolucji, 
uważając je  najczęściej za produkt 
uboczny tworzenia się planet. Tymcza
sem komety są jedynym i z małych 
ciał, o których powstaniu nie wiemy 
niczego pewnego, a hipotezy na ten 
temat różnią się od siebie krańcowo. 
Wydaje się jednak, że obecnie przewa
ża przekonanie o międzygwiezdnym 
pochodzeniu komet. Niemożliwe, żeby 
mogła mieć miejsce kontrakcja mate
rii (zbyt mała masa), raczej komety 
tw o rzą  się w w yniku  w ybuchów  
gwiazd. Czas życia komet jest stosun
kowo krótki (ok. 107 obiegów dooko
ła Słońca). Jeżeli jednak okres obiegu 
wynosi kilka tysięcy lat, to wiek ko
met może być rzędu miliardów lat, 
czyli porównywalny z wiekiem Ukła
du Słonecznego. Nie wiadomo jednak, 
czy komety nie są przybyszami spoza 
Układu —  ich orbity obserwujemy na 
krótkim łuku w pobliżu peryhelium, 
a każde ich zbliżenie się do Słońca 
wiąże się z perturbacjami ruchu wy
wołanymi przez Jowisza. Oort przy
jął, że Słońce otoczone jest obłokiem 
200 miliardów komet o łącznej masie 
1/10 masy Ziemi. Jeżeli założyliby
śmy, że cała materia protoplanetama 
zgromadzona była pierwotnie w ob
łoku kometamym, należałoby przyjąć,

że zawierał on znacznie więcej, bo 
3x 1014 komet.

Jeśli komety mają międzygwiezd
ne pochodzenie, to istnieją dwie moż
liwości: gwiazdą wybuchającą było 
Słońce (np. gwiazdą typu T Tauri, jak 
założył Schatzman) albo komety po
wstały w wyniku wyrzutu materii in
nej gwiazdy (lub gwiazd), a w pobli
że Słońca trafiły wskutek perturbacji 
od najbliższych gwiazd (podobne za
łożenie poczynił Oort). Konsekwen
cją zarówno jednego, jak  i drugiego 
założenia byłoby przyjęcie, że Słońce 
nie powstało w tym samym procesie, 
co planety i prawdopodobnie nie z tej 
samej mgławicy.

Jak więc wyglądałby hipotetyczny 
scenariusz kometamego pochodzenia 
Układu Planetarnego Słońca?

W pierwotnej mgławicy kometar- 
nej zachodziły te same procesy ewo
lucyjne, które dziś obserwujemy w sta
nie szczątkowym w Układzie. Część 
kom et przybyw ających w okolice 
Słońca z przestrzeni międzygwiezdnej 
po orbitach parabolicznych zmieniała 
swoje orbity na eliptyczne i pozosta
wała w U kładzie. Inne odchodziły 
w przestrzeń międzygwiazdową, by 
już  nigdy nie pow rócić w pobliże 
Słońca. Komety zatrzymane w Ukła
dzie zacieśniały swe orbity wokółsło- 
neczne, rozsypując się powoli na cia
ła meteorowe. Te, na skutek ciągłych 
zderzeń, u legały  fragm entacji lub 
akrecji. Przeważała jednak akrecja
i powoli, z drobnych ciał meteorowych 
tworzyły się planetezymale —  zarod
ki planet. Stan obserwowany dzisiaj 
jest pozostałością po procesie budo
wy planet. W pobliże Słońca przyby
wają wciąż komety —  bądź z Obłoku 
Oorta, bądź z przestrzeni między- 
gwiazdowej. Większość z nich poja
wia się w Układzie tylko raz; inne 
pozostają na orbicie wokółsłonecznej 
ewoluując, jak  te pierwotne, w sta
dium asteroid  i ciał m eteorow ych 
(patrz rysunek).

Chociaż w Układzie Słonecznym 
przebiegają te same procesy, co w cza
sie tworzenia się planet, to jednak sy
tuacja dynamiczna jest inna. Wpływa 
na to masa wielkich planet, szczegól
nie Jowisza, który modyfikuje tory 
przechodzących w jego pobliżu komet. 
Jowisz wywiera istotny wpływ na ewo
lucję małych ciał i jest to zasadniczy 
element różniący ich dzisiejszą ewolu-

108 U R A N IA  -  POSTĘPY ASTRONOM II 3/2001



b) strumienie meteorów

Kometarna hipoteza pochodzenia Układu Słonecznego.

cję od ewolucji w praobłoku. Prawdo
podobnie także Jowisz jest główną 
przyczyną, która spowodowała zatrzy
manie się w rozwoju planety tworzą
cej się pomiędzy Marsem a Jowiszem, 
pomimo że komety bezustannie, po 
dzień dzisiejszy, dostarczają w tę oko
licę Układu budulec planetarny.

Prawdopodobnie w inny sposób, 
jak to wskazują ostatnie badania na
szego satelity, ukształtowały się księ
życe planet. Rozwój koncepcji pocho
dzenia Księżyca wiązał się zawsze 
z uznaniem takiej czy innej teorii po
chodzenia Układu Słonecznego. Naj
częściej uważano, że powstawanie sa
telitów planet było powtórzeniem, na 
mniejszą skalę, procesu tworzenia się 
planet.

Do niedawna konkurowały ze sobą 
trzy hipotezy pochodzenia Księżyca. 
Zgodnie z hipotezą wychwytu Ziemia 
przyciągnęła do siebie uformowany już 
Księżyc, który przechodził w jej pobli
żu, i zmieniła jego orbitę na zamkniętą 
orbitę wokółziemską. Hipoteza wy
chwytu odsuwa problem pochodzenia 
Księżyca, tłumacząc jedynie, w jaki 
sposób znalazł się na orbicie wokół 
Ziemi. Poza tym wyniki badań gruntu 
księżycowego pokazały, że zawartość 
izotopów tlenu w skałach księżyco
wych i ziemskich jest podobna, co 
wskazuje na powstanie obu ciał w tym 
samym rejonie Układu.

Przez wiele lat bardzo popularna 
była hipoteza, wysunięta przez Geor- 
ge’a Howarda Darwina, głosząca 
oderwanie się Księżyca od tworzącej 
się Ziemi. Ziemia w początkach swe
go istnienia miała wirować szybko 
wokół osi i na jej równiku powstało 
wybrzuszenie materii, które w końcu 
oderwało się od naszej planety. Hipo
teza ta tłumaczyła fakt znany już 
w XVIII wieku, że średnia gęstość 
Księżyca jest mniejsza od gęstości 
Ziemi.

Na bazie teorii mgławicowych na
rodziła się hipoteza powstania Księży
ca z obłoku pyłowo-gazowego. Nasz 
satelita miał powstać wraz z Ziemią 
w procesie podobnym do procesu two
rzenia się planet. Rosnącą Pra-Ziemię 
otaczał pierścień materii, w którym 
kondensował się zarodek przyszłego 
Księżyca. Taki scenariusz powstania 
Księżyca rodził podobne problemy jak 
powstawanie planet z mgławicy. Trud
ne do w yjaśnienia były: różnice

w składzie che
m icznym  Ziemi 
i Księżyca, posia
danie przez naszą 
planetę dużego me
talicznego jądra, 
a przede wszystkim 
odwieczny problem 
momentu pędu.

Badania próbek 
gruntu księżyco
wego, dokonane 
w ostatnich latach, 
spowodowały nie
zwykły zwrot ku 
zapomnianej, nieli- 
czącej się już hipo
tezie wielkiego zde
rzenia.

W 1975 roku 
W.K. Hartmann 
i D.R. Davis wysu
nęli przypuszcze
nie, że w czasie 
akrecji Ziemi w jej 
pobliżu przelaty
wały obiekty róż
nych rozmiarów, 
które mogły powo
dować zderzenia.
Jedna z takich wła
śnie brył uderzyła 
w tworzącą się Zie
mię, wyrzucając na 
jej orbitę materię, z której potem ufor
mował się Księżyc. Jądro obiektu 
wbiło się głęboko w naszą planetę, 
a wyrzucona materia zawierała głów
nie krzemiany pochodzące z obu ciał, 
a szczególnie z uderzającego obiektu. 
To tłumaczy brak u Księżyca metalicz
nego jądra (bądź jego małe rozmiary) 
oraz niektóre różnice w składzie che
micznym, brak na Księżycu wody 
i substancji lotnych, które wyparowa
ły podczas zderzenia. Jednakowa za
wartość izotopów tlenu dowodzi, że 
oba ciała powstały w tym samym re
jonie Układu.

Hipoteza wielkiego zderzenia wy
jaśnia także problem momentu pędu 
układu Ziemia-Księżyc. Uderzenie 
masywnej bryły, szybko poruszającej 
się w kierunku ruchu Ziemi, przeka
zało jej dodatkowy pęd, w wyniku cze
go jej prędkość wirowania znacznie 
wzrosła.

Hipoteza ta nie odwołuje się do nie
zwykłego, mało prawdopodobnego 
wydarzenia, jak większość teorii ka

tastroficznych, ale uzasadnia, że w po
czątkach tworzenia się Układu zderze
nia młodych planet z bryłami plane
toid musiały zachodzić często.

Zainteresowanie teorią wielkich 
zderzeń jest związane ze znajdywa
niem na Ziemi i planetach śladów daw
nych kataklizmów — kraterów, zmian 
położenia biegunów i śladów przebie- 
gunowania. Wielkim zderzeniem tłu
maczy się skład chemiczny Merkure
go oraz bardzo duże nachylenie osi 
obrotu Urana do płaszczyzny eklipty- 
ki. Na Ziemi często próbuje się w ten 
sposób wyjaśnić asymetrię usytuowa
nia kontynentów na obu półkulach, 
zmiany położenia biegunów czy wy
ginięcie niektórych gatunków zwie
rząt.

Honorata Korpikiewiczjest astrono
mem, fizykiem i filozofem. Zajmuje 
stanowisko adiunkta w Instytucie 
Filozofii Uniwersytetu im. Adama 
Mickiewicza w Poznaniu.
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Tomasz Ściężor Wielkie komety
minionego
stulecia

Kometa Halleya w 1910 roku.
Fot. T.G.Mehlin, „Astronomy" 1959

Zakończony niedaw no XX wiek 
skłania do w ielu podsumowań. 
Jak wiemy, był to wiek nieby

w ałego rozw oju astronomii, w tle jed 
nak na niebie rozgrywały się spektakle 
analogiczne ja k  w  w iekach poprzed
nich, budzące podobnie jak  niegdyś za
ciekawienie, a nawet czasem niepokój 
osób nie zw iązanych z astronom ią. 
Było to kolejne stulecie, w którym nie 
doczekaliśmy się wybuchu supernowej 
w naszej Galaktyce (1987A w Wielkim 
Obłoku M agellana należy uznać jedy
nie za „namiastkę”, i to w dodatku na 
półkuli południowej). Jednak XX wiek 
nie poskąpił nam jasnych komet, które 
zwróciły na siebie uwagę ogółu, a nie 
tylko zawodowych astronomów.

Niniejszy artykuł ma na celu przy
pom nienie w łaśnie tych komet, które 
zwykle nazyw a się „W ielkimi”. W cze
śniej jednak  należy uściślić po jęcie 
„Wielkiej Kom ety” . U waża się, że jest 
to kometa, która stanowi na tyle nie
zwykły widok na niebie, iż zwraca po
w szechną uw agę sw oją jasnością lub 
wyglądem. Jako granicę jasności dla 
„W ielkich K om et” zwykle przyjm uje 
się +2m, jednakże czasem ważniejszy 
jest niezwykły, jasny warkocz.

W iek XX rozpoczął się w  dniu 1 
stycznia 1901 roku i już  niebawem nie
biosa obdarzyły nas pierw szą k om etą  
która zasługuje na miano wielkiej. Jej 
odkryw cą był V iscara w Urugw aju, 
stąd też nosi ona nazwę Komety Vi- 
scary, chociaż częściej określa się ją

ja k o  W ielk ą  K o m etę  1901 Roku
(oznaczenie C/1901 G1 lub 1901 I). 
Została odkryta o świcie 12 kwietnia 
jako  obiekt o jasności 2m obdarzony 
wyraźnym warkoczem. Kometa Visca- 
ry przeszła przez peryhelium w dniu 24 
kw ietnia, zbliżając się do Słońca na 
odległość zaledwie 0,24 j.a. Osiągnęła 
w tedy jasność aż - 2 m przy 10° warko
czu. Przez teleskop można ją  było w te
dy obserwować aż do w schodu słońca. 
Na początku m aja były już  widoczne 
dwie składowe warkocza: prosta gazo
w a (plazm ow a) o długości 30° oraz 
zakrzyw iona pyłow a o długości 10°. 
G łow a kom ety m iała w tedy jasność 
około 0m. W połowie miesiąca jasność 
komety oceniano już  jedynie na ok. 3m, 
jednak właśnie wtedy warkocz gazo
wy osiągnął maksym alną długość rów
ną 45°. O sta tn ia  obserw acja gołym  
okiem kom ety Viscary datowana jest 
na 23 maja 1901 roku.

N a kolejną „W ielką Kometę” trze
ba było czekać dziesięć lat. Była to 
Kometa Dzienna, zwana także W iel
ką Kom etą Styczniową (C/1910 A l 
= 1910 I). Kometa nie m iała swojego 
odkrywcy, a w łaściwie miała ich w ie
lu. W iadomo, że po raz pierwszy zo
stała dostrzeżona przez poszukiwaczy 
d iam en tów  w P o łudn iow ej A fryce 
o poranku 12 stycznia 1910 jako jasny 
obiekt o jasności - l m. Przez wielu uwa
żana była za zapowiadaną właśnie na 
1910 rok kom etę Halleya. W chwili 
odkrycia poruszała się szybko w kie-
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Kometa Arenda-Rolanda: 22 kwiecień 1957.
Fot. Lick Observatory

ranku koniunkcji ze Słońcem. Przez 
peryhelium kometa przeszła w odległo
ści jedynie 0,13 j.a., osiągając jasność 
aż -5 m i była wtedy widziana gołym 
okiem w ciągu dnia w pobliżu Słońca! 
Poczynając od 20 stycznia widoczna 
była na wieczornym niebie półkuli pół
nocnej, wyglądając jak planeta Wenus 
z 10° warkoczem. W okresie między 
30 styczniem a 3 lutym jasność głowy 
spadła do 3m, jednakże wtedy warkocz 
osiągnął swą maksymalną długość rów
ną 50°. W połowie lutego kometa prze
stała być widoczna gołym okiem. „Ko
m etę D zienną” porów nyw ano do 
słynnej komety Donatiego z 1858 roku, 
uchodzącej za najpiękniejszą kometę 
XIX w.

Na następną „Wielką Kometę” nie 
trzeba było długo czekać i była ona, 
w przeciwieństwie do opisanych wy
żej swoich poprzedniczek, powszech
nie oczekiwana. Była to słynna kome
ta Halleya (1P = 1910 II) w swoim 
kolejnym powrocie do Słońca. Gołym 
okiem można ją  było obserwować już 
w kwietniu 1910 roku jako obdarzony 
krótkim warkoczem obiekt o jasności 
2m do 3m. W maju kometa zbliżyła się 
na odległość jedynie 0,15 j.a. do Zie
mi, osiągając wtedy jasność 0m. Gdy 
18 maja głowa komety znalazła się na 
tle tarczy słonecznej, nie była wpraw
dzie możliwa jej obserwacja, jednak na

Kometa Mrkosa w dniu 22 sierpnia 1957. 
Fot. Palomar Observatory

porannym  niebie można 
było oglądać ciągnący się 
od strony Słońca warkocz 
o niewiarygodnej długości 
120°! Gdy w drugiej poło
wie maja kometa pojawiła 
się na wieczornym niebie, 
miała już jasność + lm i 30° 
warkocz. Gołym okiem 
kom etę H alleya m ożna 
było śledzić do połowy lip- 
ca 1910.

Wydawać by się mogło, 
że po dwu „Wielkich Kometach” wi
docznych w krótkim odstępie czasu, na 
następną trzeba będzie dłużej poczekać. 
Okazało się jednak, że miłośnicy ko
met mogą mówić o wielkim szczęściu. 
Już we wrześniu 1911 roku została od
kryta kometa Beljawskiego(C/1911 S3 
= 1911 IV). Już w chwili odkrycia
0 poranku 29 września była jasnym  
obiektem o jasności 2m obdarzonym 
długim warkoczem.

W połowie października jasność 
komety wzrosła do + lm. Była wtedy 
obdarzona złoto-żółtą głową i ponad 
15° warkoczem. W międzyczasie stała 
się rzecz niewiarygodna: na wieczor
nym niebie pojawiła się kolejna jasna 
kom eta. Była to kom eta Brooksa  
(C/1911 O l = 1911 V), odkryta tele
skopowo już w lipcu 1911 roku. W po
łowie października kometa widoczna 
była na północno-zachodnim niebie 
wieczomymjako obiekt o jasności +2™, 
obdarzony wyraźnie niebieską głową
1 wąskim, prostym warkoczem o dłu
gości sięgającej 30°.

Można było wtedy gołym okiem 
obserwować na wieczornym niebie 
kometę Brooksa razem z kometą Bel- 
jawskiego, odległe od siebie jedynie 
o 20°, co niewątpliwie było widokiem 
unikalnym (co ciekawe, w odległości 
30° na wschód od tego tandemu znaj
dowała się wówczas kometa Quenis- 
seta (1911 VI) o jasności +6m). Nie
wątpliwie widok ten utkwił w pamięci 
obserwatorów, zwłaszcza że po „latach 
tłustych” nadeszły „lata chude”. Dopie
ro w 19 stycznia 1917 roku John Mel- 
lish odkrył kometę, którą „warunkowo” 
można by zaliczyć do grona „Wielkich” 
(kometa Mellisha D/1917 E l). Otóż 
w dniu 11 kwietnia 1917 r. przeszła ona 
przez peryhelium w odległości jedynie 
0,19 j.a., osiągając wtedy prawdopo
dobnie jasność 0m. Znajdowała sięjed- 
nak na niebie w odległości zaledwie 7°

od Słońca i żadne jej ówczesne obser
wacje nie są znane. Ponownie była ob
serwowana, poczynając od 19 kwietnia, 
gdy była jeszcze wyraźnie widoczna 
gołym okiem, a jasność jej określano 
na ok. 2m przy 20° warkoczu. Jest to 
kometa okresowa i jej ponowna wizy
ta w pobliżu Ziemi spodziewana jest 
w roku 2062.

Na prawdziwie „Wielką” kometę 
trzeba było czekać do listopada 1927 
roku, czyli aż 16 lat po pamiętnym du
ecie Beljawski-Brooks. Kometa ta no
siła  nazw ę Skjellerupa-M arista- 
ny’ego (C/l 927 XI = 1927IX), niestety 
widoczna była jedynie z półkuli połu
dniowej. Już w chwili odkrycia w dniu 
27 listopada była w idoczna gołym 
okiem. Przez peryhelium kometa prze
szła 18 grudnia 1927 roku, znajdując 
się wtedy w odległości jedynie 0,18 j .a. 
od Słońca. Osiągnęła wtedy jasność aż 
-6 m i była wyraźnie widoczna gołym 
okiem w dzień w odległości zaledwie 
5° od Słońca. Gdy pojawiła się na nie
bie porannym, była już obiektem o ja 
sności +3m, obdarzonym jednak wyraź
nym, chociaż słabym  w arkoczem , 
rozciągającym się za to na niebie do 
odległości aż 40° od głowy komety.

Już w cztery lata później pojawiła 
się kometa podobna do wyżej opisanej, 
jednak tym razem została ona nieco 
„przegapiona”. Była to kometa Ryve- 
sa (C/1931 Q l) odkryta 10 sierpnia 
1931 roku jako obiekt o jasności 5m. 
W kolejnych dniach jasność komety 
szybko rosła, osiągając wkrótce ok. 
+2m. Przez peryhelium kometa Ryvesa 
przeszła w dniu 25 sierpnia 1931 w od
ległości zaledwie 0,07 j.a. od Słońca! 
Teoretycznie powinna wtedy osiągnąć 
jasność -5 m przy elongacji sięgającej 
5°, nie sąjednak znane obserwacje ko
mety w tym okresie. Ponownie była ob
serwowana w połowie października, 
jednak już jako obiekt o jasności zale-
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dwie ok. 8m. Zwykle komety tej nie za
licza się do „Wielkich”.

Musiało upłynąć kolejne dziesięć lat, 
aż 15 stycznia 1941 roku odkryto kolej
ną kometą, która w pełni zasługuje na 
umieszczenie na liście „Wielkich Ko
met”. Była to kometa de Kocka-Para- 
skevopoulosa (C/1941 B2 = 1941 IV), 
niestety znowu widoczna jedynie z pół
kuli południowej. Przypomnijmy, iż był 
to środek II wojny światowej (utrudnio
na komunikacja), w związku z czym 
kometę odkryło niezależnie wielu obser
watorów. Na przełomie stycznia 
i lutego kometa osiągnęła jasność 
+2m, rozwijając piękny, 20° war
kocz widoczny zarówno o zmierz
chu, ja k  i o św icie. O kiem  
nieuzbrojonym przestała być wi
doczna już pod koniec lutego.

Wkrótce po zakończeniu woj
ny przez niebo przemknęła prak
tycznie niezauważona kometa Du 
Toit (C/1945 Y l), odkryta 11 
grudnia 1945 r. Być może nie po
winna być wspominana wśród 
„Wielkich Komet”, jednak jak 
obecnie wiemy, należała do tzw. 
„Grupy Kreutza” komet „muska
jących” Słońce, toteż w dniu 28 
grudnia zbliżyła się do Słońca na 
od leg łość jedyn ie  0,008 j.a . 
i prawdopodobnie osiągnęła ja 
sność -5 m, jednakże jej elongacja 
wynosiła wówczas jedynie 2° 
i oczywiście żadne dzienne obser
wacje tej komety nie są znane.

Miłośnicy komet nie czekali 
jednak długo na obiekt, który zre
kompensował niedosyt pozosta
wiony przez kom etę Du Toit. 
Znowu byli to jednak wyłącznie 
obserwatorzy znajdujący się na 
półkuli południowej. Obiektem, 
który mogli podziwiać, była Ko
meta Południowa (C/1947 XI = 1947 
XII), która w chwili odkrycia o zmierz
chu 7 grudnia 1947 roku miała jasność 
przynajmniej 0m, co zresztą jest przy
czyną „braku” odkrywcy tej komety, 
gdyż po prostu została jednocześnie za
uważona przez wiele osób. Za kometą 
rozciągał się długi na 30° warkocz. 
W kolejnych dniach jasność komety spa
dała i przed Bożym Narodzeniem prze
stała być widoczna gołym okiem. Eks- 
trapolu jąc  jasność  kom ety w stecz, 
można sądzić, że w momencie zbliże
nia do Słońca na odległość 0,11 j.a. 
w dniu 2 grudnia mogła mieć jasność

ok. -6 m, jednak przy zaledwie 6° elon- 
gacji.

Kolejna „Wielka Kometa” pojawi
ła się w sposób nieoczekiwany. Mi
łośników astronomii (ponownie z pół
kuli południow ej) obserw ujących 
całkowite zaćmienie Słońca w dniu 
1 listopada 1948 roku czekała niespo
dzianka. Otóż w momencie nastania 
fazy całkowitej okazało się, że w od
ległości zaledwie 2° od zaćmionej tar
czy słonecznej widnieje kometa o ja 
sności - 2 m! Oczywiście otrzymała

ona nazwę Komety Zaćmieniowej 
(C /l948 VI = 1948 XI). Gdy wyło
niła się na porannym niebie w trzy dni 
później, miała jeszcze jasność ok. 0m 
i była obdarzona 20° warkoczem. 
W kolejnych dniach jasność komety 
spadała, jednak długość warkocza 
wzrosła do 30°. Także ta kometa prze
stała być w idoczna gołym okiem 
przed Bożym Narodzeniem, tym ra
zem 1948 roku.

Poczynając od czasów pamiętnej 
komety Halleya z 1910 roku, wszyst
kie jasne komety pojawiały się na nie
bie południowym, a dla obserwatora

„północnego” jasna kometa była jedy
nie zjawiskiem historycznym. Po pra
wie pół wieku nastały jednak naresz
cie „lata tłuste” także dla miłośników 
komet, zamieszkujących nasze szero
kości geograficzne. We wrześniu 1956 
została odkryta kometa Arenda-Ro- 
landa (C/1956 R1 = 1957 III), która 
w połowie kwietnia następnego roku 
osiągnęła jasność 0m, świecąc na wie
czornym niebie półkuli północnej i de
monstrując 30° warkocz. Na przełomie 
kwietnia i maja 1957 roku oprócz zwy

kłego warkocza można było 
obserwować także jasny, skie
rowany w stronę Słońca anty- 
warkocz o długości aż 15°!

K om etę A renda-R olanda 
można było okiem nieuzbrojo
nym obserwować do połowy 
maja.

