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Szanowni i Drodzy Czytelnicy,
Słońce w ostatnich miesiącach było bardzo aktywne. Nic w tym dziwnego, 

bo przecież przeżywamy okres maksimum jego aktywności. Wielokrotnie 
publikowaliśmy pięktie zdjęcia zórz polarnych, wykonane przez naszych 
czytelników i korespondentów, które są właśnie świadectwem stanu naszej 
dziennej gwiazdy Bieżący zeszyt nawiązuje do tych zjawisk. Przynosi informacje
0 nowym przejawie radiowej aktywności Słońca — o tzw. „szpilkach 
słonecznych ”, o aktywności Słońca na niewidocznej z Ziemi jego stronie
1 o jubileuszu 50 lat amatorskich obserwacji aktywności słonecznej 
w Polsce. Szpilki słoneczne są przedmiotem przygotowywanej przez Bartosza 
Dąbrowskiego (kiedyś przewodniczącego Sekcji Obserwatorów Słońca PTMA) rozprawy 
doktorskiej i właśnie On pisze o tych zjawiskach. 21 czerwca 2001 r. przypadnie pierwsze 
całkowite zaćmienie Słońca w tym tysiącleciu. Trzeba odbyć daleką podróż do Afryki, aby cieszyć się 
urokami tego zjawiska. Wielu naszych Czytelników jednak tam się wybiera. Podzielcie się
z nami, proszę, wszystkimi swoimi zdjęciami, rysunkami i innymi wrażeniami z tej ekspedycji! Zapewne 
nie będzie tyle materiału jak w roku 1999, kiedy opublikowaliśmy specjalny, zaćmieniowy, numer 
„ Uranii ”, ale będziemy się starali Wasze obserwacje udostępnić wszystkim naszym Czytelnikom.

Kontynuujemy rozpoczęty w poprzednim zeszycie opis poszukiwań planet pozasłonecznych.
Andrzej Niedzielski koncentruje się na opisie metod poszukiwań tych planet. W następnym numerze 
przedstawimy pełną listę znanych dotychczas egzoplanet W kilku poprzednich zeszytach zajmowaliśmy 
się kometami głównie dzięki aktywności członków Sekcji Obserwatorów Komet PTMA i kol. Tomasza 
Sciężora. I  w tym zeszycie komety są obecne: Piotr Gronkowski z Rzeszowa przedstawia zagadnienie 
nagłych wzrostów jasności komet, czyli wybuchów ich blasku i analizuje przyczyny tych zjawisk.

Wiele miejsca poświęcamy „Astronomii w szkole Prezentujemy zwycięzców rozstrzygniętej 
niedawno XLIV Olimpiady Astronomicznej i rozwiązania niektórych zadań. Nasi Młodzi Czytelnicy 
i P. T. Nauczyciele znajdą tam również zadania i regulamin nowej edycji Olimpiady (jużXLV) na rok 
szkolny 2001/2002. W tejże rubryce, znany naszym Czytelnikom profesor Antoni Opolski z Wrocławia 
radzi jak niestandardowo można wykorzystać globus w praktyce nauczycielskiej. Natomiast 
w wydarzeniach krajowych odnotowujemy zaczątek obserwatorium astronomicznego 
w Uniwersytecie Opolskim i przygotowujący się Zjazd Polskiego Towarzystwa Astronomicznego 
we wrześniu br. w Krakowie. Program tego Zjazdu zapowiada się interesująco. Studenci starszych 
lat astronomii i zaawansowani miłośnicy astronomii też będą miłymi na nim gośćmi — wszyscy 
zainteresowani powinni skontaktować się z Lokalnym Komitetem Organizacyjnym Zjazdu 
w Krakowie!

W „ Galerii mgławic Messiera "przypadła kolej na gromadę galaktyk Vvgo (M84-M91). Bardzo 
bogata to gromada, toteż i więcej miejsca musieliśmy jej poświęcić. Przy okazji tak wielkiej ilości 
omawianych galaktyk w „ Poradniku Obserwatora ” Wiesław Skórzyński radzi, jak fotografować 
galaktyki. Natomiast Jerzy Speil zastanawia się, czy czasem nie następuje już zmierzch wizualnych 
obserwacji gwiazd zmiennych.

„Kalendarz astronomiczny” opisuje już wrześniowe i październikowe niebo i zjawiska, jakie 
będziemy mogli obserwować w końcu lata i na początku jesieni bieżącego roku.

Rozpoczyna się okres wakacji. Warto w tym czasie zwrócić uwagę na piękno otaczającego nas 
świata. Ogłaszamy konkurs na najlepsze zdjęcia „nieba ”pierwszego roku nowego tysiąclecia!
Róbcie zdjęcia nieba i przysyłajcie je  nam — najlepsze nagrodzimy!

Życzę Państwu przyjemnej lektury i piębiego lata
Andrzej Woszczyk

Toruń, w czerwcu 2001 r.
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czytelnicy piszą.. 03
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!

Bełkotu ciąg dalszy
A więc mamy nową „na

ukową” nazwę na brak ciężaru 
występujący w czasie bezwład
nego lotu w przestrzeni ko
smicznej (zresztą nie tylko 
w przestrzeni kosmicznej!). 
Obecnie nazywa się on „efek
tywnym brakiem ciążenia” ... 
Usłyszałem to w jednym z qu- 
izów telewizyjnych („nagroda” 
— bagatelka — milion złotych!). 
Padło pytanie: „Jak nazywamy 
efektywny brak ciążenia (!) w 
czasie lotu kosmicznego”. (Sło
wa bezwładnego nie użyto!).

Myślę, że należy zareago
wać, zanim to sformułowanie 
stanie się nowym, „obowiązu
jącym”, terminem „naukowym”.

Zabawne, że polska termi
nologia w tej dziedzinie została 
stworzona w XIX stuleciu i wy
starczy jątylko znać (naucza się 
jej w szkole średniej) i popraw
nie używać. Niestety — jak wi
dać — są z tym ogromne trud
ności...

Nie chodzi tu oczywiście by
najmniej „tylko” o słowa. Nie by
łoby to ( być może) jeszcze naj
ważniejsze. Chodzi tu o zupeł
ne niezrozumienie istoty zja
wisk fizycznych, które się „wy
jaśnia'^!) laikom. Takie „wyja
śnianie” to skandal...

(Swoją drogą to ciekawe, 
kto układa pytania dla takich 
„quizów” i gdzie się nauczył ta
kich bredni?).

Andrzej Marks
Warszawa

*  *  *

Szanowny Panie Profesorze,
Zachęcony dopiskiem re

dakcyjnym do listu zamieszczo
nego w numerze 2/01 „Uranii”, 
pozwalam sobie zabrać głos 
w poruszonej tam sprawie do
tyczącej nazewnictwa. Otóż 
problem wydaje mi się nie
zmiernie istotny, a mnie osobi
ście szalenie denerwujący. Dłu
gie lata studiów a później pracy 
w szeroko pojętej fizyce i astro
nomii nauczyły mnie (wbiły do 
głowy), że paradygmatem tych 
nauk jest teoria z cechowaniem. 
Inaczej mówiąc, wielkości za
leżne od cechowania są niefi- 
zyczne, a zastanawianie się 
nad nimi jest bzdurą świad- 
czącąo zwyczajnym nieuctwie. 
Zwykle mówiąc o cechowaniu, 
mamy na myśli cechowania lo
kalne występujące w teorii pola, 
np. w elektrodynamice lub ce
chowanie globalne, czyli takie, 
któremu podlega np. energia 
w mechanice Newtona. Jednak 
w rzeczywistości cechowanie to 
pojęcie znacznie ogólniejsze. 
Niezależność mechaniki od

transformacji punktowych to też 
rodzaj cechowania. Jeszcze 
prymitywniejszym cechowa
niem (w sensie bardziej oczy
wistym!) jest niezależność opi
su przyrody od wyboru układu 
jednostek. I w końcu u samej 
podstawy tej piramidy cecho
wać jest niezależność od języ
ka. Nawet strach pomyśleć, co 
by było, gdyby rzeczywistość 
zależała od języka, w jakim się 
o niej opowiada. Wtedy np. po 
angielsku musielibyśmy mówić
0 silnikach parowych a po nie
miecku o kolejnictwie. I konse
kwentnie w Niemczech można 
by było jeździć pociągiem, a w 
Anglii byłyby parowozy. Oczy
wiście oznaczałoby, że ani tu, 
ani tu koleje by nie powstały, bo 
w jednym kraju nie byłoby torów
1 wagonów a w drugim parowo
zów.

Powyższy przykład jest oczy- 
wiście absurdalny, ale chyba 
dobrze oddaje istotę rzeczy — 
przyroda czy, jak to się często 
żargonowo mówi, fizyka, nie za
leży od nazewnictwa. W istocie, 
przekonanie o istotnym znacze
niu słów jest charakterystyczne 
dla magii. Wynika z tego oczy
wiście, że dyskusje na temat 
„prawidłowego nazewnictwa” nie 
mają z punktu widzenia nauk 
przyrodniczych najmniejszego 
sensu a dyskusje przy założe
niu, że w ogóle mogą istnieć ja
kieś jedynie słuszne nazwy, jed
noznacznie ustawia dyskutan
tów w szeregach magów.

Niestety, spotykam się z tymi 
dyskusjami często, zwłaszcza 
w wykonaniu nauczycieli fizyki. 
Oznacza to oczywiście, że lu
dzie ci pod nazwą „fizyka” 
(i astronomia) nauczają pewnej 
gałęzi magii, która z naukami
o tych samych nazwach ma nie- 
zerowe (mam nadzieję) przecię
cie. To ostatnie (tzn. nauczanie 
magii) wydaje mi się jednąz po
ważniejszych przyczyn obser
wowanego kryzysu odbioru 
nauk przyrodniczych w szer
szych kręgach społecznych. 
Tym samym w naszym (przy
rodników) najlepiej pojętym in
teresie jest przeciwstawianie się 
takiemu stawianiu sprawy. Ina
czej mówiąc, wprawdzie nazew
nictwo nie ma większego zna
czenia, to dyskusja na jego te
mat generuje bardzo niekorzyst
ne tendencje i sprzyja rozwojo
wi różnego rodzaju bzdur typu 
magii i astrologii.

Na koniec, muszę jeszcze 
raz podkreślić, co chciałem 
w powyższych zdaniach powie
dzieć (a czego powiedzieć nie 
chciałem, a co, jak sądzę, nie
którzy będą skłonni wyczytać).

Kupię 
Sprzedam  
Zamienię 
Nawiążę kontakt...

Kupię archiwalne (sprzed 1960 
roku) numery URANII. Henryk 
Bors, ul. Malawskiego 5/65,02- 
-641 Warszawa, tel. 0-604-879- 
-117 lub 0-22-767-68-06
Sprzedam oprogramowanie 
astronomiczne na PC, tel. (0-604) 
335-326, e-mail: substyk@pocz- 
ta.frn, www.astrocd.w.interia.pl

Cechowania są niezbędne 
do sensownej konstrukcji opisu 
przyrody i zawsze w jakimś ce
chowaniu musimy pracować. 
Stąd zawsze istnieje koniecz
ność użycia jakiejś nomenklatu
ry. I prawdą jest, że w pewnych 
systemach pojęciowych opis 
konkretnych zjawisk jest łatwiej
szy niż w innych. Często właśnie 
dobór zgrabnego pojęcia, odpo
wiednio dobrany układ współ
rzędnych czy właściwy aparat 
matematyczny, będący w koń
cu tylko językiem, umożliwia roz
wiązanie problemu. Ale to tylko 
narzędzia i należy je dobierać 
odpowiednio do postawionego 
problemu. Zastanawianie się 
nad tym doborem jest nie tylko 
uzasadnione, ale wręcz stano
wi podstawę działania naukow
ca. Z magią (religią doktryner
stwem, nazwa jest sprawą do 
„wykalibrowania”) mamy do czy
nienia wówczas, gdy nazwy za- 
czynajądominować i mniej waż
ne jest zjawisko, mechanizm czy 
własności obiektu od jego wła
ściwej, jedynie słusznej nazwy 
(aparatu matematycznego lub 
innego narzędzia). Niestety, 
większość (nawet chyba wszyst
kie) dyskusji „nazewniczych” ma 
taki doktrynerski charakter.

Jerzy Kuczyński 
Chorzów

Sposób na spędzenie wakacji
pod kątem astronomii—ASTRO- 
LATO 2001 Sopotnia Wielka. Za
prasza Beskidzki Klub Astrono
miczny "POLARIS". Szczegóły 
na stronie www.usz.pl oraz pod 
e-mail'em poiaris@inetia.pl
Nawiążę kontakt z miłośnikami 
astronomii. Piotr Wirgus, Gdań
ska 990/6, 84-300 Lęboik

IV tej rubryce zamieszczamy bez
płatnie ogłoszenia naszych Czytel
ników (do 250 znaków).

•k h  *

Szanowni Państwo,
[...] jak to można dowiedzieć 

się z literatury, średnicę Syriusza 
B szacuje się na wyraźnie mniej
szą od Ziemi. W numerze 1/94 
„Vademecum miłośnika astrono
mii” została zamieszczona foto
grafia Syriusza A i B, na której 
widać, że Syriusz B jest tylko 
około 7 razy mniejszy od A. 
Czym to jest spowodowane?

Roman Hohlfeld
Nowe Czaple, woj. lubuskie

Red. Syriusz A jest gwiazdą typu 
A1V, więc jego rozmiary są zbli
żone lub nieco większe od roz
miarów Słońca. Syriusz B jest 
białym karłem. Jego masa jest 
zbliżona do masy Słońca, ale 
jego rozmiary są mniejsze od 
rozmiarów Ziemi. Znalezienie 
rzeczywistych rozmiarów obiek
tu gwiazdowego, patrząc jedy
nie na reprodukowane zdjęcie, 
jest nie tylko trudne, ale po pro
stu niemożliwe. Widziane z Zie
mi praktycznie wszystkie gwiaz
dy są punktami, a na to, jakie 
pole zajmują na fotografii, wpły
wa wiele czynników, związanych 
głównie z atmosferą ziemską
i procesem fotograficznym, naj
częściej niezależnych od linio
wych rozmiarów gwiazd.
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148 Wybuchy blasku komet
Piotr Gronkowski
Krótkotrwale i nieoczekiwane pojaśnienia komet, czyli tzw. wybuchy blasku, są ciągle 
zjawiskami tajemniczymi. Czy jest to efekt zderzenia się komety z  jakimś innym obiek
tem kosmicznym (meteoroidem, planetką?), wybuchem jądra, polimeryzacją głównego 
składnika jądra —  wodorocjanku? Czy może jeszcze coś innego? Autor analizuje tu 
główne koncepcje starające się wyjaśnić ten problem.

152 Słoneczne szpilki
Bartosz P. Dąbrowski
Nowoczesna technika stosowana w radioastronomii pozwala nam na coraz lepsze 
poznanie Słońca. Obecnie możemy badać struktury o rozmiarach zaledwie kilkudzie
sięciu kilometrów. O ich obecności świadczą słoneczne szpilki obserwowane na falach 
radiowych.

156 Jak znaleźć planetę poza Układem Słonecznym ?
cz.II Metody poszukiwań 
Andrzej Niedzielski
Po omówieniu, w poprzednim zeszycie „ Uranii ”, dróg odkrywania planet Układu Sło
necznego i głównych przesłanek istnienia planet wokół innych gwiazd, w niniejszym 
artykule Autor prezentuje cały arsenał współczesnych technik, które są lub będą stoso
wane do odkrywania pozaslonecznych układów planetarnych.

■■■H w kolorze: Słońce wciąż aktywne (okł. II); Obrazy Słońca wykona
ne przez sondę SOHO (wkł. I) 

163 rozmaitości: Aktywność niewidocznej z Ziemi strony Słońca (163); 
„ Twarz Marsjanina ” AD 2001 (164)

165 galeria Mgławic Messiera: Gromada galaktyk Virgo (M 84 -  M91)

170 poradnik obserwatora: Fotografowanie galaktyk

171 w kraju: 50 lat amatorskich obserwacji Słońca w Polsce (171); Dar 
dla Uniwersytetu Opolskiego (172); XLIV Olimpiada Astronomiczna 
w roku szkolnym 2000/2001 (174) Dane statystyczne XLIV Olimpia
dy Astronomicznej (175) 

176 astronomia w szkole: Zadania XLIV Olimpiady Astronomicznej 
(176); XLV Olimpiada Astronomiczna 2001/2002 (181); Ćwiczenia 
z globusem zorientowanym (182)

184 P.T. Miłośnicy Astronomii obserwują: Czyżby zmierzch obserwa
cji wizualnych?

186 kalendarz astronomiczny 2001: wrzesień —październik 

192 relaks z Uranią: zamiast krzyżówki 

192 ciekawe strony internetowe

Galeria Uranii: wschody i zachody

NA OKŁADCE

Pierwsza strona
Zdjęcie Słońca wykonane w dalekim ultrafiolecie przez sondę SOHO, 18 stycznia 2000 r. 
Ostatnia strona
Zdjęcie Słońca wykonane w dalekim ultrafiolecie przez sondę SOHO, 14 września 1999 r. 
Oba zdjęcia prezentują obrazy górnej chromosfery, w której panuje temperatura 
60 000 K. Jasne struktury to obszary o wyższej temperaturze. Ogromne protuberancje, 
obserwowane na brzegu, są chmurami względnie chłodnego gazu zawieszonego w ko
ronie.
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C S - Słońce
A - głowa komety 
B - warkocz pyłowy 
C - w'arkocz jonowy

Zmiana wyglądu komety w zależności od 
odległości od Słońca.

Wybuchy 
blasku komet

Przebieg wybuchu blasku komety. U góry 
rysunku pokazany jest wygląd głowy kome
ty w kolejnych fazach wybuchu.

Wstęp
Komety od niepamiętnych czasów 

fascynowały zarówno zawodowych 
astronomów, jak  i przeciętnych zja
daczy chleba. Zjaw iały się niespo
dziewanie na niebie, świecąc czasa
mi tak silnie, że b ladły przy nich 
Księżyc i planety. Zdarzało się także, 
że rozpadały się, nieomal na oczach 
obserwatorów, na mniejsze części, jak 
to miało miejsce chociażby ze słynną 
kometą Bieli w 1846 roku. Komety za
chowują się w sposób trudny do prze
widzenia, czego najlepszym potwier
dzeniem są nagłe wybuchy ich blasku. 
W strukturze komety wyróżnia się za
sadniczo trzy składowe: jądro, otocz
kę gazow o-pyłow ą oraz warkocze 
(zwane również ogonami): jonow y 
i pyłowy. Jądro komety jest trw ałą 
strukturą będącą nośnikiem materiału 
kometarnego, krążącą wokół Słońca 
po orbicie, która jest jedną ze stożko
wych. Jest to bryła lodowo-śniegowa
0 nieregularnym kształcie i wymiarach 
rzędu kilku do kilkudziesięciu kilome
trów, składająca się głównie z lodu 
wodnego oraz w znacznie mniejszym 
stopniu lodów takich substancji jak 
tlenek i dwutlenek węgla oraz ślado
wych ilości H2CO, C H j OH, H ,S , 
HCN, CH4. Jądro komety zawiera tak
że w m rożone w nie pyły, okruchy
1 bryły skalne. W odpowiednio dale
kich odległościach heliocentrycznych 
kometa jest tylko zimnym, lodowym, 
nie przejaw iającym  aktywności ją 
drem. Podczas zbliżania się do Słoń
ca materia kometarna zaczyna paro
wać bezpośrednio ze stanu stałego 
w kolejności zgodnej z temperatura
mi parowania (z najważniejszych sub
stancji odpowiedzialnych za sublima- 
cję komety najpierw CO, później C 0 2,

a na końcu H-,0). Molekuły sublimują- 
cych substancji unoszą ze sobą pyły 
kometame i okruchy lodów, tworząc 
wokół jądra otoczkę, czyli specyficz
ne halo gazowo-pyłowe. Otoczka wraz 
z jądrem tworzą głowę komety. Pyły 
o dostatecznie dużych wymiarach nie 
mogą być uniesione w atmosferę ko
mety, ponieważ wywierane na nie par
cie sublimujących lodów jest mniej
sze niż grawitacja jądra komety. W ten 
sposób na powierzchni jądra pozostają 
stosunkowo duże cząstki, które wraz 
z innymi słabo lotnymi substancjami 
tworzą swego rodzaju płaszcz okrywa
jący jądro. Płaszcz ten wykazuje struk
turę porowatą i dlatego nie ogranicza 
całkowicie sublimacji materiału ko- 
metamego zmuszonego teraz do pa
rowania z warstw podpowierzchnio- 
w ych ją d ra . Jak  w ykaza ły  m isje 
hallejowskie, jedynie kilka procent 
powierzchni jądra wykazuje pełną ak
tywność sublimacyjną, tzn. drobny 
ułamek powierzchni jądra stanowią 
warstwy odkryte, bogate w sublimu- 
jące bezpośrednio lody. Powstałe dzię
ki sublimacji kometarne halo odbija 
światło słoneczne i sprawia, że kome
ta staje się widoczna nawet okiem nie
uzbrojonym.

Morfologia wybuchu
Absolutną wielkość gwiazdową H  

komety określa się według następują
cej formuły:

H - m - 5  log A -2 ,5  n logr,

gdzie m,  A, r oznaczają odpowiednio: 
widomą wielkość gwiazdową kome
ty, odległości kometa-Ziemia, kome- 
ta-Słońce, a n jest parametrem foto- 
metrycznym wyznaczanym metodami 
rachunku wyrównawczego z analizy
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Ramka 1
Prawdopodobieństwo przypadkowej kolizji komety oddalającej się od Słońca 
z małą planetoidą może być oszacowane w oparciu o następującą formułę:

_ a 

P  4 -™p

gdzie a = ji(R n + Ra)2 oznacza przekrój czynny na zderzenie układu dwóch 
ciał kometa-planetoida, R„jest średnim promieniem jądra komety, Ra — pro
mieniem asteroidu. Powyższa formuła obowiązuje wtedy, gdy każda prze
strzenna orientacja orbit kolidujących ciał jest jednakowo prawdopodobna, 
orbita komety jest bardzo wydłużoną elipsą a orbita planetoidy okręgiem 
(o promieniu a ). Ponieważ bryłę jądra komety Halleya można uważać w przy
bliżeniu za trojosiową elipsoidę o wymiarach 8 x 8,2 x 16 km, więc Rn = 
V 4  x 4,1 x 8 km s  5 km. Gdy Ra «  Rn i ap = 14,3 AU prawdopodobieństwo 
zderzenia przyjmuje wartość p s  1,4  x ICH8.

zmian blasku. Parametr ten (pomijając 
przypadki skrajne) przybiera dla róż
nych komet wartości z przedziału <2, 
6>. Powszechnie znany jest fakt, że 
pojedyncze obserwacje jasności kome
ty mogą wykazywać odchylenia od 
wartości określonej powyższym rów
naniem. Odchylenia z małymi amplitu
dami, mniejszymi niż l m, trwające naj
częściej kilka godzin, określane są w 
literaturze jako wariacje blasku kome
ty. N a to m ias t od ch y len ia  
z amplitudami przekraczającymi l m, 
trwające dłużej, nawet do kilkudzie
sięciu dni, określane sąjako wybuchy 
blasku komet. Są one jednym z naj
bardziej spek taku larnych  zjaw isk 
związanych z ich ewolucją. Gwałtow
ne zmiany jasności zaobserwowano 
między innymi u tak znanych komet, 
jak Ikeya-Seki (1965 VIII), P/Schwas- 
smann-W achm ann 1 (1925 II) czy 
P/Halley (1986 III).

Widmo komety składa się zasadni
czo z dwóch składowych: ciągłej —  
odbiciowej i emisyjnej. Składowa cią
gła powstaje wskutek odbicia i rozpro
szenia światła słonecznego przez czą
steczki pyłów i lodów znajdujących się 
w głowie komety, a druga —  emisyj
na, produkowana jest przez atomy 
i molekuły zawarte w głowie i warko
czu komety. Relacja pomiędzy obie
ma składowymi zależy bardzo mocno 
od odległości heliocentrycznej kome
ty. W odpowiednio dużych odległo
ściach kometa tylko odbija i rozpra
sza św ia tło  słoneczne . W czasie  
zbliżania się komety do Słońca poja
wia się składowa emisyjna, której zna
czenie zwiększa się coraz bardziej 
w trakcie zmniejszania się odległości 
heliocentrycznej komety. Obserwacje 
prowadzą do wniosku, że w dużych 
odległościach, powyżej 4 AU, kome
ty, poza nielicznymi wyjątkami, nie 
przejawiają wybuchowej aktywności. 
Do tych w yjątków  należy przede 
wszystkim wspomniana już kometa 
P/SW 1. Posiada ona prawie kołową 
orbitę usytuow aną pom iędzy Jow i
szem i Saturnem. Jej odległość od 
Słońca zmienia się od 5,5 AU do 7,5 
AU w czasie szesnastoletniego okre
su orbitalnego. Na podstawie wielo
letnich obserwacji stwierdzono u niej 
średnio 1-2 wybuchy w ciągu roku. 
Normalnie w „nieaktywnej fazie” ko
m eta ma w ygląd rozm ytej tarczy, 
w której czasami można dostrzec cen

tralne zgęszczenie. Widoczna jasność 
komety wynosi 18—19m. Zmiany ja 
sności spowodowane jedynie zmiana
mi odległości komety, od Słońca i Zie
mi powinny być rzędu lm,3. Jednakże 
obserwacje wykazują, że jej jasność 
ulega dużym wahaniom o amplitudzie 
znacznie większej niż wynikałoby to 
z przytoczonego wzoru. Wybuch bla
sku komety rozpoczyna się nagłym po
wstaniem, w okresie czasu od kilku 
godzin do kilku dni, gwiazdopodobne- 
go, jasnego jądra, przy jednoczesnym 
w zroście jasności kom ety o kilka 
(średnio 2-5, czasami nawet 9) wiel
kości gwiazdowych. Jądro rozszerza 
się z prędkością rzędu 100-400 m/s, 
przechodząc w tarczę p lanetarną, 
a następnie w swego rodzaju halo ko- 
metarne o malejącej na zewnątrz ja 
sności pow ierzchniow ej. Prom ień 
centralnego zgęszczenia może osią
gnąć wielkość 300 000 km [4], Wid
mo komety przypomina bardzo wid
mo sło n eczn e , tzn . je s t  odbitym  
i rozproszonym światłem słonecznym; 
czasami obserwuje się emisyjne wid
mo CO+. Po pewnym czasie blask 
komety słabnie i jej wygląd wraca do 
stanu pierwotnego. Wybuchy innych 
komet mają zasadniczo przebieg po
dobny. Wielokrotnie próbowano wy
jaśn ić  genezę zjaw iska w oparciu 
o różne mechanizmy, lecz dotychczas 
nie udało się skonstruować ogólnego 
modelu, który generalnie tłumaczył
by wybuchy blasku komet. Dodatko
wy kłopot sprawia fakt, że zjawisko 
czasami występuje w sytuacjach z po
zoru najmniej spodziewanych. Takie
mu nieoczekiwanemu wybuchowi ule
gła słynna kometa Halleya w lutym 
1991 roku, gdy oddalając się od cen
trum naszego układu planetarnego,

znajdowała się w odległości heliocen
trycznej 14,3 AU! Na jej przykładzie 
prześledzimy najczęściej proponowa
ne mechanizmy tłumaczące zjawisko 
wybuchów blasku komet.

Jakie mogą być przyczyny 
wybuchów?

Hughes [5] zaproponował zderze
niową genezę wybuchu komety Hal
leya. Według jego obliczeń zderzenie 
jądra komety z dużym meteoroidem 
czy raczej planetoidą o średnicy 2 ,6 - 
-57  metrów nie spowodowałoby to
talnej destrukcji jądra komety, lecz 
utworzyłoby krater na jego powierzch
ni, wznosząc do atm osfery komety 
duże ilości pyłu. Utworzenie krateru 
odsłoniłoby warstwy podpowierzch- 
niowe jądra, bogate w aktywne subli
macyjnie lody. W ostateczności suge
row any im pakt m ógłby ilościow o 
wyjaśnić wydzielone w czasie wybu
chu ilości pyłu oraz ich energię kine
tyczną. Drugi mechanizm [6] wyja
śn ia ją c y  w ybuch  o p a rty  je s t  na 
hipotezie oddziaływania jądra kome
ty z wiatrem słonecznym. W grudniu 
1990 i styczniu 1991 obserwowane 
były silne strumienie wiatru słonecz
nego i właśnie 12 lutego 1991 fala 
uderzeniowa związana z jednym z nich 
mogła, dosięgając powierzchnię jądra 
komety, spowodować jej rozkruszenie. 
Mechanizm ten wzbogaciłby atmosfe
rę komety w pył, a jednoczesne od
słonięcie głębszych warstw prowadzi
łoby rów nież do w zrostu jasności 
komety. Obie hipotezy m ają jednak 
słabe punkty [9]. Hipotezę kolizyjną 
trudno zaakceptow ać co najm niej 
z dwóch powodów. Pierwszy to bar
dzo małe prawdopodobieństwo takie
go zderzenia, szacowane na =  10-18
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(ramka 1). Co prawda nasza wiedza 
o gęstości przestrzennej drobnych ciał, 
takich jak meteoroidy lub asteoroidy 
w regionie wybuchu komety Halleya, 
jest pełna niejasności, niemniej jednak 
ciała Układu Słonecznego manifestują 
bardzo silną tendencję do grupowania 
się w pobliżu ekliptyki, a kometa Hal
leya z powodu inklinacji orbity 162° 
w momencie wybuchu była oddalona 
o 4,3 AU od płaszczyzny ekliptyki. 
Stąd wynika tak małe prawdopodo
bieństwo zdarzenia (ramka 1).

Przeciwko tej hipotezie świadczy 
chyba również w miarę regularny elip
tyczny kształt komy pyłowej komety. 
Jeśli faktycznie kolizja byłaby przy
czyną zjawiska, to należałoby oczeki
wać wyrzutów materii z powstałego 
krateru na powierzchni jądra i spowo
dowanej tym asymetrii w głowie ko
mety.

Również druga hipoteza jest trudna 
do przyjęcia z kilku powodów. Jeśli 
rzeczywiście fala uderzeniowa związa
na z wiatrem słonecznym była przy
czyną wybuchu, trudno pogodzić to 
z faktem, że gdy w 1986 roku kometa 
przechodziła przez swoje peryhelium, 
obserwowanym silnym emisjom wia
tru słonecznego nie towarzyszyło gwał
towne zw iększenie blasku komety. 
Gęstość energii w fali uderzeniowej

je s t  m nie jsza  niż gęstość energ ii 
w elektromagnetycznym promienio
waniu słonecznym i również trudno 
wytłumaczyć fakt, że nie odnotowa
no wybuchów, gdy kometa, będąc bar
dzo bliska Słońca, była poddana sil
nej ekspozycji jego promieniowania. 
Trzecią, jak się wydaje znacznie bar
dziej realną niż poprzednie, jest hipo
teza związana z przejściem fazowym 
wodnego lodu amorficznego w krysta
liczny. Warto przypomnieć, że wodny 
lód kom etarny m oże w ystępow ać 
w dwóch odmianach: amorficznej i kry
stalicznej kubicznej (w warunkach 
ziemskich lód wodny występuje w po
staci krystalicznej heksagonalnej). Ko
mety były formowane w tak niskiej 
temperaturze i ciśnieniu, że wydaje się 
wielce prawdopodobnym, iż pierwot
nym ich budulcem był lód amorficzny. 
W miarę zbliżania się komety do Słoń
ca jej temperatura wzrasta i lód amor
ficzny może przechodzić w kubiczny. 
Reakcja staje się efektywna w tempe
raturze około 140 K. Symulacje kom
puterowe prowadzą do wniosku, że gdy 
kometa podąża z Obłoku Oorta w kie
runku Słońca, takiej transformacji po 
raz pierwszy ulega warstwa przypo
wierzchniowa jądra o grubości kilku 
metrów. Ma to miejsce, gdy kometa 
znajduje się w odległości heliocen- 
trycznej około 5 AU. Ze względu na

strukturę jądra komety transformacji 
ulegają tylko relatywnie cienkie war
stwy jądra. Później, po przejściu ko
mety przez peryhelium, przemiana fa
zow a m oże mieć rów nież m iejsce 
w większych, niż za pierwszym razem, 
odległościach heliocentrycznych ko
mety. H ipoteza transform acji lodu 
amorficznego wydaje się być atrakcyj
na, jednak jej słabą stroną, (przynaj
mniej w odniesieniu do wybuchu ko
mety Halleya) jest fakt, że w odległości 
heliocentrycznej 14,3 AU powierzch
nia komety miała dość niską tempera
turę powierzchni, szacowaną na około 
70 K. Tak więc „czysta” transformacja 
lodu wodnego jest również problema
tyczną przyczyną wybuchu komety 
Halleya.