Jak gdyby pragnąc zadość
uczynić wieloletnim „brakom 
w dostawach komet” na niebo 
północne, w ślad za kom etą 
Arenda-Rolanda pojawiła się 
w tym samym 1957 roku jej 
godna następczyn i, kom eta 
Mrkosa (C/1957 PI = 1957 V), 
która została odkryta na poran
nym niebie 29 lipca 1957 r., za
ledwie na 3 dni przed osiągnię
ciem peryhelium. Co ciekawe, 
w drugim tygodniu sierpnia zaj
mowała względem horyzontu to 
sam o położenie , co kom eta 
Arenda-Rolanda cztery miesią
ce wcześniej, co niewątpliwie 
u obserwatorów komet wywo
ływało pewnego rodzaju deja 
vu. Jasność komety Mrkosa oce
niano na ok. + lm, obdarzona 
była ona dwoma warkoczami, 
z których jaśniejszy o długości 
15° był wyraźnie zakrzywiony. 

Kometa przestała być widoczna gołym 
okiem w ostatnich dniach września.

Także następna jasna kometa „prze
znaczona była” dla obserwatorów na 
półkuli północnej. Była to kometa Wil- 
sona-Hubbarda (C/1961 O l = 1961 
V), widoczna gołym okiem bardzo 
krótko —  odkryta w brzasku poranka 
23 lipca, a obserwowana do pierwszych 
dni sierpnia 1961 r. Pod koniec lipca 
kometa miała wprawdzie jasność jedy
nie +2m, jednak duże wrażenie wywie
rał jej długi 20° warkocz „sterczący” 
pionowo z północno-wschodniego ho
ryzontu. Co ciekawe, jeszcze 1 sierp-

Kometa Seki-Linesa w dniu 9 kwietnia 1962.
Fot. A. Mc Clure
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nia, gdy kometa znajdowała się na gra
nicy widzialności gołym okiem, nadal 
można było obserwować długi na 15° 
warkocz! W kolejnych dniach jasność 
komety szybko spadła i w połowie 
sierpnia nie była widoczna nawet przez 
średniej wielkości teleskopy.

„Worek z kometami” rozsypywał się 
nadal. W dniu 1 lutego 1962 roku zo
stała odkryta kom eta Seki-L inesa  
(C /l962 C l = 1962 III), która jednak 
była kolejną „kom etą południową” . 
W ostatnich dniach marca jej jasność 
oceniano na przynajmniej - l ,5 m. Pierw
szego kwietnia przeszła przez peryhe- 
lium w odległości jedynie 4 min km 
(0,03 j.a.) od Słońca i powinna wtedy 
osiągnąć aż -7 m, jednak przy elongacji 
tylko 2° oczywiście nie są znane jej 
obserwacje w ciągu dnia. Ponownie za
uważona została 3 kwietnia bardzo 
wczesnym zm ierzchem  jako obiekt
o jasności -2 ,5m. W ciągu kilku następ
nych dni można było obserwować gę
sty, jasny, lekko zakrzywiony warkocz, 
„wyrastający” pionowo z rozjaśnione
go wieczorną zorzą zachodniego hory
zontu na odległość 15°. Gołym okiem 
kometa przestała być widoczna pod 
koniec kwietnia.

Kolejną „Wielką Kometą” mogła się 
stać już w rok później kometa Pereyry 
(1963 V), odkryta 14 września 1963 r., 
prawie trzy tygodnie po przejściu przez 
peryhelium, gdy jej jasność wynosiła 
już jedynie +4m. Obdarzona była war
koczem, którego jasność powierzchnio
wa praktycznie równała się jasności 
głowy. Dlaczego kometa Pereyry jest 
niekiedy zaliczana do „Wielkich Ko
met”? Otóż w dniu 25 sierpnia prze
szła przez peryhelium w odległości za
ledwie 0,03 j.a . i prawdopodobnie 
osiągnęła wtedy niewiary
godną jasność —19m! Nie
stety, znajdowała się wte
dy na niebie w odległości 
zaledwie 2° od Słońca i jej 
obserwacja była raczej nie
możliwa, niemniej jednak 
w kilka dni później w od
ległości 10° jasność kome
ty nadal w ynosiła - 4 m.
Możliwe, że w tym okre
sie była widziana w dzień 
w pobliżu Słońca, jednak 
żadne relacje nie są znane.
U płynęły zaledw ie dwa 
lata, gdy 18 września 1965 
roku została odkryta ko

meta Ikeya-Seki (C/1965 SI = 1965
V III), będąca najjaśniejszą obserwo
waną kometą XX wieku, w dodatku 
widoczną z półkuli północnej. Należy 
ona do tzw. „Grupy Kreutza” komet 
muskających Słońce, do którego zbli
żyła się w dniu 21 października na nie
wiarygodnie małą odległość —  zale
dw ie 0,008 j.a . (ok. 1 m in km ). 
W okresie tym przez kilka dni była wi
doczna w dzień bardzo blisko Słońca 
jako obiekt jaśniejszy od Wenus. We
dług obserwatorów japońskich jasność 
komety przekroczyła wtedy —15m! Po
czynając od ostatniego tygodnia paź
dziernika, o świcie nad południowo- 
-wschodnim horyzontem widoczny był 
jasny i gęsty warkocz, który pod ko
niec listopada osiągnął maksymalną 
długość równą 35°, jednak wtedy ko
meta Ikeya-Seki nie była już widoczna 
gołym okiem.

Jej godną następczynią stała się nie
bawem odkryta pod koniec 1969 roku 
kometa Bennetta (C/1969 Y1 = 1970 
II), często uważana za „najzgrabniej
szą” kometę XX wieku. Już od lutego 
1970 roku widoczna gołym okiem, 
w połowie marca osiągnęła jasność 
+ l m z warkoczem długim na 10°. Pod 
koniec marca kometa Bennetta stała 
się widoczna z półkuli północnej jako 
wyróżniający się obiekt o jasności O"1 
na porannym niebie w dużej elonga
cji od Słońca. Przez teleskop widocz
ne były spiralne strum ienie jasnej 
materii wyrzucanej z jądra. W drugiej 
połowie kwietnia kometa m iała ja 
sność ok. + lm i była obdarzona dwo
ma warkoczami, z których dłuższy 
rozciągał się na 20°. Już w połowie 
maja kometa Bennetta przestała być 
widoczna gołym okiem.

Kometa Bennetta w dniu 11 marca 1970.
Fot. Cerro Tololo Observatory, University o f  Michigan

Kometa Ikeya-Seki w dniu 29 października 
1965. Fot. R. Lynds

W tym samym 1970 roku obserwa
torzy z półkuli południowej mieli moż
liwość podziwiania kolejnej komety 
z grupy „muskających Słońce”, czyli 
komety W hite’a-Ortiza-Bolelli’ego 
(C/1970 KI = 1970 VI), która 14 maja 
minęła Słońce w odległości zaledwie 
0,008 j.a. Gołym okiem można jąbyło  
obserwować jedynie na przełomie maja
i czerwca, widoczną wkrótce po zacho
dzie Słońca w obrębie zorzy wieczor
nej. Miała wtedy jasność + lm, a war
kocz osiągał długość ok. 15°.

Kolejna „Wielka” kometa została 
przez prasę ochrzczona „Kometą Stu
lec ia” . M iała  przyćm ić b lask iem  
wszystkie wcześniej opisane. Chodzi 
tutaj oczywiście o słynną kometę Ko- 
houtka (C /l973 E l = 1973 XII). W 
momencie odkrycia znajdowała się 
jeszcze daleko od Słońca i pomimo tego 
była stosunkowo jasna. Przewidywano, 
że w pobliżu Ziemi będzie niezwykle 
jasnym  obiektem, w rzeczywistości 
jednak jej ewolucja przebiegała nie
zgodnie z prognozami i w połowie 
grudnia kometa Kohoutka osiągnęła 
jasność zaledwie +3m. Niemniej jednak 
należy ją  zaliczyć do grona „Wielkich 
Komet”. Po pierwsze przez kilka dni 
w pobliżu peryhelium (28 grudnia) była 
obserwowana przez astronautów na po
kładzie amerykańskiej stacji kosmicz
nej Skylab i miała wtedy jasność aż -  
3m. Po drugie, w Nowy Rok 1974 
można ją  już było podziwiać na Ziemi 
(i to z półkuli północnej), gdy w bla
sku zorzy wieczornej świeciła jako 
obiekt o jasności 0m. Niestety, wielu ob
serwatorów zniechęconych wcześniej
szym zachowaniem komety, nie pod-
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jęło wtedy prób jej obserwacji. Jasność 
komety szybko spadała, już 5 stycznia 
osiągając ponownie +3m, jednakże jesz
cze w połowie miesiąca obserwowano 
długi, bardzo słaby warkocz, rozciąga
jący się na ok. 20°. Kometa Kohoutka 
pod koniec stycznia przestała być wi
doczna gołym okiem.

(Kometa Kohoutka jest w pewnym 
sensie odpowiedzialna za napisanie ni
niejszego artykułu. Otóż wrzawa, jaka 
wokół niej się pojawiła, była jednym 
z impulsów rozbudzających zaintere
sowanie astronomią u piszącego te sło
wa).

„Niewypał” komety Kohoutka spra
wił, że prasa całkowicie pominęła po
jawienie się naprawdę jasnej, wspania
łej komety Westa (C/l 975 VI = 1976

Kometa Westa w dniu 3 marca 1976.
Fot. M. Grossman

VI) w 1976 roku, przez wielu wspomi
nanej jako najpiękniejszą, jaką widzie
li. Był to jasny obiekt, obdarzony wie
loma warkoczam i, w idoczny także 
w dzień. Tuż przed przejściem przez 
peryhelium 25 lutego widoczna była
0 wczesnym zmierzchu z półkuli pół
nocnej jako  obiekt o jasności - 2 m. 
W okresie między 25 a 28 lutym, gdy 
znajdowała się w odległości jedynie 7° 
od Słońca, można ją  było podziwiać 
w dzień przez lornetkę, a nawet gołym 
okiem, jako obiekt o jasności - 3 m! Na
stępnie przesunęła się na niebo poran
ne, gdzie „rozwinęła” potężny warkocz 
złożony z pięciu składowych, z których 
najdłuższa m iała długość ok. 35°. 
W tym czasie obserwowano rozpad ją 
dra na przynajmniej cztery fragmenty. 
Kometa przestała być widoczna gołym 
okiem przed połową kwietnia.

Nikt, kto obserwował to wspaniałe 
widowisko, nie spodziewał się, że jest 
to pewnego rodzaju pożegnanie. Otóż 
nastało 20 lat „chudych” i to zarówno 
dla półkuli północnej, jak i południo
wej. W tym czasie wyrosło nowe po
kolenie miłośników astronomii, którzy 
jasną kometę znali jedynie ze zdjęć lub 
opowiadań. Sytuacji nie poprawiło po
nowne pojawienie się komety Halleya 
w 1986 roku, gdyż tym razem nie sta
nowiła ona efektownego widowiska, 
osiągając maksymalną jasność ok.+3m 
(jedną z jej „zasług” było natomiast 
powstanie Sekcji Obserwatorów Ko
met PTMA).

Czekanie jednak się opłaciło. Otóż 
na wiosnę 1996 roku w pobliże Ziemi 
zawitała kometa Hyakutake (C /l 996 
B2), która „sama w sobie” nie była 
szczegó ln ie  duża i ja sn a , jed n ak  
w związku z niezwykle dużym zbliże
niem do Ziemi na odległość zaledwie 
0,1 j.a. (co tylko 40-krotnie przekracza 
odległość Księżyca od Ziemi) stała się 
wspaniałym widowiskiem niebieskim
1 jest uważana za jedną z najwspanial
szych komet tysiąclecia! W dniach 22- 
24 marca kometa widoczna była w ze
n ic ie  w gw iazdozb io rze  W olarza 
w drugiej połowie nocy jako obiekt 
o jasności 0m obdarzony warkoczem 
o długości ok. 50°. W dniu 27 marca 
kometa widoczna przez całą noc miała 
głowę o średnicy 2° i jasności 0m! Na
stępnie minęła Gwiazdę Polarną, „roz
wijając” warkocz o niewiarygodnej 
długości przynajmniej 70° (niektóre ob
serwacje wskazywały nawet na 100°)!

Kometa Kohoutka w peryhelium.
Fot. NASA/JPL

/  / / /

/ f  /

Kometa Hyakutake w dniu 26 marca 1996.
Fot. Marcin Filipek

Kometa Hale ’a-Boppa w dniu 9 kwietnia 
1997. Fot. Henryk Sielewicz

Po koniunkcji ze Słońcem 3 maja 1996 
r. była jeszcze krótko obserwowana 
z półkuli południowej jako słaby obiekt 
widoczny gołym okiem, obdarzony 
krótkim warkoczem.

Jak gdyby pragnąc zrekompensować 
wspomnianych „20 chudych lat”, Na
tura przygotowywała już kolejne wido
wisko niebieskie. Otóż gdy na niebie 
gościła opisana powyżej kometa Hy
akutake, w kierunku Słońca zdążała od
kryta rok wcześniej kometa Hale’a- 
-Boppa (C/1995 O l). Przewidywano, 
że powinna być to kometa jasna, cho
ciaż nieco obawiano się powtórzenia 
„niewypału” komety Kohoutka. Kome
ta Hale’a-Boppa zawodu jednak nie

Kometa Westa w dniu 9 marca 1976 r.
Fot. John Laborde
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Zainteresowanie kometami rozbudzone pojawieniem się dwóch jasnych komet 
w latach 90-tych zaowocowało m.in. pocztówkami poświęconymi tym obiektom 
(autorzy wykorzystanych zdjęć od lewej: W.Skórzyński, J.Puszcz, A.S.Pilski).

Kusjopea
M3I

h i X Per Kometa

■

Hulc’a-Boppu

JotDe, Lidzbark Warmiński

sprawiła. Przede wszystkim widoczna 
była gołym okiem od lipca 1996 r. do 
października 1997 r., co stanowi re
kord wszech czasów! Pod koniec lute
go 1997 roku (czyli prawie dokładnie 
w rok po komecie Hyakutake) kometa 
osiągnęła jasność +1” . W marcu nastą
piła koniunkcja komety ze Słońcem, 
jednak daleko na północ od niego, co 
nie przeszkadzało w obserwacjach. 
Kometa była wtedy widoczna jako 
obiekt o jasności 0m zarówno o świcie, 
jak i o zmierzchu. Możliwa była tele
skopowa obserwacja jądra praktycznie 
aż do wschodu Słońca, a warkocze (ga
zowy i pyłowy) osiągnęły długość 20°. 
Na początku kwietnia można już było 
podziwiać kometę o jasności -0 ,5 m, 
z wyróżniającym się wygiętym łuko
wato warkoczem pyłowym o długości 
25°. Od końca kwietnia jasność kome

ty zaczęła systematycznie spadać i we 
wrześniu 1997 r. przestała być widocz
na gołym okiem, znajdując się wtedy 
na niebie południowym.

Ostatnią „Wielką Kometą” XX wie
ku niewątpliwie była SOHO (1998J1). 
Kometa została zauważona na zdję
ciach z koronografu satelity SOHO 
w dniu 30 kwietnia 1998, na tydzień 
przed przejściem przez peryhelium, 
jako obiekt o jasności 0m, obdarzony 
długim, jasnym warkoczem. W chwili 
przejścia przez peryhelium w dniu 8 
maja kometa znajdowała się w odległo
ści zaledwie 0,16 j.a. od Słońca. Z Zie
mi została zaobserwowana wkrótce po 
peryhelium jako obiekt o jasności 0m, 
zanurzony głęboko w blasku zmierz
chu. Istnieją nawet obserwacje kome
ty SOHO wykonane w dzień! Już 18 
maja jej jasność spadła do +3m. W dniu 

20 m aja stała się 
ładnym  obiektem  
lometkowym (jed
nak jedynie na nie
bie południowym), 
o b d arzo n y m  9° 
warkoczem  gazo
wym i 2° w arko
czem pyłowym.

Jak widać z po
wyższego zestawie
nia, w XX wieku 
w pobliże Ziemi za
witało ponad 25 ko
met, które można 
określić  m ianem  
„W ielkich” . N ie

które z nich zostały „przegapione” 
w okresie maksimum jasności i dlate
go są  stosunkow o m ało znane 
(w obecnych czasach, gdy działa ob
serwatorium SOHO oraz programy LI
NEAR, LONEOS i inne, takie „prze
gapienia” raczej już  nie nastąpią). 
Oznacza to, że „Wielka Kometa” poja
wiała się średnio raz na cztery lata. 
W rzeczywistości były jednak „lata tłu
ste” (np. 1960-70: 7 komet), ale też 
„lata chude” (np. 1975-95: 1 kometa). 
Jaki pod tym względem będzie XXI 
wiek? Zobaczymy, proponuję jednak 
już oczekiwać następnej „Wielkiej Ko
mety” ! Miejmy nadzieję, że mój na
stępca w „Uranii-PA” nr 3/2101 w ar
tykule „W ielkie komety minionego 
stulecia” będzie miał o czym pisać.

Z katalogiem ,, Wielkich Komet X X  
wieku ” wraz z elementami orbit, opi
sami zachowań i fotografiami 21 ko
met można się zapoznać w Biuletynie 
Sekcji Obserwatorów Komet PTMA 
„Komeciarz” 1/2001, do nabycia w sie
dzibie Zarządu Głównego PTMA

Dr Tomasz Ścięior je s t adiunktem 
w Instytucie Zaopatrzenia ><’ Wodę 
i Ochrony Środowiska Politechniki 
Krakowskiej. Jednocześnie pełn i 
funkcję członka Zarządu Głównego, 
Prezesa O ddziału Krakow skiego  
i Przewodniczącego Sekcji Obserwa
torów Komet Polskiego Towarzystwa 
Miłośników Astronomii.

Kometa SOHO w dniu 23 maja 1998. Fot. Michael Horn
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Andrzej Niedzielski

Część I
-  Jak odkrywano niewidoczne gołym 

okiem planet)> Układu Słonecznego
-  pozasłoneczne układy planetarne

Część II (w następnym numerze)
-  metody poszukiwań 

pozasłonecznych układów 
planetarnych

Jak znaleźć 
planetę poza 
Układem 
Słonecznym 1?

cz. I

Rys. 1. Satelita SIM — Space Interfero
metry Mission (NASA).

'X>

Rys. 2. Poruszające się niezależnie od 
siebie w przestrzeni kosmicznej telesko
py stanowiące w sumie misję DARWIN. 
(Alcatel Space Industries, Francja)
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Wstęp
Odkrywanie planet to temat, na ba

zie którego można opisać całą historię 
astronomii od czasów najdawniejszych 
do teraźniejszości oraz plany badaw
cze wielu instytucji na przyszłość. Nie 
wiemy ani kto, ani kiedy po raz pierw
szy zauważył jasne gwiazdy wędrują
ce* inaczej niż wszystkie pozostałe na 
naszym niebie. Wiemy natomiast, że 
już starożytni Grecy znali pierwszych 
5 planet Układu Słonecznego: Merku
rego, Wenus, Marsa, Jowisza i Satur
na. Dwie pierwsze należały do planet, 
których odległość kątowa od Słońca 
zawsze jest mała, w związku z czym 
dostępne są obserwacjom tylko tuż 
przed wschodem i tuż po zachodzie 
Słońca. Planety te nazywano planeta
mi dolnymi, gdyż od dawien dawna 
uważano, że znajdują się one niżej (bli
żej Ziemi) niż Słońce. Wenus nie od
dala się na niebie od Słońca o więcej 
niż 46 stopni, zaś M erkury jedynie
0 28 stopni. Wenus nazywana była 
z tego powodu przez starożytnych Gre
ków Hesperos albo Phosphoros, w za
leżności od tego, czy była widoczna 
wieczorem czy też rano. Merkurego 
trudno w ogóle dostrzec, gdyż zawsze 
występuje on na bardzo jasnym niebie.

Pozostałe trzy planety: Mars, Jowisz
1 Saturn znajdowały się w przekonaniu

* z greki planetes (aster) to wędrująca 
(gwiazda)
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starożytnych Greków wyżej (dalej od 
Ziemi) niż Słońce i dlatego nazywane 
były górnymi. Pojawiają się one w do
wolnej odległości kątowej od Słońca
i można je obserwować w nocy.

Jak odkryto szóstą (trzecią) 
planetę w Układzie 
Słonecznym?

Odkrycie kolejnej planety w naszym 
Układzie Słonecznym zajęło astrono
mom bardzo dużo czasu, gdyż wyma
gało budowy poprawnego modelu Ukła
du Słonecznego.

Pitagoras z Samos (527—479 p.n.e.) 
głównie na podstawie rozważań filozo
ficznych dowodził jako pierwszy, że Zie
mia ma kształt kulisty i nie jest płaska. 
Pozbawił ją  zatem atrybutów centralne
go obiektu W szechświata i ustawił 
w jednym rzędzie z innymi obiektami 
fizycznymi.

Podobnie uważał Eudoksos z Kni- 
dos (408-355 p.n.e.), twórca koncepcji 
sfer koncentrycznych, rozwijanej potem 
przez Platona, pierwszej teorii podejmu
jącej próbę tłumaczenia ruchu planet. 
W pierwotnej wersji Eudoksosa Ziemię 
otaczało 27 sfer koncentrycznych poru
szających się ruchem jednostajnym, ze 
stałymi prędkościami kątowymi. Dla 
wyjaśnienia ruchu Księżyca potrzebne 
były aż 3 sfery. Kolejne ciała niebieskie 
krążyły w coraz większych odległo
ściach od Ziemi.
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Arystarch z Samos (320-250 p.n.e.) 
był pierwszym uczonym, który zmienił 
kolejność planet w Układzie Słonecz
nym, twierdząc, że to nie Słońce obiega 
Ziemię, a Ziemia Słońce. Próbował on 
też określić odległość Ziemi od Słońca. 
W jego teorii opartej jedynie o dedukcję 
Księżyc świecący odbitym światłem sło
necznym krąży wokół Ziemi. Arystarch 
oszacował na podstawie rozważań geo
metrycznych średnicę Słońca jako 18 
razy większą od średnicy Księżyca.

E ratostenes z C yrene (275-194  
p.n.e.) jako pierwszy wyznaczył rozmia
ry Ziemi. Znalazł on w zbiorach papiru
sów w bibliotece w Aleksandrii, której 
był dyrektorem, wzmiankę o tym, że 
w niewielkiej miejscowości Syene (dziś 
Assuan) w czasie południa w dniu let
niego przesilenia nawet w głębokich 
studniach brakuje cienia. Oznacza to, że 
w tym dniu w miejscowości Syene Słoń
ce świeci dokładnie w zenicie. Po oso
bistym sprawdzeniu tego faktu za po
mocą gnomonu, Eratostenes wyznaczył 
w dniu równonocy odległość zenitalną 
Słońca w Aleksandrii (7,5 stopnia). Wie
dząc, że odległość od Syene do Alek
sandrii w ynosi 5000 stadionów  
(1 stadion to 157 metrów) otrzymał 
z prostych rozważań geometrycznych 
obwód Ziemi równy 250 000 stadionów, 
czyli 39 250 km (faktycznie 40 000 km).

Pomiar Eratostenesa potwierdził Po- 
sidoniusz (135-51 p.n.e.), który obserwo
wał wysokość nad horyzontem Canopu- 
sa w czasie górowania na wyspie Rodos 
i w Aleksandrii. W wyniku obserwacji 
uzyskał on podobną wartość obwodu Zie
mi —  240 000 stadionów (37 700 km).

Kolejny krok w odkrywaniu kolejnej 
planety to określenie przez Hipparcha 
zNicaei (ok. 190-125 p.n.e.) odległości 
Ziemi od Księżyca i odległości Ziemi od 
Słońca. Odległość Ziemi od Księżyca 
Hipparch określił dość dokładnie na 62- 
-74  promieni Ziemi (Rffi), podczas gdy 
w rzeczywistości jest to 56-64 Rffi. Od
ległość Ziemi od Słońca jest jednak trud
niejsza do określenia i Hipparch uzyskał 
tu wielkość dwadzieścia razy za małą.

Ostateczny dowód na planetarny cha
rakter Ziemi podał Mikołaj Kopernik 
(1473-1543). Astronom ten obalił, jak 
wiemy, model Układu Słonecznego opra
cowany przez Klaudiusza Ptolemeusza 
(100-168 n.e.) i zawierający skompliko
wany opis z wykorzystaniem dyferentów 
i epicykli. W tym geocentrycznym mo
delu Układu Słonecznego podstawowym

był ruch kół wielkich, dyferentów, po któ
rych poruszają się ruchem jednostajnym 
koła małe, epicykle. Planety poruszają się 
bezpośrednio po epicyklach. Złożenie 
ruchu dyferentów i epicykli daje w efek
cie obserwowany ruch planet. Ten nie
zwykle skomplikowany model w rzeczy
wistości nie działał dobrze i aby go 
ratować, należało go wciąż rozbudowy
wać, dodając nowe ruchy i skalując pręd
kości wzajemne poszczególnych jego 
elementów tak, by uzyskać względnie 
dokładny opis rzeczywistego ruchu ob
serwowanych ciał niebieskich. W cza
sach Kopernika, odchyłki między mode
lem Ptolemeusza a rzeczywistością były 
jednak już ogromne. Obserwowane przez 
Kopernika w roku 1497 w Bolonii za
krycie Aldebarana przez Księżyc spóź
niło się o pół godziny!

Wprowadzony przez Kopernika mo
del heliocentryczny w sposób znacznie 
prostszy opisywał ruch planet jako kon
sekwencję złożenia ich ruchu wokół 
Słońca z ruchem Ziemi na jej orbicie 
wokółsłonecznej. Przeniesienie środka 
Układu Słonecznego z Ziemi do Słońca 
można uznać za ostateczne odkrycie ko
lejnej planety w Układzie Słonecznym 
—  Ziemi.

Największym wczesnym przeciwni
kiem teorii Kopernika był Tycho Brahe 
(1546-1601). Ten niezwykle dokładny 
obserwator ery „przedteleskopowej” 
zajmował się, jak byśmy dzisiaj powie
dzieli, astronomią pozycyjną czy astro- 
metrią. W ciągu wielu lat obserwacji go
łym okiem uzyskiwał on pozycje planet 
z dokładnością do 1-2 minut łuku, mak
symalną możliwą w tamtym okresie. 
Mimo iż na podstawie własnych obser
wacji Tycho Brahe przyznawał, że mo
del Ptolemeusza nie przystaje do rzeczy
wistości, nie mógł się on także zgodzić 
z teorią Kopernika. Przyczyną był brak 
odbicia ruchu Ziemi wokół Słońca, jaki 
spodziewał się zaobserwować Brahe 
w pozycjach gwiazd, czyli paralaks. Dzi
siaj wiemy, że Tycho Brahe nie miał 
szans, by zmierzyć paralaksy gwiazd, 
gdyż wynoszą one maksymalnie około 
1,5 sekundy łuku, czyli są około 100 razy 
mniejsze niż dokładność prowadzonych 
przez niego obserwacji.

Paradoksalnie obserwacje Tycho 
Brahe posłużyły Johannowi Keplerowi 
(1571-1630) do ostatecznego potwier
dzenia teorii Kopernika i sformułowa
nia trzech praw ruchu planet. Paradok
sem kolejnym jest fakt, że Kepler,

ogłaszając drukiem swe prace, opubliko
wał też przy okazji (fałszywe) twierdze
nie o tym, że wokół Słońca krążyć może 
tylko sześć planet. Liczba ta wynikała z 
przekonania Keplera, że w przepełnio
nym harmonią Wszechświecie orbity 
planet mogąjedynie odpowiadać sferom 
opisanym lub wpisanym w wielościany 
foremne. Tak więc na wiele lat w Ukła
dzie Słonecznym zaprzestano poszuki
wań kolejnych planet.

Odkrywanie najdalszych 
planet Układu Słonecznego

Przekonanie o konieczności istnienia 
harmonii we Wszechświecie i piękno 
argumentacji Keplera oraz magiczny 
charakter cyfry 7 (siedem składników 
Układu Słonecznego: Słońce, Merkury, 
Wenus, Ziemia, Mars, Jowisz, Saturn) 
było tak silne, że potrafiło przekreślić 
wyniki obserwacji. Mimo żejak później 
sprawdzono, 16 astronomów (pierwszy 
był prawdopodobnie John Flamsteed 
w roku 1690) niezależnie widziało po 
opublikowaniu prac Keplera w polu wi
dzenia swoich teleskopów na niebie cia
ło, które poruszało się pośród gwiazd jak 
planeta, żaden z nich nie zaprzątał sobie 
tym głowy. W roku 1756 astronom nie
miecki Tobiasz Mayer wpisał nawet 
obiekt ten do katalogu gwiazd!

Dopiero William Herschel (1738— 
-1822) miał odwagę przyznać, że 13 mar
ca 1781 roku, w 171 roku funkcjonowa
nia teleskopów astronomicznych, do
strzegł w polu widzenia własnoręcznie 
wykonanego reflektora o średnicy 16 cm, 
skierowanego na gwiazdozbiór Bliźniąt, 
nieznany obiekt o szybkim ruchu wła
snym. Ciało to, początkowo uważane za 
kometę, po roku obserwacji, gdy orbitę 
jego wyznaczył wstępnie matematyk 
francuski Bochart de Saron, uznano za 
kolejną planetę Układu Słonecznego. Pla
neta ta, początkowo nazwana od nazwi
ska swego odkrywcy, ostatecznie na 
wniosek J. E. Bodego nazwana została 
imieniem boga niebios: Uran.

Historia odkrycia Urana uczy nas, że 
poszukiwanie planet to nie tylko sukce
sy, ale i porażki. Okazało się bowiem, 
że Urana na wiele lat przez Hershelem 
odkrył astronom francuski Piotr C. Le- 
monnier (1715-1799), który w latach 
1750-1771 obserwował tę planetę dwa
dzieścia razy. Niestety, nie opracował on 
nigdy swoich obserwacji, a tym bardziej 
ich nie opublikował. Zabawne w histo
rii odkrywania Urana stało się także to,
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że właściwie jest to planeta widoczna go
łym okiem, bo jej jasność widmowa wy
nosi około 6 magnitudo.

Gdy A leksander Bouvard (1767— 
—1843) opracował dokładne tablice ru
chu Urana, obserwacje ujawniły, że mię
dzy teoretycznymi a obserwowanymi 
pozycjami tej planety występuje różni
ca, która rośnie z czasem. Uznano, że 
jest to efekt oddziaływania grawitacyj
nego ze strony jednej z planet, lecz 
w wyniku przeprowadzonych obliczeń 
okazało się, że nie jest to żadna ze zna
nych planet. Na podstawie obserwowa
nych odchyłek w  ruchu Urana astrono
mowie obliczyli masę i orbitę nieznanej 
hipotetycznej planety.

Zadanie to wykonali niezależnie od 
siebie angielski student astronomii John
C. Adams (1919-1892) i astronom fran
cuski Urban J. Leverrier (1811-1877). 
Adams wysłał wyniki swoich obliczeń 
jesienią roku 1845 dyrektorowi Obser
watorium Greenwich, Georgowi B. Airy. 
Ten, niestety, z nieznanych powodów nie 
zainteresował się listem studenta i nie 
podjął obserwacji w poszukiwaniu nowej 
planety. Więcej szczęścia miał Leverrier, 
który jesienią tego samego roku wyliczo
ne przez siebie pozycje nowej planety 
wysłał Johannowi G. Gallemu, dyrekto
rowi Obserwatorium Berlińskiego. Ów 
bowiem już tej samej nocy, 23 września 
1846, skierował teleskop we wskazane 
miejsce i w  pobliżu, około 1 stopnia od 
miejsca wskazanego przez Leverriera, 
odnalazł nieznany obiekt 8 wielkości 
gwiazdowej— Neptuna. Skierowanie się 
przez Leverriera do Obserwatorium Ber
lińskiego było, jak  się okazało, bardzo 
rozsądne, gdyż obserwatorium to jako je 
dyne posiadało obszerny katalog i ręcz
nie wykonany atlas nieba, dzięki czemu 
now y ob iek t m ożna by ło  odnaleźć 
w  w yniku jednorazow ej obserw acji. 
Wielkim przegranym w wyścigu do od
krycia okazał się Adams, o którym hi
storia astronomii milczy.

Po odkryciu Neptuna udało się stwier
dzić, że planetę tę wcześniej bezwiednie 
obserwowali Józef L. Lalande w roku 
1795 i Jan Lamont w  roku 1845. Obaj 
byli przekonani, że obserwują gwiazdę.

Okazało się, że istnieniem Neptuna nie 
daje się nadal wyjaśnić w pełni perturba
cji w ruchu Urana. Odchyłki są jednak 
bardzo małe, rzędu 2-3  sekund łuku i po
czątkowo wydawało się, że tylko na ich 
podstawie nie uda się określić orbity 
ewentualnej planety pozaneptunowej.

P erc iva l L ow ell (1 8 5 5 -1 9 1 6 )  
i Edward Pickering (1846-1919) podjęli 
się jednak tego zadania. Lowell ukończył 
pracę na krótko przed śmiercią w roku 
1914 i zdołał jedynie opublikować wy
niki obliczeń. Dopiero w styczniu 1930 r., 
16 lat po śmierci mistrza, asystent Lo- 
wella, Clyde W. Tombaugh odnalazł na 
niebie Plutona jako obiekt 15 wielkości 
gwiazdowej. Odkrycie to potwierdził 
Tadeusz Banachiewicz z Obserwatorium 
Krakowskiego, który na podstawie opu
blikowanych obserwacji obliczył ponow
nie orbitę Plutona metodą krakowianów. 
Okazało się, że orbita zgodna jest z obli
czeniami Lowella.

Jak widzimy, poszukiwanie planet 
nawet w Układzie Słonecznym nie jest 
łatwe. Jak jednak znaleźć planetę poza 
naszym układem planetarnym i czy jest 
to w  ogóle możliwe?

Pozasłoneczne układy 
planetarne

Czy istnieją planety poza Układem 
Słonecznym? Dziś wiemy na pewno że 
tak, jednak jeszcze niedawno wcale nie 
było to oczywiste. Pierwsze wzmianki
o pozasłonecznych układach planetar
nych pochodzą od kilku autorów i doty
czą różnych obiektów.

Najbliższa nam gwiazda poza Słoń
cem to Proxima Centauri (odległość 4,29 
l.św., typ widmowy M5,5Ve, paralaksa 
J t =  772,33 milisekund łuku lub w  skró
cie, z angielska —  mas, jasność wido
ma V= 11,05), układ podwójny z alfa Cen
tauri (Toliman). Holberg, badając ruch 
własny Proximy, nie wykluczył możli
wości istnienia w tym układzie obiektu
0 masie 0,0018 M @ (1,9 masy Jowisza 
—  Mj) i okresie obiegu 3,5 roku oraz 
półosi 0,85 AU.

P lanety  m ogą też k rążyć w okół 
gwiazdy 61 Cygni (odległość 11,7 l.św., 
typ w idm ow y K5, ja sn o ść  w idom a 
V=4,84), nazywanej gw iazdą Bessla. 
Jest to układ podwójny składający się 
z dwóch gwiazd K5 i K7 o masach 0,65
1 0,55 M @. Ich okres obiektu wynosi 720 
lat. Wykryte przez K. A. Stranda pertur
bacje w  ich ruchu sugerująistnienie trze
ciego ciała, wielkiej planety. Być może 
w układzie 61 Cygni istnieją nawet trzy 
planety: dwie o masach 3,5 oraz 5,5 M r  
obiegające składnik A z okresami 6 i 12 
lat. Trzecia o masie równej 3 Mj obiega 
składnik B z okresem 7 lat.

B. Paczyński stwierdził, że tzw. re
fleks na krzyw ej blasku przy  braku

zmian wskaźnika barwy w czasie zaćmie
nia gwiazdy LB 3459 może być efektem 
istnienia w  układzie ciemnego ciała, me- 
gaplanety (gwiazdę główną: 0,36 M 0 , 
promieniu 0,18 R@, T= 64 000 K) obiega 
w  ciągu 0,2615 dnia składnik o masie 
0 ,0 5 4  M 0 i p ro m ie n iu  0,1 R @
i temp. 30 000K).

M. Demiański i M. Prószyński (1979) 
sugerują istnienie planety wokół pulsa- 
ra PSR B0329+54. Masa planety >2 Mffi, 
okres 16,9 lat i półoś wielka 7,3 AU. 
Istnienie tej planety ostatnio zostało jed 
nak zakwestionowane.

D. L atham  w roku  1989 doniósł
0 odkryciu nieznanego składnika orbi
tującego wokół gwiazdy typu słonecz
nego (F9V ) HD 114762. O biekt ten 
mógłby być planetą o masie 11 M J5 jed 
nak ze względu na nieznane nachylenie 
orbity wynik ten nie był pewny. Później
sze badania w ydają się wskazywać na 
gwiazdowy charakter towarzysza.

A. Wolszczan w roku 1992 odkrył 
pierwszy pozasłoneczny układ planetar
ny wokół pulsara PSR B I257+12 (odle
głość 300 pc), składający się z czterech 
planet. To odkrycie oraz odkrycie przez 
Mayora i Queloza pierwszej planety krą
żącej wokół normalnej gwiazdy 51 Pe- 
gasi B (G2.5IVa) (j i = 65,10 mas) V=5,49 
spowodowało nieprawdopodobny wzrost 
zainteresowania planetami.

Aktualnie (4 kwietnia 2001), po ostat
nim  doniesien iu  grupy astronom ów  
szwajcarskich, francuskich, amerykań
skich i izraelskich, znamy 58 układów 
planetarnych wokół gwiazd ciągu głów
nego o raz dw a układy z pu lsaram i 
w charakterze słońc i trzy układy proto- 
planetam e (z dyskami). 14 kolejnych 
układów planetarnych czeka na potwier
dzenie, zaś 21 po dogłębnej analizie oka
zało się nie posiadać planet.

P lan e t szuka  lub szukać  będzie  
w najbliższej przyszłości 37 zespołów
1 15 satelitów znajdujących się na róż
nych etapach prac projektowych. Mimo 
że jedynie 9 zespołów może pochwalić 
się konkretnym i wynikam i, w chwili 
obecnej bez w ątpienia poszukiw anie 
planet stało się jednym  z najgorętszych 
tematów w astrofizyce.

Dr Andrzej Niedzielski je s t adiunk
tem Centrum  A stron om ii UM K  
w Toruniu. Zamierza poszukiwać 
pozaziemskich planet przy pom ocy 
spektrografów teleskopu SALT.
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Galeria Mgławic Messiera

Od Oriona 
do Południowego Wiru

M 78 (NGC 2068) w Orionie

Rektascensja 
Deklinacja 
Odległość 

Jasność obserwowana 
Rozmiary kątowe

05h46m,7
+00°03’
1 600 l.św. 
8,3 mag
8 ’ x 6 ’

M 78 należy do odległego o 16001. św. kompleksu Oriona 
— olbrzymiego skupiska gazu i pyłu, którego kulminację 
stanowią mgławice M 42 i M 43 (patrz „Urania-PA” 6/99, 
str. 263). To najjaśniejsza część (o rozmiarach ok. 4 l.św.) 
dużego obłoku pyłowego, obejmującego również mgławi
ce NGC 2071 (na płn.-wschód, na zdjęciu w prawym dol
nym rogu), NGC 2067 (blisko środka zdjęcia, nieco na płn.- 
zachód, czyli w dół i w lewo) i bardzo rozmytą NGC 2064 
(w lewej górnej części zdjęcia).

M 78 oglądana bezpośrednio przez teleskop przypomi
na słabą kometę. Świeci odbitym światłem jasnoniebie
skich gwiazd (wczesne podtypy B), z których najjaśniej
sza (HD 38563) to obiekt 10 wielkości. Naturę mgławicy 
odkrył Vesto M. Słipher z Obserwatorium Lowella w ro
ku 1919 (PASP 31, str. 212).

Wewnątrz i w pobliżu M 78 zidentyfikowano 45 mało- 
masywnych gwiazd z liniami emisyjnymi wodoru —  nie
regularnych zmiennych typu T Tauri. To bardzo młode 
obiekty, których proces powstawania jeszcze się w pełni 
nie zakończył.

M 79 (NGC 1904) w Zającu

Rektascensja 
Deklinacja 
Odległość 

Jasność obserwowana 
Rozmiary kątowe

05h24m,5
-24°33’
41 100 I. św. 
7,7 mag 
8’,7

Jest to gromada kulista o dość osobliwym położeniu na nie
bie: podczas gdy większość tego typu obiektów koncentru
je się wokół centrum Galaktyki, ta akurat jest jedną z nie
wielu leżących po przeciwnej stronie nieba. Jej odległość 
od środka Drogi Mlecznej to prawie 60 tysięcy l.św. Śred
nica kątowa odpowiada liniowym rozmiarom ponad 100 1. 
św. Gromada oddala się od nas z prędkością 200 km/s. W  od
ległości pół stopnia na płd.-zachód leży gwiazda o jasności 
5,5 magnitudo (ADS 3954) ze swym towarzyszem 7 wiel
kości odległym zaledwie o 3” .
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M 80 (NGC 6093) w Skorpionie

Rektascensja 
Deklinacja 
Odległość 

Jasność obserwowana 
Rozmiary kątowe

16h17m,0
-22°59’
27 400 l.św. 
7,3 mag 
8',9

Charles Messier odnalazł ten obiekt wśród gwiazd 4 stycz
nia 1780 r. i opisał go jako mgławicę pozbawioną gwiazd, 
przypominającąjądro komety. Nie minęło pięć lat, a Wil
liam Herschel podsumowywał swoją obserwację: To je d 
no z najbogatszych, a le i najbardziej zwartych skupisk sła
bych gwiazd, jak ie  kiedykolwiek widziałem. Rzeczywiście, 
M 80 należy do najgęstszych gromad kulistych w Galak

tyce, zawiera kilkaset tysięcy gwiazd w obszarze o śred
nicy ok. 70 l.św.

Przeprowadzone dwa lata temu za pomocą teleskopu 
kosmicznego obserwacje ujawniły, że w jądrze gromady 
występują licznie tzw. błękitni maruderzy (ang. blue strag
glers) —  gwiazdy położone na diagramie HR na ciągu 
głównym, ale powyżej punktu odejścia, charakteryzujące
go wiek gromady; podczas gdy inne gwiazdy o tej masie 
rozpoczęły już „wędrówkę” w stronę gałęzi czerwonych 
olbrzymów, błękitni maruderzy wydają się jakby pozosta
wać w tyle za większością. Obowiązujące aktualnie teorie 
pochodzenia błękitnych maruderów (patrz „Urania-PA” 
3/98, str. 121) opierają się na zjawisku zderzeń gwiazd. 
Ponieważ tego rodzaju obiektów jest w M 80 około dwa 
razy więcej niż w innych gromadach kulistych, również 
gęstość przestrzenna gwiazd w jej jądrze powinna być 
znaczna.

21 maja 1860 r. na kilka dni gromadę przyćmiła swym 
blaskiem nowa T Scorpii, odkryta w Berlinie przez Auwer- 
sa. W maksimum osiągnęła jasność 7 mag. (odpowiadało
by to wielkości absolutnej -8 ,5 , ale niektórzy kwestionują 
jej przynależność do gromady), by miesiąc później osłab
nąć do 10,5 mag. Pogson na początku roku 1864 poinfor
mował o je j ponownym pojaśnieniu, jednak nikt nie po
twierdził tego doniesienia.

M 80 dość łatwo odnaleźć na niebie, leży bowiem pra
wie dokładnie w połowie odcinka łączącego dwie jasne 
gwiazdy: Graffias (/? Sco) z Antaresem (a  Sco). To kolista 
mgiełka o obserwowanych rozmiarach kątowych 3 -5 ’. 
Tylko duże teleskopy dają szansę rozdzielenia jej na gwiaz
dy. Za to nawet w mniejszych instrumentach, ale o dużej 
światłosile, podziwiać będziemy mogli w okolicy M 80 
(zwłaszcza na wschód i na południe) liczne jasne i ciem
ne obłoki materii międzygwiazdowej.

M 81 (NGC 3031) 
w Wielkiej Niedźwiedzicy

Rektascensja 
Deklinacja 
Odległość 

Jasność obserwowana 
Rozmiary kątowe

09h55m,6
+69°04’
12 000 000 I 
6,9 mag 
26’ x 14’

.sw.

To jeden z wdzięczniejszych obiektów do obserwacji, rów
nież dla miłośników wyposażonych choćby w niewielkie 
instrumenty, w dodatku widoczny na niebie przez okrągły 
rok! Brian Skiff z Obserwatorium Lowella doniósł nawet 
o dostrzeżeniu M 81 gołym okiem w wyjątkowo korzyst
nych warunkach atmosferycznych i jest co najmniej czwar
tym obserwatorem, który tego dokonał.

W sylwestrowy wieczór 1774 r. Johann Elert Bode od
krył „za jednym zamachem” M 81 i M 82, odległe o mniej
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ultrafiolet zakres widzialny filtr czerwony

Obraz centralnego obszaru galaktyki M 83 uzyskany w marcu 1999 r. przy pomocy teleskopu VLT ANTU (FORS 1). 
Zastosowano kombinację filtrów B (429 nm, ekspozycja 10 min., barwa niebieska), R (657 nm, ekspozycja 3 min, 
barwa zielona) oraz I (768 nm, ekspozycja 3 min, barwa czerwona). Pole widzenia to niespełna 7 ’, seeing 
o wartości 0”,8.
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Fot. FOCAS, Subaru Telescope, NAOJ. Filtry: B (450 nm, barwa niebieska), 
V (550 nm, barwa zielona) i Ha (650 nm, barwa czerwona).

promieniowanie X (ROSAT) ultrafiolet (ASTRO-1 UIT) zakres widzialny (NOAO)



Urania
Po stępy  Ast r o n o m ii

£2

Fot. NASA, ESA, R. de Grijs (Institute of Astro
nomy, Cambridge, UK).

Instrument: WFPC2; fil
try: B (428 nm, ekspozy
cja 4250 s), G (520 nm, eks
pozycja 2800 s) i R (820 
nm, ekspozycja 2200 s).

M81 i M82 sfotografowane przez M. Świętnickiego 
(Nejwton 205/907 - ognisko główne, eksp. 20 min)

X L :-.*

Jmi-ym

♦

• 4>

zakres widzialny (ASTRO-1) podczerwień (SAO) zakres radiowy (MERLIN & VLA)
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Drugie zdjęcie to słynny Miecz Oriona z mgławicą M 42. 
W ykonał je Mariusz Świętnicki ze Żręcina 28 listopada 
2000 roku (Newton 205/907, film Konica VX 400, ekspo
zycja 18 min) Niżej, wykonane tej samej nocy, zdjęcie 
Mgławicy Koński Łeb Qak wyżej, eksp. 40 min).

Zimowy gwiazdozbiór Oriona powoli opuszcza nasze 
nocne niebo. Michał Kałużny, którego prezentujemy 
obszerniej na str. III okładki, sfotografował ten gwiaz
dozbiór aparatem Rolleiflex 6003 Pro z obiektywem  
Zeiss Planar 80/2.8 (czas 15 min, przesłona 2.8, nega
tyw Fuji Superia 400, prowadzenie ręczne na teleskopie 
Uniwersał nr 13). Na zdjęciu (przy lewej krawędzi) w i
doczna jest również mgławica Rozeta w Jednorożcu.

)
19:56 20:18 20:30 20:42

Grzegorz Czepiczek interesuje się astronomią od roku 1988 (miał 
wtedy 13 lat). Pierwsze swoje lunetki budował ze zwykłych szkieł 
okularowych. Później zakupił teleskop produkcji byłego ZSRR o śred
nicy 60 mm i wykonał do niego mikrometr własnego projektu. W III 
Konkursie Astronomicznym „Wiedzy i Życia” otrzymał za to główną 
nagrodę: teleskop Cassegraina (obecnie optyka Newtona 250/1200 
mm). W roku 1997 zaczął projektować swoje obserwatorium, które
go budowę skończył (z pomocą rodziny) rok później (zdjęcia obok). 
Podstawa obserwatorium została złożona z 15 płyt ogrodzeniowych 
ustawionych w kształcie wielokąta foremnego. Kopuła ma średnicę 
około 2,8 metra. Teleskop jest obecnie przystosowany do robienia 
zdjęć. Za jego pomocą zostały wykonane, prezentowane wyżej, zdję
cia styczniowego zaćmienia Księżyca (film Fujicolor 400, czasy eks
pozycji 1/125 s i 3 sekundy w przypadku ostatniego zdjęcia)

'aa BK

. «SS*

'WĘ* " v
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więcej Y a  stopnia. Pierre Mechain niezależnie dostrzegł obie 
„mgławice” w sierpniu 1779 r. i doniósł o tym Messiero- 
wi, który — po zmierzeniu pozycji 9 lutego 1781 r. — 
umieścił je w swoim katalogu.

M 81, nazywana galaktyką Bodego, jest fizycznie 
powiązana ze swą sąsiadką M 82 oraz kilkoma innymi 
galaktykami (patrz tabelka), niekoniecznie zresztą słabszy
mi — NGC 2403 jest bowiem nawet nieco jaśniejsza 
od M 82 (to jeden z najjaśniejszych obiektów północnej 
półkuli nieba wśród nie odkrytych przez Messiera — 
dokonał tego pod koniec XVIII w. William Herschel). 
Z pozostałych warto wspomnieć o NGC 3077, zaliczanej 
początkowo do galaktyk Seyferta („Urania-PA” 2/2001); 
radiowe obserwacje wykazują jej ścisły związek z M 81.