Model wybuchu komety w dużych 
odległościach heliocentrycznych [3] 
można zbudować w oparciu o dwa 
fakty:

a) w kometach stwierdzono ist
nienie wodorocjanku HCN,

b) sublimacja komety w dużych 
odległościach heliocentrycznych jest 
kontrolowana głównie przez CO lub 
C 0 2.

Cząsteczki HCN, absorbując spon
tanicznie ultrafioletowe fotony pro
mieniowania słonecznego, mogą ule
gać polim eryzacji. Reakcja ta jest 
silnie egzotermiczna. Można łatwo ob
liczyć, że doprowadzi ona do takiego 
wzrostu temperatury pewnych obsza
rów jądra, że możliwe będzie „włącze
nie się” transformacji lodu. Ponieważ 
gęstości dwóch faz lodu: amorficzne
go i kubicznego są różne, więc przej
ście fazowe prowadzi do powstawania 
naprężeń w warstwach ulegających 
przemianie, powodujących ich mecha
niczną destrukcję do pyłów i granul 
lodu. Powstałe cząstki są odrzucane 
przez jądro na wskutek wzmożonej sub- 
limacji odkrytych przez destrukcję 
warstw podpowierzchniowych boga
tych w tlenek i dw utlenek węgla. 
W ostateczności mechanizmy te pro
wadzą łącznie do gwałtownego wzro
stu powierzchni odbijającej światło 
słoneczne i tym samym do wzrostu 
blasku komety. Wzrost jasności kome
ty (ramka 2) jak i prędkości ekspansji 
otoczki obliczone w oparciu o powyż
szy model są zgodne z obserwacjami.

Tak więc „zapalnikiem” wybuchu 
blasku komety byłaby polimeryzacja

Ramka 2
Wzrost jasności Am komety w dużych odległościach heliocentrycznych poda
je poniższy wzór:

Ans n + AdSJ,t2) + AdSe
Am ~  -2,5 log

* A  + W f)

gdzie An i Ad oznaczają albeda jądra i pyłu kometarnego, Sn —  przekrój jądra, 
Sd(t{) —  łączny przekrój ziaren pyłu i okruchów lodu, Se jest analogicznym 
przekrojem dodatkowej ilości materii kometarnej wyrzuconej do otoczki ko
mety na skutek termodestrukcji. Wielkości Sd(t) i Se są następującymi funk
cjami parametrów określających warunki fizyczne przy powierzchni komety:

3W ,kS M ‘0R M a::-fia)a2óa

S =

pdvg L:;m^a 
3Me /aa""/(a)a2da 

4 p Jaa™f(a)a3da

W równaniach tych (/'= 1,2) oznacza ułamek powierzchni jądra aktywny 
sublimacyjnie, Ź —  tempo sublimacji, fi —  masę cząsteczkową sublimują- 
cych lodów, m0 —  jednostkę masy atomowej, Rh(t) —  promień halo komety, 
pd —  gęstość pyłu, vg —  prędkość molekuł sublimujących lodów, Mg —  masę 
odrzuconej w czasie wybuchu materii kometarnej, Ąa) jest funkcją rozkładu 
względem promieni a odrzuconych pyłów i granul lodu. Wskaźniki i = 1 oraz 
i = 2 odnoszą się odpowiednio do fazy nieaktywnej i aktywnej komety.
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Ramka 3.
Bilans energetyczny jądra komety wyraża równanie:

F0e - '(1 -A ,)  cos(0) ŻL( T)  d r= ®[7;w + — ^ n -
f® ” A/0 dR IR,

Lewa strona równania przedstawia energię pochłoniętą przez kometę, zaś 
prawa energię wypromieniowaną wykorzystaną na sublimację oraz przenie
sioną do wnętrza komety. W równaniu tym F@ oznacza stałą słoneczną r —  
odległość heliocentryczną komety wyrażoną w jednostkach astronomicznych, 
9 —  kąt padania promieni słonecznych na powierzchnię jądra, a —  stałą Ste- 
fana-Boltzmanna, e —  współczynnik emisji, Tn —  temperaturę powierzchni, 
L(Tn) —  ciepło sublimacji, N0 —  liczbę Avogadro, k  —  przewodność cieplną 
materii kometarnej.

wodorocjanku HCN a głównym źró
dłem wyzwolonej energii przejście 
fazowe lodu wodnego.

Co prawda nie można pominąć mil
czeniem faktu, że prawdopodobnie 
w czasie wybuchu kometa Halleya 
była poddana działaniu szybkich na- 
elektryzowanych cząstek wiatru sło
necznego. Być może miało to pewien 
wpływ na amplitudę zmiany jej bla
sku. Dobrze znany jest fakt, że czą
steczki pyłu w głowie komety [2] oraz 
powierzchnia jej jądra [7] mogą pod 
wpływem wiatru słonecznego uzyski
wać ładunek elektryczny. Ze względu 
na bardzo małą wytrzymałość na ro
zerwanie materiału kometamego pro
wadzi to do mechanicznej destrukcji 
granul na mniejsze cząstki oraz do 
zdmuchiwania pyłu z powierzchni ko
mety pod wpływem oddziaływań elek
trostatycznych. Ten mechanizm rów
nież mógł zwiększyć blask komety.

W bliższych odległościach heliocen- 
trycznych za wybuchy blasku komet 
prawdopodobnie odpowiedzialna jest 
termodestrukcja obszarów przypo
wierzchniowych jądra. Bilans energe
tyczny jądra komety wyznacza równo
waga pomiędzy energią zaabsorbowaną 
a oddaną przez warstwy powierzchnio
we jądra komety (ramka 3).

Gdy kometa dostatecznie zbliży się 
do Słońca, ciepło docierające do po
wierzchni komety przenoszone jest do 
jej wnętrza, wyzwalając również pa
rowanie lodów w dziurach i jamach 
struktury porowatej jądra. Dziury 
i jamy z uwięzionymi w nich parami 
substancji lotnych otoczone są mniej 
lotnymi zamrożonymi składnikami 
jądra komety. Substancje lotne, paru
jąc w sposób ciągły do wnętrza obsza
rów zamkniętych, mogą wytworzyć 
w nich ciśnienie przew yższające 
znacznie wytrzymałość płaszcza ko
mety. Dochodzi wtedy do gwałtowne
go uwolnienia nagromadzonych we
wnątrz komety substancji lotnych 
w postaci gwałtownych wyrzutów ga
zów i pyłów. Mniejsze ilościowo wy
rzuty mogą być niezauważalne lub 
prowadzić co najwyżej do wariacji 
blasku komety, natomiast sporadycz
ne wyrzuty bardzo dużych ilości ma
terii są obserwowane jako wybuchy 
jasności. Ciepło słoneczne przenika
jące do wnętrza komety może również 
indukować opisane już wcześniej

przejście fazowe lodu wodnego, cze
mu prawdopodobnie towarzyszy wy
dzielanie zamrożonego weń tlenku 
węgla. Prowadzi to również do de
strukcji powierzchni komety i skoku 
jej jasności. W ten właśnie sposób 
można wyjaśnić aktywność komety 
P/SW 1 [1]. Jądro komety może za
wierać również inkluzje jednorodnych 
brył lodowych, np. CO lub C 0 2. In
kluzje te pod wpływem fali ciepła sło
necznego docierającego do nich z po
w ierzchni jąd ra  zm ieniają swoją 
objętość. Rozszerzalność termiczna 
inkluzji jest różna od rozszerzalności 
otaczających je sąsiednich obszarów 
jądra komety. Dlatego też mechanizm 
ten prowadzi do naprężeń i destrukcji 
obszarów otaczających inkluzje [8] 
zakończonych w yrzutem  gazów 
i okruchów lodowych do atmosfery 
komety, czego efektem jest obserwo
wane jej pojaśnienie.

Zakończenie
Wybuchy komet — krótkotrwałe, 

nieoczekiwane znaczne skoki blasku 
są ciągle zjawiskiem tajemniczym 
i pełnym zagadek. Stały się one obiek
tem zainteresowań jeszcze w latach 
dwudziestych, kiedy to w 1927 roku 
została odkryta kometa P/SW 1 wła
śnie w czasie jednego ze swoich wy
buchów. Trudność w wyjaśnieniu ge
nezy tego fenomenu natury głównie 
leży w tym, iż do dzisiaj nie znamy 
dokładnie wszystkich warunków i zja
wisk fizyko-chemicznych zachodzą
cych w kometach. Z drugiej strony 
ewolucja komety jest wypadkową tak 
wielu procesów, że skromnym zda
niem piszącego te słowa wydaje się 
być realnym, iż wybuchy blasku ko
met mają prawdopodobnie co najmniej 
kilka różnych przyczyn. Komety prze

jawiają zbyt skomplikowaną naturę, 
aby można ich zachowanie ująć w pro
ste matematyczne algorytmy. Jak po
wiadają astronomowie: „Komety za
chowują się jak  koty; mają ogony 
i chodzą swoimi ścieżkami”.

Literatura
[ljE nzian  A., Cabot H., Klinger J., 1996, 

A 2 1/2 D thermodynam ic model o f 
cometary nuclei. I. Application to the 
activity o f  comet 29P/Schwassmann- 
W achm ann 1, Astron. & Astrophys., 
319, 995.

[2]Boehnhardt H., Fechtig H., 1987, Elec
trostatic charging and fragmentation o f 
dust near P/G iacobini-Zinner and P/ 
Hailey, Astron. & Astophys., 187, 824.

[3]Gronkowski, P., Smela, J., 1998, The 
cometary outbursts at large heliocen
tric distances, Astron. & Astrophys., 
338, 764.

[4]Hughes D.W., 1990, Com etary O ut
burst: A reviev, Q.JI.R.astr.Soc., 31,69.

[5]Hughes D.W., Comet Hailey’s outburst, 
1991, Mon.Not.Roy.Astron.Soc., 251, 
26.

[6]Intrilligator D.S., D reyer M., 1991, 
A kick from the solar wind as the cau
se o f  comet Hailey’s February 1991 fla
re, Nature, 353, 407.

[7]M endis D.A., Hill J.R., Houpis H.L.F., 
W hipple, Jr. E.C., 1981, On the elec
trostatic charging o f the cometary nuc
leus, Astrophysical Journal, 249, 787.

[8]Tauber F., Kiihrt E., 1987, Thermal 
Stresses in Cometary Nuclei, Icarus, 
69, 83.

[9]W eissman P., 1991, Why did Hailey 
hiccup?, Nature, 353, 793.

Piotr Gronkowski je s t pracow ni
kiem Instytutu Fizyki Wyższej Szko
ły Pedagogicznej w Rzeszowie. Jego 
zainteresowania naukowe dotyczą 
małych ciał Układu Słonecznego 
a szczególnie aktywności wybucho
wej komet.

4/2001 U R A N I A  -  Po s t ę p y  A s t r o n o m ii 1 5 1



. m
R

Słoneczne
szpilki
Słońce towarzyszy nam każdego 

dnia. Ogrzewa nas i świeci. Już 
od stuleci próbujemy odpowie

dzieć sobie na pytanie „dlaczego”. Od
powiedź nie była prosta. Dopiero lata 
szczegółowych badań, prowadzonych 
w całym zakresie widma elektroma
gnetycznego, zbliżają nas, jak się wy
daje, do prawidłowych odpowiedzi.

Od czasów II wojny światowej wie
my, że Słońce możemy oglądać (słu
chać?) na falach radiowych. W lutym 
1942 r. obsługa jednej z angielskich 
stacji radiolokacyjnych zaobserwowa
ła niezwykłe, szumowe sygnały, któ
re z początku przyjęła za działanie 
w roga, m ające na celu zakłócenie 
funkcjonowania stacji. Fizyk J. Stan
ley Hey wkrótce odkrywa, że zakłó
ceń nie powodują Niemcy, lecz po
chodzą one ze Słońca. I tak się zaczęła 
słoneczna radioastronomia.

Od blisko 60 lat obserwacje radio
we Słońca pełnią bardzo ważną rolę 
w poznawaniu procesów fizycznych 
zachodzących w jego  atm osferze, 
a zwłaszcza w jej chromosferze i ko
ronie.

Atmosfera Słońca
Słoneczną atmosferę dzielimy na 

trzy warstwy.

Fotosfera —  najgłębsza warstwa at
mosfery słonecznej o grubości 100 km 
i temperaturze ok. 6000 K. Właśnie 
ona stanowi „powierzchnię” Słońca 
w widzialnym zakresie widma promie
niowania elektromagnetycznego.

Chromosfera —  warstwa atmosfery 
Słońca pomiędzy chłodną fotosferą 
a gorącą koroną, o temperaturze zawar
tej w granicach 4400 K do 100 000 K.

U R A N IA  -  POSTĘPY ASTRONOM II

Rozciąga się do wysokości 10 000 km. 
Objawia się nam w czasie całkowitych 
zaćmień Słońca jako cieniutka, kolo
rowa warstewka, tuż pod koroną sło
neczną.

Korona —  najbardziej zewnętrzna 
warstwa atmosfery Słońca przecho
dząca płynnie w ośrodek międzypla
netarny. Rozmiary korony osiągają 55 
do 120 promieni Słońca. Jej tempera
tura mierzona jest w milionach kelwi
nów.

Wysokie temperatury, jakie panują 
w słonecznej atmosferze, a zwłaszcza 
w chromosferze i koronie, sprawiają, 
że materia, z której jest ona zbudowa
na, pełna jest wolnych elektronów, 
protonów i zjonizowanych atomów. 
Słowem, materia ta tworzy plazmę. 
Gęstość elektronów i innych cząste
czek elementarnych w zewnętrznych 
obszarach atmosfery Słońca maleje 
wraz z wysokością.

Plazma słoneczna drga i to jest źró
dłem jej promieniowania radiowego. 
C zęstotliw ość, z jak ą  drga plazm a 
(tzw. częstotliwość plazmowa), zale
ży od gęstości elektronów. Im wyższa 
jest gęstość elektronów, tym wyższa 
jest częstotliwość plazmowa. Z tego 
wynika, że promieniowanie o różnych 
częstotliw ościach dochodzi do nas 
z różnych warstw atmosfery Słońca. 
Fale centym etrow e i decym etrowe 
powstają w chromosferze, a metrowe 
w koronie.

Obraz Słońca, oglądany na różnych 
długościach fal radiowych pokazano 
na rysunku 1.

Aktywność słoneczna bardzo silnie 
odbija się na radiowym zachowaniu 
zewnętrznych warstw atmosfery Słoń-
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ca. Na różnych długościach fal, w wid
m ie radiow ym  Słońca obserw ujem y 
cały szereg zjaw isk zw iązanych z roz
błyskam i. O gólnie podzielić je  m oż
na na w ybuchy II, III i IV typu.

Wąskopasmowe szpilki
W ąskopasm ow e szpilki (ang. nar

row band spikes) należą  do najk ró t
szych wybuchów, jak ie  obserwujem y 
w  widmie radiowym  Słońca. Tym m ia
nem  określać będziem y nagłe, im pul
sowe w ybuchy o bardzo krótkim  cza
sie trw ania ( <  0,1 s) i w ąskim  paśm ie 
w idm a radiow ego ( < 2 0  M Hz).

W ąskopasm ow e szpilki odkryto na 
początku lat sześćdziesiątych, na czę
stotliwości około 300 MHz. Zwróciły 
one w ów czas uw agę niewielu obser
watorów. Sytuacja zm ieniła się, kiedy 
D róge (1977) i Slottje (1978) odkry
w a ją  je  na często tliw ośc i 1,4 i 2,8 
G Hz. Szpilki m ożem y obserw ow ać 
w zakresie od 0,3 do 8 GHz. Krótki czas 
trw ania i w ąskopasm ow y charak ter 
szpilek sugerują małe rozmiary źródła 
(do 50 km) promieniowania radiowe
go, a więc w ysoką temperaturę jasno- 
ściową (aż do 1015 K). Stąd tylko spój
ne p rom ien iow an ie  m oże w yjaśn ić 
emisję. Niestety, żaden z proponowa
nych m echanizm ów  prom ieniow ania 
nie jest szeroko akceptowany.

Ze w zględu na częstotliw ości, na 
jak ich  pojaw iają się szpilki, m ożem y 
podzielić je  na dw ie grupy:

(i) szpilki występujące w  zakresie de
cym etrow ym  (aż do 8 G H z) tw orzą 
grupy liczące do 104 szpilek , dalej 
zwane dm-A. Szpilki dm-A pojaw iają

Słońce 
w świetle 

widzialnym

Słońce 
na falach 
radiowych 

1.88 m

^•1
■T . . v

się podczas im pul
sowej fazy rozbły
sku i zw iązane są 
z em isją twardego 
p ro m ie n io w a n ia  
ren tg e n o w sk ieg o  
(H X R  —  h ard  
X -ray).

(ii) szpilki w ystę
pujące w  w ąskim  
zakresie często tli
w o ś c i  od  o k o ło  
200 do 400 MHz, 
dalej zw ane m-A.
„M etrowe szpilki” 
są ściśle związane 
z w y b u ch am i III 
typu, występujący
mi na falach metro
wych. Jednak tylko 
30% wybuchów III 
typu na falach metrowych związanych 
je st z m-A szpilkami. W  porównaniu 
do szpilek występujących na wysokich 
częstotliwościach, m-A szpilki w ystę
pują znacznie częściej.

Charakterystyka 
obserwacyjna szpilek

•  Ś redni czas trw an ia  po jedynczej 
szpilki je s t znacznie krótszy niż czas 
trw ania w ybuchu III typu. Wyniki dla 
różnych częstotliw ości zebrano w Ta
beli 1.

• Gudel i Benz w  1990 roku przepro
wadzili szczegółow e badania profilu 
czasowego szpilek. M a on stosunkowo 
prosty charakter. Po szybkim wzroście 
zwykle następuje w ykładniczy zanik,

który rozpoczyna się 
zaraz po osiągnięciu 
przez szpilkę wartości 
m aksymalnej.

W ykładn iczy  za 
nik obecny w  profilu 
szp ilk i w skazuje na 
istnienie jakiegoś m e
chanizm u tłum iące-

Słońce 
na falach 
radiowych 

2.8 cm

Słońce 
na falach 
radiowych 

3.75 m

Rys. 1. Na rysunku bardzo schematycznie przedstawiono 
obrys tarczy Słońca, obserwowanego na falach o różnych 
długościach. Im dłuższa fala, na jakiej obserwujemy Słoń
ce, tym większą tarczę słoneczną „widzimy".
Rysunek zaczerpnięto: R. Kippenhahn A/a tropie tajemnic 
Słońca, wyd. Prószyński i S-ka, 1997.

go. Czas tłum ienia w ykładniczego po
jedynczej szpilki w zależności od czę
stotliwości możemy opisać następują
cym  równaniem:

r(v) =  0,0165 (v/661) - 1,06±0,06 .

Rys. 2. Radioteleskop o średnicy czaszy 15 metrów. 
Foto: B. Dąbrowski & S. Rokita].

gdzie częstotliw ość v w yrażona je st 
w MHz.

O bserw acje zdają się potw ierdzać 
teorię, że w ykładniczy zanik obecny 
w profilu szpilek spowodowany jest tłu
m ieniem  powstałym  na skutek zderzeń 
elektron-proton (Giidel & Benz, 1990).

Obserwacje
Od lutego 2000 roku w O bserw a

to rium  C en trum  A stro n o m iczn eg o  
U M K  w P iw nicach koło Torunia za j
m ujem y się badaniem  Słońca na czę
sto tliw ości 1400 M H z. O bserw acje 
radiow e Słońca na tej częstotliw ości 
prow adzone są  przy użyciu  rad io te
leskopu o średnicy  czaszy 15 m  (Ry
sunek 2). C elem  ich je s t poszukiw a
n ie  k ró tk o c z a so w y c h  z ja w isk  —  
w łaśnie do tej kategorii należą szp il
ki.

Tabela 1

Autorzy Częstotliwość
Czas 

trwania szpilki

Drogę, 1967; Benz i in.,1982 250 MHz 50-100 ms
Dróge, 1967 460 MHz 10 -  50 ms
Wang & Xie, 1999 1420 MHz 2 -  30 ms
Wang & Xie, 1999 2840 MHz 10 -  70 ms
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Emisja radiowa związana z rozbłyskami
Wybuchy radiowe i burze szumowe są przejawem radiowej aktywności Słońca. Są one związane ze zjawiskami 
występującymi na powierzchni Słońca m.in. plamami, pochodniami czy rozbłyskami słonecznymi.

W atmosferze Słońca dochodzi do rozbłysku, w wyniku tego następuje uwolnienie energii zgromadzonej w polu 
magnetycznym. Z prędkością 100 tys. km/s do atmosfery wystrzeliwane są wiązki elektronów. W ciągu kilkudzie
sięciu sekund pobudzeniu ulegają kolejne warstwy korony i generowane są coraz dłuższe fale. Obserwujemy 
wówczas wybuch radiowy typu III.

Kilka, kilkanaście minut po silnych rozbłyskach fala uderzeniowa powoduje powstawanie wybuchów II typu. 
Trwają one od kilku do kilkudziesięciu minut. Są odpowiedzialne za powstawanie zórz i burz magnetycznych na 
Ziemi.

Po około 20-30 minutach po rozbłysku rozpoczyna się ciągła emisja promieniowania, trwająca kilka godzin, 
a czasem dni. Na falach metrowych rejestruje się jąjako burze szumowe. Są to wybuchy IV typu.

RAMKA nr 1

Do rejestracji zjawisk radiowej ak
tywności Słońca wykorzystujemy tzw. 
maszynę pulsarową PSPM II Obser
watorium Toruńskiego, która jest 
szybkim 64-kanałowym spektrogra
fem. Szerokość pojedynczego kanału 
wynosi 3 MHz, a częstotliwość prób
kowania 80 /us. W przypadku obser
wacji Słońca szerokość obserwowa
nego pasma wynosi 138 MHz (1490- 
-1 3 5 2  M H z), co odpow iada 46 
kanałom. Obserwacje szpilek wyko
nywane z tak dużą rozdzielczością  
czasową ( 80 fis) należą do jedynych 
w świecie. Stwarza to nam nowe moż
liw ości badania wąskopasmowych 
szpilek. Jak dotąd nikomu nie udało 
się dostrzec drobnych struktur nałożo

nych na profil szpilki, głównie ze 
względu na brak obserwacji wykony
wanych z tak dużą rozdzielczością 
czasową.

Szczegółowe badania szpilek z pew
nością przyczynią się do lepszego zro
zumienia mechanizmów promieniowa
nia radiowego Słońca, a tym samym 
samego Słońca. Obserwacje te są tym 
cenniejsze, gdyż prowadzone są w oko
licach maksimum 23 cyklu aktywno
ści słonecznej.

Zebrany materiał obserwacyjny 
obejmuje około 40 interesujących zja
wisk zawierających szpilki, które ak
tualnie są szczegółowo analizowane. 
Uzyskane wyniki będą przedmiotem 
rozprawy doktorskiej autora.
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Bartosz Dąbrowski jest doktoran
tem Uniwersytetu Mikołaja Koper
nika w Toruniu. Jego pasją są ob
serwacje Słońca.

RAMKA nr 2

Rozbłyski
W chromosferze, ponad obszarami aktywnymi o skomplikowanej 
strukturze pola magnetycznego mogą powstawać rozbłyski, bę
dące źródłem krótkotrwałego intensywnego pojaśnienia na wszyst
kich długościach fal. Rozbłyskom słonecznym towarzyszy wyrzu
canie w przestrzeń międzyplanetarną szybkich strumieni elektro
nów i protonów, co powoduje na Ziemi powstawanie zórz i burz 
magnetycznych. j=

Maksimum natężenia rozbłysku na różnych długościach fal nie $  
występuje w tym samym czasie. Ogólny schemat ewolucji rozbły- g 
sku pokazano na rysunku.

Schemat ewolucji rozbłysku na różnych długościach fal. Kolejne jego  fazy  
oznaczono na górze wykresu. W przypadku silnych rozbłyskówfaza wstępna 
(ang. preflarej trwa dziesięć minut, faza  impulsowa (ang. impulsive) minutę, 

faza  błysku (ang. flash) pięć minut a faza zaniku (ang. decay) godzinę. 
Rysunek zaczerpnięto z: Arnold O. Benz Encyclopedia o f Astronomy and 
Astrophysics, Institute o f Physics, Bristol 2529-2534 (2001)
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Obserwacja szpilek (fragment) z 21 czerwca 2000 roku
Na osi x zaznaczono czas wyrażony w sekundach, na osi y numer kanału. Każdemu kanałowi przypisana jest 
odpowiednia częstotliwość. Kanałowi nr 1 odpowiada częstotliwość 1490 MHz, a kanałowi nr 46 (ostatniemu) 
częstotliwość 1352 MHz.

Słupek po prawej stronie prezentowanego widma to skala natężeń.
Strzałka wskazuje kanał czwarty, który został wyrysowany oddzielnie na „wklejce”. Pokazano na nim profil 

szpilki, oznaczony kółkiem. Zmiany przedstawiono w funkcji UT (czasu uniwersalnego).
Identyfikacji źródła powstawania szpilek dokonujemy przez porównanie czasu pojawienia się szpilek z czasem 

wystąpienia rozbłysku.

RAMKA nr 3

09:25:40 09:25:40 2 09:25:40.4 09:25:40.6 09:25:40.8 09:25:41

Czas [s]

Prezentowanemu tu zjawisku szpilek towarzyszył rozbłysk w zakresie promieniowania X, obserwowany przez 
satelitę GOES-8. Rozbłysk nastąpił w obszarze aktywnym AR 9042. Zdjęcia tego obszaru wykonane w Ha poka
zano niżej.

Zdjęcie po lewej wykonano 21 czerwca 2000 w Learmnth (Australia) o godzinie 06:11 UT, a zdjęcie po prawej 
w Holloman (Nowy Meksyk) o 22:13 UT.
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Andrzej Niedzielski

Część I (patrz U-PA 3/01 str. 116)
-  Jak odkrywano niewidoczne gotym 

okiem planety Układu Słonecznego
-  Pozaslonecziie układy planetarne

Część II
Metody poszukiwań pozaslonecz- 
nych układów planetarnych
-  Bezpośrednie obserwacje planet
-  Fotometryczne poszukiwania 

planet
-  Mikrosoczewkowanie grawitacyjne
-  Perturbacje dynamiczne
-  Dyspersyjny interferometr optyczny

Rys. 1. COROT na orbicie — wizja artysty.

Jak znaleźć 
planetę poza 
Układem
Słonecznym 1
cz. II
Metody poszukiwań pozasłonecznych 
układów planetarnych

?

Bezpośrednie obserwacje 
planet

Wobec znacznego rozwoju technik 
astrofizyki obserw acyjnej istn ieje 
obecnie szereg możliwości obserwa
cyjnego odkrywania pozasłonecznych 
układów planetarnych. Najbardziej 
oczywistym sposobem jest stwierdze
nie istnienia takiego układu poprzez 
dostrzeżenie go przez teleskop. Teo
retycznie dostrzec można poszczegól
ne planety odległego układu, jako że 
świecą one światłem odbitym swoich 
gwiazd. Ilość odbitego przez planetę 
światła pochodzącego od gwiazdy za
leży wprost od kwadratu wielkości pla
nety i odwrotnie od jej kwadratu odle
głości od gwiazdy centralnej układu. 
Zależy ona także od efektywności od
bijania światła przez jej atmosferę bądź 
powierzchnię, czyli albedo. Ilość od
bitego przez planetę światła gwiazdy 
jest niestety bardzo mała. W naszym 
układzie światło odbite od Jowisza sta
nowi na przykład jedynie 10 9 światła 
emitowanego przez Słońce. Co gorsza, 
emitowane przez ewentualną planetę 
światło stanowi dla odległego obserwa
tora obraz, który zlewa się z dyfrakcyj
nym obrazem gwiazdy, otrzymanym 
w teleskopie kosmicznym albo, w przy
padku teleskopów naziemnych, z tar
czą gwiazdy uzyskaną w wyniku tur
bulencji atm osferycznych, seeingu.

W praktyce zatem bezpośrednie obser
wacje planet są niezwykle trudne.

Aby zniw elow ać destruk tyw ny 
wpływ atmosfery Ziemi, stosuje się trzy 
możliwe techniki: adaptywną optykę, 
interferometrię i obserwacje spoza Zie
mi. Dodatkowo, aby powiększyć szan
se na znalezienie planet drogą bezpo
średnich obserwacji, astronomowie 
głównie obserwują potencjalne układy 
planetarne w zakresie bliskiej podczer
wieni (w zakresie tym planety promie
niują znacznie bardziej intensywnie, 
zaś gwiazdy stosunkowo słabo).

Adaptywna optyka nie tylko pozwa
la uzyskiwać zdolność rozdzielczą zbli
żoną do ograniczonej dyfrakcją, ale 
dodatkowo daje możliwość destruk
tywnego składania fal tak, by obraz 
gwiazdy zerować, a nie wzmocnić. 
Technika ta wydaje się szczególnie 
atrakcyjna dla dużych naziemnych te
leskopów jak Keck.

Najbardziej obiecujące wydaje się 
jednak zastosowanie obserwacji sate
litarnych, w tym interferometrii de
strukcyjnej w podczerwieni. Technika 
destrukcyjnej interferometrii w pod
czerwieni spoza Ziemi, czyli takie skła
danie obrazu interferencyjnego, by 
wygasić światło gwiazdy i obserwować 
tylko pobliską jej planetę, mogłaby, 
według współczesnych szacunków, zo
stać zastosowana do około 100-200
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układów w odległości do 15-20 pc od 
Słońca. Dlatego też NASA planuje na 
rok 2010 misję TPF (Terrestial Planet 
Finder) — zespół kosmicznych telesko
pów działających jako interferometry 
o bazach 75-1000 metrów. Rozpocz
nie ona funkcjonowanie dopiero po 
wstępnej selekcji celów, jaką przepro
wadzi inna misja kosmiczna — SIM, 
o której piszę dalej. Testem koncepcji, 
na jakiej oparty będzie TPF, ma być 
Space Technology-3 — instrument zbu
dowany z teleskopów o średnicach 12 
cm, o bazie 1 km, umieszczonych na 
osobnych satelitach. Eksperyment ten 
planowany jest na rok 2005.

Podobny do TPF program ESA — 
Darwin — to 4-6 teleskopów o średni
cy 1 m, znajdujących się na osobnych 
satelitach tworzących interferometr 
o bazie 50 m. Działać on będzie w za
kresie podczerwieni, w którym wystę
pują linie molekuł ważnych dla życia, 
jak H20  i 0 3.