Choć zbliżenie M 81 z M 82, do którego doszło kilka

dziesiąt min lat temu, odcisnęło swe piętno głównie na tej 
ostatniej, nie pozostało bez wpływu na masywniejszą 
M 81. Przede wszystkim uwydatniona jest jej spiralna 
struktura, a w obszarze centralnym zwracają uwagę wy
raźne ciemne pasma. Odległość między jądrami M 81 
i M 82 to wciąż zaledwie 150 tys. l.św.

Na podstawie obserwacji 32 cefeid w M 81 Wendy Fre
edman ze współpracownikami wyznaczyła odległość ga
laktyki (ApJ 427 z 1994 r., str. 628), jeszcze przed rozpo
częciem  regularnych tego typu badań teleskopem  
kosmicznym. 28 marca 1993 r. hiszpański miłośnik astro
nomii Francisco Garcia Diaz odkrył w M 81 supernową 
typu II (znaną jako 1993 J) o jasności 10,5 mag. Pozosta
łość po jej wybuchu śledzono regularnie przy pomocy sie
ci radioteleskopów VLB1.

Oznaczenie Rektascensja Deklinacja Typ morfolog. Jasność Rozmiary Prędkość
a [h:m] ó [° : ’] V [mag.] kątowe [ ‘ ] rad. [km/s]

NGC 2366 7:28,9 +69:13 Ir+ 10,91 7,3 x 3,5 252
NGC 2403 7:36,9 +65:36 Sc 8,39 17,8 x 11,0 259
M81 dw A 8:18,7 +71:12 262
Holmberg II 8:18,9 +70:43 lr+ 10,75 7,6 x 6,2 305
UGC 4459 8:34,1 +66:10 lr+ 14,38 1,7 x 1,3 144
Holmberg I 9:40,5 +71:11 lr+ 12,94 3,5 x 3,0 287
NGC 2976 9:47,3 +67:55 Sep 10,15 4,9 x 2,5 175
M 81 9:55,6 +69:04 Sb 6,93 25,7 x 14,1 95
M 82 9:55,8 +69:41 pec 8,41 11,2 x 4,6 388
NGC 3077 10:03,3 +68:44 E2p 9,85 4,6 x 3,6 148
M81 dw B 10:05,5 +70:22 lr+ 14,94p 1,2 x 0,9 479
IC 2574 10:28,4 +68:25 S+ 10,56 12,3 x 5,9 185

M 82 (NGC 3034) 
w Wielkiej Niedźwiedzicy

Rektascensja 
Deklinacja 
Odległość 

Jasność obserwowana 
Rozmiary kątowe

09h55m,8
+69°41’
12 000 000 l.św. 
8,4 mag 
11’ x 5’

Bode opisał M 82 jako obiekt bardzo blady o wydłużonym 
kształcie. William Parsons, Trzeci Lord Rossę, jako pierw
szy zaobserwował ciemne pasma pyłu w centralnej części 
mgławicy. Edwin Hubble, tworząc swój system klasyfika
cji galaktyk, miał z M 82 pewne problemy, wydzielając 
— kto wie, czy nie specjalnie dla niej — wśród nieregu
larnych typ II. Dość wyraźnie ukształtowany dysk wydaje 
się nosić ślady eksplozji, jest to widoczne zwłaszcza 
na zdjęciach wykonanych przy użyciu filtru Ha (patrz np. 
zdjęcie z Subaru na rozkładówce). Obserwacje radiowe 
i podczerwone przyniosły kolejne niespodzianki. M 82 
okazała się najsilniejszym w Wielkiej Niedźwiedzicy ra

dioźródłem (Ursa Major A albo 3C 231), zaś w zakresie 
podczerwonym jest najjaśniejszą galaktyką na całym nie
bie!

Na podstawie badań w różnych zakresach widma osza
cowano, że wybuchy gwiazd supernowych powinny w niej 
zachodzić średnio raz na kilka lat. Niestety, ogromne ilo
ści pyłu przesłaniają nam te efektowne kosmiczne fajer
werki. Tak więc to nie galaktyka jako całość eksloduje (co 
sugerowano w latach 60-tych), ale jej niezwykły obraz 
kształtują wyrzucane w zjawiskach supernowych strumie
nie cząstek i gazu. Skąd jednak ta wzmożona fala wybu
chów supernowych? Przy tak silnym promieniowaniu 
podczerwonym mamy niewątpliwie do czynienia ze zja
wiskiem gwiazdotwórczej eksplozji (ang. starburst). Bar
dzo masywne gwiazdy, które w ciągu pojedynczych mi
lionów lat wypalają całe zapasy swego jądrowego paliwa 
i wieńczą ewolucję jako supernowe, są z tym zjawiskiem 
nierozerwalnie związane. Paradoksalnie więc, gdy obser
wujemy w dużej ilości kończące swój żywot masywne 
gwiazdy, możemy być pewni, że w niedalekiej przeszło
ści, kilka-kilkanaście min lat temu, rozpoczęła się faza 
gwałtownych narodzin gwiazd, która w wielu przypadkach
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wciąż jeszcze ma miejsce. Dzięki ogromnym teleskopom 
zaglądającym w odległe zakątki Wszechświata, gdy był on 
jeszcze znacznie młodszy, znamy już całą klasę galaktyk 
wybuchowo rodzących gwiazdy; ich najbliższą przedsta
wicielką jest M 82. Pozostaje pytanie: dlaczego właśnie 
ona? Jak wspomnieliśmy, w niedalekiej przeszłości do
szło do jej zbliżenia z masywną towarzyszką M 81. Siły 
towarzyszące temu spotkaniu zapoczątkowały gwałtow
ną fragmentację i kolaps obłoków materii pyłowo-gazo- 
wej w galaktyce M 82. Rozpoczęła się faza aktywności 
gwiazdotwórczej, która trwa do dziś.

M 83 (NGC 5236) w Hydrze

Rektascensja 
Deklinacja 
Odległość 

Jasność obserwowana 
Rozmiary kątowe

13h37m,0
-29°52’
15 000 OOOl.św. 
7,6 mag 
1 1 ’ x 1 0 ’

Pamiętacie Państwo M 51, galaktykę Wir? („Urania-PA” 
3/2000, str. 121). M 83 nazywamy niekiedy Południowym 
Wirem. Odkrył ją  Abbe Nicholas Louis de la Caille pod
czas pobytu na Przylądku Dobrej Nadziei w latach 1751- 
-52. Jej strukturę dostrzegł po raz pierwszy William Las- 
sell, opisując ją  jako spiralą z trzema ramionami. Według 
G. de Vaucouleursa M 83 jest typu pośredniego między 
galaktykami spiralnymi a spiralnymi z poprzeczką. Wyraź
nie zarysowana jest struktura ramion z licznymi mgławi
cami emisyjnymi i refleksyjnymi.

Galaktyka ta oddala się od nas z prędkością 337 km/s. 
Zwraca uwagę dość poważna rozbieżność w ocenie jej 
dystansu: od 10 do 25 min l.św. M 83 tworzy niewielką 
grupę z dwiema osobliwymi galaktykami z konstelacji 
Centaura: słynną radiogalaktyką Centaur A (NGC 5128) 
oraz NGC 5253. Jest to ta spośród galaktyk katalogu Mes- 
siera, w której zaobserwowano do tej pory rekordową licz
bę sześciu supernowych (do niedawna była rekordzistką 
wśród wszystkich galaktyk, ostatnio dorównała jej pod tym 
względem NGC 6946). Kolejno były to: 1923A (14 mag.), 
1945B (odkryta dopiero w 1990 r. na archiwalnych foto
grafiach; 14,2 mag.), 1950B (14,5 mag.), 1957D (15,0 
mag.), 1968L (odkryta przez miłośnika astronomii z Płd. 
Afryki, 11-12 mag.), 1983N (12,5 mag.), (kr)
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Obóz Szkoleńiowo-Obserwacyjny PTMA
Zarząd Główny i Oddział Krakowski Polskiego Towarzy
stwa Miłośników Astronomii zapraszają na Pierwszy Obóz 
Szkoleniowo-Obserwacyjny PTMA „OSOP 2001” .
Obóz odbędzie się w dniach 20-29 lipca 2001 na Polanie 
Kudłacze w Beskidzie Makowskim ok. 50 km od Krakowa. 
Celem obozu jest nauczenie wszystkich chętnych podstaw 
obserwacji nieba.
W planie obozu znajduje się szkolenie w zakresie: 

orientowania się na niebie
podstaw określania czasu i współrzędnych w astronomii 
podstaw optyki astronomicznej 
obserwacji Słońca
obserwacji Księżyca, planet, planetoid oraz komet 
obserwacji gwiazd zmiennych 
obserwacji meteorów 
obserwacji obiektów mgławicowych 
obserwacji zjawisk zakryciowych 

Przewidziane są zarówno dzienne zajęcia teoretyczne, 
jak też obserwacje nocne. Instruktorami będą doświadczeni 
obserwatorzy, członkowie PTMA. Ponadto planuje się prze
prowadzenie wycieczek krajoznawczych do miejsc zwią
zanych z astronomią.
Przewidywany koszt obozu to około 200 zł. Kwota ta obejmuje: 

nocleg w schronisku 
■ transport z Krakowa (cena transportu zależy od ilości 
uczestników) 

ubezpieczenie

Wyżywienie każdy uczestnik Obozu zapewnia we własnym 
zakresie. Można skorzystać ze stołówki schroniska, co jed
nak podnosi koszty. Istnieje także możliwość skorzystania 
z pola namiotowego.

Organizatorzy Obozu zapewniają zaopatrzenie w wy
starczającą ilość teleskopów, jednakże mile widziane jest 
posiadanie własnego sprzętu obserwacyjnego. 
Warunkiem uczestnictwa w obozie jest:

Członkostwo PTMA. Osoby nie należące do PTMA mu
szą się wcześniej zapisać.

Ukończone 18 lat. Osoby w wieku 16-18 lat muszą 
przedstawić pisemną zgodę rodziców. Osoby w wieku po
niżej 16 lat mogą brać udział w Obozie wyłącznie wraz 
z pełnoletnim opiekunem.

Ilość miejsc ograniczona! Listę uczestników zatwierdzi 
Zarząd Oddziału Krakowskiego PTMA, a osoby zakwalifi
kowane zostaną powiadomione. Ostatecznym terminem 
przyjmowania zgłoszeń jest 30 czerwca br. Osoby zakwa
lifikowane muszą wpłacić podaną kwotę w terminie do ty
godnia od chwili otrzymania potwierdzenia.

Wszyscy zainteresowani proszeni są o kontakt z kie
rownikiem Obozu, drem Sławomirem Stachniewiczem (e- 
mail: stachnie@alf.ifj.edu.pl) lub z dyżurnymi członkami Od
działu Krakowskiego: tel. (012) 422-38-92 w każdą środę 
w godz.12-14, czwartek w godz.16-18 lub w piątek 
w godz.1130-1330.

Styczniowe zaćmienie Księżyca raz jeszcze
Nasz stały czytelnik, Tadeusz Karamucki, po przeczyta
niu relacji z wyprawy na styczniowe zaćmienie (zamiesz
czonej w poprzednim zeszycie „Uranii-PA”) postanowił 
przysłać nam swoje zdjęcia ukazujące wyjście Księżyca 
z cienia Ziemi. Jemu również kaprysy pogody dały się we 
znaki —  fazy wchodzenia w cień w ogóle nie było widać 
w Szczecinie, gdzie mieszka. Zaćmienie całkowite dostrze
galne było tylko przez krótkie chwile, w przerwach mię
dzy chmurami. Dopiero faza wyjścia z cienia dała możli

wość wykonania kilku fotografii, pomimo szybko prze
mieszczających się chmur. Trzy z nich prezentujemy na 
zamieszczonym obok montażu. Do ich wykonania posłu
żył reflektor 150/900 firmy „Uniwersał” (Film Fujicolor 
Superia 400, czasy naświetlania 1/60 -  1/30 s).

Na następne całkowite zaćmienie Księżyca musimy 
poczekać do 2003 roku, kiedy to wystąpią dwa takie zja
wiska: 16 maja i w nocy z 8 na 9 listopada. W tym roku 
czeka nas jeszcze częściowe zaćmienie 5 lipca.
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XVII Ogólnopolskie Młodzieżowe Seminarium 
Astronomiczne w Grudziądzu, 29-31 marca 2001 r.

Słoneczną, ale wietrzną aurą powi- oddziale PTMA). Z kolei w okresie Przedsięwzięcie to nie miałoby jed- 
tał w tym roku Grudziądz uczest- '  1975-84 odbyło się 10 seminariów mię- nak racji bytu bez twórczego zaanga- 
ników kolejnego finału konkur- dzywojewódzkich dla Polski północnej, żowania ze strony samej młodzieży, 

sowych zmagań na najlepsząprezenta- Uczestnikiem czterech ostatnich spotkań W tym roku szkolnym około tysiąca 
cję referatu o tematyce astronomiczno- tej serii był niżej podpisany. uczniów napisało referat na wybrany
-astronautycznej. Wzmożonej krzątani- Grudziądzkie seminarium jest uko- przez siebie temat. Na podstawie pi
nie gospodarzy i gości tej imprezy to- ronowaniem prowadzonej w sezonie semnych opracowań poszczególne ko- 
warzyszyła tym razem wyjątkowo wy- jesienno-zimowym kampanii informa- misje dokonały wyboru 150 prac, któ- 
soka aktywność Słońca —  liczba Wolfa cyjno-eliminacyjnej w poszczególnych re ich autorzy wygłaszali na forum 
przekraczała 300, a jedną z grup plam województwach. Siłę napędową tej ak- wojewódzkich seminariów. Po ich wy- 
bez trudu można było dostrzec gołym cji stanowią zaledwie dwie osoby: Mał- słuchaniu jury kwalifikowało z reguły 
okiem. Na ekranie przytwierdzonym gorzata Śróbka-Kubiak z Grudziądz- dwie najciekawsze prezentacje do gru
do 15-cm teleskopu pod kopułą obser- kiego Planetarium i Obserwatorium dziądzkiego finału. W ten sposób wy- 
watorium prezentowała się bardzo oka- A stronom icznego oraz K azim ierz łoniono 29 referatów z 14 województw, 
zale. Schilling z Olsztyńskiego Planetarium Uczestnicy seminarium, którzy do-

Już od 1985 r. uczniowie szkół śred- i Obserw atorium  A stronom icznego jechali w przeddzień rozpoczęcia wła- 
nichz całej Polski spotykają się pod ko- (ich wspólną platformę działań stano- ściwych sesji, zostali od razu miło przy- 
niec marca w grudziądzkim planeta- wi Komisja Porozumiewawcza Piane- w itani przez gospodarzy seansem  
rium. To jednak zaledwie połowa histo- tariów Polskich przy Zarządzie Głów- w p lanetarium  oraz obserw acjam i 
rii imprezy, której korzenie sięgają lat nym PTMA). Choć do w spółpracy prawdziwego, rozgwieżdżonego nieba. 
60-tych. Pomiędzy 1969 a 1974 r. od- na tym etapie zapraszane są Kuratoria A wieczorny nieboskłon prezentował 
bywały się bowiem w Grudziądzu mię- Oświaty i Ośrodki Metodyczne, ciężar się niezwykle malowniczo —  z wąskim 
dzyszkolne seminaria astronomiczne zorganizowania i przeprowadzenia wo- sierpem Księżyca oraz Jowiszem i Sa- 
i astronautyczne, których organizatorem jewódzkich seminariów niejednokrot- tumem pomiędzy Hiadami a Plejada- 
był Jerzy Szwarc (na wzór podobnych nie spoczywa na poszczególnych szko- mi. Aż szkoda było się rozstawać w ta- 
spotkań prowadzonych przez Adama łach i od szeregu lat związanych z tą ką noc —  ale cóż, by się dobrze 
Giedrysa ze Szczecinka w tamtejszym imprezą nauczycielach. zaprezentować, należało odpowiednio

wypocząć.
D w u d n i o w e  

seminarium wypeł
niły prezentacje po
dzielone formalnie 
na trzy, a mniej for
malnie na kilka sesji, 
poświęconych m.in. 
obserwacjom nieba, 
Układowi Słonecz
nem u, gwiazdom  
i W szechświatowi. 
Podczas o tw arcia 
swoimi refleksjami 
o roli sem inarium  
w życiu m łodego 
człowieka podzielił 
się 5-krotny laureat 
OMSA Robert Szaj, 
przekazując też 
pozdrow ienia  od 
pp. premiera Jerzego 
B uzka i m in is tra  
Edukacji N arodo
wej Edmunda Wit- 
tb ro d ta . W ykład

Tradycyjne ju ż wspólne zdjęcie organizatorów i uczestników Seminarium na tarasie grudziądzkiego planeta
rium. Fot. G. Szukay
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inauguracyjny na temat „Astronomia 
na przełomie wieków” wygłosił prof. 
Andrzej Woszczyk.

Referatom przysłuchiwało się jury 
w składzie: dr Kazimierz Schilling — 
przewodniczący, dr Jadwiga Biała, 
dr Henryk Brancewicz, prof. Robert 
Głębocki, dr Krzysztof Rochowicz, 
prof. Konrad Rudnicki i prof. Andrzej 
Woszczyk. Jurorzy reprezentowali Pol
skie Towarzystwo Astronomiczne 
i Polskie Towarzystwo Miłośników 
Astronomii (była to zaiste godna repre
zentacja, z prezesami obu towarzystw 
włącznie). Zadaniem komisji była oce
na wystąpień pod kątem merytorycznej 
wartości i poprawności referatu, jego 
wartości dydaktycznej i sposobu pre
zentacji oraz reakcji na pytania i uwa
gi zgłoszone w dyskusji.

Zakwalifikowane do finału prezen
tacje to mniej więcej w połowie prace 
oparte na własnych obserwacjach bądź 
samodzielnie przygotowanych poka
zach komputerowych, a w drugiej po
łowie opracowania literatury na dany 
temat. Niewątpliwie cechą charaktery
styczną tych pierwszych jest zaanga
żowanie emocjonalne autora w prezen
towane treści, pomimo nawet niekiedy 
mało wymiernych rezultatów. Niezwy
kle ważna jest jednak satysfakcja z sa
modzielnie wykonanej obserwacji 
oraz możliwość podzielenia się wła
snymi doświadczeniami z rówieśnika
mi i zachęcenia ich do podobnych prób. 
Prace teoretyczne coraz częściej bywa
ją  bogato ilustrowane, a autorzy coraz 
bardziej świadomi tego, że aby poru
szyć publiczność, warto wykazać hu
mor i teatralną inwencję.

Jurorzy nie tylko stymulowali dys
kusję, ale też na bieżąco dzielili się 
swoimi uwagami i komentarzami do
tyczącymi prezentowanych zagadnień. 
Podsumowując referaty o tematyce me- 
teorowo-meteorytowej, dr Jadwiga 
Biała zwróciła uwagę na fakt, że jest 
to dla nas niezwykle cenne źródło in
formacji o kosmicznej materii, z której 
powstał cały nasz Układ Słoneczny 
bądź też o poszczególnych jego ciałach
— informacji, która niemalże sama tra
fia w nasze ręce. Ponadto nawet 
przez skromnie wyposażonych miło
śników astronomii mogą być prowa
dzone wartościowe obserwacje mete

orów. Niżej podpisany zachęcał do dal
szego poznawania nieba i jego tajem
nic, w szczególności przybliżając ideę 
maratonu Messiera — czyli swoistego 
„polowania” na mgławicowe obiekty 
z katalogu XVIII-wiecznego astrono
ma w ciągu jednej nocy. Prof. Robert 
Głębocki porównał pracę współczesne
go astronoma do pracy detektywa, pro
wadzącego pełne niespodzianek śledz
two. Z kolei prof. Konrad Rudnicki 
wyraził zadowolenie z faktu, że wszyst
kie „kosmologiczne” referaty mieszczą 
się w głównym nurcie współczesnych 
teorii, gdyż aby móc zabłysnąć na no
wym polu badań, należy niezwykle sta
rannie opanować podwaliny dotychcza
sowej wiedzy.

Po przedstawieniu referatów organi
zatorzy i jurorzy spotkali się z przed-

Zdobywczyni pierwszego miejsca Alek
sandra Łubnicka. Fot. G. Szukay

stawicielami Kuratoriów, ODN-ów, 
WOM-ów, z opiekunami młodzieży 
i organizatorami seminariów woje
wódzkich. Podkreślano potrzebę osa
dzenia seminarium w ramach praw
nych, w szczególności zarejestrowania 
tej imprezy jako olimpiady nieprzed- 
miotowej. Uczestnikom przyszłych se
minariów i ich opiekunom zapewniło
by to prócz satysfakcji konkretne, 
wymierne korzyści. Prof. Andrzej 
Woszczyk zaapelował też do nauczy
cieli o polecanie uczniom sprawdzo
nych źródeł informacji do opracowania 
tematów.

Gdy uczestnicy seminarium wraz 
z opiekunami udali się na seans w pla

netarium i wycieczkę po Grudziądzu, ju
rorzy zebrali się w celu przedyskutowa
nia i ocenienia przedstawionych wystą
pień. Każdy członek komisji konkurso
wej, niezależnie od pozostałych, ocenił 
poszczególne referaty w skali od 1 
do 10 punktów. O końcowej klasyfika
cji zadecydowała suma uzyskanych 
ocen. Przy siedmiu ocenach, najniższą 
uzyskaną notą mogło być więc 7 punk
tów (ale takiego referatu tym razem nie 
było), zaś najwyższą — 70 (tej maksy
malnej noty również nie przyznano). 
Jury postanowiło wyróżnić prezentacje, 
które w ocenie komisji zebrały ponad 
50 punktów. Końcowa klasyfikacja czo
łówki wygląda następująco:

I miejsce (68 punktów) — Aleksan
dra Łubnicka z Włodawy (woj. lubel
skie): „Fale grawitacyjne i próby ich 
wykrycia

II miejsce (66 punktów) ex aequo — 
Marcin Dobrowolski z Kołobrzegu: 
„Jak zważyłem Jowisza" i Grzegorz 
Skóra z Milanowa (woj. lubelskie): 
„Puls ary”;

III miejsce (60 punktów) ex aequo
— Wojciech Bojanowski z Rybnika: 
„ Ciemna materia ” i Aleksander Są- 
dowski z Włocławka: „ Galaktyki ak
tywne

IV miejsce (57 punktów) — Paweł 
Rapkiewicz z Kwidzyna: „Aktywneją
dra galaktyk”;

V miejsce (56 punktów) — Paweł 
Maksym z Łodzi: „ Obserwacje zjawisk 
zakryciowych ”;

VI miejsce (52 punkty) — Maciej 
Markowski z Elbląga: „Amatorskie ob
serwacje meteorów w służbie nauki ”;

VII miejsce (50 punktów) — Michał 
Hołda z Siemianowic Śląskich: „ Astro- 
fotografia

Podczas uroczystości zakończenia 
seminarium (już w sobotę) laureaci 
zostali nagrodzeni aparatem fotogra
ficznym, lornetkami, kalkulatorami, 
meteorytami, atlasami nieba i piękny
mi albumami. Wszyscy uczestnicy uzy
skali pamiątkowe dyplomy, nagrody 
książkowe, plakaty z zaćmienia Słoń
ca oraz broszury Zespołu Szkół Tech
nicznych, w którym mieści się gru
dziądzkie planetarium i obserwatorium, 

Dokończenie na str. 142
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Pierwszy Toruński Festiwal Nauki i Sztuki
W dniach od 16 do 19 lutego 2001 r. 
miał miejsce w Grodzie Kopernika 
pierwszy Toruński Festiwal Nauki 
i Sztuki. Jego organizatorami byli: Uni
wersytet Mikołaja Kopernika, Urząd 
Miasta Torunia i Towarzystwo Nauko
we w Toruniu. Prace przygotowawcze 
koordynowało toruńskie Centrum 
Kultury „Dwór Artusa” z Panią Dy
rektor mgr Marią Madyda na czele. 
Reprezentujący w Komitecie Organi
zacyjnym Festiwalu Uniwersytet, pro
rektor UMK profesor Czesław Łapicz, 
tak charakteryzował, na konferencji 
prasowej obwieszczającej tę imprezę, 
główne idee festiwalu:

„Podejmując inicjatywą zorganizo
wania w Toruniu oryginalnej i ambit
nej imprezy, jaką z pewnościąjest I  To
ruński Festiwal Nauki i Kultury, wła
dze Uczelni chciały stworzyć szansę 
aktywnej, dynamicznej i atrakcyjnej 
promocji Uniwersytetu, akademickie
go środowiska oraz naszego miasta. 
Dlatego nieprzypadkowo wybraliśmy 
termin Festiwalu: zakładaliśmy bo
wiem, że dzień urodzin patrona nasze
go Uniwersytetu i obchodzone w tym 
dniu Święto Uczelni, a także jubileusz 
55-lecia UMK będą naturalnym zwień
czeniem bogatego i różnorodnego pro
gramu.