Darwin i TPF są jednak projektami 
na drugie dziesięciolecie XXI wieku. 
Koncepcje interferometryczne są obec
nie testowane na istniejących i budowa
nych urządzeniach naziemnych, jak 
duże teleskopy wyposażone w systemy 
adaptywnej optyki, interferometr złożo
ny z obu teleskopów Keck bądź interfe
rometry CHARA, IOTA, czy Palomar 
Testbed Interferometer. Możliwości 
w tej dziedzinie są ogromne. Planety 
wielkości Jowisza mogą być bowiem 
obserwowane z Ziemi wokół najbliż
szych gwiazd teleskopem o średnicy 
3 metrów, o ile jest on wyposażony 
w dobry system adaptywnej optyki. Po
dobny teleskop naziemny o średnicy 30 
metrów pozwoliłby na poszukiwanie 
planet wielkości Ziemi wokół najbliż
szych 100 gwiazd. Interferometria spo
za orbity Ziemi daje, na razie w teorii, 
możliwość uzyskania obrazów po
wierzchni planet na orbitach gwiazd od
ległych do 10 pc.

Warto w tym miejscu zauważyć, że 
teoretycznie możliwe jest zbudowanie 
urządzenia interferometrycznego, które 
pozwoliłoby na uzyskanie obrazu pla
nety wielkości Ziemi, znajdującej się 
w odległości 10 pc. Aby uzyskać obraz 
takiej planety w rozdzielczości 10 na 10 
elementów, należałoby użyć sieci 
15-25 teleskopów kosmicznych o śred
nicach 10 m każdy, oddalonych od sie
bie o 200 km. Dla uzyskania rozdziel
czości 100x 100 trzeba by posłużyć się

już 150-200 teleskopami oddalonymi 
o 2000 km. Czas, w którym można by 
taki obraz uzyskać, jest jednak bardzo 
długi: jedna ekspozycja musiałaby trwać 
10 lat! Przez cały ten czas teleskopy 
musiałyby pozostać w stałej odległości 
między sobą z dokładnością porówny
walną z długością fali świetlnej, na któ
rej prowadzone byłyby obserwacje. 
Łatwo się domyślić, że koszt funkcjo
nowania takiego teleskopu byłby astro
nomiczny, dlatego nie należy się spo
dziewać budowy urządzeń w takiej skali 
w najbliższych latach.

Fotometryczne poszukiwania 
planet

Stosunkowo łatwo można zaobser
wować przejścia planet przed tarczami 
gwiazd a obserwatorem metodami fo
tometrii naziemnej. Obserwowana 
zmiana blasku badanej gwiazdy zale
ży od kwadratu stosunku promieni pla
nety i gwiazdy i jest rzędu 2% albo 0,02 
magnitudo dla przejścia Jowisza przed 
tarczą Słońca (oczywiście dla obserwa
tora znajdującego się poza orbitą Jowi
sza). Przejście Ziemi przed tarczą Słoń
ca dałoby jednak znacznie mniejsze 
obserwowane zmiany blasku, bo tylko 
rzędu 0,005 % magnitudo. W przypad
ku naszego Układu Słonecznego czas 
przejścia planet przed tarczą Słońca jest 
dość długotrwały, rzędu 12 godzin dla 
Ziemi i 25 godzin dla Jowisza. Efek
tywne poszukiwanie tym sposobem 
planet wokół gwiazd wymaga obserwa- 
cji fotometrycznych z dokładnością 
0,1 %. Aby w skończonym czasie moż
na było oczekiwać efektów takich po
szukiwań, trzeba wziąć pod uwagę fakt, 
że ilość układów planetarnych o płasz
czyznach usytuowanych w taki sposób, 
by obserwator z Ziemi mógł obserwo
wać przejścia planet przed tarczą 
gwiazdy, jest znikoma. Dlatego należy 
obserwować ogromne ilości gwiazd. 
Badania tego typu, prowadzone przez 
Charbonneau teleskopem o śred nicy 
10 cm wyposażonym w kamerę CCD 
zaowocowały obserwacją (znanej) pla
nety przy gwieździe HD 209458. Suk
ces projektu Charboneau, opartego 
o tak mały instrument, był bardzo silną 
zachętą dla istniejących programów po
legających na przeglądzie fotometrycz- 
nym nieba, jak ASAS (All-Sky Auto
mated Survey) prowadzący stałe 
obserwacje 10 milionów gwiazd czy 
ASP (Arizona Search for Planets),

gdzie wykorzystując teleskopy o śred
nicach 20 cm monitoruje się dziesiątki 
tysięcy gwiazd.

Nieco zniechęcające jest natomiast 
niepowodzenie ponad ośmiodniowych 
ciągłych obserwacji fotometrycznych 
starej gromady kulistej 47 Tuc z pokła
du HST. Obserwacje te nie ujawniły ani 
jednego przejścia planety przed tarczą 
żadnej z 34 000 monitorowanych 
gwiazd. Wieloosobowy zespół pod kie
rownictwem R.L. Gilliianda spodziewał 
się dostrzec nie mniej niż 17 planet.

Badania fotometryczne wielu gwiazd 
w poszukiwaniu przejść prowadzone też 
będą z pokładu satelitów. ESA planuje 
misję Eddington. W jej ramach teleskop 
o powierzchni zbierającej 1 m2 o polu 
widzenia 6 stopni wraz z CCD będzie 
przez 2-3 lata zajmował się sejsmolo
gią gwiazd, a przez kolejne 2-3 lata po
szukiwał będzie przejść planet na tle 
tarcz gwiazd, monitorując 700 000 
gwiazd w 20 polach. Planowana dokład
ność fotometrii to 10-6. Spodziewamy 
się, że misja ta zaowocuje odkryciem 
planet wokół 50 gwiazd. Podobna jest 
misja NASA — Kepler to teleskop 
o średnicy 1 m, o polu widzenia 12 stop
ni, który będzie monitorował 80 000 
gwiazd, jaśniejszych niż 14 mag. z do
kładnością 10'5. Spodziewane rezultaty 
to 480 planet typu ziemskiego i wiele pla
net większych. Francuska misja COROT 
to mały teleskop o średnicy 27 cm, bu
dowany głównie dla badania oscylacji 
gwiazd. Będzie on jednak poszukiwał też 
przejść planet, monitorując 50 000 
gwiazd. Planowane są też podobne mi
sje duńskie MONS i kanadyjska MOST.

Mikrosoczewkowanie 
grawitacyjne

Jak wiemy (U-PA 1/2000), światło 
pochodzące od dalekiego obiektu może 
być po drodze do obserwatora odchyla
ne od prostoliniowej trajektorii przez od
działywanie grawitacyjne obiektów 
znajdujących się po drodze. Zjawisko 
takie, soczewkowanie grawitacyjne, 
znane jest od lat w przypadku obiektów 
kosmologicznych jak odległe galakty
ki. Pojęcie to wprowadził Paczyński dla 
określenia zjawiska soczewkowania gra
witacyjnego, które może być obserwo
wane jako zmiana natężenia obrazu 
utworzonego przez dowolną liczbę mi- 
kroobrazów o pojedynczych rozmia
rach, nie rozdzielonych przez obserwa
tora. Okazuje się, że możliwe jest za-
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stosowanie tego zjawiska do wykrywa
nia pozasłonecznych układów planetar
nych. Zazwyczaj soczewka grawitacyj
na składająca się z gwiazdy powoduje 
pojaśnienie ogniskowanego, bardzo da
lekiego obiektu, trwające od kilku go
dzin do kilkudziesięciu dni. Jeśli nasza 
gwiazda-soczewka posiada dodatkowo 
planetę, to charakterystyczne pojaśnienie, 
poza zwykłym rozkładem w czasie, uka
że nam także dodatkowy pik trwający od 
kilku godzin do kilku dni. Zjawisko to 
jest obserwowane fotometrycznie. Moż
liwe są także w przyszłości pomiary 
astrometryczne mikrosoczewkowania 
grawitacyjnego, gdyż istnienie planety 
wokół gwiazdy powoduje zmianę pozy
cji obserwowanego obiektu o wielkość 
rzędu 10 milisekund łuku w trakcie zja
wiska. Mikrosoczewkowanie grawitacyj
ne jest jedynym sposobem detekcji ukła
dów planetarnych, niezależnym od od
ległości układu od Ziemi. Co więcej, 
w metodzie tej tak naprawdę nie widzi
my wcale gwiazdy i planety, a jedynie 
ich wpływ na ogniskowane światło, czy
li jej czułość w ogóle nie zależy od ja 
sności gwiazdy i obiegającej jej planety. 
Oczywiście metoda ta jest niezwykle 
mało efektywna ze względu na złożone 
warunki, jakie towarzyszą tworzeniu mi- 
krosoczewek grawitacyjnych. Warto 
w tym miejscu przypomnieć, że prowa
dzone od lat ogromne masowe fotome
try czne obserwacje w ramach progra
mów poświęconych soczewkowaniu gra
w itacyjnem u, polegające na stałym 
monitorowaniu milionów gwiazd, za
owocowały zaledwie kilkoma setkami 
obserwacji mikrosoczewkowania. Ła
twość detekcji planety tą metodą zależy 
od jej wielkości i rozmiarów orbity. Moż
liwa jest nawet detekcja układów plane
tarnych poza Galaktyką! Metoda ta ma

jednak jedną podstawową wadę: pla
neta odkryta w wyniku mikrosoczew
kowania grawitacyjnego nie będzie już 
nigdy obserwowana ponownie.

Perturbacje dynamiczne
Najefektywniejsze sposoby detekcji 

planet w układach pozasłonecznych ba
zują na dynamicznych perturbacjach, 
jakie istnienie i ruch planet powoduje 
u ich słońc. Perturbacje te mogą prze
jawiać się na różne sposoby, a do ich 
obserwacji możemy zastosować różne 
techniki. Przede wszystkim zauważmy, 
że fakt istnienia planety na orbicie wo
kół gwiazdy, jej słońca, powoduje prze
sunięcie środka ciężkości takiego ukła
du z centrum  gw iazdy poza nie. 
W efekcie ruch w układzie odbywa się 
nie wokół słońca, lecz wokół punktu 
będącego środkiem masy. Punkt ten jest 
oddalony od centrum gwiazdy tym bar
dziej, im bardziej masywna jest plane
ta. Tak więc ruch planety okrążającej 
środek masy układu planetarnego po
woduje ruch gwiazdy wokół tego punk
tu. To odbicie ruchu planety w postaci 
ruchu gwiazdy centralnej, słońca, jest 
zjawiskiem, jakie obserwują astrono
mowie.

1. Chronometraż pulsarów

Histoiycznie pierwszą techniką ba
dania dynamicznych perturbacji gwiaz
dy centralnej celem analizy składników 
układu planetarnego, która zaowoco
wała konkretnymi wynikami, była ana
liza przesunięć w czasie impulsów ra
diowych wysyłanych przez pulsary. 
Taką właśnie techniką A. Wolszczan 
odkrył w 1992 pierwszy pozasłonecz- 
ny układ planetarny wokół pulsara PRS 
B I257+12. Dziś wiemy, że układ ten 
składa się z czterech planet.

Skąd biorą się ob
serwowane zapóź- 
nienia w pojawianiu 
się impulsów radio
wych pulsara? Jak 
już wiemy, ruch pla
nety wokół gwiazdy 
powoduje, że gwiaz
da porusza się także 
wokół centrum masy 
układu. Taki ruch 
gwiazdy po elipsie 
powoduje z punktu 
widzenia obserwa
tora ziem skiego 
bardzo nieznaczne

przybliżanie i oddalanie się gwiazdy 
w czasie równym okresowi obiegu pla
nety wokół gwiazdy. Ruch gwiazdy do 
i od obserwatora powoduje przesunięcie 
Dopplerowskie emitowanego przez pul
sara impulsu. Wielkość zapóźnienia cza
sowego wyrażonego w milisekundach 
(1 ms= 10 3 s)jest proporcjonalna do masy 
w jednostkach masy Ziemi oraz do pier
wiastka trzeciego stopnia z kwadratu 
okresu obiegu planety wyrażonego w la
tach.

Chronometraż pulsarów jest bez wąt
pienia najbardziej precyzyjną obecnie 
techniką analizy układów planetarnych. 
Zapóźnienia czasowe rzędu 1 s pozwa
lają analizować ruch planet wielkości Jo
wisza, zapóźnienia milisekundowe — 
planety wielkości Ziemi. Mierzone ru
tynowo zapóźnienia mikrosekundowe 
pozwalają natomiast śledzić ruch aste- 
roidy wokół pulsara. W chwili obecnej 
każda inna technika detekcji planet jest 
bardzo odległa od takiej dokładności.

2. Zmiana pozycji —  astrometria

Gwiazda okrążana przez planetę po
rusza się na niebie po elipsie o półosi, 
której wielkość kątowa zależy od sto
sunku mas planety i jej słońca oraz od 
stosunku wielkiej półosi (orbity) do od
ległości od obserwatora. Wielkości ką
towe takich elips nie są duże. Słońce ob
serwowane z odległości 10 pc porusza 
się pod wpływem oddziaływania grawi
tacyjnego Jowisza jedynie o 1000 mi
krosekund łuku (uas) albo 1 milisekun
dę łuku (mas) w ciągu 12 lat, a pod 
wpływem Ziemi jeszcze mniej, bo je
dynie o 0,6 Mas (0,0006 mas) rocznie. 
Przypomnijmy, że oko ludzkie potrafi 
rozróżnić obiekty odległe kątowo o jed
ną minutę łuku, a teleskopy funkcjonu
jące na powierzchni Ziemi osiągają ką
towe zdolności rozdzielcze nieco lepsze 
niż 1 sekunda łuku. Milisekunda łuku 
(mas), czyli 1 0 3 sekundy łuku, to roz
miary kątowe człowieka na Księżycu, 
widzianego z Ziemi. Mikrosekunda łuku 
(was), czyli 10 6 sekundy łuku, to roz
miar kątowy źrenicy tego astronauty! 
Obserwacje takich małych przesunięć 
kątowych wymagają zastosowania bar
dzo wyrafinowanych interferometrycz
nych technik astrometrii w zakresie wi
dzialnym  i b liskiej podczerw ieni. 
Wysiłek ten jednak może się opłacać, 
bowiem obserwacje astrometryczne pro
wadzą do uzyskania informacji o ma
sach planet nieskażone geometrią ukła-

JD — (days)

Rys. 2. Przejście planety na tle tarczy gwiazdy. Obser
wacje fotometryczne Charboneau i in. (2000)
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du, jak to ma miejsce w przypadku in
nych technik. Można zatem za ich po
mocą uzyskać absolutne wielkości or
bit i mas planet, jeśli znamy odległości 
do badanego układu planetarnego oraz 
masę gwiazdy centralnej. Obserwacje 
interferometryczne o dokładnościach 
rzędu mikrosekundy łuku w powiąza
niu z obserwacjami spektroskopowymi 
dają możliwość analizy układów plane
tarnych z planetami mniejszymi od Jo
wisza w odległości od około 50-200 pc. 
Takie też badania są obecnie przygoto
wywane.

Techniki interferometryczne, zna
ne i stosowane od lat w dziedzinie ra
diowej, od pewnego czasu implemen
towane są z powodzeniem w zakresie 
widma widzialnego. Oczywistym pro
blemem z tym związanym jest dokład
ność m echaniczna takich urządzeń, 
która musi być rzędu długości fali 
świetlnej, na jakiej prowadzone są ob
serwacje. Aby obserwować gwiazdy, 
obserwacje interferometryczne muszą 
być prowadzone w zakresie promienio
wania, jakiego gwiazdy produkująnaj- 
więcej, czyli w zakresie widzialnym. 
Powoduje to, że interferometry stoso
wane do tego typu badań muszą być 
zbudowane tysiące razy dokładniej niż 
interferometry radiowe. Tym niemniej 
pierwsze sukcesy tej techniki w obser
wacjach naziem nych spowodowały 
wzrost zainteresowania się nią. Pomia
ry za pomocą Palomar Testbed Interfe
rometer —  interferometru składające
go się  z teleskopów  o średnicach 
zw ierciadeł 0,5 m etra, oddalonych
o 110 metrów i działających w podczer
wieni pozwoliły osiągnąć poziom do
kładności rzędu dziesięciu mikrose
kund łuku (10 //as) w obserwacjach 
pozycyjnych w małym polu rozmiarów 
rzędu 20 sekund łuku. Obserwacje tego 
typu będzie prowadził w przyszłości in
terferometr złożony z obu teleskopów 
Kecka i towarzyszących im mniejszych 
instrumentów. Interferometr Kecka, 
złożony z dwóch teleskopów o średni
cach 10 metrów i oddalonych od siebie
o 85 metrów, wykonał pierwsze obser
wacje 12 marca br., jednak dalsze testy 
potrwają jeszcze kilka miesięcy. Po
dobne obserwacje będzie też wykony
wał interferometr złożony z czterech te
leskopów VLT o średnicach 8,2 metra, 
budowanych przez ESO. Niestety, na
wet te skomplikowane urządzenia mają 
ograniczone możliwości i nie pozwa

lają na poszukiwanie planet typu ziem
skiego.

Aby prowadzić obserwacje astrome- 
tiyczne o dokładności lepszej niż 10//as, 
należy posłużyć się interferometrami 
funkcjonującymi poza atmosferą Ziemi. 
Pierwszym tego typu satelitą był Hip- 
parcos, który zmierzył pozycje 120 000 
gwiazd z dokładnością 1 //as (patrz 
„Urania-PA” 6/99, str. 254). Dokładność 
taka, jak już wiemy, nie jest wystarcza
jąca do masowych poszukiwań planet. 
Kolejnymi teleskopami kosmicznymi, 
posługującymi się interferometrią w bli
skiej podczerwieni będą SIM (NASA)
i GAIA (ESA) (patrz „U rania-PA ” 
2/2000, str. 52 i 56).

Bezpośrednim następcą Hipparcosa 
będzie właśnie misja Gaia, której celem 
jest uzyskanie pozycji i odległości mi
liarda gwiazd do 20 wielkości gwiazdo
wej. Satelita ten funkcjonował będzie 
około 5 lat. Jego start planowany jest na 
rok 2007. Głównym celem tej misji bę
dzie badanie Galaktyki poprzez określa
nie odległości do gwiazd i tworzenie 
mapy trójwymiarowej. Jednak przy spo
dziewanej dokładności astrometrycznej 
rzędu 1 /<as Gaia będzie też źródłem in
formacji o planetach. Spodziewane jest, 
że każdego dnia w ciągu jej działania 
Gaia przyniesie nam wieści o 30 nowych 
gwiazdach z planetami o masach rzędu 
masy Jowisza i okresach obiegu 1-10 
lat.

SIM (Space Interferometry Mission) 
to inny satelita interferometryczny pla
nowany na rok 2009. Interferom etr
0 bazie 10 metrów złożony będzie z te
leskopów o średnicy 0,3 metra, funkcjo
nujących w zakresie widzialnym. Będzie 
on funkcjonował przez około 10 lat
1 w tym czasie prowadzone będą z jego 
pokładu obserwacje interferometryczne

0 niespotykanej dotąd dokładności 1 //as. 
SIM, poza przeglądem nieba w celu po
miaru odległości do gwiazd, będzie ba
dał wybrane gwiazdy pod kątem poszu
kiwania układów planetarnych. Wobec 
niezwykłej dokładności tego narzędzia 
możliwe będzie zbadanie kilkudziesię
ciu pobliskich (do 10 pc) gwiazd w po
szukiwaniu planet wielkości Ziemi. 
O bserw acje te będą  w ykonyw ane 
z maksymalną dokładnością 1 //as. Nie
co dalsze gwiazdy, do około 25 pc, ob
serwowane będą z mniejszą dokładno
ścią 4 //as, co pozwoli na poszukiwanie
1 analizę układów planetarnych złożo
nych z planet wielkości Jowisza. Takich 
układów wybranych do obserwacji z po
kładu satelity SIM będzie kilka tysięcy. 
Aby tego typu obserwacje mogły być 
prowadzone przez satelity astronomicz
ne efektywnie, potrzebne są oczywiście 
wieloletnie przygotowania mające na 
celu między innymi wybór gwiazd bę
dących celem SIM-a oraz wstępną ana
lizę ich układów planetarnych.

3. Analiza prędkości radialnych

Najbardziej efektywną metodą po
szukiwania planet jest, jak dotąd, anali
za zmian prędkości radialnych gwiazd, 
wokół których one krążą. Obserwowa
na jest w ten sposób składowa radialna 
(w kierunku do i od obserwatora) ruchu 
gwiazdy wokół centrum masy układu 
wymuszonego przez ruch planety. Pręd
kości radialne gwiazd mierzymy na pod
stawie analizy ich widm. Obserwowa
ne tam linie widmowe w wyniku ruchu 
gwiazdy zmieniają swe położenie, dłu
gość fali, zgodnie z prawem Dopplera. 
Wielkość tego przesunięcia jest propor
cjonalna do radialnej składowej prędko
ści gwiazdy. Prędkość ta z kolei zależy 
od masy planety, pierwiastka trzeciego
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51 Pegasi

Phase

Fig. 4. Zmiana prędkości radialnych 51 Pegasi. Amplitu
da wynosi 56 m/s, a dokładność 5,33 m/s (Butler and 
Marcy).

stopnia z odwrotności okresu oraz masy 
gwiazdy centralnej w potędze -2/3 .Nie
stety, ze względu na fakt, że obserwu
jem y  ty lko jed n ą  sk ładow ą ruchu 
gwiazdy (radialną właśnie), wyniki 
naszych obserwacji skażone są efektem 
nachylenia normalnej (osi) płaszczy
zny, w jakiej odbywa się ruch gwiazdy 
do kierunku widzenia. W tej sytuacji 
wyznaczenie wielkości jak masa plane
ty czy wielkość jej orbity znane będą 
jedynie z dokładnością do sinusa tego 
kąta. Jest oczywiste, że układ planetar
ny widziany w płaszczyźnie orbity da 
nam rzeczywiste wielkości amplitudy 
prędkości radialnych i masy planety, 
gdyż sin 90° = 1. Ten sam układ obser
wowany „z góry” nie da nam jednak 
żadnej informacji o ewentualnej plane
cie, gdyż sin 0° = 0 i nie będziemy wi
dzieli zmian prędkości radialnych. Tak 
więc same obserwacje spektroskopowe 
bez dodatkowej informacji o nachyle
niu płaszczyzny orbity planety nie dają 
pełnych danych o planecie, a jedynie ich 
dolną granicę.

Jak duże są wahania prędkości radial
nych w przypadku naszego Układu Sło
necznego? Ruch Jowisza wokół Słońca 
daje w ciągu 12 lat amplitudę 12,5 m/s, 
Saturna —  3 m/s w ciągu 30 lat. Ruch 
Ziemi powoduje już znacznie mniejsze 
zmiany prędkości radialnej Słońca, bo 
jedynie 0,1 m/s w ciągu roku. Jak astro
nomowie mierzą takie prędkości?

Zadanie nie jest łatwe i to z dwóch 
powodów. Po pierwsze, metoda pomia
ru tak małych zmian prędkości jest nie
zwykła, a po drugie, aby właściwie po
mierzone prędkości zinterpretować, 
trzeba wziąć pod uwagę wiele efektów, 
które zaburzają wyniki pomiarów. Or
bitalny (roczny) ruch Ziemi wokół Słoń
ca powoduje bowiem zmiany znacznie 
większe niż te, które chcemy obserwo
wać (30 km/s). Podobnie jest z ruchem 
wirowym (dobowym) Ziemi wokół osi 
(ok. 1000 m/s). Istotny wpływ na ob
serwowane zmiany prędkości radial
nych gwiazd ma odbicie ruchu Księży
ca wokół Ziemi i innych planet Układu 
Słonecznego wokół Słońca.

Wróćmy do pomiarów zmian pręd
kości radialnych z obserwacji spektro
skopowych. Aby móc mierzyć bardzo 
małe przesunięcia linii widmowych 
w widm ach gwiazd, astronom owie 
stosują spektrografy o bardzo dużych 
zdolnościach rozdzielczych. Zdolność 
rozdzielcza to najm niejsza różnica

długości fali, jaką 
z pom ocą danego 
spektrografu można 
zmierzyć, AA. Zdol
ność ro z d z ie lc zą  
określa się liczbą R 
rów ną stosunkowi 
długości fali, na ja 
kiej prowadzone są 
obserwacje^ do AA.
Astronomowie sto
su ją  spektrografy
0 różnych zdolno
śc ia c h  r o z d z ie l 
czych: od m ałych 
R < 1000 poprzez 
średnie R < 10 000, 
do dużych i bardzo 
dużych, R=120 000
1 więcej. Typowe spektrografy stoso
wane do pomiarów prędkości radial
nych gwiazd w poszukiwaniach planet 
posiadają zdolności rozdzielcze rzędu 
R=60 000. Spektrograf taki, funkcjo
nując w zakresie widzialnym A=600 
nm, rozdziela w widmie szczegóły od
dalone o 0,01 nm. Przesunięcie takie, 
zgodnie z prawem Dopplera, odpowia
da prędkości radialnej 5 km/s. Aby móc 
skutecznie poszukiwać planet wielko
ści Jowisza wokół gwiazd wielkości 
Słońca, trzeba potrafić wyznaczać pręd
kości radialne kilkaset razy dokładniej 
niż wynika to z samej konstrukcji spek
trografu! Aby dosięgnąć tak wysokiej 
dokładności, astronomowie stosują nie
zwykłe techniki. Widmo gwiazdy jest 
rejestrowane równocześnie z widmem 
substancji dającej znane charaktery
styczne widmo tak, by kalibracja dłu
gości fali była maksymalnie dokład
na. D odatkow o prędkość radialna 
wyznaczana jest na 
podstaw ie analizy 
przesunięć setek li
nii w pojedynczym 
widmie. W rezulta
c ie  u z y sk u je  się  
obecnie przy spo
rym nakładzie pra
cy dokładności do 
3m/s. Pozwala to na 
obserw acje planet 
odpow iada jących  
naszemu Saturnowi.

Czy jest możliwe 
uzyskanie obecnie 
stosowanymi tech
nikami lepszej do
kładności w yzna

czeń zm ian p rędkości rad ia lnych  
gwiazd? Czy jest do pomyślenia obser
wacja obecnymi spektrografami planet 
typu ziemskiego? Wydaje się, że nie. Za
uważmy, że spektrograf o rozdzielczo
ści R=60 000 działający w zakresie wi
dzialnym, A=600 nm, obserwuje linie 
widmowe o typowej szerokości 5 km/s. 
Nasze pomiary z dokładnością rzędu 
3 m/s oznaczają, że określamy zmiany 
pozycji centrum profilu takiej linii o oko
ło 1/1500 jej szerokości. W typowej sy
tuacji, gdy widmo rejestrowane jest na 
matrycy CCD, cała linia rejestrowana 
jest w kilku pikselach. Tak więc aby 
zmierzyć dokładnie prędkość radialną, 
musimy znaleźć centrum obserwowane
go profilu linii widmowej za pomocą do
pasowania funkcji matematycznej. Jaka 
jednak jest to funkcja? Problem właśnie 
na tym polega, że kształtu tej funkcji do
kładnie nie znamy. Jest to bowiem zło
żenie profilu linii widmowej emitowa-

HD16141

Time (Years)
Fig. 5. Zmiana prędkości radialnych HD 16141. Tutaj 
amplituda wynosi już tylko 10,7 m/s, a dokładność sięga 
3 m/s (Marcy et al).
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Fig. 6. Symulacja widma obserwowanego dyspersyjnym 
interferometrem optycznym (T. Sołtysiński).

Fig. 7. Symulacja widma obserwowanego dyspersyjnym 
interferometrem optycznym wraz z nałożonym grzebie
niem interferencyjnym. Widoczne są mory wzdłuż każ
dej linii widmowej (T. Sołtysiński).

nej przez gwiazdę z profilem instrumen
talnym spektrografu. Niestety, nawet 
jeżeli możemy założyć, że profil linii 
gwiazdowej jest stały w czasie i jedynie 
jego pozycja się zmienia, to założenia 
takiego nie możemy zrobić w przypad
ku profilu instrumentalnego. Ten bo
wiem jest zmienny w czasie w sposób, 
którego nie można przewidzieć. Aby 
uzyskać tak wysokie rozdzielczości jak 
nasze R=60 000, astronomowie posłu
gują się siatkami dyfrakcyjnymi o bar
dzo gęstych rysach. Liczba rys na mili
metrze, parametr, od którego zależy 
zdolność rozdzielcza siatki, często się
ga 1000 i więcej. Aby spektrograf da
wał wysokie rozdzielczości, siatki te 
m uszą być dodatkowo bardzo duże 
i w efekcie widmo gwiazdy tworzy się 
jako złożenie obrazu dyfrakcyjnego, 
powstającego na setkach tysięcy linii. 
Trudna do uniknięcia zmiana charak
terystyki widmowej takiej siatki, na 
przykład w wyniku zanieczyszczenia 
niektórych rys, odbija się na kształcie 
obserwowanej linii widmowej, a co za 
tym idzie, na dokładności pomiaru 
prędkości radialnej.

Czy można temu zaradzić i obserwo
wać zmiany prędkości radialnych z do
kładnością lepszą niż 3m/s? Wydaje się, 
że tak. Należy jednak zbudować spek
trograf nowego typu.

Dyspersyjny interferometr 
optyczny

Największy problem w pomiarach 
prędkości radialnych gwiazd za pomo
cą spektrografu siatkowego to nieznany 
kształt profilu instrumentalnego. Pro
blem ten można usunąć, stosując spek
trograf zupełnie innej konstrukcji. Aby 
go jednak opisać, trzeba na chwilę wró
cić do przełomu XIX i XX stulecia.

Pionierem zastosowań interferome
trii w astronomii był urodzony w Strzel
nie koło Inowrocławia Albert Abraham 
Michelson. Oryginalny interferometr 
Michelsona i Morleya z 1887 składał się 
z półprzezroczystego zwierciadła usta
wionego pod kątem 45° do padającej 
wiązki światła. Połowa padającego na 
nie światła po odbiciu kierowana była 
do drugiego zwierciadła, a po odbiciu 
od niego i ponownym przejściu przez 
zwierciadło półprzezroczyste wpadała 
do mikroskopu. Druga połowa zaś po 
przejściu przez zwierciadło półprzezro
czyste poruszała się dalej w kierunku 
prostopadłym do pierwszej wiązki i po

odbiciu od kolejnego 
zw ierciadła padała 
ponownie na półprze
zroczyste zwiercia
dło. Po odbiciu od 
niego wiązka ta kie
rowana była do mi
kroskopu. Regulując 
u s ta w ie n ie  lu s te r  
tak, by obie drogi 
optyczne były rów
ne, M ich e lso n  
i M orley obserw o
wali in te rfe ren cję  
obu w iązek w po
szukiwaniu wpływu 
eteru  na prędkość 
światła. Jak wiemy, 
d o św iad czen ie  to 
nie udało się, dowo
dząc braku eteru.

W roku 1919 Mi
chelson po raz pierw
szy zastosował zmo
dyfikow any p rzez 
siebie interferometr 
do pomiaru średnic 
gwiazd. Po zainstalo
waniu małych zwier
ciadeł o regulowanej 
odległości przed tele
skopem, Michelson 
obserwował interfe
rom etryczny obraz 
zmieniający się w za
leżności od odległo
ści zwierciadeł. Takim sposobem uda
ło się mu zmierzyć średnice kątowe 
kilku gwiazd.

Urządzenie to znalazło także zasto
sowanie jako przyrząd służący do reje
stracji widma. Interferometr Michelso
na może bowiem także być zastosowany 
jako spektrograf o bardzo wysokiej roz
dzielczości. Wystarczy, że regulując za 
pomocą ruchu jednego ze zwierciadeł 
różnicę dróg między wiązkami światła, 
uzyskamy obraz interferencyjny. Obraz 
taki jest transformatą Fouriera z widma 
padającego światła. Mimo możliwości 
uzyskania bardzo wysokiej rozdzielczo
ści, spektrograf tego typu nie znalazł sze
rokiego zastosowania w astrofizyce 
obserwacyjnej, gdyż szeroki zakres dłu
gości fal obserwowanego źródła powo
duje wzajemne wygaszanie się prążków 
interferencyjnych, a co za tym idzie, 
utratę zawartej w widmie informacji.

Interferometr Michelsona można jed
nak wykorzystać do budowy zupełnie

nowego urządzenia: dyspersyjnego in
terferometru optycznego. Urządzenie ta
kie, budowane obecnie przez Jiana Ge 
z Uniwersytetu Stanowego Pensylwa
nii przy udziale polskich astronomów, 
składa się z interferometru Michelso
na o stałej różnicy dróg optycznych 
i spektrografu siatkowego o średniej 
rozdzielczości R=5000. Interferometr 
Michelsona o stałej różnicy dróg optycz
nych daje na wyjściu obraz interferen- 
cyjny, składający się z prążków o stałej 
separacji. Obraz interferencyjny zrzuto
wany zostaje następnie na szczelinę 
spektrografu, gdzie światło jest rozsz
czepiane na tyle, by rozdzielić linie wid
mowe. Zastosowany tu spektrograf jest 
jedynie średniej dyspersji, gdyż jego rolą 
nie jest uzyskanie rozdzielczości dają
cej możliwość pomiaru prędkości radial
nych. Na detektorze, kamerze CCD, 
umieszczonej na wyjściu spektrografu 
powstaje skomplikowany obraz, na któ
rym prążki interferencyjne powstałe
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w interferometrze Michelsona nakła
dają się na linie widmowe gwiazdy, 
pow odując pow staw anie tzw. mor 
w miejscach wzmocnienia sygnału re
jestrowanego w liniach widmowych 
przez „grzebień” interferencyjny. In
formacja o prędkości radialnej gwiaz
dy zawarta jest właśnie w pozycji (fa
zie) obserwowanych mor (Rys. 6 i 7). 
Porównanie fazy mor w widmie bada
nej gwiazdy z fazą mor uzyskanych na 
widmie porównania pozwala bardzo 
dokładnie mierzyć prędkość radialną 
gwiazdy. Dzieje się tak dlatego, że 
funkcja opisująca kształt obserwowa
nych mor jest znana i bardzo prosta. Jest 
to funkcja sinus (Rys. 8). Poprzez wła
ściwy dobór i usytuowanie elementów 
interferometru możemy uzyskać wzdłuż 
każdej linii widmowej liczbę mor, wy
starczającą do dopasowania funkcji si
nus z żądaną dokładnością.

U rządzen ie  budow ane obecnie 
w Uniwersytecie Stanowym Pensylwa
nii będzie wykorzystywane do pomia
rów prędkości radialnych za pomocą te
leskopu Hobby Eberly w Teksasie, 
o średnicy 9,2 m. Testy dyspersyjnego 
interferometru optycznego przeprowa
dzone w LLNL pokazały, że urządze
nie to może mierzyć prędkości radial
ne z dokładnością lepszą niż 1 m/s. 
Oznacza to, że z jego pomocą nastąpić 
może przełom w badaniach pozasło- 
necznych układów planetarnych z po
wierzchni Ziemi. Dostępne obserwa- 
cjom staną się planety wielkości Ziemi.

Zakończenie
Dyspersyjny interferometr optyczny 

wydaje się być niezwykle obiecującym

instrumentem do bardzo precyzyjnych 
pomiarów prędkości radialnych. Jego 
uruchomienie na teleskopie tak dużym 
jak Hobby Eberly pozwoli na obserwa
cje gwiazd znacznie słabszych niż to 
miało miejsce w dotychczasowych pro
jektach. Można się zatem spodziewać, 
że z jego pomocą odkrytych zostanie 
wiele nowych pozasłonecznych ukła
dów planetarnych. Jednym z pierw
szych projektów, jakie będą realizowa
ne z pom ocą tego now atorsk iego  
urządzenia i teleskopu Hobby Eberly, 
będzie przygotowywanie listy obiek
tów dla misji astrometrycznej Space In
terferometry Mission, a co za tym idzie, 
dla misji Terrestial Planet Finder.

W przyszłości planowane jest posze

rzenie zakresu poszukiwań planet po
przez instalację bliźniaczego instru
mentu na będącym obecnie w budowie 
teleskopie SALT, w którym astronomo
wie polscy mają udział w wysokości 
10% czasu obserw acyjnego (patrz 
„Urania-PA” 1/99, str. 10). Obserwa
cje prędkości radialnych gwiazd z nie
spotykaną dotąd precyzją dodatkowo 
pozwolą także na badania efektów dy
namicznych w ich atmosferach.

Dr A ndrzej Niedzielski jest adiunk
tem Centrum Astronom ii UMK 
w Toruniu. Zamierza poszukiwać 
pozaziemskich planet przy pomocy 
spektrografów teleskopu SALT.
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rozmaitości

Aktywność niewidocznej z Ziemi strony Słońca

Już w późnych latach siedemdzie
siątych można było obserwować 
z pokładu sond międzyplanetar

nych promieniowanie radiowe Słońca, 
generowane przez wiązki elektronów 
wysyłane z niewidocznej strony naszej 
dziennej gwiazdy. W wyniku ruchu 
wzdłuż linii sił słonecznego pola ma
gnetycznego (mających w wietrze sło
necznym kształt spirali Archimedesa) 
jak i wzrostu w miarę oddalania się od 
Słońca pozornych rozmiarów źródeł 
(m.in. wskutek rozproszeń fal radio
wych w koronie oraz wietrze słonecz
nym) promieniujący obszar wyłaniał 
się spoza tarczy słonecznej i stawał się 
widoczny dla obserwatora znajdujące
go się po przeciwnej stronie.

Zupełnie nowe możliwości pojawiły 
się z chwilą wystrzelenia misji SOHO. 
Jeden z instrumentów na jej pokładzie 
(SWAN —  Solar Wind Anisotropies) 
pozwala na obserwację słonecznego pro
mieniowania ultrafioletowego (emito
wanego w świetle linii Lyman a)  roz
proszonego przez międzyplanetarny 
neutralny wodór. Jeśli na niewidocznej 
dla nas stronie Słońca pojawi się obszar 
aktywny, wysyłane w jego obrębie pro
mieniowanie ultrafioletowe jak snop la
tami morskiej rozświetli znajdujący się 
przed nim ośrodek. Na górnym rysun
ku widać schemat sytuacji, o której 
mowa. Oznacza to, że o istnieniu akty- 
wego obszaru na niewidocznej stronie 
Słońca można dowiedzieć się na kilka 
dni przed jego pojawieniem się po stro
nie widocznej. Trudniej jest określić jego 
położenie na niewidocznej stronie Słoń
ca. Znalazła się jednak na to rada wła
śnie w ramach tej samej misji SOHO. 
Michelson Doppler Imager (MDI) po
zwala na badanie propagacji fal dźwię
kowych rozchodzących się we wnętrzu 
Słońca. Okazało się, że można wyko
rzystać fakt wzrostu prędkości fal prze
chodzących przez obszar aktywny 
(w tym wypadku plamę słoneczną) dla 
oceny jego położenia. Analiza danych 
MDI pochodzących z wielu punktów 
obserwowanych na widocznej części 
Słońca pozwoliła na odtworzenie obra
zu plam po niewidocznej stronie —  uży
wa się w tym celu techniki stosowane 
do analizy hologramów. Wykorzystywa

na jest informacja nie tylko o okresie 
drgań elementów atmosfery Słońca, ale 
również i o ich fazie. Zapóźnienia fal 
dźwiękowych pochodzących od „ak
tywnych” i „nieaktywnych” rejonów 
niewidocznej dla nas atmosfery Słońca 
powodują zmianę fazy drgań obserwo
wanych po stronie widocznej z Ziemi. 
Analizując dane pochodzące z wielu 
punktów widocznej strony Słońca (po
trzebny jest do tego model rozchodze
nia się fal dźwiękowych we wnętrzu 
Słońca —  znamy go z innych badań he- 
liosejsmologicznych), zespół MDI zna
lazł położenia plam słonecznych na nie
widocznej stronie Słońca. Teoretyczne 
podstawy użytej do analizy danych MDI 
metody znane były od kilkunasto lat. 
Trzeba było czekać aż do misji SOHO, 
aby jakość danych była dostateczna dla 
jej użycia. Środkowy przedstawia sche
mat „oświetlenia” widocznej strony 
Słońca przez fale dźwiękowe pochodzą
ce z punktu znajdującego się na stronie 
niewidocznej. Na najniższym rysunku 
widać wyniki analizy danych dla strony 
niewidocznej i obrazy uzyskane dla stro
ny widocznej w odstępie 14 dni, tzn. 
mniej więcej co pół obrotu Słońca (jak 
wiadomo, prędkość rotacji atmosfery 
słonecznej zależy od szerokości helio- 
graficznej). Widać wyraźnie, że można 
„zobaczyć” jedynie fragment niewi
docznej strony Słońca. Po siedmiu 
dniach plama pojawi się na brzegu tar
czy słonecznej, a po upływie kolejnego 
tygodnia będzie już na środku tarczy.

Obydwie wspomniane techniki uzu
pełniają się wzajemnie —  na podsta
wie natężenia rozproszonego promie
niow ania u ltrafio le tow ego  m ożna 
ocenić stopień aktywności niewidocz
nego obszaru, analiza danych MDI po
zwala na zlokalizowanie wspomnia
nych obszarów , je szcze  zanim  je  
zobaczymy na tarczy słonecznej. Co 
najważniejsze, obydwie metody po
zwalają na przewidywanie aktywności 
słonecznej z wyprzedzeniem kilku
dniowym. Może to mieć znaczenie dla 
wzrostu pewności przewidywań ak
tywności słonecznej —  prognozy po
gody kosmicznej staną się bardziej 
pewne.

R.S.

Strona niewidoczna

/
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2001/03«1

Wide>czna ętrona

2ooi/oa'is

Niew doczni stror a
........
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•

'

-U*
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*
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Rysunki —  materiały NASA i ESA.
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rozmaitości

„Twarz Marsjanina” AD 2001

Słynna „twarz na Marsie” 
wciąż stanowi pożywkę 
dla twórców powieści 

i filmów fantastycznonauko- 
wych. Jednym z ostatnich przy
kładów może być film „Misja na 
Marsa”. My jednak od fantasty
ki wolimy fantastycznej jakości 
zdjęcia dostarczane nam przez 
kamery krążącej wokół Marsa 
stacji Mars Global Surveyer. 
Wcześniejsze zdjęcia tego inte
resującego tworu marsologicz- 
nego prezentowaliśmy w „Ura- 
nii-PA” nr 4/1998, ale nie były 
one aż tak szczegółowe jak to, 
które wykonano w kwietniu tego 
roku. Zdjęcie ukazuje obszar
o powierzchni 3,6><3,6 km i uka
zuje szczegóły o rozmiarach 2 m. 
Wiele innych nowych zdjęć po
wierzchni Marsa można znaleźć 
w Internecie na stronie http:// 
www.msss.com/mars_images/ 
moc/index.html — m.in. frag
ment „twarzy” do oglądania przez 
stereoskopowe okulary! (jd)

XXX Zjazd PTA
Prezes i Zarząd Główny PTA majązaszczyt zaprosić na 
Jubileuszowy XXX Zjazd Polskiego Towarzystwa Astro
nomicznego, który odbędzie się w Krakowie-Przegorza- 
łach w terminie 10-13 września 2001, ( Przegorzały, 
Instytut Polonijny UJ, ul. Jodłowa 13, 30-252 Kraków).

Ramowy program Zjazdu:
10 IX poniedziałek, o godz. 15.00 — otwarcie XXX Zjazdu.
11 IX wtorek, sesje referatowe, a o godz. 16.30 Walne

Zebranie PTA.
12 IX środa, sesje referatowe i sesje plakatowe.
13 IX czwartek, wycieczka całodzienna kończąca Zjazd: 

„Zegary słoneczne w Polsce południowej”.

Wykładowcami w sesjach referatowych będą: prof.prof. 
M. Abramowicz, J. Gil, R. Juszkiewicz, J. Kałużny, 
T. Kwiatkowski, G. Madejski, B. Paczyński, M. Tomczak, 
R. Wielebiński, a dwie specjalne sesje poprowadzą: 
J.M. Kreiner (dydaktyczna) i A. Kus (instrumentalna).

LKO dzięki współpracy z Telekomunikacją Polską S.A. 
przewiduje transmisje telemedialne wybranych refera
tów do: Torunia, Warszawy, Zielonej Góry, Lublina i Po
znania.

Oprócz wyboru nowych władz Towarzystwa na lata 
2001-2003, w trakcie Walnego Zebrania będziemy gło
sować nad zmianami w Statucie i regulaminach PTA, 
do czego potrzebne jest quorum. Dlatego zwracamy się 
z gorącym apelem o udział w Zjeździe wszystkich człon
ków Towarzystwa. Studenci starszych lat astronomii
i zaawansowani miłośnicy astronomii też będą miłymi 
gośćmi.

Skład Lokalnego Komitetu Organizacyjnego XXX Zjaz
du PTA: Marek Urbanik — przewodniczący, Michał 
Ostrowski — zastępca, Jerzy M. Kreiner, Jerzy Machal- 
ski, Józef Masłowski, Krzysztof Chyży, Katarzyna Otmia- 
nowska-Mazur, Maria Kurpińska-Winiarska, Lucyna 
Chołda, Marta Sieprawska-Winkiel, Adam Michalec — 
sekretarz PTA.

Adres LKO: Obserwatorium Astronomiczne UJ, ul. Orla 
171, 30-244 Kraków, e-mail: pta@oa.uj.edu.pl

W sprawach pilnych prosimy kontaktować się bezpośred
nio z Markiem Urbanikiem lub Michałem Ostrowskim.

Prezes PTA 
Andrzej Woszczyk
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Galeria Mgławic Messiera

Gromada galaktyk Virgo

To olbrzymie zbiorowisko galaktyk jest najbliższą 
nam gromadą, w pewnym sensie nawet naszą gro
madą, gdyż Droga Mleczna wraz z galaktykami 

Grupy Lokalnej pozostaje pod jej grawitacyjnym wpły
wem.

W roku 1781 Charles Messier zanotował: Gwiazdozbiór 
Panny szczególnie obfituje w mgławice. W katalogu jest 
ich ju ż  13 — pod numerami 49, 58, 59, 60, 61, 84, 85, 86, 
87, 88, 89, 90 i 91. Mgławice te wydają się pozbawione 
gwiazd i są widoczne tylko w sprzyjających warunkach,

w pobliżu górowania w południku. Większość wskazał mi 
Pierre Mechain. Na prezentowanym obok szkicu widzi
my odpowiedni fragment mapy nieba z zaznaczonym to
rem komety 1779 roku. Później do katalogu Messiera do
łączyły jeszcze 3 obiekty z tej ,,gromady mgławic ” (98, 
99 i 100).

Dziś liczbę galaktyk w gromadzie Virgo szacuje się 
na 2000. W zasadzie to tylko centralny obszar olbrzymiej 
supergromady — czyli zbiorowiska mniejszych struktur 
w rodzaju naszej Lokalnej Grupy Galaktyk. Olbrzymia
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Oznaczenie 
NGC (M)

Rektascensja Deklinacja 
g [h:m] 6 [ ° : ’]

Typ morfolog. Jasność 
V [mag.]

Rozmiary 
kątowe [ ‘ ]

Prędkość 
rad. [km/s]

4168 12:12,3 +13:12 E0 11,26 2,8 x 2,6 +2342

4192 (98) 12:13,8 +14:54 Sb I-II 10,13 9,5 x 3,2 -220

4216 12:15,9 +13:09 Sb II 9,98 8,3 x 2,2 +55

4254 (99) 12:18,8 + 14:25 Sc I 9,84 5,4 x 4,8 +2324

4267 12:19,8 +12:48 E2 10,89 3,5 x 3,2 +1177

4293 12:21,2 +18:23 Sap 11,2p 6,0 x 3,0 +825

4303 (61) 12:21,9 +04:28 ScI 9,67 6,0 x 5,5 +1483

4321 (100) 12:22,9 +15:49 ScI 9,37 6,9 x 6,2 + 1543

4365 12:24,5 +07:19 E2 10,5p 6,2 x 4,6 + 1074

4371 12:24,9 +11:42 SBa 10,79 3,9 x 2,5 +898

4374 (84) 12:25,1 +12:53 SO 9,27 5,0 x 4,4 +854

4382 (85) 12:25,4 +18:11 SO 9,22 7,1 x 5,2 +718

4388 12:25,8 + 12:40 Sb 11,05 5,1 x 1,4 +2535

4394 12:25,9 +18:13 SBb- 10,92 3,9 x 3,5 +717

4406 (86) 12:26,2 +12:57 SO 9,18 7,4 x 5,5 -419

4419 12:26,9 +15:03 Ep 11,13 3,4 x 1,3 -342

4429 12:27,4 +11:07 SO 10,16 5,5 x 2,6 +1029

4435 12:27,7 +13:05 Sap 10,92 3,0 x 1,9 +793

4438 12:27,8 +13:01 SBa 10,08 9,3 x 3,9 +182

4442 12:28,1 +09:48 E5p 10,48 4,6 x 1,9 +490

4450 12:28,5 +17:05 Sb 10,12 4,8 x 3,5 +1990

4459 12:29,0 +13:59 E2 10,40 3,8 x 2,8 +1039

4472 (49) 12:29,8 +08:00 E4 8,37 8,9 x 7,4 +817

4473 12:29,8 +13:26 E4 10,22 4,5 x 2,6 +2205

4477 12:30,0 +13:38 S(B)a 10,42 4,0 x 3,5 +1190

4486 (87) 12:30,8 +12:24 E1 8,62 7,2 x 6,8 +1180

4501 (88) 12:32,0 +14:25 Sb+ I 9,52 6,9 x 3,9 +1989

4526 12:34,0 +07:42 E7 9,64 7,2 x 2,3 +355

4535 12:34,3 +08:12 S(B)c 9,82 6,8 x 5,0 +1853

4548 (91) 12:35,4 +14:30 SBb 10,19 5,4 x 4,4 +403

4552 (89) 12:35,7 +12:33 E0 9,81 4,2 x 4,2 +165

4567 12:36,5 +11:15 Sc 11,32 3,0 x 2,1 +2121

4568 12:36,6 +11:14 Sc 10,80 4,6 x 2,1 +2168

4569 (90) 12:36,8 +13:10 Sb+ 9,48 9,5 x 4,7 -383

4570 12:36,9 +07:15 SO 10,87 4,1 x 1,3 +1635

4571 12:36,9 + 14:13 SBc 11,31 3,8 x 3,4 +282

4579 (58) 12:37,7 +11:49 Sb 9,78 5,4 x 4,4 +1730

4596 12:39,9 +10:11 SBa 10,48 3,9 x 2,8 +1939

4621 (59) 12:42,0 +11:39 E3 9,79 5,1 x 3,4 +341

4647 12:43,5 +11:35 Sc 11,38 3,0 x 2,5 +1286

4649 (60) 12:43,7 +11:33 E1 8,83 7,2 x 6,2 +1128

4651 12:43,7 +16:24 Sep II: 10,72 3,8 x 2,7 +742

4654 12:44,0 +13:08 Sc II 10,46 4,7 x 3,0 +970

4660 12:44,5 +11:11 E5 10,99 2,8 x 1,9 +944

4689 12:47,8 +13:46 Sb+ II: 10,93 4,0 x 3,5 +1715

4698 12:48,4 +08:29 Sb- II 10,66 4,3 x 2,5 +864

4710 12:49,6 +15:10 SO: 10,97 5,1 x 1,4 + 1076

4754 12:52,3 +11:19 SBO 10,56 4,7 x 2,6 + 1393

4762 12:52,9 +11:14 SBO 10,22 8,7 x 1,6 +878
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masa gromady Virgo nie pozostaje bez wpływu na ruch 
należących do niej obiektów, nadając im prędkości prze
kraczające 1500 km/s (względem środka masy). Ponieważ 
sam środek gromady oddala się od nas z prędkością ok. 
1100 km/s1, obserwowane prędkości radialne galaktyk 
gromady Virgo mieszczą się w przedziale od -517 km/s 
(IC 3258) do 2535 km/s (NGC 4388).

Na zdjęciu obok (obraz taki jak na sferze niebieskiej
—  nie odwrócony) widzimy centralną część gromady 
Virgo, z położonąw pobliżu jej fizycznego środka olbrzy
mią galaktyką eliptyczną M 87. Na zachodzie, tj. na pra
wo (powyżej środka fotografii), odnajdziemy parę M 84
— M 86 (kolejność patrząc od brzegu), otoczoną kilko
ma słabszymi galaktykami. Poniżej tej pary (jako trzeci 
wierzchołek prawie równobocznego trójkąta) — NGC 
4388 i przypominająca gwiazdę NGC 4387 (wewnątrz 
wspomnianego trójkąta). Ponad M 86 — NGC 4402, 
w dół i na lewo -— słabsze NGC 4413 i NGC 4425. Wi
doczny w prawym górnym rogu zdjęcia charakterystycz
ny łuk kilku galaktyk to tzw. łańcuch Markariana. Roz
poczyna się od M 84 i M 86, prowadzi poprzez parę 
oddziałujących galaktyk NGC 4438 (niżej) i NGC 4435, 
następnie eliptyczną galaktykę NGC 4461 (12,4 magni-

tudo, z jeszcze słabszymi towarzyszkami), NGC 4473, 
NGC 4477 do NGC 4459.

Z kolei w dolnej części przy prawej krawędzi zdjęcia 
odnajdziemy spiralę z poprzeczką NGC 4371, a jeszcze ni
żej nieco jaśniejszą NGC 4429. Przy dolnej krawędzi zdję
cia w pobliżu środka (nieco na lewo) słabsza NGC 4503.

Na lewo od M 87 jasna galaktyka eliptyczna M 89, a pod 
nią NGC 4550. Na łewo i w górę od M 89 piękna spirala 
M 90. Niżej, na krawędzi zdjęcia, M 58, a pod nią na pra
wo NGC 4564 i (jeszcze niżej) para oddziałujących ze so
bą galaktyk spiralnych NGC 4567 — NGC 4568 (zwana 
„bliźniętami syjamskimi”).

W sumie — prawie 30 galaktyk w polu o rozmiarach 
ok. 3 na 3 stopnie! Czytelnikom mającym dostęp do Inter
netu polecamy też interaktywne mapy gromady Virgo — 
pod adresami www.limber.org/cruise.html oraz home
town.aol.com/billferris/virgocluster.html. W tabelce zesta
wione zostały według rosnącej rektascensji galaktyki ja
śniejsze od ok. 11 magnitudo.

1 To głównie efekt kosmologiczny —  rezultat rozszerzania się 
Wszechświata; w rzeczywistości składowa ruchu własnego Lo
kalnej Grupy to jakieś 100-400 km/s w kierunku gromady Virgo.

M 84 (NGC 4374) w Pannie

M 84 znajduje się w centralnym obszarze gromady Virgo 
(na zdjęciu przy lewej krawędzi). Przez dłuższy czas kla
syfikowana była jako eliptyczna (E l), jednak obecnie 
uważa się, że jest to oglądana „z góry” galaktyka soczew- 
kowata. Otacza ją  układ gromad kulistych, nieco uboższy 
niż w przypadku M 87 (patrz niżej). W zakresie radiowym 
obserwuje się dwa dżety. Analiza spektroskopowa prze
prowadzona w roku 1997 przy pomocy teleskopu Hubble’a 
ujawniła istnienie centralnego obiektu o masie ok. 300 min 
mas Słońca i rozmiarach nie przekraczających 26 l.św.

18 maja 1957 r. G. Romano odkrył w M 84 supernową 
(1957 B) o jasności 13 magnitudo. Kolejne dwie, tym ra
zem tylko 14 wielkości gwiazdowej, rozbłysły w latach 
1980 (SN 1980 I) i 1991 (SN 1991 bg).

Rektascensja 12h25m, 1 
Deklinacja +12°53’
Odległość 60 000 000 l.św. 

Jasność obserwowana 9,1 mag 
Rozmiary kątowe 5’

%

M 85 (NGC 4382) w Warkoczu Bereniki

To najbardziej na północ wysunięta galaktyka groma
dy Virgo spośród skatalogowanych przez Messiera. 
Pod wieloma względami wydaje się bliźniaczką M 84. Jej 
liniowe rozmiary to ok. 125 tysięcy l.św. Na zdjęciu wi
dzimy ją  po lewej stronie. Po prawej, w odległości 8’ 
na wschód, leży galaktyka z poprzeczką NGC 4394 (o ja
sności 11,2 mag.). Ponieważ prędkości obu galaktyk są 
bliskie 700 km/s, najprawdopodobniej stanowią one fizycz
nie powiązaną parę. Pod koniec roku 1960 w M 85 poja
wiła się supernowa o jasności 11,7 mag. (SN 1960 R). Choć 
gwiazdka nieco na południe od jądra M 85 wygląda 
pod tym względem obiecująco, jest to przypadkowo w tym 
kierunku leżący obiekt z naszej Galaktyki.

Rektascensja 
Deklinacja 
Odległość 

Jasność obserwowana 
Rozmiary kątowe

12h25m.4
+18°11’
60 000 000 l.św. 
9.1 mag 
7’,1 x 5',2
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M 86 (NGC 4406) w Pannie

Rektascensja 
Deklinacja 
Odległość 

Jasność obserwowana 
Rozmiary kątowe

12h26m,2
+12°57'
60 000 000 l.św. 
8,9 mag 
7’,5 x 5',5

Wciąż nie ma zupełnej zgodności co do typu morfolo
gicznego tej galaktyki: niektórzy uważają ją  za eliptyczną 
(E3), inni —  soczewkowatą. O taczają układ gromad kuli
stych oraz bardzo niepozorna i słaba towarzyszka —  kar
łowata galaktyka eliptyczna.

M 86 charakteryzuje największe przesunięcie ku fio
letowi z wszystkich galaktyk w katalogu Messiera (więc 
naturalnie również wśród wszystkich obiektów tego ka
talogu) —  zbliża się ona do nas z prędkością 419 km/s. 
Swego czasu pojawiły się nawet spekulacje, że jest to 
obiekt tła, nie należący do gromady Virgo; jednak w ta
kim przypadku jeszcze trudniej byłoby wyjaśnić jej dużą 
prędkość w naszym kierunku. Związek z grom adą po
twierdziły ostatecznie obserwacje radiowe materii mię- 
dzygalaktycznej.

# .

M 87 (NGC 4486) w Pannie

Rektascensja 
Deklinacja 
Odległość 

Jasność obserwowana 
Rozmiary kątowe

12h30m,8
+12°24’
60 000 000 l.św. 
8,6 mag 
7’,0

Olbrzymia galaktyka eliptyczna, znana też jako radio
źródło Virgo A —  jeden z najbardziej spektakularnych 
obiektów na niebie. Rozmiarom kątowym 7’ odpowiada 
średnica 120 tysięcy l.św. To niby mniej więcej tyle, co 
nasza Galaktyka, jednak dłuższe ekspozycje ukazują obiekt 
o rozmiarach przeszło pół stopnia (!), toteż jego całkowitą 
masę szacuje się na kilka bilionów mas Słońca. Jasność 
absolutna to -22  magnitudo.

M 87 znana jest z dwóch charakterystycznych cech: 
potężnego układu otaczających ją  gromad kulistych (ich 
liczebność szacuje się na kilkanaście tysięcy) oraz widocz
nego na zdjęciach o krótszym czasie ekspozycji dżetu — 
strumienia materii gazowej wyrzuconego z jądra galakty
ki. Odkrył go H.D. Curtis z Obserwatorium Licka w roku 
1918. Jego przestrzenne rozmiary szacuje się na kilka ty
sięcy l.św. Promieniowanie pochodzące z dżetu jest silnie 
spolaryzowane —  ma charakter synchrotronowy, a sama 
jego struktura ujawnia turbulentne zawirowania. W 1966 r. 
H.C. Arp odkrył drugi, znacznie słabszy dżet, skierowany 
w stronę przeciwną.

Promieniowanie radiowe galaktyki M 87 odkryli w ro
ku 1954 W. Baade i R. Minkowski. Dwa lata później J.E. 
Baldwin i RG. Smith z Cambridge zaobserwowali też sła
be radiowe halo. M 87 promieniuje intensywnie również 
w zakresie rentgenowskim. Prowadzone przy pomocy te
leskopu kosmicznego badania ujawniły obecność szybko 
ratującego dysku akrecyjnego w pobliżu jądra. Masę obiek
tu centralnego (zawartąw obszarze o średnicy do 120 l.św.) 
szacuje się na 2-3 miliardy mas Słońca.

Jedyna supernowa zaobserwowana w M 87 zajaśniała 
blaskiem 11,5 magnitudo w lutym 1919 roku. Odkrył ją  do
piero trzy lata później na kliszach I. Balanowski.

M 88 (NGC 4501) w Warkoczu Bereniki

Rektascensja 12h32m,0
Deklinacja +14°25’
Odległość 60 000 000 l.św.

Jasność obserwowana 9,6 mag
Rozmiary kątowe 7’ x 4 ’

Tę galaktykę charakteryzuje pięknie wykształcony sys
tem wielu ramion spiralnych. Nachyleniem dysku (ok. 30° 
do kierunku widzenia) przypomina nieco M 31, również jej 
liniowe rozmiary (130 tys. l.św.) są zbliżone. Charaktery
zuje ją  duża wartość prędkości radialnej — ok. 2000 km/s. 
29 maja 1999 r. odkryto w M 88 supernową typu la (SN 1999 
c l)  o jasności 16,4 magnitudo. Tydzień później, w maksi
mum blasku, przekroczyła 14 wielkość gwiazdową.
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Porównanie dwóch zdjęć Słońca 
wykonanych w dalekim ultrafiolecie 
przez sondę SOHO.

Zdjęcia  w ykonane 23 styczn ia  
1997 r. (a) i 9 listopada 1998 (b) ilu 
strują  znaczący wzrost poziomu ak
tywności Słońca.

Wyrzut materii koronalnej zarejestro
wany przez instrumenty umieszczo
ne na satelicie SOHO.

Kombinowane zdjęcie, powstałe 
z fo tografii wykonanych przez róż
ne instrumenty znajdujące się na po
kładzie sondy SOHO (koronografy 
oraz teleskop do obserwacji Słońca 
w dalekim ultrafiolecie —  niebieskie 
zdjęcie Słońca w środku).

2000 / 0 2 /2 7  01:54  2000 / 0 2 /2 7  07:42 ' '

Wyrzuty materii koronalnej zarejestrowany przez koronografy umieszczone na satelicie SOHO w dniu 27 lutego 
2000 r. Koronograf umieszczony, na sondzie SOHO wyposażony jest w tarczę, która blokuje bezpośrednie światło 
Słońca (biały okrąg), tak aby widać było jego atmosferę. Zdjęcie po lewej wykonano koronografem pozwalającym 
na oglądanie korony Słońca w zakresie od 2 do 6 promieni Słońca. To po prawej wykonano koronografem pozwa
lającym na oglądanie korony Słońca w zakresie od 3,7 do 32 promieni Słońca.
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lanetarium Śląskie 
w Chorzowie — miej
sce finałów Olimpiad 
Astronomicznych.
Laureaci XLIV Olim
piady Astronomicznej 
(od lewej stoją: Marek 
Misztal, Aleksander 
Sądowski, Krzysztof 
Nalewajko, Tomasz 
Tyranowski, Lech Ło
bodziński).

w holu
J  Olimpiady 
anetarium.
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M 89 (NGC 4552) w Pannie

• .

Rektascensja 12h35m,7
Deklinacja +12°33’
Odległość 60 000 000 l.św.