Festiwal powstał w partnerstwie 
finansowym i organizacyjnym z Wła
dzami Torunia. Z naszej strony chce
my zadedykować go mieszkańcom To
runia, miasta Kopernika, w którym 
Uniwersytet przez wiele lat w harmo
nijnej symbiozie funkcjonuje i dyna
micznie się rozwija. Jesteśmy przeko
nani, że dzięki bezinteresownemu  
zaangażowaniu wielu ludzi nauki 
i sztuki oraz praktycznie całej bazy 
uniwersyteckiej, proponujemy pro
gram wartościowy m erytorycznie 
i bogaty poznawczo. Nadając naszej 
wspólnej inicjatywie numer pierwszy, 
wyrażamy nadzieję, że w przyszłości 
będą organizowane kolejne festiwale, 
choć może zmienić się ich program, 
formuła, zasięg i termin. "*

Wg relacji „Głosu Uczelni” nr 2(180) 
Luty 2001 r. str. 3

A Członek Zarządu Miasta Torunia 
Grzegorz Potarzyński dodał: „Festi
waljest świadectwem aktywnej współ
pracy pomiędzy samorządem miejskim 
i toruńskim uniwersytetem. Wspiera
my tę niezwykłą imprezę, bo docenia
my wagę spotkań naukowców i arty
stów  z m ieszkańcam i Torunia, 
z których mogą zrodzić się cenne 
znajomości i przyjaźnie mistrzów  
i uczniów. W czasach konkurowania 
polskich uczelni między sobą, festiwal 
ma także bardzo praktyczny cel. Chce
my, by młodzi ludzie wybierający kie
runki swoich studiów byli przekona
ni, że wybór Uniwersytetu Mikołaja 
Kopernika jest najlepszą z możliwych 
decyzji.'"

Program festiwalu był bardzo bo
gaty. Składał się z przeszło 100 im
prez w postaci spotkań, prezentacji, 
wykładów, różnorodnych pokazów, 
wycieczek, wystaw, konkursów itp. 
Została opublikowana specjalna bez
płatna broszura zawierająca pełny 
wykaz wszystkich imprez wraz z ob
jaśniającymi ich treść komentarzami. 
Program festiwalu został też zamiesz
czony na stronach internetowych Uni
wersytetu i Urzędu Miasta Torunia 
oraz na różnorodnych plakatach na 
słupach ogłoszeniowych w mieście. 
Obok prawie wszystkich dziedzin na
uki i sztuki uprawianych na Uniwer
sytecie Mikołaja Kopernika i obec
nych na Festiwalu, odbywały się też 
imprezy interdyscyplinarne. Do tej 
kategorii należały tzw. dyskusje pane
lowe, w czasie których, wobec prawie 
300-osobowego audytorium w sali 
wielkiej w Dworze Artusa swe zda
nie lub nawet wizje na określony te
mat prezentowali przedstawiciele róż
nych dyscyplin naukow ych. Oto 
przykładowe tematy takich dyskusji: 
„Sztuczny mózg — przyszłość sztucz
nej inteligencji”, „Rzekomy czy auten
tyczny koniec nauki”, „Człowiek — 
szansa czy zagrożenie dla Ziemi”. Byli 
też z wykładami specjalni zaproszeni 
goście, m.in. prof. Karl Dedecjusz, 
znakomity tłumacz literatury polskiej 
i twórca Instytutu Polskiego w Darm- 
stad, dr h.c.UMK i prof. Magdalena

Fikus, genetyk z PAN w Warszawie. 
Zorganizowano specjalne wystawy 
i koncerty. Wśród uczestników imprez 
festiwalowych rozlosowano wiele na
gród, w tym np. uczniowie mogli wy
grać komputer dla swej szkoły.

Astronomia obecna była na festiwa
lu w wykładach, demonstracjach pra
cy astronomów, pokazach nieba, 
wycieczkach do Obserwatorium  
w Piwnicach i seansach planetaryjnych.

Wykłady wygłosili (w porządku 
chronologicznym):

• prof. Andrzej W oszczyk — 
„Współczesny Wszechświat”

• prof. Jacek Krełowski — „Ośro
dek międzygwiazdowy — fabry
ka chemiczna”

• prof. Andrzej Maciejewski — 
„Planety wokół innych słońc”

• prof. Andrzej Kus — „Wszech
świat na falach radiowych”

• dr A ndrzej N ied z ie lsk i — 
„Astrofizyka satelitarna”

• prof. B ron isław  R udak — 
„Gwiazdy neutronowe — perły 
Kosmosu”

Każdego festiwalowego dnia odby
wały się dzienne i wieczorne wyciecz
ki do Obserwatorium w Piwnicach. 
W ciągu dnia astronomowie demon
strowali radiowe i optyczne instru
menty obserwacyjne, a wieczorem po
kazywali różne ciała niebieskie przez 
teleskopy. Prawdziwe obserwacje na 
15 m i 32 m radioteleskopie wraz 
z pogadankami „Jak odbieramy fale 
radiowe z Kosmosu” i „Pogoda ko
smiczna” (nawiązując do radiowej ak
tywności Słońca i innych aktualnych 
obserwacji) zademonstrowali radio
astronomowie: dr Andrzej Marecki, 
dr inż Jerzy Usowicz, mgr Bartosz Dą
browski, mgr inż Janusz Mazurek, 
mgr Jacek Niezgoda, mgr Eugeniusz 
Pazderski i mgr Radomił Zajączkow
ski. O pracy astronomów też opowia
dali i po niebie teleskopami oprowa
dzali: dr hab. Andrzej Strobel, 
dr Maciej Mikołajewski, mgr Stani
sław Krawczyk, mgr Piotr Wąż i mgr 
Bogdan Wikierski. W czasie tych 4 dni 
festiwalowych Obserwatorium odwie-
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dziło przeszła 1000 osób. Potrzebne 
na wyjazd do Piwnic bezpłatnymi au
tobusami „karty wstępu” zostały wy
czerpane już pierwszego dnia Festi
walu. Oprócz astronomów „uniwer
s y te c k ic h ” b a rd zo  ak ty w n i by li 
astronomowie —  pracownicy toruń
skiego Planetarium im. Władysława 
Dziewulskiego, głównie mgr Jerzy 
Rafalski. Urządzili plenerowy pokaz 
planet przez teleskop, plenerowy po- 
kaz-instruktaż „Jak zbudować zegar 
słoneczny?”, pokaz- wykład-wystawę 
„Kosmiczne skarby —  meteoryty wo
kół nas” oraz wykład-pokaz „Kosmici 
w Internecie, czyli jak poszukiwać po
zaziemskich cywilizacji w domu?”.

Z ain te resow an ie  pub licznośc i 
w szystk im i im prezam i Festiw alu , 
a w szczególności imprezami astrono
micznymi, przeszło najśmielsze ocze
kiwania organizatorów. Na przykład 
na wykładach astronomicznych w sali 
wykładowej Planetarium Toruńskiego 
mieszczącej normalnie 120 osób, by
wało z reguły 150-200 zainteresowa
nych.

Obok Uniwersytetu, Urzędu Mia
sta i Towarzystwa Naukowego koszty 
Festiwalu wspierali: BIG Bank Gdań
ski, Ministerstwo Edukacji Narodo
w ej, U rząd M arszałkow ski W oje
w ództw a K ujaw sko-P om orsk iego  
oraz samorząd Studencki UMK.

Od wielu dziesiątków lat, z okazji 
rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika 
odbywają się w Toruniu wieczornice, 
akademie i uroczyste zebrania. Trady- 
cja ta została zapoczątkow ana już 
w roku 1875. Powstałe wtedy, w cza
sie zaborów, polskie „Towarzystwo 
Naukowe w Toruniu”, postanowiło 
zbierać się co roku na plenarnym zgro
madzeniu w dzień rocznicy urodzin Mi
koła ja  K opern ika , m an ifestu jąc  
w ten sposób swą polskość i przywią
zanie do postaci Wielkiego Toruniani- 
na i Polaka. I to postanowienie jest re
spektowane przez 125 lat istnienia 
Towarzystwa do dzisiaj (z krótkimi 
przerwami na okresy zawieruch wojen
nych) . Po odzyskaniu niepodległości 
(w Toruniu dopiero w 1920 r.) znaczą
cym impulsem do odnowy szczególne
go kultu Kopernika w Toruniu była 
wielka patriotyczna manifestacja pod 
pom nikiem  K opernika i pierw szy 
w historii zjazd astronomów polskich 
zorganizowane w 450 rocznicę urodzin 
Kopernika 19 lutego 1923 roku. Rok 
później, w istniejącym od roku 1568 
Gimnazjum Toruńskim, zawiązało się 
Kółko Astronomiczne, którego celem 
było prowadzenie obserwacji astrono
m icznych oraz poznawanie postaci 
i dzieła Twórcy nowoczesnej astrono
mii. Z inicjatywy tego Kółka i jego 
opiekunów Gimnazjum wystąpiło do

władz oświatowych RP o nadanie mu 
imienia Mikołaja Kopernika i to mia
no uzyskało w roku 1928. Od tego cza
su odbywają się w tej szkole uroczyste 
Akademie Kopernikowskie. Po II woj
nie światowej, tradycja Akademii Ko
pernikowskich w Gimnazjum Koper
nika została wznowiona w roku 1947, 
a od chwili powstania w Toruniu Od
działu Polskiego Towarzystwa Miłośni
ków Astronomii w 1952 roku, akade
mie kopernikowskie wyszły na forum 
ogólnomiejskie i przybrały bardziej 
uroczystą formę. Później do urządza
nia wieczornic kopernikowskich włą
czyły się K uratorium  i Inspektorat 
Oświaty, Wydział Kultury Miejskiej 
Rady Narodowej, Książnica Miejska 
i Muzeum Okręgowe. Od szeregu lat 
dzień urodzin Kopernika obchodzi jako 
swoje święto Uniwersytet M ikołaja 
Kopernika. W tym dniu na UMK od
bywają się uroczyste promocje doktor
skie i wręczanie dyplomów doktora ha
bilitowanego, jest uroczysty wykład 
i specjalnie przygotowany koncert. Tak 
więc na długo przed Festiwalem Na
uki i Sztuki w Toruniu odbywał się ist
ny festiwal kopernikowski z szeregiem 
interesujących wykładów, koncertów 
i wystaw. Nowy Festiwal wpisuje się 
znakomicie w dotychczasową toruńską 
tradycję kopernikowską.

(aw)

www.um.torun.pl/festiwolfestiwal@um.torun.pl <> O  O  O  «  *

©rwtyWi

3/2001 U R A N I A  -  Postępy astronom ii 127

http://www.um.torun.pl/festiwolfestiwal@um.torun.pl


ze świata Poczujmy się bezpiecznie...

Ubezpieczenia sprzętu i ludzi w Kosmosie
„SPACE ACTIVITY AND RELEVANT INSURANCE IMPLICATIONS. THE HUMAN FACTOR IN SPACE” 

11. Międzynarodowa Konferencja Kosmiczna (Rzym, 15-16 marca 2001 roku)

W'dniach 15-16 marca 2001 
roku odbyła się w Rzymie 
jedenasta międzynarodowa 

konferencja kosmiczna poświęcona 
związkom ubezpieczeń z aktywnością 
w kosmosie oraz na temat powiązanych 
z tym aspektami technicznymi, nauko
wymi, prawnymi i finansowymi. Na po
przedniej konferencji (Florencja, 1999) 
często podnoszono kwestie związane 
z dużą liczbą szkód w roku 1998 oraz 
z wprowadzeniem obostrzeń w amery
kańskim prawodawstwie (ITAR) —  do
tyczące przekazywania informacji zwią
zanych z technologią kosmiczną poza 
Stany Zjednoczone (utrudnia to zawie
ranie umów ubezpieczenia— szczegól
nie ocenę ryzyka). W tym roku główny
mi tem atam i też były słabe wyniki 
ubezpieczycieli w roku 2000 oraz prze
wijał się wątek związany z planowanym 
sprowadzeniem na Ziemię Stacji Ko
smicznej Mir i jej ubezpieczeniem od 
odpowiedzialności cywilnej za szkody 
na Ziemi na sumę 200 min USD (skład
ka wyniosła ok. 1 min USD).

A ssicurazioni Generali —  jedna 
z pierwszych firm ubezpieczeniowych, 
która wprowadziła ubezpieczenia ko
smiczne oraz odgrywa obecnie znaczą
cą rolę w tym sektorze, organizuje tę 
konferencję co dwa lata, już od roku 
1979. Przez te wszystkie lata konferen
cja bardzo urosła i stała się ważnym wy
darzeniem  dla branży kosm icznej. 
W tym roku znowu został pobity rekord 
liczby uczestników. W konferencji wzię
ło udział ponad 500 osób z 32 państw, 
które reprezentowały główne światowe 
agencje kosmiczne oraz uznane przed
siębiorstwa z sektora kosmicznego — 
producentów rakiet, satelitów, firmy te
lekomunikacyjne, prawne, instytucje fi
nansowe —  w tym zakłady ubezpieczeń 
i brokerów.

Konferencję otworzył prezydent As
sicurazioni Generali —  Anfonso Desia- 
ta. Na wstępie odczytał on list premiera 
Włoch —  Giuliano Amato, w którym 
została zwrócona uwaga na rolę ubez
pieczeń w rozwoju technologii kosmicz
nej. W słowie wstępnym prezydent De-

siata podkreślił, że badania kosmiczne 
pociągają coraz to większe inwestycje.
0  ich wielkości niech świadczy fakt, że 
w najbliższych 20 latach tylko na nawi
gację satelitarną szacowane są wydatki 
rzędu 240 mld EURO. Przy tak wiel
kich zaangażowanych kapitałach sektor 
ubezpieczeniowy musi zapewnić (przy
najmniej częściowo) ochronę tych inwe
stycji. Na zakończenie prezydent Desia- 
ta wyraził nadzieję, że ten nadzwyczajny 
rozwój ubezpieczeń kosmicznych osią
gnięty zostanie z pełnym poszanowa
niem dla zasad uczciwej konkurencji
1 zarządzania finansami.

Następnie głos zabrał podsekretarz 
w Ministerstwie Badań Naukowych 
Włoch —  Antonio Cuffaro, który naj
pierw podkreślił rolę włoskiego ubez
pieczyciela —  Generali —  w świato
wym rynku ubezpieczeń. Zwrócił także 
uwagę na zaangażowanie rządu włoskie
go w rozwój badań kosmicznych. Po
przez W łoską A gencję K osm iczną 
w ciągu 3 lat zostanie wydanych 700 min 
euro na projekty VEGA, Galileo i na bu
dowę M iędzynarodowej Stacji Ko
smicznej.

Prof. Giovani M anghetti, prezes 
ISVAP (włoski organ nadzoru ubezpie
czeniowego), w swym wystąpieniu sku
pił się na trzech sprawach: (1) wykorzy
staniu stacji kosmicznych do badań 
medycznych —  szczególnie genetycz
nych modyfikacji w zerowej grawitacji; 
(2) ryzyku odpowiedzialności cywilnej 
za szkody —  także za pozostawione 
w kosmosie odpadki (tzw. kosmiczne 
śmieci); (3) finansowaniu projektów ko
smicznych. Zaleca on również ścisłą 
współpracę między naukowcami, pro
jektantami, konstruktorami, użytkowni
kami, sponsorami, bankami i ubezpie
czycielami w celu zrównoważonego 
rozwoju sektora.

Reprezentujący Departament Energii 
i Transportu Unii Europejskiej Paul Fla- 
ment przedstawił projekt Galileo —  glo
balny system nawigacji satelitarnej. Jest 
to odpowiedź Europy na istniejący ame
rykański system GPS (Global Positio
ning System). Zadecydowały o tym ar

gumenty natury politycznej, społecznej, 
technicznej i ekonomicznej. System 
składający się z 30 satelitów krążących 
po średnich orbitach ma być uruchomio
ny w latach 2004-5. Jego wdrożenie ma 
pochłonąć ok. 3 mld euro, a roczne utrzy
manie 200 min.

Jako ostatni słowo wstępne wygłosił 
Benito Pagnanelli z Generali Global 
w Londynie.

Na początku przedstawił program 
konferencji i wskazał najważniejsze pro
blemy, które miały być omówione w jej 
późniejszej części. Następnie opisał kil
ka faktów i liczb, które dotyczyły nie 
najlepszych wyników rynku ubezpie
czeń kosmicznych w roku 2000. Zebra
no 950 min dolarów składki, ale wypła
cono ponad 1,1 mld odszkodowań.

Dalsza część konferencji została po
dzielona na 6 paneli (ubezpieczeniowy, 
prawno-finansowy, operatorów rakiet, 
operatorów satelitów, producentów 
satelitów oraz agencji kosmicznych)
i 3 prezentacje specjalne.

W panelu ubezpieczeniowym wygło
siło referaty 10 osób ze znaczących firm 
(Generali, Hiscox, Swiss Re, Marsh Spa
ce Projects, i in.), a przewodniczył mu 
Jim Bannister z Londynu. Na początku 
zaprezentowany został nowy zespół spe- 
cjalistów z Generali, którzy zajmują się 
kompleksową analizą projektów ko
smicznych i ich ubezpieczaniem. Poru
szono wiele bieżących problemów. 
Zwrócono uwagę, że długoterminowe 
polisy (5-letnie) nie są korzystne dla 
ubezpieczycieli, gdyż są zawierane parę 
lat przed startem satelity i nie uwzględ
niają zmieniającej się awaryjności. Pro
ponowano, aby w trakcie trwania umo
wy można dostosowywać składkę do 
rzeczywistej szkodowości danej techno
logii. Zauważono, że nowe technologie 
są coraz bardziej zawodne, co wynika 
z napiętych harmonogramów i czynie
nia oszczędności kosztem testów. Utrud
nia to bardzo ocenę ryzyka i powoduje 
wzrost szkodowości w ostatnich latach. 
Żadna inna dziedzina ubezpieczeń nie 
była obciążana tak wysoką stopą awa
ryjności (liczba szkód do liczby wystrze-
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lonych satelitów) —  11-15% w ostat
nich 20 latach. Należy się zastanowić, 
czy nowe niesprawdzone technologie 
powinny być ubezpieczane, a jeśli tak, 
to na jak ich  w arunkach (znacznie 
ostrzejszych). Zmusiłoby to producen
tów do lepszego sprawdzania swojego 
sprzętu —  a nie, tak jak obecnie, prze
rzucania odpowiedzialności za wadliwy 
produkt na ubezpieczycieli. Za bardzo 
dobrąjakość ochrony ubezpieczeniowej 
należy się wysoka cena.

Ponadto poruszono m.in. takie zagad
nienia, jak: zbyt duża koasekuracja (za 
wielu ubezpieczycieli jest zaangażowa
nych w dany projekt), utrudniona ocena 
ryzyka ze względu na wprowadzenie 
modyfikacji w amerykańskim prawo
dawstwie (ITAR) oraz nowe rodzaje 
usterek, zagrożenie ze strony „pogody” 
kosmicznej (rosnąca aktywność Słońca), 
możliwość braku pojemności ubezpie
czeniowej dla pokrycia zbiorowych star
tów satelitów (w jednej rakiecie).

Panelow i praw no-finansow em u 
przewodniczył Rudolph Pino z Nowe
go Jorku. Podczas obrad omawiano 
m.in. zagadnienia związane z materia
łami wyprodukowanymi w kosmosie. 
Nie jest problemem ich sprowadzenie, 
ale pojawiają się wątpliwości co do ich 
... opodatkowania. Już kosmonauci po
wracający z misji Apollo 11 byli pytani 
przez celnika w Honolulu, co przywieźli 
(350 kg kamieni i pyłu księżycowego) 
oraz skąd przyjechali i przez jakie pań
stwa przejeżdżali. Na pewno te kwestie 
wymagają regulacji prawnych. Ponad
to zwrócono uwagę na kwestie dotyczą
ce pozyskiwania funduszy na nowe pro
jekty oraz przedstawiono oczekiwania 
ze strony instytucji finansujących bada
nia kosmiczne (gł. banki) wobec ubez
pieczeń.

Czwartkowe obrady zamknął panel 
operatorów rakiet. Przewodniczył mu 
Harold Caplan z Londynu, a wystąpili 
przedstawiciele najważniejszych firm 
specjalizujących się w dostarczaniu sa
telitów na orbitę. W kolejnych wystą
pieniach referenci przedstawiali dotych
czasowe osiągnięcia ich firm oraz 
przyszłe projekty. Zwrócono również 
uwagę na postępy w pracach nad rakie
tami wielokrotnego użytku.

Piątkowe obrady zaczęły się od pa
nelu producentów satelitów. Zwrócono 
uwagę na wyzwania, jakie stoją przed

przemysłem kosmicznym. Producenci 
sprzętu twierdzili, że mimo najlepszych 
chęci nie są w stanie przew idzieć 
wszystkich „niespodzianek” czyhają
cych w nieprzyjaznym środowisku ko
smicznym. Przyznali jednak, że ze 
względu na ograniczone budżety projek
tów rezygnuje się z niektórych testów.

Następnie wystąpili operatorzy sate
litów. Zauważyli, że to oni i tak pono
szą wszystkie koszty, gdyż są na końcu 
„łańcuszka”. Ciekawy projekt przedsta
wił F. Judge z Assuresat. Za ok. 3 lata 
chcą umieścić 3 satelity zastępcze o du
żej pojemności i wielorakich możliwo
ściach na orbicie geostacjonarnej. 
W przypadku usterki satelity, opóźnie
nia przy starcie bądź nieudanego startu, 
będzie można użytkować satelitę zastęp

czego (który zostanie szybko przemiesz
czony na wyznaczoną pozycję na orbi
cie), dzięki czemu operator uniknie strat. 
Przewidywana roczna składka ma wy
nosić ok. 4 min dolarów, co jest stosun
kowo niskim kosztem w porównaniu 
z 40 min dolarów, jakie operator musiał
by wyłożyć na roczne utrzymanie wła
snego satelity zastępczego (tutaj koszt 
rozkłada się na wielu operatorów). Sys
tem satelitów zastępczych ma być uzu
pełnieniem ubezpieczenia, co zapewni 
pełną ochronę operatora: aktywa, przy
szłe przychody, utrzymanie klienta oraz 
przynajmniej częściowo zapobiegnie 
spadkowi kursu akcji operatora (na 
wieść o awarii satelity giełdy reagują 
dosyć nerwowo). Zainteresowanie tym 
projektem wyraziło już wielu operato
rów satelitów.

W ostatnim panelu —  agencji ko
smicznych —  wystąpili przedstawicie
le ES A (Europejska Agencja Kosmicz
na) oraz NASA. W ypow iadali się 
na tem at realizowanych projektów, 
a w szczególności budowy Międzyna
rodowej Stacji Kosmicznej. Zwrócono 
uwagę, że z powodu wykorzystania 
w przyszłości Stacji w celach komercyj
nych, niezbędne będzie wypracowanie 
dla niej ochrony ubezpieczeniowej — 
szczególnie w zakresie OC użytkowni
ków. O ile dla ESA nie będzie to nowe 
doświadczenie, gdyż od dawna ubezpie
cza ona swoje projekty (ostatnio nawet 
satelity naukowe), to NASA do tej pory 
ryzyka raczej nie transferowała.

Oprócz wystąpień panelowych od
były  się 3 specja lne  prezen tacje . 
Pierwsza z nich dotyczyła zastosowań 
nowej generacji miniaturowych sate
litów. W drugiej pokazano możliwo
ści ponownego wykorzystania „utra
conych” satelitów . Jest to isto tna 
sprawa dla ubezpieczycieli, gdyż jeśli 
uda się znaleźć nowe zastosowanie dla 
uszkodzonego bądź znajdującego się 
na niewłaściwej orbicie satelity, istnie
je  nadzieja na odzyskanie sporej czę
ści (a nawet całej sumy) wypłacone
go odszkodowania. Ostatnia specjalna 
prezentacja dotyczyła ryzyka mikro
biologicznego w m isjach kosm icz
nych. Na podstawie badań rosyjskich 
naukowców okazało się, że w Stacji 
Kosmicznej Mir odnaleziono 234 ro
dzaje mikroorganizmów: 108 gatun
ków bakterii i 126 gatunki grzybów. 
Niesie to za sobą ryzyko medyczne 
(choroba załogi) oraz ryzyko technicz
ne (bezpośrednia lub pośrednia biode
gradacja używanych komponentów, 
wadliwe działanie sprzętu, itp.). Drob
ne uszkodzenia spowodowane przez 
mikroflorę pojawiały się na częściach 
aluminiowych, tytanowych i gumo
wych, mimo że co 2 tygodnie Stację 
sprzątano i dezynfekowano.

Podsumowując, należy uznać Kon
ferencję za bardzo udaną. Poruszono 
wiele interesujących i ważnych kwestii. 
W sumie wystąpiło blisko 40 osób. Je
dynym mankamentem był bardzo napię
ty program, który spowodował, iż za
brakło czasu na dyskusję, a niektóre 
kwestie na pewno wymagały szerszego 
omówienia.