Jasność obserwowana 9,8 mag
Rozmiary kątowe 4’

To jedno z oryginalnych odkryć Messiera. Na pierwszy 
rzut oka sprawia wrażenie normalnej galaktyki typu E0. 
Klisze o podwyższonej czułości ukazały jednak rozległą 
otoczkę o rozmiarach przeszło 150 tys. l.św. Wykryto też 
przypominającą dżet strukturę, rozciągającą się na dystan
sie przeszło 100 tys. l.św. Niewykluczone, że obserwuje
my proces rozrywania mniejszej galaktyki przez siły pły
wowe pochodzące od M 89.

M 90 (NGC 4569) w Pannie

Należy do największych galaktyk spiralnych w groma
dzie Virgo. Mimo znaczących rozmiarów, jej masa wyda
je się niewielka — sugeruje to, że mamy do czynienia z ga
laktyką o bardzo małej gęstości. Rzeczywiście, jej ciasno 
nawinięte i gładkie ramiona spiralne wydają się być jakby 
pozbawione gwiazd. Proces powstawania nowych słońc 
odbywa się raczej tylko w wewnętrznej części dysku. Duża 
prędkość względem centrum gromady Virgo (prawie 
1500 km/s) może świadczyć o ucieczce z gromady. Nie
którzy twierdzą nawet, że jest to obiekt, który opuścił ją  
już dawno i znajduje się w znacznie mniejszej niż ona od
ległości.

Rektascensja 
Deklinacja 
Odległość 

Jasność obserwowana 
Rozmiary kątowe

12h36m,8 
+  13°  10 ’

60 000 000 l.św. 
9,5 mag 
9’,5 x 4 ’,5

M 91 (NGC 4548) w Warkoczu Bereniki

Rektascensja 
Deklinacja 
Odległość 

Jasność obserwowana 
Rozmiary kątowe

12h35m,4
+14°30’
60 000 000 l.św. 
10,2 mag 
5’,4 x 4 ’,4

Odkryta najprawdopodobniej przez Messiera w roku 
1781, a niezależnie zaobserwowana przez W. Herschela 
kilka lat później. Przez prawie dwa stulecia 91-szy obiekt 
z katalogu Messiera był obiektem zaginionym. Wydawało 
się, że mogła to być kometa, którą francuski astronom za

liczył w poczet obiektów stałych, przypominających 
„gwiazdy z warkoczem”. Dopiero w roku 1969 miłośnik 
astronomii z Teksasu W.C. Williams zauważył, że gdy po
zycję na niebie wyznaczamy od M 89, a nie (jak chciał 
Messier) od M 58, trafiamy na NGC 4548, czyli H 11.120 
z katalogu Herschela. Dziś przyjmuje się więc, że niepo
rozumienie wynikło z pomyłki w notatkach Messiera.

Przynależność M 91 do gromady Virgo potwierdziły 
niedawne wyznaczenia dystansu w oparciu o analizę ja 
sności cefeid — Graham i inni uzyskali wartość 52±6 min 
l.św. Pozorna rozbieżność z podawanym zwykle dystan
sem gromady Virgo (60 min l.św.) wzięła się z założenia 
błędnej odległości Wielkiego Obłoku Magellana przy ka
libracji — po pomiarach Hipparcosa zamiast 52 będziemy 
mieli bowiem 58 min l.św. (co zgadza się z wynikami uzy
skanymi dla innych galaktyk gromady Virgo, m.in. M 100).

Jest to trudny do dostrzeżenia obiekt dla słabiej wypo
sażonych obserwatorów. W zależności od warunków at
mosferycznych może też przyjmować różny wygląd, co 
zauważył już John Herschel, opisując jego kształt raz jako 
„lekko wydłużony, jaśniejszy w środku” bądź też jako „bar
dzo wydłużony”. Najwyraźniej w pierwszym przypadku 
obserwował on całą galaktykę z ramionami spiralnymi, 
a w drugim — tylko poprzeczkę, (kr)
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poradnik obserwatora

FOTOGRAFOWANIE GALAKTYK

Galaktyki nazywane „wyspam i W szechśw iata” są 
najod leg lejszym i obiektam i astronom icznym i, 
jak ie  m iłośnicy nocnego nieba m ogą dostrzec na 

sw oich zdjęciach. Z djęcia takie stanow ią najcenniejsze 
„trofea” w kolekcji astrofotografii każdego fotografujące
go am atora astronom ii. G alaktyki obserw ow ane były ju ż  
w  X V III w ieku przez C harlesa M essiera, jednak  ich praw 
dziw a natura nie była w tedy znana i obiekty  te nazyw ano 
m gław icam i. D opiero w  1924 roku E. H ubble poprzez 
określenie odległości do m gław icy M 31 stw ierdził, że 
znajduje się ona daleko poza naszą  G alak tyką i stanow i 
analogiczny układ gw iazd, gazu i pyłu. N a zdjęciach w y
konyw anych przez duże teleskopy w yraźnie w idać różno
rodność w w yglądzie galaktyk. Hubble podzielił galakty
k i n a  trz y  z a s a d n ic z e  ty p y : e l ip ty c z n e ,  s p ira ln e  
i nieregularne. Oczywiście zdjęcia galaktyk w ykonane za 
pom ocą am atorskich teleskopów  będą zaw ierały m niejszą 
ilość szczegółów  niż te w ykonane za pom ocą profesjonal
nych teleskopów, jednak  pozw olą (w przypadku galaktyk 
o najw iększych rozm iarach kątowych) na określenie przy
należności do jednego z trzech pow yższych typów.

Pom im o ogrom nych odległości, jak ie dzielą galaktyki 
od D rogi M lecznej, ich rozm iary kątowe na ziem skim  nie
bie są  im ponujące (w  przypadku najbliższych galaktyk 
należących do Lokalnej G rupy G alaktyk). N a przykład 
rozm iary kątowe galaktyki M 31 (około 158' x 50 '), leżą
cej w  gw iazdozbiorze Androm edy, są kilkakrotnie w ięk
sze niż rozm iary K siężyca w  pełni. Tak duże rozm iary ką
tow e um ożliw ia ją  fo tografow an ie  tej galak tyk i ju ż  za 
pom ocą obiektyw u standardow ego (ogniskow a: 50 -5 8  
mm). W  przypadku użycia obiektyw u o ogniskowej 58 mm 
zarejestrow any na kliszy obraz M 31 będzie m iał rozm ia
ry około 2 ,6  x 0,8  mm  i będzie w ystarczająco duży aby na 
odbitkach form atu 9 x 13 cm lub 10 x 15 cm  był w idoczny 
charakterystyczny kształt M  31. Dużo lepsze rezultaty uzy
skamy, stosując teleobiektyw  o ogniskow ej 200-300  mm, 
dający na kliszy obraz M  31 o rozm iarach 9,2 x 2,9 mm 
(F = 200 mm) lub 13,8 x 4 ,4  mm (F =  300 mm).

Jednak fotografowanie w iększości galaktyk (oczywiście 
najjaśniejszych i najw iększych) w ym aga użycia obiekty
w u lub teleskopu o ogniskowej co najmniej 800-1000 mm  
oraz o m ożliw ie dużej św iatłosile (F/D  =  6- 8). N a ogół do 
fotografow ania galaktyk używ a się teleskopów  o średni
cach 20 -3 0  cm i ogniskow ych 1000-1500 mm. W  tabeli 
poniżej zestaw iono jasności, rozm iary kątowe na niebie 
oraz rozm iary obrazów  na kliszy (F =  1000 m m ) dla 10 
galaktyk o najw iększych rozm iarach kątowych (w idocz
nych z obszaru Polski).

i

• M31: f 2.-8Z58 mm, Scotch 400 ASA, eksp. ? min.
‘ > . Fot Skórzy/iski .

U zyskanie praw idłow o naświetlonego obrazu galakty
ki na kliszy w ym aga nie tylko odpowiedniego doboru ogni
skowej, ale także odpow iedniego czasu ekspozycji. Poza 
galaktyką M 31, dla której czasy ekspozycji m ogą w yno
sić 3 -8  m inut (w zależności od czułości filmu i św iatłosiły 
obiektyw u), zdecydow ana w iększość galaktyk w ym aga 
użycia dużo dłuższych czasów  ekspozycji: 30 -90  m inut 
(św iatłosiła 6- 8 , czułość filmu 400-1600  ASA). Tak dłu
gie czasy ekspozycji w  połączeniu z dużym i ogniskow y
m i w ym agają od obserw atora dużej dokładności w prow a
d zen iu  te leskopu . P odczas w ykonyw an ia  tak  d ług ich  
ekspozycji w skazane są kilkum inutow e przerw y (zasłania
m y obiektyw  lub tubus teleskopu), zw łaszcza jeśli nasz 
teleskop nie m a m echanizm u zegarowego. W iele telesko
pów  w yposażonych je s t w m ikroruchy o ograniczonym  
czasie działania, a zatem  pam iętajm y, aby przed rozpo
częciem  ekspozycji sprawdzić, czy m am y w ystarczający 
„zapas” mikroruchów.

Do fotografowania galaktyk polecam  filmy negatyw o
we zarówno kolorow e, ja k  i czarno-białe, jednak  pow inny 
one charak teryzow ać się  w ysoką czułością: 8 0 0 -3200  
ASA.

Wiesław Skórzyński

galaktyka
gwia
zdo
zbiór

mp

rozmiary
kątowe

(')

rozmiary 
na kliszy 

(mm)

M 31 And 5,0 158 x 50 45,9 x 14,5
M 33 Tri 6,3 61,7 x 38,1 17,9 x 11,1

NGC 300 ScI 8,7 30 x 23 8,7 x 6,7
M 101 UMa 9,0 24,5 x 23,4 7,1 x 6,8
M 81 UMa 8,9 24 x 13,2 7,0 x 3,8
NGC 253 ScI 7,0 24 x 6,3 7,0 x 1,8
NGC 6822 Sgr 11,0 16,6 x 13 4,8 x 3,8
NGC 247 Cet 10,7 20,9 x 7,4 6,1 x 2,1
NGC 2403 Cam 10,2 15,5 x 9,5 4,5 x 2,8
M 74 Psc 11,2 12 x 12 3,5 x 3,5
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50 lat amatorskich obserwacji 
Słońca w Polsce

Najbliższa nasza gw iazda —  
Słońce jest system atycznie 
obserwowana przez znaczną 

część społeczności astronomicznej. 
Z dobrym powodzeniem są prowadzo
ne obserwacje obejmujące całe widmo 
fal elektromagnetycznych. Uzyskana 
z nich ogromna ilość informacji doty
czy zjawisk zachodzących w kolejnych 
warstwach atmosfery słonecznej. Po
zwala to modelować zjawiska, ustalać 
związki zachodzące pomiędzy nimi, 
uściślić procesy fizyczne wywołujące te 
zjawiska.

Ta ogromna ilość obserwacji jest cią
gle niewystarczająca, abyśmy mogli 
powiedzieć, że o Słońcu wiemy wszyst
ko. Liczącym się wkładem do tego ban
ku informacji są obserwacje wykonywa
ne przez am atorów, polegające na 
zliczeniowych obserwacjach plam sło
necznych.

Pierwsze obserwacje plam słonecz
nych w Polsce prowadzone były w la
tach 1614-1618 w Kaliszu przez o.o. 
Jezuitów. Sporadyczne obserwacje 
Słońca w ykonyw ał Jan H ew eliusz 
w Gdańsku. O prawdziwej systema
tyczności w ich wykonywaniu może
my powiedzieć dopiero na początku lat 
pięćdziesiątych dwudziestego stulecia. 
Wtedy to w czasopiśmie „URANIA” 
nr 7-8 z 1951 r. ukazał się artykuł prof, 
dra Jana Mergentalera z Uniwersytetu 
Wrocławskiego, w którym zapropono
wał czytelnikom śledzenie zjawisk na 
Słońcu.

Na apel odpowiedziało 7 osób, przy
syłając wyniki swoich obserwacji, któ
re po zbiorczym opracowaniu publiko
wano w „Uranii” oraz kwartalniku, Acta 
Geophysica Polonica”.

W celu większej konsolidacji dzia
łań w kwietniu 1974 r. zostało powoła
ne Korespondencyjne Stowarzyszenie 
Obserwatorów Słońca, strukturalnie 
związane z Polskim Towarzystwem 
Miłośników Astronomii, przemianowa
ne w lipcu tego samego roku na Cen
tralną Sekcję Obserwatorów Słońca 
PTMA. Koordynatorem i motorem na
pędowym Sekcji został długoletni ob

serwator Słońca, Wacław Szymański 
z Dąbrowy Górniczej. Zaczęły ukazy
wać się comiesięczne „Komunikaty
0 stanie aktywności Słońca” najpierw pi
sane na maszynie a w późniejszym cza
sie w wersji drukowanej. Rozsyłano je 
do obserwatorów i instytucji zaintere
sowanych wynikami obserwacji. Publi
kowano w nich średnie dzienne i śred
nie miesięczne liczby Wolfa, nasilenie 
pochodni fotosferycznych, średnią mie
sięczną powierzchnię plam, współrzęd
ne heliograficzne powstałych plam.

Dzięki współpracy z placówkami 
uniwersyteckimi z Krakowa, Lublina
1 Torunia publikowano wyniki nasilenia 
radiopromieniowania Słońca na często
tliwościach: 810,430,220 ,127 MHz.

Doniosłą rolę w pracach Towarzy
stwa odgrywało prywatne Słoneczne 
Obserwatorium Astronomiczne zbudo
wane przez Wacława Szymańskiego 
w niewielkiej miejscowości pod Często
chową—  Żarkach Letnisku. Tam orga
nizowano część praktyczną dorocznych 
Zjazdów Obserwatorów Słońca. Połą
czone one były z Naukowymi Sesjami 
Astronomicznymi, które odbywały się 
w Pałacu Kultury Zagłębia w Dąbrowie 
Górniczej.

Ogromne wsparcie ze strony Dyrek
cji Pałacu Kultury Zagłębia pozwoliło 
na organizację Sesji na bardzo wysokim 
poziomie naukowym, czego dobitnym 
przykładem może być obecność na nich 
takich prelegentów, jak prof. Wilhelmi
na Iwanowska z Uniwersytetu M. Ko
pernika w Toruniu, dr Longin Głady- 
szewski z UMCS w Lublinie, prof. 
Konrad Rudnicki z Uniwersytetu Jagiel
lońskiego, prof. Roman Janiczek z Po
litechniki Częstochowskiej i wielu in
nych.

Ta forma organizacyjna obowiązy
wała do sierpnia 1981 r., kiedy to ist
niejąca grupa podzieliła się na dwie od
dzielne części.

W dniu 30 sierpnia odbyło się zebra
nie założycielskie, na którym uchwalo
no powstanie Towarzystwa Obserwa
torów Słońca. Stowarzyszenie zostało 
zarejestrowane w Sądzie w Dąbrowie

Górniczej i otrzymało osobowość praw
ną. Przewodniczącym TOS został Wa
cław Szymański. Druga część podzie
lonej grupy nadal teoretycznie istniała 
pod tym samym szyldem.

Dzięki dalszemu wsparciu Pałacu 
Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej
i ogromnemu zaangażowaniu przewod
niczącego, Wacława Szymańskiego, 
Towarzystwo Obserwatorów Słońca 
rozwinęło swoją działalność, skupiając 
około 40 członków z kraju i z zagrani
cy. Wyniki swoich obserwacji przysy
łali obserwatorzy z USA, Wielkiej Bry
tanii, Niemiec.

Wyniki trafiały do organizacji o po
dobnym  charak terze działalności 
w Niemczech, Belgii, USA.

Materiały z corocznych sesji astro
nomicznych publikowano we własnym 
wydawnictwie pod nazwą: „Aktywność 
słoneczna”. W 1991 roku, po śmierci 
założyciela i koordynatora TOS, Wacła
wa Szymańskiego, zostaje wybrany 
nowy Zarząd Towarzystwa, którego 
przewodniczącym zostaje Piotr Urbań
ski z Żychlina (woj. łódzkie).

Trudny okres przemian początku lat 
dziewięćdziesiątych nie ominął również 
TOS. Brak funduszów zmusił Zarząd do 
ograniczenia zasięgu działalności Towa
rzystwa, jak i większej dyscypliny wśród 
samych obserwatorów.

Chcąc dorównać poziomowi obser
wacji do wymagań światowych, musia
no zmienić sposób sprawozdawczości, 
stawiając przede wszystkim na ich ja 
kość.

Spowodowało to drastyczny spadek 
ilości obserwatorów, którzy zrażani 
wysokim stopniem trudności przestali 
przysyłać swoje wyniki. Wprowadzona 
kom puteryzacja  bardzo pom ogła 
w opracowywaniu wyników, a przesy
łanie informacji za pomocą poczty elek
tronicznej przyspieszyło komunikację.

Otwarcie na świat poprzez utworze
nie własnej witryny internetowej Towa
rzystwa przysporzyło nowych obserwa
torów i współpracowników z Nowej 

dokończenie na str. 173.
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w kraju

Dar dla Uniwersytetu Opolskiego

W dniu 13 lutego 2001 roku 
w A udy to rium  K sięcia  
Jana Dobrego, mieszczą

cym się w gmachu głównym Uniwer
sytetu Opolskiego, odbyła się uroczy
sto ść  p rzek azan ia  daru  F undacji 
Alexandra von Humboldta —  telesko
pu MeadeLX-200 12” z kamerą CCD 
SBIG ST-7E —  Instytutowi Fizyki 
Uniwersytetu Opolskiego.

W uroczystości wzięli udział przed
stawiciele Urzędu Miasta Opola i miast 
Opolszczyzny, kierownictwa Politech
niki Opolskiej, Kuratorium, Niemiec
kiego Tow arzystw a O św iatow ego 
i Związku Mniejszości w Polsce, by
łych stypendystów Fundacji Humbold
ta, kierownictwa Uniwersytetu Opol
skiego —  Rektorów , D ziekanów , 
Dyrektorów Instytutów oraz profeso
rów Uniwersytetu i Politechniki, a tak
że szerokiej rzeszy pozostałych pra
cowników i młodzieży.

Rektor Uniwersytetu Opolskiego, 
prof, dr hab. Stanisław Nicieja, w po
witalnym słowie zauważył, że tutejsza 
uczelnia —  beneficjent fundacji —  
wpisuje się tym samym w poczet kon
tynuatorów wielowiekowej już trady
cji europejskich uniwersytetów, któ
rych dzisiejsza potęga naukowa ma 
swoje korzenie w geście darczyńców.

Teleskop przekazał Pan Rolf Papen- 
berg, konsul Republiki Federalnej Nie
miec w Opolu. Jak zauważył: „Ten dar, 
to potwierdzenie, że współpraca pol- 
sko-niemiecka rozwija się na niwie 
naukowej, a urządzenie umacnia miej
sce Opola na naukowej mapie świata.” 
Podobne przesłanie głosiło wystawio
ne na centralnym  miejscu —  obok 
głównego bohatera, teleskopu —  świa
dectwo daru ze strony Fundacji Alexan
dra von Humboldta: „Tym darem Fun
dacja pragnie wnieść swój w łasny 
wkład w postęp nauki i edukacji oraz 
w rozwój międzynarodowej współpra
cy na tych polach.” Fundacja przeka
zuje teleskop na ręce profesora dra hab. 
Józefa Musieloka, Prorektora Uniwer
sytetu, byłego stypendysty Fundacji, a 
zarazem osoby o największych w jej 
przekonaniu zasługach do odbioru tego 
daru. Głównym opiniodawcą^ orędow

nikiem na rzecz daru ze strony RFN był 
Prof. H. J. Kunze z Uniwersytetu w 
Bochum, a środki na zakup teleskopu 
przekazało Ministerstwo Spraw Zagra
nicznych Niemiec.

Pan konsul Rolf Papenberg dokonał 
symbolicznego uruchomienia telesko
pu, wysyłając mu pilotem polecenie 
skierowania się na planetę Wenus. W 
tym czasie (uroczystość odbywała się 
w godzinach dopołudniowych) Wenus 
znajdowała się w blasku Słońca po 
wschodniej stronie nieba, a więc była 
niewidoczna; teleskop jednak wykonał 
wyznaczone zadanie.

Swój udział w uroczystościach za
powiedział prezes Polskiego Towarzy
stwa Astronomicznego, prof, dr hab. 
Andrzej Woszczyk, którego jednak za
miar uczestniczenia „w tak ważnym —  
jak to określił w przesłanym telegra
mie —  akcie narodzin nowego obser
watorium!” pokrzyżowała ostra grypa. 
Uczestnikom uroczystości życzył „mi
łych chwil i ... pogodnego nieba”. Za 
dar podziękował Dyrektor Instytutu 
Fizyki, prof, dr hab. Tadeusz Górecki, 
a potem zostały wygłoszone dwa refe
raty popularnonaukowe.

Prof, dr hab. Bolesław Grabowski 
w wykładzie pt. „U granic Wszech
świata —  zwiad oczami wielkich tele
skopów” mówił o rozwoju możliwości 
obserwacyjnych nieba, od pierwszej 
lunetki Galileusza o średnicy ledwie 5 
cm, do współczesnych dziesięciome
trowych gigantów i projektowanego 
ogromnego teleskopu o średnicy 100 
metrów. Mgr Andrzej Czaiński w wy
stąpieniu „Małe jest piękne —  małe 
teleskopy” omówił możliwości ufundo
wanego teleskopu i zaprezentował jego 
działanie.

Na dar Fundacji Humboldta składa 
się teleskop Schm idta-Cassegreina 
amerykańskiej firmy MEADE, o śred
nicy 12 cali (ok. 30 cm), światłosile 1/ 
10 i montażu LX-200 oraz kamera 
CCD SBIG ST-7E. Teleskopy serii LX- 
200 są teleskopami o montażu widło
wym, ustawianymi horyzontalnie lub 
równikowo i sterowanymi poprzez sil
niki krokowe w dwóch współrzędnych: 
rektascensji i deklinacji. Sterowanie te

leskopem można realizować pilotem, 
będącym w istocie małym komputerem 
z kilkunastoma przyciskami i wyświe
tlaczem  alfanum erycznym . M ożna 
w ten sposób sterować teleskopem za 
pomocą kursorów, ustawiać czas, datę, 
współrzędne geograficzne itp. Teleskop 
można w sposób szybki (6 stopni na se
kundę) ustawić na dowolne współrzęd
ne równikowe lub też na 64359 obiek
tów typu gwiazdy i mgławice oraz, 
oczywiście, na wszystkie planety oraz 
Księżyc i Słońce. Teleskop wspomaga 
automatyczne ustawianie osi godzinnej 
równolegle do osi rotacji Ziemi, jak 
również automatycznie uwzględnia jej 
złe ustawienie. Parametry poprawek są 
znane po dwóch kolejnych ustawie
niach teleskopu w kierunku na gwiaz
dę referencyjną. W szystkie rozkazy 
wydawane za pomocą pilota można 
również zrealizować za pomocą kom
putera. Teleskop m ożna połączyć 
z komputerem za pomocą standardo
wego kabla telefonicznego zakończo
nego od strony komputera złączem DB- 
15 lub DB-25 i podłączonego do portu 
szeregowego. Po połączeniu z telesko
pem np. za pomocą programu typu ter
minal, można napisać rozkaz na klawia
turze i wcisnąć Enter; teleskop wyko
na polecenie i odpowie potwierdzeniem 
w ykonania rozkazu lub inną infor
macją. Rozkaz to zwykły tekst ograni
czony znakami dwukropka i hasha 
„#”. Np. polecenie „:LM 0051#” („Lo
cate Messier”) —  wybierze galaktykę 
M51; polecenie „:MS#” (M —  „Move” 
S —  Siew”) —  skieruje na nią teleskop. 
Zbiór rozkazów sterowania teleskopem 
i sposób przekazyw ania rozkazów 
przez pilota jest w tej chwili swoistym 
standardem. Duża część programów 
astronomicznych typu domowe plane
tarium, np. SkyMap, potrafi sterować 
takim teleskopem. Teleskop Meade LX 
200 ma również inną użyteczną funk
cję: otóż istnieje możliwość korygowa
nia jego ruchu za pomocą kamery CCD, 
która obserwując jakąś gwiazdę, bę
dącą w polu widzenia, wysyła telesko
powi rozkazy poprawienia pozycji. 
Dzięki temu można wyeliminować np. 
błędy w ustawieniu montażu, itp.
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Kamera SBIG ST-7E składa się 
z dwóch detektorów CCD o rozdziel- 
czościach 192x165 pikseli i 765x510 
pikseli.. Mniejszy detektor służy do ce
lów korekcyjnych — kamera może 
przesuwać w trakcie naświetlania ob
raz roboczy (większego detektora) 
w pamięci i w ten sposób niwelować 
drobne i szybkie zmiany położenia te
leskopu (spowodowane, np. wiatrem 
lub wibracjami). Kamera jest chłodzo
na za pomocą układu Peltiera oraz pom
py wodnej. Zarejestrowany obraz może 
być przesłany do komputera (poprzez 
drukarkowy kabel równoległy) w ca
łości lub też wybranymi fragmentami, 
dzięki czemu można zminimalizować 
czas potrzebny na transfer obrazu (za
stosowanie to ma miejsce głównie 
w fotometrii). Do kamery CCD załą
czony został program do jej sterowa
nia i do obróbki otrzymanych obrazów. 
Biblioteki do różnych języków progra
mowania oraz przykładowe programy 
źródłowe są na stronie producenta 
www.sbig.com. Istnieje kilka progra
mów astronomicznych, które mogąjed- 
nocześnie sterować teleskopem i wy
konywać zdjęcia. Umożliwiają one 
m.in. wykonywanie skryptów, które 
mogą sterować jednocześnie telesko
pem i kamerą w czasie obserwacji. Jako 
pierwszy testowany będzie darmowy 
program Iris autorstwa Christiana Buila 
(http://www.astrosurf.com/buil/us/iris/ 
iris.htm) oraz program AudeLa i ASTP 
(http://www.astrosurf.com/buil/astp/ 
astp.htm). Dzięki temu ostatniemu bę
dzie można sterować teleskopem i ka
merą CCD za pomocą skryptów Tcl/Tk. 
Dzięki temu możliwe będzie m.in. udo
stępnianie w celach dydaktycznych te
leskopu przez Internet.

Firma SBIG w swojej ofercie po
siada przyrząd do automatycznej 
zmiany filtrów (CFW-8) oraz spektro
graf (SGS). Tych urządzeń Uniwersy
tet Opolski na razie nie posiada, ale 
— jak zapewnił Dyrektor Instytutu 
Fizyki, prof. Górecki — teleskop zo
stanie w nie wkrótce „dozbrojony”. 
Dzięki filtrom będzie można dokony
wać pomiarów fotometrycznych oraz 
rejestrować zdjęcia w kolorze. Spek
trograf pozwoli rejestrować widma 
gwiazd i galaktyk. Jest on wyposażo
ny w dwie siatki dyfrakcyjne (o roz- 
dzielczościach 600 oraz 150 linii na 
mm) oraz dwie szczeliny (o szeroko
ściach: 18 i 72 mikrometry). Zmienia
jąc siatki i szczeliny, można otrzymać 
widma o odwrotnościach dyspersji: 
4,3 i 1,07 angstrema/piksel i rozdziel- 
czościach 2,4, 10 i 38 angstremów. 
Odpowiada to zaawansowanym na
ukowo potrzebom dydaktyki i dolnej 
granicy badań naukowych. Zakres re
jestrowanego widma to 750 i 3200 
angstremów. Ten drugi przypadek od

powiada pasmu równemu połowie sze
rokości całego widma widzialnego. 
Środek zakresu można regulować za 
pom ocą mikrometru. Spektrograf 
może pracować praktycznie w całym 
zakresie widzialnym 3800-7000 A. 
Zestaw może mierzyć przesunięcia 
dopplerowskie z dokładnością do 6 
km/sek. Rejestracja widma bardzo sła
bej gwiazdy o jasności 9 magnitudo 
(stosunek sygnał/szum=10) zajmie 
około 15 minut.

Teleskop będzie służył głównie ce
lom dydaktycznym, ale na zaawanso
wanym poziomie naukowym. Plano
wane obserwacje spektroskopowe to 
głównie obserwacje gwiazd zmien
nych: obserwacje jednej gwiazdy w cią
gu nocy (np. gwiazdy zmiennej zaćmie
niowej) lub rejestracja widm dużej 
liczby gwiazd, np. gwiazd zmiennych 
długookresowych. Bez filtrów i spek
trografu obserwacje będą dotyczyły 
szukania supernowych i wykonywania 
zdjęć planetoid.

Andrzej Czaiński

dokończenie ze  str. 171.

Zelandii, Australii, Japonii, Boliwii, 
Norwegii. Dzięki przychylności Kate
dry Radioastronomii Uniwersytetu Mi
kołaja Kopernika w Toruniu i Katedry 
Fizyki Uniwersytetu im. M. Curie-Skło- 
dowskiej w Lublinie nadal publikujemy 
dane o radiopromieniowaniu Słońca na 
częstotliwości 127 i 220 MHz. Dzięki 
uprzejmości dra Pawła Rudawego 
mamy okazję podziwiać Słońce, wyko
nując obserwacje za pomocy koronogra-

fu. Znajduje się on w Obserwatorium 
Astronomicznym w Białkowie i stano
wi własność Instytutu Astronomii Uni
wersytetu Wrocławskiego.

Dzisiaj w Polsce działają dwie nie
zależne grupy zajmujące się miłośniczy- 
mi obserwacjami Słońca: Sekcja Obser
wacji Słońca przy Polskim Towarzy
stwie Miłośników Astronomii oraz 
Towarzystwo Obserwatorów Słońca,

które w tym roku obchodzi jubileusz 20- 
lecia istnienia.

Sol omnia regit, Słońce Wszystkim 
Rządzi — te słowa Mikołaja Kopernika 
stały się dewizą członków Towarzystwa 
Obserwatorów Słońca. Fascynująca za
gadka wpływu Słońca na życie na Zie
mi ma swoich wiernych i oddanych pa
sjonatów.

Przewodniczący TOS 
Piotr Urbański
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XLIV OLIMPIADA ASTRONOMICZNA 
W ROKU SZKOLNYM 2000/2001

Dobiegła końca XLIV Olimpia
da Astronom iczna, a cenne 
nagrody w postaci teleskopów, 

bonów książkowych oraz wiele innych 
zostały rozdane podczas uroczystości 
zakończenia tej edycji olimpiady Za
dania pierwszej serii zawodów I stop
nia najpierw zostały opublikowane na 
stron ie  in ternetow ej organ iza to ra  
olimpiady —  Planetarium Śląskiego 
(www.entropia.com.pl/planetarium), 
a następnie we wrześniu dotarły do 
szkół w formie afisza wraz z informa
cjami regulaminowymi. W zawodach 
I stopnia należało rozwiązać jedno 
z trzech zadań obserwacyjnych i 6 
z pozostałych 8 zadań. Po raz kolejny 
okazało się, że młodzi obserwatorzy 
chętnie obserwują niebo nie tylko dla 
samej przyjemności: wyciągają z tych 
obserwacji interesujące wnioski. Do 
zawodów I stopnia z 15 województw 
przystąpiło 108 uczestników reprezen
tujących 73 szkoły, a zatem odnoto
wano 8% wzrost liczby uczestników. 
Po ocenie nadesłanych zadań zawo
dów I stopnia (szkolnych), wyłonio
no grupę 55 uczestników, która przy
stąpiła do zaw odów  II stopnia —  
okręgowych. Eliminacje te odbyły się 
15.01.2001 r. w dwóch ośrodkach: 
w 1 Liceum Ogólnokształcącym im. 
Ziemi Kujawskiej we Włocławku dla 
uczestników z terenu Polski północ
nej i centralnej oraz w VIII Liceum 
Ogólnokształcącym im. Marii Skło- 
dowskiej-Curie dla uczestników z Pol
ski południowej.