Piotr Manikowski
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Jaki jest wiek powierzchni lo?

Powszechnie stosowaną metodą 
datowania wieku powierzchni 
ciał Układu Słonecznego jest 

ocena ich fizjonomii. Mówiąc w skró
cie, im więcej kraterów uderzeniowych 
„szpeci” ich oblicze, tym jest ono star
sze. W przypadku niespokojnego sate
lity galileuszowego — Io — ta metoda 
całkowicie zawodzi. Wulkaniczny tem
perament tego satelity jest zbyt wielki 
— nie doszukano się ani jednego kra
teru, który by tam ocalał.

Chociaż standardowa metoda za
wiodła, nie musimy jednak rozkładać 
bezradnie rąk, jak zapewnia Dennis 
Matson z Jet Propulsion Laboratory

w Pasadenie (USA). Wystarczy pod 
lupę wziąć temperaturę powierzchni
Io i na podstawie analizy tejże, dato
wać jej wiek.

Wyliczenia bazujące na całkowi
tym przepływie ciepła na Io wskazują 
na to, że praktycznie wszystkie utwo
ry powierzchniowe — nawet te naj
starsze — są pozostałościami po nie
dawnych wypływach lawy. I to na tyle 
świeżych, że nie zdążyły jeszcze do 
końca ostygnąć. Właśnie tu mamy 
wskazówki odnośnie wieku: im chłod
niejsza powierzchnia Io, tym starsza.

Przykładowo, jeden z tamtejszych 
wulkanów produkuje w ciągu sekundy

około 100 metrów sześciennych lawy. 
Żeby to sobie łatwiej uzmysłowić, wy
starczy powiedzieć, że taka ilość lawy 
mogłaby przepełnić co minutę dwa ba
seny pływackie o rozmiarach olimpij
skich! Znajomość tempa erupcji jest 
niezwykle istotna dla zrozumienia pro
cesów odbywających się pod i nad po
w ierzchnią każdego z wulkanów, 
poznania źródeł lawy i tempa jej sty
gnięcia wraz z upływem czasu. Pod
czerwone pomiary wykonane przez 
sondę Galileo, w połączeniu z modela
mi teoretycznymi, pozwalają oszaco
wać grubość wypływających strumie
ni lawy na jakieś 1-2 metrów, (mag)

Nowość wśród aktywnych galaktyk 
wczesnego Wszechświata?

Na cztery dni przed nastaniem 
nowego roku australijscy 
astronomowie podali do pu

blicznej wiadomości, iż przy użyciu au
stralijskiego teleskopu należącego do 
CSIRO (Narrabi, Australia) oraz Ko
smicznego Teleskopu Hubble'a (HST) 
udało im się znaleźć dowody na to, że 
najwcześniejsze gwiazdy we Wszech- 
świecie mogą być znacznie starsze niż 
do tej pory uważano.

Teleskop Hubble'a przeprowadził 
pierwszy „głęboki” przegląd nieba pół
nocnego w roku 1993. Zarejestrował 
światło odległych galaktyk istnieją
cych, kiedy Wszechświat liczył sobie 
10% obecnego wieku. W roku 1998 
oczy teleskopu zostały zwrócone na 
wycinek nieba południowego, zwany 
„głębokim polem południowym” (ang. 
Hubble Deep Field South). Dokładne 
położenie tego fragmentu nieba zosta
ło wyznaczone wspólnie na podstawie 
obserwacji przeprowadzonych przy 
użyciu teleskopu anglo-australijskiego 
oraz najbardziej zaawansowanego ra
dioteleskopu na półkuli południowej — 
CSIRO’s Australia Telescope (AT)*.

*AT to zespół kilku największych radiotele
skopów administrowanych przez Australijską 
Organizację do spraw Badań Naukowych pra
cujących w systemie syntezy apertury

HST wraz z AT przebadały ze szczegó
łami wyznaczony wycinek nieba. Uwagę 
astronomów zwróciła pewna galaktyka, 
która na zdjęciach z teleskopu Hubble'a 
wygląda jedynie jak czerwona kropka. 
Obserwacje radiowe wykazały, że owa 
„kropka”, nazwana źródłem c (ang. sour
ce c), jest w rzeczywistości niezwykłym 
obiektem. Jej odległość oceniono na 5 do
11 miliardów lat świetlnych.

Profesor Ray Norris, nadzorujący pro
jekt obserwacyjny teleskopu AT, twier
dzi, że zdjęcie galaktyki samo w sobie 
nie jest niczym nadzwyczajnym, jako że 
jest to obiekt bardzo słaby w zakresie 
optycznym, lecz galaktyka ta stanowi 
skrajny przykład klasy obiektów niezwy
kle jasnych na falach radiowych.

Kiedy spoglądamy daleko w głąb hi
storii naszego Wszechświata, widzimy 
galaktyki, które już nie istnieją. Ponie
waż światło przebywa dany dystans 
w skończonym czasie, „bardzo daleko” 
w przestrzeni znaczy to samo, co „daw
no temu”. Australijscy astronomowie 
przypuszczają, że w okresie kiedy 
Wszechświat był jeszcze młody, ówcze
sne galaktyki stanowiły kipiące życiem 
źródło narodzin milionów nowych 
gwiazd. Wydaje się, że były one tysiące 
razy aktywniejszymi kolebkami gwiazd 
od takich samych galaktyk obserwowa
nych dzisiaj.

Obserwacje radioteleskopu CSIRO 
odkryły źródło, które może być kluczem 
do zrozumienia problemu, jak galakty
ki zaczęły się formować — uważa 
dr Bob Williams, były dyrektor Space 
Telescope Science Institute. Lecz na ra
zie prace w tym kierunku stanęły w miej
scu. Profesor Norris twierdzi, że nieste
ty nawet największy teleskop świata — 
VLT — nie jest w stanie zebrać wystar
czająco dużo światła w celu wyznacze
nia dokładnego dystansu do nowo od
krytej galaktyki. Musimy poczekać do 
czasu, kiedy to z desek kreślarskich zej
dą plany konstrukcji teleskopów o śred
nicy zwierciadła 30 metrów lub więk
szych.

Takim pierwszym ma się stać Cali
fornia Extremely Large Telscope, który 
być może zostanie zbudowany w ciągu 
kilku następnych lat. Astronomowie 
mają również nadzieję na bliskie już 
stworzenie „megakolektora”, gigantycz
nego radioteleskopu o powierzchni jed
nego kilometra kwadratowego. Zaawan
sowane prace nad jego budową już 
trwają w Australii. Taki radioteleskop 
będzie zdolny do detekcji galaktyk jak 
źródło c na dużych odległościach. Mógł
by odpowiedzieć nam na pytanie, jak 
wiele takich obiektów znajdowało się 
we wczesnym Wszechświecie.

Paweł Lachowicz
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Życie wokół Epsilon Reticuli?

Aktywne życie komety Hale'a-Boppa

Naukow ców  w ciąż zadziw ia 
aktywność komety C /1995 0 1, 
czyli H ale 'a-B oppa. Będąc 

raczej daleko od Słońca, niem al 
2 miliardy kilometrów (13 j. a.), a więc 
pomiędzy orbitami Saturna i Urana, 
św ieci na południow ym  niebie

z jasnością 14,5 magnitudo. Najnowsze 
zdjęcia wykonane w obserwatorium La 
Silla w Chile na przełom ie lutego 
i marca, pokazują wyrzucany przez 
kom etę gaz i pył, tw orzący jasny, 
zakrzywiony dżet. A do tego potężną 
komę, której średnica jest szacowana na

prawie 2 miliony kilometrów.
M im o iż kom eta ucieka od nas 

z prędkością) ednego miliona kilometrów 
dziennie, astronomowie mająnadzieję, że 
będzie ona w dzięcznym  obiektem  
do obserw acji jeszcze przez kilka 
najbliższych dziesięcioleci, (mag)
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Poniekąd przywykliśmy już do 
częstych ostatnimi czasy odkryć 
kolejnych planet pozasłonecz- 

nych (obecnie 63). Nie jest to już aż tak 
sensacyjna sprawa jak kiedyś. Wciąż 
jednak zdarzają się odkrycia, które po
trafią na nowo wzmocnić nadzieje na od
krycie gwiezdnych pobratymców wśród 
tych, którzy i tak święcie w to wierzą.

Położona w gwiazdozbiorze Sieci 
gwiazda Epsilon (oznaczenie katalogo
we HD27442), jak się okazuje, posiada 
planetę —  gazowego giganta, o masie 
przynajmniej 1,26 raza przekraczającą 
masę Jowisza. Wiadomo co prawda, że 
takie akurat planety nie są przychylne 
życiu. Mogąjednak być takimi ich księ
życe, których —  o czym może przeko
nywać nasze własne „planetarne po
dwórko” —  mają pod dostatkiem. Co 
więcej, planeta krąży wokół swej ma
cierzystej gwiazdy w odległości, która 
jest bardzo „stosowna” dla zaistnienia 
życia. Wielkość orbity to 1,1 jednostki 
astronomicznej, przy mimośrodzie 0,02. 
Jakakolwiek woda na księżycach tej pla
nety byłaby w postaci ciekłej. A i dłu
gość tamtejszego roku —  426 dni —  nie 
jest ogromnie różna niż ta, do której je
steśmy tak przywiązani.

Dodatkową ciekawostkę stanowi to, 
że planeta wokół Epsilon Reticuli jest 
jedną z trzech pierwszych planet odkry
tych z terytorium Australii, w trakcie 
całych dotychczasowych polowań na 
pozasłoneczne planety.

Na pierwszym z udostępnionych 
zdjęć widać obszar nieba, w którym leżą 
wszystkie „australijskie” planety. Moż
na spojrzeć również na porównanie or
bit nowych planet z orbitami wewnętrz
nymi Układu Słonecznego oraz wykres 
ruchu orbitalnego samej Epsilon Reti
culi. (mag)

1998.0 1998.5 1999.0 1999.5 2000.0 2000.5 2001.0

Czas (lata)



rozmaitości

Jeszcze jeden rzut oka na Marsa

N

t
250 m

Ozdobą nieba w najbliższych tygodniach będzie z pew
nością Mars — najjaśniejszy obiekt na nocnym fir
mamencie (nie licząc Księżyca oraz, bliskich Słoń

cu, Jowisza i Wenus). W dniu przesilenia letniego znajdzie 
się w minimalnej odległości od Ziemi (67 min km), co umoż
liwi obserwacje pewnych szczegółów najego powierzchni 
przy pomocy teleskopów. Na zachętę publikujemy jeszcze 
kilka zbliżeń Czerwonej Planety, uzyskanych ostatnio 
przez sondę Mars Global Surveyor. Z końcem stycznia br. 
dobiegła końca pierwsza faza tej misji — fotograficzny prze
gląd powierzchni w ciągu całego marsjańskiego roku. 
Przez przynajmniej kolejny rok (ziemski) kierownictwo mi
sji ma nadzieję powiększyć zasoby archiwum o jeszcze bar
dziej szczegółowe zbliżenia wybranych miejsc, (kr)

20 km
i iff §1

M09-00S39 
M15-00964 

{mosaic of partial frames)

0  Jedną z niejasności w próbach odtwarzania marsjańskiej prze
szłości ilustrują zdjęcia dwóch fragmentów krateru w centralnej 
części Noachis Terra (47°S, 355°W). Na pierwszym za ukształto
wanie stoków wydają się być odpowiedzialne procesy osuwania
1 spływania (por. „Urania-PA” 5/2000), a wiek tych struktur wydaje 
się stosunkowo młody (kontrast widocznych tu form wskazuje, że 
nie są one pokryte warstwą pyłu). Na drugim widzimy nieco wyż
sze warstwy osadów wypełniających krater. Spomiędzy osuwisk 
wyłaniają się skaliste formacje bardziej trwałego materiału (ich 
pochodzenie jest póki co enigmatyczne). Tym razem gruba war
stwa pyłu pokrywająca kanały sugeruje ich zaawansowany wiek.
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Kto rzeźbił Marsa? rozmaitości

© Fragment okolic bieguna południowego (86°S, 74°W) w okre
sie wczesnej wiosny. Krajobraz nazwany żartobliwie „serem szwaj
carskim” (koliste struktury są faktycznie „dziurami” o głębokości 
ok. 4 m) zawdzięcza swą formę najprawdopodobniej procesom 
zamarzania dwutlenku węgla i/lub wody. Zdjęcie obejmuje obszar 
o rozmiarach 3 na 9 km z rozdzielczością 7 m na piksel.

© Ten z kolei obszar, położony wewnątrz 170-km średnicy krate
ru Proctora (48°S, 330°W) nazwano „zębami rekina”. To fragment 
powierzchni obfitujący w wydmy —  niesymetryczne, gdyż rzeź
bione wiatrem wiejącym głównie ze wschodu. Warto zwrócić uwa
gę na jeszcze subtelniejsze „zmarszczki" pokrywające cały teren 
pomiędzy wydmami.

O Północno-zachodnia część równiny Hellas (40°S, 307°W). 
Geneza tych form na powierzchni Czerwonej Planety pozostaje 
zagadką. Na pierwszy rzut oka mogą być one wynikiem proce
sów osadowych, gdyż cały obszar wydaje się być pokryty stosun
kowo cienką, równomierną warstwą bliżej nie zidentyfikowanego 
materiału. Zdjęcie obejmuje fragment powierzchni o rozmiarach 
3 na 4 km.
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in memoriam

ROZALIA SZAFRANIEC

Wdniu 1 marca 2001 roku po 
tygodn iow ej cho rob ie  
zmarła w Krakowie w wie

ku 91 lat doktor Rozalia Szafraniec — 
emerytowany adiunkt Uniwersytetu 
Jagiellońskiego, astronom i matema
tyk, członek Międzynarodowej Unii 
Astronomicznej, wybitna obserwator- 
ka i badacz gwiazd zm iennych za
ćmieniowych, dla kolegów i przyjaciół 
Pani Róża, człowiek wielkich zalet 
ducha i charakteru. Przez ostatnie 655 
dni przysługiwał Jej zaszczytny tytuł 
Nestora astronomów polskich.

W dniu 3 marca 2001 r. spoczęła 
w rodzinnej ziemi.

Rozalia Szafraniec urodziła 
się w Siekiemie w pobliżu Kielc 
w dniu 28 lutego 1910 r. Ojciec 
Jej zmarł, gdy miała zaledwie 
3 lata. Przez całe dzieciństwo 
i młodość podziwiała i zapamię
tała matkę w nadludzkim niemal 
w ysiłku pokonującą samotnie 
trud prowadzenia pięciohekta- 
rowego gospodarstwa i wycho
wywania siedmiorga dzieci —  
czterech synów i trzech córek. 
Spośród  tej g rom adki jed en  
z braci Rozalki, a później Ona 
sama —  uzyskali wyższe w y
kształcenie.

Dzięki parze życzliwych let
ników, zainteresowanych wyjąt
kowo miłą i inteligentną dziewczyn
ką, w ysoko ocen ianą  także przez 
nauczycieli, mogła Rozalka rozpocząć 
i ukończyć naukę w Państw ow ym  
Gimnazjum im. bł. Kingi w Kielcach. 
W 1929 r. była pierwszą w historii ma
turzystką z Siekiema. Bezpośrednio 
potem podjęła studia matematyki na 
Uniwersytecie Warszawskim, u prof. 
W. Sierpińskiego i ukończyła je, uzy
skując magisterium w 1934 r.

Wkrótce po otrzymaniu dyplomu 
los zetknął Ją z profesorem Tadeuszem 
Banachiewiczem, który poszukiwał 
wówczas kandydata na asystenta-ob- 
serwatora do Stacji Obserwatorium

1910-2001
Astronomicznego UJ na górze Lubo
mir (912 m n.p.m.) w pobliżu Myśle
nic. Rozalia Szafraniec przyjęła tę 
funkcję tylko na rok, gdyż planowała 
poświęcić się raczej pracy nauczyciel
skiej. Realizując swój plan, ukończyła 
w Warszawie w roku szkolnym 1935/ 
36 jednoroczny kurs nauczycielski 
w Studium Pedagogicznym prof. Na- 
w roczyńskiego  i odbyła prak tykę 
w prywatnym Gimnazjum p. Gepne- 
równy, po czym od dnia 1 września 
1936 r. została nauczycielką matema
tyki w Państwowym Gimnazjum i Li
ceum w Mysłowicach, skąd dokładnie 
3 lata później powróciła piechotą do 
Siekiema, gdzie działała, uczyła i wal

czyła w podziemiu przez cały okres 
okupacji.

Od stycznia 1942 r. brała udział 
w akcjach ZWZ, później AK, będąc 
kom endan tem  gm iny  B odzen tyn  
w Wojskowej Służbie Kobiet; używa
ła pseudonimów „Ażur” i „Żór”, zwią
zanych dość wyraźnie ze zmodyfiko
wanym imieniem, nadanym Jej przez 
przyjaciół. Oficjalnie legitymowała się 
podczas okupacji stanowiskiem gmin
nej agronomki, co niejeden raz oka
zywało się zbawienne. Ciężkim cio
sem, który przeżyła w tym czasie, była 
śmierć narzeczonego, spalonego żyw
cem przy pacyfikacji wsi Michniów,

w lipcu 1943 r., na 7 tygodni przed 
zaplanowanym ślubem.

Ten trudny i bohaterski okres życia 
Pani Róży upamiętniają: Krzyż Armii 
Krajowej, przyznany Jej w Londynie 
w 1979 r. i H onorow a O dznaka 
Żołnierza Armii Krajowej Korpusu 
„Jodła”, datowana na Jasnej Górze 
w 1981 r.

B ezpośrednio po w ojnie uczyła 
p rzez k ilka m iesięcy  m atem atyki 
w Gimnazjum w Bodzentynie, a na
stępnie przez 2 lata (1945-1947) —  
w Państwowym Gimnazjum i Liceum 
im.bł. Kingi w Kielcach, gdzie kiedyś 
zdawała maturę.

We wrześniu 1947 r. przeniosła się 
do Krakowa i podjęła ponow
nie —  po dwunastoletniej prze
rwie —  pracę w Obserwatorium 
Astronomicznym UJ. Już 2 lata 
później zasłuży ła  w oczach 
wstrzemięźliwego w pochwa
łach profesora T. Banachiewi- 
cza na komplement „to dzielna 
obserwatorka”. Doktorat filozo
fii uzyskała w UJ w 1950 r. Pra
cowała wtedy również jako na
uczycielka m atem atyki w III 
(wówczas; dziś II) Państw o
wym Liceum i Gimnazjum im. 
króla Jana Sobieskiego w Kra
kowie. Od stycznia 1951 r. aż 
do p rze jśc ia  na em ery tu rę  
w 1973 r. pozostawała w Obser

watorium na stanowisku adiunkta.
W latach powojennych w Krakowie 

otrzymała nowy —  wdzięczny pseu
donim —  Rosa Volans —  nadany Jej 
przez niezapomnianego profesora M i
chała Kam ieńskiego, który potrafił 
celnie zamykać, w dwóch najwyżej 
słow ach, charakterystyki adeptów  
astronomii. W przypadku Pani Róży 
uzasadnieniem „przydomka” był za
pewne Jej status szybowniczki, uzy
skany na trzech kursach: A, B, C 
w latach 1938/39; w Jej Książce lo
tów zanotowane są też loty treningo
we w 1947 r. Nie można poza tym 
wykluczyć jako  drugiej m otywacji

Dr Róża Szafraniec w swej pracowni w czerwcu 1956 roku
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Profesora Jej pasji podróżowania, za
równo na międzynarodowe kongresy 
i konferencje naukowe, jak i w ramach 
prywatnych eskapad turystycznych. 
Zwiedziła wiele krajów, o czym pisze 
w swoich Okruchach wspomnień, któ
rym nadała dodatkowo podtytuł: Mię
dzy Niebem a Ziemią —  zamierzając 
zresztą przekazać je  Bibliotece Jagiel
lońskiej.

Główną dom eną działalności na
ukowej Rozalii Szafraniec były obser
wacje w izualne gwiazd zm iennych 
zaćm ieniow ych i ich opracowania. 
W latach sześćdziesiątych została na
wet światową rekordzistką ze swymi 
prawie 50 tysiącami tego rodzaju ob
serwacji; oprócz nich prowadziła tak
że obserwacje fotoelektryczne. Przy 
tej pracy odkryła dwie nowe gwiazdy 
zmienne. Wykonywała fotograficzne 
obserwacje pozycyjne komet i plane
toid; fotografowała także Księżyc, by 
z pomiarów długości cieni jego gór 
wyznaczać parametry libracji; nie za
niedbywała nawet obserwacji zakryć 
gwiazd przez Księżyc, których ma na 
swym koncie prawie 400. W latach

1957-1966 obserwowała skrupulatnie 
przeloty SSZ, sporadycznie notowała 
także przeloty meteorów i zorze po
larne. Z tytułu wieloletniego nadawa
nia radiowych sygnałów czasu otrzy
mała Honorową Odznakę Komitetu 
d/s Radia i Telewizji z okazji jubile
uszu tej instytucji w 1970 r. Przypo
mnijmy też, iż długo pełniła absorbu
jące obowiązki redaktora technicznego 
Postępów Astronomii.

Imponowała wszystkim wytrwało
ścią i sumiennością w pracy. Zapew
ne tak Ją uformowała twarda szkoła 
życia  ju ż  w dz iec iństw ie . N aw et 
w okresie pow ażnego odm rożenia 
twarzy w okolicach oczodołów —  od 
lodowatego okularu lunety —  nie re
zygnowała z obserwacji, wykonawszy 
sobie w tym celu na drutach specjalną 
„terrorystyczną” kominiarkę, z otwo
rami jedynie na oczy.

W archiwum Obserwatorium Pani 
Róża zdeponow ała 18 dzienników  
obserwacyjnych, stanowiących plon 
trudu 26 lat i opublikowała drukiem 
72 prace naukowe. Od 1952 r. była 
członkiem IAU, gdzie działała przez 

wiele lat w Komisji nr 42, 
koordynującej m iędzy
naro d o w ą w sp ó łp racę  
w zakresie badań gwiazd 
zaćmieniowych.

Od ponad 10 lat poja
wiają się w biuletynach 
naukowych komunikaty 
o obserwacjach gwiazd 
zmiennych, wykonywa
nych w R. Szafraniec  
Observatory, Metzerle- 
gen, Switzerland; O b
serwatorium to znajduje 
się w pobliżu Stacji Ob
serwacyjnej Uniwersyte
tu w Bazylei. Dr Roger 
D iethelm  —  zapytany 
przez Panią Różę, dlacze
go nazwał Jej imieniem 
swoje prywatne obserwa
torium —  podał w odpo
wiedzi (11.06.1994 r.) aż 
dwa powody: „po pierw
sze każdy, kto pracuje 
w dz iedz in ie  gw iazd 
podwójnych zaćmienio
wych, jest świadom zna
czenia Pani jakościowo

wyśmienitych i pozbawionych przerw 
obserwacji minimów. Wykonując ten 
sam rodzaj „brudnej roboty” (jak zwy
kłem ją  nazywać, gdyż nikt wykonu
jący tę ważną pracę nie ma szans, by 
dzięki niej stać się sławnym za swego 
życia), doceniam specjalnie to, że Pani 
prow adziła obserwacje w trudnych 
okresach czasu, kiedy to żaden inny 
obserwator nie byłby w stanie wyko
nać tej samej pracy. Wiąże się to zresz
tą  zapew ne i z drugim  pow odem , 
a mianowicie tym, że chciałem upa
miętnić Panią jako jedną z kilku ko
biet, które wywarły swoje piętno na 
astronomii europejskiej XX wieku” 
(tłum. J.M.).

Trudniej jednak bywa prorokowi 
wśród bliskich. Wieloletnia służba dy
daktyczna Pani Róży została wpraw
dzie uhonorowana przepisowo Złotym 
Krzyżem Zasługi, a potem Krzyżem 
Kawalerskim Orderu Odrodzenia Pol
ski, ale — jak to bywa z weteranami
—  oprócz orderów, krzyży i medali ci 
najofiarniejsi bywają naznaczeni tak
że bliznami. Taką „blizną” Pani Róży
—  uczciwej, odważnej i prostolinijnej 
weredyczki —  było niezatwierdzenie 
habilitacji uzyskanej przez N ią w wy
niku kolokwium odbytego podczas po
siedzenia Rady Wydziału Matematy
ki, Fizyki i Chemii UJ dnia 25 kwietnia 
1963 roku; in n ą —  stała się odmowa 
zgody na wyjazd Pani Róży do USA, 
gdy Uniwersytet w Filadelfii zaprosił 
Ją na jeden semestr w charakterze vi
siting professor. Oba te urazy pocho
dzą zresztą od jednego i tego samego 
człowieka, którego pow inno się tu 
objąć, jako nieżyjącego, zwyczajo
wym immunitetem, choć zdajemy so
bie sprawę z tego, że historia prze
strzegająca rygorystycznie  norm y 
de mortuis nil nisi bene stałaby się ry
chło ogólną hagiografią.

Smutne te fakty dow odzą, iż ta 
sama Alma Mater miewa dzieci róż
nego formatu. Format, jaki reprezen
towała sobą Zmarła, pozwolił Jej jed
nak na wybaczenie winowajcy i na 
potraktowanie jego czynów w katego
rii zaledwie przykrości, a nie krzywd.

W blasku tego przebaczenia Rosa 
Volans przekroczyła zapewne Bramy 
Niebios. Cześć Jej Pamięci!

Jan Mietelski

Dr Róża Szafraniec w czasie przemówienia na tysięcznym 
Zebraniu Naukowym Obserwatorium Astronomicznego Uni
wersytetu Jagiellońskiego w dniu 25października 1996roku.
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Elementarz URAMX

Całkiem luźno o gęstości

Często się mówi, że W szech
świat to ogromne i bogate la
boratorium, w którym znaj

dziemy zarówno leciutkie cząstki ele
mentarne, jak  i masywne czarne dziu
ry, ch łodne  ob łok i m o leku larne  
i supergorące wnętrza gwiazd, obsza
ry prawie puste i bardzo gęste. A co 
znaczy gęste?

Zwykle podając gęstość ma się na 
myśli stosunek całkowitej masy obiek
tu do całkowitej objętości, innymi sło
wy przeważnie jest to tzw. gęstość 
średnia. Słowo „średnia” odgrywa tu 
bardzo ważną rolę —  załączona tabe
la 1 pozwala, np. porównać gęstości 
poszczególnych warstw Słońca (daw
niej uzyskiwane tylko z teoretycznych 
modeli gwiazd, a obecnie potwierdzo
ne dzięki badaniom  astrosejsm olo- 
gicznym) ze średnią. Widać wyraźnie, 
jak  bardzo potrzebne jest pamiętanie
o tym, że „uśredniamy” przytaczane 
dane —  wszak „prawdziwe” czy ra
czej lokalne gęstości w Słońcu —  w 
zależności od tego, gdzie je  mierzy
my —  różnią się o kilkanaście rzędów 
wielkości.

Dzieje się tak dlatego, że gęstość 
zależy od temperatury ośrodka (chy
ba że jest tak duża, iż materia ulega 
degeneracji) i od ciśnienia. W gwiaz
dach temperatury centralnych części 
są tak wysokie, a zatem ciśnienia pro
mieniowania tak duże, że gęstość cen
tralna maleje wraz ze wzrostem masy 
gwiazdy (patrz tabela 2). Po prostu 
w całkowitym ciśnieniu dominuje ci
śnienie promieniowania (które rośnie 
jak czwarta potęga temperatury).

Warto tu dodać, że nawet w samym 
c en tru m  S ło ń ca  g ę s to ść  (o k o ło

TABELA 2

Orientacyjne gęstości central
ne gwiazd ciągu głównego

Masa/masa Słońca kg/m3

1,78 7x104
4,47 2x104
6 1,4x104

10 7,8*103
15 5,1 x103

1,5 x 105 kg/m3) jest znacznie mniejsza 
niż średnia gęstość gwiazdy neutrono
wej (około 1018 kg/m3).

Gęstość zależy też oczywiście od 
składu chemicznego materii. W starej 
jak  świat zagadce pytano: „Co waży 
więcej —  kilo waty czy kilo żelaza?”. 
Nim pytany zdołał się zorientować, że 
wata ma tylko mniejszą gęstość niż 
żelazo —  często padała błędna odpo
wiedź. Wpływ budulca na gęstość wi
dać przy porównaniu gęstości planet 
—  tabela 3.

Dla porównania 
w tabeli 4 zamiesz
czone są gęstości 
„budulców” dobrze 
znanych na Ziemi.

Jak  ła tw o  z a 
u w aży ć , p la n e ty  
z i e m i o p o d o b n e  
mają większe śred
nie gęstości niż pla
nety jowiszowe —  
wynika to z ewolu
cji Układu Słonecz
nego.

Około 5 mld lat 
temu ogromny obłok materii zapadał 
się ku swemu środkowi. Szybko roz
grzewał się w centrum i tam właśnie 
powstawało Słońce. Materia obłoku, 
składająca się głów nie z gazu, ale 
wzbogacona w pyły (bo Słońce nie jest 
gwiazdą pierwszej generacji, tworzy
ło się z materii już wcześniej przetwo
rzonej przez gwiazdy) musiała być 
bardzo dobrze wymieszana, tzn.obłok 
był bardzo jednorodny  (to w iem y 
z prawie takiego samego składu izo
topowego różnych ciał Układu). Jeśli 
na początku obłok ten choć śladowo 
się obracał —  przy kurczeniu się wi
rował coraz szybciej, rozkręcał się
i spłaszczał, powstawał dysk materii. 
Peryferie dysku oczywiście stygły —  
zatem z gazowej fazy obłoku wydzie
lały się —  pozostając stale w równo
wadze z otoczeniem —  kolejno różne 
związki chemiczne, następowała aku
mulacja stałych drobin. W niższych 
temperaturach, na obrzeżach dysku 
tworzyły się lody wody H20 ,  amonia
ku NH3 i metanu CH4, bliżej —  krze

miany, siarczany, węglany, jeszcze bli
żej Słońca —  oliwiny, pirokseny i pla- 
gioklazy (czyli składowe skał grani
towych i bazaltowych). Z nich tworzy
ły się planetozymale, które stawały się 
coraz większe, bo zbierały masę z ob
łoku (najpierw elektrostatycznie, po
tem grawitacyjnie) jak  tocząca się po 
śniegu kula. Co więcej —  zderzając 
się nie tylko rosły, ale jednocześnie na
stępowało w nich samych różnicowa
nie struktury. W rozgrzanej zderzenio-

wo materii to, co się mogło stopić —  
ulegało stopieniu, a następnie elemen
ty najcięższe, np. żelazo, spływały ku 
centrum praplanety. Na takie żelazne 
jądro spływały ciężkie skały, nad nimi 
tworzyła się warstwa skał lżejszych. 
Te najlżejsze, które wypływały ku 
powierzchni —  dość szybko zastyga
ły w skorupę. Tak właśnie powstawa
ły planety ziemiopodobne.

Planety odległe powstawały wcze
śniej (bo temperatura w oddalonych 
częściach dysku była niższa), miały 
szansę wyłapać na swe powierzchnie 
wiejący od prasłońca silny wiatr sło
neczny (tzn. głównie wodór i hel) — 
dlatego mają znacznie mniejsze śred
nie gęstości. Widać więc, że z grub
sza daje się zrozumieć genezę rozma
itych gęstości planet. Odwołując się 
do ewolucji Układu, mniej więcej ro
zumiemy też genezę niskich gęstości 
księżyców (np. nasz Księżyc „stracił” 
część swego żelaznego jądra przy zde
rzeniu z praziemią w momencie po
wstawania, a wokół planet odległych

TABELA 1

Gęstości różnych warstw Słońca (kg/m3)

korona 0 1 0 1

chromosfera 8x10-5 -  10-11
fotosfera 8x 10-5 - 4  1CH

warstwa konwektywna 4x10-4 - 3 0
warstwa promienista 30 -  20 000

jądro 20 0 0 0 -  153 000
gęstość centralna 153 000

(w prasłońcu 85 000)

średnia gęstość 1408
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istniały bogate w parę wodną („uwię
zioną grawitacyjnie”) dyski satelitar
ne, gdzie następowała kondensacja 
materii w lodowe księżyce...).

Dla kompletu przytoczmy jeszcze 
tabelkę gęstości spotykanych w prze
strzeni kosmicznej (tab. 5). Rzecz ja 
sna, znając liczbę cząstek  w m 3, 
można policzyć gęstość w kg/m3 pa
m ięta jąc , że m asa atom u w odoru 
l,6737xl0-27 kg. Stąd wiadomo np., 
że w każdym metrze sześciennym po
wietrza znajduje się kilka razy 1019 
cząstek, a w materii międzygwiazdo- 
wej mamy średnio 10-21 kg/m3.

M ożna jednak o gęstości myśleć 
także w innej kategorii, a mianowicie 
jak  często rozmieszczone są obiekty, 
jak daleko znajduje się (średnio) je 
den od drugiego.

Jak podano w „U ranii” 2/2000, 
średnia odległość między N obiekta
mi w objętości V wynosi:

d = M

Zatem, np. skoro w wywołującej 
Leonidy strudze materii po komecie 
55P/Tem pel-Tuttle (patrz „Urania” 
2/2000) Arkadiusz Olech podał, że 
N = 5400 ±1200 w sześcianie o boku 
1000 km, to sąsiadujące cząstki odda
lone są średnio od siebie o 53,5 km do 
61,9 km. A same meteoroidy są ma
leńkie —  to warto pamiętać! Pomię
dzy obłokami międzygwiazdowymi 
atomy napotykamy co około 2 cm!

Policzm y teraz, jak a  je s t  gęstość 
gwiazd w Galaktyce. Przyjmując, że 
Galaktyka jest kulą o promieniu 15 
kps, która zawiera 200 młd gwiazd 
mamy:

f  TT (ł5 kpc)3

200-10
= 4,13 pc

Około 150 mld gwiazd znajduje się 
w jądrze Galaktyki —  elipsoidzie ob
rotowej o półosiach a=2 kpc na b=c 
=5 kpc, której V=4/37rabc stąd

_  J j  (2-5-5) kpc3
d =  i

150-10
=  3 ,l lp c

TABELA 4

Gęstości mierzone na Ziemi kg/m3

najlepsza .próżnia" 0,0000000001
powietrze 1,185
woda 1000
węgiel 1400
krzem 2238
żelazo 7880
złoto 19280

TABELA 5

Gęstości w przestrzeni kosmicznej

cząstek/m3

materia międzyplanetarna koło Ziemi 5><106 
matera międzygwiazdowa w obłokach 1012 
między obłokami 0,1x105
materia międzygalaktyczna <1

Jakkolwiek liczyć —  w stosunku do 
swych rozmiarów (max. 100 promie
ni Słońca czyli 7*107 km) —  gwiaz
dy rozmieszczone są rzadko.

Bardzo rzadko „upakowane” są też 
planety. Najmniejsza odległość mię
dzy nimi to około 0,3 j.a. (M erkury- 
Wenus lub Wenus-Ziemia), czyli rzę
du 45 min km. Tymczasem promienie 
planet mają od ponad 1000 do 71 tys. 
kilometrów.

Gęściej są rozmieszczone galakty
ki. Przeciętnie co kilka średnich roz
miarów galaktyk (powiedzmy po kil
kadziesiąt kpc średnicy) znajduje się 
galaktyka następna. Gdyby to sobie 
wyobrazić przestrzennie —  gromady 
galaktyk można porównać do p ię tro 
w eg o  p a rk in g u . P ark ing  n iech  

będz ie  g rom adą, 
a rozmiar średniego 
sam ochodu (czyli 
każde miejsce par- 
kigowe) niech ma 
ro zm ia r średn ie j 
galaktyki. „Parku
j ą ” i m o to cy k le , 
i maluchy, i duże sa
mochody. Ale zwy
kle każdy następny 
pojazd jest od są
siada  oddalony  
o kilka miejsc pu
stych.

TABELA 3

Gęstości planet i drobnych ciał
Układu Słonecznego (kg/m3)

Merkury 5430
Wenus 5250
Ziemia 5520
Księżyc 3340
Mars 3950
Fobos 2000
Dejmos 1700
planetoidy 1200-3400
Jowisz 1330
lo 3570
Europa 2970
Ganimedes 1940
Kallisto 1860
Saturn 690
Mimas 1170
Enceladus 1240
Tetyda 1260
Tytan 1880
Uran 1290
Miranda 1150
Ariel 1560
Umbriel 1520
Tytania 1700
Oberon 1640
Neptun 1640
Tryton 2070
Pluton 2030
Charon 2000

A jak  w ygląda 
sytuacja „gęstości” 
w świecie atomów? 
W atom ie  B ohra 
p r o m i e ń  o r b i t y  
elektronu równa się

5,29xl0~n m, a prom ień nukleonu 
l ,5 x l0 -15 m, promień największych 
jąder atom owych 10-14 m, a rozm ia
ry atomów 0 ,5 -2  x ł0 “9 m.

Reasumując, można zatem powie
dzieć, że tak naprawdę we Wszech- 
świecie —  zarówno w skali makro, jak 
i mikro —  najwięcej je s t... pustki. 
I może dlatego te przytoczone rozwa
żania o gęstości były aż tak luźne!

Magda Koiuchowska
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Lipiec
Słońce

W lipcu deklinacja Słońca z dnia na dzień maleje, 
w związku z czym dni są coraz krótsze. Dnia 4 lipca Ziemia 
znajdzie się w najdalszym od Słońca punkcie swojej orbity 
— w aphelium.

W Warszawie 1 lipca Słońce wschodzi o 2h19m, zacho
dzi o 19t’00m, a 31 lipca wschodzi o 2h55m, zachodzi 
o 18h29m. W lipcu Słońce wstępuje w znak Lwa.

Dane dla obserwatorów Słońca (na 0h czasu UT)

Data 2001 P [°] B0 n M l
VII 1 -2,68 2,88 348,53

3 -1,77 3,10 322,06
5 -0,86 3,32 295,59
7 0,05 3,53 269,11
9 0,95 3,74 242,64

11 1,85 3,94 216,18
13 2,75 4,14 189,71
15 3,64 4,34 163,24
17 4,52 4,53 136,78
19 5,40 4,71 110,31
21 6,26 4,89 83,85
23 7,12 5,07 57,39
25 7,97 5,24 30,94
27 8,80 5,40 4,48
29 9,62 5,56 338,02

VII 31 10,43 5,71 311,57

P — kąt odchylenia osi obrotu Słońca mierzony od 
północnego wierzchołka tarczy;
B0, L0— heliograficzna szerokość i długość środka 
tarczy;
27d08h08m — heliograficzna długość środka tarczy 
wynosi 0°.

Księżyc
Bezksiężycowe noce będziemy mieli w drugiej połowie 

miesiąca, bowiem kolejność faz Księżyca jest w tym mie
siącu następująca: pełnia 5d15h04m, ostatnia kwadra 
13d18h45m, nów 20d19h44m i pierwsza kwadra 27d10h08m. 
W apogeum Księżyc znajdzie się 9 lipca o 11 h25m, a w pe- 
rygeum 21 lipca o 20h45'1’.

W dniu 5 lipca wystąpi częściowe zaćmienie Księżyca, 
niewidoczne w Polsce.

Planety i planetoidy
W drugiej połowie lipca, nad ranem można próbować 

obserwować Merkurego, jednak będzie to niezwykle trud
ne. W dniu 17 lipca na początku świtu cywilnego (Słońce 
7° pod horyzontem, czyli około godzinę przed jego wscho
dem) planeta będzie świeciła z jasnością-0,4m na wyso
kości jedynie 3° nad północno-wschodnim horyzontem. Tak 
niskie położenie w praktyce uniemożliwi dostrzeżenie przez 
teleskopy nawet fazy planety, wynoszącej wtedy 60%.

Także nad ranem można obserwować Wenus, wzno-

A f l

Rys. 1. Merkury, Wenus, Jowisz i Saturn nad wschodnim 
horyzontem (w Warszawie) w lipcu i sierpniu 2001 na po
czątku świtu cywilnego (około godzinę przed wschodem 
Słońca).

szącąsię bardzo powoli coraz wyżej nad wschodnim hory
zontem. Wysokość planety na początku świtu cywilnego 
rośnie od 11° na początku lipca do 19° pod koniec miesią
ca. W tym samym czasie średnica tarczy planety spada od 
20” do15” przy praktycznie stałej jasności równej —4,1m.

Mars widoczny jest w pierwszej połowy nocy na grani
cy gwiazdozbiorów Skorpiona i Wężownika. W związku 
z oddalaniem się od czerwcowej opozycji jasność planety 
maleje od -2 ,2m do - 1 ,5m, a średnica tarczy od 20,5” do 
17”. Teleskopowe obserwacje szczegółów powierzchnio
wych planety utrudniać będzie jej niskie położenie nad 
horyzontem.

W połowie lipca na porannym niebie pojawia się także 
Jowisz jako „gwiazda” -2 m. Pod koniec miesiąca, na go
dzinę przed wschodem Słońca planeta wznosi się już na

Rys. 2. Częściowe zaćmienie Księżyca 5 lipca 2001.
(wg. F. Espenak -  NASA/GSFC)

Momenty kontaktów 

P l =  U : 10:52 UT 
U l = 13:35:11 UT 
U4 ■ 16:15:19 UT 
P4 = 17:39:45 U T

F  EspenaK NAS/U GSPC ■ Tae. 1999 Jkn 01
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wysokości 16° nad horyzontem, świecąc na granicy gwiaz
dozbiorów Byka i Bliźniąt. W odległości 20° na zachód od 
Jowisza także coraz wyżej nad wschodni horyzont wznosi 
się Saturn o jasności 0m. O ile z początkiem lipca na po
czątku świtu cywilnego jego wysokość nad horyzontem 
wynosi zaledwie 6°, to pod koniec miesiąca wzrasta już do 
około 30°!

Uran i Neptun znajdują się w pobliżu opozycji i są w i
doczne całą noc 16° od siebie w gwiazdozbiorze Kozioroż
ca.

W pierwszej połowie nocy można obserwować Plutona 
w gwiazdozbiorze Wężownika, jednak niezbędne jest po
siadanie teleskopu o średnicy obiektywu (zwierciadła) rów
nej przynajmniej 15cm.

W lipcu możemy obserwować w pobliżu opozycji jasną 
planetoidę:

(1) Ceres, Qasność 7,3m). 10 VII: 19h09,6m,-2 9 °3 7 ’; 20 
VII: 19h00,1rn, -3 0 °1 5 ’; 30 VII: 18h51,8m, -30°42 '.

Meteory
Od 15 lipca do 15 sierpnia prom ieniują meteory z roju 

delta Akwarydów (maksimum aktywności przypada 27 i 28 
lipca). Podwójny radiant meteorów leży w gwiazdozbiorze 
Wodnika i ma współrzędne: a =  22h36m, ó=  0° i -17 °. Wa
runki obserwacyjne w tym roku są  raczej dobre w związku 
z Księżycem w pobliżu pierwszej kwadry.

*  *  *

3d06h Złączenie Plutona z Księżycem w odl. 9°.
3d10h Złączenie Marsa z Księżycem w odl. 6°.
4d13h38m W swoim ruchu po orbicie wokółsłonecznej Ziemia znaj

duje się najdalej od Słońca, w aphelium, w odl. 1,016642 j.a. 
5d15h Częściowe zaćmienie Księżyca (faza maksymalna równa 

0,50) widoczne we wschodniej Afryce, Azji, Australii, na Oce
anie Indyjskim i Spokojnym.

7d14h Złączenie Neptuna z Księżycem w odl. 3°.
8d22h Złączenie Urana z Księżycem w odl. 3°.
9d17h Merkury w maksymalnej elongacji zachodniej od Słońca 

w odległości 21°.
12d02h19m Początek zaćmienia I księżyca Jowisza (lo) przez cień 

planety.
13d01h54m Zejście cienia I księżyca Jowisza (lo) z tarczy planety. 
13d02h23m Zejście I księżyca Jowisza (lo) z tarczy planety.
13d09h Złączenie Merkurego z Jowiszem w odl. 2°.
15d08h Złączenie Wenus z Saturnem w odl. 0,7°.
16d02h01m Cień II księżyca Jowisza (Europy) wchodzi na tarczę 

planety.
17d13h Złączenie Saturna z Księżycem w odl. 0,6°.
17d18h Złączenie Wenus z Księżycem w odl. 0,3°.
19a00h Złączenie Jowisza z Księżycem w odl. 0,2°.
19d02h[15m Krosno -  26m Szczecin] Zakrycie gwiazdy rj Gem (3,2m) 

przez Księżyc, widoczne w całej Polsce.
19d06h[16m Krosno-25m Olsztyn] Zakrycie gwiazdy n  Gem (3,2m) 

przez Księżyc, widoczne w całej Polsce.
19d13h Złączenie Merkurego z Księżycem w odl. 1°.
19d23h Mars nieruchomy w rektascensji.
20d01h34m Cień I księżyca Jowisza (lo) wchodzi na tarczę plane

ty.
20d02h10m Wejście I księżyca Jowisza (lo) na tarczę planety. 
21d01h32m Księżyc I (lo) wyłania się zza tarczy Jowisza.

Rys. 3. Konfiguracja galileuszowych księżyców Jowisza 
w lipcu 2001 (I -  lo, II -  Europa, III -  Ganimedes, IV -  Cal- 
listo). Przerwa w trasie księżyca oznacza przebywanie sa
telity w cieniu planety. Zachód na prawo od środkowego 
pasa (tarczy planety), wschód na lewo.

22d18h25m Słońce wstępuje w znak Lwa, jego długość ekliptycz- 
na wynosi wtedy 120°.

24d21h41m Gwiazda zmienna ó Cep (cefeida) osiąga maksimum 
jasności (3,5m)

28d20h47m Gwiazda zmienna £ Gem (cefeida) osiąga maksimum 
jasności (3,6m)

30d11" Złączenie Plutona z Księżycem w odl. 9°.
30d12h Neptun w opozycji ze Słońcem.
30d14h Złączenie Marsa z Księżycem w odl. 6°.

1 lip 11 lip 21 lip 31 lip 1 0 s ie  2 0 s ie  3 0 s ie  

Data 2001

Rys. 4. Zmiany długości południka centralnego tarczy Mar
sa (L) o północy UT w lipcu i sierpniu 2001. Aby określić 
długość południka centralnego Marsa w danym momencie, 
należy pamiętać, że w ciągu godziny wzrasta ona o ok.15° 
(wygląd tarczy Marsa przy danej wartości L pokazano 
w „Kalendarzu Astronomicznym" „Urania” 2/2001, str.95).
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Sierpień
Słońce

W sierpniu deklinacja Słońca nadal maleje, w związku 
z czym dni są coraz krótsze.

W Warszawie 1 sierpnia Słońce wschodzi o 2h57m, za
chodzi o 18h27m, a 31 sierpnia wschodzi o 3h45m, zachodzi 
o 17h26m. W sierpniu Słońce wstępuje w znak Panny.

Księżyc
Bezksiężycowe noce będziemy mieli w połowie sierp

nia, bowiem kolejność faz Księżyca jest w tym miesiącu 
następująca: pełnia 4d05h56"\ ostatnia kwadra 12d07h53m, 
nów 19d02h55m i pierwsza kwadra 25d19h55m. W apogeum 
Księżyc znajdzie się 5d21h06m, a w perygeum 19d05h44"’.

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

niewidoczny.
W swojej wędrówce po porannym niebie w drugiej po

łowie miesiąca Wenus osiągnie najwyższe położenie nad 
porannym horyzontem. Niestety, na godzinę przed wscho
dem Słońca (początek świtu cywilnego) planeta będzie 
widoczna na wschodzie na wysokości jedynie niecałych 
21°. W tym czasie średnica tarczy planety wyniesie 13” 
przy fazie równej 81%.

Wieczorem nisko nad południowym horyzontem nadal 
możemy znaleźć Marsa jako ob ie k t-1 m. Pod koniec zmierz
chu cywilnego (ok. godzinę po zachodzie Słońca) jego 
wysokość nad horyzontem wynosi jedynie 10°. W sierpniu 
średnica tarczy Marsa spada do 14” , co nadal jest w ielko

ścią wystarczającą do obserwacji szczegółów powierzch
niowych planety przez stosunkowo nieduże teleskopy ama
torskie.

Nad ranem coraz wyżej nad południowo-wschodnim 
horyzontem wznosi się Jowisz, osiągając pod koniec mie
siąca wysokość prawie 40°. Planeta świeci w gwiazdozbio
rze Bliźniąt jako obiekt o jasności —2,1m. Przez teleskop 
możemy obserwować tarczę Jowisza o średnicy 35”.

W sąsiednim gwiazdozbiorze Byka znajdziemy Satur
na jako obiekt o jasności 0m i średnicy tarczy 18”.

W sierpniu panują bardzo dobre warunki obserwacji 
Urana (5,7m) i Neptuna (7,8m) w związku z ich przebywa
niem w pobliżu opozycji. Do obserwacji tarcz obu planet (o 
średnicach odpowiednio odpowiednio 3,7" i 2,5”) niezbęd
ny jest teleskop o średnicy przynajmniej 10 cm i powięk
szeniu 100*.

Wieczorem można obserwować Plutona, jednakże ja 
sność planety wynosi jedynie 13,7m i do jej zaobserwowa
nia niezbędny jest teleskop o średnicy zwierciadła przy
najmniej 15 cm.