Na tym poziomie zawodów ucznio
w ie rozw iązyw ali cztery  zadania  
w warunkach kontrolowanej samo
dzielności, mogli korzystać z własnej 
literatury i kalkulatorów. Po przepro
wadzeniu eliminacji półfinałowych 
cz ło n k o w ie  K om ite tu  G łów nego 
Olimpiady Astronomicznej zdecydo
wali o dopuszczeniu do zawodów cen
tralnych III stopnia, czyli finału 15 
uczestników. Zawody finałowe odby
w ały  się  w P lane ta rium  Ś ląskim  
w Chorzowie w dniach 1-4 marca 
2001 r. W pierwszym dniu uczestnicy

zapoznali się z możliwościami apara
tury projekcyjnej planetarium, którą 
nie wszyscy przecież znali. Jedno z za
dań dotyczyło sztucznego nieba pla
netarium, a przeprowadzone konsul
tacje wyrównały szanse. Eliminacje 
finałowe odbyły się w dwóch turach. 
W pierwszej uczestnicy mieli do roz
w iązania trzy zadania teoretyczne. 
W drugiej turze należało rozwiązać 
również trzy zadania, w tym zadanie 
obserwacyjne i z tego powodu odby
wała się ona w godzinach wieczor
nych. Niestety, złe warunki pogodo
we w tym  czasie  u n iem o ż liw iły  
przeprowadzenie zadania obserwacyj
nego. Jak zwykle w podobnych sytu
acjach, zastosowano przygotowane 
wcześniej na taką ewentualność zada
nie praktyczne, ponadto w tej turze 
rozwiązywano zadanie pod sztucznym 
niebem planetarium. W sobotę 4.03. 
uczestnicy mogli już odetchnąć, bio
rąc udział w zwiedzaniu Planetarium 
Śląskiego i uczestnicząc w spektaklu 
laserow ym  Planetarium  M ilenium  
Show —  nowej ofercie placów ki. 
W tym samym czasie intensywnie pra
cowała Komisja oceniająca zadania. 
Uroczystość zakończenia XLIV Olim
piady A stronom icznej odbyła się 
w gmachu Planetarium Śląskiego w 
niedzielę 4 marca 2001 r. Przewodni
czący Komitetu Głównego Olimpia
dy Astronomicznej prof, dr hab. Jerzy 
M. Kreiner podał następnie końcową 
klasyfikację:

I miejsce i tytuł laureata uzyskał 
Krzysztof Nalewajko, kl. III, Liceum 
Ogólnokształcące im. Jana Bożyńskie- 
go w OSTRÓDZIE, II miejsce i tytuł 
laureata Tomasz Tyranowski, kl. III, 
V Liceum Ogólnokształcące im. Au
gusta Witkowskiego w KRAKOWIE,
III miejsce i tytuł laureata ex aequo 
otrzymali: Lech Łobodziński, kl. IV,
I Liceum Ogólnokształcące im. Anto
niego Osuchowskiego w CIESZYNIE 
i Aleksander Sądowski, kl. III, I Li
ceum Ogólnokształcące im. Ziemi Ku
jawskiej we WŁOCŁAWKU, miejsce
IV i tytuł laureata wywalczył Marek

Misztal, kl. III, II Liceum Ogólno
kształcące w KOŃSKICH. Oprócz 
pięciu laureatów  K om itet Główny 
Olimpiady Astronomicznej przyznał 
tytuł finalisty, który otrzymał Andrzej 
Jastrzębski, kl. IV, II Liceum Ogól
nokształcące im. Króla Jana III Sobie
skiego w GRUDZIĄDZU.

Pozostali uczestnicy finału w kolej
ności alfabetycznej to: Krzysztof Bar- 
czyński, kl. II, Liceum Ogólnokształ
cące im. Bolesław a C hrobrego —  
PSZCZYNA, Damian Bogdanowicz, 
kl. IV, Zespół Szkół Ogólnokształcą
cych Nr 1 im. Stefana Żeromskiego —  
LĘBORK, Bartosz Bosowiec, kl. IV,
I Liceum Ogólnokształcące im. Leona 
Kruczkowskiego —  TYCHY, Bartosz 
Fornal, kl. II, I Liceum Ogólnokształ
cące im. Bartłomieja Nowodworskie
go —  KRAKÓW, Piotr Gruszczyń
ski, kl. III, I Liceum Ogólnokształcące
—  TARNÓW, Piotr Guzik, kl. I, I Li
ceum Ogólnokształcące im. Mikołaja 
Kopernika —  KROSNO, Michał Mi
chałowski, kl. IV, VIII Liceum Ogól
nokształcące im. Adama Mickiewicza
—  POZNAŃ, Paweł Puterla, kl. III,
II Liceum Ogólnokształcące im. Mi
kołaja Kopernika —  MIELEC, Adam  
Rej, kl. II, IV Liceum Ogólnokształ
cące im. Stanisława Staszica —  SO
SNOWIEC.

Organizatorzy stwierdzają w dal
szym ciągu wzrost poziomu przygo
towania uczestników do olimpiady. 
Olimpiadę finansowało Ministerstwo 
Edukacji Narodowej. Znaczącymi jej 
sponsorami byli również:

• Komitet Astronomii PAN,

• Polskie Towarzystwo Miłośników 
Astronomii,

• Planetarium Śląskie,

• Zakład Optyki Instrumentalnej 
„Uniwersał”.

Zachęcam y do w zięcia udziału 
w tegorocznej edycji już XLV Olim
piady Astronomicznej w roku szkol
nym 2001/2002.

Jacek Szczepanik
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DANE STATYSTYCZNE 
XLIV OLIMPIADY ASTRONOMICZNEJ

Zawody 1 stopnia —  1 etap:
uczniowie gimnazjum — 2 ( 2%)
uczniów szkół technicznych — 3 ( 3%)
uczniowie liceów ogólnoksz. — 103 (95%)
z tego:
uczniów profilu mat.-fiz. — 61 (56%)
uczniów klas maturalnych — 26 (24%)

Zawody II stopnia —  II etap:
uczniów szkół technicznych — 2 ( 4%)
uczniowie liceów ogólnoksz. — 53 (96%)
z tego:
uczniów profilu mat.-fiz. — 31 (56%)
uczniów klas maturalnych — 19 (34%)

Zawody III stopnia —  finał:
uczniowie liceów ogólnoksz. — 15 (100%)
z tego:
uczniów profilu mat.-fiz. — 13 (87%)
uczniów klas maturalnych — 5 (33%)

województwo zawody I stopnia zawody II stopnia zawody III stopnia laureaci
Uczn. Szk. Uczn. Szk. Uczn. Szk. Uczn. Szk.

POLSKA 108 73 55 43 15 15 5 5
L Z L Z L Z L Z L Z L Z L Z L Z

dolnośląskie 10 - 4 - 3 - 3 - - - - - - -
kujawsko-pomorskie 14 2 7 2 10 2 5 2 2 2 - 1 1 -
lubelskie 9 - 7 - 2 - 2 -

lubuskie 2 - 2 - 1 - 1 -

łódzkie 2 - 2 - 1 - 1
małopolskie 9 - 5 - 6 - 3 - 3 3 - 1 1 -
mazowieckie 12 - 6 - 3 - 3 -
opolskie 3 - 3 - 1 - 1 - - - - - - -
podkarpackie 4 - 3 - 3 - 2 - 2 2 - - - -
podlaskie - -
pomorskie 9 - 6 - 4 - 4 - 1 1 - - - -
śląskie 14 - 10 - 7 - 6 - 4 4 - 1 1 -
świętokrzyskie 3 - 3 - 3 - 3 - 1 1 - 1 1 -
warmińsko-mazurskie 4 - 4 - 4 - 4 - 1 1 - 1 1 -
wielkopolskie 6 1 5 1 3 - 2 - 1 1 - - - -

zachodniopomorskie 4 - 3 - 2 - 1 *

Objaśnienia do tabeli:
Uczn. — liczba uczniów,
Szk. — liczba szkół,
L — licea ogólnokształcące,
Z — szkoły zawodowe (technika, licea zawodowe, licea techniczne itp.)

Zwycięzca XLIV Olimpiady Astronomicznej —  Krzysztof Nalewajko 
—  odbiera nagrodę z rąk przewodniczącego jury
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ZADANIA XLIV OLIMPIADY ASTRONOMICZNEJ
ROK SZKOLNY 2000/2001

ZAWODY I STOPNIA

1.1. Dochodzące do powierzchni Ziemi promieniowanie 
słoneczne wskutek zjawiska ekstynkcji ulega pochłanianiu 
i rozpraszaniu powodując, że Słońce świeci nieco słabiej. 
Zmianę jasności Słońca (A m) obserwowanego na wysokości 
h nad horyzontem można obliczyć z przybliżonego wzoru:

0,2
A m  =

cos(90° -  h )

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

1.2. W momencie gdy kometa była odległa o 0,6 AU od 
Słońca i 0,8 AU od Ziemi jej odsłoneczny warkocz osiągnął 
długość kątową 2°. Jaka była wtedy kątowa odległość ko
mety od Słońca (elongacja) i liniowa długość jej warkocza? 
Załóż, że orbita Ziemi jest okręgiem.

1.3. W prostokątnym układzie współrzędnych, w którym 
na osi pionowej zaznaczamy godziny, a na osi poziomej datę, 
przedstaw wykresy:
— wschodu i zachodu Słońca,
— wschodu i zachodu Księżyca,
— wschodu i zachodu komety C /l999 S4 (LINEAR) 
w lipcu i sierpniu 2000 r. w Warszawie.

Omów warunki widoczności komety w tych dwóch 
miesiącach.

Dane dotyczące Słońca i Księżyca znajdź samodziel
nie. Efemerydy komety podaje tabelka:

data a  (2000) ó (2000)
30.06.2000 02h 34,41m + 42°53,2’

5.07.2000 02 49,68 + 47 06,6
10.07.2000 03 20,66 + 53 17,0
15.07.2000 04 41,52 + 61 44,0
20.07.2000 08 16,06 + 63 07,9
25.07.2000 11 01,01 + 41 05,3
30.07.2000 11 56,45 + 18 36,3

4.08.2000 12 18,82 + 05 13,2
9.08.2000 12 29,65 - 0 2  31,4

14.08.2000 12 35,50 -  07 22,0
24.08.2000 12 41,20 -  13 02,6

3.09.2000 12 44,17 -  16 22,6

chodu na wschód. Czas, jaki upłynął od momentu przejścia 
przez zenit nad jednym obserwatorem a następnie nad dru
gim, wynosił 60 s. Zakładając kołową orbitę, oblicz, na ja
kiej wysokości nad Ziemią przelatywał satelita i jaka była 
jego prędkość względem obserwatorów.

1.6. Przedyskutuj, jak długo trwa dzień na terenie Polski 
w dniu przesilenia letniego. Taką samą analizę przeprowadź 
dla dnia przesilenia zimowego i dni równonocy.

1.7. Podczas obserwacji zakrycia gwiazdy przez pewną 
planetoidę znajdującą się w opozycji do Słońca otrzymano 
wykres zmian jasności pokazany na rysunku.

Ad

10"

1h06m30s 35 40 45 50

1.4. Wymień i zwięźle opisz wyniki badań planetoid, do 
których zbliżyły się sondy kosmiczne.

1.5. Dwóch obserwatorów znajdujących się na równiku 
w odległości 400 km mierzonej na powierzchni Ziemi ob
serwowało sztucznego satelitę. Satelita poruszał się z za-

Jakie wnioski można wyciągnąć z przedstawionego wy
kresu? Wymień przyjmowane założenia.

1.8. Wyjaśnij termin ruchu wstecznego ciał w Układzie 
Planetarnym i podaj jego przykłady.

ZADANIA OBSERWACYJNE

1.0.1. Zaprojektuj i wykonaj prosty przyrząd do pomia
rów obserwowanej średnicy Księżyca. Wykonanym instru
mentem dokonaj serii obserwacji w ciągu miesiąca i wy
znacz, o ile zmieniła się zaobserwowana średnica Księżyca.

1.0 .2 . Przeprowadź obserwacje plam na Słońcu na obra
zie wytworzonym przez teleskop na ekranie. Wyznacz śred
nią wartość liczby Wolfa z przeprowadzonych przez siebie 
obserwacji.

Uwaga! Zachowaj szczególną ostrożność przy kiero
waniu przyrządu na Słońce. Pamiętaj, że nie wolno pa
trzeć przez przyrząd bezpośrednio na Słońce, bo grozi 
to uszkodzeniem wzroku!

1.0.3 . Jako rozwiązanie zadania obserwacyjnego można 
również nadesłać opracowane wyniki innych własnych ob
serwacji prowadzonych w latach 1999,2000, a w szczegól
ności obserwacji pozycji, jasności i kształtu komety C/1999 
S4 (LINEAR).
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ZAWODY II STOPNIA

2.1. Kometa Hale-Bopp jest kometą długookresową 
i ostatnio obserwowane jej zbliżenie do Słońca było praw
dopodobnie pierwszym w jej historii. Stąd należy sądzić, że 
skład materii tej komety nie zmienił się istotnie od momen
tu jej powstania. Uważa się jednak, że powstała ona względ
nie blisko Słońca w wyniku zlepiania się mniejszych bryłek 
materii kometamej, a dopiero później wy wędrowała do 
Obłoku Oorta. Początkowy skład komety szczególnie do
brze powinna odzwierciedlać materia emitowana z jej jądra 
w pobliżu peryhelium, a właśnie wówczas stwierdzono dużą 
emisję argonu i bardzo niewielką neonu.

Wiedząc, że neon ulatuje w przestrzeń już przy tempera
turze 25 K, a argon dopiero około 40 K, określ miejsce praw
dopodobnego powstania komety. Dla uproszczenia załóż, 
że promień Słońca (Rs = 7 x 105 km) i jego temperatura (Ts = 
5760 K) były wówczas takie same jak obecnie.

2.2. Sonda NEAR-Shoemaker na pierwszej orbicie elip
tycznej wokół Erosa miała prędkość 1,1 m/s w punkcie od
ległym o 366 km od środka masy planetoidy. Następnie son
da weszła na ciaśniejszą orbitę o wielkiej półosi równej 50 
km i o okresie obiegu 18 razy mniejszym niż na pierwszej 
orbicie.

Wyznacz masę Erosa i okres obiegu na pierwszej orbicie.

2.3. Wyobraź sobie, że oglądasz zachód Słońca w niety
powy sposób, poruszając się pionowo w górę w jednej 
z przeszklonych zewnętrznych wind wieżowca o wysoko
ści 600 m, stojącego na równiku ziemskim. Dla uproszcze
nia dodatkowo załóż, że ma to miejsce w dniu równonocy.

Jak powinna zmieniać się prędkość windy, aby oglądany 
przez Ciebie obraz Słońca został niejako zamrożony, tzn. 
aby obserwowane położenie Słońca względem horyzontu 
nie zmieniało się. Czy są to prędkości technicznie realne?

2.4. Podczas jednego z zaćmień Księżyca wyznaczono 
następujące współrzędne środka tarczy Księżyca w dwóch 
różnych momentach:

moment rektascensja deklinacja dtug. eklipt. szer. eklipt.
t a ó A P
19,42 7h20,5m +22°26' 108°33' +0°17'
21,59 7h26,8m +22°21' 110°00' +0°25'

Określ współrzędne równikowe równonocne i współrzęd
ne ekliptyczne węzła orbity Księżyca oraz moment przej
ścia Księżyca przez ten węzeł.

ZAWODY III STOPNIA

3.1. W której z wymienionych sytuacji cień Księżyca 
podczas całkowitego zaćmienia Słońca, obserwowanego 
w południe z centrum Polski, mógłby osiągnąć największe 
rozmiary liniowe:

a) Ziemia w peryhelium,
b) równonoc wiosenna,
c) przesilenie letnie,
d) Ziemia w aphelium,

e) równonoc jesienna,
f) przesilenie zimowe.

Wyznacz te rozmiary.
Potrzebne dane znajdź samodzielnie.

Wskazówka: Długość A stożka cienia podczas zaćmie
nia Słońca A = 0,0025 dSK, gdzie dSK to odległość Słońce- 
-Księżyc.

3.2. Prom kosmiczny Columbia ma masę 73,21. W ładow
niach promu można umieścić do 29,5 t ładunku. Prom wy
noszony jest na orbitę za pomocą 2 silników rakietowych 
na paliwo stałe i 3 silników rakietowych na paliwo ciekłe. 
Paliwo ciekłe (wodór i tlen o łącznej masie 7 2 1 1) znajduje 
się w dużym zbiorniku, odłączanym po wykorzystaniu. 
Masa pustego zbiornika wynosi 35 t. Każda z rakiet na 
paliwo stałe ma masę 90 t i zawiera po 500 t paliwa. Siła 
ciągu każdego z silników na paliwo stałe wynosi 12,9 MN. 
Silniki na paliwo ciekłe dysponują łącznym ciągiem o war
tości 5 MN.

Przy starcie promu pracują wszystkie silniki. Po 123 s 
kończą pracę silniki stałopaliwowe, po czym są odrzuca
ne. Silniki na paliwo ciekłe działają jeszcze przez następ
ne 6 minut. Po zużyciu całego zapasu paliwa pusty już 
potężny zbiornik po ciekłym wodorze i tlenie jest również 
odrzucany.

Zakładając, że szybkość spalania paliwa stałego jak i cie
kłego jest jednostajna w całym czasie pracy silników rakie
towych, oblicz wartości przeciążeń odczuwanych przez za
łogę promu:

a) w chwili startu całego zespołu,
b) tuż przed końcem pracy silników na paliwo stałe,
c) w chwilę po odrzuceniu pustych silników stałopali- 

wowych,
d) pod koniec fazy startu, tj. gdy kończą pracę silniki 

główne na paliwo ciekłe.
Wyliczone wartości podaj w jednostkach przyspieszenia 

ziemskiego (g = 9,81 m/s2).

Czy rzeczywiście mogą podróżować promem kosmicznym 
„zwykli” ludzie? (a nie tylko wyselekcjonowani piloci my
śliwców wojskowych —  przeciętny, zdrowy człowiek jest 
w stanie wytrzymać przeciążenia nie większe niż ok. 4 g.)

Wskazówka: Kierunek lotu promu kosmicznego ulega 
zmianie:

—  w punkcie a) siła ciągu działa pionowo w górę,
—  w punkcie d) pod koniec pracy silników, siła działa 

poziomo (wymaga tego idea wprowadzenia statku kosmicz
nego na orbitę prawie kołową).

—  w momentach b) i c) zakładamy, że cały zespół starto
wy pochylony jest pod kątem 45° do pionu.

3.3. Powszechnie kosmolodzy uważają, że Wszechświat 
się rozszerza, a głównym zadaniem kosmologii jest okre
ślenie sposobu tego rozszerzania. Zadanie to rozwiązuje 
podanie zależności czasowej czynnika skali R(t), gdzie t jest 
tzw. czasem kosmicznym, czyli czasem w układzie współ
rzędnych, w którym średnia prędkość wielkoskalowych ru-
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chów jest zerowa lub inaczej promieniowanie tła nie wy
różnia żadnego kierunku. Czynnik skali mówi, w jaki spo
sób zmieniają się odległości, jeżeli nie ma oddziaływania 
(np. dla obiektów zbyt odległych, by działały między nimi 
jakieś siły) — gdy w chwili tx odległości między ciałami 
wynosiły ^(/,)7, to w chwili t2 będą wynosić R(t2)-l, gdzie / 
jest odległością w chwili, gdy /?(/) jest równe jeden. Tempo 
rozszerzania Wszechświata można więc zmierzyć, biorąc 
dwa takie ciała i mierząc wzrost odległości między nimi. 
Ponieważ pomiary wykonuje się we względnie niewielkich 
odległościach, można przyjąć, że dla wszystkich ciał eks
pansja będzie taka sama będąc, po prostu, obecnym tem
pem ekspansji. Z matematycznego punktu widzenia taka nie
zależna od odległości wartość może być opisana pochodną 
czasową czynnika skali podzieloną przez czynnik skali, czyli:

n . d R ( t )  1 
dt R(t)'

Wielkość H  nazywa się stałą Hubble’a i ma obecnie war
tość około 70 km/s/Mpc, a udaje się ją  zmierzyć, korzysta
jąc ze zjawiska przesunięcia ku czerwieni — długości fal 
świetlnych w wyniku biegu w ekspandującym wszechświe- 
cie ulegają przesunięciu opisanemu wzorem:

A ~R(te) ’

gdzie indeksy w i e oznaczają odpowiednio chwilę obecną 
i moment emisji promieniowania. W trakcie ewolucji 
Wszechświata ulega zmianie wiele jego parametrów. Mię
dzy innymi zmienia się również temperatura promieniowa
nia tła, która obecnie jest niewielka i wynosi około 3 K. 
Związek temperatury promieniowania tła z czynnikiem skali 
jest bardzo prosty i ma postać:

R(t)-T = const.
Powyższe wzory są dokładne i niezależne od modelu 

kosmologicznego.
Najprostszym a jednocześnie uważanym za dość reali

styczny jest model Einsteina -  de Sittera, w którym zmianę 
rozmiarów Wszechświata opisuje czynnik skali określony 
równaniem:

/?(/)=  A -V  (*)
gdzie A jest stałą.

Zakładając poprawność modelu opisanego wzorem (*) 
oblicz:

a. Jaką najmniejszą temperaturę mógł mieć gaz, z któ
rego powstał Układ Słoneczny? Wiek Układu Słonecznego 
wynosi około czterech i pół miliarda lat.

b. Jaką najmniejszą temperaturę może mieć gaz w ga
laktykach o maksymalnym obecnie znanym przesunięciu 
ku czerwieni wynoszącym około sześciu? Ile procent obec
nego wieku miał wówczas Wszechświat?

Ile lat temu powstało promieniowanie tła oraz ile razy 
rozszerzył się Wszechświat od tego czasu, jeżeli powstało 
ono w temperaturze 3000 K?

3.4. Na księżycu Jowisza Io wulkany wyrzucają materię

Zadania XLIV Olim piady Astronomicznej

na dużą wysokość, sięgającą 300 km nad powierzchnię księ
życa. Zakładając modelowo, że w trakcie erupcji materia ta 
w kominie wulkanu spełnia równanie Bemouliego

1 2p  + — p v  + pgh  =  const,

gdzie p  jest ciśnieniem, p  — gęstością wyrzucanej materii, 
v — jej prędkością w kominie wulkanu, g  — przyspiesze
niem grawitacyjnym, h — wysokością nad ustalony poziom.

Oszacuj, na jakiej głębokości pod powierzchnią księży
ca znajdują się źródła wulkanizmu Io.

Wysokość stożka wulkanu można pominąć.
Przyjmij, że gęstość zewnętrznej warstwy księżyca wy

nosi p x = 2500 kg/m3, a gęstość wyrzucanej materii p 2 jest 
dziesięciokrotnie mniejsza.

Spróbuj określić, jakie założenia upraszczające umożli- 
wiająprzyjęcie słuszności równania Bemouliego. Czy przy
jęte założenia powodują przecenienie czy niedocenienie głę
bokości kanału wulkanicznego?

3.5. Aparatura planetarium odtworzy wygląd nieba z pew
nego miejsca w Europie. Po krótkiej przerwie pokażemy 
niebo widoczne w tej samej chwili co poprzednio, ale z miej
sca położonego na południku zerowym.

Mając do dyspozycji atlas nieba oraz rocznik astrono
miczny na 2001 rok:

1. Wyznacz z możliwie największą dokładnością współ
rzędne geograficzne miejsca obserwacji w obydwu przy
padkach.

2. Wiedząc, że aparatura planetarium symuluje sytuację 
odpowiadającą pewnej dacie 2001 roku, określ ją  z możli
wie największą dokładnością.

3. Określ porę odtwarzanej nocy.
4. Oceń współrzędne horyzontalne widocznych na nie

bie planet w pierwszej z demonstrowanych sytuacji.
5. Określ współrzędne równikowe równonocne widocz

nego na niebie mgławicowego obiektu nie będącego obiek
tem z Katalogu Messiera.

W rozwiązaniu podaj wszystkie wyniki swoich obser
wacji nieba i pełne uzasadnienie odpowiedzi.

3.6. Oblicz z dokładnością do jednej minuty moment za
chodu środka tarczy Księżyca w dniu 3 marca 2001 roku 
w Rzymie 0 R = 41°54’ (N), AR = 12°29’ (E).

Oceń wpływ paralaksy oraz refrakcji na moment za
chodu.
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Szkice rozwiązań
ZADANIE 2.1.
Zadanie powstało z inspiracji literaturowej (Science 288 

str. 2121), a głównym celem dydaktycznym, jaki przyświe
cał jego autorowi, było wskazanie uczestnikowi Olimpia
dy jednego ze sposobów umożliwiających poprzez pomiary 
współczesnych własności ciał Układu Słonecznego okre
ślenie warunków, w jakich powstały. W celu dostosowa
nia poziomu trudności zadania do możliwości uczestni
ków zdecydowano się na znaczne uproszczenia polegające 
na zignorowaniu zarówno ekstynkcji w pierwotnej mgła
wicy, jak i innej niż obecnie jasności młodego Słońca. Inne 
elementy zadania, takie jak energia promienista emitowa
na przez ciała o znanej temperaturze oraz równowaga ter
modynamiczna ciał ogrzewanych przez gwiazdę, wyda
wały się dobrze znane uczestnikom, jako że ta tematyka 
wielokrotnie już gościła w Olimpiadzie i nie sprawiała do
tychczas uczestnikom problemów. W sumie więc zadanie 
wydawało się dość łatwe i nie spodziewano się większych 
trudności z jego rozwiązaniem. A rozwiązanie to mogło 
przebiegać następująco.

W odległości r od Słońca bryłka (sferyczna) materii 
o promieniu a otrzymuje od Słońca energię

gdzie o, Rs, Ts są odpowiednio stała Stefana, promień Słoń
ca i jego temperatura. W powyższym wzorze stosunek 
(RJr)2 wynika oczywiście ze zmniejszania się strumienia 
emitowanej energii wraz ze wzrostem odległości od Słońca.

Bryłka materii promieniuje całą powierzchnią, a otrzy
muje energię tylko proporcjonalnie do swego przekroju. 
Tym samym warunek równowagi termicznej dla sferycz
nej bryłki ma postać

2 _ 4  2 ORlT?A naa 'T  = n a ' — ( *)  
r

Z tego warunku można obliczyć temperaturę bryłki 
materii znajdującej się w odległości r od Słońca. W miej
scu, gdzie powstała kometa, temperatura musiała być 
mniejsza od temperatury ulatniania się argonu (indeks A) 
a większa od temperatury emisji neonu (indeks N). Tym 
samym zgodnie z warunkami zadania kometa powstała 
obszarze określonym odległościami

_ Rs . _  TNRS
A  r \ r r > 1  N  r \ r j i 2

A L l N

w obszarze między 48 a 120 AU od Słońca.
Jak widać, zadanie z punktu widzenia techniki rachun

kowej nie powinno sprawić trudności dobrze przygotowa
nemu olimpijczykowi i dlatego wydawało się, że będzie dość 
łatwe. Ze względu na częste powtarzanie się w Olimpiadzie 
tematyki związanej z równowagą termodynamiczną i pra
wem Stefana-Boltzmanna zrezygnowano z kierowania uwa
gi uczestnika w stronę tych zagadnień uważając, że założe
nie o stosowalności przybliżenia ciała doskonale czarnego

astronomia w szkole

uczestnik bez problemu sam wykona. Zadanie, niespodzie
wanie, okazało się jednak dość trudne. Około dwudziestu 
procent uczestników Olimpiady w ogóle nie podjęło próby 
rozwiązania, a znaczna część tych, którzy taką próbę podję
li, nie wykroczyło poza elementarne rozważania. Tylko je
den uczestnik rozwiązał zadanie bezbłędnie. Większość roz
wiązań wykazywała mniej lub bardziej poważne usterki 
merytoryczne. Część uczestników nie potrafiła skojarzyć 
związku temperatury z odległością. Inni nie potrafili prawi
dłowo zapisać warunków równowagi termodynamicznej. 
Zaledwie kilku uczestników zauważyło problem kąta emi
sji — znakomita większość spośród tych, którzy poprawnie 
postawili problem, nie zauważyło, że emisja promieniowa
nia następuje w pełny kąt bryłowy, a ogrzewanie następuje 
jedyne przez powierzchnię przekroju (czwórka we wzorze 
(*)). Tym samym zadanie znakomicie wypełniło swą rolę 
selekcyjną. Rozwiązania ocenione jako pozytywne (zaliczo
ne), a uzyskujące różne punktacje różniły się wyraźnie i to 
istotnymi merytorycznie elementami.

W sumie efekty, jakie przyniosło omawiane zadanie, 
trochę zdziwiły organizatorów. Zadanie wydawało się tro
chę schematyczne i niezbyt odbiegające od standardu. 
W rzeczywistości okazało się, że uczestnicy ocenili jejako 
„ciekawe”, co oznacza, że sprawiło pewne trudności typu 
pojęciowego, co prawdopodobnie zaowocowało w więk
szości przypadków ograniczeniem wysiłku na dopracowa
nie szczegółów (powierzchnia emisji) — gdy uczestnik zro
zumiał, w jaki sposób uzyskać rozwiązanie, nie przejmował 
się drugorzędnymi problemami. Warto dodać, do pewne
go stopnia słusznie, bo lepiej zaliczyć zadanie z niższą 
punktacją niż nie zaliczyć wcale, a i z punktu widzenia 
organizatora Olimpiady zadanie, którego poszczególne 
rozwiązania różnią się tylko drugorzędnymi szczegółami, 
jest bezwartościowe.

Jerzy Kuczyński

ZADANIE 2.4.
Zadanie to wydawać by się mogło, iż jest stosunkowo 

proste. Jednak okazało się, że sprawiło uczestnikom nie
mało kłopotu. Mając podane współrzędne równikowe rów- 
nonocne i współrzędne ekliptyczne w dwóch momentach 
należy wyznaczyć współrzędne węzła i moment przejścia 
Księżyca przez węzeł. Dla tak małych kątów bez szkody 
dla ścisłości rozważań można dokonać przybliżenia, że 
odbywa się to na płaszczyźnie. Nie trzeba stosować geo
metrii sferycznej. Węzeł jest punktem przecięcia rzutu or
bity Księżyca na sferę niebieską z ekliptyką. W rozwiąza
niu pomoże nam rysunek.
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gdzie: A —  położenie Księżyca w momencie 1, B —  po
łożenie Księżyca w momencie 2, O —  węzeł, A, i A2 —  
długości ekliptyczne Księżyca w odpowiednich momen
tach, Z?, i fi2 —  szerokości ekliptyczne Księżyca w odpo
wiednich momentach.

Z podobieństwa trójkątów AA 'AB = AA "O A otrzymu
jemy:

/32-/3, k -K

stąd długość ekliptyczna węzła A0 = 105°28', zaś szero
kość ekliptyczna węzła oczywiście /?0 = 0°. Podobnie 
z zależności:

obliczym y czas przejścia K siężyca przez w ęzeł t0 = 
14h51m.