W sierpniu możemy nadal obserwować w pobliżu opo
zycji jasną planetoidę:

(1) Ceres, (jasność 8,0m). 9 VIII: 18h45,4m, -3 0 °5 9 ’; 19 
VIII: 18h41,6m, -3 1 °0 6 ’; 29 VIII: 18h40,5m, -3 1 °0 6 \

Meteory
Od 25 lipca do 18 sierpnia prom ieniują słynne Perse

idy, rój związany z kometą Swift-Tuttle, o najbardziej regu
larnej coroczne j aktyw ności. R adiant m eteorów  leży 
w gwiazdozbiorze Perseusza i ma współrzędne: a= 3h4m, 
ó= +58°. Maksimum aktywności roju przypada około 13 
sierpnia, w tym roku warunki obserwacji nie są najlepsze: 
Księżyc tuż po ostatniej kwadrze.

*  *  *

1d02h20m Początek zaćmienia II księżyca Jowisza (Europy) przez 
cień planety.

2d22h20m Gwiazda zmienna r\ Aql (cefeida) osiąga maksimum ja
sności (3,5m).

3d19h Złączenie Neptuna z Księżycem w odl. 3°.
4d01h29m Zejście cienia III księżyca Jowisza (Ganimedesa) z tar

czy planety.
4d02h00m Wejście III księżyca Jowisza (Ganimedesa) na tarczę 

planety.
4d02h30m Początek zaćmienia I księżyca Jowisza (lo) przez cień 

planety.
5d02h05m Zejście cienia I księżyca Jowisza (lo) z tarczy planety.
5d02h54m Zejście I księżyca Jowisza (lo) z tarczy planety.
5d03h Złączenie Urana z Księżycem w odl. 3°.
5d21h Merkury w koniunkcji górnej ze Słońcem.
6d Księżyc Saturna Tytan w maksymalnej elongacji zachodniej.
6d00h Złączenie Wenus z Jowiszem w odl. 1°.
8d00h24m Gwiazda zmienna £ Gem (cefeida) osiąga maksimum 

jasności (3,6m).
10d00h03m Gwiazda zmienna <5 Cep (cefeida) osiąga maksimum 

jasności (3,5m).
10d00h54m Wejście II księżyca Jowisza (Europy) na tarczę planety. 
10d01h45m Zejście cienia II księżyca Jowisza (Europy) z tarczy 

planety.

Dane dla obserwatorów Słońca (na 0h czasu UT)

Data 2001 P [° ] b0 n i-o n
VIII 1 10,83 5,79 298,35

3 11,62 5,93 271,89
5 12,39 6,07 245,45
7 13,15 6,20 219,00
9 13,89 6,32 192,55
11 14,61 6,43 166,11
13 15,32 6,54 139,67
15 16,01 6,64 113,23
17 16,68 6,74 86,80
19 17,33 6,82 60,37
21 17,97 6,90 33,93
23 18,58 6,97 7,51
25 19,17 7,04 341,08
27 19,74 7,09 314,65
29 20,29 7,14 288,23

VIII 31 20,82 7,18 261,81

P —  kąt odchylenia osi obrotu Słońca mierzony od
północnego wierzchołka tarczy;

B0, L0—  heliograficzna szerokość i długość środka
tarczy;

23d13h38m -— heliograficzna długość środka tarczy
wynosi 0°.
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Rys. 5. Konfiguracja galileuszowych księżyców Jowisza 
w sierpniu 2001 (I -  lo, II -  Europa, III -  Ganimedes, IV -  
Callisto). Przerwa w trasie księżyca oznacza przebywanie 
satelity w cieniu planety. Zachód na prawo od środkowego 
pasa (tarczy planety), wschód na lewo.

Rys. 6. Konfiguracja pięciu najjaśniejszych księżyców Sa
turna w sierpniu 2001 (III -  Tethys, IV -  Dione, V -  Rhea, VI 
-  Tytan, VIII -  lapetus). Zachód na lewo od środkowego 
pasa (tarczy planety), wschód na prawo.

11d02h46m Cień III księżyca Jowisza (Ganimedesa) wchodzi na 
tarczę planety.

12a01h45m Cień I księżyca Jowisza (lo) wchodzi na tarczę pla
nety.

12d02h40m Wejście I księżyca Jowisza (lo) na tarczę planety.

13d02h03m Księżyc I (lo) wyłania się zza tarczy Jowisza.

14d Księżyc Saturna Tytan w maksymalnej elongacji wschodniej.

14d03h Złączenie Saturna z Księży
cem w odl. 0,2°.

15d15h Uran w opozycji ze Słońcem.

15d20h Złączenie Jowisza z Księży
cem w odl. 0,4°.

16d13h Złączenie Wenus z Księży
cem w odl. 2°.

17d01h42m Cień II księżyca Jowisza 
(Europy) wchodzi na tarczę pla
nety.

19d01h26m Księżyc II (Europa) wyła
nia się zza tarczy Jowisza.

19d23h Złączenie Merkurego z Księ
życem w odl. 4°.

20d00h47m Początek zaćmienia I 
księżyca Jowisza (lo) przez cień 
planety.

21d00h21m Zejście cienia I księżyca 
Jowisza (lo) z tarczy planety.

21 d01 h23m Zejście I księżyca Jowisza 
(lo) z tarczy planety.

22d Księżyc Saturna Tytan w mak
symalnej elongacji zachodniej.

22d00h49m Początek zakrycia III księżyca Jowisza (Ganimedesa) 
przez tarczę planety.

23d01h25m Słońce wstępuje w znak Panny, jego długość eklip- 
tyczna wynosi wtedy 150°.

25d03h Pluton nieruchomy w rektascensji.

25d22h25m Gwiazda zmienna zaćmieniowa Algol (Ił Per) osiąga 
minimum jasności. Jasność gwiazdy spada od 2,1m do 3,4m.

Rys. 7. Trasa planetoidy (1) Ceres na tle gwiazd gwiazdozbioru Strzelca w lipcu i sierpniu 2001 
(zaznaczone gwiazdy do 10,5m).
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26d02h26m Gwiazda zmienna ó Cep (cefeida) osią
ga maksimum jasności (3,5m).

26d17h Złączenie Plutona z Księżycem w odi. 9°.

27d02h41m Początek zaćmienia I księżyca Jowi
sza (lo) przez cień planety.

27d13h Złączenie Marsa z Księżycem w odl. 5°.

28a00h01m Cień I księżyca Jowisza (lo) wchodzi 
na tarczę planety.

28d01h07m Wejście I księżyca Jowisza (lo) na tar
czę planety.

28d02h15m Zejście cienia I księżyca Jowisza (lo) z 
tarczy planety.

28d03h21m Zejście I księżyca Jowisza (lo) z tarczy 
planety.

29d00h31m Księżyc I (lo) wyłania się zza tarczy 
Jowisza.

29d00h37m Początek zaćmienia III księżyca Jowi
sza (Ganimedesa) przez cień planety.

29d03h23m Koniec zaćmienia III księżyca Jowisza 
(Ganimedesa) przez cień planety.

30d Księżyc Saturna Tytan w maksymalnej elon- 
gacji wschodniej.

31d00h Złączenie Neptuna z Księżycem w odl. 3°.

UWAGA: Momenty wszystkich zjawisk po
dane są w czasie uniwersalnym UT (Green
wich).

A by o trzym ać datę w obow iązującym  
w lipcu i sierpniu w Polsce “czasie letnim ”, 
należy dodać 2 godziny.

M om enty złączeń p lanet z Księżycem  
podane są dla geocentrycznych złączeń  
w rektascensji. Momenty wzajemnych złą
czeń p lanet podane są dla maksymalnych 
zbliżeń. Podane są wszystkie złączenia, nie 
tylko widoczne w Polsce.

sierpniu i wrześniu 2001 (zaznaczone gwiazdy do 10,5m).

Opracował T. Ściężor sierpniu i wrześniu 2001 (zaznaczone gwiazdy do 10,5m).

dokończenie ze str. 125.

wraz z serdecznym zaproszeniem Pani Dyrektor do wzię
cia udziału w przyszłorocznym seminarium. Jest na to spo
ra szansa, gdyż w gronie tegorocznych finalistów znalazło 
się tylko pięciu maturzystów.

Komisja konkursowa postanowiła również wręczyć zasłu
żonym nauczycielom i opiekunom dyplomy za zaangażowa-

/B ASTRO-BIT
Oprogramowanie i materiały astronomiczne

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

tel.:(0-32) 761-29-46 e-mail: astrobit@ka.onet.pl

nie i osiągnięcia w pracy dydaktycznej z uczestnikami ogól
nopolskich młodzieżowych seminariów astronomicznych. 
Otrzymali je: Danuta Gajda (Kwidzyn), Elżbieta Kielar 
(Bochnia), Stefan Kuna (Kołobrzeg), Teresa Laskowska (Su
wałki), Maria Skowrońska (Jelcz-Laskowice), Małgorzata 
Śróbka-Kubiak (Grudziądz), Mirosław Trociuk (Włodawa) 
i Agnieszka Włodarczyk (Łódź).

Uczestnicy seminarium wzięli też udział w konkursie- 
-krzyżówce, a nagrody wylosowali Aleksandra Łubnicka 
(meteoryt) oraz Bartosz Dąbrowski i Konrad Rudnicki (atla
sy nieba). Grudziądzką imprezę zakończyło miłe spotkanie 
towarzyskie przy kawie.

Sponsorami tego pożytecznego przedsięwzięcia były: 
Fundacja Astronomii Polskiej, PTA, PTMA, Ministerstwo 
Edukacji Narodowej, Prezes Polskich Linii Elektromagne
tycznych, Zespół Szkół Technicznych w Grudziądzu, Ku
ratoria i Urzędy Marszałkowskie, i inne instytucje.

Krzysztof Rochowicz
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poradnik obserwatora

FOTOGRAFOWANIE GROMAD GWIAZD

Gdy w pogodną noc, wyposażeni w lornetkę, bę
dziemy obserwować różne obszary nieba, dostrze
żemy w niektórych miejscach luźne, nieregular

ne ugrupowania gwiazd —  czyli takie miejsca, w których 
gęstość powierzchniowa gwiazd na sferze niebieskiej jest 
większa od gęstości gwiazd tła. Są to gromady otwarte, 
zawierające od kilkudziesięciu do około tysiąca gwiazd 
zajmujących w przestrzeni obszar o promieniu od kilku do 
kilkunastu parseków. Na nocnym niebie większość z nich 
zajmuje obszar o średnicy 10-20 minut kątowych, ale są 
i takie, których rozmiary są znacznie większe od Księżyca 
w pełni (Hiady, Plejady, M  44).

Przeglądając rozgwieżdżone niebo za pomocą lornetki, 
dostrzeżemy także mgliste plamki, które — jeśli użyjemy 
teleskopu —  „rozsypią” się na tysiące gwiazd. Są to gro
mady kuliste gwiazd. Obiekty te wykazują wyraźną sfe
ryczną symetrię oraz koncentrację gwiazd ku centrum, 
gdzie gęstość gwiazd na sferze niebieskiej (w przypadku 
niektórych obiektów) jest tak znaczna, iż tylko przy zasto
sowaniu bardzo dużych teleskopów udaje się wyodrębnić 
pojedyncze gwiazdy. Gromady kuliste zawierają około kil
kuset tysięcy gwiazd rozłożonych w obszarze o promieniu 
20-50 parseków. Rozmiary kątowe największych gromad 
kulistych porównywalne są z rozmiarami Księżyca w peł
ni (w Cen, 47 Tuc, M 22, M 13). Jednak zdecydowana więk
szość gromad kulistych ma średnice nie przekraczające 
kilku-kilkunastu minut kątowych.

Ze względu na swoje rozmiary i jasność oba typy gro
mad gwiazd są częstym tematem zdjęć wykonywanych 
przez miłośników astronomii. Należy jednak podkreślić, 
iż fotografowanie gromad kulistych gwiazd wymaga uży
cia teleskopu o bardzo dobrej optyce, wyposażonego 
w precyzyjny napęd lub mikroruchy. Jakiego powinniśmy 
użyć teleskopu, filmu oraz czasu naświetlania?

Rozpatrzmy dwa przypadki: w pierwszym będziemy 
chcieli sfotografować gromadę otwartą gwiazd Plejady, 
a w drugim gromadę kulistą gwiazd M  22. Oba obiekty 
należą do największych (na sferze niebieskiej) przedsta
wicieli obu klas obiektów, a zatem będą stanowiły dosko
nały trening przed fotografowaniem typowych (znacznie 
mniejszych) przedstawicieli gromad otwartych oraz gro
mad kulistych gwiazd.

Plejady — to gromada otwarta, leżąca w gwiazdozbio
rze Byka, o najbardziej charakterystycznym kształcie —  
przypominającym wóz. Najjaśniejsze gwiazdy są widocz
ne nieuzbrojonym okiem, a na zdjęciach wykonanych przy 
bardzo długich czasach ekspozycj i widoczne są wokół nich 
mgławice refleksyjne. Jasności najsłabszych gwiazd tej 
gromady wynoszą około 17 magnitudo, a ich liczba sza
cowana jest na około 250. Cała gromada zajmuje na sferze 
niebieskiej obszar o średnicy około 3 stopni, natomiast jej 
centralna, najbardziej charakterystyczna część 1,5 x 1,5 
stopnia. Zakładając, że właśnie ten centralny obszar chce
my sfotografować, będziemy potrzebować teleskopu bądź

teleobiektywu o ogniskowej od 500 do 1000 mm. Czułość 
filmów użytych do fotografowania gromad otwartych 
gwiazd powinna być m ożliw ie duża: 800-1600 ASA. 
W zależności od tego, jak  słabe gwiazdy chcemy sfoto
grafować oraz jaką  światłosiłę posiada nasz teleskop lub 
obiektyw, czasy ekspozycji mogą wynosić od 1 do 30 mi
nut. Jeśli chcemy uwiecznić na kliszy także mgławice re
fleksyjne, to czas ekspozycji powinien wynosić 45-60 mi
nut (film 800 ASA, światłosiła 5,6).

M  22 —  to jedna z największych i najjaśniejszych gro
mad kulistych gwiazd widoczna nieuzbrojonym okiem na 
tle gwiazdozbioru Strzelca. Gromada ta ma średnicę oko
ło 30 minut kątowych, jasność wynoszącą 5 magnitudo 
oraz nieznaczne zagęszczenie gwiazd ku centrum. Do jej 
sfotografowania będziemy potrzebować teleskopu o ogni
skowej 1500-2000 mm oraz o możliwie dużej średnicy: 
15-20 cm. Czułość filmu powinna wynosić 400-800 ASA, 
a czas ekspozycji od kilku do kilkunastu minut (w zależ
ności od światłosiły). Można także pokusić się o sfotogra
fowanie M  22 przy pomocy teleobiektywu o ogniskowej 
500-1000 mm. Zdjęcie takie, wykonane na kliszy o czuło
ści 100-200 ASA (małe ziarno), będziemy mogli później 
odpowiednio powiększyć —  od kilku do kilkunastu razy. 
Czasy ekspozycji w przypadku fotografowania większo
ści gromad kulistych gwiazd, w zależności od czułości fil
mu oraz światłosiły teleskopu, mogą wynosić od kilku do 
kilkudziesięciu minut.

Bardzo istotnym elementem fotografowania gromad 
gwiazd, zwłaszcza gromad kulistych, jest precyzyjne pro
wadzenie teleskopu. Przy tak znacznych ogniskowych każ
dy, nawet niewielki błąd spowoduje rozmazanie obrazów 
gwiazd, co nie tylko niekorzystnie wpłynie na jakość zdję
cia, ale także zmniejszy zasięg nawet o 1 magnitudo!

Wiesław Skórzyński

Plejady i Wenus: 1 IV 1996 (fot. W. Skórzyński) 
f  = 200 mm, światłosiła 2.8, film Fuji SuperG 800 ASA,

t . x P =  2  m i n u t y
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relaks z Uranią Krzyżówka z Rozetą
Rozwiązaniem krzyżówki z „Uranii-PA” nr 1/2001, po- 

J święconej wielkim astronomom minionego tysiąclecia, 
| była słynna łacińska sentencja „PER ASPERA AD 
| ASTRA” (Przez ciernie do gwiazd). Nagrody książkowe 
j przypadły tym razem panom: Arielowi Majcherowi 

z Torunia i Bogusławowi Wronie z Maszkienic. Gratulu
jemy. Książki prześlemy pocztą.
POZIOMO:

1. Jeden z księżyców Jowisza odkryty przez Nicholsona. 
3. Najjaśniejsza gwiazda w gwiazdozbiorze Pegaza.
5. Gwiazda podwójna optycznie w Łabędziu.
6. Druga pod względem jasności widomej gwiazda 

w gwiazdozbiorze Andromedy.
7. Drobne lodowo-pyłowe ciało.
8. Gwiazdozbiór nieba południowego, w Polsce niewidoczny.
9. Księżyc Saturna z wielkim rowem.

10. Szósta planeta Układu Słonecznego.
12. Druga pod względem jasności widomej gwiazda 

w gwiazdozbiorze Wielkiego Psa.
13. Znajduje się w nim Achernar.

PIONOWO:
1. Najjaśniejsza gwiazda w gwiazdozbiorze Orła.
2. Najmniejszy galileuszowy księżyc Jowisza.
3. Najjaśniejsza gwiazda w gwiazdozbiorze Perseusza.
4. Księżyc Urana o średnicy 42 km.
6. Pierwsza współrzędna obiektu w układzie 

współrzędnych horyzontalnych.
7. Niepozorny gwiazdozbiór; w Polsce widoczny zimą.
8. Księżyc Urana o średnicy 30 km.
9. Mały gwiazdozbiór leżący na Drodze Mlecznej.

10. Księżyc Jowisza odkryty w 1914 r.
11. Planeta odkryta w 1846 roku.

ROZETA (różyca) to:
1) arch, okrągłe okno najczęściej zdobione maswerkiem  
i witrażem, zwykle umieszczone w fasadzie nad portalem; ty
powe dla kościołów gotyckich;
3) astr. NGC 2237-9, rozległa mgławica gazowa pobudzana do 
świecenia przez grupę gwiazd z gwiazdozbioru Jednorożca;
2) szf. piast, motyw ornamentalny o układzie koncentrycznym, 
w kształcie stylizowanego, rozwiniętego kwiatu.

Z liter w zaznaczonych kratkach należy ułożyć słowo — 
łacińską nazwę gwiazdozbioru — które jest rozwiązaniem 
krzyżówki. Na odpowiedzi czekamy do 15 czerwca br. Oso
by, które nie są prenumeratorami „Uranii”, aby wziąć udział 
w losowaniu nagród książkowych, powinny nakleić na kartkę 
z rozwiązaniem kupon konkursowy. Prenumeratorzy mogą 
przesyłać rozwiązania pocztą elektroniczną.

Ciekawe strony internetowe...
Pod adresem http://www.heavens-above.com/ znajdziemy 
bieżące infomiacje o położeniu najjaśniejszych spośród nich. 
Trzeba zacząć od zdefiniowania własnego położenia na 
powierzchni Ziemi. Można to zrobić, wpisując współrzędne 
miejsca obserwacji, ale można też wybrać daną miejsco
wość, korzystając z liczącej powyżej 2 milionów wpisów, 
bazy współrzędnych geograficznych. Jak się okazuje, za
wiera ona również informacje o wielu małych miejscowo
ściach w Polsce. Tak uzbrojeni możemy zażyczyć sobie 
przedstawienia spisu obiektów (np. jaśniejszych od 3,5 wiel
kości gwiazdowych widocznych w danym dniu nad intere
sującym nas miejscem). Wybierając pojedynczy obiekt 
z listy, otrzymujemy mapy nieba z naniesioną na nie trasą 
obiektu, jak i z szeregiem użytecznych dla obserwatora in
formacji. Serwer może dostarczyć wielu innych informacji, 
dotyczą one np. położeń stacji kosmicznych opuszczają
cych Układ Słoneczny czy położeń najjaśniejszych plane
toid (wraz z odpowiednimi mapkami). Stroną opiekuje się 
Chris Peat, (rs)

Dzisiaj spróbujmy spojrzeć na obiekty znajdujące się 
w bezpośrednim sąsiedztwie Ziemi — na sztuczne sateli
ty Ziemi.

Przykład mapy pokazującej obszar widzialności Międzynarodowej Stacji 
Kosmicznej (ISS) z terenu Europy Centralnej w określonym dniu oraz mapy 
ukazująca trajektorię ISS na tle nieba i tabeli zawierającej dane odnośnie 
charakterystycznych położeń stacji dla wybranej miejscowości.

[ Reaches 10* alttude ;j 20:45:13 

[Maximum altitude 120:48 25 [ 64* 

[Entersshadow 20:5050 116'
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Aparaty cyfrowe stają się coraz tańsze a ich parametry 
coraz lepsze. Czytelnicy pytają w listach do redakcji, 
czy nadają się one do astrofotografii. Odpowiedzią niech 
będą zam ieszczone tutaj zdjęcia autorstwa Michała 
Kałużnego z Leszna. Od jakiegoś czasu jest on posia
daczem teleskopu Cassegraina firmy Uniwersał (mo
del nr 13). Posiada on wyciąg 1 1/4", co pozwala na 
stosowanie okularów i akcesoriów do astrofotografii 
oferowanych przez różnych producentów. Galerię zdjęć 
wykonanych tym teleskopem w projekcji okularowej 
za pomocą aparatu Olympus Camedia C2020Z oraz wła
snoręcznie dorobionej przystawki można oglądać na 
stronie internetowej: www.photo-Do.art.Dl/astro/. Tu pre
zentujemy kilka wybranych zdjęć.

Po prawej: Księżyc w towarzystwie Jowisza i Satur
na (2 lutego 2001). Sfotografowano aparatem Olympus 
Camedia E10, czas 15 sekund czułość 80 ISO

Niżej: zorza polarna sfotografowana 1 kwietnia br. 
w Lesznie tym samym aparatem (przesłona 2.0, czas 
30 sekund, czułość 160 ISO)

A R 9393  była  n a jw ię k s zą  p lam ą  za re je s tro w a n ą  
w czasie obecnego maksimum (stan na 3 kwietnia  

• 2001). Jest ona bezpośrednio odpowiedzialna za zorzę
. przedstawioną po lewej). Tu widać ją  na skraju tarczy

* Słońca. Zdjęcie aparatem cyfrowym z projekcji okula
rowej na kartkę papieru (Cassegrain 8"/3500 mm).

Dwa ostatnie zdjęcia są autorstwa Janusza Magdy 
z Trzęsówki. Do sfotografowania planet olbrzymów spro
wokowała go ich ubie
głoroczna opozycja.
Do wykonania zdjęć 
posłużył się, zbudowa
nym w dużej mierze sa
modzielnie, Newtonem 
250/1500 mm (projek-

Powyższe zdjęcie przedstawia gwiazdozbiór Bliźniąt cja okularow a przy  
sfotografowany aparatem Nikon F801s z obiektywem pow iększeniu 150x,
50/1,4. Ekspozycja 15 min, przesłona 2.8. Negatyw Fuji eksp. 1-1,5 s, film Fuji 
Press 800. Prowadzenie ręczne na teleskopie. Reala 100).

» * > )
29 .01.2001 13 .02.2001 27 .02.2001 13 .03.2001

Zdjęcia zamieszczone niżej przedstawiają fazy Wenus, jakie mogliśmy oglądać 
na początku tego roku. Wykonano je w ognisku głównym aparatem Nikon F801s 
na filmach Fuji o czułościach 400 i 800 ASA).
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Maturzyści!
Zapraszamy Was na studia na Uniwersytecie Mi

kołaja Kopernika w Toruniu. To przepiękne średnio
wieczne miasto i nowe Miasteczko Uniwersyteckie 
stanowiq niezwykłe połqczenie tradycji i współcze
sności. W kopernikowskim grodzie znajdziecie kom- 
petentna i życzliwa kadrę nauczycieli akademickich 
i znakomite warunki studiowania na 11 wydziałach.

Na Wydziale Fizyki i Astronomii będziecie mogli 
odbywać studia licencjackie i magisterskie w nastę
pujących kierunkach:

— fizyki doświadczalnej
— fizyki teoretycznej
— fizyki medycznej
— fizyki komputerowej
— mikro- i optoelektroniki
— technologii informatycznej
— miernictwa i sterowania komputerowego
— astronomii ze specjalnościami astrofizyki, 

radioastronomii i mechaniki nieba
oraz

— studia inżynierskie fizyki technicznej.

Wszystkie kierunki z silnq podbudowa informa- 
tyczno-komputerowq, wykazana na dyplomie jako 
specjalizacja.

Przyjdź, zobacz i zostań studentem Uniwersyte
tu Mikołaja Kopernika!

Nasz adres:
Wydział Fizyki i Astronomii 
ul. Grudziqdzka 5/7 
87-100 Toruń 
tel. 0-56 611 32 49

w Internecie: http://www.phys.uni.torun.pl

J o r u *

http://www.phys.uni.torun.pl