Następnie tworzymy podobny trójkąt, ale ze współrzęd
nymi równikowymi, tzn. równik -  orbita Księżyca, zazna
czając współrzędne równikowe równonocne a  oraz ó —  
rektascensja i deklinacja. Następne zależności to:

<S, - 8 2
—------ - oraz — ------ -
d0 -<S, a, - a 2<5 , - S 2

z nich otrzymuję ostatecznie współrzędne równikowe rów
nonocne węzła a 0 = 7h07m i/JQ =  22°37'. Oczywiście znak 
deklinacji jest dodatni. Ostatecznie otrzymane wyniki są 
następujące:

długość ekliptyczna węzła wynosi XQ -  105°28', 

szerokość ekliptyczna węzła wynosi (iu = 0°, 

rektascensja a 0 =  7h07m, 
deklinacja/?0 =  22°37',

moment przejścia Księżyca przez węzeł to tQ = 14h51m.
Ci z uczestników zawodów drugiego stopnia, którzy 

zrozumieli zadanie, rozwiązali je  w miarę poprawnie, jed
nak blisko 24% osób w ogóle nie podjęło próby rozwiąza
nia. Były próby ocenione na najniższą ocenę. Po popraw
nym postaw ien iu  (astronom icznym ) p roblem u, jak  
Czytelnicy mogli zauważyć, reszta to w zasadzie arytme
tyka. Największy problem, jaki sprawiają tego typu zada
nia, to umiejętność oceny, czy należy korzystać z (trudnej 
i ponadprogramowej w szkołach) geometrii sferycznej czy 
można pewne zagadnienia przybliżyć płaszczyzną.

Jacek Szczepanik

ZADANIE 3.3.
Zadanie to reprezentuje typ, który jak dotychczas nie 

był zbyt często wykorzystywany w Olimpiadzie. Polega 
na przedstawieniu miniwykładu, a następnie zażądaniu wy
korzystania dostarczonej wiedzy do obliczenia pewnych 
wielkości. Były dwa zasadnicze powody spróbowania, jak

zareagują uczestnicy Olimpiady na taki rodzaj problemu. 
Pierwszym z nich była chęć sprawdzenia, jak sprawnie 
olimpijczycy przyswajają wiedzę i czy potrafią rozwiązy
wać problemy w nowym, nieznanym im dotychczas ob
szarze astronomii. Drugim powodem była chęć wprowa
dzenia do Olimpiady ważnej, a w praktyce nie istniejącej 
w dostępnej uczniom literaturze, tematyki dotyczącej 
Wszechświata poza obszarem stosowalności prawa Hub- 
ble’a. Ponieważ zarówno tematyka, jak i rodzaj zadania 
nie pojawiają się w olimpiadzie zbyt często, zadanie, mimo 
że zakwalifikowane jako finałowe, było względnie łatwe 
i wymagało jedynie konsekwentnego wykorzystania po
danych wzorów. Kluczowym elementem zadania było ob
liczenie wieku Wszechświata w podanym modelu. Otóż, 
korzystając z podanej definicji stałej Hubble’a i jej rów
nież podanej, współczesnej wartości, otrzymujemy

H- = i
gdzie indeks „w” oznacza chwilę obecną. Tym samym czas 
istnienia Wszechświata

2
*w ~  3 H

Mając tę wartość, pozostałe żądane wartości można ła
two wyliczyć. Np. w punkcie „a” : 
czas kosmiczny dla momentu powstania Układu Słonecz
nego wynosi

t -  4,5T09 y = tW J U

co umożliwia obliczenie stosunku czynników skali obec
nie i w momencie powstania Układu Słonecznego, następ
nie korzystając z wzoru na związek temperatury i czynni
ka skali uzyskujemy

t i T  =  t 3 ‘T  =>  T  =n i  1  u i  *  u  ■* i /  ii
T

W punkcie „b” z wzoru na „z” natychmiast otrzymu
jem y stosunek rozmiarów równy 7 i stąd obliczamy: tem
peratura Wszechświata w momencie, gdy widzimy wspo
mniane odległe galaktyki, wynosi około 20 K. Obliczenia 
dotyczące czasu wykonujemy w sposób analogiczny do 
tych w punkcie „a” —  znając wiek Wszechświata i prze
sunięcie ku czerw ieni obliczam y czas em isji św iatła 
z wzoru na przesunięcie ku czerwieni. Punkt „c” zadania 
stanowi powtórzenie tych samych obliczeń co w punktach 
„a” i „b”, tylko że dana jest temperatura —  obliczyć nale
ży stosunek rozmiarów i moment w jakim to nastąpiło. 
Jak widać zadanie miało raczej szkolny charakter, a po
wtarzanie tych samych obliczeń miało w dużej mierze sens 
czysto dydaktyczny, czyli utrwalenie lekcji. Ze względu 
na „szkolny” charakter zadania spodziewano się raczej 
dobrych wyników i w zasadzie przewidywanie się potwier
dziło. Uczestnicy sprawnie przyswoili wiedzę i dość sku
tecznie potrafili z niej skorzystać —  60% uczestników fi-
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nału zadanie zaliczyło. Inna rzecz, że niektórzy dość słabo. 
Znaczna część uczestników uznawała tzw. czas Hubble’a 
równy (Hw)~l za wiek Wszechświata. Często zdarzającym 
się „grzechem” było wzięcie wieku Wszechświata „z kape
lusza”. To ostatnie założenie zasady oceniający uznawali 
za niezaliczenie zadania.

W sumie należy uznać eksperyment z tym typem zada
nia za udany. Uczestnicy całkiem nieźle sobie z mim pora
dzili, być może nabywając pewną wiedzę o warunkach 
panujących we wcześniejszych etapach historii Wszech

świata (temperatura w momencie powstawania Układu Sło
necznego rzędu 4-5 K, ok. 20 K przy z = 6, ok. tysiąca razy 
mniejsze rozmiary w epoce rekombinacji). Zadanie spełniło 
również swoją rolę selekcyjną — 40% uczestników finału 
nie poradziło  sobie z jego  rozw iązaniem , 
a wśród tych, którzy zadanie rozwiązali, znaleźli się za
równo tacy, którzy rozwiązali je bezbłędnie jak i ci, którzy 
je zaledwie zaliczyli.

Jerzy Kuczyński

XLV OLIMPIADA ASTRONOMICZNA
ROK SZKOLNY 2001/2002

INFORMACJE REGULAMINOWE
1. Olimpiada Astronomiczna jest organizowana dla 

uczniów szkół średnich.
2. Zawody olimpiady są trójstopniowe. W zawodach 

I stopnia (szkolnych) każdy uczestnik rozwiązuje dwie serie 
zadań, w tym zadanie obserwacyjne. Rozwiązywanie zadań 
zawodów Ił stopnia i III stopnia odbywa się w warunkach 
kontrolowanej samodzielności.

3. W pierwszej serii zadań zawodów I stopnia należy 
nadesłać, do 15 października 2001 r., rozwiązania 3 zadań, 
dowolnie wybranych przez uczestnika spośród zestawu za
wierającego 4 zadania.

4. Uczniowie, którzy przyślą rozwiązania zadań pierw
szej serii, otrzymają do końca października bieżącego roku 
tematy drugiej serii zadań.

5. Rozwiązanie zadania obserwacyjnego należy przesłać 
wraz z rozwiązaniami zadań drugiej serii zawodów I stopnia 
do 19 listopada br. Decyduje data stempla pocztowego. Na
desłanie rozwiązania zadania obserwacyjnego jest warunkiem 
koniecznym dalszego udziału w olimpiadzie.

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

7. Rozwiązania zadań zawodów I stopnia należy prze
słać za pośrednictwem szkoły pod adresem: KOMITET 
GŁÓWNY OLIMPIADY ASTRONOMICZNEJ, Pla
netarium Śląskie, 41-500 Chorzów, skr. poczt. 10, w ter
minach podanych w p. 3 i 5. Decyduje data stempla pocz
towego.

8. Rozwiązania zadań powinny być krótkie i zwięzłe, 
ale z wystarczającym uzasadnieniem. W przypadku polece
nia samodzielnego wyszukania danych, należy podać ich źró
dło. Jako dane traktuje się również podręcznikowe stałe astro
nomiczne i fizyczne.

9. Rozwiązanie każdego zadania należy napisać na od
dzielnym arkuszu papieru formatu A-4. Każdy arkusz oraz 
wszelkie załączniki (mapki, wykresy, tabele itp.) należy pod
pisać imieniem i nazwiskiem. W nagłówku zadania o najniż
szej numeracji należy umieścić dodatkowo: rok i miejsce uro

dzenia, pełną nazwę szkoły, jej adres, klasę i jej profil oraz 
adres prywatny (z kodami pocztowymi).

10. O uprawnieniach laureatów i finalistów decydują se
naty wyższych uczelni. Wśród nagród są teleskopy.

ZALECANA LITERATURA: obowiązujące w szkołach 
średnich podręczniki do przedmiotów ścisłych; H. Chrupała, 
M.T. Szczepański 25 lat olimpiad astronomicznych', Zadania 
olimpiad astronomicznych XXVI-XXXV  (w dwóch częściach); 
H. Chrupała, J. Kreiner, M. Szczepański Zadania z astrono
mii z rozwiązaniami; J.M. Kreiner Astronomia z astrofizyką; 
D.H. Levy NIEBO  — Poradnik użytkownika; J. Mietelski 
Astronomia w geografa', E. Rybka Astronomia ogólna', Słow
nik szkolny — Astronomia — praca zbiorowa; atlas nieba; 
obrotowa mapa nieba', czasopisma: Delta, Fizyka w Szkole, 
Świat Nauki, Urania —  Postępy Astronomii, Wiedza i Życie.

PIERWSZA SERIA ZADAŃ
1. Załogowy statek kosmiczny został wprowadzony na 

kołową orbitę wokół Ziemi w odległości h = 500 km od jej 
powierzchni. Następnie zwiększono wartość chwilowego 
wektora prędkości, wprowadzając statek na orbitę eliptyczną. 
Stwierdzono, że w aparacie fotograficznym o ogniskowej 
f  = 24 mm obraz Ziemi w największym oddaleniu statku od 
Ziemi mieści się dokładnie na klatce filmowej o wymiarach 
a = 36 mm, b = 24 mm.

Przedstaw na schematycznym rysunku wzajemne usytu
owanie obydwu orbit. Jaki mimośród miała nowa orbita stat
ku? Jak zmienił się okres obiegu statku w porównaniu z okre
sem obiegu na pierwszej orbicie? Jakie były minimalne 
i maksymalne odległości statku od powierzchni Ziemi na dru
giej orbicie?

Załóż, że Ziemia jest kulą o promieniu 6400 km.

2. Oszacuj, czy gołym okiem można dostrzec gwiaz
dę ciągu głównego typu widmowego:

a) BO — odległą od nas o 2000 lat świetlnych,
b) A0 — odległą o 1000 lat świetlnych,
c) G2 — odległą o 4 lata świetlne,
d) M5 — odległą o 4 lata świetlne.
Pozostałe potrzebne dane znajdź samodzielnie.

Dokończenie na str. 183.
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Ćwiczenia z globusem zorientowanym

Globus geograficzny, model 
kuli ziemskiej, jest zoriento
wany jak Ziemia, jeżeli kie

runki między punktami na Ziemi są 
równoległe do kierunków między ob
razami tych punktów na globusie. Ta
kiej orientacji globusa możemy doko
nać następująco:

1. Oś obrotu globusa należy skiero
wać na północ i nachylić do poziomu 
pod kątem równym szerokości geogra
ficznej miejscowości, w której prze
prowadzamy orientację, a więc np. 
w Warszawie pod kątem (j) = 52°,2. 
Globusy są zwykle produkowane tak, 
że ich osie nachylone są do podstawy 
pod kątem 66°,6, ponieważ tak jest na
chylona oś obrotu Ziemi do płaszczy
zny ekliptyki.

Dlatego dla naszych ćwiczeń trze
ba zmniejszyć ten kąt, w Warszawie 
o a = 66°,6 -  52°,2 = 14°,4. W tym 
celu można globus umocować na do
datkowej podstawce w postaci klina
0 kącie a = 14°,4 (rysunek). W ten spo
sób uzyskujemy równoległość osi glo
busa do osi obrotu Ziemi.

2. Nie zmieniając ustalonego kie
runku osi, obrotem samej kuli globu
sa doprowadzamy ją  do pozycji, w któ
rej punkt oznaczający Warszawę na 
globusie znajdzie się w najwyższym 
punkcie. Wtedy kierunek od tego 
punktu do środka globusa pokrywa się 
z kierunkiem pionu z Warszawy do 
środka Ziemi. W ten sposób kula glo
busa uzyskała taką orientację prze
strzenną jak kula ziemska.

Orientowania globusa dla przepro
wadzenia ćwiczeń należy dokonać 
w miejscu oświetlonym promieniami 
słonecznymi. Wtedy kula globusa
1 kula ziemska są jednakowo oświe
tlone. Możemy więc na globusie po
kazać zjawiska, które równocześnie 
występują na Ziemi:

Połowa kuli jest oświetlona — tam 
jest dzień, połowa ciemna — tam jest 
noc. Na środku półkuli oświetlonej jest 
punkt podsłoneczny, nad którym Słoń
ce znajduje się w zenicie. Punkt pod
słoneczny ma szerokość geograficzną 
równą aktualnej deklinacji Słońca. 
Ponieważ Słońce przesuwa się na za

chód, więc wraz z nim przesuwa się 
punkt podsłoneczny i granice półkuli 
oświetlonej. Na zachodzie, w coraz 
dalszych obszarach, staje się jasno — 
tam następuje wschód Słońca. Odpo
wiednio na wschodzie następuje za
chód Słońca.

Dla dokładniejszego pokazania ak
tualnego oświetlenia różnych rejonów 
Ziemi należy sporządzić model ele
mentów układu horyzontalnego w po
staci krążka ze sztywnego, białego pa
pieru o średnicy kilku centymetrów, 
zaopatrzonego w uchwyt. Przez środek 
krążka rysujemy dwie prostopadle do 
siebie linie, na których oznaczamy od
powiednio strony świata: północ Pn, 
wschód W, południe Pd i zachód Z. 
Również przez środek krążka, prosto
padle do jego płaszczyzny, przebijamy 
szpilkę od spodu do góry. Krążek, przy
łożony stycznie do kuli globusa zorien
towanego tak, by południk na nim był 
skierowany zgodnie z południkiem na 
globusie, jest również zorientowany. 
Płaszczyzna krążka jest równoległa do 
poziomej płaszczyzny horyzontu 
w punkcie Ziemi, którego obrazem jest 
punkt styczności krążka z globusem. 
Szpilka, prostopadła do płaszczyzny

krążka, jest równoległa do pionu w tym 
punkcie. Dlatego kierunek i długość 
cienia szpilki na krążku umożliwia oce
nę azymutu i wysokości Słońca w tej 
chwili, w wybranym punkcie Ziemi. 
W ten sposób stwierdzimy, że w punk
cie podsłonecznym szpilka nie rzuca 
cienia, ponieważ wysokość Słońca wy
nosi 90°. Na północ od punktu podsło- 
necznego cień szpilki pada w stronę 
północną, a na południe od niego cień 
jest skierowany na południe, czyli Słoń
ce oświetla ściany północne.

Aby odtworzyć dzienne zmiany 
oświetlenia Ziemi w tym dniu, należy 
obracać kulą globusa, nie zmieniając 
położenia jego osi. Jeżeli obrócimy kulę 
globusa tak, by obraz Warszawy znalazł 
się na zachodniej granicy półkuli oświe
tlonej, to granica ta wskaże rejony Zie
mi, gdzie w tym dniu wschód Słońca 
nastąpił równocześnie ze wschodem 
Słońca w Warszawie. Podobnie może
my określić obszary równoczesnego 
zachodu Słońca. Dla każdego punktu 
Ziemi kąt obrotu kuli globusa od wscho
du do zachodu Słońca wyznacza długość 
dnia, 15° = 1 godz.

W godzinach południowych, gdy 
Słońce jest w południku lub blisko nie-

U  s

^  f< f\ s< . ..  ... .  * ,., i
Po 't  n o c
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w d n i ę

Globus zorientowany w Warszawie. Podstawka klinowa o kącie a = 14°,4. Oś glo
busa nachylona na północ pod kątem rp -  52°,2. Punkt oznaczający Warszawę W 
w najwyższym punkcie globusa.
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go, możemy przy pomocy globusa 
przedstawić roczne zmiany oświetle
nia Ziemi. W tym celu należy skorzy
stać z równości szerokości geograficz
nej punktu podsłonecznego, 0 (p ) 
i aktualnej deklinacji Słońca d, zależ
nej od pory roku. Dla celów dydak
tycznych wystarczy znajomość nastę
pujących danych liczbowych:

Data ó = (f>( p)
22 czerwca +23°
17 kwietnia i 28 sierpnia +10°
22 marca i 23 września 0°
22 lutego i 20 paździer. -10°
22 grudnia -23°

Dla uzyskania odpow iedniego  
oświetlenia globusa zmieniamy na
chylenie jego osi do poziomu, zacho
wując jej skierowanie na północ. Glo
bus nie będzie już zorientowany, ale 
uzyska ustawienie odpowiadające 
wysokości Słońca w południku dla 
wybranej daty. Oś powinna uzyskać

takie nachylenie, aby zaobserwowany 
na globusie punkt podsłoneczny zna
lazł się na szerokości geograficznej 
0(p) odpowiadającej dacie, dla której 
chcemy określić oświetlenie Ziemi.

Zmianę nachylenia osi możemy 
również obliczyć jako różnicę warto
ści (p{p) dla daty przeprowadzanego 
ćwiczenia i dla daty, dla której chce
my uzyskać obraz oświetlenia Ziemi. 
Np. jeżeli w południe w czerwcu, 0,(p) 
= +22° chcemy pokazać oświetlenie 
Ziemi w grudniu, <p2(p) = -22°,to na
chylenie osi trzeba zmniejszyć o <j>2(p) 
-</>,(p) = -22° -  (+22°) = -44°. Dla 
Warszawy oś globusa, zamiast nachy
lenia 52°, powinna uzyskać nachyle
nie 52° -  44° = 8° w stronę północną. 
Słońce znajdzie się po stronie połu
dniowej na wysokości 16° nad hory
zontem warszawskim, którego płasz
czyznę wyznaczymy przy pomocy 
wyżej opisanego krążka przyłożone
go stycznie do obrazu Warszawy na

globusie. Przy tym nachyleniu osi, 
obrotem kuli globusa, możemy osza
cować grudniowe wysokości kulmina
cji Słońca i długości dni w różnych 
punktach Ziemi. Pozwoli to na poka
zanie następujących cech słoneczne
go oświetlenia Ziemi:

Na równiku przez cały rok dzień 
trwa 12 godz.

22 marca i 23 września, </>(p) = 0°, 
na całej Ziemi dzień trwa 12 godz.

W Warszawie w czerwcu dzień trwa 
około 17 godz., w grudniu ok. 8 godz.

Bieguny i obszary podbiegunowe 
są na przemian dłuższy czas oświetla
ne lub pozostają ciemne.

Na zakończenie jeszcze jedna uwa
ga: dla ćwiczeń tego typu wygodnie 
byłoby zmontować globus na podsta
wie umożliwiającej łatwe nachylanie 
osi do poziomu i odczytywanie jej kąta 
nachylenia.

Antoni Opolski

Dokończenie ze str. 181.
3. Podczas obserwacji jednego z zakryć Jowisza przez 

Księżyc obserwator odnotował czas pomiędzy I i II kontak
tem, wynoszący 56 sekund. Przez I kontakt rozumiemy pierw
sze zetkniecie obu tarcz, przez I I  kontakt —  koniec widocz
ności tarczy planety. Współrzędne równikowe (rektascensja, 
deklinacja) Księżyca dla miejsca obserwacji pół godziny przed 
I kontaktem (a v ój) i pół godziny po I kontakcie (a2, ó2) były 
następujące:

a , = 6h48m45,37s , ó,=  +22°57’12,1”,
a 2 = 6h51m29,54s , ó2= +22°53’27,7” .

Przyjmując upraszczająco, że zakrycie było centralne, ob
licz odległość Jowisza od Ziemi.

Promień równikowy Jowisza r7 = 7,14 x 107 m.

4. Zwięźle opisz wyniki ostatnich badań Słońca, powo
łując się na literaturę, z której korzystałeś.

ZADANIA OBSERWACYJNE

1. Zaproponuj metodę wyznaczenia lokalnego południ
ka w swojej miejscowości, a następnie, posługując się tym 
południkiem, wyznacz 5 momentów górowania Słońca w kil
kudniowych odstępach.

2. Dysponując odpowiednim teleskopem, dokonaj pró
by zaobserwowania Czerwonej Plamy na Jowiszu. Określ
z możliwie dużą dokładnością jej:

a) położenie na tarczy Jowisza,
b) rozmiary,
c) okresy widoczności związane z obrotem Jowisza.

Do wyników obserwacji dołącz samodzielnie wykonane 
rysunki wyglądu tarczy Jowisza podczas obserwacji.

3. Jako rozwiązanie zadania obserwacyjnego można rów
nież nadesłać opracowane wyniki własnych obserwacji pro
wadzonych w ostatnich dwóch latach, a w szczególności ob
serwacji zakrycia Saturna przez Księżyc 3/4.11. br.

Rozwiązanie zadania obserwacyjnego powinno zawierać: 
dane dotyczące przyrządów użytych do obserwacji i pomia
rów, opis metody i programu obserwacji, standardowe dane 
dotyczące przeprowadzonej obserwacji (m.in. datę, czas, 
współrzędne geograficzne, warunki atmosferyczne), wyniki 
obserwacji i ich opracowanie oraz ocenę dokładności uzy
skanych rezultatów. W przypadku zastosowania metody fo
tograficznej należy dołączyć negatyw.

Rozwiązanie jednego zadania obserwacyjnego należy na
desłać wraz z rozwiązaniami drugiej serii zadań zawodów 
I stopnia —  do dnia 19 listopada 2001 r.

ASTRO-BIT
Oprogramowanie i materiały astronomiczne

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

tel.:(0-32) 761-29-46 e-mail: astrobit@ka.onet.pl
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icy stronomii 
obserwują: Czyżby zmierzch

obserwacji
wizualnych?

Tabela 1.
Ilość obserwacji

Imię i nazwisko Ogółem Przesłanych 
do AAVSO

Ryszard Cnota 2044 1271

Oskar Dereń 928 928
Grzegorz Koralewski 970 970
Tomasz Krzyt 1001 933
Andrzej Markiewicz 1546 1546

Piotr Ossowski 10 10
Maciej Reszelski 10919 6456
Michał Siwak 145 —
Jerzy Speil 2052 2052
Stanisław Świerczyński 3552 3552

Razem 23167 17718

Możliwości w spółczesnych 
technik  obserw acyjnych 
pozwalają obecnie nie tyl

ko na sięganie coraz bardziej „w głąb 
nieba” (obserwacje coraz słabszych 
lub odleglejszych obiektów), lecz rów
nież na sięganie „wszerz”, tzn. doko
nywanie szybkich, częstych przeglą
dów znacznych obszarów nieba, na 
ogół za pomocą niewielkich instru
mentów. Powszechnie obecnie używa
ne, bardzo  czu łe  d e tek to ry  CCD 
stosowane w dużych teleskopach wy
kazują tę niedogodność, że rejestrują 
obrazy bardzo małych fragmentów 
nieba. K lasyczna fo tografia m iała 
jeszcze do niedawna tę przewagę, że 
za pom ocą kam er szerokokątnych 
można było uzyskać obrazy znacznie 
większych fragmentów nieba niż za 
pomocą CCD. Jednak w miarę rozwo
ju  techniki, a zwłaszcza elektroniki, 
kamery CCD zwiększają swoje roz
miary, a rosnąca moc komputerów 
pozwala na szybkie opracowywanie 
uzyskanych za pom ocą tych kamer 
obrazów. Dzięki temu już na począt
ku lat dziewięćdziesiątych rozpoczę
to realizację programów poszukiwa
nia efektów  m ikrosoczew kow ania 
graw itacyjnego (program y OGLE, 
MACHO, EROS, DUO), które wyma
gały śledzenia zmian jasności milio
nów obiektów na znacznym obszarze 
nieba. Więcej o tych zagadnieniach 
m ożna p rzeczy tać  w „P ostępach  
Astronom ii” 41,100 i 43,104. Przy 
okazji realizacji programów poszuki
wania efektów mikrosoczewkowania 
grawitacyjnego odkryto wielkie ilości 
nowych obiektów, przede wszystkim 
gwiazd zmiennych.

W ostatnich latach pojaw iły się 
również projekty programów obser

wacyjnych przeznaczonych głównie 
dla odkrywania i badań gwiazd zmien
nych, które obejmują całe niebo bądź 
znaczne jego fragmenty. Programy są 
kontynuacją i rozszerzeniem dotych
czas realizowanych fotograficznych 
przeglądów nieba, takich jakie wyko
nywane są w Obserwatorium Harvar- 
da czy Mount Palomar. Chociaż prze
glądy fotograficzne wykonywane są 
kamerami szerokokątnymi, to trwają 
one długo, tak że zdjęcia tych samych 
fragmentów nieba powtarzane są co 
kilka tygodni lub miesięcy. Opracowa
nie uzyskanych zdjęć jest czasochłon
ne, a dostęp do nich utrudniony, cho
ciażby z powodu groźby uszkodzenia 
kliszy. Inaczej ma się rzecz z progra
mami przeglądu nieba za pomocą ma
łych instrum entów  zaopatrzonych 
w duże kamery CCD. Zakładają one 
pełną autom atyzację instrumentów, 
krótkie ekspozycje, tak aby w ciągu 
jednej nocy można było dokonać peł
nego przeglądu wybranego fragmentu 
lub nawet całego nieba, oraz natych
miastowy wstępny przegląd uzyskane
go materiału. Dane te miałyby być po
tem dostępne w sieci Internetu.

Jeden z pierw szych program ów  
tego rodzaju, program ASPA (All Sky 
Patrol Astrophysics —  Astrofizyczny 
Przegląd Całego Nieba) przedstawiła 
w 1996 r. Constanze la Dous, dyrek
tor Obserw atorium  w Sonnebergu. 
Projekt ten nawiązywał do systema
tycznego fotografowania nieba, które 
wykonuje się tam od 1926r. Celem 
program u ASPA byłaby rejestracja 
wszystkich obiektów na niebie do 18 
mag. w dwu pasmach, B i V, w odstę
pach kilkugodzinnych. W tym celu 
należałoby stworzyć sześć obserwato
riów na całej Ziemi, z których każde
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w yposażone byłoby w dwadzieścia 
małych teleskopów o średnicy 30 cm 
i ogniskowej 94 cm, zaopatrzonych 
w kamery CCD o rozmiarach 7000 x 
9000 pikseli. Ekspozycja każdego ob
razu trwałaby 5 minut. Wszystkie ob
razy byłyby potem wstępnie opracowa
ne i w ciągu 24 godzin po ekspozycji 
udostępniane w sieci Internetu.

Program ASPA nie doczekał się na 
razie realizacji, jednakże obecnie ist
nieje już kilkadziesiąt, w różnych sta
diach zaaw ansow ania, może mniej 
ambitnych i kosztownych, ale podob
nych programów. Przeznaczone są one 
nie tylko dla badań gwiazd zmiennych, 
lecz również do poszukiwań efektów 
mikrosoczewkowania grawitacyjnego, 
gwiazd supernowych, planetoid zbli
żających się do Ziemi, obiektów trans- 
neptunowych. Większość z nich obej
m uje w ybrane frag m en ty  n ieba , 
a tylko kilka, przynajmniej w perspek
tywicznych planach, zamierza objąć 
całe niebo. Jednym z takich progra
mów jest ASAS (All Sky Automatic 
Survey), którego inicjatorem jest prof. 
Bohdan Paczyński z Uniw ersytetu 
Princeton, a same obserwacje prowa
dzi dr Grzegorz Pojmański z Uniwer
sytetu W arszawskiego. Celem tego 
programu jest fotometryczny monito
ring około 10 m ilionów gwiazd na 
całym niebie, jaśniejszych od 14 mag. 
Prototypowym urządzeniem dla reali
zacji tego programu był w pełni zauto
matyzowany instrument o średnicy 135 
mm, f / l ,8, uruchomiony w kwietniu 
1997 r. w Obserwatorium Las Campa- 
nas. W obecnej wersji, od sierpnia 
2000 r. pracuje tam system ASAS-3, 
na który składają się dwa szerokokąt
ne teleskopy o średnicach 200 mm, 
f/2,8, zaopatrzone w kam ery CCD 
o rozmiarach 2048x2048 pikseli. Za 
ich pomocą uzyskuje się obrazy nieba 
o rozmiarach 8,8^8,8 stopnia w dwu 
pasm ach, V i I. Trzeci instrum ent 
o średnicy 250 mm, f/3,3 wykonuje 
obrazy nieba o rozm iarach 2,2x2,2 
stopnia. Za pomocą systemu ASAS-3 
patroluje się już obecnie całe niebo po
łudniowe każdej pogodnej nocy.

Programy szybkiego przeglądu ca
łego nieba rozwijają się i niebawem 
może dojść do sytuacji, że nie będzie 
już żadnego kawałka nieba, który nie 
byłby przebadany za pom ocą CCD 
przynajmniej raz w ciągu doby. Czy 
w obec tego w izualne obserw acje

gwiazd zmiennych utracą dotychcza
sowe znaczenie? Dotyczyć to będzie 
zapewne gwiazd wolno zmieniających 
jasność. Jednakże nadal przydatne 
będą obserwacje gwiazd o szybkich 
zmianach jasności, w skali znacznie 
krótszej od jednego dnia. Chodzi tu np. 
o obserwacje gwiazd zaćmieniowych, 
gwiazd typu RR Lyrae, oraz o moni
torow anie nowych karłow atych —  
przede wszystkim w celu szybkiego 
zawiadamiania o nagłych zmianach ja 
sności. Dalsza przyszłość obserwacji 
amatorskich, jak się sądzi, należy do 
obserwacji za pomocą CCD. Już obec
nie co majętniejsi miłośnicy astrono
mii w bogatszych krajach dysponują 
instrumentami zaopatrzonymi w foto
m etry fotoelektryczne lub kam ery 
CCD. Również niektóre organizacje 
skupiające m iłośników  astronom ii, 
chociażby np. w sąsiedniej Republice 
Czeskiej zaopatrują swoje obserwato
ria w te urządzenia. A co będą mogli 
robić ci miłośnicy nocnego nieba, któ
rzy i za kilkanaście lat nie będą mieli 
dostępu do instrumentów z kamerami 
CCD? Być może —  oprócz oczywi

ście „turystyki niebieskiej” —  będą 
mogli wziąć udział w opracowaniach 
ogromnego materiału obserwacyjne
go, jaki już obecnie zaczyna się gro
madzić i będzie coraz szybciej przy
rastał, a który będzie zapewne łatwo 
dostępny w Internecie.

To sprawa niedalekiej być może, ale 
przyszłości. Na razie obserwacje wi
zualne są pożądane i skrzętnie groma
dzone w różnych bazach danych, 
takich jaką posiada np. AAVSO (Ame
rican Association o f Variable Star Ob
servers). Polscy miłośnicy astronomii 
w dalszym ciągu wzbogacają to archi
wum i w ubiegłym roku przesłali tam 
17 718 obserwacji gwiazd zmiennych. 
W Tabeli 1 zamieszczono wykaz ob
serwatorów Sekcji Gwiazd Zm ien
nych PTMA wraz z danymi dotyczą
cymi wykonanych i przesłanych do 
AAVSO obserwacji. Jak widać abso
lutnym rekordzistąjest Maciej Reszel- 
ski z Szamotuł, który w ubiegłym roku 
wykonał aż 10919 obserwacji, z cze
go do AAVSO przesłał 6456.

Jerzy Speil

Zaćmieniowy banknot
Zapewne wielu naszych czytelników wybrało się na tegoroczne zaćmienie 
Słońca do Afryki. Liczymy na interesujące relacje i wspaniałe zdjęcia.

My tymczasem prezentujemy ciekawostkę związaną z pamiętnym cał
kowitym zaćmieniem Słońca z 1999 roku w postaci banknotu Republiki 
Rumuńskiej o nominale 2000 lei, a przedstawiającego na awersie mapkę 
kraju z zaznaczonym pasem widoczności zjawiska.
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Wrzesień
Słońce

Słońce w swym ruchu rocznym po ekliptyce 22 wrze
śnia przekracza równik niebieski w punkcie równonocy je
siennej, wstępując w znak Wagi, co rozpoczyna astrono
miczną jesień. Dni stają się ciągle coraz krótsze. W War
szawie 1 września Słońce wschodzi o 3h47m, zachodzi o 
17h24m, a 30 września wschodzi o 4h35m, zachodzi o 16h16m.

Dane dla obserwatorów Słońca (na 0h UT)

Data 2001 P[°] b0 n L0[°]
IX 1 21,08 7,19 248,60

3 21,58 7,22 222,18
5 22,05 7,24 195,77
7 22,50 7,25 169,35
9 22,93 7,25 142,94

11 23,33 7,24 116,53
13 23,71 7,23 90,12
15 24,06 7,20 63,72
17 24,39 7,17 37,32
19 24,70 7,13 10,91
21 24,98 7,08 344,51
23 25,23 7,03 318,12
25 25,46 6,96 291,72
27 25,66 6,89 265,32

IX 29 25,84 6,80 238,93
X 1 25,98 6,71 212,54

P — kąt odchylenia osi obrotu Słońca mierzony od 
północnego wierzchołka tarczy;
B0, l_0 — heliograficzna szerokość i długość środka 
tarczy;
19d19h50m — 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 2d21h43m, ostatnia kwadra 
10d19h00m, nów 17d10h27m i pierwsza kwadra 24d09h31m. 
W apogeum Księżyc znajdzie się 1 września o 23h27m, 
w perygeum 16 września o 15h51m i ponownie w apogeum 
29 września o 5h34m.

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

niewidoczny.
Nad ranem stosunkowo nisko nad wschodnim horyzon

tem możemy odnaleźć Wenus jako „Gwiazdę Poranną” 
o jasności -4 m. Wysokość planety nad horyzontem powoli 
maleje od 20° na początku do 16° pod koniec września (na 
początku świtu cywilnego, czyli ok. godzinę przed wscho
dem Słońca). W tym czasie zwiększa się faza tarczy pla
nety przy powoli zmniejszającej się jej średnicy (osiągają 
pod koniec miesiąca odpowiednio 90% i 11”)

Marsa możemy obserwować wieczorem około godzinę 
po zachodzie Słońca, jednak bardzo nisko, jedynie 10° nad

południowym horyzontem. W związku z oddalaniem się od 
opozycji maleje zarówno średnica tarczy planety (od 13" 
do 10") jak i jej jasność (od -0,9'" do -0 ,3m). We wrześniu 
wielkość fazy tarczy Marsa osiąga wartość minimalną rów
ną zaledwie 85%, dzięki czemu będzie ona widoczna na
wet przez niewielkie teleskopy amatorskie.

Nad ranem wysoko nad wschodnim horyzontem 
w gwiazdozbiorze Bliźniąt widoczny jest Jowisz jako jasna 
„gwiazda” -2 ,2m. Średnica tarczy planety w ciągu miesiąca 
powoli rośnie od 35” do 39”.

W drugiej połowie nocy możemy obserwować Saturna 
świecącego w gwiazdozbiorze Byka jako „gwiazdę" o ja
sności -0,2'". Przez teleskop możemy obserwować tarczę 
planety o średnicy 19”.

W pierwszej połowie nocy w gwiazdozbiorze Kozioroż
ca widoczne są Uran i Neptun jako „gwiazdy” o jasnościach 
odpowiednio 5,7m i 7,9m. Małe średnice tarcz tych planet 
(odpowiednio 3,7” i 2,3”) utrudniają dostrzeżenie jakich
kolwiek szczegółów powierzchniowych nawet przez więk
sze teleskopy amatorskie.

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

We wrześniu w pobliżu opozycji znajdują się jasne pla
netoidy:

(1) Ceres, (jasność 8,6m). 8 IX: 18h42,0m, -31°01 ’; 
18 IX: 18h46,1m, -30°51’; 28 IX: 18h52,5m, -30°38’.

(4) Westa, (jasność 7,6m). 8 IX: 4h38,6m, +15°16’; 
18 IX: 4h45,5m, +15°17’; 28 IX: 4h50,1"\ +15°12’.

(19) Fortuna, (jasność 9,0m). 8 IX: 0h29,5m, +4°55’; 
18 IX: 0h22,6m, +4°05’; 28 IX: 0h14,4m, +3°02’.

1d07h Złączenie Urana z Księżycem w odl. 3°.
2d01 h56m Początek zaćmienia II księżyca Jowisza (Europy) przez 

cień planety.
4d01h17m Zejście II księżyca Jowisza (Europy) z tarczy planety. 
4d01h55m Cień I księżyca Jowisza (lo) wchodzi na tarczę pla

nety.
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4d03h04'TI Wejście I księżyca Jowisza (lo) na tarczę planety.
5d02h29m Księżyc I (lo) wyłania się zza tarczy Jowisza.
5d20h01m Gwiazda zmienna <5 Cep (cefeida) osiąga maksimum 

jasności (3,5m).
5d23h47m Zejście I księżyca Jowisza (lo) z tarczy planety.
7d Księżyc Saturna Tytan w maksymalnej elongacji zachodniej.
7d19h32m Gwiazda zmienna r\ Aql (cefeida) osiąga maksimum 

jasności (3,5m).
8d23h30m Wejście III księżyca Jowisza (Ganimedesa) na tarczę 

planety.
9d02"24m Zejście III księżyca Jowisza (Ganimedesa) z tarczy pla

nety.
10a13h Złączenie Saturna z Księżycem w odl. 0,2°.
10a22h49m Cień II księżyca Jowisza (Europy) wchodzi na tarczę 

planety.
10d23h37m Początek zakrycia IV księżyca Jowisza (Callisto) przez 

tarczę planety.
1 1 d0 i hi 7 m Wejście II księżyca Jowisza (Europy) na tarczę pla

nety.
11d01h29m Zejście cienia II księżyca Jowisza (Europy) z tarczy 

planety.
11d01h30m Księżyc IV (Callisto) wyłania się zza tarczy Jowisza.
11d03h48m Cień I księżyca Jowisza (lo) wchodzi na tarczę planety.
11d04h00m Zejście II księżyca Jowisza (Europy) z tarczy planety.
11d21h Zakrycie gwiazdy rj Gem (3,2m) przez Księżyc, widoczne 

w całej Polsce (Krosno 21h37m —  Szczecin 21h45m).
12d00h57m Początek zaćmienia I księżyca Jowisza (lo) przez cień 

planety.
12d12h Złączenie Jowisza z Księżycem w odl. 1°.
12d13h Zakrycie planety Jowisz przez Księżyc, widoczne w całej 

Polsce (Gdańsk 13h00m —  Kraków 13h08m).
12d22h54m Księżyc II (Europa) wyłania się zza tarczy Jowisza.
12d23h29m Wejście I księżyca Jowisza (lo) na tarczę planety.
13d00h29m Zejście cienia I księżyca Jowisza (lo) z tarczy planety.
13d01h44m Zejście I księżyca Jowisza (lo) z tarczy planety.
13d22h56m Księżyc I (lo) wyłania się zza tarczy Jowisza.

14d23h46m Gwiazda zmienna rj Aql (cefeida) osiąga maksimum 
jasności (3,5m).

15d Księżyc Saturna Tytan w maksymalnej elongacji wschodniej.
15a00h08m Gwiazda zmienna zaćmieniowa Algol {fi Per) osiąga 

minimum jasności. Jasność gwiazdy spada od 2,1m do 3,4m.
15d07h Złączenie Wenus z Księżycem w odl. 3°.
15d22h40m Cień III księżyca Jowisza (Ganimedesa) wchodzi na 

tarczę planety.
16d01h27m Zejście cienia III księżyca Jowisza (Ganimedesa) z tar

czy planety.
16a03h41m Wejście III księżyca Jowisza (Ganimedesa) na tarczę 

planety.
17d20h57m Gwiazda zmienna zaćmieniowa Algol (fi Per) osiąga 

minimum jasności. Jasność gwiazdy spada od 2,1m do 3,4m.
18d01h24m Cień II księżyca Jowisza (Europy) wchodzi na tarczę 

planety.
18d03h59m Wejście II księżyca Jowisza (Europy) na tarczę pla

nety.
18d04h05m Zejście cienia II księżyca Jowisza (Europy) z tarczy 

planety.
18d22h Merkury w maksymalnej elongacji wschodniej od Słońca 

równej 27°.
18d23h42m Cień IV księżyca Jowisza (Callisto) wchodzi na tarczę 

planety.
18d23h53m Zejście cienia IV księżyca Jowisza (Callisto) z tarczy 

planety.
19d02h Złączenie Merkurego z Księżycem w odl. 8°.
19d02h51m Początek zaćmienia I księżyca Jowisza (lo) przez cień 

planety.
20d00h10m Cień I księżyca Jowisza (lo) wchodzi na tarczę pla

nety.
20d01h26m Wejście I księżyca Jowisza (lo) na tarczę planety.
20d01h33m Księżyc II (Europa) wyłania się zza tarczy Jowisza.
20d02h23m Zejście cienia I księżyca Jowisza (lo) z tarczy planety.
20d03h40m Zejście I księżyca Jowisza (lo) z tarczy planety.
21d00h53m Księżyc I (lo) wyłania się zza tarczy Jowisza.

Rys. 2. Konfiguracja galileuszowych księżyców Jowisza we 
wrześniu 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. 3. Konfiguracja pięciu najjaśniejszych księżyców Sa
turna we wrześniu 2001 (III -  Tethys, IV -  Dione, V -  Rhea, 
VI -  Tytan, VIII -  lapetus). Zachód na lewo od środkowego 
pasa (tarczy planety), wschód na prawo.
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21d22h09m Zejście I księżyca Jowisza (lo) z tarczy 
planety.

21d22h23m Gwiazda zmienna ó Cep (cefeida) osią
ga maksimum jasności (3,5m).

22d23h04,5m Słońce wstępuje w znak Wagi, jego 
długość ekliptyczna wynosi wówczas 180°, 
mamy zrównanie dnia z nocą i początek jesie
ni astronomicznej.

23d Księżyc Saturna Tytan w maksymalnej elon- 
gacji zachodniej.

23d01h Złączenie Plutona z Księżycem w odl. 9°.
23d02h38m Cień III księżyca Jowisza (Ganimede- 

sa) wchodzi na tarczę planety.
25d01h Złączenie Marsa z Księżycem w odl. 2°.
25d04h00m Cień II księżyca Jowisza (Europy) wcho

dzi na tarczę planety.
26d22h54m Początek zaćmienia II księżyca Jowi

sza (Europy) przez cień planety.
27d00h46m Księżyc III (Ganimedes) wyłania się zza 

tarczy Jowisza.
27d01h Saturn nieruchomy w rektascensji.
27d02h03m Cień I księżyca Jowisza (lo) wchodzi 

na tarczę planety.
27d03h20m Wejście I księżyca Jowisza (lo) na tar

czę planety.
27d04h09m Księżyc II (Europa) wyłania się zza tar

czy Jowisza.
27d04h16m Zejście cienia I księżyca Jowisza (lo) 

z tarczy planety.
27d05h Złączenie Neptuna z Księżycem w odl. 3°.
27d18h29m Gwiazda zmienna £ Gem (cefeida) osią

ga maksimum jasności (3,6m)
27d23h14m Początek zaćmienia I księżyca Jowi

sza (lo) przez cień planety.
28d02h49m Księżyc I (lo) wyłania się zza tarczy 

Jowisza.
28d11h Złączenie Urana z Księżycem w odl. 3°.
28d21h49m Wejście I księżyca Jowisza (lo) na tar

czę planety.
28d22h42m Zejście II księżyca Jowisza (Europy) 

z tarczy planety.
28d22h44m Zejście cienia I księżyca Jowisza (lo) 

z tarczy planety.
29d00h03m Zejście I księżyca Jowisza (lo) z tarczy 

planety.

Październik
Słońce

Dni są coraz krótsze, co widać po mo
mentach wschodu i zachodu Słońca. W War
szaw ie 1 październ ika  S łońce w schodzi 
o 4h37m, zachodzi o 16h13m, a 31 październi
ka wschodzi o 5h30m, zachodzi o 15h09m.

Księżyc
Bezksiężycow e noce będziem y m ieli 

w drugiej połowie października, bowiem ko
lejność faz Księżyca jest w tym miesiącu na
stępująca: pełnia 2d13h49m, ostatnia kwadra 
10d04h20m, nów 16d19h23m i pierwsza kwa
dra 24d02h58m. W perygeum Księżyc znajdzie 
się 14d23h03m, a w apogeum 26d20h13m.

śniu i październiku 2001 (zaznaczone gwiazdy do 10m).

śniu i październiku 2001 (zaznaczone gwiazdy do 10m).

Rys. 6. Trasa planetoidy (19) Fortuna na tle gwiazd gwiazdozbioru Ryb we wrze
śniu i październiku 2001 (zaznaczone gwiazdy do 10m).
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Planety i planetoidy
Pod koniec miesiąca nad ranem nisko nad południo

wo-wschodnim horyzontem możemy obserwować Merku
rego jako obiekt o jasności 0m. Na początku świtu cywilne
go (ok. godzinę przed wschodem Słońca) maksymalną 
wysokość nad horyzontem równą 10o planeta osiąga 
w dniu 29 października. Przez teleskop możemy wtedy ob
serwować tarczę Merkurego o średnicy 7" w fazie zbliżo
nej do kwadry.

W ciągu października pogarszają się warunki porannej 
widoczności Wenus. Wysokość planety na początku świtu 
cywilnego zmniejsza się od 16° na początku października 
do zaledwie 9° pod koniec miesiąca.

W pierwszej połowie nocy nisko nad horyzontem 
w gwiazdozbiorze Strzelca można zobaczyć Marsa świe
cącego z jasnością 0m. Średnica tarczy planety szybko ma
leje (pod koniec miesiąca zaledwie 9”), co utrudnia dostrze
żenie szczegółów powierzchniowych przez teleskopy ama
torskie.

W drugiej połowie nocy wysoko na niebie w gwiazdo
zbiorze Bliźniąt można obserwować Jowisza świecącego 
jako „gwiazda” o jasności -2 ,4m. W odległości ok.30° ku 
zachodowi w gwiazdozbiorze Byka zobaczymy Saturna 
świecącego z jasnością -0 ,3 m.

Warunki obserwacji Urana i Neptuna w stosunku do 
września nie zmieniają się.

Pluton zachodzi wieczorem i jest niewidoczny.

W październiku w pobliżu opozycji znajduje się plane- 
toida:

(4) Westa, Gasność 7,0m). 8 X: 4h52,0m, +15°03'; 18 X: 
4h51,0m, +14°52’; 28 X: 4h47,0"\ +14°39’.

Meteory
Od 6 do 10 października promieniują meteory z roju 

Drakonid, związanego z kometąGiacobini-Zinnera. Radiant 
meteorów leży w gwiazdozbiorze Smoka i ma współrzęd
ne: rekt. 17h28m, deki. +54°. Maksimum aktywności przy
pada 8 października. Warunki obserwacji w tym roku nie 
są najlepsze w związku z przypadającą wtedy ostatnią 
kwadrą Księżyca.

Od 2 października do 7 listopada promieniują meteory 
z roju Orionidów, związanego z kometą Halleya. Radiant 
meteorów leży na granicy gwiazdozbiorów Oriona i Bliź
niąt i ma współrzędne: a = 6h20m, ó = +16°. Maksimum 
aktywności przypada 21 października. Warunki obserwa
cyjne w tym roku są doskonałe, ponieważ nie będzie 
w nich przeszkadzał Księżyc kilka dni po nowiu.

1a Księżyc Saturna Tytan w maksymalnej elongacji wschodniej.
3d23h22m Koniec zaćmienia III księżyca Jowisza (Ganimedesa)

przez cień planety.
4d01h27m Początek zaćmienia II księżyca Jowisza (Europy) przez 

cień planety.
4d01h50m Początek zakrycia III księżyca Jowisza (Ganimedesa) 

przez tarczę planety.
4d03h56m Cień I księżyca Jowisza (lo) wchodzi na tarczę pla

nety.
5d01h07m Początek zaćmienia I księżyca Jowisza (lo) przez cień 

planety.

Dane dla obserwatorów Słońca (na 0h czasu UT)

Data 2001 P[°] B0 [°1 Lo [°l
X 1 25,98 6,71 212,54

3 26,10 6,62 186,15
5 26,19 6,51 159,76
7 26,25 6,40 133,37
9 26,29 6,28 106,98

11 26,29 6,15 80,60
13 26,26 6,01 54,21
15 26,21 5,87 27,83
17 26,12 5,71 1,45
19 26,01 5,56 335,07
21 25,86 5,39 308,69
23 25,68 5,22 282,32
25 25,48 5,04 255,94
27 25,24 4,86 229,56
29 24,97 4,67 203,19

X 31 24,66 4,47 176,81
XI 2 24,33 4,27 150,44

P — kąt odchylenia osi obrotu Słońca mierzony od 
północnego wierzchołka tarczy;
B0, L0 — heliograficzna szerokość i długość środka 
tarczy:
17d02h38m — heliograficzna długość środka tarczy 
wynosi 0°.

5d22h24,n Cień I księżyca Jowisza (lo) wchodzi na tarczę pla
nety.

5d22h36m Wejście II księżyca Jowisza (Europy) na tarczę pla
nety.

5d22h37m Zejście cienia II księżyca Jowisza (Europy) z tarczy 
planety.

5d23h43m Wejście I księżyca Jowisza (lo) na tarczę planety.
6"00h38m Zejście cienia I księżyca Jowisza (lo) z tarczy planety.
6d01h21m Zejście II księżyca Jowisza (Europy) z tarczy planety.
6d01h57m Zejście I księżyca Jowisza (lo) z tarczy planety.
6d23h12m Księżyc I (lo) wyłania się zza tarczy Jowisza.
7d19h Złączenie Saturna z Księżycem w odl. 0,5°.
7d22h06m Gwiazda zmienna 'ę Gem (cefeida) osiąga maksimum 

jasności (3,6m).
8d00h46m Gwiazda zmienna ó Cep (cefeida) osiąga maksimum 

jasności (3,5m).
9d Księżyc Saturna Tytan w maksymalnej elongacji zachodniej.

10d00h Złączenie Jowisza z Księżycem w odl. 1°.
10d19h28m Gwiazda zmienna zaćmieniowa Algol (fi Per) osiąga 

minimum jasności. Jasność gwiazdy spada od 2,1m do 3,4m.
11d00h32m Początek zaćmienia III księżyca Jowisza (Ganimede

sa) przez cień planety.
11d03h23m Koniec zaćmienia III księżyca Jowisza (Ganimedesa) 

przez cień planety.
11d04h01m Początek zaćmienia II księżyca Jowisza (Europy) przez 

cień planety.
12d03h02m Początek zaćmienia I księżyca Jowisza (lo) przez cień 

planety.
12d22h31m Cień II księżyca Jowisza (Europy) wchodzi na tarczę 

planety.
13d00h17m Cień I księżyca Jowisza (lo) wchodzi na tarczę pla

nety.
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13d01h12m Wejście II księżyca Jowisza (Europy) na tarczę planety.
13d01h13m Zejście cienia II księżyca Jowisza (Europy) z tarczy 

planety.
13d01h35m Wejście I księżyca Jowisza (lo) na tarczę planety.
13d02h31m Zejście cienia I księżyca Jowisza (lo) z tarczy planety.
13d03h50m Zejście I księżyca Jowisza (lo) z tarczy planety.
13d03h56m Zejście II księżyca Jowisza (Europy) z tarczy planety.
13d21h30m Początek zaćmienia I księżyca Jowisza (lo) przez cień 

planety.
14d00h27m Początek zaćmienia IV księżyca Jowisza (Callisto) przez 

cień planety.
14d01h05m Księżyc I (lo) wyłania się zza tarczy Jowisza.
14d01h44m Koniec zaćmienia IV księżyca Jowisza (Callisto) przez 

cień planety.
14d02h Merkury w koniunkcji dolnej ze Słońcem.
14d21h00m Zejście cienia I księżyca Jowisza (lo) z tarczy planety.
14d22h18m Zejście I księżyca Jowisza (lo) z tarczy planety.
14d22h34m Księżyc II (Europa) wyłania się zza tarczy Jowisza.
14d22h47m Zejście III księżyca Jowisza (Ganimedesa) z tarczy pla

nety.
14d23h Złączenie Wenus z Księżycem w odl. 5°.
16d07h Złączenie Merkurego z Księżycem w odl. 6°.
17d Księżyc Saturna Tytan w maksymalnej elongacji wschodniej.
17d18h Neptun nieruchomy w rektascensji.
18d01h43m Gwiazda zmienna £ Gem (cefeida) osiąga maksimum 

jasności (3,6m).
18d04h30m Początek zaćmienia III księżyca Jowisza (Ganimede

sa) przez cień planety.
18d18h20m Gwiazda zmienna ó Cep (cefeida) osiąga maksimum 

jasności (3,5m).
19d04h55m Początek zaćmienia I księżyca Jowisza (lo) przez cień 

planety.
20d01h08m Cień II księżyca Jowisza (Europy) wchodzi na tarczę 

planety.

20d02h11m Cień I księżyca Jowisza (lo) wchodzi na tarczę planety.
20d03h28m Wejście I księżyca Jowisza (lo) na tarczę planety.
20d03h46m Wejście II księżyca Jowisza (Europy) na tarczę planety.
20d03h51m Zejście cienia II księżyca Jowisza (Europy) z tarczy 

planety.
20d04h25m Zejście cienia I księżyca Jowisza (lo) z tarczy planety.
20d11h Złączenie Plutona z Księżycem w odl. 9°.
20d20h58m Gwiazda zmienna t] Aql (cefeida) osiąga maksimum 

jasności (3,5m).
20d23h24m Początek zaćmienia I księżyca Jowisza (lo) przez cień 

planety.
21d02h57m Księżyc I (lo) wyłania się zza tarczy Jowisza.
21d20h39m Cień I księżyca Jowisza (lo) wchodzi na tarczę planety.
21d21h24m Zejście cienia III księżyca Jowisza (Ganimedesa) z tar

czy planety.
21d21h55m Wejście I księżyca Jowisza (lo) na tarczę planety.
21d22h53m Zejście cienia I księżyca Jowisza (lo) z tarczy planety.
21d23h38m Wejście III księżyca Jowisza (Ganimedesa) na tarczę 

planety.
22d00h10m Zejście I księżyca Jowisza (lo) z tarczy planety.
22d01h04m Księżyc II (Europa) wyłania się zza tarczy Jowisza.
22d02h38m Zejście III księżyca Jowisza (Ganimedesa) z tarczy pla

nety.
22d11h Merkury nieruchomy w rektascensji.
22d21h25m Księżyc I (lo) wyłania się zza tarczy Jowisza.
22d22h45m Wejście IV księżyca Jowisza (Callisto) na tarczę pla

nety.
23d01h16m Zejście IV księżyca Jowisza (Callisto) z tarczy planety.
23d08h22m Słońce wstępuje w znak Skorpiona, jego długość eklip- 

tyczna wynosi wówczas 210°.
23d20h Złączenie Marsa z Księżycem w odl. 0,1°.
24d03h08m Gwiazda zmienna ó Cep (cefeida) osiąga maksimum 

jasności (3,5m).
24d12h Złączenie Neptuna z Księżycem w odl. 3°.

Rys. 7. Konfiguracja galileuszowych księżyców Jowisza w 
październiku 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. 8. Konfiguracja pięciu najjaśniejszych księżyców Sa
turna w październiku 2001 (III -  Tethys, IV -  Dione, V -  
Rhea, VI -  Tytan, VIII -  lapetus). Zachód na lewo od środ
kowego pasa (tarczy planety), wschód na prawo.
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25d Księżyc Saturna Tytan w maksymalnej elongacji zachodniej.
25d17h Złączenie Urana z Księżycem w odl. 3°.
27d03h44m Cień II księżyca Jowisza (Europy) wchodzi na tarczę 

planety.
27d04h04m Cień I księżyca Jowisza (lo) wchodzi na tarczę pla

nety.
28d00h22m Gwiazda zmienna zaćmieniowa Algol (/3 Per) osiąga 

minimum jasności. Jasność gwiazdy spada od 2,1m do 3,4m.
28d01h12m Gwiazda zmienna rj Aql (cefeida) osiąga maksimum 

jasności (3,5m).
28d01h17m Początek zaćmienia I księżyca Jowisza (lo) przez cień 

planety.
28d04h48m Księżyc I (lo) wyłania się zza tarczy Jowisza.
28d22h24m Początek zaćmienia II księżyca Jowisza (Europy) przez 

cień planety.
28d22h30m Cień III księżyca Jowisza (Ganimedesa) wchodzi na 

tarczę planety.
28d22h32m Cień I księżyca Jowisza (lo) wchodzi na tarczę planety.
28d23h45m Wejście I księżyca Jowisza (lo) na tarczę planety.
29d00h46m Zejście cienia I księżyca Jowisza (lo) z tarczy planety.
29d01h23m Zejście cienia III księżyca Jowisza (Ganimedesa) z tar

czy planety.
29d02h00m Zejście I księżyca Jowisza (lo) z tarczy planety.
29d03h24m Wejście III księżyca Jowisza (Ganimedesa) na tarczę 

planety.
29d03h32m Księżyc II (Europa) wyłania się zza tarczy Jowisza.

29d16h Merkury w maksymalnej elongacji zachodniej od Słońca 
w odl. 19°.

29d22h Złączenie Merkurego z Wenus w odl. 0,6°.
29d23h16m Księżyc I (lo) wyłania się zza tarczy Jowisza. 
30d20h01m Koniec zaćmienia IV księżyca Jowisza (Callisto) przez 

cień planety.
30d20h28m Zejście I księżyca Jowisza (lo) z tarczy planety. 
30d21h10m Gwiazda zmienna zaćmieniowa Algol (/3 Per) osiąga 

minimum jasności. Jasność gwiazdy spada od 2,1m do 3,4m. 
30d22h16m Zejście II księżyca Jowisza (Europy) z tarczy planety. 
31 d01h Uran nieruchomy w rektascensji.
31d05h25m Początek zakrycia IV księżyca Jowisza (Callisto) przez 

tarczę planety.

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

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

Momenty złączeń planet z Księżycem podane są dla 
geocentrycznych złączeń w rektascensji. Momenty wza
jem nych złączeń planet podane są dla maksymalnych zbli
żeń. Podane są wszystkie złączenia, nie tylko widoczne 
w Polsce.

Opracował T.Ściężor

III Konferencja Sekcji Obserwatorów Komet PTMA
„Parametry fizyczne określające komety a obserwacje morfologiczne” 

26-28 X 2001
Informujemy, że w dniach 26-28 października br. w lokalu Oddziału Krakowskiego PTMA przy 

ul. Św.Tomasza 30/8 w Krakowie odbędzie się III Konferencja Sekcji Obserwatorów Komet PTMA.
Członkowie SOK mogą brać udział w konferencji w ramach składki, inne osoby po uiszczeniu opłaty 

konferencyjnej, wynoszącej dla członków PTMA 15 zł, dla pozostałych 30 zł. Możliwa jest organizacja 
noclegów w warunkach „schroniskowych” (w lokalu Oddziału Krakowskiego PTMA) dla pewnej grupy 
osób z własnymi śpiworami.

Przewidywany porządek konferencji:

26 październik (piątek)
• przyjazd uczestników
• otwarcie sesji plakatowej

27 październik (sobota)
• odczyty zaproszonych prelegentów 

(krajowych i zagranicznych)
• dyskusja nad problemami obserwacji komet
• pokaz oprogramowania wspomagającego 

obserwacje komet
• wizyta w obserwatorium „Fort Skała”

28 październik (niedziela)
• odczyty referatów zgłoszonych
• omówienie stanu bieżącego i przyszłości 

SOK

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

Zgłoszenia udziału w konferencji prosimy 
przesyłać na adres:

Sekcja Obserwatorów Komet PTMA 
ul.Św.Tomasza 30/8 

31-027 Kraków 

e-mail: SOK@vistula.wis.pk.edu.pl

Na zgłoszenia oczekujemy do 30 września 2001
Tom asz Ś c ię żo r
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relaks z Uranią zamiast krzyżówki
Rozw iązaniem  krzyżówki 
z „Uranii-PA” nr 2/2001 jest 
hasło „PROGRAM SPACE- 
WATCH”. Nagrody książ
kowe przypadły tym razem 
p an o m : J e r z e m u  Bur-  
g h a r d t o w i  z C horzow a 
i Pawłowi Wojtczakowi  
z C iążenia. G ratulujem y. 
Książki prześlemy pocztą.

Tym razem proponujemy 
naszym  czytelnikom  roz
poznanie fragmentu nieba 
przedstawionego na zamiesz
czonym obok zdjęciu i poda
niu, jako rozwiązania, nazw 
obiektów  m gław icow ych, 
które są na nim wskazane.

Wśród osób, które przyślą 
największą liczbę prawidło
wo podanych mgławic, roz
losujemy, jak zwykle, nagro
dy książkowe.

Na odpowiedzi czekamy 
do 15 sierpnia br. Osoby, któ
re nie są prenumeratorami 
„Uranii”, aby wziąć udział 
w losowaniu nagród, powin
ny nakleić na kartkę z roz
wiązaniem kupon konkurso
wy. Prenumeratorzy mogą 
przesyłać rozwiązania pocz
tą elektroniczną.

Autorem wykorzystanego zdjęcia 
jest Krzysztof Wiszniewski z Tarno
brzegu. Ściślej, obraz jes t monta
żem trzech osobno wykonanych 
zdjęć w lipcu 2000 roku (aparat 
„Zenit" z  obiektywem standardo
wym, film  Kodak Royal Gold 1000, 
czasy ekspozycji 10 sekund).

Ciekawe strony internetowe...

Dziś spróbujmy zajrzeć na stronę http://soi.Stanford.edu/ 
press/ssu03-00/backside.html związaną z z jednym z przy
rządów umieszczonych na pokładzie SOHO —  MDI (Mi- 
chelson Doppler Imager), gdzie można znaleźć informacje 
na temat aktywnych obszarów na niewidocznej stronie Słoń
ca. Pod powyższym adresem znajdziemy odnośniki do ma
teriałów prasowych jak  i materiałów ilustrujących metodę 
zastosowaną przy interpretacji danych uzyskanych z pomocą 
przyrządu. Ten sam serwer udostępnia bieżące materiały 
dotyczące aktywności (obecności plam słonecznych) na nie
widocznej stronie Słońca pod adresem: http://soi.stan- 
ford.edu/data/farside/index.html.

j  2 a w j-  j  i  • j  u

A ccoustic Im aging o f  the B A C K S ID E  o f  the Sun
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księżyca). Do ich wykoi

anil
A

Czy można robić ciekawe zdjęcia a 
Można, o ile jest co fotografować
■ ( I III _ _ _ A._____• _

ok. 4 sekundy. ,

Po prawej strpme j  
zdjęcie wykoflnfe p 
Bodzoniaz Jarosłav 
wia ono zachód We 
fowany nieruchom;

onomiczne bez teleskopu, mieszkając w wielkim mieście i na dodatek latem? 
rzykładem niech będą powyższe zdjęcia wykonane przez Grażynę faiewia-# 
:e wschód Księżyca i Marsa w dniu 28 sierpnia 2000t. (fajż^jftwyjściu planety 
a posłużył aparat Zenit z obiektywem 2/200, film KodaKfffTOffaAVCzasy eksp.

prezentujem y  
i przez Roberta 
awfBlfcedsTaŁ; 
l/enus, fotogra-

przelot wahadłowca misji STS-102 
(biała kreska) i stacji kosmicznej 
„Alfa” (pomarańczowa kreska) 
20 marca br. W obu przypadkach 
posłużył się aparatem „Zenit” 
z obiektywem standardowym.
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